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plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.
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Niciodată!
(a) In statele moderne se dă o 

deosebită importanță școlelor pri
mare și de când cu obligativitatea 
învățământului, se manifestă o luptă 
aprigă între factorii principali, cari 
determină concepțiile vieții pentru 
a se asigura într’o parte seu alta 
dreptul de a iufluința instrucția și 
educația îu aceste școle.

Este vorba, adecă, că cine se 
hotărască felul educațiunei, cine se 
imprime tinerelor generațiunî din 
cea mai fragedă a lor etate chipul 
și modul de gândire, după care se 
se orienteze în vieța publică, ca ce
tățeni.

In cele mai multe țerî lupta 
acesta se portă cu înverșunare între 
stat și între biserică. Școlele, cari 
de la început au stat mai peste tot 
locul sub conducerea bisericei, în 
timpul din urmă au început se fie 
scose de sub acâstă conducere, căci 
înțelepților de la cârmuire nu le 
convenia, ca copii! se fie crescuți în 
frica lui Dumnezeu și în virtuțile 
creștinesc!.

O asemenea luptă s’a desfășu
rat chiar (filele acestea în dieta pro
vincială a Austriei de jos, unde ac
tualmente majoritatea este în ma
nile partidului social-creștin. Acest 
partid, vrend se repare greșelile tre
cutului, când fiind la putere parti
dul liberal, a despoiat șcblele de 
caracterul lor creștinesc, a presen- 
tat un proiect de lege prin care se 
restabilesce educația tinerimei în ca
drul principiilor solide și probate ale 
bisericei.

Lupta în jurul școlei se urmeză 
și la noi, cu deosebirea, că aici sunt 
doue momente, amendoue fdrte 
grave, din cari se pornesce acestă 

luptă, anume momentul confesional 
și momentul de naționalitate.

Cunâscem prea bine cele ce s’au 
petrecut în jurul proiectului lui Ber- 
zeviczy și seim, că acest ministru a 
convocat o anchetă spre a asculta 
părerile tuturor factorilor interesați.

După cele vecjute în domeniul 
politicei șoviniste, noi am fost pe 
deplin lămuriți asupra gândurilor lui 
Berzeviczy și nu ne așteptam din 
capul locului la lucruri mari de la 
faimosa lui anchetă. Metropoliții noș
tri s’au presentat, ce e drept, și au 
esprimat gravaminele naționale și 
confesionale în fața anchetei, înse 
din declarațiile ce s’au dat la aceste 
proteste, era de prevecjut, că glasul 
Arhiereilor noștri va fi glasul celor 
ce strigă în pustiu și prin urmare 
nu va avâ darul de a influința în 
bine asupra noului atentat plănuit 
de ministrul Berzeviczy.

Acum s’a presentat acel proiect 
camerei deputaților, înse decă cine
va ar fi avut vr’o ilusiune, că el în 
urma protestelor și memorandelor 
metropoliților români și a memoran
dului energic presentat de consis- 
torul săsesc din Sibiiu, se va îndulci, 
— s’a înșelat amar.

Proiectul s’a modificat, ce e 
drept, înse nu îndulcindu-se, ci înăs- 
prindu-se și mai mult. Așa d. e. în 
forma în care s’a presentat camerei 
se cere, ca la orl-ce școlă nemaghiară, 
decă numeral elevilor maghiari este 
de 20, se se introducă și limba ma
ghiară ca limbă de predare. In tex
tul original era acâstă disposiție nu
mai în cașul când numerul elevilor 
maghiari era 2O°/0. — Afara de a- 
cesta, pedepsele referitore la învăță
torii inculpați de „tendințe contra 
statului11, — sub care inculpare seim 
noi prea bine ce este a se înțelege 

• - se aplică nu numai învățătorilor 
; ctivl, ci și celor pensionari, luân- 
du-li-se din gură bucățica de pâne 
pentru care au, muncit o viâță în- 
•lîrâgă. Apoi jurământul, ce-1 vor de
pune învățătorii, îi obligă la supu
nere numai față cu superiorii lor „cei 
mai marl“, între cari după interpre
tările prea bine cunoscute, nu se vor 
înțelege autoritățile nostre confesio
nale. Și alte mai multe înăspriri de 
felul acesta sunt în numitul proiect.

Ce era nevoie atunci să mai 
convoce ancheta? De ce se mai 
îmbete d-1 Berzeviczy lumea cu apă 
rece, când gândul lui de la început 
nu era să asculte jalbele confesiu
nilor și naționalităților?

Este în adevăr revoltător ci
nismul cu care domnii de la putere 
îșl bat joc de sentimentele cele mai 
sfinte și de drepturile cetățenilor.

Nedreptatea este nedreptate, 
chiar și când se face unei minori
tăți disparente, al cărei strigăt de 
durere și indignare este năbușit de 
urletele majorității. Ce nume trebue 
să-i dăm însă nedreptății ce se să- 
vîrșesce față cu miliânele de locui
tori, față cu majoritatea populației, 
— în hatîrul unei utopii în veci ne- 
realisabile, ce se numesce „statul 
maghiar național?11

Trebue să te miri de sforțările 
copilăresc! ale unor maniaci, cari 
și-au pus în gând să răstorne mer
sul natural al lucrurilor, fisiologia 
lentă a prefacerilor în domeniul et
nologiei, prin legi cari în veci nu 
se vor pute esecuta, și chiar de s’ar 
pute esecuta, nicl-odată nu vor ave 
resultatul la care ei aspiră.

Un resultat însă totuși vor a- 
junge, și anume în două direcțiuni:

1) Opăcirea masselor poporului 
în progresul cultural și

2) Pecetluirea aversiunei acestor 
masse față cu pionirii șovinismului.

Maghiarisarea însă?
Nicl-odată!

Revistă politică.
Ministrul unguresc de culte și 

instrucțiune publică Berzeviczy s’a 
ținut de cuvânt. Intr’una din ședin
țele trecute ale dietei, el șl-a presen
tat proiectul de reformă a instrucțiunei 
în șcălele primare poporale, proiect fă
cut și refăcut pe calapodul maghia- 
risării. Proiectul se abate în unele 
privințe de textul presentat și des- 
bătut în faimâsa anchetă din Maiu 
a. c., să nu gândiți însă, că s’a fă
cut vr’o ușurare său modificare fa
vorabilă învățământului în școlele 
confesionale nemaghiare, ci din con
tră disposițiunile lui s’au mai înăsprit 
în multe privințe.

Se asigură, că proiectul va veni 
în desbaterea dietei încă la începu
tul lunei Noemvrie. Gu acest proiect 
ne ocupăm în primul nostru articol 
de acji. Aici amintim numai, că noul 
atentat în contra învățământului po
poral în șcâlele naționalităților a pro
dus și produce mâhnirea și iritațiu- 
nea cea mai mare în sînul popore- 
lor nemaghiare. Deputății Sașilor au 
declarat, că vor combate proiectul 
și vor vota contra lui. La alt loc 
publicăm declarațiunea deputaților 
sași. X)iarul sârbesc „Zastava11 din 
Neoplanta este informat, că episcopii 
sârbi au hotărît să-și ridice cuvântul 
în camera magnaților împotriva pro
iectului. Tot așa îl combat Slovacii. 
C’un cuvânt tâte națiunile nema
ghiare din Transilvania și Ungaria 
se vor ridica împotriva acestui aten
tat al ministrului Berzeviczy.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Când am mers pentru prima 
6ră cu tata la utrenie.

Povestire serbescă de Lazar Lazarevici.
— Fine. —

Mama stetea ciunchită lângă ladă și 
îșl frângea manile. Deodată cădu apoi jos 
fără simțiri. Soru-mea se repecli cu un țipet 
la dânsa, er eu sării din pat. Ne ciunchirăm 
și noi lângă mama, îl sărutam manile și îl 
strigam „Mamă !“ „Mamă 1“

Mama îșl veni erășl în fire și punend 
mâna pe capul meu, bolborosi ceva. Deo
dată se scula și aprinse candela ce era 
dinaintea iodnei sfântului Gheorghe.

„Haideți copiii, rugați-ve lui Dumnezeu, 
ca să ne scape din năcaz“, dise ea cu voce 
lămurită, ăr ochii îl sclipeau ca luceafărul 
pe ceriu.

Am. îngenunchiat înaintea iednei și 
ne-am făcut oruoe. Micul nostru Gheorghe 
a rostit jumătate din „Tatăl-Nostru“, apoi 
a sărutat mâna mamei și se uită lung la 
dânsa. Două părae de lacrăml îl curgeau 
pe obraz. Erau jertfele aduse cerului și 
lui sfântu Gheorghe. Acolo sus era ceva, 
ce i se părea că vede sermana mamă; a- 
colo era Dumnedeul ei, pe care îl vedea 

și care privia la dânsa din înălțime. Am 
vădut cum se arăta pe fața ei un semn de 
consolare și o strălucire par-că ar fi mân- 
găiat-o însuși Dumnedeu; sfântul Gheorghe, 
care străpungea cu lancea sa bălaurul, părea 
că privesce cu drag la noi. Mi se împaian- 
geniră ochii și mă aplecaiu asupra mânei 
stângi a mamei, cu carea mă ținea și m’am 
rugat pote și de o sută de ori: „Domne, 
tu vedl pe mama ! Domne, me rog Ție 
pentru Tata!“ și fără să vrdu am adăogat: 
„Domne, ucide pe afurisitul de Zelenbac“.

Am stat mult timp în rugăciuni. Apoi 
se scula mama și urcându-se pe scaun să
rută pe sfântul Gheorghe. Soru-mea făcu 
tot așa, apoi ne ridicară și pe noi de sub
suori, pe mine și pe frățiorul meu, și să
rutarăm și noi icona. Pe urmă mama luă 
o rămurică de busuioc uscat, ce se afla 
vârît lângă iconă și muindu-1 în aghiasmă 
stropi cu el prin odaie.

