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blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-â o seria 20 bani
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Gazeta». iese în fle-caie i|i. 
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Pe un an 24 cor., pe șâae luni 
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Pe un an 40 franci, pe șăse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
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I.î Pe un an 20 cor., pe șâse 
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Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 hani. — Atât abona
mentele cât și in s opțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Crisa și naționalitățile.
înainte cu fiece cjile, vorbind 

despre atitudinea guvernului ungu
resc în fata crisei, am remarcat un 
articol apărut în fiiarul vienes „Neue 
Freie Presse“, care pleda în favb- 
rea guvernului Szell. Am citat chiar 
o observare caracteristică, făcută de 
numita foie relativ la urmările ne
calculabile ale crisei ungare.

Afil dieta e compusă aprope 
numai din Maghiari, — fiicea foia 
vienesă, — ce va fi înse dâcă, schim- 
bându se legea electorală, ce garan- 
teză superioritatea partidei maghiare 
și c-îre lege nu e pentru tote tim
purile asigurată, și decă milibnele 
de Români și Slovaci din Ungaria 
vor cunosce slăbiciunea acestei diete 
și vor urma esemplul oposiției ma
ghiare , făcend oposiție antima- 
ghiară?

Am citat aceste cuvinte și pen
tru faptul, că numita foie susține 
relațiunî strînse cu guvernul ungu
resc și prin urmare îi redă, în mod 
mai mult st^u mai puțin nemerit, 
propriile gândiri.

Și în adever. Abia trecură câte
va cjile și una din foile mari guver
namentale începu sS amenințe și ea 
pe obstruct!oniști cu pericolul, ce ar 
veni din partea naționalităților. Cu 
tote acestea, fiind-că am citat amin
tita aserțiune a fbiei vienese, am 
fost luatl la ochi de cătră foia ma
ghiară de aici „Brassoi Hirlap“, care 
ne dojenesce și ne certă, că am zu
grăvi- icona unei oposițiunl naționa
liste anti maghiare.

Firesce, că după principiile șo- 
viniste, la cari, precum cu părere 
de ren am trebuit se ne convingem, 
adereză pe deplin și numita foie 
maghiară, ori de câte ori cei din 
sînul naționalităților au o părere, ce 
nu consună cu aceea a guvernan
ților unguri, ei sunt declarată de 
„antimaghiarl", ba chiar de ațîțătoiT 
contra naționalității maghiare. Nu 
li-se ertă nicl-odată se aibă și ei 
păreri și convingeri, ce nu consună 
cu părerile și convingerile șoviniste 
ale partidelor maghiare.

Așa, de esemplu, „Brassoi Hir- 
lap" fiice: „Decă Ungaria astăfil 
este într’o situațiune critică, acesta 
pote îndemna pressa naționalistă, 
care doresc© a fi privită de patrio
tică, numai la aceea, ca la apreția- 
rea situațiunei se ia posiție pentru 
una seu pentru alta din păreri, nu 
înse nicl-de-cum case amenințe na
țiunea maghiară cu anunțarea unei 
opositiunl naționaliste'1.

Am vrea se seim înainte de tote 
de ce n’ar pute avb pressa naționa
listă, nemaghiară o părere a sa 
proprie în cestiunea crisei de fată, 
fără ca printr’asta se devieze de la 
patriotismul seu. Ori doră părerile 
din stânga și drăpta dietei 8unt așa 
de omogene?

încât pentru oposiția naționa
listă găsim naivă observarea foiei 
maghiare brașovene, deore-ce acbsta 
oposiție a esistat, esistă și va esista 
pe câtă vreme vor esista naționali

tăți în Ungaria și vor fi nemulțu
mite.

E altă cestiunea, cum îșî ma
nifestă nemulțumirea lor aceste na
ționalități și dâcă șl-o pot afii ma
nifesta în dietă. Fapt neresturnabil 
este și rămâne înse, că naționalitățile 
n’au atacat și n’au amenințat nici 
odată pe Maghiari, ca rassă, ci s’au 
apărat numai în contraatacurilor, asu
pririlor și prigonirilor, ce au avut se 
le sufere din partea stăpânirei ma
ghiare.

Nu noi putem crea nemulțumi
rile, cari pun în vedere viitorele 
lupte esacerbate ale Maghiarilor cu 
naționalitățile. Că așa este, ne-a 
dovedit’o însu-șl ministru-președinte 
Coloman Szell în discursul seu de 
alaltăerl, în care a atins, firesce cu 
alte cuvinte, acea cordă a primej
diei, ce ar amenința parlamenta
rismul unguresc, dbcă milibnele de Ro
mâni, Slavi și Germani ar urma odată 
esemplul oposiției estreme maghiare, 
pe care a fost atins’o foia vienesă, 
amică lui.

Etă cine resuscită icona oposi
ției „anti maghiare".

Pressa oposițională maghiară 
critică viu discursul lui Coloman Szell, 
din care aducem mai jos partea privitore 
la situațiunea creată prin obstrucțiune. 
I-se ia în nume de rău lui Szell, că a ac
centuat imposibilitatea înființărei armatei 
maghiare independente. Sunt furiose dia- 
rele oposiționale, mai ales pentru-că minis
trul president a accentuat, că stabilirea 
limbei de comandă germană aparține 
drepturilor reservate Suveranului și a tre
cut cu lăcerea peste pretensiunile parti
dului 48-ist privitore la limba maghiară 
și la cestiunea stegului și emblemelor.

Szell n’a promis nici măcar împlini
rea acelor postulate din memorandul lui 
Apponyi, cari nu atacă dualismul. O’un 
cuvânt, el n’a promis nimic și nu se va 
face nimic, decât cel mult permutarea 
ofițerilor supuși unguri de la regimentele 
din Austria la cele din Ungaria.

Curentul ostil, ce s’a creat de pressa 
oposițională contra lui Szell, pare a-se ma
nifesta erăși prin fapte. Tinerimea ma
ghiară universitară din Budapesta a înce
put se se misce din nou. Eri a înscenat 
o mică demonstrație dinaintea Casinei na
ționale, unde manifestanții au isbucnit 
în strigări de „abzug".

Bulgarii și Românii. Cu prilejul 
punerei pietrei fundamentale pentru mau
soleul în memoria soldaților ruși și ro
mâni, primarul din Plevna a trimis M S. 
Regelui Carol următorea telegramă:

„Cu ocasiunea punerei solemne a 
pietrei fundamentale a mausoleului-templu, 
care va adăposti pentru vecie osemintele 
soldaților ruși și români căduțî pentru in
dependența ndstră, în numele cetățenilor 
din Plevna exprim Maiestății Vdstre sin
cera lor recunoscință și mulțumiri pentru 
sacrificiile făcute de poporul român pen
tru independența nostră. Să trăăscă Maies. 
Vdstre pentru mărirea României".

Atitudinea Cehilor. Conferența 
bărbaților de încredere cehi, în număr de 
430, a luat în unanimitate următorul con
clus: Bărbații de încredere au venit la 
convingerea, că actualul guvern, sub prex- 
tul fals al neutralității și desconsiderând 
ordinea de drept existentă, împlinesce în
tru tote c’o Demai pomenită îndrăsnelă 
pretensiunile minorității germane, prin 
ceea-ce aduce o gravă atingere interese
lor celor mai vitale ale poperului ceh. De 
altă parte, guvernul, fără concursul Ger
manilor, nu vră să împlinescă nici cele 
mai drepte postulate ale Cehilor. Din 
motivele acestea, bărbații de încredere 
consideră ca o necesitate urgentă, ca depu
tății cehi nu numai să urmeze contra 
actualului guvern o atitudine oposițională 
intransigentă, ci să-i pună în cale piede- 
cile cele mai mari posibile.

Obstrucțiunea social-democra- 
ților austriac!. Din Viena se anunță, 
că partidul social-democrat din „Reich- 
srath", a hotărît se facă obstrucțiune con
tra proiectului de revisuire a regulamen
tului camerei.

