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Cum se lucreză la noi?
De un timp încoce se aude pu

țin și se face puțină gălăgie despre 
Kulturegyleturi și în genere despre 
activitatea maghiarisătore, numită și 
„acțiune de cucerire culturală11. Se 
nu credeți înse, că acesta liniște, 
ce s’a făcut după-ce mulți ani de-a- 
rendul s’a bătut toba cea mare, în
semnă, că nisuințele și acțiunea de 
maghiarisare ar fi dat îndărăt seu 
c’ar stagna.

Ce-i drept, membrii „egylet“-uri
lor șoviniste de tot felul își luaseră 
la început un avent pre de tot mare. 
Credeau, că „cucerirea pe cale cul
turală și socială1' s’ar pute face așa 
numai în sbor. Nu pricepeau, că pen
tru așa ceva se cer cjecl și chiar 
sute de ani, și că mai întâiu de tote 
se cere ca un popor, care vre să des- 
naționaliseze și se asimileze pe al
tul mai mic, se aibă însu-și o 
cultură superioră, cum nu-o au și 
cum nu o voi’ ave-o Maghiarii nici 
peste o sută de ani, și în fine se 
cere se fie acel popor mare și pu
ternic și se aibă alt aluat de fră
mântat, nu de cel, din care e făcut 
Românul, care cu tote că, ori toc
mai fiind-că e încă înapoiat în cul
tură și mult oțălit de vijeliile vre
murilor îșl păstrâză cu îndîrjire le
gea, limba și naționalitatea.

Fără îndoială, că maghiarisato- 
rii noștri, șepte-spre-efece ani după 
înființarea Kulturegyletu-lui ardele
nesc la Clușiu, s’au convins, că n’au 
măsele pentru nuca, ce vreau s’o 
spargă și deci li-s’au mai blegoșat 
aripile însuflețirei lor fanatice. Cu 
tote astea la o întorcere seu la o 
purtare mai cuminte ferescă D-Zeu 
se se gândescă. Și-au schimbat însă 
totu-și purtarea dinafara și au înce
put a face mai puțin sgomot cu ac
tivitatea lor de „cutropire".

Șoviniștii maghiari, de-’s cuminți 
ori nebuni, lucreză cum lucreză, sus
țin școli și învățători, dau ajutăre și 

cheltuesc pe fie-care an sume însem
nate pentru premiarea învățătorilor 
români, zeloși în predarea limbei 
maghiare, mai ales în ținuturile cele 
mai amenințate unde Românii sunt 
amestecați cu Ungurii, împart cărți, 
și foi periodice printre poporul 
nostru.

Dăr cum le răspund Românii? 
Ce se face, ce s’a organisat la noi 
de ațâți ’mar de ani pentru a com
bate acțiunea maghiarisătore a egylet- 
urilor, seu pentru a face și noi cel 
puțin atâta propagandă pentru limba 
românescă, câtă fac adversarii în con
tra ei ?

Ce se face și ce s’a organisat 
la noi pentru a îndemna poporul 
nostru tot mai mult la studiul lim
bei române, la cetirea de cărți și 
foi folositore românescl și în deo
sebi pentru a cultiva stăruința și 
zelul dascălilor noștri în învățarea 
și predarea limbei românescl, prin 
împărțire de premii între cei ce se 
disting la esamene?

Nu flicem că nu s’ar face chiar 
nimic în direcțiunea, acesta. De când 
au început să lucreze mai mult și 
despărțămintele Asociațiunei, se mai 
vede câte un esemplu, câte-o ini
țiativă frumosă și vrednică de totă 
lauda. Se mai găsesc ici colo și băr
bați cu dare de mână, Români de 
inimă, cari jertfesc câte ceva, — 
mai cu semă pe timpul ăsamenelor, 
— pe altarul românismului.

Este însă ore destul cu atât ? 
Putem noi să avem consciința cu
rată, că ne-arn împlinit datoria în 
fața adversarilor, cari nu se astîm- 
pără de-a unelti în tot chipul în 
contra limbei năstre?

Nu! și ără nu !
N’ajunge nici pe-o măsea, ce se 

lucreză în privința acesta. E de lipsă 
ca toți Românii luminați și cu inimă 
pentru causa cea mare a limbei ro
mânescl se înțelegă, că lucrarea nos- 
tră de apărare trebuesce organisată 
și că ea trebue să împreune la un loc 

pe toți factorii și tote puterile nos
tre spirituale, morale și materiale. 
Se simtă întreg poporul nostru, se 
simtă totă țera, că în fruntea Ro
mânilor stă un sfat, care nu lasă 
nimic neîntrebuințat, nu se retrage 
dela nici o jertfă pentru a veni în 
ajutorul limbei române, a-o apăra și 
a face să progreseze și să înflorescă, 
în mânia tuturor dușmăniilor.

Etă un teren mare de cugetare 
și de activitate pentru tinerimea na- 
țiunei năstre! Când vom avă feri
cirea să vedem reînviind în sînul 
tinerimei nostre sfântul apostolat al 
dragostei de limbă și de învățătură 
românăscă în folosul, spre binele 
și spre mântuirea odraslei nefericite 
a gintei latine dinprâjma Carpaților?

Nume binecuvântat, nume ne
muritor pentru tote timpurile și tote 
inimile românescl! Au trecut sute 
de ani, până ce ni-l’a dat Dumnezeu, 
și vor trece alte sute în lumea 
acăsta a compromiselor, a egoismu
lui fără suflet și a amețelilor pe 
tote terenele, pănă păte îl va veni 
un vrednic urmaș.

N’a fost ceea ce se c|ice om 
mare, întemeietor, seu răsturnător 
de regimuri, nici om do aceia, care 
să fi avut vr’un rol decicjător în des
tinele patriei sale, ha nici măcar fe- 
ricitor său mântuitor de patrie, de 
cari se preumblă aeji pe tăte cără
rile în belșug — der’ a fost inima 
mare, inima fără părechiă, căreia îi 
era o fericire a jertfi pentru omeni me, 
a șterge lacrimi, a pune ca grădi- 
nariul cel prevăzător temeiîi solid 
pentru înflorirea viitore a nemului 
și bisericei sale.

Omenii Z'ȘÎ mari costă pe omo
nime de obiceiu mult sânge, multă 

avere, multe lacrimi; ămenii mari 
la inimă, cum a fost veneratul ar- 
chiereu Mihail Pavel, vindecă rane, 
șterge lacrimi, semănă mângăere, 
îndestulire și fericire pe unde numai 
se întorc.

El a fost, cum Zice poporănul 
român, „omul lui DumneZeu": Sim
plu în manierile sale, simplu în tra
iul său, natural în vorbirea sa, urînd 
tot, ce este „făcut", a fost drept și 
cald la inimă.

A face bine îi era necesitatea 
inimei și se mira mult de aceea, că 
jertfele cele multe aduse pe altariul 
binelui de obște i-se atribuiau de 
merite. „O am făcut euu — scrie în 
epistola sa adresată amicului său 
din tinerețe, vicariului Selagiului 
Alimpiu Barboloviciu, drept răs
puns la adresa Selăgenilor din inci
dentul jubileului său preoțesc de 50 
de ani, — că Omenii fac atâta vorbă 
despre meritele mele? Meritele se încep 
acolo, unde s'au gătat datorințele. Eu nu 
pot face destul nici datorințelor mele ce- 
br multe și mari, necum se-mi câștig 
merite !A

Cuvinte de aur ale unei inimi 
de aur în vâcul corupțiunei și a me- 
țelei! Nici nu se potrivesc cu tim
pul nostru plin de farisei și ipo- 
criți

N’a făcut destul nici datorinței 
sale, necum să aibă merite?! D’apoi 
ce au făcut și fac episcopii romano- 
catolici din colosalele lor venite de 
câte două pănă la cinci sute de mii 
florini, dăcă el din cele 60—80 mii 
de florini venit anual n’a făcut destul 
nici datorinței sale cu câte multe, 
ce a făcut?!

Blândeța inimei sale de totă 
lumea cunoscută nimic nu o carac- 
teriseză mai bine, decât cuvintele 
Majestății Sale, când a auZit, că pa- 
trioții orădani, cărora încă le-a îm
părțit cu înbelșugare din bunătatea 
inimei sale, la ivirea pe scenă a 
„mântuitorului de patrie" Pituk Bâla 
i-au spart fereștrile palatului: „Acăsta
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Românii în lumină streină.
iii.

Jupanul Brocner, după-ce și-a fă
cut studiile la școlile cele mari din Ger
mania, începuse se scrie încă de pe la 
anul 1879. Nimeni nu l’a băgat în semă, 
căci în literatura germană multe condeie 
alese muncesc și trebue să aibă cine-va 
un talent deosebit, pentru-ca să-l observe 
lumea și să dică, uite mei și ăsta e scrii
tor. După dece ani de muncă zadarnică 
și-a dis: „Nu mă pot face renumit nici 
într’un chip, haid’ să fac și eu ca Ileros- 
trat, care la anul 356 înainte de nascerea 
lui Christos, voind să-și facă numele ne
muritor, a aprins templul deiței Diana din 
orașul Efes, un templu, care era așa de 
frumos, încât se număra între cele șepte 
minuni ale lumei. Adevărat, că numele 
lui Herostrat se pomenesce pănă în diua 
de astăzi, deși de atunci au trecut 2258 
de ani, însă pomenirea acesta numai po
menire de laudă nu este și numele lui ur

gisit, ca a unuia, care a făcut un fapt ne
legiuit, se dă și astădi, ca poreclă, unui 
om blăstămat, care a făcut vr’un lucru mi- 
șelesc, numai ca numele lui să iasă de-a- 
supra.

După dece ani de muncă zadarnică 
cu condeiul, și-a <fis jupânașul: Stai, că 
sein eu cum să-mi fac numele slăvit! 
Să mă apuc să dau prin tărbacă pe cei 
Români! Diarele tdte sunt în manile năstre, 
ale poporului ales. Lumea astădi nu mai 
gândesce cu creerii săi, ci cu creerii ace
lora, cari scriu la diare. Ori-ce talent 
mare, nu pdte să fie recunoscut ca talent 
mare, decă nu este lăudat în gazetele 
evreesci, pe când din contră chiar și un 
talent mai neînsemnat, decă gazetele nostre 
îl lăudă, lumea trebue să bată din palme 
și să dică: Uite, ăsta-i om mare și în
vățat! Și apoi, decă voii! zugrăvi pe Ro
mâni în colorile cele mai negre, asta nu 
se pdte să nu placă gazetelor nostre, 
pentru-că mare ciudă au ele pe România, 
din pricina, că nici pănă în c ia de as
tădi nu au dat drepturi politice Evreilor.

Și s’a apucat jupanul Brociner la 
1889 și a scris un roman întitulat „Ionel 

Fortunatu, în care și-a vărsat totă răsbu- 
narea asupra Românilor. Din acest roman 
apoi a făcut, împreună cu un alt tovarăș 
al său, Ganghofer, o dramă întitulată 
„Nunta din Văleni", care a fost represen- 
tată la teatrul poporal din Viena (Deutsches 
Volkstheater).

Să înțelege, că diarele tdte lăudau 
din cale afară drama jupânului și multă 
batjocură mai puneau ele pe de-asupra, 
ca pupăză pe colac, pe capul Românilor.

Dela numitul teatru, drama a trecut 
la alte teatre, din Germania și Austria, și 
răsuna Europa de înjurături la adresa 
societății române, care era descrisă ca o 
societate stricată și ticăldsă.

Campania, ce o duceau foile evreesci 
contra României era atât de violentă, încât 
ea a avut răsunet chiar și în camera Ro
mâniei, unde deputatul Christu Negoescu 
a interpelat pe ministrul de esterne, La- 
hovari, „decă are cunoscință, că la teatrul 
din Viena se jocă o piesă a unui Evreu 
— și se va juca la teatrul din Pesta și 
alte orașe — în care se calumineză Ro
mânia, considerați fiind Românii, ca un 
popor asiatic?"...

Acea piesă a venit, să fie represen- 
tată și la Graț și s’a anunțat tocmai pe 
diua de anul nou românesc, în teatrul de 
pe „Franzensplatz".

Ce era de făcut?
M’am dus la profesorul Schuchardt 

și i-am spus năcazul și mâhnirea, ce o 
aveam din causa piesei înjuridse. El mi-a 
răspuns, că nu se păte face nimica, piesa 
este anunțată, reclama diarelor a provocat 
curiositatea publicului, care o așteptă cu 
nerăbdare. „Der, continuă d-1 Schuchardt 
—piesa o vor vedă-o 1500—2000 de persone, 
decă este atâta loc pentru atâția în teatru, 
diarul „Tagespost" are însă cel puțin 
15000 de abonenți și îl cetesc cel puțin 
de două-orî atâția, adecă 30000. Eu sunt 
prietin cu d-1 Dr. Rullmann, redactorul 
foiletonului și recensentul teatral dela 
acel diar. La intervenția mea, sunt si
gur, că în recensiunea sa nu va imita 
pe colegii săi din alte orașe și nu va scrie 
ocară despre poporul român".

Vă rog să o faceți acesta d-le pro
fesor, răspunsei eu.

In adevăr a doua di în critica repre- 
sentațiunei, pentru prima ără am putut
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totuși e o infamie!“ — va să cp°ă. 
comit așa ceva și față c’un om atât 
de bun și blând cum a fost Mihail 
Pavel.

Adeveratule apostol al legei lui 
Christos, al iubirei de apropelui, te 
mutași dela noi, ca se-țl iei răsplata ■ 
faptelor tale celor adevărat crești
nesc!, cununa eternă a celor drepți!

Creafiunile, aședămintele tale 
culturale,;tineretul pe care-1 cresceai 
văduvele și orfanii, pe cari îi susți
neai, preoții și dascălii cari numai 
cu ajutorul dărniciei tale își puteu 
împlini greua lor misiune, noi cu 
toții te jelim din adâncul inimei 
și văduvită diecesă întreba cu îngri
jire: cui mă lași? cine va umple 
golul mare, ce rămâne după tine!?

Inima ta cea maie și plină de 
iubire, credem, va purta grije însă 
și dela treptele tronului ceresc, unde 
te-a așec|at dreptatea Atotputernicu
lui, de diecesa ta, de neam și biserica, 
pe cari atât le-ai iubit în vieța acesta 
vremelnică!

Acesta credință ne da putere 
a-ne purta jalea, ce ne apasă su
fletul.

*
Episcopul Michail Pavel a încetat 

din vieță Duminecă dimineța la 2l/2 ore 
în Acna-Slatina (Maramureș) Sâmbătă sera 
se culcase ca de obiceifl la ora 9. După 
miedul nopții i se făcu de-odotă rău și 
chemă îndată pe directorul băilor Mihalca. 
Acestuia i-a spus, că se simte rău și se-i 
pue comprese reci pe piept. Apoi a dis 
să trimită îndată după preot, căci „mă 
sfîrșesc". Episcopul tușia mereu și vorbia. 
După orele 2'/2 s’a întors pe partea cea
laltă și șl a dat sufletul.

Vestea despre mortea episcopului se 
lăți îndată cu iuțela fulgerului, jale și reL 
grete unanime aducând tuturor inimilor 
românesc!. S’au arborat steguri negre la 
Curtea episcopescă din Oradea, la banca 
„Bihoreana", casa comitatensă și la mai 
multe alte edificii publice.

Cea dintâiu condolență a sosit dela 
cabinetul Majestății Sale monarchului, apoi 
dela toți episcopii, dela miniștri Szell și 
Wlassics, dela nunțiul papal dinViena etc.

înmormântarea neuitatului archiereu 
s’a făcut Miercuri în Sat-Slatina, căci epis
copul și-a esprimat de repețite-ori dorința 
să fie înmormântat acolo unde va muri.

Serviciul funebru s’a sevîrșit în bi
serica frumosă ridicată la 1895 de epis
copul Pavel pe cheltuiala propie. Totă 
inteligența și mii de țărani din jur au 
alergat să participe la durerosa ceremonie. 
A pontificat Esc. Sa Metropolitul Dr. 
Victor Mihalyi, asistat de episcopii Dr. 
Szabo dela Gherla și Dr. Radu din Lugoș, 
apoi de canonicii Lauran, Boroș și vicarul 
Maramureșului Tit Bud, precum și de alți 
vr’o 80 preoți în ornate bisericescl.

Osămintele archiereului au fost așe- 
date în cripta bisericei spre vecinică odihnă.