După aceea deschise încet ușa și merse 
în vârful degetelor la ușa odăii celei mari 
și făcu pe ea cu busuiooul semnul crucii. 
Ah, cât de mângâiat mă simțiam eu atunci! 
Nici odată n’am mai avut așa curagiu, ca 
în acele clipe. In momentul când mama 
sfinția ușa, se aufli un sgomot în lăuntru. 
Zelenbac striga cât îl ținea gura: „Cine 
mă pote sili, să joc mai departe? Aș vre 
se-1 văd pe acela1“

Larma ținu câte-va minute; apoi au- 
dirăm deschidendu-se ușa. Se aucjiau pași și 
ciorovăială. Compania de jucători se disol- 
vâ în sfârșit.

Tata însă nu veni. In zadar l’am aș
teptat. Se revărsa de zori. Eu și Gheorghe 
ain adormit și tata tot nu mai venia.

Când ne-am deșteptat, sorele era sus. 
Mă simțiam obosit și sdrobit, de dormit 
însă n’am mai putut adormi. M’am sculat. 
In casă era o atmosferă sărbătorescă, însă 
tristă. Afară era liniște. O radă de sbre 
întră pe ferestra deschisă. Candela ardea 
încă înaintea iconei. Mama și sora obidate 
de ostenelă, umblau în vârful degetelor și 
bolborosiau cuvinte de rugăoiuni migăind 
cu lucrul prin casă. De mâncare nu ne-au 
dat ca de obiceiil, nici uu ne-au în
trebat, decă ni-e fome; la școlă nu m’au 
trimis! — „Ce va să dică asta?“ mă în
trebam eu, „este vr’un mort în casă, ori 
s’a întors răposatul meu unchiu și trebue 
să-l îngropăm din nou?“

Mă cutremuram, aducendu-ml aminte 
de cele petrecute în cursul nopții și șoptii 
involuntar: „Domne! Ai tu scire de tata?“ 
și apoi adăugai cu totă căldura inimei 
mele: „D6mne, ucide pe afurisitul de Ze- 
lenbac !“

M’am îmbrăcat și am eșit. Fără să 
vreu m’am furișat la ușa odăii celei mail, 

der, de o dată tresării, simțind mâna ma
mei pe umărul meu. M’am întors. Mama 
îșl puse degetul pe buze, să nu fac larmă, 
apoi luându-mă de mână mă scose afară 
din casă. M’am uitat mirat după dânsa și 
nu sciam ce să cred. Ea s’a reîntors în 
odaie.

Peste câte-va minute m’am furișat din 
nou în vârful degetelor la odaia cea mare 
și m’am uitat pe gaura cheii. Am văclut 
masa și scaunele, din cari două erau răs
turnate. Pe podele erau împrăsoiate căr
țile, d’avalma cu mucuri de țigări, o ceșcă 
de cafea spartă lângă care zării un galben 
sclipitor. Pânzătura atârna pe jumătate jos. 
Pe masă oâte-va ceșcl pline de mucuri și 
cenușe de tutun steteau printre nisce far
furii gole. Pe una din farfurii resturi de 
tutun. Patru sfeșnice cu luminările arse 
pănă jos. Intr’unul licăria încă lumina hâr
tiei cu care fusese potrivită luminarea în 
sfeșnic și fumul se înălța gros pănă la 
plafond.

Cu spatele cătră ușă ședea tata ră- 
zimându-șl capul de braț. Era nemișcat.

M’am uitat îndelungat în lăuntru și 
îmi veniau fel de fel de gânduri sinistre 
și curiose. Mi se părea — nu sciu de ce — 
că e mort, și nu-mi puteam da semă, cum 
de un mort răsuflă, căci pe corpul lui se 
observa mișcarea produsă de respirație
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O neașteptată întorsătură s’a în- terese și favoruri materiale particu- 
tîmplat cjilele aceste în dieta din Bu- fare, egoistice ale membrilor săi. 
dapesta. Firul obstrucțiunei ce se por- * 
nise în contra provisoriului vamal 
cu Italia, s’a rupt de-odată, in urma , 
hotărîrei partidului koșutist de a nu , 
mai combate acest proiect, și guver- ; 
nul a ajuns iute și de grabă la resul- 
tatul de a vede trecut proiectul atât 
în desbaterea generală, cât și spe- , 
cială — ceea-ce s’a întîmplat în șe
dința de erl a dietei.

*) Numirea de maistor seu măestru nu e 
justificată, căci d-1 Birăuțiu este de profesiune cu
legător de litere, resp. „factor11 în tipografia sa- 
— Cor.

*
Din Viena sosesce scirea, că 

ministrului președinte austriac Koerber 
i-a succes a-se împeca cu Cehii. Cabi- ’ 
netul austriac se va reconstrui și se 
va întregi printr’un ministru ceh fără 
de portofoliu, er de altă parte Cehii 
vor căpăta însemnate concesiuni eco
nomice. Cronica însă nu spune, că : 
în schimb, ce vor da Cehii.

Ministrul președinte Koerber a 
fost alaltăerl în audiență la Majes- 
tatea Sa monarchul în Godollo, ca 
să-i raporteze despre împăcarea cu 
Cehii.

Dâcă soirile aceste sunt adevă
rate, noua întorsătură va avă o mare 
influență asupra proiectului pactului 
austro-ungar și va influința mult și 
asupra situațiunei politice ungare, ' 
întru cât proiectele pactului s’ar pută 
desbate și vota în „Reichsrath" și 
astfel s’ar înlătura o mare piedecă 
din calea activității și în dieta ungară.

Partidele germane din Austria 
cer și ele, ca să fie numit un mi 
nistru german fără portofoliu, căci 
la din’”contră ele vor pune piedeci 
lucratei guvernului în „Reichsrath".

f Partid politic și coterie.
/ Sub <i-'...... i..-,. _f--”-*-i.ii  trrlTn

cioș partidului nostru național ne scrie urmă- 
tdrele:
J Timișora, 25 Oct. n. 1904.

Pe cât de mare este în praxă 
deosebirea între un partid politic și în- 
îre o coterie seu clică, pe atât de 
fmică este deosebirea în definiția lor 
|echnică. Și una și alta se compune 
E' î asocierea mai multoi' indivifil, 

Qărul acestora nu importă. Dăr pe 
d partidul politic representă un 

prihdpiu, un program bine precuge- 
tat și stabilit, prin care tinde la un 
folos general al totalității, coteria 
seu clica are scopul de a vena in-

d partidul politic representă un

la principiile seu progra-

ca esemplu la asta, acti- 
viața fericitului Avram 

anii

Aderenții partidului politic au 
ca lege supremă în acțiunea lor prin
cipiul, programul și disciplina de 
cari nu se lapedă odată cu capul. 
Ei prefer asuprirea, persecuția, de
gradarea, chiar mdrtea trupăscă, înse 
în vi6ță nu deserteză din partid, nici 
se abat de 
mul lor.

Citez, 
vitatea și 
Iancu. După ce a luptat, în 
1848/1849, pentru drepturi naționale 
pe sâma națiunei române, n’a pr- 
mit remunerațiunile, nici decorații! i 
cari, cum se scie, s’au conferit pe ■ 
sdnei sale.

Aderenții coteriilor din contră: 
nu vreau nici se audă de disciplină, 
adecă de freu, cu atât mai puțin de 
vre-o eventuală abnegațiune. Pentru 
denșii fîe-care an, lună, ba măcar și 
numai o cji de așteptare și de răb
dare, care ar trece în vieță-le fără 
d’așl sătura poftele, ambițiile și gran
domaniile, este „inerție41, „amorțâlă", 
„neactivitate"!

Deci, ca se-șl ascundă adevăra
tul nume și adevărata lor chiemare, 
își dau nume străin, abună-6ră nu
mirea de „activist", care pare a suna 
mai bine la urechie.

„Activiștii" nu s’au adunat și 
nu s’au întrunit nici unde în țără 
ca trimiși de poporul român și în 
numele acestuia; nu s’au constituit 
nici când, nici unde în partid or- 
ganisat în regulă și cum se cade, 
der ei totuși și-au luat un nume de 
partid politic de sine stătător, și au 
luat, d’odată, lumea în cap, cutrieră 
țâra de la o lăture pănă la alta, ves
tind că ei, „activiștii", n’au de gând 
nici mai mult, nici mai puțin, decât 
a scăte politica de stat a stăpânirei 
de acji din țîțînl.

Ei, 2—3 la număr, său chiar 50 
de ar fi, vor birui pe cei 400 de 
deputațl de alte neamuri, de alte 
principii, îi vor arunca drept în vel- 
tărea Dunării cu palat cu tot și — 
vor ferici odată și bine poporul ro
mânesc !

Și vor să-l fericescă fără nici un 
program politie, fără nici o organi- 
sație, fără nici o disciplină de partid.

Ei bine, nu sciu ce vor Țice cei 
din Șasea, cari au auȚit acestea, dăr 

mie ’ml vine să cred, că nu le crede 
nimeni.

S’au sfătuit drăguții Doștri, în 
Timișăra, în luna trecută, și au ple
cat spre Șasea, adecă „prin Bănat", 
cu mândra lor „activitate", ca să 
fericâscă și pe Bănățeni, precum au 
fericit pe „Ciubărarii" din Dobra — 
vorba unui activist — și pe cei din 
Nădlac, Peeîca.

