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Ce s’a vorbit la comitat?
Va fi de interes pentru cetitorii 

noștri din apropiere ca și din de
părtare, se le dăm o iconă despre 
cele ce s’au desbătut privitor la 
cestiunea naționalităților în adunarea 
de Miercuri a comitatului Brașov, 
care comitat e locuit, cam în număr 
egal, de Sași, Români și Maghiari

A fost la ordinea cțilei cererea 
cătră dietă a comitatului Pojun, ca 
să se ciuntescă legea naționalităților, 
care cerere a trimis’o și comitatului 
nostru cu rugarea a-o părtini.

Sașii și Românii, cari fac ma
joritate coverșiidre în congregație, 
firesce că n’au putut părtini o astfel 
de cerere. Șașii fiind în majoritate 
și în comisiunea permanentă a co
mitatului, acestă comisiune a venit 
cu propunerea ca se se esprime părerea 
de reu asupra petiției dela Pojun și se 
se însărcineze vice-șpanul a face o repre- 
sentație la ministrul de interne, ca se se 
esecute strict legea naționalităților.

In adunare membrii s’au gru
pat în modul următor: Sașii și Ro
mânii s’au pronunțat contra petiției. 
Ungurii firesce pentru. Intre Români 
și Sași a fost numai atâta deosebire, 
că Românii au mers un pas mai de
parte și au cerut în propunerea lor 
ca : „congregația comitatensă se reprobe și 
respingă petiția comitatului Pojun ca fiind 
periculăsă și nepatriotică, filnd-că este 
îndreptată în contra libertății, a dreptu
lui de limbă și a. egalei iricPeptățiri a 
naționalităților nemaghiare din stolul 
ungar*.

S’au mai făcut doue propuneri 
din partea ungurescă, una pentru 
simpla luare la cunoscință, er alta, 
care a fost mai mult sprijinită de 
Unguri, pentru-ca se se părt'mescă pe
tiția dela Pojun și se se ceră dela dietă 
să schimbe legea naționalităților, așa ca 
acestora să li-se ia dreptul, de limbă ce 
li-l concede acesta lege.

Mergem înderăt, ca racul! Tot 
mai mult cresce îndrăsnela contra
rilor limbei și ai naționalității nos- 
tre. Cine ar fi crecjut înainte cu 
c}ece, două-deci de ani, că aici în 
orașul Brașov Maghiarii vor îndrăsni 

vre-odată a veni cu o ast-fel de pro
punere dușmănosă limbei și desvol- 
tării naționale a conlocuitorilor lor 
sași și români?

Șovinismul pătimaș iute și-a fă
cut cariera și în orașul nostru. Der 
să vedem ce s’a mai petrecut la 
adunare.

S’a desbătut asupra propunerii 
de mai sus a Sașilor, primită de 
comisiunea permanentă. A motivat’o 
și a susținut’o deputatul Dr. C. 
Lurtz, care, între altele, a arătat 
cum țăranul este păgubit prin aceea 
că primesce la cererile, ce le face în 
limba sa, numai hârtii și resoluții 
maghiare, pe care nu le înțelege și 
astfel nu-șl pote apera dreptul. Ade
văratul interes al statului, cjise, Pre_ 
tinde, ca nu numai Maghiarii, ci și 
celelalte naționalități se fie ocrotite 
în interesele lor de viăță, în drep
turile lor sfinte.

Propunerea Românilor a fost 
presentată de Dr. A. Mureșianu, 
care a arătat ce scopuri urmăresc 
cei dela Pojun și soții lor din alte 
părți cu propunerea de a-se schim
ba. legea naționalităților. Comitatul 
Pojun face, ceea-ce a făcut acum 
doi ani comitatul Trei-Scaune, nu
mai, că motivele sunt deosebite. Cei 
din Secuime d’ceau, că de când s’a 
introdus în șcble limba maghiară 
pote învăța fie-cine unguresce, deci 
nu mai e lipsă de legea naționali
tăților. Cei din Pojun <jic> că de 
ore-ce așa numiții „agitatori11 se 
provocă tot la legea naționalităților, 
acesta trebue cu totul schimbată, 
ca nimeni se nu mai potă dice, că 
legea îl îndreptățesce să lupte pentru 
dreptul limbei sale, române, slovace, 
germane etc. A luat în apărare 
apoi dreptul naționalităților, combă
tând aspru acnsațiunile ce le-a în
dreptat contra acestora un membru 
maghiar nesocotit, care a mers pănă 
a cjice, că conducătorii firesc! ai po- 
pârelor nemaghiare agiteză contra 
integrității teritoriale a statului. Este 
prea mare îndrăsnela acelora, c}ise 
vorbitorul, cari acusă de trădare de 
patrie pe un popor, din mijlocul că

ruia a eșit unul din cei mai mari 
regi ai Ungariei, Mateifi. Corvinul.

Pentru propunerea română a 
mai vorbit advocatul Ion Lenger, 
care între altele a c}As, că ȘÎ Româ- 
t’i âu făcut și fac parte din națiu
nea politică ungară, că ei s’au bătut 
cu toți dușmanii țării alăturea cu 
Maghiarii. Dec! pretind, că, dâcă au 
jertfit avere și sânge, să se bucure 
și de drepturi. Noi, dice, nu putem 
se ne lăpedăm de limba nostră, și 
nu înțelegem, cum pentru câte un 
amploiat ungur slăbănog, care nu 
scie, de cât unguresce, se pretinde, 
ca milione de âmenl să învețe un
guresce. Românii ar pute-o duce 
mult mai bine cu Maghiarii decă 
n’ar fi renegații, ștreberii și specu
lanții.

Atât vorbirile Sașilor, cât și 
acelea ale Românilor au fost ascul
tate cu mare interes și aplaudate 
de majoritate, er propunerea ungu
rescă a întâmpinat din parte-i nu
mai protestări amestecate icl-colo cu 
rîsete.

Urmarea a fost, că s’a primit 
propunerea comisiunei permanente, 
spre cea mai mare mâhnire a șovi
ni știi or.

Revista politică.
Cetitorii noștri sciu, că comi

tatul Pojun a trimis tuturor comita
telor o adresă prin care cerea se 
sprijinescă acțiunea pornită de po- 
jonenl cu privire la revisuirea legei 
naționalităților. Adresa acâsta s’a pus 
la ordinea cfilei în tote adunările de 
tomnă ale comitatelor. Cele mai 
multe adunări au primit’o și spriji- 
nit’o, vrând și prin acesta majorită
țile din congregații, majorități create 
pe cale artificială, se documenteze 
și se arate spiritul dușmănos de care 
sunt conduse față cu naționalitățile 
nemaghiare. In cele două săptămâni 
din urmă s’a discutat asupra adresei 
din Pojun în concregațiile comita
telor Arad, Hunedâra și Brașov. Des
pre cele ce s’au petrecut în congre
gația din Brașov vorbim la primul 

loc al numărului nostru de aeji. Vom 
aminti aici, deci, numai despre dis
ensiunea, ce s’a încins în jurul a- 
dresei pojonene în congregațiile co
mitatelor Uniadbra (Deva) și Arad.

La Deva d-1 Dr. Aurel Vlad a 
spus, că Românii din comitatul 
Unedorei, s’au mai declarat odată 
în causa acesta când cu adresa Să- 
cuilor din Trei scaune. Declară deci, 
că în calitate de membru al parti
dului național român ține și acum 
la principiile pronunțate atunci și 
date și în scris. Mai spune, că-i pare 
rău din tot sufletul, că esistă în țera 
acesta omeni atât de orbiți de ură 
națională, cari tăgăduesc pănă și 
esistența nostră în acăstă patrie. — 
D-1 Dr. Aurel Mimteanu 4ise, că decă 
e vorba de schimbarea legei națio
nalităților, atunci face și dânsul o 
propunere: se se ștergă §. 13 al 
legei, care prescrie întrebuințarea 
limbei maghiare la oficiile de stat. 
— D-1 Francisc ILossu-Longin a arătat 
cu probe neresturnabile din istorie, 
că cu tote negațiunile șoviniștilor. 
Românii esistă și sunt aici și că 
precum sunt Ungurii mândri de 
naționalitatea lor, tot așa sunt mân
dri și Românii de a lor naționa
litate.

S’a primit propunerea comisiunei 
permanente, ca adresa de la Pojun 
se se ia simplu la cunoscință.

S’a mai vorbit în congregația 
din Deva și despre schimbarea legei 
electorale. Vorbitorii Românilor d-nii 
Francisc Hossu-Longin, Dr. Aurel Vlad 
și Dr. A. Munteanu au sprijinit cu 
puternice argumente propunerea fă
cută de un membru al congregației, 
ca se se lărgescă dreptul de alegere.

In congregația din Arad au vor
bit contra revisuirei legei naționali
tăților membrii români M. Veliciu, 
Dr. Stefan C. Pop, Dr. I. Suciu 
(acesta din urmă în limba maghiară.) 
Tâte argumentele aduse din partea 
Românilor au fost zadarnice, căci 
majoritatea a primit propunerea co
misiunei permanente, de a sprijini 
adecă acțiunea comitatului Pojun 
privitore la revisuirea legei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS." . .............. ........... ........................................... .

O cerule.
De Riria.

Domnișorei Elena Văcărescu.

O cerule ! în ținte nenumărat de 
multe te-a fixat Providența de-asu- 
pra tuturora. Răspunsurile tale re- 
mas’au în veci mute și întârta-vor 
gândul în falnicul seu sbor....

Ți-s’a cerut misterul plutirei fără 
margini; s’a definit măsură l’a aștri
lor rotiri; se crede-a nostră minte 
stăpână pe înfiniturl, er țintele-țl de 
aur rîd vecinie în sclipiri. De-or fi 
âmeni și-acolo cu gânduri și sim
țire, de-or fi sori ce lumină mici 
globuri de pământ, în vasta ta or
bită nemărginit de mare, ai despăr
țit prin spațiurl cuvântul de cuvânt.

Der ce seim de la aștri? A pie- 
trilor1) ciocnire, ce ca și-ai noștri se

meni se sfarmă între ei, și-apoi ros. 
togolite prin păture de aer, îmbogă' 
țind țerîna, reintră ’n sînul ei.

Pe raza gândului.
De Riria

Pe raza gândului ce sbâră din 
suflet cătră infinit, vedem ce-adeseă 
se strecoră sărmanul dor greu pri
gonit. El țese pânză de păianjen de 
la ce este ’n spre ce-o fi, și fericiri 
îșl fauresce să pâtă numai a dori.... 
Urzim noi d<5r’ mereu speranțe ade
sea far’ de nici un ros. In viitor ne
împlinite, le plângem pare c'ar fi 
fost.... Der pânza care o urzesce in- 
sectul harnic și deștept, mai trainică 
este adesea ca dorul nostru neînțe- 
lept.... Ușor acâstă mrejă ruptă-i cu 
tot ce este în ea prins.... Când des- 
nădejdea rupe gândul, puterea do
rului s’a stins.

Tolpa.
(F i n e).

Acpste cuvinte nu le-a înțeles 
Ștefan, și ca unul care nu sciea 
Cum e vicleșugul, o hârtie ia 
Fie voia ta, pe densa a scris 
Și cu slove mari apoi a subscris.
Deci rîcjend în mâna lui Tolpa o dete, 
Tolpa de îndată ce ’n mână șl-o vede 
Cartea cea domnescă, nu pote descrie 
Pana, cât de multă avea bucurie;
Cerul pentru densul era fără nor,
Pe Dumnedeu par’că l’a prins de picior, 
După asta ’ndată din divan eși 
Ș’apoi cu grăbire densul se porni 
Spre satul de unde țăranii venise
Și de pârcălabul, i-se jăluise.
Ajungând în sat puse să vestâscă 
Că el le aduce poruncă domnescă. 
Țăranii atuncla veniră la el,
Cum dice Românul, cu porc cu cățel, 
Să afle cu toții Vodă ce mai dise. 
Pârcălabul însă cu ei nu venise
Dâr Tolpa trimite îndată să-l cheme, 

Pârcălabu-atuncla fără a-se teme, 
Se grăbi să viuă, sciință să ia 
De ceea-ce Vodă îi mai poruncea. 
Sosi Pârcălabul, er mulțimea totă 
In jurul lui Tolpa se făcuse rotă, 
La mijloc pe Tolpa mereu îmbuldind. 
Tolpa peste dânșii glasul ridicând 
Strigă bărbătesce, cu o voce tare: 
Omeni buni ia faceți rbta asta mare, 
Ca să ne rămâie aici la mijloc 
O arie largă, căci avem de joc. 
Indat’acea rotă de omeni se desface 
Și în al ei mijloc lasă a se face 
Cât e-o fațare de-arie lumină.
Tolpa atunci mândru, chemă ca să vină 
La el Pârcălabul, ce era îu sat 
Și scoțând hârtia i-o-a arătat, 
Intrebându-1 apoi cu zîmbet pe gură 
CunoscI a cui este astă sămnătură? 
Pârcălabul <jise, privind’o cu jale: 
Cum să n’o cunosc! I-a Măriei Sale. 
Dâcă o cunoscI citesce ș’aice^ 
Și apoi le spune la omeni ce dice. 
Citi Pârcălabul: Fie voia ta 
Tolpa îl întrâbă. înțelegi ori ba?
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Este de o deosebită însemnătate 
visita ce-o va face la 2 Noemvrie v. 
regele Carol al României la Rusciuc 
pentru a reîntorc© principelui bulgar 
Ferdinand visita, ce i-o făcuse acesta 
mai acum doi anî la Sinaia Pressa 
bulgară oficiosă salută cu bucurie în
tâlnirea de la Rusciuc șicjice, că pa
sul regelui Carol va contribui nu 
numai la strîngerea bunelor rela- 
țiunî, ci și la o apropiere între Ro
mânia și Bulgaria. Este proiectat ca 
cu ocasiunea acesta se se dea în 
onorea regelui Carol o mare revistă 
militară și un banchet festiv și se 
se facă și o escursiune pe teatrul 
luptelor din 1877 de la Plevna.