*
Lăsăm acum se urmeze următdrea 

schiță biografică a regretatului prelat, pe 
care a pus'o la disposiția biroului „Enci- i

clopediei Române" d-1 canonic Dr. Aug: 
Bunea din Blașiil:

Episcopul Mihail Pavel de Peteritye 
s’a născut în Recea (Lenărdfalva) din Săt- 
mar, la 6 Septemvrie 1827. A studiat în 
Baiaimare, Sătmar și Cașovia. Primit în 
clerul diecesei Muncaciului, fu trimis lâ 
Viena în seminarul „S. Barbara11 spre a 
studia teologia, de unde pentru turburările 
din 1848 fu silit a-se reîntorce în patrie 
și-și continuă studiile teologice în Ungvar 
și Sătmar. In 21 Martie 1852 fu sfințit 
preot celibe și apoi numit notar Consisto
rial la Muncaciu, pe sema Românilor din 
acea diecesă.

După aceea funcționa și ca paroch 
în Apșa de jos, pănă când, după înființa
rea diecesei Gherlei, fu numit no:ar con
sistorial în Gherla la 1856. In anul 1860 
fu numit paroch în Slatina și vicar fora- 
neu al Maramureșului. In acestă calitate 
stărui pentru scoterea Românilor din Si- 
ghet de sub jurisdicțiunea episcopului ru- 
ten dela Muncaciu și aședarea lor sub juris
dicțiunea episcopului român din Gherla. 
In scopul acesta intreprinse în 1870 o că-- 
lătorie costisitore și la Viena și la Roma, 
tocmai pe timpul conciliului vatican. In
1871 fu ales deputat dietal. In 11 Sept.
1872 numit episcop la Gherla, in 23 Dec. 
1872 preconisat, în 26 Ianuarie 1873 con
sacrat în Blașiă de metropolitul Vancea și 
23 Februarie 1873 instalat în scaunul epis- 
copese din Gherla, unde mult a lucrat pen
tru întocmirea și înflorirea învățământului 
poporului și pentru administrarea bună a 
averilor parochiane și diecesane. In 29 Ia
nuarie 1879 fu numit episcop al Orădii- 
marl și în 8 Iunie aceluiași an instalat în 
scaunul acesta episcopesc, unde abia se 
pote spune în puține cuvinte, cât de mult 
a făcut pentru prosperarea acestei diecese 
Tot ce a putut aduna cu mare cruțare și 
cu o administrație înțeleptă a domeniului 
episcopesc, a donat spre scopuri religiose 
și culturale. A împodobit biserica cate
drală din Orade prin picturi și alte lucruri 
de artă, încât aceea nu are păreche în 
frumseță la Români. Tuturor canonicilor 
le-a clădit case nouă și elegante. A zidit 
școlă nouă primară în Orade. A întemeiat 
o fundațiune pentru provederea cu vest
minte a studenților din seminarul tinerimii 
din Orade. A restaurat și înfrumsețat bise
rica parochială. din Beiuș, încât aceea ri- 
valiseză cu cea din Orade. Parochului din 
Beiuș i-a clădit casă nouă și spațiosă. A 
ajutat pe profesorii din Beiuș din caseta 
sa, ea să-și potă face esamenele de cualifi- 
cațiune. A îmbunătățit salarele acelor pro
fesori în mod însemnat, și a pus funda
ment la fondul lor de pensiune. A restau
rat și în parte mare a clădit din nou gim- 
nasiul din Beius și l’a provădut cu tote 
aparatele de lipsă. Lângă acest gimnasiu a 
ridicat pomposul „Internat Pavelian", în 
care din bunătatea lui se întrețin 134 stu- 
dențl, parte gratuit, parte pe lângă o taxă 
moderată. A înființat și edificat școla ci
vilă de fete cu internat tot în Beiuș, care 
în frumsețe și comfort nu are păreche la 
Români. A făcut în institutul „Francisc 
Iosif I." din Budapesta fundațiune pentru 
educarea unui tînăr român gr. cat. A îm
părțit numărose ajutore în bani la preoți 
și tineri studențl. A înființat grandiosul 
„Fond subsidiar 
cut la o sumă 
tecesorii săi în o sută de ani au dat pen
tru scopurile religiose și culturale ale die
cesei. In Noemvrie 1882 a ținut sinod die- 
cesan. A luat parte la sinodul al doilea 

Pavelian", care a cres- 
ce întrece tot ce an-

(1882) și la al treilea provincial (1900), 
precum și la serbările aniversării de 200 
ani dela sfânta Unire.

Alegerea de episcop al Aradului.
Membrilor Sinodului Eparchiei Aradului 

lî-s’a trimis următorea comunicare :
Nr. 2800/1902.

Mult Onorate domnule!
Prin trecerea din vieță a mult regre

tatului Episcop de pie memorie Iosif Gol- 
diș, devenind în vacanță scaunul episco
pesc al eparchiei aradane, acest Gonsistor, 
în virtutea disposițiilor din §-ii 89, 90 și 
98 ai Statutului organic, după avuta con- 
țelegere cu Oonsistorul gr.-ort. român din 
Oradea-Mare, cu învoirea înalt preasfinți- 
tului domn Archiepiscop și Mitropolit al 
nostru loan Mețiânu, convocă prin acesta 
Sinodul eparchiăl extraordinar pentru ale
gerea noului Episcop la biserica catedrală 
din Arad pe Joi, ce cade în 30 Maiii (12 
Iunie) a. c., la orele 9 înainte de amiadi, 
observând, că deschiderii Sinodului, con
form §-lui 100 din Statutul-organic îi va 
premerge priveghierea ținendă după tipi
cul Rusaliilor Mercuri, în 29 Maia (11 
Iunie) a. c. sera la 7 ore în biserica ca
tedrală.

Notificându-ți acesta, ești poftit a lua 
parte ca deputat la actul însămnat, ce ne 
stă înainte.

Arad, 20 Maiu (2 Iunie) 1902. 
Oonsistorul eparchialgr.-or. român din Arad.

Ioan I. Papp, 
protosincel.

Pace în Africa-de-Sud.
Dumineca trecută s’a iscălit de 

cătră delegații șefilor Buri și de că- 
tră comisarii Angliei (lorcjii Kitche
ner și Milner) protocolul de pace 
între Anglia și Republicele bure.

Vestea despre acest însemnat 
eveniment a fost telegrafată la 
Londra și s’a publicat Luni în cele 
două camere ale parlamentului en- 
gles. Pe întreg teritoriul Marei-Bri- 
tanii, ea a fost primită cu bucurie 
de nedescris și cu strigăte de gene
rală și unanimă mulțumire, și gaze
tele englezesc! dau curs liber entu- 
siasmului lor pentru „înțeleptul act“ 
inspirat și impus așa cjicend de Re
gele Eduard al Angliei.

Recapitulăm, astădi, și pentru 
cetitorii „ Gazetei “ de Dumineca, 
condițiile acestei mult așteptate păci, 
condiții ce para mulțumi în cât-va 
pe cei doi potrivnici, cari trei an! de 
c|ile aprope și-au stat față în față pe 
câmpul de luptă:

I. Cetățenii în luptă depun imediat 
armele și predau tdte tunurile, puscile și 
munițiunile, cari sunt în posesiunea, ori 
sub controlul lor. Ei renunță la resistență 

mai departe contra autorității regelui 
Eduard VII, pe care îl recunosc de suve
ran legal.

II. Toți cetățenii sub arme, cari se 
află înafară de frontierele coloniilor Trans
vaal și Oranje, și toți prisonierii de răs- 
boiu, cari actualmente se găsesc înafară 
de Africa-de-Sud și cari sunt cetățeni, 
dăcă vor declara, că au să fie supușii re
gelui Eduard, vor fi readuși îndată-ce se 
vor fi câștigat mijloce de transport și sus
ținere.

III. Cetățenii, cai! se predau și se 
reîntorc astfel, nu sunt despoiați de liber
tatea lor personală, seu de proprieta
tea lor.

IV. In contra cetățenilor, cari se pre
dau ori se reîntorc, nu se va deschide 
procedură civilă seu penală pentru fap
tele, cari stau în nex cu răsboiul. Punc
tul acesta însă nu se referă și la anumite 
fapte, cari se opun usanțelor belice și cari 
vor veni în desbaterea tribunalului mili
tar, îndată după încetarea ostilităților.

După cetirea convențiunei, lordul 
Balfour continuă:

Limba olandesă (vaal) se va preda 
în școlele publice din Transvaal și Oranje, 
unde vor dori părinții, și întrebuințarea ei 
e permisă și la tribunale, decă acesta va 
fi necesar în interesul justiției. Purtarea 
armelor e permisă acelora din coloniile 
Transvaal și Oranje, cari au necesitate de 
ele și cari vor căpăta licență legală. In- 
dată-ce va fi posibil, regimul militar va fi 
înlocuit cu regimul civil, și îndată-ce vor 
permite împrejurările se vor introduce și 
instituțiile representative, din cari isvo- 
resce autonomia. Cestiunea, decă indigenii 
să câștige drepturi electorale, se va de
cide numai după introducerea autonomiei. 
Nu se vor pune dări pe proprietățile de 
pământ din coloniile Transvaal și Oranje 
pentru rebonificarea cheltuelilor de res- 
boiu. Indată-ce împrejurările vor permite, 
se vor numi comisium în tdte districtele, 
ele vor fi presidate de un funcționar și 
vor fi representați locuitorii districtului cu 
scop, ca omenii să fie sprijiniți în realua- 
rea proprietăților etc. Guvernul engles va 
pune la disposiția acestor comisiuni trei 
milione fanți sterlingi...

Convenția a fost iscălită de Kitche
ner și Milner în numele guvernului en
gles, apoi de Steyn, Deivett, Olivier și 
Hertzog în numele guvernului oranjean și 
de Schalk-Burger, Reitz, Louis Botha și 
Delarey în numele guvernului transvaalian.

Ce privesce pe Burii din colo
niile englese cari au dat ajutor fra
ților lor din statele libere pănă acum, 
ei vor fi aduși înaintea judecătorii
lor, car! însă nu vor pute pronunța 
sentență de morte față de ei.

*

Timp de doue luni de flile au 
ținut tratările între Buri și Engles! 
asupra condițiilor de pace și nu 
odată se părea, că cei doi dușmani, 
cari vreme așa de îndelungat s’au res- 
boit, n’au se se întelegă. înțelegerea 
a urmat înse totuși, după-ce și unii

ceti într’un diar german aprecieri mai 
drepte despre Români:

„Succesul estraordinar, ce l’a avut 
„Nunta din Văleni" în Viena și Miinchen, 
scria „Tagespost" * *),  îl pote mulțumi drama 
d-lor Brociner și Ganghofer în prima linie 
zugrăvirei vii a tabloului cultural, pe care 
îl desfășoră scena înaintea ochilor noștri. 
Este înse o altă întrebare, decă acestă zu
grăvire este și conformă realității, în sensul, 
că ea se fie oglinda stărilor din România. 
Decă putem se tragem condușii din ma
nifestațiile de indignare din camera ro
mână și din vocile de pressă, atunci avem 
de a face cu o caricatură tendențiosă eșită 
din condeiul unui autor — Brociner—care 
s’a resbunat pentru espulsarea sa dințeră. 
Decă avem de a face cu o asemenea ten- 
dență, atunci de bună semă, ea nu se pote 
aproba și înțelegem însfîrșit, că Românii, 
o națiune sîrguitore, capabilă de cultură 
și setosă de cultură*)  nu se simt prea 
măguliți de tabloul zugrăvit aici despre 
stările lor de acasă“.

tări. Al d-vdstră devotat: ss. H. Sch. 
(Scrisorea dela 27 Ianuarie 1890).

* :?■ *
„Nunta din Văleni" a lui Brociner a 

stat cât-va timp pe repertoarul teatrului 
german, s’a tradus și în unguresce și mai 
pe urmă am audit despre ea, înainte de 
asta cu câte-va săptămâni, când o vădui 
anunțată de directorul trupei unguresc!, 
ci debuteză actualmente în Brașov. Am 
luat notă despre acestă intențiune și pro
babil, că s’a ținut cont de nota ndstră, 
căci de atunci nu se mai aude despre 
„Nunta din Văleni". Ar fi fost în adevăr 
o sfidare representarea acelei piese în
tr’un oraș cu o populație atât de numă- 
rdsă românescă și unde dspeții din Româ
nia, cari vin aici în vilegiatură, contribue 
în mod destul de însemnat la circulația 
comercială și la sprijinirea industriei. —

Nu seim, pote să mai fie adusă erăși 
la ordinea duei acuma, dedre-ce vedem, 
că s’a pornit din nou o campanie vio
lentă de calomnii pe tema ,,persecuției"(?) 
Evreilor din România.

Er mai jos, în aceași recensiune ad
mițând, că ar fi unele scăderi în socie
tatea românescă, spune, că ceea ce se pote

Nr. dela 14 Ianuarie 1890.
*) „Eine aufstrebende, bi'duDgsfăhige und 

bildungsdurstige Nation." 

îngădui unui Român, adecă critica și do
jana, nu se pote îngădui unui strein, care 
vine să te bată în propria ta casă.

Atâta am putut face atunci în inte
resul Românilor, prin profesorul Schu- 
chardt. Și n’a fost puțin acest lucru, dat 
fiind, că numitul diar era un diar liberal 
și când dici „liberal", în țările apusene, 
apoi se scie că e amic Evreilor.

încă și mai mult:
In citata scrisore dela 20 Ianuarie 

1890, d-1 Schuchardt îmi scrie:
„Decă pote ați dori, în interesul ro

mânesc, precum și în interesul general, să 
scrieți în „Tagespost" un articol de cu
prins analog, ca cel din „Gutinul", vă pot 
asigura, că redactorul foiletonului, Dr. 
Wilhelm Rullmann, a declarat, că e dispus 
a primi un asemenea articol. Densul e însă 
de părere, că ar fi bine, decă i-l’ați trimite 
încă în săptămâna acesta, căci s’ar aduce 
în legătură cu „Nunta din Văleni" și ar 
ave farmecul actualității. Articolul să-1 
trimiteți lui Dr. Rullmann (nu la Tagespost) 
ori să i-1 predați personal. Decă voiți, vă 
însoțesc eu. Este un om forte amabil, 
încât pentru nemțesca, pote v’ar fi d-1 
Popovici întru ajutor; la cas de nevoie, 

mă ofer singur a-1 revida. Dealtminterl 
ați pute cere la sfîrșit o mică scusă, in
vocând calitatea D-vostre de strein, ceea- 
ce ar face o bună impresie"....

Am făcut articolul și fiind încă agea
miu în limba germană, l’am făcut cu aju
torul lui Modest Popescul, din Bucovina, 
astădi medic în Cernăuți. L’am făcut însă 
fără diplomația recerută în asemenea îm
prejurări și de care, din păcate, sunt lip
siți nu numai mai toți tinerii noștri, der 
și forte mulți chiar din diariștii mai bă
trâni.

Ara dat în stânga, în drepta, în 
Evrei, în tendințele ostile ale presei libe
rale etc. etc. și articolul nu s’a putut 
publica.

Profesorul Schuchardt, își încheie a 
doua scrisore, în care îmi comunică, că 
articolul nu se pote publica din motive 
formale, cu următdrele cuvinte:

„Sper, că nu vă veți descuragia prin 
nereușita primei d-vostre încercări în jur
nalistica germană și în deosebi, că nu vă 
veți supăra pe mine, că eu v’am îndem
nat la acăsta. Cu cele mai cordiale salu
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și alții s’au convins, că nu mai pot 
se suporte miseriile și neajunsurile 
de tot felul ale acestui răsboitt crân
cen și că unul nu va pute nimici și 
stîrpi pe celălalt cu desăvârșire. Burii 
ve(jend, că nici, dintr’o parte nu le 
vine vr’un ajutor, că nici una din 
marile puteri nu sare se le ajute, 
s’au plecat și au recunoscut suvera
nitatea regelui Angliei, der și-âu 
păstrat patria și libertatea, proprie
tățile și averile private, er conațio
nalii lor espatriați și cei făcuți pri- 
sonieri se vor putâ reîntorce erăși 
la casele lor, căci Anglia le-a dat 
tuturor amnestie, decă vor recunbsce 
suveranitatea ei. Au fost declarați, 
deci, Burii de cetățeni englesi liberi 
și egali în drepturi cu cetățenii din 
imperiul britanic și pe lângă acesta 
au primit garanția, că li-se va da 
autonomie în locul independenței na
ționale. Nu vor plăti Burii cheltueli 
de resboiîi Angliei, din potrivă An
glia le dă bani și împrumuturi pen
tru h-șI reclădi farmele pustiite și 
va face tot ce-i stă prin putință, ca 
omenii se-șl reocupe casele și pro
prietățile lor, fără deosebire.