Și nici n’au ajuns bine în Șasea, 
și au și învins cu „activitatea" lor. 
Vlad om mare, maistor*)  Birăuțiu 
om mare, popa N. N. om mare, dasJ 
călul N. N. om mare, apoi „năr</ 
dule", ce mai vrei? /

Maistor Birăuțiu a crefiut, |oa 
crede și ac]i morțiș, că dâcă dinfcu- 
legător de litere a putut devenire- 
dactor, de ce să nu pătă el ajunge 
din factor de tipografie — factor 
politic.

S’a sufulcat deci la oratorie și 
nu numai că a imitat, ci a întrecut 
pe Vincențiu Babeșifi (!), preamărind 
pe d-1 doctor VJad.

Vlad a lăudat pe maistorul Bi
răuțiu, preoții, poporul, dascălii au 
ascultat, s’au însuflețit și etă „acti
vitatea" a încolțit, în Șasea!

Și d’aci înainte, o să prindă, 
miră-te, chiar și rădăcini. Căci tote 
întîmpinările, tote vorbirile, tăte to- 
asteie, banchetele, se vor tipări în 
tipografia lui maistor Birăuțiu, și se 
vor vinde poporului numai pe câte 
doi bani! Eftin de tot!

Semn rău! Ori că scrierile nu 
valoreză mai mult ca doi bani, ori 
că specula maistorului cu tipografia 
își scăte ghiarele prin sacul „acti
vității". Numai una din două, „ter- 
tium non datur“.

Și nu mai rămâne nimic de do
rit, decât una! „Activiștii" din cer
cul Șasea să cumpere acele foi vo
lante, der cu ridicata. Nu cu sutele, 
nici cu miile, ci miliăne de esem- 
plare să cumpere pe câte doi 
bani, căci numai miliănele de bani 
dau sutișore și miișore de corăne!

Și acum, spre încheiare, vin să 
mă esplic, de ce mi-am început a- 
ceată epistolă cu accentuarea deose- 
birei între partid politic și între no
torie său clică.

Pentru-că eu doresc, din inimă 
curată, ca pleiada „activistă" să nu 
apară cumva ca coterie său clică po
litică în ochii lumei străine, ori chiar 
în ochii poporului român din cercul 
Șasea.

Căci acest pericol cam amenință. 
Câud poporul din Șasea va observa 
că cei cu „activitatea" se preamă
resc tot mereu reciproc, și că în ceta 
lor nu se află decât tot dmeni ti
neri cu ambiții personale, omeni cari 
în alte limbi și la alte neamuri au 
numele de „ștreberl", atunci mă 
tem, că „activitatea" o s’o sfeclescă 
rău — „Somcea" în Șasea.

O să-și Țică cei din cercul Șasea: 
omeni buni, băgați de semă, că po
litica ce tinde la nimicirea năstră 
națională numai în timpul mai nou 
șl-a luat aventul său neîndatinat 
pănă acum.

Ea numai d’atunci se descarcă 
mai aspru asupra nostră, de când 
„activiștii" dau semne vii și pipăi
bile de desbinare, de demoralisare, 
de desfrânate în partidul nostru na
țional !

Voi sciți, omeni buni, că 
„frica ține pădurea". Pănă când toți 
Românii erau închiegațl în partid 
politic și în „pasivitate", guvernul 
agresiv avea răcore de neamul nos
tru. O are și acjl, der mai puțină. 
Asta se vede și se dă pe fațăpriu ți
petele organelor stăpânirii, cari ne 
înjură fără nici un motiv dat din 
partea nostră și cari nu mai înce- 
teză cu sbierăturiie lor, că țera este 
plină de „dușmani" ai patriei.

Unde sunt dușmanii și inimicii? 
Doră noi suntem dușmani?

Nu. Dușmanii sunt în consciința 
lor, că Românii desprețuesc politica 
lor, că ei nu participă de fel la ea. 
In frica lor proprie de urmările la 
cari vor trebui să ajungă acți-mâne, 
care frică îi face adesea de tresar 
și noptea din somn.

Deci săn’alergăm după caii vercjl 
ai așa fiisei „activități", căci de ea 
stăpânirea și organele sale nu s’a 
plâns niciodată, deci semn sigur, că 
nici că se teme de ea.

Cu astfel de „activitate" și cu 
2—3 său și eu 50 „activiști", guver
nul și stăpânirea — iute o va găta.

Apoi îmi trecu prin minte, că mâna lui 
cea tare acuma e de carton și nu pote să 
lovâscă cu ea.

Cine scie cât timp aș fi tot pândit 
așa la gaura cheii, dâcă nu m’ar fi atins 
erăși mâna mamei.

Eu mi-am scos căciula, i-am sărutat 
mâna și am eșit.

Era o di de sâmbătă. Pe stradă era 
ca de obiceiîi; fie-care își umbla după tre
burile sale. Țăranii își aduoea mărfurile lor 
la piață, neguțătorii se uitau în saci și pi- 
păiau mieii. Pandurul Novac striga cât îl 
lua gura, dând ordine care car unde să 
stee. Toboșarul Sreten umbla cu toba îu 
oraș și cetia un ordin prin care se opriau 
omenii a-șl lăsa porcii să umble pe ulițe. 
Trifko aducea un miel fript și striga : „Hai 
la mielu cald!", er Iosif bețivanul mătă- 
hăia pe lângă un gard.

„De oe n’ațl deschis astădi dughiana?" 
mă întrebă cojocarul Ignatie trecând pe 
lângă noi.

„Nu sciu" răspund eu.
„Pote e beteag tatăl tău?"
„Nu".
„Ori o fi plecat de-acasă ?
„Da, s’a dus la sate" am răspuns eu 

și am intrat fuga în curte.
Nu trecu mult și doi colegi de școlă 

veniră trimiși de asprul învățător, să vadă 
de ce nu m’am dus la școlă? Abia acum 
îmi veni în minte că ar fi trebuit să merg 

la școlă ! Luai cărțile subsudră și o bucată 
de pâne în buzunar. Mama a cjis băieților, 
că n’am putut să merg mai curând și se 
rogă de domnul învățător să nu fie supărat.

Ce s’a întâmplat acasă în timpul oât 
eu eram la școlă, nu sciu. Am găsit totul 
așa, cum lăsasem. Mama și sora ședeau cu 
mânile în polă. N’au gătit nimic de mân
care în acea di. Umblau în vîrful degete
lor când treceau pe lângă odaia cea mare 
— totul era așa ca și diminâța — și of
tau întocmai ca și când a murit unchiul. 
Georgel legase ceva în curte de coda mâ
ței și se veselea de săriturile ei. Servitorii 
ousiau sumane în odaia lor. Stoian se cul
case pe o căpiță de fân și horcăia ca la 
medul nopții. Tata stetea tot așa ca și di- 
minâță și nu se mișca de loc. Blana îl era 
aruncată pe umeri și chimirul se ridioa și 
se lăsa în jos sub respirația lui adâncă. 
Când trăgea clopotul de vecernie, durmia 
încă. Sorele asfinția și în sufletele nostre 
se sălășluia de asemenea întunerecul. Nu 
era nădejde de a scăpa de acestă miserie 
insuportabilă.

Eu ședeam pe pragul ușei și țineam 
în mână o carte. La ferâstră zăriam fața 
scofâlcită a mamei, răzimată de mâna-i sub
țire. Urechile îmi vâjăiau și nu puteam să 
gândesc nimioa. Da odată se audi scârțăitul 
unei uși. Mama dispăru de la ferestră și 
eu tresării, căci era ușa de la odaia cea 
mare. Tata se ivi în prag. Căciula îl era 

cam într’o ureche și de sub ea eșia părul 
vîlvoiu pe fruntea-i lată. Mustețele îl erau 
atârnate în jos, tata îmbătrânise mult. Der 
ochii lui! N'cl nu sămăna cu cei de altă 
dată. Erau întrațl în cap și lipsiți de stră
lucirea lor. Ou pledpele pe jumătate închise, 
tata își rotia încet ochii obosiți încoce și 
încolo, fără să se uite anume la ceva. In 
trăsăturile lui se vedea o espresiune de 
tristeță și milă, care nu o avuse mai nainte. 
Așa o înfățișare avea fie iertatul unchiu, 
în momentul când a cerut să vie preotul 
să se spovedescă.

Tata păși înainte de-alungul corido
rului, deschise ușa odăii nostre și își vîrî 
capul pe ea, der îl retrase erăși repede, 
închise ușa și apoi eși pe stradă, îndrep- 
tându-se spre casa cumătrului Uie.

Toma, fiul cumătrului mi a povestit 
mai târdiu, că tata și cu tatăl-seu s’au în
cuiat amândoi în odaie și au vorbit îm
preună încet, să nu-i audă nimeni. Pe urmă 
au adus hârtie și cernelă, au scris oeva și 
au pus pecetea. Ce-a fost asta, nimeni nu 
scia și nici nu va sci vr’odată.

Cătră orele nouă și jumătate noi co
piii eram în pat, numai mama ședea cu 
mânile în polă și se uita cu ochii bleojdițl 
la flaoăra luminării. Câud a audit portița 
deschidendu-se, stinse în grabă luminarea 
și se vîrî în pat.

Mie îmi bătea inima sub plapomă ca 
un ciocănel. Ușa se deschise și întră tata. 

Se desbrăcâ repede și se culca. Audiam 
cum se svârcolesce în pat. In sfârșit am 
adormit.

Nu sciu cât timp void fi dormit, 
destul că deodată mă trezesc simțind ceva 
umed pe frunte. îmi deschid ochii pe ju
mătate. Luna lumina pe ferâstră și râtjele 
ei cădeau pe obrazul mamei, care durmia. 
Arăta ca o bolnavă de morte, cu ochii în
chiși și peptul i-se agita în neliniște.