*

Soirile ce sosesc privitor la si
tuația parlamentară în Austria nu sunt 
câtu-șî de puțin favorabile guvernu
lui austriac. Ne împacațl sunt Cehii, 
neîmpăcați și nemulțumiți sunt și Ger
manii, ne mai vorbind de cele-lalte 
grupări mai mici de popore, cari lo- 
cuesc împărăția. Guvernul e ame
nințat a-se vede pus în neputința de 
a lucra ceva cu acest parlament 
și a atrage asupra sa urgia Cehilor, 
cari sunt firm deciși a face obstruc
ția cea mai violentă în potriva ce
lui mai nou proiect al guvernului, 
privitor la regularea limbei oficiale. 
Adevărat, că guvernul amenință și 
el cu disolvarea parlamentului, der 
nici acesta nu-i va folosi nimic, 
decă nu va căuta mijldce cu ajuto
rul cărora se potă mulțumi parti
dele, cari se resboesc asupra capu
lui seu. La tdtă întâmplarea nu e 
semn bun pentru guvern, că Cehii 
pășesc de astă-dată mai închegați 
în luptă, mai hotărîți și mai puțin 
înfricaț.1 de amenințările ce li-se fac.

Stările de la noi.
Sub titlul „Pământul și sarci

nile lui“ se publică într’una din cele 
mai răspândite gazete unguresc! 
(„Bud. Hirlap“ de ia 31 Octomvrie) 
un articol în care se arată cu cifre 
cum se schimbă raporturile de pro
prietate în Ungaria, câte proprietăți 
s’au vândut de la 1891 încoce, câte 
au fost bătute la tobă, și cum da
toriile cele multe și mari duc la 
sapă de lemn pe proprietarii pă
mântului. Constatările și datele, ce 
se cuprind în acest articol al gaze
tei budapestane sunt mult mai în
sărcinate, decât să trecem peste ele. 
Vom reproduce der din cuvânt în 
cuvânt următârele:

Nu poți să-ți legi pământul în diua 
de atji ca mai înainte. Altă lume trăim 
și alta e gospodăria. Societății libere îi 
trebuesce pământ liber, er agriculturei mai 

intensive îi trebue credit. A devenit așa- 
der și proprietatea de pământ obiectul 
circulațiunei publice, de unde nu-1 mai 
poți scote....

Din cărțile funduare reiese, că în 
Ungaria cresce din an în an numărul 
schimbărilor de proprietate. înainte cu 
tjece anî se ridicară plângeri, că la 1891 
s’au vândut 2300 imobile (proprietăți); cu 
cinci ani mai târdiu (1896) s’au vândut 
317,000. De atunci numărul a crescut an
de an ast-fel:

In 1897. . . . . . 342,000
„ 1898. . . . . . 349,000
„ 1899. . . . . . 361,000
„ 1900. . . . . . 367,000
„ 1901. . . . . . 387,000
Cine nu vede, că acesta nu este

o desvoltare firescă? Căci nu este aici
vorba de parcelare și colonisare, nici de 
emulațiunea capitalurilor de investițiune, 
ci vendarea proprietăților a fost pricinuită 
de stagnare și regres, în primii cinci ani 
sporindu-se cu 15,000, în ultimii cinci ani 
cu 70,000.

Se mai îndoesce cine-va de acesta? 
Să vedem deci esecuțiunile. E sigur, că 
cel a cărui avere se bate la tobă, acela 
nu merge înainte... A fost mult și aceea 
că la 1891 au fost vândute cu toba 
14,978 proprietăți pentru 24,562,000 cor; 
dfir la 1901 au ajuns la tobă 19.932 pro
prietăți cu prețul de 47,111,000 corone. 
Inchipuiți-vă, vă rog, ce însetnneză aceea, 
dfică într’un an li-se iau la 20,000 omeni 
casele și pământul cu forța, familiile sunt 
scfise la marginea drumului și trebue să 
se scdtă prin esecuțiune 47 milione corfine 
de pe proprietarii pământului maghiar. 
Și acesta statistică mortală cresce an 
de an:
In 1896....................... 32,590.000 corone.
„ 1897....................... 34,752.000 „
„ 1898....................... 38,675.000
„ 1899....................... 35,503.000
„ 1900....................... 41,247.000
„ 1901...................... 47,111.000

Din. articolul foiei maghiare 
mai dăm următorea parte privitore 
la sarcinile pe moșii.

Eată ce scrie „Bud. Hirlap“;-
Să vedem însă nouăle sarcini pe pă

mântul maghiar. La 1891 întabularea nouă- 
lor sarcini au întrecut cu 101.000 cașuri 
ștergerea vechilor sarcini; s’au făcut așa- 
der 100,000 datorii nouă pe imobilele pro
prietarilor de pământ. Prin acesta s’a 
sporit suma datoriilor lor cu 153 milione 
cor. Acesta a fost înainte cu dece ani. 
Cum s’a schimbat lucrul de atunci, arată 
diferența dintre sarcinele nouă și cele 
șterse deja, adecă plusul contractării de
datorii, după ani.
6tă: cașuri cortine.
In 1896. . . 137,000. . 234,000.000
, 1897. . . 171,000. . 267,000.000
„ 1898. . 186,000. . 214,000.000
„ 1899. . . 165,000. . 275,000.000
„ 1900. . 172,000. . 329,000.000
„ 1901. . . 177.000. . 148,000.000

„Bud. Hii'lap“ încheie cficând: 
Aceste sunt datele guvernului.
Când răposatul Horanszky șl a ținut 

în Scepuș vorbirea-program, cerând regu
larea datoriilor proprietății rurale maghiare 
prin intervenția statului, datele ultimilor 
ani nu i-au stat la disposiție. El însă a 
vădut și a simțit, că clasa proprietarilor 
maghiari și mai ales cei slabi, țărănimea, 
e amenințată de-o catastrofă, de care decă 
nu vom scăpa-o, nu numai averea și forța 
de apărare, ci și țera se va pustii.

Datele și constatările foiei ma
ghiare arată în de-aj una starea tristă 
în care se găsesce marea și mica 
proprietate la noi în țeră.SCIR1LE D1LE1.

— 19 Octomvria v.

Ministru I. I. Brătianu la Berlin. 
Din Berlin i-se scrie „Voinței Naționale" 
că Sâmbătă, 25 Octomvrie st. n. a avut 
loc fla legațiunea României de acolo, un 
mare prând, în onorea ministrului român 
al afacerilor străine Ion I. Brătianu. Prân- 
dul a fost presidat de principele moșteni
tor Wilhelm de Hohenzollern, care a ve
nit anume pentru acesta de la Potsdam, 
unde își are reședința. Intre invitații d-lui 
și d-nei Al. Beldiman, cari în afară de 
personalul legațiunei au luat parte la 
acest prând, erau: d. baron de Richtho
fen, ministrul afacerilor străine; d. gene
ral de Hahncke, fostul șef al cabinetului 
militar al împăratului, actual comandant 
suprem al trupelor din Brandenburg; mi
nistrul agriculturei, d. general de Podbi- 
elski cu ddmna, directorul afacerilor co
merciale și consulare din ministerul ger
man de interne, d. de Korner cu ddmna; 
însărcinatul de afaceri al Austro-Ungariei 
consilier de ambasadă cornițele Thurn cu 
contesa Thurn; consilierul de legație al 
aceleeașl ambasade, baronul de Giskra și 
barona de Giskra, ș. a. Luni 27 Octomvre 
ministrul I. I. Brătianu a fost învitat de 
împăratul Wilhelm la prâncjul de gală 
dat la castelul din Potsdram, în onorea 
principelui moștenitor al Danemarcei, la 
curtea imperială. Marți, d. Brătianu a ple
cat din Berlin la Viena.

Inspecțiile ministrului Wlassics. 
După cum se scie, ministrul Wlassics 
s’a dus mai săptămânile trecute la Beiuș, 
unde a visitat pe neașteptate școlele ro- 
mânesci, ca să vadă ce progres se face 
acolo în limba maghiară. Ministrul Wlas
sics însă nu s’a mulțumit cu visita acesta, 
ci a venit tot pe neașteptate și la Brașov, 
s’a dus la gimnasiul românesc, la școla 
comercială și la șcfila primară românescă 
și a pus întrebări elevilor în limba maghiară. 
Tot așa a făcut și la gimnasiul săsesc. 
De aici s’a dus apoi la Sibiiu, unde a vi
sitat de asemenea gimnasiul săsesc, semi
narul „Andreian" și șcfila de fete a „Aso- 
ciațiunei" adresând pretutindenea elevilor 

întrebări în limba maghiară. Foile ungu
resc! comenteză visitele acestea, anunțând 
cu bucurie, că ministrul va lua așa și așa 
măsuri, pentru-ca se stîrpescă „spiritul anti
patriotic" de prin școlele naționalităților 
și se se învețe mai cu succes limba ma
ghiară, de cât s’a învățat până acuma. — 
Tot pe struna cea veche!

Ministrul Daranyi în Brașov. As- 
tădi, Sâmbătă, la firele ll’/2, ministrul 
agriculturei Ignatie Daranyi, venind din 
Săcuime, s’a oprit la Brașov. In suita sa 
era comisarul numit pentru ducerea în 
sfîrșit a „acțiunei săcuiescU Săndor Iănos. 
Se scie adecă, că în timpul din urmă aten
țiunea guvernului este îndreptată asupra 
Secuilor, pe cari caută să-i ridice cu tfite 
puterile în privința economică, „fiind ei un 
zid de apărare a patriei la granița de ră
sărit". Ministrul însoțit de d-1 fișpan, pri
mar, șeful poliției etc. după ce a visitat 
orașul, biserica negră și mai multe fabrici, 
s’a întors la gară, spre a-șl continua dru
mul spre Budapesta cu acceleratul de la 
2 p. in.

Vesti bune din Gherla. Ni-se scrie: 
Ceea ce rar se întâmplă, vești bune ni-se 
anunță din Gherla. — „Economul11 din 
ClușiQ a deschis în piața Gherlei, la loc 
de frunte o filială mare, care a luat deja 
o bună și promițetore pornire. Inaugurarea 
institutului românesc s’a făcut prin sfințire 
de casă, celebrată de mai mulți preoți, 
apoi Dumineca trecută prin un prânz fes
tiv, din care prilej au sosit la Gherla d-nii 
Vas. Podoba, dir. „Economului" din Olușiîi, 
Dr. Amos Prâncu, distinsul advocat, și 
noul protopop, Dr. E. Dăianu, membri în 
direcțiunea „Economului", cari au făcut 
visite la fruntașii români din Gherla, atât 
la cei bis. cât și la mireni. Dirigent al fi
lialei este numit părintele I. Onciu din 
Iclod, care de curend avu norocul se câș
tige la loteria de clasă suma .de 100.000 
corone, er comptabil-cassier cunoscutul 
librar Andreiu Todoranu. — In aceeași 
di s’a făcut, pe nesciute, și cu modest 
aparat, instalarea noului canonic Dr. Oc
tavian Domicle, care ca preot tinăr, de 
abia de 33 anî, în scurt timp a câștigat 
simpatiile tuturor și a fost așa curînd ri
dicat la înalta demnitate. Noul canonic a 
fost pană acum profesor de dogmatică la 
seminar și spiritual. Locul seu îl va ocupa 
probabil d-1 Dr. V. Bujor, teolog de Roma, 
și de asemenea un tinăr distins și simpa
tic. Fie ca pe viitor să putem înregis
tra și din Gherla vești din ce în ce mai 
bune. — Samoil.

Suvenirul de la Clușift. S’au scris 
multe despre primirea archiducelui losif 
August la Clușiti când cu sărbările desvă- 
lirei monumentului lui Mateiu Corvinul, cel 
de origine română. Se scie cum Ungurii 
adevărați l’au primit cu „Kossuth-nota" 
și cu demonstrațiuni, și că a plecat hotă- 
rît indispus cătră casă. Aflăm acum, că 
înainte de plecare archiducele a visitat și

Pârcălabul dise: Nu ’nțeleg nici cum, 
Tolpa îi răspunde, așteptă de-acum 
Ca s’o poți pricepe ușor îți va fi.
Apoi printre omeni odată privi
La doi flăcăi ’nalțl, voinici, făcuțl bine 
Le făcu cu mâna chemându-i la sine 
Privindu-i în față, el le vorbi lor 
Cu un ton cam aspru și poruncitor: 
De-a Măriei Sale porunc’ascultațl 
Și pe pârcălabul acum îl umflațl, 
II așternețl jos și dați-i sub spate 
CincI-decI de toege tari și îndesate. 
Când astă poruncă Tolpa isprăvesce 
Mălcum tac cu toții, nimeni nu grăesce 
Chiar si Pârcălabul par’ că înghețase, 
Căci și a lui gură i-se încleștase, 
Căci de a lui Vodă poruncă scia 
Că e vai de-acela ce ’n contra-i stetea 
Și asta cu toții bine o sciau 
De aceea nimeni nu se ’npotriveau. 
Der fiăcăii numai se codeau puțin; 
Tolpa decă-i vede le spune pe șin: 
Vodă în acăstă carte a mai dis, 
Cui s’o împotrivi la ce ’n ea e scris 
O sută toege i-s’ar da pe spate

De cele sărate, iuți și pipărate. 
Flăcăii sărmanii n’aveau apetit 
De-a așa salată; iute au trântit 
Jos pe Pârcălabul și îi așterneau 
CincI-decI de toege cum ordin aveau. 
Primi Pârcălabul și nimic nu tjise. 
Ce putea să cjicâ? Vodă poruncise 
Apoi când se scolă Tolpa-i dă de veste, 
Pârcălabe asta de la Vodă este 
Ca să te ’nvețl minte, să nu asuprescl 
Pe-aceștI omeni căror mai mare le escl, 
Căci Vodă nu pote prin târguri și sate 
Să las a-se face cui-va nedreptate 
Căci în a lui țeră se se chinuescă 
Omeni nu voesce, nici să s’asuprescă. 
După asta apoi Tolpa a plecat 
Și pe pârcălabul bătut l’a lăsat.