Indată-ce regimul militar va fi 
înlocuit cu regimul representative Burii 
vor pută întră în parlamentul, ce 
se va înființa, și încă cu frumosa 
speranță de a fi acolo în majori
tate.

Etă, acesta e prețul pentru ne
atârnarea pierdută. Englesii au cău
tat se creeze aparența că sunt „ge- 
neroși“, Burii la rândul lor și-au 
călcat pe inimă și au primit pacea 
în condițiile aceste. Ori cât de mari 
concesiuni se li-s’ar fi făcut înse ei 
au pierdut aceea pentru ce mai 
ales s’au luptat: neatârnarea.

Dăm acum cetitorilor un scurt isto
ric al acestui răsboiîi:

La 11 Oetomvrie 1899 Burii transva- 
alienl, er a doua di cei din Oranje au tre
cut granițele celor două republice, au tă
iat linia de comunicație a Kimberley- 
ului și Mafeking-ului cu Gapstadt și au 
ocupat strîmtorile din munții dinspre Na
tal. Generalul engles White n’a putut să 
stea, decât cu 13,000 omeni față de 
armata, de 20,000 a lui Joubert. La 19 Oct. 
Burii au bătut lângă Glencoe armata ge
neralului Symons, care fu grav rănit. Ră
mășița armatei englese s’a refugiat în La
dysmith, oraș, ce fu împresurat de Buri. 
Pe când Joubert a=edia Ladysmit-ul și 
ocupă colonia englesă Natal pănă la Tu- 
gelaj mai multe comande bure au pătruns 
îți colonia Cap, unde li-s’au alăturat mul
țime de bărbați înarmați.

In 31 Oct. sir Redvers Bul'er, comandan
tul suprem al armatei din Africa-de-Sud, sosi 
în Capstadt. Joubert, ca să-l înșele a trece 
în Natal, a îndreptat un atac spre Pieter 
Maritzburg și Buller a ținut îndată să-și 
facă socotela cu Burii din Natal. A lăsat, 
deci, liberarea Kimberleyului în grija lor-

Brociner, care decă nu mă înșel e 
foiletonist la „Wiener Tagblatt" în Viena 
a mai scris și alte drame, fără se fi 
avut vr’un succes mai deosebit, dovadă, 
că talentul seu de dramaturg a fost umflat 
atunci de foile evreescl în mod artificial.

De batjocorirea Românilor însă nu 
se pdte lăsa, după-cum vedem dintr’o no
velă a sa întitulată „FZoHca", publicată 
acuma de curând în biblioteca lui Kiir- 
scher, din care novelă citez următorele:

„Pe drumul plin de praf.... se mișca 
un convoiii curios spre cârciumă. Avant- 
garda o forma o cetă de câni, ce schele- 
lăiau, apoi venia încet un urs negru, pe 
lângă el un țigan desculț cu căciula în 
cap, cu părul sbîrlit și având o măciucă 
strașnică în mâna dreptă, er în stânga un 
tamburin murdar; după aceștia lărmuind 
toți copiii de stradă ai tîrgușorului. Con
voiul se opri în fața cârciumei.

„Ursul și țiganul să între", comandă 
popa, „copiii se rămână afară".

Țiganul se tîrî în cârciumă, trăgând du
pă sine pe urs. Popa îl oferi un păhar de 
rachiu, eră ursului o bucată de pâne.

„Acuma" dise popa cătră țigan după- 
ce acesta beuse rachiul, „dă încdce măciu
ca, vreu să joc cu ursul". 

dului Methuen, er lui Gatacre i-a dat pro
blema să libereze de Buri partea nordică 
a coloniei Cap. Lordul Methuen fu crâncen 
bătut la rîul Mo ider și la Magersfontein 
de cătră generalul Cronje, ăr la 10 Decem
vrie suferi și Gatarre o mare înfrângere 
lângă Stornberg. și 5 dile mai în urmă ză
dărnici lângă Colenso încercarea lui Bul
ler de a libera Ladysmith-ul.

Englesii erau disperați și guvernu- 
din Londra, în spaima de care era cuprins, 
trimise în |Africa-de-sud pe cei mai vesl 
tițl generali englesi, lordii Roberts și Kit
chener, cari la 10 Ianuarie 1900 au și so
sit în Capstadt, der n’au putut să începă 
de-ocamdată nimic cu trupele demoralisate 
pănă când n’au sosit cei 150,000 omeni 
trimiși spre întărire. în 24 Ianuarie Ru ler 
a încercat din nou să libereze Ladysmith-ul, 
der la Spionskop a suferit o colosală în
frângere.

Lordul Roberts luâ acum comanda su
premă și de-odată cu acăstanorocul începu 
să surîdă armelor britanice. La 18 Ianua
rie 1900 a împresurat cu 150,000 de omeni 
posiția de luptă a Burilor la Jakobsdaal, 
lângă rîul Modder, pe când Cronje n’a pu
tut să-i opună decât 8000 de Buri. La 27 
Februarie Cronje, după o luptă eroică de 
trei dile, s’a predat în Paardeberg cu 4300 
omeni. Orașul Kimberley fu liberat, asediul 
dela Ladysmith a încetat și lordul Roberts 
a ocupat în 13 Martie Bloemfontein, capi
tala statului liber Oranje, fără a i-se face 
vre o împotrivire.

Atunci cele două republice bure au 
îmbiat Angliei pacea prin mijlocirea Olan
dei, însă au fost refusate. Intr’aceea muri 
comandantul suprem al Burilor Joubert, 
locul lui ocupându-1 Louis Botha, sprijinit de 
generalii Dew-tt și Delarey. Burii n’au mai 
putut câștiga succese așa de mari, ca mai 
înainte. Forțele lor de luptă scăcluseră la 
15.000 omeni, față de armata englesă, care 
era de 250,000. La 18 Maid se liberă și 
Mafekingul, la 27 Maid Roberts trecu rîul 
Vaal, la 28 Maid a proclamat anectarea 
statului liber, la 31 Maiii a întrat în Jo
hannesburg, er la 5 Iunie a ocupat Pretoria 
capitala Transvaalului, când aprope 4000 
soldați englesi și-au redobândit libertatea. 
Președintele Kruger se retrase spre răsărit, 
er după-ce în August 23 și 26 a suferit 
înfrângere și ultima armată bură mai mare, 
Kriiger a părăsit țera plecând în 20 Oct. 
spre Europa pe vasul olandes „Gelderland" 
Roberts a proclamat și anectarea Trans- 
vaalului, gândind că prin acăsta șl-a resol- 
vat problema. El a dat comanda supremă 
lui Kitchener și la 11 Dec. 1900 a îpărăsit 
Atrica-de-Sud. înainte de a pleca, declară, 
că Englesii n’au de a mai face, decât cu 
„bande de rebeli".

Burii însa se țineau vitejesce și lordul 
Kitchener de acum înainte a trebuit să 
esperieze, ce pote să săverșăscă „banda" 
acesta. Burii ocupară încetul cu încetul 
teritorii tot mai mari, au ocupat răspânti
ile și drumurile și trăiau pe cheltuiala An
gliei, căci puneau mâna pe tot ce era des
tinat armatei englese. Mai mult de 50,000 
Englesi nu puteau să stea la disposiția 
Angliei pe teren deschis. Restul de sute 
de mii al armatei era împrăsciat în tote 
părțile. Dewett începu să le devină adver
sar forte periculos și în contra lui puse
seră la cale o gonă desperată. Tot așa pro
cedară față cu Delarey, care opera în su
dul Transvaalului. Burii au transpus tea
trul de luptă în Colonia Cap, au înaintat 
pănă la mare, ba au silit chiar pe Englesi 
să pună orașul Capstadt în stare de apărare.

„Vre se joce cu ursul", strigă Moișele 
spăriat, er țăranii, cari până acilea ședeau 
nepăsători, se ridicară zîmbind, formând 
cerc în jurul popii, care împlântă măciuca 
înaintea ursului. „Hi, ho", sbieră țiganul. 
Ursul răcni odată, se învîrti de câteva 
ori împrejur, se ridică în două piciore și 
apucă cu labele dinainte măciuca, pe care 
o ținea popa de-asupra.

„Și cum stăteau așa amândoi și ,se 
uitau unul la altul: puternicul urs și voi
nicul bărbat cu fața soiosă încadrată de 
o barbă negră, ochii scânteitori de beu- 
tură, <5menii din cârciumă rîdeau cu hohot. 
„Haide!" strigă acum popa. Țiganul dădu 
cu pumnul în tamburin. Jocul se începu. 
Ursul ridica câte un picior în sus; întâii! 
mai încet, apoi din ce în ce mai repede, 
er popa îșî legăna trunchiul încdce și în
colo și îșî ridica și el în sus, când piciorul 
drept, când pe cel stâng, din când în când 
chiuia și bătea în podele cu talpa 
bătută cu cuie de fier, făcând un sgomot, 
de par’ că audiai nisce împușcături de 
trescurî. Ochii țăranilor străluciau de plă
cere, se cunoscea de pe ei, că sunt mân
dri de păstorul lor sufletesc" etc.

La acesta descriere, e de prisos să 
mai facem -vr’un tîlc.

Delaletca.

Și la nord Englesii au suferit pierderi în
semnate.

Kdchener publică în August 1901, că 
pe toți Burii, cari nu se vor preda pănă 
la 15 Septemvrie, îi va espulsa pe vecie 
din Africa-de-Sud. La proclamația acăsta 
Burii răspunseră cu câte-va bătăi strașnice 
date Englesilor la diferite puncte.

Olanda șl-a încercat acum din nou 
norocul cu intervenția, căci situația era 
acum mult mai favorabilă. Englesii obosi
seră, răsboiul îl repudiau, er regelui i-ar fi 
plăcut, ca pe timpul încoronării să fie pace 
în imperiul său. Anglia însă voia să dic
teze, deși soirile sosite de pe câmpul do 
luptă vestiau înfrângeri peste înfrângeri 
pentru ea. Lui Dewett i-a succes să scape 
din nou din cercul, care-1 traseră.Englesii 
în jurul lui, ca să-l prindă, er Delarey a 
bătut la 9 Martie 1902 pe Methuen lângă 
Tveebos și l’a prins chiar. Lovitura acăsta 
neașteptată a luat Englesilor pofta de a 
se mai răsboi și câte-va cjile după libera
rea lui Methuen din partea Burilor, câțl-va 
din șefii acestora s’au dus la Pretoria la 
Kitchener, er în 3 Aprilie s’au întâlnit în 
Klerksdorp Stejin, Dewert, Delarey și 
Kemp. La 14 Aprilie toți șefii buri au 
avut o conferență în Pretoria, fiind de 
față Kitchener și Milner, și lumea întrăgă 
dâr mai ales Anglia aștepta cu mare în
cordare resultatul consfătuirilor. Scirile 
despre aceste consfătuiri se contradiceau 
mult, însă se vedea totuși din ele, că En
glesilor le plăcea să se împace. Mult timp 
s’au prelungit consfătuirile. In Maia toți 
șefii buri au ținut o adunare în Vereeniging 
desbătănd asupra condițiilor de pace. De
legații lor s’au dus apoi la Pretoria, îm
părtășind lui Kitchener protocolul de pace. 
La 31 Maia sera protocolul a fost iscălit în 
Pretoria, er la 1 Iunie noptea soirea des
pre primirea condițiilor a sosit la Londra 
și pacea s’a proclamat.

*

In văile și munțiiTransvaalului 
și Oranjelui pacea domnesce drăși. 
Burii și Englezii îșî pot relua acum 
ocupațiunile lor și Anglia pote fi 
mulțumită, că după înfrângeri atât 
de cumplite și-a salvat prestigiul de 
mare putere și drept dar de încoro
nare regele Eduard i-a adus pacea 
și — doue colonii nou'ă'."

Marea întrebare înse este și ră
mâne, că pacea acesta fi-va bre sta
tornică în Africa-de-sud între Buri 
și Englesi ?SCIRILE D1LEI.

— 25 Maiii v.

Săptămână de jale. O numim așa, 
pentru-că jale a adus ea tuturor sufletelor 
românesc!. La începutul ei pierdurăm pe 
vrednicul și ilustrul archiereu Michail 
Pavel, episcop la Oradea-mare, care în 1 
Iunie n. s’a stins din vieță în Slatina (Ma
ramureș.) Despre mortea și faptele acestui 
neuitat archiereu și mare binefăcător al 
bisericei și nemului românesc, vorbirăm 
mai pe larg la alt loc al numărului 
nostru de adi. ■— In aceașî di, a trecut la 
cele vecînice distinsul profesor de teologie 
și rector la Seminariul din Blașiu Basiliu 
Rațiu. în Sighișdra, unde s’a fost supus 
unei operațiuni. Osemintele meritosului și 
pentru bunătatea lui de toți iubitului Ba
siliu Rațiu, au fost transportate la Blașiu 
unde cu ceremonialul cuvenit i-s’a făcut 
înmormântarea în 3 Iunie n. Răposatul 
fusese multi anî profesor la gimnasiul și 
la Seminariul teologic din Blașiu, în 1884 
a fost numit protopop în Reghinul-săsesc, 
er la 18S8 fii înaintat la postul de Vicar 
foraneu al Făgărașului. Aici desfășură o 
mare și roditdre activitate. La 1898 merge 
erăși la Blașiu, unde fu invitat să ocupe 
catedra studiului biblic la seminar. A fost 
un bărbat evlavios, modest, înflăcărat și 
iubitor de jertfe pentru neam. Pe nimeni 
n’a supărat, tuturor li-a dat cinstea și pe 
toți câți a putut i-a ajutat. Afară de 
acesta a făcut prin testament o funda- 
țiune de stipendii de 25,000 cor., er „Me
sei studenților din Blașiu" i-a lăsat 600 
cor. Mdrtea lui au regretat’o toți câți l'au 
cunoscut și i-au audit de nume. — Tot 
săptămâna acesta am pierdut pe alt băr
bat activ și bun Român, advocatul Patriciu 
P. Barbu din Reghinul-săsesc.

Confiscarea „Cărții de aur". La în
ceputul săptămânei judele de instrucție 
Godri din Sibiiu cu procurorul de acolo, 
au confiscat tăte esemplarele din volumul 
I al opului „Cartea de aur" întocmită și 
publicată de d-1 T. V. Păcățian redactor 
la „Tel. Rom." în Sibiiu. Au fost confis
cate vre-o 750 esemplare. S’a confiscat 

tot-odată și lista abonenților, cărora li-s’a 
trimis cartea, fiind provocați cu toții să 
dea esemplarele ce le au. Motivul acestei 
măsuri despotice, este, că procuratura din 
Clușiti a făcut arătare contra tipăriturii 
amintite și a dispus secuestrarea ei, „pen
tru conținutul ei punibil." Tot-odată auto
rul va fi dat în judecată înaintea tribuna
lului, învinuit fiind cu „delict de agitație". 
— „Cartea de aur" nu conține alt-ceva 
decât istorie, se înșiră și se esplică în ea 
faptele trecutului în mod obiectiv și așa 
cum în adevăr s’au petrecut. Lăsăm să 
urmeze acum ordinul de confiscare, ce s’a 
îmânat directorului institutului „Tipogra
fia" din Sibiiu, unde s’a tipărit primul vo
lum al cărții:

„Dela judele de instrucție al tribuna
lului regesc din Sibiiu. Nr. 2250/1902. 
Decis. In causa de urmărire contra lui 
Teodor V. Păcățianu, învinuit cu delict de 
agitație, judele de instrucție dela tribuna
lul regesc din Sibiiu, la propunerea pro
curaturii regesc! din Clușiu, ordonă con
fiscarea tuturor esemplarelor din opul „Car
tea de aur", de T. V. Păcățianu, aflătdre 
în posesiunea societății pe acțiuni „Tipo
grafia", cum și cele aflătdre ori-unde și Ia 
ori-cine. Asemenea dispune și confiscarea 
aparatului pentru multiplicarea acestei 
scrieri. Motive-. Procuratura reg. din Clu
șiu a făcut arătare în contra tipăriturii 
amintite și a dispus secvestrarea ei pen
tru conținutul ei punibil și după-ce acesta 
tipăritură a servit la comiterea de faptă 
punibilă, procuratura cu considerație la 
disposiția §-lui 62 a codicelui penal și în 
sensul §-ilor 169, 567 și 97 ai procedurei 
penale — a trebuit să ordoneze secues
trarea tipăriturei, precum și a multiplica
torului ei. Sibiiu, 2 Iunie 1902. Godri San
dor, jude de instrucție."