Tata stetea la patul ei și se uita la 
dânsa necontenit. După câtva timp veni la 
patul nostru. Se uită la noi, cei doi băieți, 
și apoi la soru mea. „Dorm!" șopti el. 
Der par-că s’a speriat de propriul șoptit și 
rămase oa stâlpit în loc. A stat el o tonă 
așa și am zărit cum își întorcea ochii u- 
medi când la mama, când la noi. Eu însă 
nu mă mișcăm.

Acum se îndreptă în vârful degetelor 
spre poliță, luă de-acolo pistolul țintuit cu 
argint și îl vîrî în buzunar, apoi puse că
ciula îu cap și eși din odaie.

Abia închise însă ușa, mama se ridică 
în pat. După dânsa se soulă și sora. Oa 
nisce iezme! Mama se coborî repede der 
cu precauțiune din pat și se apropiă de 
ușă. Soru-mea după dânsa, mama însă o 
trimise înapoi la patul nostru.

Eu sării de asemenea din pat și mă 
repezii la ușă; soru-mea mă apucă de mâ
nă vrând să mă oprescă, eu însă m’am 
sinâncit și m’am luat după mama. M’am
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Ajutore pentru incendiat!.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendiu din comunele Câmpeni, 
(Munții apuseni), Ostrovul-mare (Hu- 
nedora), Sotelec (Solnoc-Dăbâca) și 
Mădăraș (Sătmar) — au mai Intrat 
la Redactiunea cj.iavulu.i nostru ur- 
mătoreJe sume:

Din Ploești de la d-1 loan G. Stroescu 
pentru incendiații din Câmpeni 50 cor.

Din Vidraseu de la d-1 Ioan Oros 
Rusu, jude în pensiune pentru incendiații 
din Câmpeni 5 cor.

Din Apșa-de-jos de la d-1 Erniliu 
Huban preot gr. cat. 5 cor. pentru ince- 
dianții din Câmpeni și 5 cor. pentru cei 
din Madaraș, la olaltă 10 cor.

Din Boos de la d-1 Ioan Butnar, pro
prietar pentru incendiații din Câmpeni 
4 cor.

Din Bacifala de la d-1 Alexi Băn- 
cilă pentru incendiații din Câmpeni 2cor.

La olaltă 71 cor.
Transport din Nr. dela

1 (14) Oct. 1667 cor. 53 bani.
Suma totală: 1738 cor. 53 bani.

Deputății sași și proiectul lui 
Berzeviczy.

Deputății sași au ținut Duminecă o 
conferență, spre a lua o hotărîre în pri
vința atitudinei ce o vor observa față cu 
proiectul lui Berzeviczy. In conferență s’a 
hotărît a presenta ministrului președinte 
gravaminele Sașilor. Luni s’au dus depu
tății sași la ministrul președinte spre a 
comunica contelui Tisza, că nu pot primi 
proiectul lui Berzeviczy și că au de gând 
a-și motiva refusul atât în clubul liberal, 
cât și în camera deputaților. împreună cu 
deputății sași a fost la contele Tisza și un 
deputat maghiar, baronul Petrichevich, de
putatul Sebeșului-săsesc, ceea-ce a produs 
o plăcută impresiune la Sași.

La vorbirea deputatului sas Melzer, 
a răspuns contele Tisza, spunând, că ia 
la cunoscință declarațiile deputaților sași, 
însă nu pdte să se pronunțe în meritul 
lucrului, fiind-că afacerea se ține de mi
nistrul instrucțiunei publice.

Deputății sași au publicat în tote fo
ile următdrea declarațiune:

„Cei 14 deputați sași din dieta un
gară au hotărît în unanimitate, de a res
pinge proiectul de lege referitor la ins
trucția primară, presentat de guvern și 
care involvâ o violare a legii de naționa
litate de la 1868, o restrîngere a autono

miei bisericei evang. săsesci și primejdu
irea existenței școlelor primare săsesci, și 
a-și motiva acdstă respingere la locul seu 
cu de-araănunt și energic. Alte hotărîri în 
stadiul actual al pertractărilor socot că ar 
fi premature și își reservă șie-și și acelora 
în fața cărora au să dea semă despre ati
tudinea lor politică, de a aduce asemenea 
decesiuni la timpul necesar".

Diarele săsesci, în frunte cu „S. D. 
T.“ din Sibiiu sunt forte iritate din causa 
acestui proiect, menit a-le distruge isvo- 
rul lor cultural de sute de ani și combat 
în articole violente proiectul lui Berze
viczy.

Se raporteză între altele, că Tisza 
ar fi primit cu multă afabilitate pe depu
tății sași și și-ar fi esprimat mulțumirea 
pentru declarația lor sinceră. Tisza ar fi 
declarat, că nici prin gând nu-i trece nici 
lui, nici unui alt membru al guvernului, a 
distruge șcdlele săsesci. La desbaterea 
proiectului, deputății sași vor fi liberi a 
combate preiectul, fără să fie obligați a 
se ține de disciplina partidului guverna
mental. Va să dică deputății sași, cari nu 
de mult au întrat în acest partid, vor pute 
se rămână și pe mai departe în el, cu 
tdte că vor respinge proiectul.

Situația acestor deputați în tot ca
șul este fdrte precară, când trebue să fie 
în același timp și prieteni și adversari ai 
partidului lui Tisza.

Condamnarea lui Veszelowsky. 
La alegerile din 1901 deputatul slovac 
Francisc Veszelovsky a ținut alegătorilor 
din Aszod și celor din Korlât-ko nisce cu
vântări, pentru caria fost dat în judecată, 
însă tribunalul din Nitra l’a achitat. Tabla 
(curtea de apel) din Pojun l’a găsit vino
vat și l’a condamnat la 1 an închisdre de 
stat. Acestă pedepsă a fost întărită alal- 
tăeri și de Curia (curtea de cassație) din 
Budapesta. Reproducem după „Egyeter- 
tes" cuvintele lui Veselovszky pe cari se 
dice, că le-ar fi rostit, săvârșind prin ele 
„ațîțare contra unității statului, contra le
gilor maghiare și contra naționalității ma
ghiare".

„M. Sa împăratul —ar fi dis V.la A- 
szăd — a poruncit să se facă alegeri cu
rate. Poporul slovac este asuprit în Un
garia. El n’are alt drept, de cât să plă- 
tescă dări, er legile cari sunt în favorul 
vostru nu se esecută. Numai pe acelea le 
esecută, prin cari vă despoie. Cerem ca 
limba slovacă se fie obligătdre în șcdlele 
secundare (gimnasii) și la esamenul de 
maturitate. Deregătoril să fie obligați a 
depune esamen și ei din limba slovacă, 
cum e și în Austria, Moravia și Boemia".

Er în Korlătko ar fi dis:
„Bunul și bătrânul nostru împărat a 

poruncit să fie alegeri curate. Decă mă 
alegeți, voiu pretinde să se ștărgă căsăto
ria civilă și să ni-se dea îndărăt șcdlele 
închise. Noi am fost pe acest pământ îna
inte de a fi venit Maghiarii, N’avem alte 
drepturi, afară de a plăti dări".

Conflictul anglo-rus.
. Intre Anglia și Rusia a isbucnit pe 

neașteptate un conflict serios. Tocmai adi 
săptămână, flotă rusă din marea Baltică a 
ajuns, în drumul ei spre Extremul-Orient, 
în marea de nord și aprope de portul 
eng es Hull a atacat, fără de veste cu 
ghirlele de tun, flotila de pescari englesi, 
care se compunea din vre-o sută de vase. 
Inoidentul s’a întîmplat noptea. Timp de 
20 minute Rușii au descărcat gldnțe asu
pra flotilei englese, au ucis un căpitan și 
doi matrosi și au rănit pe mulțî alții; un 
vapor fu scufundat, ăr alte câte-va stri
cate.

Atacul acesta a produs în tdtă An
glia o mare iritațiune și diarele au înce
put să scrie cu multă înverșunare în con
tra Rusiei, cerând satisfacția cea mai de- 
săvîrșită.

Nimeni nu-și pdte da exact semă 
cum o escadră atât de puternică s’a nă
pustit asupra unei biete flotile de pescari 
și a bombardat’o timp de 20 minute. Unii 
spun, că ofițerii ruși ar fi fost bieți, alții 
die, că incidentul a provenit din tema 
Rușilor de a fi atacați în largul mării, 
căci se vestise ‘înainte, că Japonesii ar 
vre se facă atentate asupra escadrei ru
sesc! deja în apele europene. După una din 
versiuni, flotila englesă bine luminată pri
vea la escadra rusă și îi număra vasele și 
le studia, ceea-ce n’a putut conveni co
mandantului escadrei ruse, care a ordonat 
bombardarea. E curios apoi, că flotila en
glesă n’a dat semnal, că se retrage și n’a 
dat a înțelege escadrei, că e o flotilă ino
fensivă de pescari.

Destul, că un mare conflict a isbuc
nit între Anglia și Rusia. Guvernul engles 
a trimis o notă de protestare la Peters
burg, în care a cerut satisfacție de la 
Rusia, între altele: scuze formale pentru 
actul de violență contra unor supuși en
glesi, și deplină despăgubire pentru vic
time. Nota cere tot-odată deschiderea 
unei anchete cu condițiunea de a-se ga
ranta, că resultatul anchetei va fi urmat 
de măsurile necesare.

După scirile mai nouă Țarul Rusiei 
a adresat regelui Eduard al Angliei o te

legramă, în care își esprimă adânci re
grete pentru incidentul din Huli, pe care 
Țarul îl atribue unei greșeli.