Visita Regelui Angliei la Va
tican. Se asigură, că visita Regelui 
Eduard la Vatican a fost fixată pentru 
diua de 29 Aprilie. Cu tdte, că Vaticanul 
șî-a manifestat pană în ultimul moment 
dorința, ca Regele Angliei să plece, pen
tru a face visită Papei, de la colegiul en- 
gles, s’a convenit în urmă ca plecarea Re
gelui să aibă loc de la ambasada englesă, 
acreditată pe lângă Vatican. După visită, 
Regele se va reîntdree direct la Quirinal, 
dispensând ast fel pe cardinalul Rampolla 
de a-i întoroe visita. Papa va trimite înse 
la Londra o ambasadă specială, spre a 
mulțumi Regelui pentru visita sa.

„Tribuna" nu mai pote apare"...
Ou acbstă veste ne surprinde în 

numerul seu de afii, Miercuri, 16(29) 
Aprilie, „Tri b una" din Sibiiu.

Vestea este și trebue să fie forte 
deprimătbre pentru toți câți urmă
resc cu interes viu și câți cu since
ritate iau parte la munca și la stă
ruințele pressei nbstre în serviciul 
causei'naționale a poporului român. 
Ea ne atinge în deosebi dureros pe 
noi cei de la organul cel mai vechiu 
național, și dbcăn’am cunosce antece
dențele catastrofei, ce a ajuns pe fiiarul 
confrate din Sibiiu, nu ni-ar veni se 
credem ceea ce ne spune.

După-ceRedacțiunea „Tribunei", 
adresându-se cătră cetitori, vorbesce 
de procesele de pressă ce le-a avut 
în cei 19 ani, de când a fost înfiin
țată, întrebă:

„...Unde am ajuns? Am ajuns acolo, 
că toți redactorii și colaboratorii noștri 
sunt dați în judecată: unii zac în pușcă
rie, alții se pregătesc să-i urmeze. Am 
ajuns acolo, că tote capitalele nostre sunt 
sleite și cauțiunea jurnalului confiscată. Cu 
diua de astădl „Tribuna* nu mai pote 
apare...

„Așader guvernul și organele lui s’ar 
pute bucura; ar pute crede,că și-au ajuns 
scopul. Noi însă bine seim, că zadarnică 

este bucuria lor și că scopul nu și-l vor 
vede ajuns în vecii vecilor.

„Fruntașii noștri grupați în jurul 
„Tribunei" și marele public românesc, îșî 
cunosc datoria. Decă organul nostru a că- 
dut sub loviturile terdrei, un altul îi va 
lua locul în curând, și lupta nostră va 
porni cu-o putere, cu-o credință în viitor 
și c’un entusiasm cu atât mai cuceritor!...“

Cam cum ar fi a se înțelege 
pasagiul din urmă, o indică întru 
cât-va „Tribuna" în același numer 
al seu, la alt loc, scriind că fruntașii 
grupați în jurul ei „sunt hotărîți se 
nu întârfiie cu ridicarea unui nou 
drapel al causei sfinte", sub care nou 
drapel înțelege „fondarea unui nou 
fiiar cu programul „Tribunei"...

In fine „Tribuna" liniștesce pe 
abonații sei, că „pe urma stării pe
nibile de acum, nu vor avb prea 
mult de suferit" și că „pănă la o 
soluție definitivă vor primi „Fbia 
Poporului" și vor fi puși în curent 
cu cele ce se vor face".

Din discursul lui Coloman Szell.
Revenim afii mai pe larg asupra 

acelei părți din discursul ministrului 
president Coloman Szell, ținut în șe
dința de Vineri a dietei, în care a 
schițat situațiunea actuală.

Etă ce a fiis:
....Majoritatea este învinuită de mi

noritate, că e volnică. După părerea mea, 
cel ce îșî esercită drepturile pe basă le
gală și în cadru legal, nu comite volnicie. 
Esența parlamentarismului în lumea în- 
tregă unde esistă constituție, se basăză 
pe espresiunea voinței majorității. Fără 
de acăsta parlamentarismul n’are nici un 
sens, nici un scop, și nu-și p<5te împlini 
chemarea. Dăcă representanța națională 
declară altă voință ca voință a națiunei, 
diferită de voința majorității legale, repre
sentanța merge spre povîrniș sfi o oprire 
nu mai e posibilă.

Astădi minoritatea actuală, mâne o 
minoritate constituită pe altă basă pdte 
să declare acesta. Unde este aici mar
ginea? Unde ne vom opri, decă călcăm 
în picidre acest principiu? Adi din motive 
naționale, mâne nu din motive naționale ; 
adi din radicali, mâne din reacționari; adi 
din îngrijiri naționale, mâne din motive 
de naționalitate pot se se formeze mino
rități, cari pretind ale lor. Parlamenta
rismul va deveni un joc de minge. Aba
terile de la principiul acesta sunt bune, 
numai pentru ca să rănescă parlamenta
rismul, să-i causeze răni pe cari nu le va 
mai repara nicl-odată.

Decă tesa acesta e valabilă pentru 
ori-ce constituție, e valabilă și pentru par
lamentarism. Națiunea maghiară, consti
tuția ungară și statul ungar n’are o co- 
mdră mare numai în legile de la 1848, 
ci și în parlamentarism. O altă țeră îșî 
pdte permite luxul, ca se slăbescă parla
mentarismul, noi însă nu. Incarnațiunea 
unității statului ungar și a națiunei ma
ghiare se află în acest parlament, și tot 
ce-1 slăbesce, aceea slăbesce și amenință 
libertatea publică, concepțiunea indepen
denței și autonomiei națiunei maghiare. 
Cel-ce slăbesce bastionul acesta, slăbesce 
însăși constituția. (Barăbas: Nu esistă 
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constituție maghiară. Constituția este o 
minciună. 0 astfel de constituție nu ne 
trebue.) N’am intenția de a speria pe ni
meni, însă acesta este convingerea mea.

Din punct de vedere al dreptului 
constituțional, recunosc și eu îndreptățirea 
resistenței. Unui guvern ilegal și volnic 
i-se pdte refusa încuviințarea budgetului. 
Legile cele vechi încă spun, că nu e 
permis a guverna contra dietei și fără 
dietă. Ele însă nu recunosc, că nu se pote 
guverna cu majoritatea dietei. Concep- 
țiunea ce se opune la acesta, este ou de 
cuc contrabandat în vieța ndstră publică 
mai nouă. (Ugron G.: Limba germană e ou 
de cuc), ea nu este espresiunea geniului 
maghiar. Unde este aici dreptul public 
ungar? Unde e logica? Unde e punctul 
de oprire pe acest povîrniș? Der chiar 
decă s’ar întâmpla să fie un punct de 
oprire pe acest povîrniș, acesta ar fi nu
mai în paguba comorei obștescl și a 
binelui public. Misiunea oposiției eu nu o 
văd în aceea, ca oposiția să se pună în 
calea majorității. Oposiția se mergă îna
inte, să-și fixeze ținte și principii ideale. 
Se lupte pentru ele, să strîmtoreze gu
vernul, să-l tortureze, decă trebue, der să 
nu i-se pună în cale și să nu zădărnicescă 
voința majorității.

Ce se va ajunge prin obstrucțiune ? 
Prin obstrucția acesta nici cestiunea îm
piedecării proiectelor militare nu se va 
pute resolvi. Se va ajunge prin ea numai 
atât, că ori nu se pote guverna, ori tre
bue să se guverneze în afară de constituție 
și în afară de lege. Acesta însă însemnă 
o rană ce i-se aduce constituției și legii, 
rană ce împedecă desvoltarea.