*

Totuși pârcălabul nu se pricepuse 
De aspra urgie ce-asupră-i eăduse, 
Căci el scia bine că era supus, 
Credincios domniei ca alțl mai pre sus; 
Dâr după bătaia ce a înghițit 
Să vină la Vodă mult timp na ’ndrăsnit 
Mult fiindu-i temă de crunta privire 

Care Ștefan Vodă o avea din fire 
De privea pa-cela ce-i era urît: 
Da ’n cele din urmă fu de trebi silit 
Și erășl la Vodă s’a înfățișat. 
Ștefan cum îl vede iute la ’ntrebat: 
Ce faci Pârcălabe ? Bine ai venit. 
Ce veste prin țeră? Ce? te-ai fudulit? 
Cam de mult cu ochii de tine n’am dat! 
Ce mai veste este pe la voi prin sat? 
Pârcălabul-aude pe Vodă vorbind 
Cu-așa dulci cuvinte și încă zimbind.
Ii veni curajul ș’astfel a grăit: 
Al Măriei Tale sunt rob umilit, 
Ori și ce poruncă supus o împlinesc 
Nevrednice fapte nici macar gândesc, 
Și ori și ce slujbă ml-ai încredințat 
Vrednic tot-deuna sciu că m’am purtat, 
încât îndoelă nu cred c’ai avut. 
Ștefan aucjiudu-l nu l’a priceput. 
Pârvule, îi dise, aste gânduri eu 
Le sciu prea streine cugetului meu, 
Și mă mir acuma de unde țl-au venit; 
Eu în tot-deuna vrednic te-am cinstit 
Și de-a ta credință, dreptul se vorbesc, 
Nu ai dat pricină, să mă îndoesc. 

Când și aste vorbe le-a mai aucjit 
Mai prinse tărie, și er a grăit: 
Măria Ta, e păcat de Dumnedeu 
Să-ți arunci urgia peste capul meu, 
Peste capul unui slugitor cinstit 
Să-ți arunci urgia așa de cumplit 
Tocmai când în barbă îmi ies căruntețe 
Se dau de rușine adl la bătrânețe ? 
Cel puțin să fi fost întâiă judecat 
Ș’apoi după asta la osândă dat; 
Insă eu acuma pun mâna la piept 
Cruce ’ml fac și die, că am fost tot om drept. 
Pârcalabe, cHse Ștefan supărat, 
Ce sunt aste tote câte-ai înșirat ? 
Pârcalabu-atuncI s’a cam priceput 
Cum că vre-o drăcie cu el s’a făcut, 
Ca să dea lui Vodă limpede răspuns 
Spune întâmplarea, nimic n’a asouns. 
Când aucji Ștefan de păcălitură 
I-se încreți fruntea de grozavă ură 
Ochii lui cei ageri se înflăcărară 
Și mănia-i cruntă viu o arătară. 
ț)ise plin de ciudă: El m’a înșelat, 
Când în a mea față el s’a arătat 
Prefăcut, că Tatăl nostru el nu scie



Nr. 231.—1902 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

esposiția de tablouri arangiață în Clușiu 
cu acel prilej, și a și cumpărat un tablou. 
Sciți ce represents tabloul, care a câști
gat mai mult complăcere archiducelui în 
acele <jile ? Represintă un sdraven venător 
român, care îmbrăcat în frumosul său cos
tum național, cobdră de pe Retezatul, pă
șind încet pe stâncă în jos, încărcat de 
vînat... Nici nu putea alege un suvenir 
mai potrivit plecând de lângă statua lui 
Mateiu Oorvinul, decât — un Românașl 
Tabloul din cestiune e lucrat în oleiu de 
Melka Vince, și a fost cumpărat cu 200 
cordne. Artistul Melka are espuse mai 
multe tablouri cu suget românesc, între 
cari amintesc: Biserica din Dânsuș; După 
o vînătore în Gurghiu pe timpul archiduce
lui Rudolf; venător de căpriore lângă la
cul Zănogă ș. a. — Vidi.

Iubileul școlei de resboiu. Cu pri- 
legiul iubileului de 50 de ani a școlei de 
răsboiu, s’a dat Joi sera în Viena un ban
chet festiv, la care au luat parte mai multi 
frecventanți de odinioră și de acum, ge
nerali, oficerî de stat major, oficeri supe
riori și profesori ai școlei de resboiu. 
Președintele de onore al banchetului a 
fost șeful statului major general FZM. 
baron de Beck. La drdpta acestuia ședeau 
archiducii Ferdinand Cari și Franz Sal
vator, ministrul de răsboiii br. de Krieg- 
hammer și ministrul de honvecji br. Fejer- 
vary; la stânga archiducelui Leopold Sal
vator, ministrul de apărarea țării, conte 
Welsersheimb, FZM. Braumuller și contra- 
admiralul Sterneck. Seîuî statului major br. 
Beck a ținut discursul festiv. După ce a 
făcut istoricul școlei de resboiti și i-a do
rit prosperare, a amintit, că fundatorul ei 
este Majestatea Sa și a băut în sănătatea 
monarchului. Intre strigări însuflețite de 
„Hoch“ ! musica a intonat imnul^ poporal. 
Au urmat apoi celelalte toaste.

Comuna Cugir a votat pentru zidi
rea unei biserici române suma de 22.000 
cordne. Ce să vedl însă? In congregațiu- 
nea comitatului Huneddrei ținută la 24 
Octomvrie, „înțelepții*  membrii din ma
joritate nu a aprobat conclusul adus de 
consiliul comunal, motivându-o acăsta cu 
pretextul, că în Cugir sunt locuitori și de 
altă confesiune și că decă li-s’ar da Ro
mânilor bani de la comună pentru zidirea 
bisericei, atunci ar veni și aceia cu ase
menea cereri. — Destul de trist 1

Biserică surpată. Credincioșii din 
Telciu (distr. Năsăudului) au luat frumosă 
hotărîre, să-și zidescă o biserică frumosă, 
care să facă fală cumunei, și au prelimi
nat pentru scopul acesta suma de 70.000 
fl. din care au și dat antreprenorului 
40,000. Ce să vedî însă? Din causa ma
terialului rău, ce s’a întrebuințat la zidire, 
și din causa nechibzuirei, cu care s’au 
condus lucrările, biserica s’a surpat în 
<Jiua de 13 Octomvrie, când era aprdpe 
gata. Mâhnirea și năcazul locuitorilor este 
mare.

Foc. Din Cuciulata (comit. Făgăra
șului) ni-se scrie, Pe lângă năcasurile și 
poverile cele multe ce apasă poporul nos
tru, mai vin și întâmplări causatore de 
pagube. Astăcji în 31 Octomvrie după 
araedî la 2'/2 c5re s’a aprins o șură și fo
cul s’a întins încă mai departe cuprindend 
alte 5 șuri, tote jpline cu nutrețuri, adu
nătura dmenilor pentru ărnă. Acum a ră
mas numai cu cenușa.

Avansări în armată. D-l locotenent- 
colonel Anton Hroch din Brașov a fost 
numit comandant al regimentului 2 de 
dragon!. — D-l Vasilie Oălbasă, căpitan 
de clasa II în statul major, a fost avansat 
căpitan de cl. I. — D-l Stefan Branea 
cadet aspirant de ofițer în reservă de la 
regim, de inf. nr‘. 62, a fost numit sublo
cotenent în activitate la reg. 22 de hon- 
vedi.—D-l George Rirnbaș sublocotenent în 
reservă a fost numit sublocotenent în 
activitate.

Sfințire de biserică. Duminecă, în 
19 Octomvrie, s’a săvîrșitîn Topa-Sâncraiu 
sfințirea bisericei gr. cat., pe care poporul 
sărac și cinstit din acea comună cu multe 
jertfe a zidit’o la îndemnul harnicilor 
preoți Bochis, tată și fiu. Biserica este o 
adevărată podobă pentru comună. Actul 
sfințirei l’a săvîrșit protopopul Olușiului 
Dr. Ilie Dăianu, care a rostit o frumosă 
predică. Liturghia a celebrat’o părintele 
V. Podobă, asistat de preoții Gr. Lehene 
(Arghiș), Ban (Stobor), Topan (Șardul ung.) 
și de absolvenții în teologie Moldovanu și 
David. La sfîrșitul liturghiei părintele V. 
Podobă a ținut o predică cu multe învă
țături alese. La sfințire a participat popo
rul din comună și împrejurimi în număr 
de vr’o 4000. După sfințire a fost banchet, 
la care s’au rostit mai multe toaste de 
cătră domnii sus amintiți, precum și de 
cătră advocatul Dr. Tămaș din Hida, înv. 
Mocianu și alții.

Român voinic. Săptămâna trecută 
Andrei Oprea din Zăbala fiind la câmp a 
observat prin porumb câți-va porci, cari 
ronțăiau la grăunțe de porumb. Cu furca 
de fier ce o avea în mână, s’a dus s’o 
alunge, când să vadă erau mistreți, o scrdfă 
cu opt purcei. Purceii au fugit, scrofa însă 
s’a repedit asupra lui. Oprea nu s’a speriat, 
ci a isbit’o așa de tare și așa de bine la 
cap, încât scrofa a cădut jos ca trăsnită. 
Oprea s’a dus apoi în sat, a luat carul și 
și-a dus vînatul acasă.

Comitetul de recepție pentru visita 
studenților universitari italieni în România 
publică un proces verbal din care resultă, 
că în total s’au încasat din listele de sub
scripție emise lei 5.613,95, er cheltuelileau 
fost de 5.209,15. Restul de lei 404,80 s’a 
depus la casa de depuneri pentru sporirea 
fondului necesar recepțiunei studenților 
greci în anul viitor. Comitetul de recepție 
aduce în numele studenților universitari 
români viile sale mulțămirl tuturor acelor 
compatrioți, cari au contribuit la perfecta 

reușită a primirei studenților italieni. A 
mai rămas să dea socotelile și Uniunea 
studenților români pentru încasările și 
cheltuelile făcute cu recepțiunea studen
ților italieni.

„Afară de jidovi și de unguri*.  
Cetim în nr. 259 al o irului unguresc 
„Alkotmâny" din Budapesta următdrele : 
„Monitorul oficial din Bucuresci a publicat 
mai dăunedi statutele unui institut de cre
dit și economii, din care un paragraf sună 
din cuvânt în cuvânt așa: „La acest 
institut p<5te să fie membru ori-ce om, 
„afară de jidovi și de unguri". Etă, unde 
am ajuns, cjice „Alkotmany*,  din causa lu- 
mei jidovescl din Ungaria, că acuma nu 
numai în Austria, der și în România ne 
bagă pe noi Ungurii într’o cofă cu jido
vii. Așa ne trebue!*  — încă e bine, că 
s’a găsit o fcîie ungurăscă, care se recu- 
noscă adevărul!

Erăsi furaturi. La banca industrială 
și poporală (ipar es nepbank) din Arad 
s’au descoperit (jilele acestea nisce defra- 
udări (furături) în sumă de 305.000 cor. 
Hoțul a fost însuși directorul cu numele 
Bohm. — Bohm a venit înainte cu 12 
ani în Arad din B. Csaba, unde avuse o 
prăvălie de coloniale (băcănie) și făcuse 
ceva bani. Ca director la bancă avea pe 
an lefă de 12,000 cor. Și tot nu-i ajungea

Naționalitățile în Germania. Statis
tica din anul curent constată, că din 56y2 
milidne de locuitori ai Germaniei numai 
92°/0sunt Nemți, adecă 51-8 mii., pe când 
restul sunt: 3 milidne de Poloni; 211,000 
Frances!; 142,000 Mazuri; 141,000 Da
nezi și Norvegieni; 106,305 LitvanT; 100,000 
Casubi; 93,000 Vend!; 80,000 Holan- 
dezi; Italieni 66,000; Moravieni 64,000; Cehi 
43,000; Englez! 20,000; Ruși 9600; Unguri 
8000; Spanioli 2000 și 480 Portugezi.

Greutatea grâului român. Institutul 
agronomic din Bucuresci a stabilit greu
tatea grâului pe ultimii doi ani. Astfel în 
anul 1901 ea a fost de 76 kilograme la 
hectolitru, er în 1902 a fost de 80.

Un pungaș dibaciu. In Liptdszent- 
miklos trăia de 4 ani un vice-notar la co
mitat, care tjicea că îl chiamă grof Matuska 
Lajos, doctor în filosofie și profesor cu 
diplomă. Când l’au numit în funcțiunea 
acesta, l’au numit pe basa unei recoman- 
dații de la fișpanul din Timișora cătră 
fișpanul din Lipto. Și „groful*  trăia ca 
pescele în apă. Cum nu! Când ești și grof 
și doctor și profesor! Era bine primit în 
tote societățile. Bani avea din belșug. Ce 
s’a descoperit însă acum? S’a descoperit, 
că banii îi avă din polițe falsificate pe 
numele unor bărbați de frunte. Care bancă 
să fi îndrăsnit a presupune, că d-l „grof" 
cere 2—3000 fl. cu iscălitura chezașului falsi
ficată? Când călătorea cu trenul, biletul 
era tot falsificat, er acuma s’a descoperit 
că și diplomele lui erau falsificate, precum 
falsificată a fost și recomandația din Ti- 
mișdra. Groful nu era nici grof, nici doc

tor, nici profesor, ci un pungaș isteț, despre 
care se credea mai întâi, că e Armen 
(fiind-că scia românesce și bulgăresce), er 
acuma s’a descoperit, că e jidov și că îl 
chiamă Frănkl. Interesant este, că și ne- 
vastă-sa încă credea, că e „grof“. — E 
vorba, că acuma ia-1 de unde nu-i pe ju- 
pânul 1 Căci și-a luat tălpășița și nu să 
scie unde-i.

Doue victime ale dragostei nefe
ricite. Cetim în diarul german din Timi- 
șdra următdrele; In cimitirul din Schon
dorf s’au otrăvit eri Cornel Brașoveanu, 
practicant la farmacie și Teresa Mtiller 
nepota în etate de 17 ani a lui Petru 
Mtiller, proprietarul unui institut de cură- 
țitorie chimică. Brașoveanu era fiiul Iui 
Petru Brașoveanu expeditor la primăria 
din Timișdra. Amândoi au fost găsiți pe 
mormântul mamei fetei. Brașoveanu era 
deja mort, fata trăia încă și a fost dusă 
la spital. Nenorociții sinucigași se iubiau, 
dâr părinții lui Brașoveanu nu aprobau 
iubirea fiiului lor față cu fata săracă,—etă 
de ce au lăpădat de Ia sine vieța două 
ființe tinere. Destul de trist, că pentru 
așa ceva p<5te să atenteze la propria sa 
vieță, de care n’are dreptul să se atingă 
nici într’o împrejurare.