Prin acăsta însă conflictul nu s’a 
aplanat. Pentru-ca să fie gata la ori-ce 
eventualitate, Anglia face pregătiri se- 
ridse. Admiralitatea englesă a ordonat 
mobilisarea a 25,000 marinari din reservă, 
er flotei englese din Mediterană i-s’a dat 
ordin, ca să mergă la Gibraltar. Flotele 
englese din tdte părțile lumii au primit 
de asemenea ordin să stea gata , Pregă
tirile acestea le face Anglia, ca să dea 
Rusiei o dovadă neîndoiosă, oă așteptă 
satisfacțiunea cea mai completă.

Telegrame din Londra cu data de 
27 Octomvrie spun chiar, că Anglia s’ar 
pregăti de răsboiu (?) Guvernul rusesc șo- 
văesce a pedepsi pe ofițerii ruși vinovați 
de atacul din Huli și n’ar vră să dea ga
ranții, că incidentul acesta nu se va mai 
repeta. Pe fliua de eri guvernul engles a 
fixat terminul de răspuns. La cas că Rusia 
nu va răspunde mulțumitor, Anglia ar 
rețină flota rusă din Baltica în drumul ei 
spre Extremul-Orient.

Flota rusă a ajuns deja alaltăeri Ia 
Vigo (port spaniol). Comandantul portului 
din Vigo s’a dus pe vasul admiralității 
ruse, făcând declarația, că guvernul spa
niol interzice vaselor rusesc! de a în
cărca provisiuni. Admiralul a răspuns, că 
deorece câte-va din vasele sale au fost 
avariate, s’au despărțit de partea cealaltă 
a escadrei. In contra oprirei însă, nisce 
vapore germane încărcate cu cărbuni au 
acostat lângă cuirasatele rusesci. Interve
nind din nou comandantul portului, ca să 
nu se violeze neutralitatea, admiralul rus 
Rosdestwensky a declarat pe cuvântul său 
de ondre, că nu se va aprovisiona cu 
oărbunl în apele spaniole. El a pretins 
însă, ca fie-care vas să încarce câte 400 
tone, ca să potă ajunge pănă la Tanger.

Resboinl ruso-japones.
Pe câmpul de răsboiti din Man

ciuria nu s’a întâmplat în cțil0!0 din 
urmă nimic mai însemnat. Armatele 
inimice, nedespărțite de cât de abia 
500 de pași, își stau afli față în față. 
De la satul Sahopu, care se află a- 
cum în mânile Rușilor, linia de luptă 
se întinde dinspre apus de-alungul 
fluviului Hun, er spre răsărit pănă 
la pasul Kantulin, — 30 chilom. de 
la Sahopu. Prin urmare o parte a

tîrît de-alungul gardului pănă la fântână 
și m’am ciunchit acolo după colac.

Era o nopte din cele mai frumose. 
Cerul era senin și luna revărsa o lumină 
argintie. O bore ușoră sufla. Altfel nu era 
nici o mișcare în natură. Acum zării pe 
tata, că se uita pe ferestra slugilor și apoi 
se duce mai departe pănă la șură. Aici 
scose pistolul.

In clipita aceea mama răsări lângă 
dânsul.

Tata era sdrobit. S’a îngălbenit și s’a 
uitat aiurit la mama: „Mitar, dragul meu, 
stăpânul meu, ce ai de gând?" dise ea.

Tata tresări. Se uita trist la dânsa 
apoi răspunse cu glas stins : „Du-te Marițo ! 
Lasă-mă ! Eu sunt pierdut !"

„Cum să fii pierdut, dragul meu ? 
Dumnedeu nu te va lăsa ! Ce fel de vor- 
be-s aste?

„Am pierdut în cărți totul" eflse tata 
și își ridică brațele în sus.

„Și decă ai pierdut! Nu tu ai fost 
oâștigat, ce ai pierdut?"

Tata se dedu un pas îndărăt și se 
uita uimit la mama.

„Dâr tot! tot!" dise el.
„Ei, și ?“
„Am pierdut și calul !“
„Era o mârțdgă bătrână!"
„Și pământul !"
„Tot nu era roditor!"
Se apropia de dânsa și i se uită în 

ochi.
Mama stetea ca o iednă.
„Am pierdut și casa" continua tata.
„Nu face nimica. Numai tu să fi să

nătos !"
„Marița!“
„Mitar!"
„Ce dici tu Marițo ?"
„Eu tji°> că Dumnedeu să te țină pe 

tine și copiii noștri. Nu casa și pământul 
ne-au hrănit pe noi, ci tu! N’o să perim 
de fome, cât timp vei fi tu cu noi !“

Tata șovăi și se rezimâ de umărul 
mamei.

„Marița", dise el, tu...?“ Apoi începu 
să plângă cu sughiț și își acoperi ochii cu 
mâneca. Ea îl prinse de mână.

„Când ne-am căsătorit, n’aveam ni

mica, afară de o plapomă, o olă și o covată 
și astădl avem o casă plină".

Vedeam pe sub mâneca tatii, curgând 
picături de lacrăml, oarl străluceau în lu
mina lunei.

„Ai uitat cutia mea cu galbenii eco
nomisiți și puși la o parte?" continua mama.

„Bine did. E plină" răspunse tata cu 
voce înduioșată și își lăsa brațul în jos.

„Și de ce să stea acolo de geaba ? 
Ce să ținem în casă un capital mort? Ia 
galbenii și îl bagă în negoț".

„Așa să facem ! Să-i băgăm în cereale".
„Apoi ce creflt tu? Dor nu suntem 

încă bătrâni. Și slavă Domnului suntem 
sănătoși, și copiii ne sunt de ^asemenea 
sănătoși. Ne vom ruga lui Dumnedeu și 
vom lucra".

„Ca dmeni cinstiți!"
„Tu nu ești tândală ca mulțî alții. 

Eu nu schimb cele două mâni ale tale pe 
tot capitalul lui Paranos, nici chiar de ar 
fi de două ori cât este!"

„Să ne zidim din nou oăsnicia!"
„Ne vom îndrepta copiii pe calea cea 

bună!“ dise mama.

„Să nu mă blesteme după mdrte !...° 
Domne! De când nu i-am vădut!"

„Haide și îi vedi!" respunse mama și 
îl luâ de mână și îl ducea ca pe un copil.

Din trei sărituri am ajuns ușa și m’am 
vîrît în pat. „Culcă-te“ diseifl. cătră soru- 
mea și trăsăifi plapoma peste cap.

In olipita aceea intrară și părinții în 
odaie, er clopotul suna de utrenie. Și su
netul clopotului se legăna melodios în 
văzduh făcând să tresară sufletele creștine, 
întocmai cum talazurile apei atrag o ră- 
murea uscată, așa atrage și sunetul clopo
tului pe om și îl frânge cătușile trufiei, er 
sufletul obidat vOrbesce cu ceriul.

„Fiule scolă-te !“ dise tata. „Să mer
gem la utrenie !“

*♦ *
Anul trecut, umblând prin Belgrad, 

am vădut în Topcider pe Petru Zelenbao 
în costum de pușcăriaș: — Sfărîma pietri.

O n i ț ă.
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Rușilor atau spre sud de Saho. Ja- 
ponesii le stau față ’n față.

O scire telegrafică din Mukden 
anunță, că trupele sufer mult din 
causa frigului. Regiunea Mukdenu- 
lui e pustiită pe o distanță de 30 
verste spre sud de Mukden. Toți lo
cuitorii s’au refugiat. Bunăstarea’de 
odimoră a dispărut. Nenumărate case 
au fost prefăcute în cenușă. In Muk
den sosesc sute de familii, cari n’au 
ce mânca.

Țarul Rusiei a numit pe Kuro
patkin comandant suprem al trupelor 
din Manciuria.

Amiralul Alexiezv a dat un ordin 
de cfi cătră trupe, în care le aduce 
la cunoscință, că a fost dispensat de 
obligamentele de comandant suprem 
și la acest post a fost numit Kuro
patkin. Alexiew rămâne însă în pos
tul său de locțiitor al Manciuriei.

Despre Port-Arthur nu se aude 
nimic nou. O telegramă din Peters
burg asigură, că garnisona rusâscă 
de acolo numără încă cel puțin 20 
— 25,000 omeni. La începutul ase
diului erau 34,000. Garnisona are 
încă provisiuni și munițiuni sufici
ente, așa încât ea se pote susțină 
mult timp.

— 15 (28) Octomvrie.

Ț Nicolae de Șuștai. Erî, Joi pe la 
orele 12, o scire tristă s’a răspândit în oraș, 
care spunea că simpaticul bărbat Nicolae 
de Șuștai, președinte de tribunal în pen
siune, care în timpul verei adesea se ve
dea pe promenădile Brașovului într’un jilț 
cu rotițe de care îl țintuise paralisia de 
aprfipe un sfert de secol, s’a mutat dintre 
cei vii punându-și singur capăt vieții. Șuș
tai se vede că ne mai putend suporta 
crudele suferințe, într’un moment’de suresci- 
tație a descărcat glonțul ucigaș în tîmpla 
dreptă. Pe la orele 11% el și-a trimis ser
vitorul la d-1 notar public Petru Nemeș 
(seu substitutul d-sale) cu o scrisore de 
următorul conținut:

„ Te rog vinoșiiainveniarul avereimele 
și primesce administrarea ei. Cheile de la 
cassa de fier sunt în buzunarul pantalo
nilor. Adio!“

Pe când s’a dus d-1 Nemeș la locu
ința lui Șuștai, str. sf. Ioan nr. 9, acesta 
se împușcase cu un revolver de 5 mm. 
în tîmplă și se afla fără simțiri, în agonie. 
Șuștai a fost transportat la spital, unde 
s’au făcut încercări de a-se extrage glon
țul, însă fără succes. La 3'/2 ore și-a dat 
sufletul. Substitutul d-lui Nemeș d-1 Vic
tor Pop în cursul orelor de după amiadî, 
în preșența martorilor d-1 Petru Pop, jude 
în pens, și X^Săbădeanu, a luat inventarul 
și a sigilat locuința, lăsând liberă numai 
o odaie, antreul și bucătăria, unde se stea 
menagera, și ea greu bolnavă, și servitorii. 
Răposatul a lăsat o avere considerabilă 
de vr’o 60.000 corone. Cașul acesta trist 
a provocat sensație durerosă îu Brașov. 
Șuștai este ultimul președinte de tribunal 
român în Ardeal dintre cei-ce mai erau 
în vieță. — După cum suntem informați 
șî-a lăsat întrega avere bisericei sf. Ador
miri din Cetatea Brașovului pentru a-se 
crea fonduri de stipendii. — Fie-i țărîna 
ușfiră!