Eu iau deplina răspundere asupră-mi 
Nu mă simt nici îndemnat, nici silit a 
părăsi acest loc. Sunt consciu de răspun
derea mea. Ne stau înainte mari agende: 
regularea afacerilor economice cu Austria, 
cestiunea convențiilor internaționale. De 
când am scuturat de pe mine pravul șco- 
lei, stau aici neîntrerupt. M’am identificat 
cu lupta Ungariei; din 1878 în fie-care an 
am fost chemat la vr’un post înalt. Am 
renunțat la fotoliul ministerial când am 
credut, că e necesar. Adi nu aflu necesi
tatea de a mă retrage. Urmeze ori-ce, der 
legea și constituția nu vor fi vătămate. 
Decă mă veți sili se guvernez fără bud
get, bine, din punct de vedere al salvării 
republicei, care e legea supremă, și as
cultând de șopta conscienței, voiu rămâne 
la postul meu. Națiunea să. judece și să 
mă judece.

Sinddele.
Sinodul archidiecesan.

Ședința 11. Luni 14/27 Aprilie.

In ședința acesta s’a pus la ordinea 
dilei verificarea deputaților. S’au declarat 
verificați 45 deputați.

S’a constituit apoi sinodul. Se aleg 
în birou și în comisiuni:

Biroul: din cler M. Voileanu, Dr. M. 
Cristea. Mireni: Dr. G. Proca, Dr. Comșa, 
Dr. Vaier Moldovan și L. Triteanu.

Comisia verificătore: R. Furdui, S. 
Hango, Ios. Murășan, Dr. Iancu, Dr. Liv, 
Lemenyi, M. Cirlea, Dr. Teodor Popescu, 
Dr. I. Șenchea și Dr. A. Vlad.

Comisia organisătore: P. Gosma, 
Mihail Cirlea, Dr. Ioan Mihu, loan Papiu, 
Petru Pipoș, I. A. de Preda, I. cav. Puș- 
cariu, Dr. Euseb. Roșea și V. Voina.

Comisia bisericescă: V. Domșa, V. 
Demian, T. V. Gheaja, Dr. I. Popescu, 
Iosif Popescu, Dr. I. Farcaș, Dr. E. Me- 
țianu, Ios. Pușcariu, Dr. Gavriil Buzura.

Comisia școlară: Dr. V. Bologa, Vir
gil Onițiu, Dr. P. Oprișa, Gr. Pletosu, Dr. 
P. Span, Dr. I. Stroia, V. Tordășianu, V. 
Almășan, Sergiu Medeanu.

Comisia financiară: D. Comșa, Nic. 
Moldovan, Iuliu Dan, Nic. Garoiu, Nic. 
Ivan, Petru Drăghiciu, Dr. V. Preda, Dr. 
N. Vecerdea, Ars. Vlaicu.

Comisia petiționară: Ambr. Bârsan, 
Iosif Comanescu, Sira. Dragomir, Iosif 
Morar, Dr. Dionisiu Roman.

*

Sinodul din Caransebeș.
S’a deschis Duminecă după servi

ciul divin celebrat de P. C. Sa archi- 
mandritul F. Musta, asistat de protosince- 
lul Badescu și de protopresbiterii Ghidiu, 
Pepa, Miclea, M. Popovici și diaconul Dr. 
Ionescu. Sinodul fu deschis printr’un re
marcabil discurs rostit de P. S. Sa epis
copul Nicolae Popea din care dăm urmă- 
torele :

„. .Sfinte sunt aședămintele ndstre 
bisericesc! și datorință avem cu toții, ca 
cu tărie se ținem la ele, arătând viu in
teres, ca ast-fel prin ținuta ndstră se in- 
suflăm și streinilor respect față de ele. 
Căci cura putem aștepta ca străinii să 
respecteze aședămintele nostre , decă 
noi înși-ne nu le cinstim, ci le desconsi
derăm ?

Și decă vre-odată, apoi astădi în 
mult mai mare măsură suntem datori să 
ne alipim de instituțiunile și aședămintele 
ndstre bisericesc!, căc! așa se pare, că 
grele timpuri se apropie. Se ivesc adecă 
preseranele unui timp contrar bisericei 
creștine in general, er bisericei și nemului 
nostru, fiilor credincioși ai bisericei nostre 
străbune în special.

Cu durere și multă îngrijire vedem, 
domnilor deputați, că se ivesc pe alocu- 
rea proroci mincinoși, cari tind a slăbi 
legătura caldă dintre biserica nostră stră
bună și fiii ei credincioși, parte prin vâ- 
nare de suflete, proselitism, parte prin in
troducerea unei secte religionare, parte 
prin încercarea de a dirima ordinea mo
rală creștină și în genere ordinea so
cială.

încât pentru proselitism, apoi cu una 
rrebue să fim în curat, că între împreju- 
tările de astădi nu convingerea religiosă 
este motorul trecerilor religionare, ci in
terese personale-materiale, și vânătorii după 
proseliți greu pecătuesc înaintea lui 
Dumnedeu și a neamului nostru, căci ac
tivitatea lor produce numai slăbirea sen
timentului religios și moral, ne mai vor
bind de slăbirea ce produce desbinarea 
dintre frați. Religiunea nu e marfă de 
terg, prin proselitism înse numai terg se 
face cu ea.

Secta ivită ici-colea este o inven- 
țiune răsărită în pământ strein și din ne
norocire se molipsesc și credincioși de ai 
noștri de ea; dr pe cei cari tind la dărî- 
marea ordinei morale creștine, a ordinei 
sociale, d-vdstră îi cundscețl pre bine.

Vădend acestea trebue se esclam cu 
sfântul apostol Petru! „Fiți treji și prive- 
ghiați, căci dușmanul nostru, diavolul, ca 
un leu răcnind umblă, căutând pe cine 
să înghită, căruia opuneți-vă, tari fiind în 
credință“.

Decă deci când-va, apoi cu deose
bire astăfli se cere trezvia și privegherea 
și tăria credinței. Trezvie și priveghere, 
pentru-ca să nu fim ademeniți prin cu
vinte dulci și înșelătore, perdetdre de su
flet, trezvie și priveghere, pentru-ca să nu 
cădem în cursa ce ni-se pune de cătră 
prorocii mincinoși; tăria credinței pentru 
ca nici pe un moment se nu ne clătinăm 
în drepta ndstră credință și să nu dăm 
aud învățăturilor unor rătăciți, cari numai 
după interesele lor personale umblă; tă
ria credinței die, ca ast-fel să ne asigu
răm esistența ndstră pe acest pământ 

j de-o parte, er fericirea sufletescă de altă 
parte.

Treji fiind și priveghind, tari fiind 
în credință, să lucrăm, domnilor deputați, 
între marginile legilor nostre bisericesci, 
ca să asigurăm și se desvoltăm tot mai 
mult instituțiunile nostre culturale. Ade
vărat este, că nisuințele nostre sunt mult 
îrapedecate prin faptul, că nu dispunem 
de mijlocele materiale suficiente, der și 
greutățile materiale se vor învinge, decă 
avem dragostea cuvenită față de biserică 
în genere și față de instituțiunile ei cul
turale în special, căci dragostea mult pdte, 
ea tote le învinge.

Datorinței mele archieresci urmez, 
domnilor deputați, când și din acest loc 
vă pun la inimă, ca representanților cle
rului și poporului nostru, ca la tote oca- 
siunile — venind în atingere cu popo
rul — să-l sfătuiți și să-l feriți de ispitele 
vrăjmașului, să-l însuflețiți pentru dragos
tea cătră biserica ndstră străbună, să-l în
tăriți în alipirea cătră venerabilele ndstre 
aședăminte bisericesci. Căci, domnilor de
putați, timpurile grele sunt, și numai o 
fortăreță avem și acesta este: sânta nostră 
biserică!...

Domniile vostre, domnilor deputați 
veți avă acum ocasiune, ca să luați în pri
vire mersul afacerilor ndstre eparchiale; 
veți ave ocasiune a vă convinge despre 
activitatea Consistoriului nostru diecesan, 
și apoi: în cunoscință de causă veți con
curge cu sfatul d-vdstră probat și cu ho- 

tărîrile sinodale ale d-vdstră la resolvirea 
norocdsă a cestiunilor respective.