Ciocnire între trupele turcesc! și 
bandele bulgare. Din Constantinopol se 
telegrafâză: încercările generalului Hra- 
hun-pașa de a încunjura cu 24 batalidne 
de infanterie și 5 baterii de artilerie 
bandele bulgare din sanjacul Serres, n’au 
reușit de cât în parte, prin respingerea 
celei mai mari părți din bandele -bulgare 
dincolo de frontiera bulgară și în parte 
risipite. Urmărirea restului bandelor nu 
s’a putut face din causa timpului rău și 
a terenului accidentat. In ultimele dile 
au avut loc câte-va ciocniri între bandele 
bulgare și trupele turcesc!. Cea mai im
portantă din aceste ciocniri s’a produs în 
(jiua de 11 Octomvrie, aprdpe de Vinitza, 
districtul Ketchana, între o numărdsă 
bandă bulgară și trupele turcesc!. Banda 
a avut 7 morți, printre cari căpitanul Ian- 
kow din Vinitza, și 2 răniți. Turcii au 
avut 4 morți. După comunicatele. Porții, 
bandele bulgare au comis atrocități con
tra țăranilor, cari se reîntorc cu tdte aces
tea la căminele lor. — „Politische Cores- 
poudez*  află, că bandele bulgaro-macedo- 
nene, cari au pătruns în districtul Serres, 
în (filele de 5 și 6 curent aveau un total 
de 300 de dmeni. Trei mii de locuitori 
din 28 de sate bulgare au fost siliți să 
fugă în munți, însă nouă-deci la sută din 
tre ei s’au întors deja la casele lor. Ibra
him Pașa a respins bandele; acestea au 
fugit pe teritoriul bulgar. Bandele au per- 
dut 120 de 6meni morți, răniți său priso- 
nieri.

O operație scumpă. Un milionar 
din Chicago cu numele Ogden Armour 
avea o fată de șese ani, care din causa 
unui defect la șold nu putea umbla. Multe 
a încercat nefericitul tată, ca să-și vin-

Cerând ca trei vorbe să-i scriu pe hârtie 
Fie voia ta, și a mea semnătură 
S’o pun de desupt. Ah ce mare ură 
Am pe el mișelul, merită oa fața 
Mea să n’o mai vadă în totă viâța 
Pentru-că pe mine Tolpa m’a ’ușelat, 
Poruncesc să fie astăcjl spâncjurat.

*

Bietul Tolpa însă de cum a vădut 
Pârcălabu ’n curte, de el s’a ținut, 
Pe ici și pe colo se tot furișase 
Cu Vodă — a lui vorbe el le ascultase 
Și-audind pe Vodă, că l’a osândit 
Pentru înșelăciune a fi gâtuit, 
Ișl cată scăparea din acel minut 
Și perind din curte a fost nevăzut, 
Slușbașii pe Tolpa mereu l’au cătat, 
Dâr el par’că ’n bortă de șârpe a întrat. 
Tolpa nicăire nu s’a mai ivit.
Vodă ca să-l cate poteri a pornit. 
Tolpa n’avea unde ca să năzuiâscă! 
De Vodă scăpare unde să găsâscă? 
Unde să s’ascundă de-a lui Vodă ură? 

ț)ece mii de gânduri prin cap îi trecură. 
In cele din urmă plănui scăpare
Chiar în a lui Vodă grădina cea mare;
In acea grădină, locuri neumblate, 
Puteau slugitorii cât de mult să-l cate 
înadins chiar diua și nu-1 găsea nime, 
Der mai ales noptea pe întunecime;
Deci fără să fie cumva el zărit 
Intr’un loc de-acelea s’a adăpostit.

*
Figura lui Ștefan âr s’a înseninat, 
Inima-i cea bună i-s’a înmuiat;
Mai puține rele și mai multe bune 
Ceasuri avea Ștefan, după cât se spune.
Ștefan un obiceiă încă mai avea 
De la ’mpărațl și crai scrisori când primia, 
Mergea în grădină să se răcorescă 
Și ’ncepea acolo să le recitescă.
A doua-<ji sâra din al său palat
Să se răcorescă Ștefan a întrat 
In acea grădină unde ascuns sta
Țiganul de Tolpa făr’ a s’arăta
El simțind că Vodă este mai voios
Și că o să trecă pe la acel dos

Se urcă ca mâța într’un măr îndată 
Și de-o crengă tare îșl lâgă a sa bată 
Numai cu un capăt și pe subsuori, 
Pe celălalt capăt îl dă de trei ori 
Apoi el în aer corpul șl a lăsat 
Infățoșind chipul de om spândurat. 
Vodă deci cum trece pe sub acel pom 
Vădend că într’însu-i spândurat un om, 
Curios că-i Tolpa și părendu-i rău 
De așa ’ntemplare, dise 'n graiul său: 
Uite, bietul Tolpa, avu grdză mare 
Când am hotftrît’o a lui spândurare 
Astfel că de frică el s’a spânzurat 
Singur și călăul n’a mai așteptat;
De călău se vede avu mare târnă
De-a hotărît singur ca să-și facă sâmă: 
De el rău îmi pare, de ar mai esista 
De morte acuma, ț)ău, că l’așl erta. 
Ștefan de acolo decă a plecat 
Tolpa cu iuțâlă s’a și deslegat, 
Căci aucjind vorbe de milostivire 
Din gura lui Vodă, îșl veni în fire 
Șl-apoi după Vodă plâcă încetinel. 
Vodă cum simțesce, se ’ntorce la el 

Insă! ce să vadă capul la pământ 
Tolpa și-l plecase, cȚcend ăst cuvânt.
Fie voia ta, Ștefan audindu-1
Grăi cătră dânsul de morte iertându-1: 
Bine că măcar de-a ștrengului temă 
Să ’nvețî Tatăl nostru țl-ai luat de sâmă. 
Ou iscălitura atuncla m’ai prins 
Și adl cu cuvântul ârășl m’ai învins 
Că te-am iertat cioră, der să nu ’ndrăsnescl 
Să mai faci de-acestea, c’atuncl o pățescl 
Cu sâu fără voia mai sciu eu a cui 
Te spânzur pe dată, hotărît îți spui.

*
Glumeț câte-o dată fu Ștefan cel mare 
Și la-a altor glume le da ascultare;
Der unele glume din cale eșite 
De el tot-dâuna erau horopsite 
Și cei de sub dânsul, dâcă se jucau 
Cu focul în mâni ades o pățiau.

(După subiectul în prosă publicat în revista 
„Columna lui Traian.11)

(Berlad.) PurteeBCu. 
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dece unica sa copilă. Căcî ce nu face un 
tată pentru copii! Dor vedem, câte pe un 
tată sărac, că se bagă în datorii, numai 
se-șî pdtă scăpa copiii, d’apoi un milionar ! 
Așa a audit milionarul, că cel mai bun 
doctor pentru operații de felul acesta se 
află în Viena și că îl chiemă Lorens. Re
pede i-a și scris doctorului acestuia să 
vină la Chicago, că îi plătesce cât va 
cere, numai să-i vindece fata. „Bine, a 
răspuns doctorul, eu voiG veni, er în cât 
pentru plată — asta o las Ia chibzuiala 
d-taleu — Sciea doctorul cu cine vor- 
besce și nici nu s’a înșelat. S’a dus deci 
în America, a visitat copila, a găsit, că 
are o scrintitură la șold, pe care a opera- 
t’o cu bun succes. Der și milionarul s’a 
arătat galant, căci afară de eheltuelile de 
drum, i-a dat diurnă pe fie-care di câte o 
miie de livre șterlingi. O livră (funt) șter- 
ling face tocmai <jece florini, decă nu 
ceva mai bine, prin urmare i-se venia 
doctorului pe di câte 10,000 fiorini. Având 
în vedere, că milionarul a cerut, ca doc
torul să stea lângă fetiță pănă se va vin
deca complet, va să dică vr’o 2—3 luni, 
operația acesta va costa pe milionar toc
mai un milion de fiorini. In schimb însă 
va ave bucuria, să-și vadă fata umblând.

Logodnă. D-I Iacob Balcăș, învăță
tor în Vlădeni și d-șdra Susana Păltineanu 
logodiți.

Concert militar. Mâne, în 2 Noem- 
vrie săra, la hotel Europa concert militar. 
Intrarea 60 bani.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada PorțiilST. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tote soiurile pentru domni, dame și 
copii, do iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu prețuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Lumea românescă se judece!
„Tribuna Poporului11 dela Arad mai 

contenise puțin cu berfelile și calumniile 
sale contra diarului nostru, simțindu-se 
prea cu musca pe căciulă în urma ilumi
nației, cu care s’a distins și ilustrat redac
ția și tipografia ei la serbarea centenaru
lui fclui Kossuth. După șese săptămâni 
însă foia aradană crede, că acesta s’a ui
tat, că s’au uitat și multele păcate, ce 
le-a săvârșit ea de dragul unor interese 
murdare egoiste și pentru a-se pute in
troduce în grația celor dela putere, și vine 
acum a-ne calumnia din nou cu-o răutate, 
de care numai acești 6meni pot fi ca
pabili.

In ultimul său număr (193) „Trib. 
Pop.“ îndrăsnesce a susține, că „Gazeta11 
de Dumineca trecută ar fi publicat o scire 
a dilei privitor la seminariul român din 
Arad, în înțeles dușmănos; susține, că 
diarul nostru a reprodus „fără de comen
tai111 ceea-cc au scris unele foi oficiose 
maghiare despre amintitul seminar. Ca 
dovadă „Trib. Pop.11 citeză ceea-ce pre
tinde, că a scris „Gazeta“.

Și, ca să vedeți, cât de cinstit se 
pdrtă scribii dela „Trib. Pop.“ când e 
vorba de a cleveti pe frații lor, etă vă 
spunem, că au reprodus acea scire a dilei 
știrbit, și au tălmăcit’o cum le-a venit 
mai bine la socotelă, ca să-și împlinescă 
pofta răutăciosă.

Scirile dilnice ale unui diar de re
gulă se publică fără esplicări și comen
tarii, arătându-se numai prin două trei 
rânduri seu și numai două trei cuvinte, 
decă diarul, ce le aduce, consimte orî nu. 
Adese-orI e de ajuns și numai tonul, în 
care se comunică o ast-fel de scire, pen- 
tru-ca cetitorul să scie cum s’o ia.

Ce a făcut însă „Tribuna Poporului11 ? 
A știrbit soirea din Nr. dela 13 (26) Oct. 
întitulată „Contra seminariului din Arad“, 
lăsând afară următorele rânduri:

„Ministrul cultelor și instrucțiunei 
publice Iuliu Wlassics este forte „îngrijat11 
ca șcdlele românesc! să mergă bine (!) Mai 
dilele trecute s’a dus la Beiușiu, ca să se 
convingă în personă, decă sunt adevărate 

nenumăratele calumnii și denunțări, ce se 
colporteză pe socotâla școlelor de acolo, 
acuma cetim într’o foie despre un raport 
al lui Dr. Benedek Jancso etc.

Despre raportul d-lui profesor Jancso 
au scris foi oficidse ca „Kel. Ert.“ și 
„Pester Lloyd“ și noi am semnalat, ce au 
scris acele foi, despre cari cu drept se 
putea presupune c’au primit informația 
chiar dela numitul profesor maghiar. Soi
rea am adus’o în legătură cu rândurile 
mai sus citate, arătând prin asta, că este 
o acțiune îndreptată în contra institutelor 
de cultură românesci.

Am luat notiță de pretinsul raport 
al lui Jancso, ca stând în legătură cu ca- 
lumniările și denunțările îndreptate contra 
institutelor nostre. Și când am aflat că 
Jancso a desmințit soirea colportată de 
foile oficiose, că ar fi făcut un raport rău 
despre seminariul român dela Arad, am 
publicat desmințirea în întregul ei.i. I!? i

Jancsd Benedek (lice, tot cătră (P. 
LIoyd“, că n’a făcut un raport după cum 
s’a scris în acea foie. Din contră în ce 
privesce propunerea limbei maghiare n’a 
putut să raporteze de cât numai despre 
un resultat forte bun ; n’a observat din 
partea nimenui nici un fel de violare de 
legi. A aflat că directorul și profesorii 
seminariului sunt bărbați didactici serioși 
și muncitori, și că vorbesc perfect1 ungu- 
resce.

Am procedat deci cum trebue să pro
cedeze un diar consciențios.

Cu tote acestea „Trib. Pop.11, și toc
mai „Trib. Pop.111 are nas să ne declare 
mai antiroman! de cât antiromânii și a 
ne pune mult mai pe jos de cât pe Jancso 
și pe „Magyar Sz6“ dicând, că Ungurii 
s’au purtat mai cinstit de cât noi față cu 
institutul amintit din Arad.

Cameleonii dela „Tribuna Poporului11 
cari aprope dilnic își schimbă colorea, 
cari adi fac gură pentru Iancu, er ca- 
mâne ilumineză pentru Kossuth, acești 
meleoni fără consciință, cari au dovedit 
cu prisos ce sofii de omeni sunt, ar tre
bui să aibă, decă nu atâta simț, cel puțin 
atâta pricepere, ca să nu se osândescă ei 
pe sine, lăudând pe bunii lor prieten! un
guri din garda de odinioră a lui Banffy, 
și hulindu-ne pe noi, că am fi un organ an
tinațional, prin ceea-ce se espun și mai mult 
la disprețul Românilor bine simțitori.

De la adunarea generală 
a reuniunii învățătorilor gr. cat. din arc hid 

Blașiului.
— Octomvrie 1902.

„Da-mi școla și-țlvoiîi reforma lumea 
întregău — dice Leibnitz. Noi, ca să putem 
da șcdlă, avem nevoie de cârmaci, de învă- 
torl, și n’așl vrea să die, că dor’ aceștia ne 
lipsesc. Avem cu totul 623 învățători nu
mai de confesiunea greco-catolică. O, și 
când aceștia toți ar fi învățători în strictul 
înțeles al cuvântului!

Peirea ta din tine Israile! — audim di- 
ceDdu-se în graiul nostru de tote dil-le, și 
n’așl vrea să cobesc a rău, când aici în co
lonele celui mai vechiu al nostru organ de 
publicitate, afirm, că acolo unde suntem 
mestecați cu străinii, nl-e legată limba, oăol 
nu avem sprijinul și curagiulnecesarspreidea- 
lurî mai mărețe. Unde suntem în prepofidfe'- 
ranță nu e solidaritate, nu e înțelegere între 
noi.Degenerămînsimțul nostrunațional. mân
dru și infocat, căci nu intrebuințăm puterile 
ce cu îmbelșugare zac în capetele, în ini
mile și în brațele nostre.

Un fel de despotism deprimător ve
dem esercitându-se de unii contra altora, 
resultat al sclăviei, sub care am gemut, în 
loc de afabilitatea îmbărbătore, semnul li
bertății.