Inspector general al cavaleriei aus- 
tro-ungare a fost numit Archiducele Olto.

Distincțiune. D-1 medic colonel (Ober- 
stabsarzt I kl.) Dr. loan Popp, care timp 
de 4% ani a fost medic șef al frarnisfinei 
și comandant al spitalului militar din Bra
șov, după cum cetim în numărul cel mai 
■nou al monitorului fistei (Verordnungsblatt), 
la propria sa cerere a fost trecut la pen
sie cu domiciliul în Sibiiu. Cu acestă oca- 
siune a fost distins de Maiestatea Sa pen
tru îndelungatele și eminentele sale ser
vicii ou esprimarea mulțămirei prea-înalte 
(Medalia de merite militară seu signum 
laudis). D-1 Dr. Popp a fost distins deja 
pentru meritele sale încă la 1891 cu cru
cea de aur cu coronă.

îndepărtarea d-lui Dr. Popp din Bra
șov, unde șî-a câștigat stima și iubirea tu
turor, cu deosebire însă a societății române, 
este mult regretată. Urăm distinsului băr
bat să se bucure anî îndelungați în de
plină sănătate de odihna binemeritată îm
preună cu st. d sala familie.

Aniversare de 80 ani. In <jiua de 
23 Octomvrie d-1 loan Oros-Rusu, jude r. 

în pensiune și proprietar în Vidrasău șî a 
serbat în cerc familiar jubileul de 80 anî 
al nascerii sale. Dintre membrii familiei 
erau de față d-1 George Pop, director de 
finanțe cu soția sa ca cumnațî, d-1 Mihaiu 
Cirlea cu soția sa ca ginere, d-1 căpitan 
Gregore Pop din Bucurescî. Adresăm și 
din parte-ne felicitările nfistre vrednicului 
bărbat.

Decisiunea în procesul școlelor 
catolice din România. In „Monitorul Ofi
cial11 a apărut dilele acestea decisiunea 
ministrului Haret în cestiunea procesului 
șcdlelor catolice, care dispune retragerea 
autor îs ațiunii dată celor trei superifire ale 
școlelor din Bucurescî, Galațî și lașî și a 
întregului personal didactic al acestor 
școli. Pănă la 10 Dec. v. aceste institute 
vor pute funcționa în mod provisoric, 
după acest termin nu va mai pută func
ționa nici un institut, decă nu va fi depus 
la minister tote actele și documentele ce
rute de regulament. Autorisarea de a 
funcționa se va da numai acelor institute, 
cari vor împlini condițiunile cerute de re
gulamentul școlelor private de la 4 Iulie 
1896. Decisiunea mai interăice pentru tot- 
deuna funcționarea în învățământul pri
vat celor 3 superiore din Bucurescî, Ga
lați și Iași și maicei Maria Teuphane.

In legătură cu acesta (jiarul oficios 
„Independance Roumaine“ anunță, că mi
nistrul Haret va presenta în sesiunea vii- 
tore a camerei române un proiect de lege 
cu privire la școlele particulare din Ro
mânia.

Jubileul primarului din Viena. 
Primarul Dr. Lueger din Viena șî-a serbat 
Dumineca trecută aniversarea a 60-a a 
nascerii sale în mijlocul unor ovațiuni en- 
tusiaste ale cetățenilor. Amicii și aderenții 
lui au adunat prin subscripție suma de 
350.000 corone, pe care Lueger a depus-o 
ca fundațiune pentru meseriași. Popularul 
primar a primit sute de cadouri prețiose 
(o tabatieră de piele de antilopă împodo
bită cu borduri de aur și 60 briliante) și 
mii de felicitări, între cari una căldurosă 
de la archiducele Ferdinand și soția sa.— 
Evreo-socialiștii s’au încercat să tulbure 
frumosa serbare, însă n’au isbutit.

Din St. Louis primesce diarul „Con
servatorul" o scrisore, în care se vorbesce 
și despre o mica esposițiune aranjată de 
d-na Emilia Cordoneanu din Bucurescî cu 
privire la modul de educațiune „al micilor 
Români de pe malul Dâmboviței* . In acestă 
scrisore se dice între altele următorele:

„D-1 Zolnay (odinioră elev al Șcfilei 
de Bele-Arte din Bucurescî, acum profe
sor la Academia de Bele-Arte și la Uni
versitatea din St. Louis, șef al lucrărilor de 
sculptură la Exposițiune, sub-director al 
Museului etc.) fiind un vechiu prietin al 
familiei Cordoneanu, se însărcinase să a- 
ranjeze acestă exposiție, nu numai ca un 
act de amiciție, der încă ca o cestiune 
de mândrie de a-și vede țera represen- 
tată într’un mod distins, deși pe o scară 
mică de altmintrelea, lucru destul de greu 
în fața unor țări, ca Germania, Franța, 
Englitera etc., cari au cheltuit câte 3—4 
sute de mii de lei numai în secțiunea di
dactică. In sfîrșit acfistă exposiție a d-nei 
Cordoneanu, mică cum e, face față tu
turor cerințelor și e cât se pote de admi
rată, căci e aranjată cât se pote de fru
mos și artistic. Der ceea-ce e și mai im
portant, este că am informație positivă, 
că la concursul internațional, juriul a 
acordat d-nei Cordoneanu o medalie pen
tru excelența lucrărilor copiilor, precum 
și pentru volumul d-sale didactic relativ 
la sistemul învățământului froebelian. De 
sigur România păte fi mândră de succesul 
acestei învățătore eminente, căreia i-s’a 
dat un loc de onore la acest concurs di
dactic al celor mai civilisate națiuni din 
lume.“

Mulțămită publică. încă din, Aprile 
1903 începuse a mi-se slăbi vederea, slă
birea aceea succesive s’a tot potențat, 
pănă când în decurs de un an și trei luni 
se potențase în așa măsură încât deve
nisem cu ochiul drept aprope orb de tot; 
observ că cu ochiul stâng de mult ve
deam forte rău și întunecat. Ingrijat tare 
de atare nenorocire venită asupră-mi la 
bătrânețele mele, am consultat pe unii 
oculiști de renume și aceia au constatat, că 
la ochiul drept mi-s’a făcut un fel de albeață 
numită cu termin nemțesc „grauer Star“, 
(cataractă), care după-ce s’a desvoltat deplin 
au trebuit să se opereze. In atare împre
jurare pătruns de dorul fierbinte de a-mi 
pute recăpăta vederea pierdută, m’am su
pus operațiunei efectuite cu bun succes 
prin d-1 Dr. Puss medic oculist la spitalul 
civil Francisc Iosif din Sibiiu. Operațiunea 
s’a făcut în sanatoriul evanghelico-au- 
gustan în Sibiiu, unde după operațiune 
am trebuit se rămân sub cura amintitului 
medic oculist. După-ce prin sciința și di

băcia domnului medic oculist sus amintit 
fui fericit a-mi recăpăta vederea, respec
tive lumina ochilor, care este cel mai 
scump organ al omului, mă simt dator 
a-mi esprima prin acestea șiruri și pe ca
lea plubicităței cea mai profundă a mea 
mulțumită și recunoscință, d-nului Dr. 
Fuss, carele în tot timpul cât am fost în 
sanatoriu s’a purtat față de mine cu deose
bită prevenire și îngrijire. Asemenea sunt 
dator cu recunoscință și față cu institutul 
numit evanghelico-augustan, unde am fost 
îngrijit și tratat cu totă îngrijirea și bună
voința. Blașiu, 25 Octomvrie 1904. — loan 
V. Russu, can. metrop.

Foc. Duminecă sera a ars în Zâr- 
nesci fabrica de scânduri a maestrului 
măsar Ioan Gârniță. Paguba este de vre-o 
5000 corone. Focul a fost pus de un rău
voitor necunoscut.

Distincții românesc! la ofițeri aus- 
tro-ungarî. Ultimul număr al Monitorului 
ostei „ Verordnungsblatt“ din Viena pu
blică o mulțime de permisiuni acordate 
unor generali și ofițeri de artilerie și de 
la arsenalul din Viena, de-a purta decora- 
țiunî românescî. Așa FZM. cavaler de 
Kropatschek inspectorul general al artile
riei a primit Crucea cea marea a ordinu
lui „Sieua României*,  feldmareșal-locote- 
nentul Thiele directorul arsenalului de ar
tilerie crucea cea mare a ordinului „Co
rona României". Apoi urmeză vr’o 4 ge
nerali de brigadă, coloneii, locotenenți co
loneii, căpitani etc. cu alte decorațiunî co- 
răspundătore gradului lor.

Militare. D-1 sub-locotenent' Gustav 
Humfiia a fost transferat de la reg. 62 la 
reg. 43. — D-1 cadet aspirant de ofițer în 
reservă George Spătar iu a fost primit în 
serviciu activ la reg. de tren nr. 2. — 
Demetrie Banciu, oberstabsprofos la peni
tenciarul militar din Arad, a fost decorat 
pentru serviciul îndelungat și credincios 
cu Crucea de argint cu coronă.