Ating aici numai două cestiuni de 
o mare importanță și cari reclamă o scru- 
pulosă chibzuire. Și acestea sunt: ces
tiunea mănăstirilor, și cea a școlelor așa 
numite montane. Ambele acestea sunt 
de-o importanță deosebită, despre care 
cu toții suntem convinși ast-fel, încât este 
superfluu, ca se mă estind mai în special 
asupra importanței lor...

*
După cuvântul de deschidere, depu

tății îșl predau credenționalele. Se cons
tată, că sunt presenți 46 deputați.

Ședința a Il-a s’a ținut Luni.
*

Sinodul din Arad.
A fost deschis Duminecă printr’un 

discurs rostit de archimandritul Ioan I. 
Papp, nou alesul episcop al diecesei Ara
dului. După-ce salută pe membrii întru
niți în Sinod și după-ce fac o scurtă re- 
privire asupra trecutului când Sinddele se 
puteau ține numai cu speciala concesiune 
de la guvern, er adi sinddele parochiale 
și eparchiale se întrunesc de câte-orî cer 
trebuințele bisericei — continuă așa:

...După tote acestea sciu, că mai aș
teptați și cu tot dreptul de Ia mine, ca 
în cuvântul acesta al meu să mă estind 
și asupra afacerilor diecesei și să vă arăt 
starea lucrurilor pe basa esperiențelor fă
cute. Acestei așteptări legitime vă și răs
pund în liniamente generale, că de un an 
și mai bine, de când bunul Dumnedeu a 
voit să stau în fruntea diecesei, ara nisuit 
să-mi estind atențiunea asupra tuturor lu
crurilor din sfera administrațiunei și in- 
strucțiunei, der și venerabilul sinod va 
considera, că timpul a fost prea scurt și 
nici împrejurările nu au fost de tot favo- 
ritore pentru a obține resultatele 'dorite. 
Un început modest totuși s’a făcut și lu
crările se continuă.

O pornire spre bine a lucrurilor se 
presintă în faptul, că restanțele arătate 
în raportele presentate ven. sinod din anul 
trecut, mai tote s’au resolvit, nu mai sun
tem în restanță cu corespondențele și răs
punsurile cătră înaltul guvern, nici cătră 
celelalte autorități administrative.

La institutul pedagogic s’au suplinit 
tdte catedrele prevădute în lege pentru 
asemenea școli.

Incassarea pretensiunilor și compe- 
tințelor fondurilor și fundațiunilor diece- 
sane s’au pus în curgere, și deși la încas- 
sare se întimpină diferite greutăți, și deși 
nu am putut obținea resultatele dorite, 
totuși precum se invederâză din socoți, 
in proporțiune cu trecutul resultatele sunt 
visibile.

Mari greutăți întimpinăm cu școlile 
din parochii.

In cursul timpului, deși ni-a succes 
a delătura multe scăderi, și a esopera res- 
piriu pentru îndreptarea lucrurilor, mai 
avem multe școli reflectate și pe atâtea 
admoniate, parte pentru scăderile interne 
și esterne ale edificiilor și șalelor de în
vățământ, parte pentru-că comunele nu 
pot asigura nici minimul salarului prescris 
de lege.

Biserica, ca mamă, a venit pănă acum 
întru ajutorul șcdlei, fiicei sale, der acum 
s’au cam eshauriat și resursele bisericilor 
și nici ele nu mai pot veni ca mai nainte 
în ajutorul șcdlei ; budgetul Gonsistorului 
încă .nu pdte provede tote trebuințele, de 
unde urmeză, că susținerea unor asemenea 
școli în viitor ne impune mari îngrijiri.

Însăși încassarea cultului merge cu 
greu, pentru-că în genere poporul nu pdte 
suporta diferitele sarcini publice; în spe
cial apoi poporul în unele locuri nici nu 
contribue bucuros, pentru-că nu vede pro
gresele așteptate, din care motiv și res
pective pentru resultatul slab «de la exa
men mai mulți învățători s’au și tras la 
răspundere.

Ca și orfana, din munți se presintă 
școla de fete cu internat; în budget nu 
este nici o provisiune pentru pa, și pen
tru-că ea de sine nu se pdte susține, 
deci reclamă deosebită atențiune din par
tea ven. sinod.

Der față cu multele trebuințe ivite 
din tote părțile, dator mă simt a atrage 
binevoitorea atențiune a ven. sinod și 
asupra venitului și a stării fondurilor die- 
cesane, deosebi înse asupra acelora, cari 
concurg cu venitele lor la provederea tre
buințelor administrațiunii și instrucțiunii, 
ca astfel ven. sinod se fie în deplină cu-, 
noscință a situației, mai adăugând, că edi
ficiile cari forraeză proprietatea acestor 
fonduri, de-o parte cad acum sub dări, de 
cari mai înainte erau scutite, de altă parte 

înseși edificiile ca atari reclamă reparări 
și transformări costisitore.

După tote acestea și pănă ce cu altă 
ocasiune se-mi espun vederile și direcțiu
nea conducerii mele, rugând ven. sinod, 
ca în pertractările și desbaterile sinodale 
precum în trecut așa și acum să rămânem 
în cadrul legii ndstre positive, declar șe
dința primă a sinodului nostru ordinar 
convocat pe diua de astădi de deschisă.

*
După deschiderea sinodului se nu

mesc notari ad hoc deputății I. Georgea 
și Dr. Mezin. Se constată, că s’au predat 
53 credenționale, 46 deputați sunt pre
senți. Sinodul e deci capabil de a aduce 
concluse valide. Se aleg 4 secții, cărora 
se predau credenționale și se anunță pro
xima ședință pe Luni, 10 ore a. m.

SC1R1LE DILEI.
■— 16 Apiilie v.

Majestatea Sa monarchul, în 6 Maiu 
va veni la Budapesta unde va petrece 
timp mai îndelungat.

întâlniri de domnitori. Regele Geor
ge al Saxoniei a sosit alaltăeri în Viena 
pentru a face o visită Majestății Sale mo- 
narcului nostru. — Regele Eduard al An
gliei a sosit tot alaltăeri, Luni, în Roma, 
pentru-ca să facă o visită la curtea italiană.

Turbnrările antisemite din Cliiși- 
neu. Țarul a trimis la Chișineu un comisar 
special însărcinat cu cercetarea asupra 
căușelor și urmărilor turburării din Chiși
neu (Basarabia). După un raport mai nou 
numărul victimelor turburării cresce di de 
di, fiind-că mulți individ! au primit răni 
grave. Pănă acum au murit 85 persdne 
în urma rănilor primite.

—Guvernul român și-a manifestat, pe 
cale diplomatică, tema la Petersburg, ca 
ororile antisemite din Chișineu să nu aibă 
de efect o mișcare de emigrare a Evreilor 
basarabenî în România. Guvernele ambe
lor state au cădut de acord asupra urmă- 
torelor măsuri, spre a preveni acestă emi- 
grațiune în țeră. Rusia nu va elibera nici 
un pașaport unui Evreu supus rus și gu
vernul român va opri întrarea în țâră a 
ori-cărui călător din Rusia, de religie ino- 
saică. In consecință, ministeriul a trimis 
câte o telegramă confidențială șefilor de 
vamă din Unghenii români și Burdujeni, 
ordonând se fie întorși de la' graniță toți 
Evreii supuși ruși, chiar când vor pre- 
senta pașapdrte în regulă. Măsuri de sigu
ranță contra unei eventuale încercări de 
imigrațiune a Evreilor basarabenî s’au luat 
și alte puncte de frontieră, dinspre Rusia, 
în afară de Ungheni și Burdujeni. Din 
Galați se scrie, că și în portul Galați s’a 
ordonat o severă supraveghiare a călăto
rilor venind cu vaporul din"’ porturile 
rusesci.