De celea mai multe-ori ori perdem din 
vedere, că suntem omeni, și între om și 
om deosebire nu se face. Uităm adese-orl 
că suntem Români, că suntem fiii poporului 
românesc, nobil neam și cu trecut mândru.

Rar ne mai gândim, că mai două din 
trei părți ai dmenilor^ de semă, ce-au con
dus destinele acestei țări au fost născuțl 
români, cari supunându-se împrejurărilor se- 

ducătore părăsiră poporul din care au eșit. 
Roluri fruntașe au purtat în Ardeal loan 
Huniade și Mateiă Corvinul, Paul Chinezu, 
pănă jos la lăudatul Francisc Deak „fecior de 
crîsnic macedo-român“ la biserica română 
grecâscă din Pesta numit după tată „Pes- 
cariu*  er în școla maghiară apoi poreclit 
„Deâku.

Cei cari mai mari sunt peste noi cu 
bunăvoință primesc încă căciulirile nostre 
și — eta servilismul! — Ridicat, însufle
țit. trebue Românul, deră nu umilit, căci 
umiliți suntem destul de străini.

Lucru pe tote căile. Mână ’n mână. 
Cei mai mari cu cei mai mici, ca nu cum
va să se c^ică, cu poetul:

Am deschis a sorții carte 
Și întrensa m’am uitat, 
Der vădend ce mă așteptă 
Am închis’o ș’am oftat.

*

După acestea cuvinte ce am ținut să 
le pun în fruntea raportului meu, dați-ml 
voie, d-le Redactor, să ve descriu decursul 
adunărei generale a Reuniunii învățătorescl 
gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, care s’a 
ținut în dilele de 21 și 22 Oct. a. c. în 
Blașifi. De față la acâstă adunare îmi țin 
de datorință să spun, că au fost puțini în
vățători, în număr necorăspundător. Multe 
erau și despărțămintele, cari n’au fost re- 
presentate. E just și aceea, că chestiunea 
cu eheltuelile de drum nu e resolvată încă, 
și-i adevărat, că la mulțl dintre învățători, 
în condițiunile în care trăim, nu le permit 
mijlocele și năcasurile familiare a participa 
la adunări. Acestea ar trebui limpedite, și 
nădăjduim, că reuniunea va lucra și în 
acesta direcțiune.

Ședința I.
5 5

După serviciul divin la 9 bre preșe
dintele reuniunii Rev. George Munteanu, 
directorul preparandiei și asesor consisto
rial, deschide ședința printr’o frumosă di
sertație îndemnând pe învățători la muncă, 
apreciând binele și combătând răul. Diser- 
tațiunea d-sale a fost urmărită de asis
tenți cu multă atențiune și răsplătită prin 
frumosele aclâmațiunl de „trăiescă11.

Printre cei de față am observat pe d-1 
canonic Dr. Isidor Marcu, care s’a și făcut 
membru fundator cu 40 cor. în aur; Aurel 
C. Domșa red. „Unirei“ ; administratorul 
protopopesc Iosif Lita; D. Suciu șeful li
brăriei archidiecesane; D-șorele Elisa Bo- 
docan; Elena Simtion și Aur. Barițiu, pro
fesore.

După constatarea membrilor presențl 
prof. P. Ungurian cetesce raportul general 
despre activitatea și starea reuniunei pe 
anul 1901/>902, care se începe astfel:

Onorată adunare generală!
„Este mai greu a educa și instrui un 

copil, decât a guverna o țeră“ dice un învă
țat american. Etă o maximă, despre al că
rei adevăr ne-am putut convinge dilnic unul 
fie-care. țlilnic întâmpinăm mii și mii de 
pedecl întru crescerea și instruirea fiilor 
neamului nostru. La tot pasul putem dice : 
etă încă o enigmă, pe care trebue să o 
deslegăm. Și decă educarea și instruirea 
unui singur copil este atât de grea, cu cât 
mai grea este chemarea nostră a unui fie
căruia, cari avem de a instrui și educa 
câte 60—80 copil din diferite pături a-le 
societății cu diferite talente, înclinări, tem
peramente, naturele. Etă motivul, care ne-a 
îndemnat să ne asociem, pentru-ca așa, cu 
puteri unite, în frățescă înțelegere să resol- 
vim multele și grelele probleme impuse 
nouă de școlele, nostre popor, confes.

Reuniunea nostra, școlele nostre sunt 
încă numai la început, deci cu atât mai 
grea e problema nostră, cu atât mai mult 
avem de făcut. Și trebue să facem, căci 
viitorul neamului nostru e pus în mânile 
nostre. Binecuvântarea neamului va fi răs
plata, dâcă ne vom face datoria Trebue 
deci, ca unul fie-care să fim la postul nos
tru, la înălțimea chemării nostre, ca să bi
nemerităm acâsta răsplată. Făcându-ne da- 
torința de luminători adevărațl ai poporu
lui, am îndeplinit lucrarea cea mai frumosă, 
cea mai nobilă din câte date sunt omului, 
și atuncla ne-am ridicat pe trepta aceea, 
unde stau cei mai buni, cei mai vrednici 
ai nemului nostru.

Ne-am întrunit în a patra adunare ge
nerală ordinară, ca să aflăm mijlocele 
prin cari reuniunea nostră s’ar putâ apropia 
tot mai mult de ținta sa.

In urma acestei introduceri, din ra
portul d-lui prim-secretar estrag următorele :

Comitetul central a ținut în decursul 
anului o singură ședință. Biroul central în 
acăsta ședință suplinind întru tote comite
tul, a îndeplinit afacerile mai momentose, 
cari s’ar resuma astfel:

Prea Ven. Consistor metropolitan prin 
scrisorea de dtto 17 Dec. Nr. 6489—1901 
notifică biroului central, că a precisat drep
turile învăț, gr. cat. ca notari și membrii 
în senatele școlastice parochiale. S’au înca
sat bani de la despărțăminte, cari încă 
nu plătiseră nimic în cassa reuniunii. S’au 
făcut representațiunl cătră consistorele din 
Blașiîi, Lugoș, Gherla și Oradea-Mare în 
causa sprijinirei organului reuniunii „Foia 
Școlastică“, ceea-ce consistorele nostre au 
și dus la îndeplinire.

Conform îndrumării primite în adun, 
generală din anul trecut, biroul central a 
cerut pentru membrii reuniunii dela minis
tru r. u. de comunicațiune favorul de a 
pute călători pe căile ferate ale statului cu 
bilet de jumătate și în corespondență fa
vorul portului liber. Biroul central, respuns 
la acesta cerere încă n’a primit.

Membrii reuniunei.
Reuniunea are 623 membri și anume: 

membrii ordinari 624, membrii fundatori 
21, membrii ajutători 55, membrii onorari 
13. In anul trecut reuniunea avusese 530 
membrii. Așa deră numărul s’a înmulțit cu 
93 membrii.

Averea reuniunii.
Reuniunea avea la 3 Aug. a. c. o avere 

de cor. 513144 și anume: 1) depuneri la 
„Patria11 2924’72. 2) pretensiune la „Foia 
Școl.“ 22OO1 — 3) Saldo casei 6’72.

Mai departe se constată, că activita
tea despărțămintelor s’ar pute numi destul 
de rodnică, căci în fie-care ședință a lor, 
pe lângă lucrările de interes didactic, se 
tractâză și lucruri pentru popor. Ba să 
constată cu bucurie, că în câte-va proto
popiate la adunare alăturea cu învățătorii 
iau parte și preoții, doi cu doi în ordinea 
cea mai esemplară.

Masa comună.
Toți membrii presențl au luat parte 

și la masa comună în hotelul „Corona11. Aici 
au mai sosit apoi dd. Iuliu Bardoți și Aron 
Deac prof. Seria toasturilor o începe preș. 
G. Munteanu pentru Esc. Sa Metropolitul, 
patronul reuniunii. Pe rând urmâză prof. 
Ioan F. NegruțiU', loan Peștean; Achim 
Pop; Nistor Tutelea. Profesorul Emil Sabo 
în forte alese și poetice cuvinte își ia adio 
de la foștii săi elevi și închină în sănăta
tea pionerilor culturii române. Redactorul 
„Foii Școlastice11 din nou se ridică șitoas- 
teză pentru colaboratorii și sprijinitorii or
ganului numit, în special pentru profesorii 
Dr. I. Bațiu și E. Sabo. Acest discu s a fost 
ascultat cu cea mai mare atențiune, căci 
limbagiul dulce și frumos, accentuările și 
gesturile cu gust și la loc făcute, apoi cu
prinsul și descrierea plină de farmec, ne 
mișca inimile tuturora. înv. Isidor Dopp 
toasteză pentru înaintarea în cultură a ță
ranului român : Iuliu Bardoși pentru spri- 
ginirea meseriilor. Seria acestor toaste o 
încheie profesorul Dr. loan Bațiu. După 
un scurt resumat al tuturor celor-ce s’au 
vorbit, în cuvinte alese spune cum astădl 
se simte fericit, că elevii săi de odinioră 
înv. Ioachim Pop și Isidor Dopp prin fapte 
și în scris ajută la desvoltarea culturei și 
literaturii românesci. Toasteză pentru pro
fesorul Ioan F. Negruțiu ca redactorul 
„Foii Școlastice11.

Ședința a II-a.
9 9

A ținut pănă săra târdiîi. S’au încins 
discuții înflăcărate asupra diferitelor puncte 
din raporte, cari fiind de interes particular, 
nu le mai înșir la acest loc.

Ședința a III-a.
5 9

La acâsta ședință, care s’a continuat 
MercurI în 22 Oct. a luat parte și Rever, 
d-n canonic Dr. Aug. Bunea.

Președintele anunță, că în decursul 
acestui an reuniunea a perdut din sînu*  
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său pe membrii Ioan Papiu (canonic Gherla) 
Bas. Rațiu; advocatul Patriciu Barbu; învă
țători Gavril Labo și Ilariu Popescu

Se deschide apoi discuțiune asupra 
temei: „Cari ar fi mijlocele prin cari cu
noștințele de scris și cetit câștigate în școla 
poporală, s'ar pute conserva resp. aug
menta'1 ?

Discuția o începe profesorul Ioan F. 
Negrutih. Mai toți învățătorii se anunță la 
cuvânt. Se aud lucruri practice, cari de 
cari mai cu sîmbure, încât îți era mai mare 
dragul să-i asculți.

Resultatul discuției ar fi aoesta: In 
școla de tote dilele, băeții să se presenteze 
regulat. Absențele nemotivate să se pedep- 
sescă conform legei. Ou ocasiunna esame- 
nelor să li-se distribue școlarilor cărți la 
înțelesul poporului și scrise anume în limba 
poporului. Pe basa unui circular ministe
rial băeții ce au eșit din cadrele școlii să 
fie siliți a întră imediat într’o societate 
.școlară. Să se deschidă școle poporale eco
nomice în decursul serilor de iernă 1—2 
pe săptămână cu poporul. Să se țină din 
când în când serate literare cu declama- 
țiuni și să se joce piese teatrale cu conți
nut religios ca: „Paza maicii sfinte" și al
tele. Mai departe să se facă școlă de adulți, 
de lângă care să nu lipsescă nici bibliote
cile. Odată seu de două-ori să vorbescă în 
decursul anului și învățătorul în biserică, des
pre meserii; credințele deșerte, folosul școlii 
etc. Er pentru tote acestea învățătorul încă 
să-și capete răsplata sa.

In sfârșit domnul I. Bardoși pune ca 
premiu 10 corone pentru operatul ce se 
va presenta mai bun sub titlul: „In(cadrul 
planului de învățământ, cum are să se pro
pună economia, în școla poporală nedes
părțită" ?

Ternăveannl.

Conferență preoț^scă.
Selagiu, Octomv. 1902.

Onorată Redacțiunel Viu se vă fac 
un scurt raport despre conferența preo- 
iescă din tractul proiopopesc al Băsescilor, 
care s’a ținut în 14 Octomvrie n. c. în 
parochia Mănău, care comună de altfel 
e mestecată cu calvini.

In diua conferenței dimineța la 9 
ere după ce preoțimea tractuală s’a măr
turisit, s’a săvîrșit sfta Liturgiă prin M. 
O. D. protopop tractual și parochul Asua- 
giului de sus, Alesiu Varna, asistat de 
mai mulțY preoți tractualî. Predica a ros- 
tit’o preotul local, părintele Mândruț din 
Mănău. Cu tote că a fost conferința în 
di de Marțî, în <ji comună deci, biserica 
a fost plină de credincioși.

După sevîrșirea sftei liturgii am mers 
cu toții la școlă, respective în sala de în
vățământ, unde părintele-protopop Varna 
prin o vorbire potrivită, după ce salută 
preoțimea tractuală, care afară de 2 inși 
s’a presentat în număr complet, a deschis 
conferința. Ca notar ad hoc a funcționat 
preotul Mănăului A. Mândruț. S’a cetit 
apoi rescriptul prea veneratului ordinariat 
diecesan, prin care conclusele conferenței 
din anul trecut s’au luat spre sciință. După- 
ce părintele Emil Bran din Băița cetesce 
instructiva sa disertațiune despre „Ser
virea parastasului", care de toți a fost 
■ascultată cu multă luare aminte. S’a în
ceput discusiunea asupra obiectelor la 
ordinea dilei, dintre cari unele de interes 
■obștesc.

La disensiune au luat parte pe lângă 
venerabilul protopop al tractului Băsăș- 
tilor M. O. D. Alesiu Varna, preoții loan 
Pop din Uileac, Emil Bran din Băița, Iuliu 
Lobonț din Gârdani, Teodor Lengyel din 
Streinț. Dem. Cionca din Bârsăul de jos, 
A. Centea din Asuagiul de jos, V. Gavriș 
■din Odeștî și A. Bălibanu din Băsăscî. 
Intre altele s’a discutat asupra mijlocelor 
stîrpirei concubinatului, care congrenă, să 
întinde tot mai mult între credincioșii a- 
cestui tract, încât se află în mai multe 
parochii și câte 20—30 ba și mai multe 
cașuri de concubinagiu.

Cei de la cârma treburilor politice 
fiu-șî bat capul cu stîrpirea acestui rău, 
căcî sunt cuprinși de la cel mai mare pănă 
la cel din urmă slusbaș, de marea bolă a 
maghiarisării. A venit în discusiune fondul 
„Indre" și altele, după cari s’a hotărît lo
cul conferenței viitore : parochia Băsesci, 
•disertante părintele A. Mândruț, er pre
dicator preotul Băsescilor Ant. Bălibanu.