Cununii. D-șora Marina I. Balea și 
d-1 Nicolae G. Tampa îșî vor serba cunu
nia religifisă Duminecă la 30 Oct. în bi
serica Sf. Adormiri din Brașovul-vechiă.

— D-1 Petru Bărbat notar cercual 
și-a serbat Duminecă în 16 1. c. st. n. în 
Cuciulata cununia sa religifisă cu d-șora 
Emilia Sglimbea.

Sciri de la Românii noștri din 
America. Din Wheeling W. Fa ni-se 
scrie cu data de 13 Oct.: Vă rog a pu
blica în prețuita d-vostră Gazetă următo- 
rea nenorocire; Lângă Wheeling, este un 
alt oraș cu numele Benwood, unde sunt 
mai mulți Români cari lucreză prin fa
brici. In noptea de 7—8 Oct. st. n. Nicolae 
■Niciu țăran din comuna Oăciulata comit. 
Făgăraș, fiind în lucru la o fabrică de 
țevi și mai multe feluri de lucrări de fer, 
a fost surprins de-o mașină, care ducea 
vagonete mici cu fer încărcate și el ne- 
băgând de semă, a fost doborît jos și 
tocat de mașină într’un mod îngrozitor. 
Sus numitul după câte-va fire a murit. 
A fost apoi transportat după legile Ame
ricane, la casa de mor'țl, unde a fost în
grijit pănă Duminecă după amiadî la 9 
Oct. st. n. Compania cu fabrica a plătit 
t6te cheltuelile de înmormântare, care au 
trecut peste 100 dolari. Răposatul a fost 
numai de vr’o 8 luni în America; el era 
în etate de 31 de ani, are mamă, nevastă 
și 2 copii în Transilvania. Doresc mân- 
găere întristatei familii. — George Martin.

Din Cleveland ni-se scrie: Tînerul 
Constantin Apolzan din Sebeșul-săsesc, 
care acum aprfipe doi ani de când a ve
nit în America, lucra la societatea de Or 
(societate de încărcat și descărcat pămân
tul din care se pregătesce ferul). In tot 
decursul lucrărei dânsului, a fost forte 
prompt și sîrguincios, lucrând ou încrede
rea de a-și ajunge scopul pentru care a 
venit aici, — dfir durere, căci scopul nu 
și l’a putut împlini, sortea fatală curmân- 
du-i firul vieții prin un cas estra-ordinar. 
In 8 Octomvrie pe la firele 3’/2 trecând 
pe sub mașina de ridicat pământul, din 
nenorocire s’a rupt sîrma care purta în- 
cărcătoriul (Bogat) de fer de la o înăl
țime de 7—8 metri, a cădut cu o greutate 
de 2—3000 chilgr. drept în capul nefe
ricitului, care din întâmplare înainta pe 
sub el și 1a. moment l’a lipsit de vieță, sfă- 
rîmându-i trupul încât nu mai putea fi 
cunoscut cine a fost. Rămășițele pămân- 
tesci s’au depus spre vecinică odihnă 
Luni în 10 Octomvrie în City cimiter, 
luând parte la acest dureros act o mul
țime de Români aflători în Cleveland. II 
deplâng văduva Maria Apolzan și fratele 
llie Apolzan, der mai mult îl va deplânge 
iubita-i mamă.

0 „contesă“ arestată. Poliția din 
Bucurescî a arestat Miercuri o damă, care 
se numia contesa Elena de Frank, în mo

mentul când voia se plece din Bucurescî. 
Poliția a făcut acestă arestare în urma 
cererii procuraturei din orașul Lausanne 
(Helveția francesă). Dama e o blondină 
interesantă de 30 ani, are maniere distinse 
și a petrecut mai multe dile in Bucurescî. 
Se dice, că dânsa ar fi amestecată în un 
furt mare de juvaericale.

Morte» inetropolitului Antliimos. 
Diarul vienes „Politische Correspondenz“ 
află din Constantinopol, că a murit fostul 
metropolit Anthimos, acela care în 1896 
fusese ales ca se devie exarc seu primat 
al bisericei românilor din Turcia. Insă pa- 
triarchul l’a amenințat atunci cu escomu- 
nicarea și el s’a abținut. De atunci încoce 
dânsul trăia retras la Fanar. De curând 
ceruse învoirea d’a pute visita locul său 
natal, Berat (Albania), însă învoirea i-a fost 
refusată, fiind temere la patriarhat, ca nu 
cumva dânsul să facă din nou propagandă 
între Românii macedoneni.

Comitetul bisericesc din (Lăscud 
învită la representațiunea declamatorică, 
teatrală și cântări ce se va arangia în 
spațifisa șcfilă gr. cat. din loc la 6 Nov. 
st. n. a. c. pe lângă program variat. în
ceputul la 5 ore p. m. Prețul de intrare 
de persfină 1 cor. Venitul curat este des
tinat pentru edificânda biserică din loc.

Starea semănăturilor în România. 
Din soirile primite la ministerial român 
de agricultură cu privire la starea semă
năturilor din țera întregă, resultă că ară
turile și semănăturile de tomnă, de grâu, 
secară, orz și rapiță continuă cu activitate 
în cele mai multe județe. Porumburile 
sunt în general de mijloc. In multe ju
dețe s’a procedat și se procedeză la tăe- 
rea cocenilor și întrebuințarea lor ca fâ- 
nețuri. Islazurile și miriștile se găsesc în 
stare bună în urma ploilor și timpului fa
vorabil. Culesul viilor s’a terminat în a- 
prfipe tfite județele. In multe județe cali
tatea strugurilor e de mijloc, din causa 
ultimilor ploi care le-a redus aciditatea.

Sciri artistice. Renumita nfistră tra
gediană d-șfira Agata Bârsescu va între
prinde în luna Noemvrie a. c. un mare 
turneu în America, visitâud orașele New- 
York, Chicago și St.-Louis.

Pictorul român Ștefan Popescu a es- 
pus în Berlin împreună cu alți artiști fran- 
cesî mai multe tablouri, cari au fost forte 
favorabil judecate de cătră criticii germani.

La „Gewerbeverein", sala restau
rantului, va avă loc Sâmbătă și Duminecă 
sera concert umoristic de citeră. începu
tul la orele 8. Intrarea liberă. — Tot aici 
sunt libere la popicărie următorele dile: 
tot a doua seplemână Lunia, Marția și 
Sâmbăta.

Slăbiciune.
In Făgăraș care, precum seim, este 

centrul unui comitat aprope curat româ
nesc, o mână de Unguri și Jidovi au avut 
îndrăsnelă sâ sefită o gazetă ungurescă 
„Fogaras es Videke“. Die îndrăsnelă, pen- 
tru-că foia acesta nu este oficiosă, adecă 
susținută din budgetul comitatului, ci este 
o întreprindere privată literară ungurescă 
cu scop politic maghiarisator și vieța ei 
depinde de la părtinirea seu nepărtinirea 
inteligenței române din Făgăraș și din comi
tatul Făgărașului. Tot așa o îndrăsnelă ar 
fi bunăoră, decă câți-va Români din comi
tatul Ciucului ar sefite în Csikszerda o 
gazetă românescă septemânală în speranța 
abonamentelor inteligenței sficuiescî din 
acest comitat aprfipe curat unguresc.

Apariția lui „F. es V.u a fost o cu
tezanță nu numai dip punct de vedere 
material pentru cei ce o scot, ci mai ales 
din punct de vedere moral, ca o provo
care la adresa Românilor Făgărășeni, la a 
căror slăbiciune duhovnicescă au trebuit 
sâ conteze editorii ei. îndrăsnelă numai 
acolo își are locul, unde domnesce slă
biciunea.

Sunt aprope 2 ani de dile, de când 
apare „F. es V.“ și acum redacția se 
laudă și-și bate pieptul, că va apare și de 
aci înainte în ciuda celor ce nu o văd 
cu ochi buni, și spre scopul acesta face 
din nou apel la abonamentele roraânesci. 
Și cum sâ nu aibă vieță o astfel de în 
treprindere literară ungurescă cu scop po
litic maghiarisator, când în fie-care sat 
românesc din comitatul Făgărașului o 
vedi abonată de 1, 2, 3 și mai mulți înte- 
ligenți români! Se ’nțelege, că cei mai 
mulți dintre inteligenții aceștia nu d’aceea 
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o aboneză, ca să o cetăscă, fiind-că ei nu 
sciu ceti unguresce, ci numai fiind-că se 
jeneză a nu o abona, se jeneză de cu
tare Ungur orî Jidov de la Făgăraș. Și 
cum se nu înflorescă o astfel de între
prindere maghiarisătdre, când între co
laboratorii ei găsescî chiar și preoți ro
mâni, cum este de pildă cel din • Galați 
de lângă Făgăraș, care în Nrul 43 din 
anul acesta al II-lea începe se publice 
în colonele acestei foi un studiu istoric 
„Galac kozseg multjâbdl44, irta Aron Mi
klos gor. kel. lelkesz.

E de prisos a mai spune aici, câtă 
lipsă de crescere dovedesc prin acesta 
Românii din Țera Făgărașului și cât de 
puțin îșî pricep și-și urmăresc ei propriul 
lor noroc și fericirea lor proprie, când 
sprijinesc cu scumpii lor bani nisuințele 
profesate de foia de la Făgăraș. Voiu 
căuta cu altă ocasiune se public lista tu
turor abonaților româui ai lui „F. es V.w 
Atunci cred, că va fi de trebuință să spun, 
că în loc de a-și prăda banii pe astfel de 
marfă, de care n’au nici un folos, ce s’ar 
cuveni să facă Românii cetitori și nece
titori ai acestei foi unguresc!. Acesta o 
voiu face forte bucuros, căci sunt con
vins, că slăbiciunea, de care m’am ocupat, 
nu provine din răutate, ci numai din 
prostie. Spic.