„Demonstrație" în Blași*.  Foile un
guresc! sunt pline ârăși de sciri despre o 
pretinsă „demonstrație antimaghiară", ce 
ar fi aranjat’o studenții din Blașiu cu oca- 
siunea maialului din dilele trecute. Gaze
tarii șoviniști dela aceste foi sciu să spună, 
minuni despre acestă demonstrație. Stu
denții să fi cântat „Deșteptă-te Române", 
acest „cântec insultător pentru Maghiar!" 
și să fi purtat un mare Jstindard în colo
rile roșu-galben-vânăt. Pe drum au cântat 
„cântece anti-maghiare", de cari resuna 
orașul. La sgomotul produs a eșit gendar- 
meria, der cortegiul ajunsese deja la locul 
petrecerei și s’a început dansul. Gendar- 
meria a căutat după corifeii acestei „de- 
mostrații" și i-a găsit în persănele studenți
lor Iulian Hossu, Aurel Neguș și Aurel 
Bardoși. Gazetele șoviniste adaug, că „cer
cetarea lasă a-se bănui, că firele demons
trației duc la corpul profesoral" (!) și că 
în urma acesta e „probabil, ca cercetarea 
să se pornâscă în contra întregului corp 
profesoral." — Vom vede. Observăm de
ocamdată, că șoviniștii caută pricini cu 
luminarea și nu se rușineză a umplâ lumea 
și țera cu vești despre „grozave" demon
strații anti-maghiare, pentru-casă aibă mo
tiv de a isbi în drepta și în stânga și a 
produce scandaluri.

Congresul Ligei. La 2 Iunie v se des
chide congresul Ligei Culturale. Secțiunile 
din provincie au început să trimetă listele 
de delegați, cari au să ia parte la congres. 
In privința alegerei noului comitet opiniu- 
nile sunt împărțite, printre membrii din ca
pitală ai Ligei. Curentul aprope dominant 
este pentru reînoirea complectă, cu alte 
persone a comitetului central.

Capitulnl gr. cat. român din Ora
dea-mare a însărcinat cu conducerea afa
cerilor diecesane, pănă la numirea noului 
episcop, pe vicarul episcopesc Dr. Aug. 
Lauran.

Rugare. D-1. Victor Petri, funcționar 
la filiala din Brașov a „Albinei" fiind trans
ferat la centrala din Sibiiu, rdgă pe nume
roșii săi cunoscuți a-1 scuza, decă din 
causa scurțimei timpului nu șî-a putut lua 
adio în personă dela dânșii.

Incunosciințare. Reuniunea română 
de gimnastică și de cântări din loc va 
arangia a doua di de Rosalii (3 (16) Iunie 
c.) o escursiune la Derste împreunată cu 
producțiune musicală și cu dans (în pavi- 
lonul restaurantului de acolo.) Toți p. t. 
membrii ai Reuniunei nostre sunt prin 
acăsta încunosciințațî, că vor ave întrare 
liberă dimpreună cu membrii aparținători 
st. lor familii. Alți participanți vor ave se 
plătescă taxa de 2 cor. Programul produc- 
țiunei, precum și alte disposițiuni, ce se 
vor lua referitor la plecare, etc. se vor 
comunica în proximele dile. Escursiunea 
va ave loc chiar și când ar fi timp nefa
vorabil. Brașov, 24/V 1902 v. Aurel Cion
tea, secretar.

Nou vicar în Năseud a fost ales 
părintele protopop al Budacului și paroch 
în Șieuț, Chirila Deac. Instalarea se va 
face cu mare solemnitate în 8 Iunie.
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Serbarea din parcul Cotrocenî. 
Marți s’a ținut în parcul palatului princiar 
dela CotrocenI, sub patronajul principesei 
Maria, o serbare de binefacere în folosul 
societăților Obolul și Materna. La intrarea 
în parc, pavoazată cu drapele românescl și 
engleze, cânta musica regimentului I de 
geniu.

La orele 3 fix, principii moștenitori 
și mieii principi Carol, Elisabeta și Maria 
sosiră în parc. Principesa Maria după-ce 
visiteză tote pavilionele, merge la pavilio
nul princiar, cu produse artistice, creațiunl 
ale sale. A. S. Regală era îmbrăcată în 
costum național.

Pavilionul princiar, anume construit, 
represintă un pidvor al unei case de chia
bur dela țâră. In interiorul pavilionului 
erau aranjate cu mult gust obiectele cu 
adevărat artistice, creațiunl ale principesei 
Maria, fie-care avend autograful său. Prin
cipesa le-a dăruit celor două societăți de 
binefacere, și însă-șl a binevoit să le vândă 
și să le împartă cu mâna sa visitatorilor 
cumpărători. Pe la brele 7 pavilionul era 
aprope gol, mai tote obiectele din el fiind 
vândute. Principesa era ajutată în pavilion 
de câte-va gentile domuișore din elita Bu- 
curescilor, tote îmbrăcate în costumul na
țional. Distracțiile au fost din cele mai 
alese, mai variate.

La „Baiul american11 erau consumați- 
unile cele mai alese. Serveau d-rele mem
bre ale celor două societăți, îmbrăcate și 
pieptănate după deferitele mode, cari au 
fost la curțile regilor Franciei. Intr’o altă 
parte a parcului era instalată „Berăria11] 
aici s’a dat și concertul la care au concurs 
dame și domni din elita societății. Intr’un 
parii on japonez domnișorele îmbrăcate în 
costume j.-.poneze, cu coafuri japonese, vin
deau obiecte variate. La spatele acestui pa
vilion era teatrul unde se cânta și se juca 
cu mult haz.

Pe aleia principală se mai aflau: pa 
vilionul de Ruletă â la Monte Carlo pavi
lionul bomboneriei, pavilionul bufetului pa- 
risian, pavilionul cu minunile electricității.

Pentru distracția copiilor erau Căișo- 
rii. Trăsurica principelui Carol, trasă de 
un pony și un cărucior mic tras de un 
țap, erau la disposiția copilașilor. Un puiîi 
de urs era purtat și jucat de un copil. 
Principii Carol și Elisabeta erau în mijlo
cul copiilor cu care se jucau și pe cari îi 
desfătau și diferite balone, fluere, tobe, mu- 
sicl etc.

MusicI erau pe lângă amintita a re
gim. de geniu I, orchestra compusă 'din 
artiști și condusă de D. Dinicu profes. al 
conservatorului, în fine banda de lăutari a 
lui Ciolacu.

Săra la 8 parcul fu feeric iluminat cu 
globuri de diferite culori. La acesta ser
bare, ce a durat pănă noptea târdiu, șl-a 
dat întâlnire ceea-ce a au avut bucuresce- 
cenii mai ales.

Jubileul „Tinerimei Române". Marți 
după amiadl a avut loc, la Ateneul Ro
mân, serbărea iubileului de 25 ani al so
cietății „Tinerimea Română". Altețele lor 
Regale, din causa ploiei care a început la 
orele 2, au anunțat, că nu pot lua parte 
la serbare. Serbarea s’a deschis la orele 2 
când fanfara reg. 1 de roșiori a intonat 
Imnul regal. D. N. S. Dumitrescu președin
tele societății, ținu o frumosă cuvântare 
prin care arată importanța, pe care o are 
societatea „Tinerimea Română", și espune 
resultatele pe cari le-a dat acestă societate. 
Termină strigând : Trăiască familia Regală! 
D. Adamescu, secretarul general al minis
terului de instrucție, răspunde. După acesta 
se procede la împărțirea premiilor elevilor 
cari s’au distins la esamenele ce s’au ținut 
în anul acesta.

Loviți de trăsnet. Din Gurghiu ni se 
scrie: In diua de Constantin și Elena pe 
la 1 oră p. m. s’au ridicat nisce nori grei 
dela medă-nopte, cu puțină ploie. Un gros- 
nic trăsnet a lovit, în apropierea comunei 
Gurghiu, în locul ce se numesce Bercul 
Morii, pe 9 omeni, adunați sub un arbore. 
Toți cădură la pământ cu vaete și plan
șete. La o biată fetiță i-a trecut trăsnetul 
prin cap și i-a despicat trupul, dinții i-au 
sărit din gură. Cei opt rămași în viăță 
sunt grav răniți.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela Sentinela instit. 
de economii și credit din Satul nou cor. 
30. Primescă Onor. Direcțiune a Sentine
lei cele mai vii mulțămite. Direcțiunea 
școlelor medii gr. or. române din Brașov.

In amintirea lui Iordan Muntean. 
Precum este sciut, în luna Decemvrie a 
anului trecut petrecurăm la cele veclnice 
pe fericitul Iordan Muntean, fost asesor 
la scauuul orfanal și protonotar comita- 
tens onorar. Deja atunci vice-comitele 
Brașovului Dr. Frideric Jekel, în raportul 
seu cătră comisia administrativă dtto 8 
Decemvrie, luă următorea notiță despre 
mortea regretatului I. Muntean:

„In fine am onore a comunica, că di- 
lele acestea a răposat Iordan Muntean, 
fostul asesor la sedria orfanală și proto
notar onorar. Dela anul 1878 încoce a stat 
neîntrerupt în serviciul comitatului nostru 
ca vice-notar, pretor și asesor orfanal. In 
recunoscerea meritelor sale fii numit pro
tonotar onorar. A fost funcționar forte sîr- 
guincios și în totă privința om de încre
dere. Rog comisia administrativă, a i-se 
eternisa la protocol memoria/

Din raportul vice-comitelui presen- 
tat adunării generale municipale din 15 
Maiu a. c. estragem următdrele: — „lor-, 
dan Muntean s’a născut în Brașov la anul 
1851. După absolvarea studiilor gimna- 
siale la liceul rom. catolic din Sibiiu, la 
anul 1872 se înscrise la facultatea de- 
drept în Clușiu, er la anul 1878 având esa , 
menul de stat administrativ și cel juridi 
întră în serviciul administrației ca substi" 
tut de pretor în comuna Feldiora, fiind 
ales în același an ca al Il-lea vicenotar 
coinitatens. La anul 1880 suplini postul 
unui asesor la sedria orfanală, er la anul 
1881 fu ales de asesor la oficiul orfanal.

„După un servicii! de 22 ani împlinit 
cu rar zel și abnegațiune, se pensionă la 
anul 1899 din causa sănătății sale sdrun- 
cinate, er în Decemvrie a anului trecut 
răposa în Budapesta. Comitatul Brașovu
lui pierde într’ensul un amploiat fdrte 
muncitor și consciențios. — In veci amin
tirea lui/

România la esposiția de pescărie. 
Lucrările secțiunei românescl la esposiția 
de pescărie dela Viena sunt continuate cu 
activitate. D. Gr. Autipa, comisar general, 
va pleca în acestă privință la Viena pen
tru a lua diferite măsuri de organisație. 
D. Antipa va face acestă călătorie cu pri- 
legiul șederei sale la Peșta ca delegat din 
partea guvernului nostru pentru încheierea 
convențiunei de pescuit dintre România și 
Ungaria.

Cassa districtuală brașovenă pen
tru ajutorarea bolnavilor, va ține mâne 
Duminecă 8 Iunie 10 ore a. m. adunare 
generală estraordinară în sala cea mare a 
primăriei, la care adunare învită pe toți 
delegații.

Concert militar. Mâne Duminecă 
sera mare concert militar la „Pomul verdeu. 
Intrarea 60 b.

Cuvântarea Regelui Carol la ban
chetul artileristilor.

„Simt o viuă bucurie că mă găsesc 
„în mijlocul oficerilor de artilerie, spre a 
„serba împreună cu d-vostră memorabila 
„aniversare dela Calafat.

„Cu adâncă emoțiune am ascultat pa
triotica cuvântare rostită în numele între
gului corp ofițeresc de artilerie și prin 
„care măreța epocă a gloriosului nostru 
„răsboiîl este zugrăvită în colori mișcătore. 
„Mulțumesc călduros pentru acestă nouă 
„dovadă de credință ca și pentru frumosa 
„reproducțiune a bateriei Carol, care o pri- 
„mesc ca un dar forte scump inimei Mele 
„și ca amintirea întâiei lupte de arti
lerie.

„Un sfert de vec a trecut de atunci, 
„neuitată Mi-a rămas diua când puternicul 
„glas al tunurilor nostre răsuna pe țărmu- 
„rele Dunărei, vestind departe peste hota
rele țărei, că cesul neatârnării a sosit; cu 
„un avânt vrednic de laudă regimentele de 
„artilerie luptau apoi pe câmpiile din Bul
garia și deschideau drumul la isbândă prin 
„dărîmarea întăririlor dela Plevna, Rahova 
„și Vidin.

„Din sfărîmăturile acestor cetăți, stro
pite cu sângele vitejilor noștri ostași, Ro- 
„mânia s’a ridicat tare și oțelită ca un 
„stat de sine stătător, înconjurat de o au- 
„reolă care vecinie va străluci în istoria 
„ Patriei.

„Artileria pote fi dâr mândră de fal- 
„nicul său trecut, și țâra împreună cu Mine 
„ne putem răzima cu încredere pe acestă 
„armă, care șl-a biruit un loc de căpetenie 
„în armată. De a pururea oficerii de arti
lerie trebue să fie geloși de acestă înaltă 
„posiție și pătrunși de datoria și răspun
derea lor, mai ales în privința însemna
tului rol Ia care ei pot fi chiemațl pe câm
pul de luptă.

„Din partea Mea vă încredințez de 
„dragostea și ocrotirea Mea, și ca o do- 
„vadă statornică a acestor simțăminte am 
„hotărît ca regimentul 1 artilerie, care a 
„tras cel dintâiu tun, sub comanda Mea, 
„asupra Vidinului și singurul în ființă la 
„suirea Mea pe tron, să porte de astădl 
„înainte numele Meu.

„Regina dăruesce regimentului 2, al 
„cărui steg M’a însoțit în tot timpul cam- 
„paniei, portretul Meu esecutat câțl-va 
„ani după răsboifi.

„Doresc că aceste distincțiunlsă arate 
„într’un viitor mai depărtat, că artileria 
„s’a desvoltat și a crescut sub domnia Mea 
„într’un mod așa de repede, că Eu pot 
„privi astăc}! cu mândrie 14 regimente și 
„că, în gloriosul răsboitt din 1877 am îm
părțit cu densa primejdiile, luptele și is- 
„bândele.

„Sigur fiind, că marea și fericita epocă 
„a reînvierei României este adânc întipă
rită în inima și mintea tuturor, ridic pa- 
„harul Meu în onorea artileriei, urându-i 
„un viitor tot așa de strălucit ca trecutul 
„său și ca densa să rămână de apururea 
„podoba iubitei Mele armate11.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
tristată aducem la cunoscința tuturor ru
deniilor, cunoscuților și amicilor, cumcă 
prea iubitul nostru frate, unchiu și moș 

Patriciu P. Barbu
advocat, proprietar, membru fundator al „Asocia- 
țiunei pentru literatura și cultura poporului ro
mân1', director esecutiv al institutului de credit 

„Mureșana".
după un morb scurt, și grele sufe

rințe, împărtășit fiind cu sfintele sacramen
te, a trecut la cele eterne Joi în 5 Iunie 
n. a. c. la trei ore dimineța în al 62-lea 
an al etății și în al doile an al văduviei. 
Astrucarea rămășițelor pământesc! ale 
scumpului și neuitatului nostru defunct, se 
va face Sâmbătă în 7 Iunie n. la 3 ore 
p. m. după ritul bisericei gr. catolice, în 
cripta familiară din loc. Fie-i țărâna ușoră 
și memoria binecuvântată.

Reghin, la 5 Iunie n. 1902. Paraschiva 
și Varvara ca surori. Sofia și soțul Petru 
Neagoș, Maria și soțul Ioan Muntean și 
Juliu cumnată și cumnate. Sever și soția 
Eugenia, Enea, Flavin și soția Artemis, 
Lucian și soția Elena, Rom, Rem, Parte- 
niu, Maxim, Iacob, Constantin, George, 
Olimp ca nepoți și nepdte. Aurora, Patriciu, 
Eugenia, Ionel, Aurora și Minerva că stră
nepoți și strănepote.