La urmă M. O. D. protopop tractual 
Al. Varna prin o vorbire, în care îndemnă 

preoțimea la „solidaritate frățescă" închide 
conferința între vii „se trăiescă!"

După încheierea conferinței părintele 
Ioan Pop din Uileac în numele clerului 
din tractul Băsăscilor salută pe M. O. D. 
protopop Varna din incidentul împlinirei 
a 25 de ani, adecă un pătrar de veac, 
de la numirea d-sale de v. archidiacon 
onorar, dorindu-i încă mulți fericiți ani! 
Vii urări de „să trăiescă" a însoțit vor
birea de salutare a părintelui din Uileac, 
ieșite din pepturile tuturor preoților de 
față.

Părintele-protopop Varna emoționat 
mulțămesce de acesta surprindere plăcută, 
după-ce apoi au mers cu toții Ia casa 
parochiaiă, unde ne aștepta un fecioraș 
nou născut al părintelui Mândruț ca să-l 
facem creștin și casa parochiaiă ca să 
facem feștanie. Ne-am întrunit apoi cu 
toții la ospitala masă a părintelui Mândruț, 
unde n’au lipsit nici toastele. Cel dinrâiu 
toast l’a rostit M. O. D. protopop tractual 
întru sănătatea Episcopului nostru Dr. I. 
Szabd, apoi au toastat preoții Ioan Pop 
din Uileac, Emil Bran Băița, D. Cionca, 
V. Gavriș Odeștî, Ant. Băliban, Băsăscî și 
alții. Ne-am depărtat apoi fie-care pe la 
ale nostre.

Delacrasna.

Adunări de învățători.
Despărțementul proiopopesc Arad al 

reuniunei înv. rom. de la școlele poporale 
confesionale ort. rom. din protopopiatele 
aradane I—VII va ține prima conferință 
din an. adm. curent, Vineri la 7 Noemvrie 
(25 Octomvrie) a. c. în comuna Sobotel.

Programa: 1) Asistare la chemarea 
Duchului sfânt. 2) Ascultarea prelegerii or- 
dinarej în una din școlele locale. 3) Des
chiderea conferinței. 4) Constatarea presen- 
ților. 5) Raportul președintelui. 6) Esecutarea 
concluselor adunării generale. 71 Diserta- 
țiunl „Cassa de ajutorare a muncitorilor de 
câmp și a servitorilor economiei" de I. Ro
man. 8) ReflexiunI asupra prelegerilor as
cultate. 9) Discutare asupra chestiunilor 
școlare actuale. 10) Arangiarea afacerilor 
de cassă. 11) Propuneri și interpelări. 12) 
Alegerea comisiunei verificătore. 13) Fi
xarea timpului și locului pentru proxima 
conferința.

începutul la 8 ore a. m.
Arad, la 13 (26) Octomvrie 1902.

Iosif Moldovanu, Ștefan Roja
președinte. secretar.
Notă: Membrii cari vor pleca de la Arad cu 

trenul de 6 ore dimineța, la gara din Gyorok vor 
fi așteptați cu trăsuri din Sobotel. Pentru orien
tare, participanții sunt rugați a avisa pe domnul 
învățător Mucius Popescu în Szabadhely u. p. 
Gyorok prin o cartă poștală.

Reuniunea învățătorilor români gr. 
cat. din Despărțementul Ermitului îșl va 
ține adunarea de tomnă în 8 Noemvrie an. 
cur. st. n. în școla din Vidraseu pe lângă 
următorul

Program: 1) Participarea la serviciul 
divin la 8 ore a. m. 2) Deschiderea ședin
ței prin președinte. 3) Constatarea mem
brilor presențl. 4) Incassarea taxelor cu
rente și restante și înscrierea de membrii 
noi. 5) Prelegere practică din gramatica 1. 
române prin învățătorul din Vidrăseu Ște
fan Nilca și din Fisică la desp. V—VI prin 
învățătorul din Șeulia-română Neculae De- 
gan. 6) Cetirea d'sertațiunei prin învățăto
rul Neculae Degan. 7) Critica asupra pre
legerilor practice și a disert. în cercul res- 
trms) al membrilor. 8) Raportul cassierului. 
9) Raportul bibliotecarului. 10) Alegerea 
noilor oficiali. 11) Alegerea temelor și de
signarea personelor cari la proxima adu
nare vor ave a prelege și diserta, ; rec.um 
și stabilirea locului și a timpului ei. 121 
Alegerea comisiunei pentru verificarea pro
cesului verbal. 12) Eventuale propuuerl și 
interpelări. 14) închiderea ședinței.

La acestă adunare invităm cu căldură 
atât pe membrii ordinari cât și pe direc
torii școlelor, precum și pe alțl binevoitori 
și spriginitorl ai învățământul poporal.

Chirileu, la 24 Octomvrie 1902.
Dumitru Alunteanu, Vasile Costea,

preș. desp. not. desp.

Membrii desp. Sibiiu al „Reuniunei 
înv. gr. cat. din archidieceșa Aiba-Iulia și 
Făgăraș" prin acesta se conchiamă la adu
narea de tămnă ce se va ține Sâmbătă 8 
Nov. si. n. a. c. (sf. Dumitru' în școla gr. 
cat. din Armeni pe lângă următorul

Program: 1; La 9 ore invocarea spi
ritului sânt. 2) La 11 bre prelegere prac
tică din istoria patriei cu elevii școlei de 
N. Petrescu. 2) Prelegere practică din com- 
put de Ooman Gligor înv. în Sibiiu. 4) 

Cuvânt de deschidere. 5) Constatarea mem
brilor presențl. 6) Poesia și tractarea ei în 
șco a poporală, disertație de M. Ciungariu 
înv. în Vizocna. 7) Apreciarea prelegerilor 
și a disertației. 8) Statorirea locului și pro
gramului adunărei de primăvară. 9) Alege
rea a 2 membrii pentru verificare. 10) 
Eventuale cestiunl'. 11) închiderea adunărei.

Orlat, Octomvrie 1902.
Leon Maior, Dionisiu Dancea,

președinte. not. desp.

— ———

ECONOMIA.

G u noi n L
(Fine)

Precum e felul pământului, așa 
trebue se i-se pună și gunoiul. Ast
fel în pământurile mai lutose, înde
sate ^i reci, se pune un gunoitî mai 
păios și mai puțin dubit, ca du'oirea 
aceluia se se mai pbtă continua și 
în pământ, âr în cele năsipdse se duce 
un gunoitî deplin dubit, care adecă 
se se pbtă mai iute descompune și 
întrupa pământului. Din gunoiul trans
portat pe agrii, pământul folosesce 
în anul prim cam pe jumătate, în 
anul al doilea un pătrar, er în cel 
următor restul. După patru ani, nu 
se mai pote vedâ nici o urmă de 
gunoiu pe agrii gunoiți.

Gunoiul provenit de la vitele 
cornute este mai apătos, mai rece 
și se putrecjesce mai încet, der ține 
mai mult ca alte feluri de gunoiu. 
Acela conține cam 70—80 la sută 
apă și câte 20—3O°/o materie uscată. 
Calitatea seu bunătatea gunoiului 
mai atârnă forte mult și de la nu
trețul, ce' se dă vitelor. Astfel, decă 
vitele se nutresc cu ierburi și lături, 
gunoiul lor va fi mai apătos, ca atunci 
când se nutresc cu fân, otavă și alte 
nutrețuri păiose. Gunoiul vitelor se 
pote întrebuința une-ori deja și după 
dou§ săptămâni.

Gunoiul provenit dela cai nii 
este âșâfcțpătos, ca cel de la vitele 
cornute. Acela este și mai uscat, de 
ore-ce conține numai câte 70—7b°/0 
apă și ,24 -30 materii uscate. De 
aceea se arde și mucecjesce el une-ori 
așa tare în grămadă, cu deosebire 
atunci, decă nu se udă bărbătesce 
cu must de gunoiu, seu în lipsa aces
tuia și numai cu apă.

Gunoiul de cal este și mai cald 
ca al vitelor cornute, der nu ține j 
timp așa de îndelungat pe agrii, ci 
se pulvereză și descompune forte 
curând în pământul, pe care se trans- 
porteză. El e mai de recomandat în 
pământurile mai reci și greoie. Gu
noiul de cal devine mai bun atunci 
decă se pote amesteca, când se pune 
în grămadă cu de cel provenit de la 
vitele cornute. Gunoiul prbspăt de 
cal se mai întrebuințeze, une-ori și 
de cătfă grădinari în răsadnițe, pen
tru crescerea legumelor mai timpurii

Gunoiul provenit de la oi este 
și mai sec și mai uscat, ca cel de 
cal,- fîind-că între tote animalele bia 
bea ...cea mai puțină apă. Gunoiul de 
la oi; conține cam jumătate apă și 
jmpețate. materie uscată. Acela de 
regulă nu. se prea adună, ca al ce
lorlalte animale de casă, în grămadă, 
ci se lasă mai cu semă așa împrăș
tiat, pe locul acela unde dorm oile 
în țarcuri seu coșare.

Gunoiul seu găinațul pasărilor 
de casă încă este de un folos nepre
țuit pentru economie, de ore-ce acela 
conține pănă la 9°/0 azot și câte 6"/0 
acid fosforic. De aceea se și reco
mandă mai cu semă la cultura legu- 
milor, apoi la cânepă, ba une-ori se 
mai pote pune și pe semănăturile de bu
cate după-ce acelea s’au săntinat. Cu 
tote acestea la noi pe cele mai multe 
locuri nu se prea bagă în semă fo
losul aceluia, ci se lasă de se pierde 
așa nefolosit, fără nici un scop 
practic.

In economiile mai mari se mai 
întrebuințâză pe unele locuri încă și 
escrementele omenesc!, car! de re
gulă se amestecă în gunoiul altor 
animale și astfel îșl pierd atât mi
rosul lor neplăcut, cât și puterea prea 
mare de a arde pământul, pe care 
se transportâză.

In economiile mai mari se mai 
întrebuințeză și compostul, care se 
compune din tot felul de rămășițe, 
ce se produc în economie, precum: 
per, lână, paie, unghii, bse, plevă, 
buruenl, gunoiu din casă, corpuri de 
animale, car! nu au perit de bre care 
bolă lipiciosă ș. a. Tote acestea se 
adună într’o gropă, unde se mai udă 
din când în când cu must de gunoiu, 
ca să se pbtă fermenta și putreeji, 
er după un an când apoi de re
gulă este bine putrecj.it, se între
buințeză ca și celălalt gunoiu de 
animale pe agrii și fânațe.

Afară de acestea pe unele lo
curi se mai gunoesce și cu așa nu
mitul gunoiu verde, care se produce 
prin semănatul unor plante cu foile 
mai dese și late, precum sunt: mă
zărichea, spergula, hrișcă, rapița, ră- 
dichea ș. a., cari se semăna pe agrii 
și apoi când sunt crescute de ajuns, 
se întorc prin aratul cu plugul sub 
brazdă, ca și miriștea.

Acestea sunt deosebitele specii 
de gunbie provenite de la animalele 
de casă și de la anumite plante, cari se 
mai numesc și gunbie absolute, fiind
că conțin materiile de lipsă pentru 
nutrirea plantelor, pe când cele rela
tive seu măestrite, cari se vând în 
comerciu, precum sunt: salitra de 
Ghilii, de Peru, guano, gunoiul de 
pescl, de lilieci, cenușa, sgura de 
fer a lui Thomas ș. a., conțin numai 
câte o parte mai mică a materiilor, 
cu cari acelea se nutresc. De aceea 
și vedem, că cele dintâiu (absolute) 
se și bucură de o îmbrățișare mai 
mare în economia câmpului, ca cele 
din urmă (relative), cari ori și cât 
de bune ar fi, totuși trebue sb se 
cumpere cu bani, de cari economul 
de regulă nu prea are de prisos mai 
nici odată.

loan Geoi’gescu.

Literatură.
Din composițiunile pline de melodii 

românesci ale mult regretatului compositor 
român Ciprian Porumbescu,tvp&rite șiedate 
în edițiuni poporale de d-na Mariora Rația 
născută Porumbesou, se află de venejare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare'1 cu două voci, „ELora 
Prahovei*,  „A cădul o rasă lină*  cu voce, 
„Eluturaș de nopte*  polcă, „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii11 cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „BasmeIașene*  vals, 1 cor. 50 b. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*,  din opereat 
„Crai nou“ 3 cor. plus 10 bani porto.

„Castelul din Carpațl*,  roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Dtianu (Tiparul „Tipo
grafia" societate pe acțiuni Sibiiu). Se află 
dz tânjire la Tipografia „A. Mureși^nu*  
Brașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 60, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe' masa nici unui Român.

„Cuvântări bisericescl de Mas
sillon*  traduse din originalul tranoes de 
loan Gctd protopop gr.-oat. român al die- 
Cisei d- Oradea-mare.—D-ja la 1898 apă
ruse in Oradea-mare cartea cu titlul demni 
sus, care cupriude 17 predici de ale vestt- 
tului or.itor eelesmstic frasices. Pr^-d cile 
sunt împărțite de traducător după anul bi
sericesc resăriten, și fie care este pusă la 
acea Duminecă său sărbătbre, ou a cărei 
evanghe'ie se potrivesc- predica.—Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° ou 
portretul lui Massilon. Trwduc-rea se dis
tinge printr’un limbagiii ales. Prețul 5 co- 
>bne (6 Lei 50) plus 30 bani porto.

APA AMARĂ „FR^AITCISC IOS1F“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.

putrecj.it
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Plantare de vițe americane.
Acum e timpul distribuirii vițelor ame

ricane altoite. Cei cari vor cumpăra vițe 
de la stat, său din pepinierile [particulare, 
urmeză să plantezevia. Pentru acâsta trebue 
să cundscă lucrările pregătitore pentru în
ființarea plantațiunii definitive. Prima grije 
este pregătirea pământului. Presupunem, că 
proprieatarul de vie, cunoscându-șl terenul 
său, șl-a ales varietatea de viță conformă 
cu pământul pe care voesce să înființeze 
via, unde să se prindă, să crâscă cu putere, 
să nu moră' de clorosă și să resiste la 
filoxeră.

Intâitî să desfundă pământul la o 
adâncime de cel puțin 40—50 centimetri.