Pod de fier peste Olt. Din Făgăraș 
se vestesce, că s’a hotărît construirea unui 
pod de fier peste Olt, pod care va lega 
Făgărașul cu comuna Galați. Acest pod 
are însemnătate și din punct de vedere 
strategic.

Agitațiuni contra dinastiei sâr
besc!. O scire telegrafică din Belgrad 
spune, că poliția a confiscat la vama din 
Belgrad o ladă plină cu broșuri anti-di- 
nastice. Lada a fost predată la gara din 
Neoplanta (Ujvidek). In broșură poporul 
sârbesc este invitat se proclame de rege 
pe prințul Mirko din Muntenegru.

Defraudare. La perceptoratul din 
Oravița s’a descoperit o defraudare de 
30.000 corone, Gassierul Rieser și contro
lorului Szabd au fost arestați. Ei au spus, 
că malverisațiunile le eserceză de 10 ani. (!)

Princesa Luisa. Intre princesa Luisa 
de Toscana și curtea saxonă s’a încheiat 
o învoielă cu privire la copilul, a cărui 
nascere se așteptă în curând. O moșă și 
o îngrijitore au sosit din Dresda în Lindau. 
Un jurisconsult regesc, care representă 
pe oficialul stării civile pentru curtea 
saxonă, încă va sosi pe la finea lunei în 
Lindau. Trei săptămâni după nascere, fosta 
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princesă de cordnă va preda copilul per
sanelor designate din partea Curții saxone.

„Esposițiunea din Atena" este nu
mele unui <jiar, care a început se apară 
la Bucuresci, odată pe săptămână, în limba 
română și francesă. Director-proprietar este 
d-1 D. C. Butculescu.

Concurs. Pănăîn 12Maiuse pote con
cura la oficiul de director-contabil la cassa 
de împrumut și însoțire din Bicaz (Bekas, 
comit. Ciuc). Postul e retribuit c’un salar 
de 1400 cor. Se cere cauțiune de 1000 cor. 
Președintele însoțirii e d-1 loan Urziceanu.

Logodnă. D-1 Corneliu Isacu din 
Alesandria (România), originar din Sebeșul- 
săsesc, și d-șora Elena Gemea din Făgăraș 
— logodiți.

Nou stabiliment de băi. In „Târgul 
cailor" Nr. 17, presbiteriul evang. săsesc 
va deschide în Maiu a. c. noul său stabi
liment de băi, ce constă dintr’o hală de 
înotat, din dușuri și băi de vană. Amănunte 
în anunțul ce-1 publicăm pe pag. 4.

Lupta contra corsetului. Comitetul 
pentru reformarea veștmintelor al socie
tății „Binele femeii* din Hamburg, a tri
mis un circular cătră toți directorii, regi- 
sorii, cătră administrațiile de garderobe, 
cătră primele artiste de la teatrele ger
mane din imperiu și străinătate, cu ruga- 
rea, ca se înlăture purtarea corsetului, 
unde acesta stă în contradicere cu tradi
ția istorică.

Judecată soloiiioniană. In vagonul 
unui tramwaiil electric se isca certă între 
două dame, pentru deschiderea ferestrei. 
Una susțină că măre, decă conductorul va 
deschide ferestra, cealaltă (Jise, că o lo- 
vesce damblaua, decă ferestra rămâne și 
mai departe închisă. Conductorul, chemat 
ca arbitriu, nu scia ce să facă ? Der, etă, un 
pasager îl scapă din încurcătură. „Des
chide ferbstra, d-le conductor, (Jise pasage
rul, atunci mdre una, după aceea o în
chide eră, atunci more cealaltă damă, în 
chipul acesta vom ave liniște."

Din rapdi'tele sinodului 
archidiecesan.

Raportul epitr opes c.
Din raportul senatului epitropesc 

notăm :
Raportul arată începuturile zidirei 

catedralei, er despre colecta făcută pentru 
catedrală cuprinde următbrele:

„Cu cea mai vie satisfație sufletescă 
suntem datori să vestim Vener. sinod, că 
colecta acesta a întrecut și așteptările 
nostre și tdte soiurile de colecte, ce s’au 
întreprins la noi Românii pănă aci. In 
primul rând ilustra familie Mocsonyi a 
premers ca tot-deuna cu esemplul cel mai 
strălucit, oferind spre ajungerea frumosului 
■scop 60,000 cor. Prin acest ofert nobila 
-familie Mocsonyi și-a câștigat un nou titlu 
la stima și recunoscința fiilor bisericei 
nostre din întrega metropolie. Cu mult 
zel creștinesc s’au asociat în urmă și cei
lalți fruntași din metropolie, cum și în
trega preoțime și învățătorimea nostră 
■din archidiecesă. așa că sumele subscrise 
dau peste tot 232,096,08 corone, din care 
pănă acum a incurs 103,894,51 corbne.

„Incassările și subscrierile nouă se 
-fac și acum, și cei-ce pot, grăbesc să sub
scrie și se se achite de angajamentul luat.

„In special au subscris: a) particulari 
•și comune bisericesc! suma de 211,584’56 
cor., b) Guvernul țării 15,000. cor., c) sin
guratici din 125 parochii 5,511’52 cor. In 
total 232,096,08 cor.

Averea fondurilor archidiecesane, 
care cu finea anului 1901 a fost de 
-5,648,887 cordne 05 bani, la sfârșitul acestui 
an a fost de 5,794,620 cor. 52 bani, deci 

■s’a sporit cu 145,733 cordne 47 bani.
Incassările din taxele sidocsiale în 

favorul fondului general administrativ, au 
fost de 28.364 cor. 14 bani, mai puțin cu 
9400 corone 69 bani ca în anul precedent.

Fondul de pensiuni al archidiecesei 
a ajuns cu finea anului la suma de 447,314 
cordne 21bani și arată o erescere de 71,325 
cor. 28 bani. Suma pensiunilor pentru 
anul trecut a fost de 13,891 cor. 21 bani.

Depositele fructifere, cari cu finea 
anului 1901 au fost de 537,458;79 cor. 
s’au redus la 536,452,61 cor. Reducerea 
.provine din conversiunea regaliilor.

Averea comunelor bisericesc! la finea 
anului 1901 a fost preste tot de 19,066,911 
cor. 01 ban.

După-ce însă în anul acesta s’a făcut 
nouă inventarisare pe 10 ani, și s’au con
statat mai cu esactitate și pasivele, er 
unele comune au evaluat prețul edificiilor 
la o sumă mai mică, de cura de fapt 
este și fusese evaluat Ia datele anteridre, 
după substragerea pasivelor de 783,242 
cor., rămâne o avere curată numai de 
18,263.669 cor. 01 ban.

Dăruirile mai însemnate au fost ur- 
raătorele:

a) Donațiunea de preste 40,000 co
rone în realități și scrisuri fonciare, făcută 
archidiecesei de fericitul Nicolae Vlad, 
fost jude regesc, răposat în Sibiiu, cu 
scopul de a se da stipendii la gimnasiștii 
de religiunea nostră.

b) fundațiunea lui Gavriil Nichita din 
Suciul-de-jos, tractul Solnocului, de 2000 
cor. numerar și realități, în favorul bise
ricei de acolo;

c) donațiunea de 2000 cor. a Anei 
Ringler din Salașul-superior, tractul Ha
țegului ;

d) donațiunea preotesei văduve Su- 
sana Șuiaga din Lăpușnic de 2000 cor. 
(acții de la Grănițerul) în favorul bisericei 
de acolo;

e) donațiunea de 1500 cor. făcută de 
răposatul paroch Ioan Popovic! din Aciliu, 
tractul Săliștei, bisericei de acolo;

f) donațiunea Măriei Prodan din Co- 
jocna, în sumă de 1600 cor. pe sema bi
sericei de acolo;

g) fundațiunea de 1000 cor. făcută 
de Dumitru Furdui bisericei nostre din 
Sohodol-Poiană;

h) fundațiunea de 400 cor. a d-nei 
Sabina Preda născ. Andreica în memoria 
răposatului ei tată, pe sâma bisericei din 
Câmpeni.