„Pentru poporul din Câmpie11.
In prim articolul cu acest titlu din 

Nr. 20 dela 18 Maid a. e. al revistei „Er- 
dflyi Gatdau, ce apare în Clușiu, se trac- 
tăză pe 7 colone cestiunea îmbunătățirii si- 
tuațiunei poporului din Câmpia Ardealului 
Fiind-că poporațiunea din Câmpie este 
aprope în totalitatea sa românescă, și în 
urmare se tracteză de viitorul ei, dăm pe 
scurt cuprinsul acestui articol, după „Re
vista Economică/

Ni-se spune în numitul articol, că 
agricultorii din Câmpie duc o economie 
unilaterală și că pâmântul s’a parcelat și 
pănă acum prea mult. Poporul sărăcesce, 
emigreză și se pustiesce. Mare parte a ră
mas fără vite de jug, pentru-că i-le-a spul
berat seu contribuțiunea. său carnetele de 
câte 40- 5O°/o ȘÎ astfel abia îșl mai pote 
câștiga pânea de tote cjilele.

Se arată mai departe, că pentru pre
gătirea unui viitor mai bun pe sema po
porului este neapărat de lipsă să se începă 
ceva, și că nimica n’ar fi mai potrivit ca 
înființarea unei reuniuni in scopul cultu- 
rei vermilor de mătasă, a albinelor și po
milor, cum și pentru introducerea unor 

râmi din industria agricolă. Pentru tote 
aceste în Câmpie este un teren nu se pote 
mai potrivit.

In fruntea reuniunii nr trebui să se 
pună o astfel de personă, care se se bu
cure nu numai de autoritate, ci în puterea 
oficiului său să aibă posibilitatea de a ese- 
cuta în deosebi disposițiunile legii despre 
poliția de câmp din 1894 și Idisposițiunile 
statutelor reuniunii ce s’ar înființa.

Apoi încheie cu cuvintele: „...Dâcă 
am isbuti să alegem de president pe vre
unul din proprietarii din Câmpie, lucrarea 
nostră am pute-o duce la bun sfîrșit.... 
și în 15—20 de ani am pute serba fără 
deosebire de confesiune și naționalitate 
iubileul înființării acestei reuniuni".

Atragem atențiunea fruntașilor noștri 
din Câmpie asupra necesității înființării 
unei său mai multor reuniuni agricole, pen
tru a nu perde din mână terenul încă pri- 
incios și a nu scăpa ocasiunea de a ține 
poporul legat de noi prin firele intereselor 
economice. Și așa în Câmpie, pare că, nu 
e vieță și nu se desvoltă activitate aprope 
pe nici unul din terenele vieții publice, și 
în deosebi în ce privesce cestiunile econo
mice.

Esamene.
TTactul Ludoșului, Maiii 1902.

Duminecă, în 1 Iunie st. n. a. c. so
sind cu trenul de dimineța în Murăș- 
Ludoș, m’am dus, ca se ascult și eu sfânta 
liturgie în biserica nou zidită, care de câte 
ori o văd, totdeuna o admir atât pentru 
posițiunea ei pe un loc ridicat, cât mai 
vârtos pentru stilul frumos, în care este 
edificată. ’Mi va păre bine în tătă vieța 
mea, că am făcut acest lucru, pentru-că 
pe lângă datorința creștinescă, ce mi-am 
împlinit, mi-s’a dat ocasiune se ved și in
ternul bisericei și se ascult cântările litur
gice esecutate de corul tineretului și co
piilor de școlă din M.-Ludoș. Biserica și 
din lăuntru e forte frumdsă, eră scaunele 
și stranele cantorale, fin lucrate și colo
rate în fața argintului, dau bisericei un 
aspect minunat. Iconostasul îl suplinesce 
un părete frumos împodobit cu iedne, în
cât ți-se pare a nu se simți lipsa unui alt 
iconostas. Podoba bisericei o fac și două 
candelabre de bronz întraurite, cu câte 24 
brațe pentru lumini, în preț de 600 cor. 
Prestolul în altarul spațios elegant îmbră
cat, pe care să ridică un chivot frumos 
lucrat din lemn încunjurat de buchete de 
flori artificiale. Ori cine va vede acesta 
sfântă biserică, nu va pute alta să do- 
rescă, decât ca noi Românii să avem ase
menea biserici nu numai la sate, der chiar 
și la orașe.

Ge privesce corul bisericesc, condu
cătorul acestui cor, care este d-1 Vasiliu 
Morariu, merită laudă. „Gherovicul" și 
„cuminecariul", în care s’au audit soluri de 
basso și de sopran, precum și celelalte 
cântări, au stîrnit admirațiunea tuturor 
celor presenți. Un ce interesant: doi pă
rinți cu câte 3 copii ai lor, școlari, cântă 
și ei alăturea în corul școlarilor. Tote cân
tările se esecută pe 3 voci.

După acesta să revin la obiect.
O mare bucurie am simțit, când după 

sf. liturgie P. 0. D. protopop Nicolau 
Solomon din ușa s. altar vestesce, că esa- 
menul cu școlarii se va începe la 10 ore 
și se va ține în s. biserică. Invită să par
ticipe cât mai multi, der cu deosebire pă
rinții copiilor să ia parte la esamen, pen- 
tru-ca de-oparte să cunoscă și dânșii pro
gresul copiilor în învățătură, ceea-ce le 
va fi spre mângâiere, de altă parte să 
li-se procure și copiilor bucuria de a-și 
arăta acest progres după ostenela de un 
an școl. înaintea publicului și a primi dela 
el o mică răsplată pentru diligință: laudă 
dela cei presenți.

Punct la 10 ore mă present și eu în 
s. biserică, unde toți copiii de șcălă,băeți 
46 și fetițe 33, erau îmbrăcați în vest
minte de sărbătore. Părinții lor și public 
număros se adună. O fetiță în cuvinte 
frumose bineventâză pe P. O. D. proto
pop, ca președinte, er un copil tot cu ase
menea cuvinte întâmpină publicul present.
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După rugăciune se începe esamenul 
-din Istoria sfântă, se continuă din Reli- 
giune și se încheie înainte de arniadi cu 
1. română. Răspunsurile precise și fluente 
din tbte aceste obiecte, au fost peste aș
teptare îndestulitore. Declarnațiunile ros
tite de elevi, cu ton înalt și la înțeles 
erau fermecătore, eră câte-va cântări ese- 
cutate de școlari în două voci, te delectau.

Incheindu-se esamenul la 1 oră a. m. 
li-se spune copiilor, că după arniadi au să 
se presente la 3 ore spre a-se continua 
esamenul din celelalte obiecte. Dăr îna
inte de a-se depărta copiii, după eșirea din 
biserică înaintea publicului vesel de pro
gresul dovedit, vrednicul învățător Vasilie 
Morariu a ținut cu ei înaintea bisericei 
eserciții corporale și de ordine ; cu deose
bire au escelat în formarea de colăne 
simple și duple, în mersul pe tact, pe când 
fetițele în două voci însoțiau pe elevi în 
marșul, lor cântând o poesie-marș. O 
deosebită plăcere a stîrnit în inimile tu
turor celor presenți mișcările atât de re
gulate, ale micilor școlari.

După arniadi înainte de 3 bre copiii 
se adună de nou în biserică și pănă a-se 
începe esamenul, învățătorul esecută cu ei 
mai multe cântări frumăse. La 3 ore se 
reîncepe esamenul cu 1. maghiară, s’a con
tinuat cu matematica. Cele 4 operațiuni 
atât cu numeri întregi, cât și cu frângeri 
vulgare și decimale au fost lucrate de 
elevi și eleve cu cunoscință deplină și cu 
■desteritate. S’a continuat din geografie, 
din istorie și din constituțiunea patriei, 
-din fisică și din higienă. Răspunsurile co
piilor din tote aceste obiecte au fost spre 
mulțămirea tuturor. Multă atențiune și 
plăcere a deșteptat în cei presenți dialo
gul predat de elevi: „Folosul meseriilor1*.

Esamenul s’a finit pe la 6'/.2 ore 
după amiacii, și decă timpul nu era îna
intat și copiii prea obosiți, mai era încă 
mult material, din care școlarii ar fi dat 
•dovedi, că sub harnicul învățător Vas. 
Morariu au făcut progrese frumdse. Acest 
esamen îl pot numi cu tot dreptul: esa
men model.

Comparând starea lucrurilor de-acum 
.atât ale bisericei, cât și ale școlei din M.- 
Ludoș, cu cea înainte de venirea P. O.D. 
protopop acolo, nu pot trece cu vederea 
.a nu face o mică reflexiune.

înainte de venirea d-lui protopop N. 
Solomon în parochia M.-Ludoș nu erau 
nici case parochiale, nici școlă, încât cre
dincioșii plăteau cele 5°/o după contribu- 
țiune la școla de stat; nu era nici bise
rică, decât o baracă de scânduri umilită. 
Acum sunt case parochiale răscumpărate 
nu 2200 cor., biserică nouă fdrte frumosă 
costând 30.000, cor., școlă binișor provă- 
•rjută cu recuisitele de învățământ și tdte 
pregătirile pentru edificarea de școlănouă 
încă în acest an.

In jurul bisericei și în fruntea case
lor parochiale, pe unde mai înainte era 
•ocol și staul de oi, adi se întinde un parc 
frumos și o grădină plantată cu pomi și 
viță de vie.

Nu mă pot destul mira, că pe când 
de pe airea lucruri cu mult mai neînsem
nate se dau publicității, și bine se face 
acesta ca esemplu de imitat, atâtea lu
cruri frlimose și de interes public din M.- 
Ludoș nu s’au scos la ivelă in public. 
Causa, că nu s’a făcut acesta, e paremi-se 
modestia d-lui protopop, care a lucrat în 
tăcere și nici când nu a venat după lauda 
numelui său.

Incheiu cu mica observare, că pe 
■când în M.-Ludoș, acest punct însemnat 
de pe țărmurul Mureșului, der amenințat 
precum să scie prin colonisările puse la 
•cale, biserica și șc<51a românescă sunt bi
nișor asigurate și sub egida lor și poporul 
român, a cărui stare materială nu o cu
nosc, se va scuti în cele sufletesc!,—de do
rit ar fi totuși ca și atențiunea și grija 
celor mai mari să fie mereu țintită spre 
acest punct mai amnenințat al românis
mului.

Delacâmp.

B.-Hiiedln, 5 Iunie 1902.
Onorată Redacțiune! îmi i-au voie 

a-ve scrie ceva despre un modest esamen, 
ce s’a ținut în 1 1. c. în B.-Huedin cu elevii 
de confesiunea gr. cat. ai școlei civile de 
stat de aici. Modest într’adevăr acest esa
men, der dăcă cumpănesc! greutățile mari 
cu cari a avut să se lupte catechetul aces
tei șcăle, trebue să rămâi mulțumit în 
suflet.

Nu intenționez a înșira năcasurile și 
neajunsurile cu care se luptă vrednicul 
preot George Meseșan, paroch în Molosig, 
administratorul filiei, bisericesc! B. Huedin 
și ca atare și catechetul din vorbă, în par
tea strict administrativă a acestei filii, care 
în cadrele unui mic raport ca acesta nici 
că a-și pute-o face. E de ajuns să amin
tesc, că mulți dintre elevi nici că sciau 
ceti românesce, nici că pricepeau la înce
putul an. școl, fie și cei mai elementari 
termini, ca să potă esprima clar și la în
țeles primele noțiuni din catechism, seu 
istoria biblică. Ce este însă pdte și mai 
dureros, mulți dintre elevi nu au avut nici 
cunoscință de rugăciuni etc. dela casa pă- 
rintescă. Ori-ce Român de bine trebue să 
se bucure, cu atât mai |mult, că suntem 
lipsiți de fericirea de a ave șcdlă și bi
serică românăscă și așa nici preot în loc, 
unde afară de vr’o 5 inteligenți români se 
mai află vr’o 40 familii române, unde do- 
mineză și se manifesteză cu prea mare 
putere ideia „de stat unitar maghiar".

începuturi ca esamenul dela 1 Iunie 
în B.-Huedin risipesc întunerecul, nepăsa
rea și indiferentismul de pănă acum față 
de dorul de a-ne afirma mai cu tărie for
țele nostre naționale, spre a-le pute măsura 
cu ale asupritorilor, ca să ne putem și noi 
asigura un viitor, și să se ștergă urmele 
rușinase ale trecutului.

Aceste irapresiuni a trebuit să le ca
pete ori-cine, care ar fi audit pe elevii de 
confes. gr. cat. cu ce precisiune — deși 
se luptau cu greutatea limbei — răspun
deau la diferitele întrebări, care de multe 
ori trebuiau să li-se pună elevilor și în 1. 
maghiară. Când audiam astfel de întrebări 
(în 1. maghiară) mă simțiam adenc jignit 
în alipirea mea față cu ritul și credința 
nostră strămoșeseă, aducându-mi’aminte de 
sinistra ordinațiune a faimosului Wlassics, 
în care insulta atât de necruțător scumpa 
limbă a bisericei năstre de ambe confesiuni.

Ca persone oficidse, respective preșe
dinte al esamenului a fost M. O. D. Ioan 
Pop, protopop în Morlaca, care la înche
ierea esamenului într’o avântată vorbire 
a arătat elevilor marea însemnătate a sci- 
inței morale și a religiei, cât de bun scut 
este pentru sufletul omenesc credința în 
Dumnedeu. In fine mulțărnind și puțin nu
merosului public asistent. între care numă
răm pe d-1 și d-na L. Savu, d-1 I. Lucaciu 
învățător, d-1 0. Căciulă și alți puțini, de
clară esamenul de închis.

In fine să rugăm pe Atotputernicul, 
ca speranțele nostre aședate pe base 
astfel clădite să se realiseze cât mai cu
rând, er cei care-și pun puterile lor în
tru ajungerea acestora și cu deosebire a 
scopului de a ridica un lăcaș sfânt de bi
serică românescă în B.-Huedin ®să fie aju
tați de virtutea curagiului și a bărbăției, 
a desinteresării și a statorniciei, căci:

Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere ; 
Unde-* ’ doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesca.

Numai așa ne vom pută întări în
tr’o fortăreță, care apoi să resiste cu tărie 
neînfrântă atacurilor, ce nu înceteză a lovi 
în esistența nostră etnică națională.

întâmpinare.
Făgăraș, 3 Iunie 1903.

Onorate d-le Redactor! Iu n-rul 111 
a. c. al „Gazetei**  corespondentul d-vostră 
X. vă comunică din congregația comitatu
lui Făgăraș între altele și aceea, că comi- 
siunea permenentă a propus întreruperea 
de ori-ce pertractări în cestiunea liniei fe
rate Făgăraș-Brașov, și că pentru o atare 
propunere am vorbit și eu.

Lucrul însă nu stă așa, ci cestiunea a 
fost că comitatul Făgărașului să contribue 
cu 400,000 corăne la construirea liniei fe
rate dela Făgăraș la Brașov, a cărei con
cesionar este firma Mandl și soți din Bu
dapesta.

Linia acestei căi ferate este deja tra
sată și statorită dela Făgăraș la Șercaia, 
Șinca-veche pănă la valea Strâmbei, de aoi 
prin pădure trece în drumul Vlădenilor și 
la Țînțari, Codlea, Ghimbav și țBrașov. 
Pentru acoperirea speselor de clădire mai 
anii trecuțl a oferit orașul Brașov și cu 
deosebire Codlea sume însemnate, dăr mai 
târcjiu și-au retras ofertele făcute, deși sta
rea lor materială este neasămănatmai bună 
ca a comitatului Făgăraș. Comitatul Făgă
rașului încă votase 400.000 corone spre 
acest scop, după-ce însă nu a arătat că de 
unde pote acoperi acea sumă, ministrul a 
casat conclusul și a ordonat, ca să se aducă 
nou conclus. Comisiunea permanentă a 
constatat și a propus că comitatul Făgă
rașului în împrejurările de adi nu mai pote 
contribui cu suma de 400.000 corone.

Eu încă am fost și hotărit sunt pen
tru acesta constatare și propunere, deore-ce 
acest sărac comitat al Făgărașului a contri
buit la clădirea liniei ferate Ffigăraș-Avrig 
cu relativ enorma sumă de 400.000 florini, 
ce a luat’o împrumut și pentru care trebue 
să plătescă amortisările în decurs de 50 de 
ani cu 1.200.000 florini, ce nu aduc comi
tatului absolut nici un venit, — și pentru 
calea ferată Făgăraș-Brașov ar trebui să 
se încarce asupra comitatului alte 1.200.000 
de corone, ce nu ar însemna alt-ceva decât 
o totală și neprecugetată ruinare a comi
tatului, a cărui populațiune și așa mai nu 
mai este în stare să suporte nenumăratele 
dări și sarcini publice mari.