Desfundarea cu hârlețul, sistem Gouvy, 
este o lucrare bună. Vițele americane cresc 
cu multă putere în terenurile desfundate 
adenc. In șesurl, pământul viei se pote des
funda cu plugul cu menaj, său cu abur. In- 
tr’un pământ desfundat se stringe umezelă, 
care faoe asimilabile materiile hrănitore. 
.Rădăcinile se întind și se desvdltă cu în
lesnire. Desfundarea pământului pentru vie 
e cu atât mai de nevoie, cu cât terenul e 
mai tare, argilos și puțin adânc.

Pe costele prearepejl desfundând pă
mântul peste tot, este de temut că ploile 
îl vor spăla și tîrî în vale; de aceea e mai 
bine, în aceste situațiunl, a-se planta via 
în gropi seu în șanțuri, deschise în curme
zișul înclinării locului. Șuvițele de loc, care 
se lasă nedesfundate între șanțuri, se opun 
fugirii pământului în vale. Gropile sunt de 
o potrivă de bune; ele costă și mai eftin.

Pentru săditul viei de tdmnă, desfun
darea locului se începe din vreme, de prin 
August, er pentru plantațiunile de primă
vară putem desfunda în Octomvrie, Noem- 
vrie și chiar în Decemvrie, când ne permite 
timpul.

Costul desfundării unui hectar depinde 
de localități, de natura pământului și de 
înlesnirile de cari se bucură proprietarul. O 
desfundare cu casmaua (hârlețul) costă 2—3 
bani pe metru pătrat pănă la 50 cm. adâncime 
său 200—300 lei pe hectar. Desfundarea 
cu plugul costă mai ieftin.

Decă pământul e sărac și spălat de 
ploi, trebue îngrășat cu gunoid putred. Gu
noiul se împrăsoie pe loc înainte de a în
cepe desfundatul; așa că desfundând locul, 
gunoiul să se amestece bine cu pământul. 
Băligarul putred cuprinde 5'3 la sută po- 
tasă de care se folosesce vița de vie.

** *
Un proprietar de vie, care îșl procură 

în tomna acâsta vițe altoite și împrejură
rile nu-i permit a-le sădi la locul definitiv, 
el e silit să le conserve peste iărnă.

Vițele altoite și prinse cu rădăcini se 
conservă în pivniță, când o avem la înde
mână, seu în șanțuri, pe cari le săpăm în- 
tr’un loc adăpostit și ferit de ape.

Așternem în pivniță un strat de nisip 
de girlă, se aședă snopii de viță în piciore 
și se tornă apoi nisip cu lopata pănă se 
acopere tăte rădăcinile. Nisipul să nu fie 
prea umed, căci pote mucigăi și chiar pu- 
tredi rădăcinile.

Când nu avem pivniță la îndemână, 
vițele se pot păstra pănă în momentul plan
tatului afară în șanțuri. Șanțurile se sapă 
adânci de 75 centimetri și largi după tre
buință, cum sunt și snopii de viță. Se pune 
mai întâii! pe fuud un stat de nisip, snopii 
de viță îi aședăm cu rădăcinile în aceste 
șanțuri, punem nisip peste rădăcini și îi 
acoperim bine cu pământ, spre a-i garanta 
în potriva gerurilor si a înghețulni.

Dăcă facem plantația viei în tomnă, 
întâii! potrivim (nivelăm) pământul desfun
dat, sfărîmăm bulgării mari de pământ și 
înfigem țăruși în Jocul unde aie să fie să
dită vița de vie. Cu ajutorul țărușilor în

semnăm punctele unde trebue să facem gro
pile pentru a planta vițele pentru întrega 
plantațiune, țărușii rămân în aceeași parte 
a gropilor.

Să recomandă două sisteme de sădit: 
în chinconz și în patrat.

După ambele metode pe hectar de loc 
(10.000 m. p.) încap 4.450 vițe puse la 
lm50 depărtare în tote sensurile (o viță pe 
2.25 m. p, de suprafață) seu 6.410 vițe pe 
hectar plantate la lm25 depărtare între ele 
sâu o viță pe 1.56 m. p. suprafață.

Aceste moduri de plantare a viței de 
vie, permit aerului, luminei și căldurii, cari 
sunt necesare în orl-ce vegetațiune și mai 
mult în desvoltarea viței de vie, să circule 
printre ele în voie și în cantitate mare. 
Sunt și estetice și fac ochilor o impresiune 
plăcută, ne permit chiar a esecuta lucrările 
de întreținere cu înlesnire.

Vița de vie se pote planta mai rar 
seu mai des; noi însemnăm distapțele de 
lm23 și l“50 ca cele mai potrivite și un 
Nr. de vițe de 6.410 pe hectar în primul 
cas, sâu 4.450 în al doilea cas.

Varietățile de struguri de masă pen
tru că cer lumină multă, se pot planta la 
2 metri depărtare, o viță pe 4 metri pă- 
trațl seu 2.500 vițe pe hectar.

Esposiția va fi tot-dâuna cea de mîadă- 
di. Executarea plantațiunilor și înfigerea 
țărușilor în chinconz Beu în pătrat sunt lu
crări de practică și presupun deprinderea 
celui care le face.

Când plantăm pe coste, unde suntem 
obligați a deschide șanțuri în curmezișul 
înclinării locului, vița se planteză în rân
duri depărtate de 2 metri, er distanța din
tre viță va fi de l,n25—lm50, seu pe hec
tar 4.0G0 vițe, în cașul întâii!, ori 3.335 în 
al doilea (la lm50 depărtare.)

** *
Plantatul viei tomna se face pănă la 

25 Noemvrie. Vom alege momentul când 
înaintea plantării au fost ploi, ca pământul 
să fie aședat și pătruns de apă. In fundul 
gropilor punem nisip și gunoiîi putred. Vi
țele se aleg și se clasifică pe categorii după 
calitatea lor. Se îuțelge, că nu avem interes 
să plantăm vițe cu defecte, fără să aibă 
rădăcini bune seu acelea, cari n’au altoiul 
lipit de port-altoiîi.

Repetăm: Se avem grije, a nu ames
teca vițele; se le separăm pe varietăți și 
astfel se le plantăm în parcele deosebite.

După-ce s’a pus nisip și gunoiu pe 
fundul gropei, se așâcjă vița cu rădăcinile 
resfirate, se umple gropa cu pământ, se în
desă bine pământul și îngrijim ca punctul 
altoirii să fie la nivel cu suprafața pămân
tului. De-asupra facem un mușuroiii acope
rind lăstarul anului cu un strat de pământ 
și de nisip de un lat de mână de la vârf 
în sus.

Primăvara (1 —15 Aprilie, înainte de ce 
începe să plâugă vița) se desfac mușuroele 
și se taie lăstarii la unu seu 2 ochi, după 
puterea vițelor. Dâeă suntem nevoițl să pu
nem via primăvara, tăerea se face odată 
cu plantarea. Pentru a tăia vițele, ne ser
vim în tot dăuna de secătore. In anul în
tâii! lucrarea trebue să se facă de omeni 
serioși și cu esperiență. Preferim, în tăiere, 
a lăsa cepii din lăstarii cei mai aprope de 
pământ.

Pământul în vie se ține tot anul în 
stare de mărunțire și curățenie absolută.

(Rct. ,,Cânipul“.)

Ca Pilat în „Cred“.
Vorba nostră „Ca Pilat în GreZ“ -arată 

că un lucru e spus, ori e făcut fără potri- 
vâlă, nici la locul, nici la timpul său. Ce 
caută adecă Pilat „din Pont" în simbolul 
credinței nostre ? Ar fi trebuit dat cu to

tului uitării acest Pilat, care n’are nici un 
amestec în nimic ce privesce religia creș
tină. Cu tot același drept ca Pilat ar fi 
putut să între în Cred și Hanna și Caiafa 
și Iuda și Maieu și mai sciu eu câți pome
niți de evanghelii.

„Ca Pilat în Crecj“ esprimă tot aceeași 
idee ca și „musca în lapte44 și chiar ca 
„nuca în părete14.

Pilat a fost guvernatorul roman în 
Ierusalim pe vremea când a fost răstignit 
Christos. El, la urma urmei, n’a fost întru 
nimic vinovat de răstignirea Mântuitorului 
nostru. Nu el a condamnat pe Christos, ci 
preoții Iudeilor.

Vina lui e că a fost prea diplomat, a 
fost nepăsător Ia tote certurile dintre Iudei 
și, cu tote că era convins de nevinovăția lui 
Isus, totuși din motive politice a jertfit pe 
Christos și l’a dat furiei poporului. Lui Pi
lat îi păsa numai de una: dâcă într’adevăr 
Christos se crede pe sine chemat a fi rege 
al Iudeilor și decă el se luptă să ajungă 
rege. Pilat, ca guvernator al Iudeii, nu pute 
să sufere, ca în provincia sa să se facă cons- 
pirațiunl contra imperiului roman. S’a con
vins însă, că Christos nici odată n’a avut 
de gând să ajungă rege al Iudeilor, că tote 
câte i-se imputau de pîrîtorii săi, erau lu
cruri iscodite, ca Christos era nevinovat ca 
lumina sorelui. Insă Iudeii făceau gă
lăgie mare, cereau capul lui Christos, 
âr Pilat nepăsător de o parte, și de alta 
vrând să liniștâscă pe neastîmpărații Iudei, 
a dis : „nevinovat este, dâr facă Iudeii ce 
vor scii cu el, și să mă lase în pace.44 Să 
scie din biblie, că el a lăsat totă „afacerea44 
pe mâna Iudeilor, dându-le voie să alâgă 
înșiși ei pe cine să ucidă, pe Christos, ori 
pe tâlharul Varava. Și mai spune biblia, că 
Pilat șl-a spălat mânile, ceea-ce însemneză 
atâta că el, printr’o pildă, a declarat că 
nu-șl ia nici o răspundere de ceea-ce vor 
face Iudeii: pentru el e tot una, decă ei 
vor răstigni pe Christos, ori pe Varava.

Fără îndoială, ca om diplomat și po
litic, el n’a făcut nici o greșală. Pote că 
nici nu putea să facă altfel. Totă „aface
rea44 pentru el era o certă particulară între 
Iudei și era bun bucuros să i vadă liniștiți, 
fie chiar cu condamnarea unui nevinovat.

Aceste Idei despre Pilat le are și is
toria, der . le au și creștinii din Abisinia, 
cari nu numai că spală de orl-ce vină pe 
Pilat, ci chiar îl numără între sfinți și-l au 
în calendar țla 19 Iunie). Ei Z'° așa: Pilat 
a fost convins de nevinovăția lui Isus, der 
nu pute să facă altfel, decât să-l lase Iu
deilor. Ar fi ticălos numai atunci, când ar 
fi recunoscut pe Christos de vinovat — con
vins, se înțelege — și ar fi fost vrednic 
de a fi blăstămat de creștini numai când 
ar fi dat pe Christos morții, bine sciind că 
ucide un nevinovat.

Creștinii cei din vâcurile dintâiî! ale 
creștinității, tot așa au judecat și n’au fă
cut din Pilat un omorît.or cu voie și de 
sciință.

Numai mai târdiîi, când în morala 
creștină a început să prindă rădăcini 
principiul, că a fi nepăsător cu Dumnedeu 
e mai rău decât a-i fi dușman pe față — 
seu cum am c3i°e astădl, că liber cugetătorii 
sunt mai răi decât ateiștii — numai atunci 
Pilat a început a fi omorîtor și pildă rea 
și de ocară pentru creștini. Și astfel Pilat 
a ajuns să fie pus pe o treptă cu Iuda, și 
cu tote că Irod omorînd patru mii de ccpii 
nevinovațl a făcut faptă mai ticălosă, decât 
Pilat, care n’a dis nici albă, nici negră, to
tuși Irod nu e așa de urgisit și de osândit 
de creștini ca Pilat.

Legenda spune că Pilat în desperarea 
lui s’ar fi sinucis. Despre asta însă cei din- 
tâiti. creștini nu sciu nimic, nici apostolii 
nu vorbesc, nici cei dintâii! părinți. Legenda 
s’a născut mai târdiîi. Se spune, că împăra

tul roman Caligula ar fi tras la răspundere 
pe Pilat pentru mortea lui Christos, și că 
Pilat s’a spânzurat. împăratul i-a aruncat- 
cadavrul în Tibru, înse duhurile rele an 
stîrnit furtună pe Tibru și i-au aruncat ca
davrul pe maluri. Omenii i-au dus cadavrul 
departe pănă la Rone în ’Franța și i-l’au 
aruncat în rîu, der și aici s’a întâmplat tot 
ca în Tibru. Atunci omenii înspăimântați 
de atâtea furtuni, i-au dus trupul pe mun
tele ce se chiamă și aZl Pilat, în Elveția, 
și i-l’au asvârlit într’un Jac adânc. Acest- 
lac e vestit: când arunci în el pietrii, în
cepe să fierbă și să asvârlă apa în sus și 
face tot cum făcu Tibrul și Ronele. Pe 
muntele Pilat îți arată și astăZl urmele 
dracului, care a luat în stăpânire pe Pilat, 
și cred țăranii că în fie-care an odată, în 
Vinerea Patimilor, dracul scote pe Pilat 
din lac, îl pune pe un scaun de piâtră și-l 
face să-și spele mânile.

Legenda asta s’a născut numai din 
asămănarea numelui lui Pilat cu al munte
lui. De altfel, numele Pilat al muntelui e 
latinesc pilatus, ceea-ce însemneză „cel cu 
pălărie14 pentru negurile ce stau pe acest- 
munte, par’că îl îmbrobodesc.

Intr’o galerie de tablouri în Viena (a 
contelui Eszterhâzy) se află un tablou ves
tit, representând osândirea lui Christos. Ta
bloul e vestit pentru grozava urîțenie a 
lui Pilat. Nu cred să fie pe lume om așa- 
de urît și de pocit ca acest Pilat. Pictorul 
Rembrandt a pus îu urîțenia feții lui Pilat 
totă ura și urgisirea creștinilor pentru gu
vernatorul Iudeii.

(„Alb.44) G- Coșbuc.

Papa Leo XilI bea apă minerală 
ung. Papa care se bucură de o etate fdrte 
înaintată și de o forță vitală admirabilă, 
după cum reese din scrisorea unui prelat 
din Roma, bea apă amară „Marke Palme44 
cu care Sfinția Sa este forte mulțămit. Pro
prietarul isvorului Ioan Loser c. s. r. life- 
rant de curte în Budapesta, a fost însciin- 
țat din parte competentă în terminii cea 
mai măgulitori.