Din rațiociniile restante la parochii 
au întrat 11,593 și sunt încă restante 1539.

Dintre rațiociniile protopresbitera- 
telor, fondurilor și fundațiunilor adminis
trate de eforii, epitropii protopresbiterale 
și alte corporațiuni, trebuia se între 715. 
Au întrat însă numai 650, er 65 sunt în 
restanță.

Din Mureș-Uidra.
(O petrecere românfecă cu cântări ungu

rești. — Cine a fost conducetorul?)
— Aprilie 1903.

Nu apucasem încă să merg acasă în 
vacanța sf. Pasc!, și am audit, că Românii 
din Mureș-Uidra aranjeză in diua a doua 
(2) a sf. sărbători o petrecere împreunată 
cu concert și teatru. M’a atins forte plă
cut acestă veste, vădend, că Românii de 
acolo dau semne de viâță, cu tote că tră- 
esc în mijlocul unor mari șovinișt! unguri.

Hai der la Murăs-Uiora!
A doua di de Pasc! pe la 6 bre d. 

a. îmi fac toaleta, i-au bățu ’n mână, și 
la drum, că ddră-i numai colea... Când am 
sosit, nu era nimeni în sală, decât păreții 
împodobiți cu două oglindi, și bina sSră- 
căciosă.

încetul cu încetul s’adună ospeții și 
sala se umple. Printre dspeți am zărit și 
câți-va șovinișt!.... Așteptam cu neastîmpăr 
ridicarea cortinei și esecutarea programu
lui, fiind în buna credință, că Românii din 
Mureș-Uiora având aprope cu toții nițică 
carte, vor arăta, că sunt vrednici a se numi 
strănepoții gloriosului Traian și pătrunși 
de simțăminte curat românesc! vor delecta 
pe ascultători cu nisce cântări și doine 
frumdse românesc!, arătând șoviniștilor 
presenți ce pdte Românul și că iubi
rea și dragostea față de tot ce e româ
nesc, pe lângă tot șovinismul lor, nu se 
pot suprima.

Ridicându-se cortina am și vedut un 
corist încins cu o frumdsă cingetore în 
tricolor național românesc, ale căreia ca
pete atârnau pănă la genunchi. îndată la 
început mi-se părea, că nisce Români 
neaoși au să delecteze și se distreze pu
blicul ascultător cu frumdse cântece ro
mânesc!, oferind o seră plăcută, de la care 
toți Românii să se împrăscie cu dulc! su- 
veniri. Insă cu durere trebue să constat, 
că pe lângă tot entusiasmul ce l’am avut 
— vătjând că și Românașii noștri dau 
semne de vieță — ara rămas forte des- 
amăgit; adecă programul a fost împestri
țat cu 2 cântări unguresc!: „Szâll a faa- 

dăr" și...? ceialaltă mai sci-o hantătaru 
căci nu mî-am putut’o însemna bine. Ese- 
cutate fiind acestea două puncte, nu le 
aplaudau numai Ungurii strigând „eljen" 
și „hogy volt", ci chiar și unii Români 
păcătoși strigând „trăiescă".

„Csârdâșurile" încă n’au lipsit; părea 
că me aflu la o petrecere adevărat ungu- 
rescă! De „Romană" nici vorbă, dr „Ar- 
delenă" dor’ una de am audit și și aceea 
amestecată cu nisce caricaturi din „csăr- 
dăs". Ar fi vai și amar de capul nostru, 
dăcă toți Românii ar face ca cei din Mu- 
răș-Uiora 1

Se spună bieții Români duși în rătă
cire, că ce au câștigat cu „Szăll a madar“ 
și cealalta? Au doră îi laudă șoviniștii ? 
Au câștigat însă în schimb disprețul Ro
mânilor cu inimă românăscă pe de-o parte, 
dr pe de altă parte compătimirea pentru 
neghiobia lor.

Au mai fost în M.-Uidra petreceri de 
felul acesteia, aranjate tot de Români de 
acolo, der nici poveste de cântări ungu
resc! și „ciardașuri". Și de-ce? Pentru-că 
au avut în frunte pe zelosul și harnicul 
protopop Dr. Sebastian P. Radu, care nici 
când n’a permis, ca cu atari ocasiuni pro
gramul să fie batjocurit cu cântări ungu
resc!, ori se se joce „ciardașuri."

In anul acesta însă, după cum sunt 
informat din isvor sigur, Uiorenii, fără a 
mai cere sfatul Prea On. Domn protopop, 
părintele lor sufletesc, și fără a-1 mai ruga 
se ia asupra-și sarcina de conducător, ei 
de capul lor au aranjat petrecerea având 
în frunte pe cantorul Băcilă. După cum 
se spune, ei au vrut ca pe Prea On. D. 
protopop să-l surprindă. Minunată surprin
dere! Cu „Szâll a madăr" și mai nu sciu ce! 
De capul lor au făcut și de cap și-au și 
făcut! Mai ales d-lui cantor Băcilă, ca 
celui cu mai multă iscusință, îi pote servi 
spre frmosă cinste!.! La vedere arată mult 
d-1 cantor, der din fapte se vede, că la 
cumpănă trage puțin.

In anii trecuți petrecerile de felul 
celei de acum,avend în frunte pe zelosul 
protopop și fiind curat românesc!, fără 
„Szâll a madâr" și „csărdăsuri" erau frec
ventate și de inteligență. Acum însă inte
ligența s’a abținut cu totul de a lua parte, 
pentru ce și merită tdtă lauda.

De încheiere: Frații Români când 
fac petreceri, să-și alegă conducător brav, 
pătruns de simțăminte curat românesc! și 
să nu se lase a fi conduși de vre-un se
midoct, ca să nu se facă de rîsul lumei, 
ca cei din Uibra.

Ineb.

Necrolog. In Budatelec a răposat 
Ia 27 Aprilie Măriți Olteanu n. Sopo- 
nescu în etate de 20 ani si în al doilea 
an al căsătoriei. înmormântarea i-se va 
face mâne Joi, 30* Aprilie. O jelesc Emil 
Olteanu ca soț, Silviu ca fiiu, și alte rudenii.

ULTIME SCIR1.
Petersburg, 28 Aprils. Țarul a 

ordonat dictatura în Finlanda pe 
timp de trei ani.

Uueskueb, 28 Aprilie. Trupele 
turcesc! au 'început acțiunea contra 
Albanesilor. Doue-decî batalidne cu 
18 tunuri au plecat la Prizrend, ca 
se forțeze pe Albanesi a primi re
formele. S’a început deja desarmarea 
Albanesilor. In Serbia-veche sunt 
concentrați 60,000 soldați cu 108 
tunuri. In tote orașele și satele vor 
lăsa garnisone, micile întărituri al- 
banese vor fi dărimate, conducătorii 
vor fi prinși și internați în Asia, 
pănă când se va restabili ordinea.

Literatură.
Din „Edițiunile despărțământului Lu- 

goșiu al Asociațiunei" a apărut broșura 
a IH-a, sub titlul „Dr. Athanasie Marie- 
nescu. Diale'ctul român bănățian. Studiu 
scris pe basa poesiilor dialecticale ale lui 
Victor Vlad Delamarina". Reproducere 
după „Drapelul". Prețul 15 bani.

■—A apărut tomul I. din „Novele* de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. Se pote pro
cura de la tipografia Â. Mureșianu, Brașov.

Diverse.
O concurență a cusătoreselor. 

Prin cuvântul, cusător și cusătordsă se în
țeleg personele, cari au meseria de a cdse 
și în special haine. Industria cusătoriei 
este fbrte veche și chiar din timpul lui 
Dioclețian să fie edicte relative la acdstă 
meserie (anul 301 înainte de Ghristos).