Eu nu sunt în contra clădirei numi
tei linii ferate. Consorțiul Mandl și soți său 
ori și cine altul pote să o clădescă ca ori 
și când îi place. Comitatul nostru însă nu 
este în stare a contribui spre acest scop 
ou suma de 400.000 corone cerute. Nu cei 
din alte părți ale comitatului, ci noi cei 
de aici din țera Oltului seim și simțim, că 
în interesul poporațiunei de aici este nece
sitate grabnică și neîncunjurabilă de tribunal 
și de direcțiune financiară în Făgăraș, apoi 
tot noi vedem și seim, că se pot pune la 
disposiție ort și când și localitățile nece
sare pentru acelea. — Așa stă lucrul. — 
Noi nici pentru Mandl, nici pentru Tandl, 
nu mai putem să jertfim nimica.

După care rămân cu totă stima:
Dr. loan Turcu, 

membru al com siunei 
municipale.

Fnndațiunea pentru Alumneul gr. or. 
român din Beiuș.

Direcțiunea institutului de credit și 
de economii „Victoria1* din Arad a creat 
din sumele destinate pentru scopuri filan
tropice și culturali un fond pentru susține
rea și ajutorarea Alumneului diecesan gr. 
or. român din Beiuș — și spre acest scop 
a votat pe auul acesta suma de 50<)cordie 
cu scopul ca și pe viitor după putință să 
doteze acest fond, care va purta numirea: 
„Fundațiuvea institutului de. credit șî econo
mii r Victoria11 din Aiad. Capitalul acestui 
fond depus în administrarea Consistoriului 
diecesan din Arad este neatacabil și numai 
venitul lui se pote întrebuința pentru sco
purile Alumneului.

Considerând misiunea de mare preț, 
ce din punct de vedere al crescerei și cul
turii românescl pe lângă gimnasiul nostru 
din Beiuș o îndeplinesce acest alumneu de 
băețl, apoi considerând și lipsele materiale 
eu care a avut să lupte tot-deuna dela în
ființarea lui; — hotărîrea direcțiunii insti
tutului „Victoria**  este vrednică de recu- 
noscință generală și pentru acesta marini- 
rnosă hotărîre îi esprimăm adenc simțită 
nostră mulțămită.

Senatul alumneului’ gr.- or. român din 
Beiuș:

D. Negrea», 
președinte;

Pagina 5

Serate de-ale meseriașilor români.
Joi la 29 Maiti n. c., localitățile „Reu- 

niunei sodalilor români dîn Sibiiu1* s’au do
vedit a fi prea puțin încăpătore pentru nu- 
mărosul auditor, ce a asistat la a 5-a șe
dință literară din a. c. Ședința se caracte- 
risăză prin program bogat și variat, con
ținând afaceri curat meserieșescl, apoi afa
ceri literare, musicale, cu un cuvânt afa
ceri, ce contribue la cultura inimei și a 
minței.

Din sumarele ședințelor administrative 
cetite de notarul I. Apolzan, am reținut: 
frumușele contribuirl, ce s’au făcut în scurt 
timp la fondul „Masa învățăceilor meseria
șilor români**,  la care s’au dăruit pănă 
acum 144 cor., pregătirile, ce se fac în 
scopul arangiării în sărbătorea Rosaliilor a 
unei producțiunl publice împreunate cu cân
tări, teatru și joc. In studiu se găsesce 
piesa „O căsnicie**,  comedie în 3 acte; apoi 
cinstea revenită reuniunei prin asistarea re- 
presentanților ei la sărbarea sfințirei stogu
lui Reuniunei de cântări „Typographia**,  
cum și împrejurarea că împlinindu-se anul 
de când Reuniunea, grație patronului ei I. 
P. S. Sale domnului archiepiscop loan Me- 
țianu, se găsesce în localul propriu, comi
tetul a ținut să facă radicale reparaturi de 
zidari, flosterarl, văpsitorl, tinichigii etc. 
lucrări săvârșite mare parte de măestri — 
membri ai reuniunei. Casa reuniunei acum 
se presintă cu totul în vestmânt sărbăto
resc. Se și cuvine acesta pentru o reuniune 
cercetată aprope dilnic de numeroși bine
voitori și sprijinitori ai causei meseriași
lor noștri.

După luarea la cunoscință a tuturor 
lucrărilor, notarul cetesce raportul diaristic, 
ce a apreciat ședința literară a 4-a, apoi 
apelul făcut cătră celelalte reuniuni surori 
pentru trimiterea datelor statistice despre 
meseriașii din partea locului și despre mer
sul în a. tr. al afacerilor aparținătore reu- 
nilor respective, apel, la care au răspuns 
pănă acum reuniunea meseriașilor din Se- 
beșul-săsesc și cea din Săliște.

Luând apoi cuvântul presidentul Reu
niunii d-1 Victor Tordășianu constată, că 
în luna Octomvie a. c. se împlinesc 10 ani 
dela aranjarea prin noi a primei esposițiunl 
din industria profesională și 35 de ani 
dela întemeierea Reuniunei. Scoțend date 
din Anuarul I al Reuniunii privitbre 
la esposiția din 1892, arată progresele îm- 
bucurătore ce meseriașii noștri le-au făcut 
în cei din urmă 10 ani, atât ca număr, cât 
și capacitate. Este drept, că deși nu avem 
măestri de sine stătători în Sibiiu pentru 
meseria de brutari, perieri, strugarl, văpsi
torl de vestminte, dogari, întreprinzători 
de zidiri, turnători de aramă (Gelbgiesser), 
tinichigii, olari, mănușerl, pălărierî, fabri
canți de brânză, pieptenarl, căldărarl, cor- 
fart, cuțitarl, hornarl, curelarl, argăsitori, 
salamagii, șelari, tocilari, funarl, sitari, pân- 
zarl, postăvari, orologerl, tăsătorl de lână, 
bărdașl, luminări etc., der avem în schimb 
număroșl învățăcei și sodalî, aplicați la aceste 
meserii.

Presidentul nostru crede deci de so
sit timpul, ca Reuniunea prin aranjarea 
unei a 2-a esposiții să dee prilej meseria- 
siașilor noștri de a-șl arăta destoinicia și 
progresul ce l’au făcut după 10 ani. Acest 
lucru se va putâ cu atât mai ușor reahsa, 
cu cât .Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiu**,  în programul său de 
lucru șî-a propus a aranja și încă în legă
tură cu Reuniunea nostră o esposiție a 
productelor din industria de casă (lucru de 
mână femeesc.)

Una din dorințele Reuniunii: de a 
ave în localul principal o icbnă a Maicei 
Domnului cu Christos pruncul in brațe, 
într’adevăr artistic lucrată, șl-a aflat și ea 
realisarea. Firma Iosef Hofrichter’s Sohn 
(institut de pictură religiosă) din Reiche
nau (Boemia), a dăruit adecă Reuniunii 
prin intervenirea d-lui Ieronim Preda, di
rectorul librăriei archidiecesane, o prea fru
mosă iconă artistic lucra’ă pe pânză și în 
uleu, ce este o adevărată podobă a mobi- 
larului din Reuniune.

Tote acestea și multe altele premerse, 
corul brav al și mai bravului dirigent 
Candid Popa esecută frumos composiția 
„Foie verde de trifoiu**,  de T. PopovicI, 
ear după aceea d-șora Elena Grinâean 
declameză poesia „Adio**,  de V. Alexandri; 
d-1 Filimon Dobrean sodal cismar, predă 
anecdota „Țiganul la naș Ionaș**,  de „Sandu 
pungă golă** ; d-șora Ana a plăcut
în poesia „Sila1*.  Drept variațiune, la pnnet 
4 din program a urmat măestru de lăcătuș 
de curând stabilit în Sibiiu, d-1 Eremie 
Purece, originar pin Budila, ne înfățișeză 
într’o frumosă limbă românăscă, peripețiile 
prin cari a trecut și în special insistă asu
pra faptului, că deși Român aprope în tote 
localitățile a ajuns să fie șef de echipă 
(Werkfuhrer). Intre lucrările de densul să- 
vîrșite între alte remarcă, că a lucrat 2’/( 
ani la 3 tereștri menite pentru mănăstirea



Pagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 115.—1902.

„Curtea de Argeș", a făcut apoi la Levico 
în Tirol o păreche de porțî în stil vechiu 
german cu prețul de 400 fl., ear altă pă
reche în stil Baroc cu prețul de 300 fi. 
cum și unele modele, ce au fostespusela es- 
posiția din Paris. De încheiere d-1 Pu
rece recomandă calfelor tinere a fi mîn- 
dri de meseria pe care au îmbrățișat 
și a face tot posibilul pentru a cerceta 
străinătatea. D-1 loan Balomiri, sodal fran- 
zelar și unul din fiii învățătorului Balomiri 
din Balomir, ne predă poesia „Legenda", 
de Coșbuc; d-1 Augustin Bena, cleric ne-a 
transportat în sfere musicale cu uvertura 
la V. Tell de Rossini, urmată de un vals 
și câte-va doine românescl, esecutate la 
pian; d-1 Valeriu Grindean, sodal cismar 
ne declamdză apoi poesia „Prigonitul", de 
D. T. T., tînărul Filimon Doloreun ne predă 
cu mult haz anecdota „Lungesce-i Domne 
bolele", de „Sandu pungă golă". A cântat 
după aceea d-1 G. Moqa, romanța „De ce 
n’ai pace", de Georgescu, și în fine corul 
a cântat un marș.

Frumosa serată s’a încheiat la 10 ore 
și jum., când ne-am depărtat în frumosă 
ordine și plini de veselie pentru însemna
tele progrese, ce reuniunea sodalilor noștri 
le face mereu.

„Baros“.

Producțiuni și petreceri.
Hălchiu, Maifi 1902.

D-le Redactor! Duminecă în 12 Maifi 
a. c. inteligența și tinerimea română din 
Hălchiu ca și în anul trecut, așa și anul 
acesta sub conducerea harnicului paroch, 
precum și a bravilor învățători a aranjat 
o petrecere, care pentru-ca să fie pe cât 
de morală pe atât de instructivă în feliul 
ei, n’au cruțat nimic.

S’au cântat 2 cântări frumose pentru 
cari d-1 învăț. Valeriu Cosma, ca conducă
tor numai laude merită. S’au declamat apoi 
două poesii de tinerii :Ioan Olar și George 
Muntean, din a căror predare s’a vădut 
că instruarea și conducerea lor în bune 
mâni a fost pusă. Repețite aplause au 
secerat d-1 învățător Iordan Curcubătă prin 
cele 3 roluri avute, anume prin cele 2 so
luri, cântate cu sentiment precum și prin 
monologul predat de d-sa s’a distins mult.

Ultimul punct din program a fost 
piesa teatrală „SosahiVe". Toți și-au jucat 
spre mulțumire generală rolurile. Parochul 
Teofil Roșea și cei doi învățători și-au dat 
tote silințele, ca piesa se reușescă bine.

In pausă frumos și corect s’a jucat 
și jocurile naționale „Călușerul'1 și „Baiwiu".

G’un deosebit interes am asistat la 
acestă petrecere, și mărturisesc că n’am 
sciut ce să admir mai mult: pe harnicii 
conducători său pe cei ce-șl jucau rolu
rile.

Buna intențiune a conducătorilor noș
tri, precum și nobilul scop de a înfiiuța o 
bibliotecă școlară, a atras un public numă- 
tos din localitate și jur, astfel că am înțe
les, că pe lângă succesul moral și cel ma
terial a întrecut prevederile tuturor.

Petrecerea cu joc, urmată după pro- 
ducțiune a decurs în cea mai bună ordine 
și cu o vie animație pănă la diuă, când fie
care s’a depărtat la ale sale.

Doi Hălchieni.
*

— Corul bisericei rom. gr. or. din Bra- 
șouul-vechiu invită la petrecerea poporală 
împreunată cu dans, ce o va aranja Dumi
necă în 2 Iunie st. v. (15 Iunie st. n.) 1902 
dina întâifi de Rosalii, în sala hotelului 
„Central Nr. 1“ din loc. Corurile se diri- 
geză de d-1 Nicolae Oancea jun. Intrarea 
de personă 1 cor.; pentru studențl 80 b 
Venitul curat este destinat pentru fondul 
corului dela biserica sfintei Adormiri din 
Brașovul-vechitt. Ofertele marinimose se 
primesc cu mulțămită și se vor chita pe 
cale diaristică. Bilete se află de vendare 
la d-1 N. D. Eremias și săra la Cassă. în
ceputul la 7'/2 sera.

Timpul.
Erna trecută a fost ușoră, zăpadă a 

fost fdrte puțină. Poporul, când este erna 
ușoră, se teme că și recolta din vară va fi , 
slabă și ușoră. Pănă acuma nu se scie cum | 
va fi recolta din vara anului c. 1902.

Primăvara a fost rece și secetosă, cu 
multe vânturi aspre. Anume Aprilie înee- 

pend de prin 9 (22) a fost de tot rece, cu 
venturi aspre, cu zăpadă, cu îngheț și 
brumă. In Mai s’au pornit ploile, însă aces
tea au fost tot reci, și frigul și bruma ne 
au cercetat și în luna lui Maifl. Munți 
cei înalț! din CarpațI sunt încă plini de 
zăpadă.

Bucatele de tomnă sunt frumose pe 
câmp, er cele de primăvară sunt rămase 
tare înapoi din causa timpului nefavorabil. 
Recolta grădinilor, anume a pomelor este 
perdută; pome vor scăpa forte puține, nu
mai ca prin urechile acului.

In legătură cu umblarea timpului din 
anul acesta dăm unele notițe despre um
blarea timpului dintr’o însemnare din bă
trâni :

La a. 1814 în 28 Aprilie a nins totă 
cjiua și noptea, încât s’a făcut o zăpadă 
mai mare de o jumătate cot, și nu numai 
aici (în Brașov), ci și în Ardeal și în țera 
românescă, încât s’au stricat tote pomele 
aicea. Și a ținut zăpada 6 dile până s’a 
topit.

La a. 1815 în 25 Aprilie ărășl a nins 
totă noptea și a doua di fii un Viscol forte 
mare. A stat zăpada pe păment cinci 
cjile.

La a. 1823 Octomvrie în 13 a căijut 
zăpada mai întâiîl puțină, apoi la 16 <jbe 
a acestei luni a căcjut o zăpadă de o ju
mătate de cot și a ținut până la 17 ale 
acestei luni; apoi s’a făcut eră vreme bună 
și caldă cjiua.

In a. 1829 primăvara a fost forte plo- 
iosă, Aprilie și Mai, er în Iunie 20 și 21 
a nins și a cădut pidtră. Muscalii iernase 
în țera românescă și se făcuse o scumpete 
forte mare, că ajunsese chila de grâu o 
sută de lei, și mai mult.

La a. 1835 în 24 Octomvrie a căcjut 
o zăpadă forte mare și a ținut totă erna 
ger și frig pănă la Martie 1836. Apoi câ- 
tră sfîrșit fiind Pascile în 29 Martie au 
fost călduri mari și au sămenat omenii. Și 
era mare bucurie pe la grădini, tote ară
tau bine, așa că pe la sf. George erau ce- 
rașe, ca în vecul cel bun. Apoi a nins în 
24 iAprilie și a înghețat, și au (rămas ce- 
rașele de tot negre, au cădut tote. După 
aceea au început nisce călduri mari, cât 
se speriase omenii, că nici bucate nu se vor 
face. Er după aceea a mai dat Dumnedeu 
ploi și s’au îndreptat câmpurile și cucuru- 
zele, de care nu era nici o nădejde. S’au 
făcut multe bucate.

A. 1853. Totă drna din anul 1853 a 
fost numai cu rouă ca tomna cât spuneau 
omeni de 80—90 de ani, că așa ceva nu 
au mai pomenit.

La a. 1876 în 8 Mai a dat Dumnecjeu 
o ploie rece, apoi și zăpadă Vineri spre 
Sâmbătă in 9 frig de a și înghețat, apoi 
Sâmbătă spre Duminecă în 10 Mai st. v. 
frig și brumă mare, cât oerașele, merele, 
perele și tote pomele au degerat și s’au 
înegrit. Nu numai pomele și cerașele s’au 
stricat, der și cucuruzele, cari au fost mai 
răsărite, și pădurile, nucile, picioicile, faso
lea, tot ce a fost mai plăpând, încât se 
părea că a ars focul.

La a. 1892/3 a fost iernă forte grea, 
zăpadă multă. In ajunul botezului d-lui 
Christos a fost o furtună seu viscol forte 
mare cu ninsore, încât preoții numai cu 
mare greutate au putut umbla cu sfântul 
botez.