Anunțuri de c<is6torie.
De la 24 pănă la 30 Octomvrie 190'2.

1) Iohann lobi ev. c. a. calfa de postovar 
din Reșnov, cu Carolina Rosina Salmen ev. c. a. 
din Brașov. 2) Țuțu A.rsu gr. cat. agricultor cu 
Ana Domșa gr. cat. amendoi domiciliațl în Pățalca. 
3) Szocs Jânos ev. ref. băcan din Brașov cu Mi- 
klds Rozalia r. cat. din Gy. Ditro. 4) Nic Negură 
gr. or. calfă de dulgher cu Paraschiva Puiu, gr. 
or. Brașov. 5) Dr. Friedrich Hubbes ev. c. a. me
dic în Brașov cu Lâszld Irma ev. ref. lllyefalva. 
G) Dumitru Olteanu gr. or. commis de băcănie cu. 
Elena Zamfir gr. or. Brașov. ’/) Mihail Wlaat ev. 
c. a. comerciant cu Emilia Erhardt ev. c. a. Bra
șov. 8) David Ferencz, r. cat. lucrător cu Kirâly 
Eszter ev. ref. amendoi domiciliațl îu Clușiă. 9) 
Iosef Pazdera ev. c. a. ciasornicar cu Wilhelmina, 
Tobie ev. c. a amendoi domiciliari în Coha rn. 10) 
Dany Istvân rom. cat. lucrător cu Mârton Maria, 
rom cat. amendoi domiciliațl în Huneddra.

Proprietar: Dr. Aurel Jlureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Se aduce la cunoscința onor. publin 
că s’a deschis

Magasinul de coloniale al (1-lui G. Renția 
în Strada Orfanilor Nr. 3,

unde se pc5te găsi cu prețuri mai conve
nabile ca orî unde în angro și în detail, 
mărfuiî prospete și bune, ca: orezurî și 
cafele de tot felul, unt de lemn adevărat 
de măsline de salată și de gătit, măsline 
mari și mici, Sardele în cutii, ceai și altele..

tț

d.e

TOMNA, și

* t a

IARNA
(6S4,5—24).

Principiul firmei nostre este de a vinde numai fabri
cate „First (Tass“. Firma nostră este unica în țeră, 
care are relații directe cu fabricanții cei mai renu- 
mițl din Lyon și Paris. Mostrele și colecțiile debitate 
de aceștia se pot procura esclusiv numai dela noi

■ ■ — Prețul ieftha im fix —:
al fie-cărui articol este însemnat eu cifre, și este es

clusiv a plăti prețu i mai mari.
Mostre în provincie la cerere se trimit franco.

Szenâsy, & c-ie-
Magazin de mătăsărie
Budapest, IV., B(5csi-utcza 4.

MG
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Cursul pieței Brașov..
Din 32 Octomvrie n. 1902.

jBancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Ax'gint român. » 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
•Galbeni n 11.20 71 10.30
.Ruble RusescI 71 2.54 71 —.—
Mărci germane n 117.25 71

Lire turcescl n 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101.- n 102.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 31 Octomvrie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 40
71 Grâu mijlociu . . . 11 90
71 Grâu mai slab . . . 11 80

Grâu amestecat , . 8 90
Săcară frumosă. . . 8 20

71 Săcară mijlocia. . . 8 —
J1 Orz frumos .... 7 25
» Orz mijlociu. . . . 7 10
17 Ovăs frumos. . . . 5 20
71 Ovăs mijlociu . . . 5 —
71 Cucuruz ................... 10 70
n Mălaiu (meitt) . . . 8 —
71 Mazăre........................ 16 70
71 Linte........................ 14 —
71 Fasole........................ 14 _
71 Sămânță de in . . . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 7 —
n Cartofi........................ 1 26
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . 96
71 Carne de porc . . . 1 04
77 Came de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
71 Său de vită topit . 64 —

Kwizda
KL o r n e u b u r g. 

PRAV NUTRITOR de vite. 
Mijloc dietetic, pentru eai, vite cărunte și oi.

De 50 ani se în- 
trebuințâză în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
reieși spre in- 
bunătățirea lap
telui și înmulți
rea laptelui 

ele -velcSl.

Prețul unei cutii c. J.40 b. ‘/î cutie —.70 bani.
— Veritabil numai cu marca de sus —

Se capetă In tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung. 
---- == Deposit principal la

JOH. KWIZDA 
k u.k oester. k. rumân, u. filrstl. bulg. Hoflieferant 

Kreis-Apotheker K0RNEUBURG bei Wien.

DEPOSIT 
de articole 

igienice.
I DEPOSIT

fle mărfuri de mini
din Paris.

J.REIF Specialist, VIE1TA
I.., B ran (1 s t ii tt e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea îi provincie cn Rambursă.
Discreț. ă K. 2, 4, G, 8, 10 eto.

XXXXKXXXXXXXXXMXXXXXXX

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rece'ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, prea 

reci, seu viață neregulată și’au tras un morb de stomac și anume:
de stomac, cârcei, dureri, mistuire rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani cu efect bun 

Vinul de huruenl (Knutemiu) a iui Huberth Ullrich 
\ Vinul de buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- / 

cătdre cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire al ' 
_ omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută la forma- 
/rea de sânge sănătos.

Folosirea vinului de buruieni deiătură morburile de stomac deja la înoeput. 
De aceea sft se folosâscă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgăială, 
greță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

00iBStÎDa.tiă urmările o» : neastimper, colică, bătaie de inimă, iasom- 
,, congestiune la ficat, splină, hemoroide, se deiătură în-

trebuițând vinul de burned. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eșirea -ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea Șese" 
ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăvicibsă a ficatului. Persone cari pă
timesc de lipsa de apetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul Vinul de burued dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și lîrănesce, mișcă prefaoerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. — Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin ele buruieni se capelă. în sticle ă 9 cor. și 4 cer. în far
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, Țințarl, Helchiu, Bod, Feldidra, Ilye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth. Miklosvâr, K-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Ko'halom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szăsztyukos, Bethlen, Sârkânv, 
Almâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasărhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în t6te farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Both tri
mite 8 său mai multe sticle ou prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

—Se se fes’escă de imitație. - „
Cereți snume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

> k ■(I

Atelier nou dentistic.
X
X
X
X
X
X
X

Am ondrea a aduce la cunoscința On. public că am de
schis

Atelierul
în Strada Vămii nr. 83,

și execut ori și ce lucru în branșa ăbesta după cel mai nou 
sistem prompt si ieftin.

G-izelt,
d e n 15 g t

1-4(132) 13. strada Vămii 13.

X
X
X
X
X
X
M
X
X

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, spirt de 
vin 100.0, Glicerin 100'0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

XMXMMXXMXXXXXXXXXXMXXX

:::::::::::::::::: La steua mare d’aur. ::::::::::::::::::
co 
co Am onbrea a aduce la cunoscința On. public din □o
£-4 loc și împrejurime, că am deschis pe piața acesta îl

și anume în Strada porții Nr. 21 (in fosta prăvălie de
a

<2
tricotaj alui Georg Foith) V! 

©
<3-3

<3-3 
E—< iagjâzm cu Librarie și Păp'p'tărie •

unde se pote căpăta afară de produsele mele renumite de le- £
<3-3 gătorie de cărți și catastifoari, mărfuri de galan- 4 î■
<3-3 terăe din resortul legătoriei de cărți, Fassepartou-

tes, tote articolele, ce obvin în conierciiil de hârtie •
și rech£sițîi de scris, cu cari sunt bogat asortat.

în călătoria mea pentru aprovisionare în Budapesta
UQ și Viena am ales numai ce au fost mai nou, mai fm-
<3-3 mos și mai bun. Tot ce să pbte dori în specialitatea de ■3
<X3

C/3
Confecțiuni de hârtie,

5- requisite do școlă-, scris-, și desemn se pote căpăta
<33 dela prețul Cel mal ieftin pănă la cele mai fine și mai

scumpe calități.
’S Comande pentru note și cărți se efectuăză imediat. csa t=;-

<3P> Legarea Cărților se esecută în atelierul meu recu- țxj
ccS noscut solid și frumos. ' ' 1

cuT
Pentru PtldAllPl Practice de cadouri ocasionale re-
I uliii li udllullll comand casete cu hârtie de

GC

P—( scris minunat de frumose și ieftine, adjustate forte mo- **
dern. La dorință se pbte imediat grava în aur numele ©
și datumul.

Mare asortiment de cărți poștale cu poesil și fo-
c=3 tografii. Albume cu prețuri forte ieftine
O Apelez la o cercetare numărosă semnez •

cu totă stima
o-< Wilhelm Hay decker. —A•

:::::::::::: Mare asortiment de cârti poștale diferite feluri. :::::::::::: o

o mama iubitoare de familie se

Nu esistă surogat mai curat șl înlo
cuire mai buna pentru cafeaua de bob, 
ca cafeaua lui Kneipp.--- ---------=

Folosirea

cafelei de orz a lui 
Kathreiner-Kneipp 
se învederează zilnic ca o 

binefacere 
și necesitate. ’

Cafeaua de orz a Iul Kathreiner-Knelpp 
e veritabilă numai In pachete ori- 

Bginale cu marca de aparare «Pfarrer 
7 Kne!pp«. Cafeaua aceea, care nu 
-— este provezuta cu marca aceasta seu 
‘’Vș sft vinde cu cumpănă nu este veritabilă

Kathreiner.

Nici
nu întârzie a introduce cafeaua ace
asta gustoasa șl Igienica. =====

gjpy „Gazeta Transilvaniei“ numeral cu â 10 fii. se vinde 
la librăria Mc. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.
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ZBexe ele Eudweîss
BUDWEISER URQUEL 

prospetă, din berăria cea mai veche, fondată la 1795, 

la RESTAURAȚIA FORKERT, 
g TerguE boâior nr. 2. PăhaiPIUlf CU S CI*  a

1—2 (788) 
=3E3IESllE5|E3l=3HES|I=SlI=S)E3|ES)E31âă)ls3lEălEâ)lE3ls3ISE

Cancelaria de construcțiuni 
a ES o m n i R o »•

GEBRUDER FINE
se află în Strada Vămi nr. 30.

4-5.(718)

Ne luăm voe a atrage atenția On. public din oraș și 
dela țâră, că noi afară de haine gata pentru EsacEaați și 
copii ținem un 

deposit mare de postavuri 
din teră si streinătate.

1 *

Luăm comande pentru haine bărbătesc! și de nopii! după 
mesură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, c are 
se esecută după cele mai nouă fasone

Cu totă stima

Depner, Roth, Westemean, 
în edificiul ,.Spar Cas?a“ Strada Vămii 3—5.

1

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acdsta, se trimite 
gratis și franco (lela 
Schwan’en-Apotheke,

Frankfurt, a. HI.

697.4—10.

lîfiostre de postavuri ia cerere franco.

I
• 5

Se aduce la cunoscința publică, că după ce Înaltul Minister reg. ung. de finanțe prin ur
lor clasei I., a loteriei (a unspredecea^ de clasă reg. ung. priv. sau predat Sosurile colectorilor principali spre vendare.

Planul loteriei aprobat de înaltul MiuisteriB reg. ung. de finanțe, se publică:

Planul Loteriei a unsprezecea clasă reg a

Clasa întâie
Depunere 12.— corone.

Tragerea în 20 ?i 21 Nov. 1902.

Ciasa a doua ©Rasa a treia. 1
Depunere 32.— corone.Depunere

Tragerea: în
20.—
17 si

corone.
18 Dec. 1902. Tragerea în 13, 14 și 15 lan. 1903. ț

Câștiguri Corone. Câștiguri: Corboe Câștiguri : Corone.
1 ă 60000 1 ă 70Q00 1 ă tOOOO
1 â 20000 1 ă 25000 1 ă 30000
1 ă 10000 1 ă 10000 1 ă 200C0
1 â 5000 1 ă 5000 1 â 15000
3 â 2000 6000 3 â 30' 0 9000 3 â 1C000 30000
5 â 1000 5000 5 â 2000 1( 0: 0 5 â 5060 25000
8 â 5C0 4000 8 â 1030 8000 8 â 2000 16000

30 â 300 9000 20 â 500 10000 10 â 1C00 10000
1(0 â 100 10,000 110 â 300 33000 120 â 600 6C000

3350 â 40 116000 4350 â 80 312WO 4850 â 130 630500
3500 câșt. Corone 263,000 4500 câșt. Cor6ne 528000 5000 câșt. Corone 916500

Clasa a pair a. Clasa a ci n c e a.
Depunere 40.— corone. Depunere 32. — corone.

Tragerea în 10, 11 și 12 Februarie 1903. Trager ea în 4 și 5 Martie 1903.

Câștiguri; Corâne. Câștiguri-: Cordne.
1 ă 90000 1 ă- 100000
1 â 30000 1 ă 50000

j 1 ă 20000 1 ă 20000
1 ă 15000 1 ă 15000
3 â 100' 0 3' '000 3 â 10000 30000
5 â 5000 25000 5 â 5000 25000
8 â 2000 16000 8 â 2000 16000

10 â 1000 100.. 0 10 â 1000 10000
120 â 5C0 60000 120 â 600 60000

4850 â 170 8<450 3850 â 200 770000
4000 câștiguri Corone 1.120,500 4000 eAș'tignrî Corone 1.076.000

oo

Oasa a șesa. 
Depunere 24. corone.

Tragerea: din 26 Martie până, la 22 Aprilie 1903

Cei mai mare câștig în cas favorabil

1.000,
-= (UN MILION)
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600000
400000
200000
100000
80000
60000
50000
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
2000
1000

500
200

prem. cor. 10555000

600000 
400000 
200000 
100000 
80000 
60000 
50000 
40000 
60000 
50000 
80000 
75000

250000 
250000 
810000 
760000 
570000 

6120000
33000 ?’

Tragerea câștigurilor clasei I., va ave IOC îll Șl NoemV. a. c. în presents oficiului de Control reg. ling.. Șl a unui i.otar public 
reg. în Sala de tragere (IV Esku-cer, Intiareaî Duna utea.) Losurile se capetă la toți colectorii loteriei de ciasa reg. ung. pîiv.

omEcpuM
loteriei «le ciasa ret1;. m. pHviSe&iată»

Budapesta*  26 Octomvrie 1992. 5

*11—. Z2

Tipgrafia A. Mureșianu, lAvașov-.