In anul 1675 însă s’a autorisat pentru 
prima oră ca să se formeze comunitatea 
cusătoreselor femei, pentru-că după cum 
dice edictul, „este convenabil și potrivit 
puddrei și modestiei femeilor și fetelor 
de a le permite să fie îmbrăcate de per- 
sone de același sex ca și dânsele". Chiar 
după acestă dată însă femeile cusătorese 
erau însărcinate numai cu a cdse haine 
er ajustarea era făcută de cătră meș- 
terii-tăetori, cari erau bărbați.

In anul 1781 au obținut femeile pen
tru prima oră dreptul de a se forma în 
comunitate de meșteri-tăetori, având to
tuși o mulțime de restricțiuni, la drepturile 
lor, restricțiuni cari au dispărut tocmai în 
anul 1789.

Etă deci cât de mult timp a trebuit 
să lupte bietele femei, până când să-și 
potă câștiga unul măcar din drepturile lor! 
Câtă deosebire între anii 1798 și anul de 
fericire 1903, când femeile vor să devină 
și representanți de ai națiunei.

Se ne ierte însă cititdrele, decă vom 
căuta în ceea-ce urmeză se le arătăm, că 
afară de bărbați mai sunt încă și alte ființe 
cari le fac o concurență teribilă.

Industria cusătoriei o practică, și încă 
într’un mod miraculos, niște mici păsărele 
al căror ciripit este cu mult mai pianis
simo de cât ciripitul multor oratdre; ba 
încă aceste mici și drăguțe ființe (vreu să 
die paserile) au meritul de a nu le trebui 
nici’măcar acul indispensabil ori-cărei bune 
menagere. Pitulicea cusătore, care trăesce 
prin sudul Spaniei, Italiei, Greciei și prin 
Algeria își face cuibul cosând în mod fbrte 
solid frunzele diferiților arbori.

Ea face cu ajutorul ciocului, nisce 
mici găurele pe marginile fie-cărei frunde 
și apoi tot cu ciocul trece unul seu mai 
multe fire de păianjen seu de fibră de 
plante. Cu modul acesta, unind între ele 
mai multe frunde, formeză ca un fel de 
cornet în interiorul căruia își așdză cuibul. 
Cuibul îl formeză din câlțî amestecați cu 
lână și pânză de păianjen. Pe dedesuptul 
cuibului pitulicea mai cose încă o fbie de 
arbore în așa mod, încât se formeze ca 
un fel de somieră cu resorturi, er pe dea
supra aședă alte foi, cari se servdscă ca 
învălitbre și prin cari face o găurice cir
culară pentru eșire.

Cuibul care în general are forma unei 
pungi ovale, pitulicea îl așeză în mijlocul 
altor frunde și flori, astfel încât se fie la 
adăpostul privirilor paserilor răpitore. In 
timpul când cuibul încă nu e complet 
gata, femela deja ouă primul ou și atunci 
masculinul continuă singur cu finirea cui
bului.

D. Brehm ne spune cum-că Tristan 
observând modul cum o păreche de pitu
lici își construia cuibul, a vădut că ope
rațiunea a durat timp de o lună de dile 
și că primul ou pe care l’a ouat pitulicea, 
era produs pe când cuibul încă nu era 
gata de tot, ci avea înălțimea numai de 
un lat de deget; la finit când s’au născut 
puii, cuibul ave înălțimea de trei laturi 
de deget, și atunci era complet gata.

Etă deci pitulicile cusătorese, fără 
firmă elegantă, însă cosânduși cuibul în 
modul cel mai solid posibil, fără ac și mai 
cu semă întrecând pe cusătoresele ndstre 
prin faptul, că au lucrul gata tocmai la 
timp. Câte din cusătorese pot bre a se 
făli cu faptul de a se ține de vorbă ca sd 
isprăvdscă lucrul la diua anumită?

Ddr nu sunt numai pitulicile acele 
cari fac concurență în industria cusutului, 
căci paserea numită Ortotom, și care tră
esce prin munții Himalaya (din Asia) este 
tot atât de mădstră în acestă meserie ca 
și cele dintâiu. Ortotomul își face cuibul 
din trestie, bumbac și lână, pe care le 
așetjă erăși între frunde pe cari le cdse 
cu ajutorul ciocului, întrebuințând ca fire 
bumbacul pe care-1 tdree ea însăși. („Con
serv.")

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabilTraian II. Pop.
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CONVOCARE.
Noul stabiliment de băi din Târgul cailor nr. 17,
—se deschide in Mu aB c.

Stanoilirx^ez^-tvil constă:
diîntr’o hM. de taetdj, dta di|e si tei de
Hala de innotat cu un bazin de 200 metri cuadrați, are în 

etagiu 34 cabine de desbrăcat și o sală de desbrăcat pentru școlari 
cu 90 locuri, mai departe un loc de curăit cu dușă și cu instalatiune 
pentru spălatul piciorelnr. Hala de înnotat se pote folosi iarna si vara.

Dusele se află într'o odaiă separată cu loc de desbrăcat separst. 
Băi de vană sunt 15 și anume: 7 de clasa I și 8 de clasa II. 

Una din cele 7 băi de clasa I este întocmită pentru băi medicinale.
Stabilimentul este luminat electrică, avead instalat ine proprie.

Băile se vor folosi în modul următor:
a) ScaBda de înootat:

§• i- Scalda de înnotat este deschisă:
Dela 1 Msiu până la 30 Septemvre. dela 6 ore dimineța până la 9 6. sâra. 
Dela j Octomvrie până la 30 Aprilie, „ 8 „ „ „ „ 9 „ „

In fiiua întâie de Pasci, fiiua întâie de Rosalii și fiiua întâie de 
Crăciun institutul remâne închis. Dumineca și în celelalte serbătorl 
se deschide numai la 10 și jumetate bre a. m.

§. 2. Orele de scaldă se distribue în modul următor:
Dela 1 Maiu până la 30 Septnmvrie:

Femesle: înainte de amefil deia 8—11, după amefil dela 2—4 6re.
Dela 1 Octomvrie până la 30 Aprilie:

Femeile: înainte de amefil dela 9—-11, după amâfil dela 2—4 ore.
Dela 1 Maiii până la 30 Septemvrie: 

Bărbații: înainte de amâfil dela 6 — 8 bre, și dela 11—1 oră p. m. 
după amefil dela 4 — 9 6re.

Dela 1 Octomvrie până la 30 Aprilie:
Bărbații ; înainte de amefii dela 8—9 ore și dela 11—1 6ră p. m., 

după amefil dela 4—9 6re sera.
Din 1 Septemvrie până în 30 Iunie, Mereurea și Sâmbăta după 

amefil dela 2—6 6re, scalda de înnotat este numai pentru copil de 
șcdlă, și adecă: Mereurea pentru fetițe și Sâmbăta pentru băieți.

§. 3. în sala de înnOtat și în localitățile de desbrăcat fumatul 
este oprit.

§ 4. OrI-ce necurățenie în localitățile institutului este strict opr tă, 
er pentru scuipat sunt scuipătdre.

§ 5. Scalda de înnotat se pote întrebuința, numai după-ce dspele 
va fi folosit dușa și îșl va fi curățit piciârele în reservoirile destinate 
spre acest scop.

Mai na'nte de curățirea trupului, scalda de înnotat nu este permisa 
se întrebuința.

§. 6- Scăldatul fără costumul recerut nu este permis, asemenea este 
oprit a părăsi cineva localul desbrăcat seu pi jumetate îmbrăcat.

§. 7. Întrebuințarea de săpun în scalda de înnotat este oprită, cură
țirea trupului are a se face în localul cu dușuiî (§. 5.).