La a. 18Q5 în 5 — 7 Octomvrie v. a 
cădut o zăpadă mare. Pomii au fost cu 
frunza pe ei, mulțl pomi s’au rupt și s’a 
făcut mare stricăciune și mare pagubă pe 
la grădini.

La a. 190.1 fiind pomii înfloriți în 
noptea de sf. George, adecă la 23 Aprilie 
v, a cădut o brumă grosă și a fost timpul 
tot rece. In noptea de 1 Mai v. a cădut 
erășl o brumă grosă, așa că tote pdmele 
s’au stricat.

S.

Folosele miei bune arături și a ogive
lor de iernă.

(F i n e.)

Am spus mai sus, că pământul 
are trebuință de aer. Ce rol pote 
juca aerul în păment?

Este un fenomen fbrte impor
tant, care se petrece în păment, înse 
acest fenomen nu se manifestă de 
cât în pământul aerisit prin arături, 
pe când în acel ne arat, întărit, nu 
se ivesce.

Precum seim, plantele au tre
buință se găsescă în păment câte-va 
elemente necesare desvoltărei lor; 
uuul dintre aceste elemente are un 

rol preponderant în alimentația plan
telor, și anume azotul sub formă de 
nitrat.

Pentru-ca azotul aflat în pă
ment să potă fi transformat în ni
trat, formă sub care el devine asi
milabil plantelor, trebue ca pămân
tul se întrunâscă anume condițiunî, 
cari favoriseză seria de transforma
tion! chimice, prin cari trece azotul 
pănă când atinge ultima sa trans
formare în nitrat, formă, precum 
am cjis, ce trebuie să însușescâ azo
tul spre a servi de aliment plan
telor.

Etă cum se petrec lucrurile. Ac
țiunea aerului atmosferic asupra ma
teriilor organice, asupra gunoielor 
de materii vegetale: frumje, crăci, 
paie, etc. este cunoscută ; oxigenul 
aerului oxidâză fdrte repede aceste 
materii expuse la aer și la umecjelă, 
le pune în fermentație, er azotul lor 
se transformă în amoniac (țiperig) 
al cărui miros se simte adese-ori în 
apropierea gunoielor în fermenta- 
țiune.

Acâsta este prima fașă a trans
formării azotului Amoniacul la rân
dul său e supus altor transformati
on! succesive, pănă când azotul seu 
se transformă în fine în nitrat. Prin 
concursul căror factori se opereză 
aceste nouă transformări?

Mulțl învețați s’au ocupat cu 
studiarea acestei cestiunl, der onb- 
rea descoperirei, că nitrificațiunea se 
produce sub influința unor fermenți, 
unor microorganisme seu bacterii, 
revine învețaților Schloesing și Muntz 
descoperire complectată mai târejiu 
de învățatul rus Winogradsky, care 
a reușit să demonstreze, că gratie 
asistenței acestor organisme în pă
mânt, amoniacul e transformat mai 
întâiu în acid nitros, care acid la 
rândul său, e transformat prin in- 
tervenirea altui soifi de bacterii în 
nitrat.

Cercetările urmate asupra mo
dului de a trăi a acestor organisme 
au putut precisa condițiunile favo 
rabile desvoltărei lor, și s’a consta
tat, că activitatea fermentului nitric 
depinde de condițiunile următore: 
1) aerul atmosferic se circule cu în
lesnire în păment; 2) pământul se 
conție o cant'tate de umeflelă sufi
cientă; 3) pământul să posedă o mate 
rie azotbsă nitnfiabilă (cum este bă
legarul); 4) să nu fie un exces de 
acid în pământ; 5) temperatura so
lului se fie între 10 și 45 grade.

Din acesta resultă, că spre a 
îndeplini cele doue condițiunî din- 
tâiO, trebue pe de o pai te să afi
năm cât de bine pământul prin ară
turi, spre a înlesni aerisirea sa și a 
permite apelor pătrunderea lor în 
pământ, procurându-i umeflâla nece
sară nitrificațiunei; âr pe de altă 
parte, se arăm cât de adânc, spre a 
permite escesulni de apa de a se 
scurge la fund, căci alt-fel, în pă
mânturile cu subsolul impermeabil, 
apa ne putându-se scurge, îmbuibâză 
pământul, gonesce aerul din golu
rile, ce le ocupă, și prin urmare, fer
menții ne mai putând lucra, nitrifi
cațiunea e oprită.

De asemenea în pământurile 
uscate, nitrificațiunea se opresce ou 
totul. Acesta se esplică prin faptul 
că, precum am arătat mai sus, ni- 
trificațiunea. fiind resultatul unei oxi- 
datiunl, acestă oxidațiune nu se pro
duce, decât în contactul umecjelei. 
Deci când activitatea nitrificațiunei 
se opresce. causa nu este, că nu mai 
esistă fermenți în pământ, der că 
condițiunile favorabile desvoltărei 
lor nu suut întrunite.

S’a mai constatat, că nitrifica- 
țiunea e slabă nu numai în pămân
turile tari, prin cari nu pătrunde 
aerul cu înlesnire, dâr chiar și în 
pământurile bogate în materii orga

nice, când aceste pământuri sunt 
acide, cum sunt acele de pădure. 
Ele nu pot produce nitrate, de bre 
ce fermenții nitrici nu funcționâză 
decât ,în terenurile presentând o 
mică reacțiune alcalivă. Dâr nici 
acâstă alcalinitate a solului nu tre
bue se fie esagerată, căci în acel 
cas nitrificațiunea ar înceta.

De aceea, spre a combate ex
cesul de aciditate al solurilor acide, 
se respândesce pe ele var seu marnă. 
Asemenea, când se respândesce urina 
vitelor pe câmp spre a-1 îngrășa, e 
bine se o îndoesel cu apă, spre a-i 
micșora puterea ei alcalină, căci 
cum văflurăm, nitrificațiunea ar în
ceta, er amoniacul din urină în loc 
de a se transforma în nitrat, s’ar 
degagea în mare parte în atmosferă 
și s’ar perde fără nici un folos pen 
tru agricultor.

In fine, în privința temperatu- 
rei cea mai favorabilă orgauismelor 
pentru nitrificațiunea azotului din 
păment, d-rii Schloesing și Muntz 
au constatat, că formațiunea acidu
lui azotic seu nitric nu începe de 
cât dela 10 grade, și că maximul 
activităței fermenților se manifestă 
la 37 grade, de acilea în colo merge 
scăcjând pănă la temperetura de 55 
grade, când se opresce cu totul.

(„Agrarul11) N. St. Cesianu

DOCTORUL
ALEXANDRU de VÂIDĂ-VOEYOD

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alts Wiese, „Blauer Schliissel".

Proprietar: Dr. Aurel Alt/reșlanu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Nr. 3999—1902

PUBLICAȚIUNE 
referitore la proiectele pentru măsurarea 
dării de ven t cl. IU pro 1992-1904 și despre 
ordinea pertractări or comisiu iei pentru măsu
rarea dării. Aceste proiecte sunt espuse 
pentru a fi luate in vedere din partea pu

blicului.
Din partea subsemnatului oficiu de dare 

orășenesc să aduce la cunoscință generală 
că în urma rescriptului direcțiunei financia
re reg. ung. cu Nr. 2292-/III—1932 proiec
tele pentru măsurarea dării de venit cl. III. 
în sensul §-lu> 18 al art. de lege XLTV/883‘ 
să pot lua în vedere de ori-ci"e la acest oficiu 
timp de 8 iple adică dela 9 Iunie până inclu
sive la 16 Iunie a. c.

Contra acestor proiecte se pot face 
eventuale escepțiunl atât referitor la darea 
proprie, cât și referitor la darea altor per- 
sone. Escepțiunile, pănă la începerea lu
crărilor comisiunei pentru măsurarea dării, 
să fac la direcțiunea financiară reg, eră 
mai târdiu, la însăși comisiunea pentru 
măsurarea dării.

Mai departe sS aduce la cunoscință,, 
că comisiunea pentru măsurarea dării va 
statorii aedstă specie de dare ca for pe I-a 
instanță în ședințele, ce se vor ține în sala 
cea mică diu casa Sfatului la dilele mai 
jos însemnate începând totdeuna dela ’/28- 
bre a. m.

Ședințele comisiunei pentru măsurarea 
dărei fiind publice, la acele pote lua parte- 
orl care solvent de dare.

Contribuabilii, se fac atențl, în pro
priul lor interes, de a se presenta punct 
'/28 ore; căci dâcă comisiunea a trecut cu 
pertractarea peste posițiile sub cari ocur 
dânșii, atunci observările contribuabililor 
respectivi nu se mai. pot lua în considerare 
și astfel darea pentru cei întârziațl, să sta- 
toresce numai pe basa datelor, ce au stat 
comisiunei la disposiție.

Pertractarea referitore la diferite gru
pe de meserii, să va ține în dilele și în. 
ordinea arătată mai la vale și. anume :
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Ordinea pertractărilor 
înaintea oomisiunei orașului Brașov pen

tru statorirea dării pe anul 1902:
In 17 Iunie (posibile 1—67): Lem

narii, m&saril, aurarii.
In 18 Iunie (posițiile 68 — 157): Mi

șele, tinichigii (instalatorii de oonduote de 
apă), bărbierii, păpuoaril.

In 19 Iunie (posițiile 158—243): Pă
puoaril, oismaril, mașiniști de treerat, fa
bricanții de bombine și oonfetaril.

In 20 Iunie (posițiile 244—412): Bir
jarii, năsiparil, cărăușii.

In 21 Iunie (posițiile 413—476): Fo
tografii, strungarii, zugravii (de odăi și de 
firme), poleitoril, ștrefaril, artiștii de ta
blouri, meșterii de zidit, preparatorii de 
planuri de zidit.

In 23 Iunie (posițiile 477-544): Pe- 
traril, proprietarii și arendașii de scalde și 
de șodle de înotat, preparatorii de midere, 
farmaciștii, vencjătorii de parfumai!, puti- 
naril și pălărieril.

In 24 Iunie (posițiile 645—602): Co
mersanțil de mobile, perierii, urloeril, mă- 
nușaril, rotarii, feraril, fabricanții de tră
suri, grădinarii, bordelanl, petraril, pardo- 
sitoril, tocilarii, funaril, împletitorii de oo- 
șurl, oiorăparil și feraril.

In 25 Iunie (posițiile 603—665): Gom- 
paotoril, tipografiile, împărțitoril de cărți, 
librarii, împrumntătoril de cărți, neguță
torii da hore, neguțătorii de p6me și vln- 
cjătoril de verdețuri.

In 26 Iunie (posițiile 666—786): Vîn- 
(jătoril și comersanțil de lapte, unt și brân
zeturi, neguțătorii de peace și neguțătorii 
mici.

In 27 Iunie (posițiile 787 — 855): 
G-reisleril, postovaril; comersâuțil: de ape 
minerale, de vinuri, de pielărie, de mobile, 
negustorii de așternut de pat, magazinele 
de cahel, de ohipurl și de mobile de fer.

In 28 și 30 Iunie (posițiile 856—962), 
și 1 Iulie (posițiile 963—1012): Comer
sanțil: de papucăriă, de ose, produeeuțil 
de lână crudă, neguțătorii de lemnăria, ne
gustorii de oai, industriașii de albituri, de 
pălării femeesol (modistele) și de lucru de 
mână, de modă, de manufacturi, de marfă 
eftină, de marJă cu riful, de lux, de colo
niale și delicatesurl, boite cu mărfuri mes
tecate. Comersanțil: de spirt denatu
rat, de haine de modă bărbătesel și fe- 
meescî, de 6uă și sticlăria, de mărfuri de 
cuhnă, comersanțil de ferărie, de sare, de 
tutun și diverse mărfuri de tutun, comer
sanțil de mașini de cusut, de bicicle, de 
grâne și de acid oarbonio.

1d 2 Iulie (posițiile 1012—1054): Fa
bricile: de pielăria, asfalt, cement, oțăt, 
oleiii, ferăstrău, mașini, lăcătaril de mașini, 
fabrici de mașini și de mobile de fer, de 
lioheur, parchete, petroleu, postavuri, negus
torii de postavuri, fabrioanțil de postavuri, 
jfabriol de săpun, de scaune, fabrioanțil de 
matrațe, de drot, de oțăl, fabrici de țiglă, 
.e gaz și casele de amanetare.

In 3, 4 și 5 Iulie (posițiile 1055— 
1228): Cei-ce dau vipt, intreprenoril de 
.hrănire, câroiumaril, (tot-deodată și greis- 
leril), proprietarii de oârciume, vîn<jătoril 
de beuturl, ospătarii.

In 7 Iulie (posițiile 1229—1294): Ca
fegii, cârciumile firmei Friedenk Czell și 
;fii, vîncțStorii de beuturl din acelea, pre- 
oum și fabrioele lui de bere și cea ds spirt.

In 8 și 9 Iulie (posițiile 1295—1374): 
Măoelaril, cârnățani, fabrioanții de salam, 
tăietorii de miei și oojocarii.

In 10 Iulie (posițiile 1375—1426): 
Cojocarii și tăietorii de miei, vîndătorii de 
făiuăril, mori: de artă, de piuă, (proprie
tarii și arendașii), lăcătușii.

In 11 Iulie (posițiile 1427 — 1477): 
.Spălătoresele, orologieril, opticii, meșterii 
de organe, medicii.

In 12 Iulie (posițiile 1478—1529): Ad- 
vocațil, notarii publici, remunerațiuuile cu- 
ratonale, eseoutoril, oouducâtorele asilelor 
■de copil, învățătorii privați, profesorii de 
musică și de limbi, învățătorii de dans, in 
stitutele de crescere.

In 14 Iulie (posițiile 1530 — 1590): 
Brutarii, turtarii.

In .15 Iulie (posițiile 1591 —1640): 
«Curățitotii de umblători, hoheriul, împru-

mutătoril de bani, schimbătorii de bani, 
băncile, tăetoril de pile, căldăraril, aram arii, 
cusătorese și croitorese de haine femeescl 
și șoolele de cusut și de lucru de mână și 
oroitorii.

In 16 Iulie (posițiile 1641 — 1682): 
Oroitorii, espeditoril de poștă și alțl espe- 
ditorl, ourelaril, produeențil de sodă, pân- 
zaril, întreprisele de înmormântări, argă- 
sitoril.

In 17 Iulie (posițiile 1683-1774): 
Agenții: prin case, voiajori, voiajori oo- 
merciall și de asigurare.

In 18 Iulie (posițiile 1775 — 2038): 
Instalatorii de apăducte, Gottceberil, țiganii 
musicanțl, musioanțil orășănescl, arendașii 
de moșii.

In 19 Iulie (posițiile 2039 — 2064): 
Sculptorii, conducătorii de afaceri, inginerii 
antreprenori, antreprisele de beton, de as
falt, scoterea gunoiului, transportarea pe- 
trișului și transportarea de lemne, între
prinderi de lemnării, de oumpSrat păduri, 
de zidiri, presentărl ooasionale și posițiile 
supletoril.

Comisiunea pentru măsurarea dării 
esamineză în ordinea statorită fasionările 
solvenților de dare și proiectele pentru 
măsurarea dării pregătite de direcțiunea 
financiară reg. și pe basa acestora și cu 
considerațiune la escepțiunile făcute de 
solventul de dare însuși, seu de alt-cineva, 
seu de representautul erarial precum și pe 
basa altor date ce eventual sunt la disposi- 
ție statoresce suma de dare a fie-cărui sol
vent de dare, carea încă în decursul ședin
ței o induce în consemnarea de dare res
pectivă și totdeodată și publică decisul 
său în acesta privință.

După publicarea decisului din partea 
comisiunei, solvenții de dare interesați au 
dreptul încă în decursul ședinței a să 
pronunța decă în acestă afacere voesc a 
recura la comisiunea pentru reclamațiunl, 
și decă da să arete și motivele în privința 
acesta.

In sensul de mai sus pote să se de
clare orl-care dintre solvenții de dare pre- 
sențl, și anume, nu numai în propriul său 
interes, ci și în interesul altuia decă crede 
că în suma de dare statorită pentru sine 
seu pentru altul află vre-o disproporțiune.

Pentru motivarea în scris a recursului 
unui recurent, care a fost present la per
tractare, să acordă un termin de 8 cjile so
cotit dela publicarea decisului.

Acel solvent de dare, care n’a fost 
de față la pertractarea afacerei sale din 
partea comisiunei pote face recurs în con
tra decisului comisiunei în termin de 15 dile 
dela afișarea consemnării solvenților de dare 
pe porta dela casa de ședințe a comisiunei.

Acest recurs să înainteză la direcțiu
nea financiară reg.