§. 8. Strigatul, cântatul, -larma etc. sunt strict intevfiiee.
§. 9. Timpul de scaldă durâză trei sferturi de 6ră.

b) Scaldele de v am ă:
§; 1. Aceste încă sunt deschise dela 7 6re dimineța până la 9 ore 

sera. în fiiua întâie de Rasei, fiiua întâie de Rosalii și fiiua întâie de 
Crăciun institutul remâne închis, Dumineca și în celelalte serbătorl se 
deschide numai la 10 6re și jumetate.

§. 2. Eie care osps are se aștepte în sala de așteptare până i-se 
pregătește scalda.

§. 3 Timpul de scaldă este o oră Cine voesce se se scalde mai 
mult, trebue se șl scâtă âră-șl alt bilet.

§ 4. Mobilele trebuesc cruțate și nu este permis a-le murdări.
§. 5. La întrebuințarea robinetelor pentru apă caldă seu rece este 

a se umbla cu mare grije și cruțare.

Tabele de oaie:
S c a I «I a de ha snCa t.

a) Pentru adlllți: cu rufărie, conținând costumul de scaldă și ciarșaf o
scaldă 40 fii., 12 scalde 4 cordne.

„ „ fără rufărie o scaldă 30 fii., 12 scalde 3 corone.
b) Copil sub. 14 ani: cu rufărie o scaldă 30 fii., 12 scalde 3 corone.

n n n n fătă „ „ „ 20 „12 „ 2 „
c) Instrucțiunea de înnotat (curs 2 luni). 1. AdulțiI plătesc pentru un

curs 10 corone. 2. Copil plătesc pentru un curs 8 corone.
Scaldele de vamă:

Clasa I. cu rufărie, ștergar și ciarșaf o scaldă 1 coronă.
Clasa II. „ „ „ „ „ „ „ 60 filer!.

Obs mare; Scaldele de vană, se socotesc numai cu rufărie. Pentru fie-care bu
cată (ștergar, ciarșaf etc.) ce s’ar cere mai mult, este de a se plăti 10 filerl.

3. SaBdeEle medăcrnaBe se cuprind într’un tarif separat. 
4. Oușe. Sjocal&d de frotat șâ de massat.

§. 1. întrebuințarea acestora este permisă dela 7 ore diminâța pănă 
la 9 ore sera. Timpul de folosire pentru bărbați și pentru femei este 
tot cel fixat pentru scalda de înnotat.

§. 2. Pentru massat are a se scote bilet separat.
§. 3. întrebuințarea frotatului sâu massatului durâză pănă la o ju

metate de oră.
PRESBITERIUL EV. de CONF. AUGSB.

între obiectele pentru adunarea generală ordinară, convocată pe 
24 Martie a. c. sub punctul 7. a fost suscepută propunerea direcțiunei 
pentru înființarea unei filiale.

A vend în vedere disposițiunile §-lui 30 din statute, în sensul cărora, 
Ja luarea de decisiunl pentru înființarea de filiale se recere, ca în adu
narea genei ală ordinară se fie representate cel puțin una terțialitate 
(1000 acțiuni) a acțiunilor esmise, fiind-că la adunarea generală ordi
nară din 24 Martie a., crt. au fost representate numai 868 — susamin- 
tita propunere a direcțiunei s’a relegat la o adunare estra-ordinară, când 
se va- lua decis, eventual pe lâDgă aplicarea alineatului 2 din § ful 27 
din statute.

Pe basa acestui decis, domnii acționari ai institutului de credit și 
economii â 8 w a n ă societate pe acțiuni, sunt invitați a participa ia 

adunarea generală estra-ordinară, 
care se va țin6 în Șimleul-Silvaniei la 5 Iunie 1903 st. n. înainte 
de amedi lâ 10 ore’în localitatea institutului.

Obiectul acestei adunări generale estra-ordinară va fi, punctul 7 
din programa adunării gen. ordinară din 24 Martie a. c. : 

Propunerea direcțiune! referitor la înființarea unei filiale.
Se atrage atențiunea domnilor acționari la disposițiunea §-lui 28 

din statute în ssdsuI căruia „la adunarea generală au vot numai acei 
acționari, cari cu cel puțin jumetate de an mai înainte suut trecuți în 
registrul acționarilor și ca atari cel puțin cu una fii înainte de aduna
rea generală, la direcțiunea institutului seu la locuri desemnate prin 
direcțiune, au depus acțiunile sale eventual și documentele de plenipo- 
tință. Acțiunile depuse în locuri desemnate prin direcțiune se vor lua 
în considerare numai în cât reversalul despre depunerea acolora cu una 
fii mai ’nainte de adunarea generală s’au depus la direcțiunea institutului11.

Pentru depunerea, respective primirea acțiunilor și a documentelor 
de plenipotență pentru acâsta adunare s’au desemnat, respective au fost 
rugați, institutele „Albina41 în Sibiiu, „Sătmăreana44 în Seini, „Selăgiana44 
în Jibou, „Bihoreana44 și cap.tlul gr. cat din Oradea-mare, „Lugoșiana44 
în Lugoșiîî, „Chiorana44 în Șiomcuta „Oravițiana44 în Oravița, „Econo
mul44 în Clușiii, „Bistrițiana44 în Bistrița și dd. Vasiliu Pătcas în 
Hotoan și Florian Cocian în Cehul-Silvaniei.

Acțiunile, documentele de plenipotință și reversalele despre depu
nerea acțiunilor la locurile mai sus desemnate sunt a se presenta la 
institut pănă la 4 Iunie st. n. 4 6re după amefil.

Și m 1 e u 1 - S i 1 v a n i e i, la 18 Aprilie 1903.
(948,i-i.) Direcțiunea institutului.

| Socotelă curată! î
ii Cel mai cu efect săpun med. este j

;; Sîjnul Crtol-Parâ si Pasă
O a lui BERGMANN. li
ll 'Marca: 2 mineri), i)
II dela BERGMANN & Co., Drezda&Tetschen a E. jj 
ll escelent și probat contra tuturor necurățenii- ii 
H lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, pistrui, ■;
♦ pete roșii etc. bucata 80 hani.

Se oapetă la: Teutsch & Tartler și la far- 11 
| macia V. Roth, în Brașov. —30.(930). 11. 'O< •« -

Dr- H. GUST
atelier dentistic, 

se află și de aci încolo 

Târgul pâmelor nr. 19 
d’asupra prăvăliilor D-lor 
K. Essiiman si 8iM F.

Și

OCASIUNE RARĂ!!
Din causa cS esfi i nță r bj sreegoț&sBuâ meu de vtnui*],

vând. cu prețuri fârte scăfiute
liber de accis, în cantități orî cât de mici și ^transportat a casă:

Vinuri ^erâtabiBe ardelenesc!. dela pola munților
Z din 1896, Riesling de Rin, din 1889, Vin de Rozsamal (Aiba-
țjJ Iulia) din 1896, remas după Episcopul Lonhardt, Vin de Czclna6 dm 1898, Carbeneu roșu^ dm 1896, Dean^rha dm 1 oo, Elomali
.-a. din 1900, Șom dm 1900, și Tramin din 1900. — Litru deBa
y 30 b. pănă la 2 cor*. SO b.
Q La cutaperări mai mari servesc cu oferte forte ieftine și la 
dh comandele din provincie rentorc 14 bani accisul de litru.
Vd Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, er Butoiele se socotesc iu prețurile
Q obicinuite Ia desfacerile totale.
«țx Vend, mai departe:

Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia cor.
O Rachiu de droj ii fiert de mine . . 1 „ 
A Cognac veritabil franțuzesc ... 1 „
g Venerarea se face în fie-care iți dela 10 -12 6re a. m,

h» itivanița mea ifiiia casa Strada Viisesii nr. 80.
O La cnmperări mai marl, me rog a lua înțelegere cu mine în locn-

ința din edificiul poștei ouijul II.
W Cu totă. stima
B ro-12 EKBJEB.YH EWffi.
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„Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. 'Wi

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