In acele cașuri, în cari, comisiunea 
pentru măsurarea dării a decis urcarea dării 
peste suma proiectată de direcțiunea finan
ciară reg., interesantul, nepresent la publi
carea decisiunei în afacerea sa, e de a să 
încunosciința despre acăsta separat și cu 
adeverință de intimare prin o resoluțiune 
în scris, cu adausul, că intenționând a re
cura contra acestui decis, recursul în acestă 
privință are a și-l înainta în scris în ter
min de 8 dile dela înmanuarea resoluțiunei 
la referentul de dare seu la substitutul 
acestuia.

Acei solvențl de dare însă, cari nu 
locuesc în comuna (orașul) în a cărui con
semnare li s’a statorit darea și n’au fost 
presențl la ședință, se vor încunosciința 
despre decis în scris, er contra acestuia ’șl 
pot înainta eventualele lor recurse la di
recțiunea financiară reg. în termin de 15 
dile dela primirea resoluțiunei.

Recursul nu împedecă încassarea dării 
statorite; decă însă suma de dare, ce cons- 
titue obiectul recursului e mai mare decât 
cea din anul precedent, — apelația pentru 
diferința acestor două sume are loc întră 
— dominium.

Partidele solvente de dare pot ridica 
incuse verbal seu în scris contra decisiu- 
nilor comisiunei pentru reclamațiunl.

Astfel de incuse sunt a să înainta la 
direcțiunea financiară în termin de 15 dile 
dela intimarea decisiunei dela comisiunea

pentru reclamațiunl; asupra acestor incuse 
decide tribunalul administrativ reg. ung.

Incusele n’au putere de suspens (§. 34 
Art. de lege XLIV ex. 1883).

Brașov, 6 Iunie 1902.
Oficiul de dare orășănesc.

Nr. 3999 -1902.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru stabilirea contribuției după următo- 

rele venite pe anul 1902.
După §§. 16 și 18 art. de lege 

XLIV, din anul 1883 se aduce la 
cunoscința publică, că On. Direcțiu
ne de finanțe r u. din loc a trimis 
catalogurile la oficiul de dare orășe
nesc pentru stabilirea dârei, și a- 
nume :

1. Catalogul repartisărei dărei, 
de pământ, care conține pe toți pro
prietarii de păment.

2. Catalogul după darea de chi
ria caselor și împărțirea lor după 
categorii.

3. Catalogul dărei după câștig, 
cl. I. și II, conținând stabilirea dă
rei meseriașilor, cari lucrâză fără cal
fe; a calfelor de meseriaș, diurniști, 
servitori etc. cum și a proprietarilor 
de case și capitaliști din cl. II.

4. Catalogul contribuției după 
venit cl. IV, conținând pe toți aceia, 
cari sunt angajați cu salar anual, 
cum și amploiații de stat, municipii 
comunali și privați, servitorii, cari 
au pensie de grație.

5. Catalogul partidelor, cari sunt 
obligate la contribuția după interese 
de capital și rente.

Aceste cataloge sunt puse la 
disposiția fiă cărui contribuabil în de
curs de 8 (țile, adecă dela .5 Iunie pâ
nă inclusiv la 13 Iunie 1903 st. n. dela 
8 6re până la 13 ore a. m., la oficiul 
de dare orășănesc.

Contra sumelor de contribuțiă 
stabilite în aceste cataloge, pot re
cura contribuabilii și anume:

«) Acei contribuabili, cari au fost 
deja taxați eu vre-o dare din cele 
specificate și anul trecut, în decurs 
de 15 cjile, adecă până inclusive 26 
Iunie st. n. a. c. 1902.

&) Acei contribuabili, cari pen
tru prima-ora sunt taxați cu vre-o 
categorie de contribuțiă. Din catalo- 
gele indicate în decurs de 15 dile, 
dela (jiua în care li-sau înscris în 
tăia de dare sumele ce au a plăti.

Recursul este a se adresa la 
On. comisie admiuistrativă prin on. 
Magistrat orășenesc. Recursurile da
te după espirarea acestor termine, se 
vor respinge, ca întârejiate.

Tot-odată se provăcă toți con 
tribuabiliî să se presente la eficiul 
de dare cu foia de contribuțiă pen
tru a-se scrie în foia câtă contribu
țiă au se plătescă.

Brașov, 4 junie 1902.
552,1—2 Oficiul de dare orășănesc.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru predarea în întreprin

dere, regularea apaductului din stra
da principală a comunăi Zârnescî (co
mitatul Făgărașului), a rîului dina
intea edificiului șcălei române, pre
cum și pavarea trotoarului din acea 
stradă, se va ține licitație publică cu 
oferte și verbal, Luni în 9 Iunie a c. 
st. n la 10 ore a m în cancelaria 
oficiului comunal.

Licitația va fi publică, der și 
cu oferte închise, pe basa condițiu- 
nilor, cari sunt depuse și se pot 
vedă, tot-dăuna dela 8—12 ore a. 
m. în cancelaria primăriei comu
nale.

Tot deodată se face cunoscut, 
că ofertele provecjnte cu timbrul de 
1 coronă și sigilate, Jau a se preda 
la casa primăriei comunale, necon
diționat până la 10 ore înainte de 
licitație.

Ofertele au să conțină în tex
tul lor, suma oferită, numele și lo
cuința oferentului și declarația că 
cunosce cuprinsul condițiunilor de 
licitare.

Zârnescî, în 28 Maitt 1902.
Ioan Vodă loan St. ColeșiU

notar (550,2 — 3) primar.

0 casă cu etaj
care constă din done locuințe fru- 
mose, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 cămări, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte spațiosă, situată 
în o stradă principală din Scheiu, 
aprăpe de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de vânzare 
din mână liberă.

Informații Strada Caterinei Nr. 
17 în etaj (5be,i-4)

„ ICalîtate bună garantată! „
W Vend cu 5—flO°/0 mai ieftin ca concurență mei. 

WT Magazinul de încălțăminte și pălării 
ului

L SâBâDEANII Strada Porții nr. 10.
care se bucură de 32 de ani de încrederea on. public recomandă mărfurile 
sale garantat seUiiUe, moderne și cari prin procurare favorabilă mult 
mai fi el tin vinde ca orl-ce concurent al său, precum pote vede on. pu
blic din câte-va mai jos înșirate prețuri:

Pentru ISărbati: '.^S
1 păreche de ghete de vaehs, garantat 

solide........................ fi. 2.50
de ghete de vaehs cu 

besetz, garantat solide . „ 
de ghete de vaehs cu 

șindre, garantat solide .
de ghete de vaehs cu 

besetz de lac, gar. sol.
de ghete Botin de iuft, 

garantat solide . . .

1

1

I

n

n
n

2.80

2.70
n

n

Pantofi

1

1

1

l

Pentru Oaine: '-Vj 
păreche de ghete de pele patentate, 

cu gumă gar...................
de ghete de pele pa

tentate, cu nasturi, gar.
de ghete Gems verita

bil, cu nasturi gar. . .
de ghete cu besetz de 

lac gar.............................
ghete pele galbină gar. 

Pantofi de dans din lac
îi n

fi. 2.50
n

3.40
71

n 4.—

3.80
4.—
2. -
1.80

*

n

TI

4.10 1
1 

‘ 1 
de Drill galbene ori negri cu peiă,

tî

n
»
n

besetz și talpă
80 cr. în sus.

pele Gems

Ghete m’Ci pentru copii dela 50 cr. în sus.
Comanda la măsură se efectueză prompt, ieftin 

și garantat solid, -w 
mf Specialității de încălțăminte 
de tot fine: Clievreoux, Boxkolf, 
„ldeal“ etc., se afi& în nare alegere
și se pot procura în 6 dile și după măsură cu prețuri moderate. '"^3

71
1

1
4.—
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jlSe^caută îlomptoirist^
pentru o prăvălie (băcăniă-ferăriă)

Oferte instruite cu 
g| niile și fotografia, sunt 
|| dresa Administrațiunei 
4 „Gazeta Transilvaniei" 
Sșov sub „Comptoirist."

>
4 
»
4
I
4
I 

.(542) | 

.'woiS

I 
testimo- 
a se a- 
(Țarului 
în Bra- 
8—3.1

0 casă de ventjare.
Iu Brașovul-vechifi, Strada la

terală nr. 42 cu 2 odăi, 1 bucătărie, 
pivniță, grajd, șura tot de pibtră, o 
curte de 152 StânfienT □, grădină 
de 488 stângeni □, holdă în câm
pul de sus, brazda dintâifi. Se vinde 
din mână liberă Informații se pot 
lua dela proprietara casei.

535 3 -3 Vsduva Reveica Moldovan.

1

Se caută o menageră, 
la o casă bună fără copii, o fată 
orfană de familie bună în etate 
de 20—25 ani, seu o veduvă 
fără copii, de etatea acesta, se 
fie menajeră bună, preferită a fi 
româna. Remunerație după în
voială și cost. Se se adreseze la 
Redacțiunea „Gazetei Transil
vaniei". 4—4

V

A VIO.

d „Someșana“
ț' institut de credit și ecou, societate pe acții

V ———---- -; în I>ees. -— ■-——
V <<((1 Fondată la anul 1890. »»»»»
Ij <S>-
M Capital social 200,000 cor. oaoo 
K oooooo Fonduri: 120 000 cor 
§ Se primesc Depuneri spre 

fructificare, dela particulari cu
W 5% anunț, cu 5 '/2% cu
M anunț; 6ră dela corporațiuuî 
m culturale cu 6"/o interese.
ȘȘ Darea de venit după interese o sol- 

vește institutul separat.
Depuneri și ridicări făcute prin 

postă se efectuese cu reintdree- 
w rea poște i.

4-5.545). DIRECȚIUNEA.

I

I

0

0

AVIS. ==-”
Diu causa renovărei prăvăliei vend tote mărfurile ce 

se află în mare asortiment de stofe de haine pentru 
bărbați și dame, și Covore, pânzărie, perdeBe, bHaase, 
Jwpone, SJmbrele etc. etc marfă de tot nouă, cu prețuri 
tcăijute.

W" BNumai timp scurt! "W
Se nu întârdia nimeni te a profita de acesta favorabilă ocas'e.

6—10.(556)

ra

Z^îeles-
Strada Vămei nr. 13.

lc

IA

>

£1

Fluid
»Jrt a

•s «

4 
!
1
$ noscința on. public, că iais în
4
4
I
4
&
4
g>
4
£
4
»5

Am onorea a aduce la cu

antrepriză totfeliul de 

Zidiri mari și mici, 
împreună cu 

planurile necesare (moderne). 
Cu prețurile cele mai moderate.

Cu toiă stima:

Andreas Weber, 
ar’chitect

Brașov, Strada Porții nr. 69 etag. I.
2—3.(547)

t

AVIS.

KWIZDA
restitutions!

se întrebuințezi! în grajdurile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după stranațil mari, precum și la scrintire, 
încordarea n-rvilor etc. Îl face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenai.

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capetă în tote farmaciile și drog, din Austr.-ung.

Deposit principal la

JOH. KWBZ0SA
u. k Oestr. k. Rumân, u. ftirstl Bulg. Hoflieferant. 
Kreis-Apotheker KOUNEUBURG bei Wîen.

Subscrisul Institut a^iistcc are onorea a face cunos
cut On. public, că pentru a corespunde și celor mai moder
ne și erchisite cetințf, au angajat puteri de rangul prim, și 
garanteză executarea exactă și escelentă a lu rarilor ce cade 
în branșa acesta.

Pentru a se convinge on. public de exactitatea acestor 
date, se confecționeză de ocamdată

TABLOURI de probă grans.
De o cercetare numărosă se rogă cu totă stima

Atelierul Rembrandt.

LEOP. SZINBERGER,
Atelier airtistic^ pentru fotografie și țpictur&.

uînnumimu Brașov, Stra«8a v&mii ÎS. ... ....... «»••<

jPELE cele mai
ferugimfer®,

A ȚȚ p ce!e mai renumite
t.«4adsE$i a[s continentului

O de nomol (X*

-01 
e

9

&

10

i DEPOSIT 
de articole 

igienice.

J. REIF Spd&M, VI
I., Et r n 11 <1 s t tit t e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie cu RamDursă. 
Discreț ă K. 2, 4. 6, S, 10 etc.

Inscripțiuuea de mai sus într’adever o merita

Picăturile rusesc!
ee se prepa'âză în farmacia

D-lni VASILIE MIJIN din Meiencze.
Aceste „Picături rusesc!11 ar trebui se nu 

lipsescă din nici o casă. Ele sunt un mijloc 
neîntrecut și escelent contra durerilor interne, 
de stomac, mistuire, materiță și intestine.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcătorii! con
tra sgărci uri lor, venturilor .colică) și diarhoe, 
delătiră greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
in lipsă es:remă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea

Prețul 1 eor. <10 hani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesci1' veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

0 lui VASILIE MI1IN în Meiencze, 
13—20.(429) (comitatul Torontal).

5

ANUNȚ
Subscrisul am ondre a aduce la eunoscința On. public, 

că mi-am deschis aici în Brașov un ateSâer» de văpsă- 
torie de mobâSe șa bmaîle.

Cunoscințele mele ce le-am câștigat după o praxă mai 
îndelungată prin străinătate in branșa acăsta îmi dau totă 
posibilitatea de-a mulțămi pe On. public în tote privințele.

Efeptuesc ori-ce lucrări de văpsitorie pe fier și lemn. 
Precum: mese și scaune de grădină și altele. Imitez 
tot-odată în na tur: Mahonuî, Palisander, Nuc il, Stejarul, 
Vișinul, imitație de plută și de trestie, parcheturT (pe po
dele), și lucrul de binale (edificiu) etc. etc.

Bog pe On. public la cas de trebuință a me înștiința 
prin o carte poștală, asigurându-1, că-1 voifimulțămi pe 
deplin pe lângă prețurile cele mai moderate.

Cu t6tă stima:
OOWTEW BUCâ 

măestru-păvsitor, Brașov, Pe Costă Nr. 33.
2-3.(548)

Idroterapâa cea mai rațională a Europei,
la ■ oufliența SJornei și ESistritei, iutr’ro vale plăcuta a Carpați- 
lor Bucovineni', iueU'UUiată de păiurl confere, în pitorescul triunghitt intre 
Ar ha. Româna ș> Bucoviu,..

In | 
na

„D0RNA“ (în BUCOVINA), 
gara ,.Valea Putnei1 de-ocaiudată, ultima stație a căiel ferate secundare, Hat- 

i — Câmpulung Dorna 2 dre depărtare dela Dorna).
111 -------s Se nSîă birje la sosirea iie-eărui tren. . . ----

Durata sesonului dela 1 Iunie — 30 Septemvrie st. n.

1—10(551 . Administrația c. r. a stabilimentului de cura.

apă de spălat gura *0
P o 
r-t" >—■• eîn formă de prav.

Deposit eu gros pentru Brașov 
ia JOHAM QREHDL 

capetă în farmacii, Droguerii, Parlumeriî etc

Tipografia A. Mureșiauu, Brasov.

In monumentalul stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne. 
Serviciul iaăroterașiiei se află în manile unui personal bine scolit diu clinica 
profes. W in t e r ni t z.

— Cure dietetice! de zer și de Șapte. ———
Palatul de cură (Curhaus) cuprinde uu Restaurant cu salone elegante 

de mancar-, o Cafenea și salone de lectură, musică, biliard și 
d.verse jocu'l.

Afară de numerose locuințe și Oteluri private stau 1h disposiția publicului 
și doue Oteluri cu 70 camere și apartamente confortabile pen ru prețuri mo. 
derate, cari aparțin stabilimentului de cură.

Apaducte din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică.
Succese splendide; la bole de inimă, după sistemul dela N. au lie im, cu băi 

acido carbonice, și ia arteiiosclerosă cu băi de nomol.
Infornutțiuni și prospeet.e gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură cari reservă la comande camere în Otelurile de cură.
o*  La întrebări medicale respunde medicul stabilimentului de băi cons, 

imp. Dr. Arthur L b b e 1.
__ ___ fjiese mednei saint în loc. cari vorbesc ronaânesce. :----- — 

—..... .............
AbpIp alralinp din cursa ”Ludwi” aprobate ca b.u-Hpoiu dil/dimu Ulii SUI îxa tură dietetică și bună (|e amestecat cu 

win J sirop, se aplică și la diverse afecț iu n i catarale și se pot comanda la 
„Administrația c. r. a stabiiîmentuliit de eură.“
BPS' în lunile iunie și Septemvre prețuri reduse pentru băi și odâî. 'W

I
r