Din comitatul Solnoc-Dobâca.
— 25 Octomvrie 1904.

Onorată Redacțiune! In 24 Octom
brie a. c. s’au făcut alegerile pentru con
gregația comit. Solnoc-Dobâca în 21 cer
curi, între cari e și amorțitul și fără con
ducător cerc al Dârgei, unde de la depăr
tarea de toți iubitul protopop Hățiegan 
la altă stațiune, cercul e mort. Nici un 
conducător, nici un părinte sfătuitor din 
24 comune din câte se compune cercul, 
nici un advocat din centru orî jur, nimeni, 
turmă fără păstor. De desorientarea năs- 
tră, de pirotela și indiferentismul nostru se 
sciu folosi Maghiarii.

In amintita di la orele 8 s’a început 
alegerile prin țidull galbene. In sala adu- 
nărei, cei de la masa verde au aflat de 
bine a trage dungă și peste unicul Român, 
Sab. Coroian, și au adus la urnă pe un 
nu sciu cine și nu sciu ce Laszld Gyula 
N. Iklodi, pe care rnulțămită judilor, cari 
nesciind ceti, cu escepțiunea a 3 inși, cari 
s’au scandalisat, l’au ales. In cerc curat 
românesc nici un Român ?

Românii noștri au fost forte rău re- 
presentați. Causa principală e nepublica- 
rea la timp și indiferentismul și pirotela ro
mânescă.

Am vedut pe lângă judi pe protopo
pul Coroian din Dobâca, învățătorul din 
Drâgia, preotul de acolo, deși de 3 ani, 
dăr nu a fost învrednicit a fi indus în 
listă, și mai târdiu pe preotul din Pîcleșa, 
care cu acestea s’a introdus: „D-le notar, 
am drept de alegere?14 — „Da, cum să 
nu“, fu răspunsul. •— „Decă da, de ce nu 
am fost avisat la timp? De la trecătorii 
pe drum săiau soirea?14 La asta răspunde: 
„am trimis publicațiile !u

li dau țidula și îl rogă să voteze, la 
ce reflecteză, că are timp pănă la 4 <5re 
p. m.

După aceea s’au început frecările 
preoților cu „guvernamentalii14, cum se 
Jirau, cerând deslușiri referitor la neîncu- 
nosciințarea ținerei adunărei, după ceea-ce 
au părăsit sala indignați de atâta desconsi
derare și călcare de drept. La 4 ore s’au 
reîntors în sala adunărei, dăr comisia s’a 
fost îndepărtat.

Preoții Coroian și Deac au atacat 
alegerea pe motiv, că nu s’a publicat în 
unele locuri de loc, în altele în momen
tele din urmă, ceea-ce se conchide și de 
acolo, că au fost 37 votanți din vre-o 200; 
alt motiv, că la bravul naționalist Șandor 
învățător, i-au dat o țidulă și fără a-1 în
gădui a o ceti i-o smulg și o vîră în urnă, 
pentru ce învățătorul s’a scandalisat și s’a 
alăturat la protestul amintiților. Onore ție 
dascăle, ce te jertfesc! pentru obîrșia ta!

Etă așa se fac alegerile la noi. Ai 
: tdta libertatea, nu te silesce nimeni, der 

nici îți dau timp se te convingi că pe 
cine votez.

In speranță, că alegerile se vor anula 
și că poporul se va însufleți de sfântul 
lui drept, er domnii advocați vor face va
riația plăcută, ca să se abată prin cerc, 
însuflețind și întărind elementele pentru 
sfânta și drăpta causă, Vă rog a da publi- 
cităței aceste modeste rîndurl în „Gazeta14 
de Duminecă.

*
Pe valea Dârgei, unde se află rituri 

bune în lungine de 40 chilometri, recoltă 
în cucuruz nimic, fînuri fdrte puține, otava 
tîrdie se face gunoiu din causa timpului 
nefavorabil. Sunt deci de dmeni, cari nici 
de o mămăligă nu au adunat din causa 
secetei. Aci s’ar afirma omenii noștri în 
congregație!

In Gubleșiul maghiar poporul a scos 
afară din casele parochiale pe preotul lor 
(Teodor Bocoșiu) și acum zace pe stradă. 
Soția bolnavă — din milă în casa unui 
străin. Unde este episcopul Szabo? Decă 
e vinovat să-l suspendeze, decă nu, să-l 
pună în post.

Modes Iul.

Londra, 27 Octomvrie. „Daily 
Mail44 este informat din sorginte 
acreditată, că guvernul britanic a ce
rut de la Rusia : satisfacție, scuze, pe
depsirea vinovaților și garanții pentru 
viitor. De ultimele două conditiuni, 
partidul resboiului din Petersburg 
nu vră se audă.

„Times11, organ inspirat de ofi
ciul de esterne scrie, că în consiliul 
de miniștri ținut en s’a hotărît, ca 
flota rusă sS fie oprită seu la Capul de 
bună speranță, seu în Mediterană, decă 
Rusia nu va împlini condițiunile 
puse de Anglia.

Paris, 27 Octomvrie. După o te
legramă ce o primesoe din Madrid 
agenția „Havas11, admiralul rusesc 
Rosdestvensky a declarat, că inciden
tul din marea nordică era inevitabil. 
El a lucrat după cea mai bună a 
sa, consciintă, ca se ferescă flota de 
nimicire. înainte de a pleca din 
Libau, el a dat de scire, că va pro
ceda energic contra vaselor, cari se 
vor apropia de flotă.

Flume, 27 Oct. Flota englesăde 
aici a primit ordin se părăsescă por
tul și se grăbescă la Malta, unde se 
va întelni cu flota din Mediterană, 
apoi împreună cu acesta va merge 
la Gibraltar.

Petersburg, 27 Oct. Agenția te
legrafică rusă anunță din Mukden, 
că la 26 Oct. s’a început spre sud 
de Mukden o luptă. Japonesii au 
ocupat satul Yerdago.

Christiania, 28 Octomvrie. Vase 
de restoiti rusesc! au mai descărcat 
tunuri în trecerea lor prin canal și 
asupra a două vapore norvegiane.

Cuvîntarea d-lui ministru Sp. Haret
rostită în Iași la serbarea centenarului 

„Veniamin Costaohe11 (4 Octomvrie v. 1904.)

Sire, Domnă, Altețe Regale.
Secolul, care s’a încheiat acum patru 

ani va figura de sigur în istoria nostră, a 
Românilor, ea unul din cele mai însemnate, 
dăcă nu ca cel mai însemnat din acele 
trecute de la întemeerea Statelor nostre 
pană astkdi.

Mari au fost timpurile, când primii 
noștri Voevocji, aprope din nimic și contra 
tuturor, au putut să înjghebeze două State 
destul de trainice, peotru ca se înfrunte, 
fără să piară, vijelii cari în cursul veacu
rilor au aruncat la pământ nenumărate alte 
formațiuni de o însemnătate mai mare de 
cât a nostră.

Gloriose au fost vremile când sabia 
românescă împrăștia valurile de năvălitori 
și servea de protecție pentru civilisația 
modernă, care lua nascere în Occident. 
Der secolul XIX este mare, pentru că deși 
urmând după o peiiddă de scăpare, în care 
se pute crede că neamul românesc și-a 
terminat rolul seu de factor activ și rea- 

târnat, a putut totuși să facă dintr’însul o 
naționalitate tare și bine organisată.

Iu momentul când Mitropolitul Ve
niamin Gostache urca pe tronul arhipăsto- 
resc al Moldovei, țările românescl ajunsese 
fără îndoială la cea mai de jos treptă a 
decăderei, a ruinei și a umilinței. După ce 
ultima periodă a Domnilor pământeni se 
încheiase cu o sută de ani mai înainte, din 
causa intrigilor, trădărilor, răsboielor civile 
și a relei administrări care o caracterizase, 
urmase groznicul secol al domniei fanariote, 
în care ce mai rămăsese din vlaga Hemu
lui nostru sâ părea că se perduse, înecată 
de corupția, de jaful și de slugărnicia ce
lor ce nu mai meritau nici numele de Domni. 
Și cu tote aceste, din aceste puține resturi, 
s’a frământat materia, din care în mai pu
țin de o sută de ani a eșit un popor viu, 
tare conscient de puterea lui și care a 
putut să realiseze, cu mare prisosință, ide
alul’în van urmărit chiar în timpurile cele 
mai strălucite de glorie militară de altă dată.

1 La ce se datoresce acâstă uimitdre 
refacere ?

Energiei și cumințeniei înăscule a 
poporului nostru, priceperei și patriotis
mului multora din conducătorii lui, în- 
demnărei cit care au sciut ei a se folosi 
de împrejurări și mai presus de tăie no
rocului de a se bucura la momentul cel 
mai priincios de coducerea unui Suveran, 
care întrunesce înțelepciunea, prevederea, 
vitejia și iubirea binelui, ăc.ă principalele 
cause ale unei tronsformărl oare va compta 
în istorie ca unul din fenomenele cele mai 
extraordinare.

Der, alături cu densele, trebue pusă 
lucrarea de luminare a poporuluj, care, fa- 
vorisată de excepționala lui inteligență, a 
ajuns în așa de scurtă, vreme să facă ade
vărate minuni.

Și este demn de observat, că chiar 
la începutul secolului de regenerate, primul 
fapt din lungul șir de fapte din oarl a eșit 
România actuală, a fost înființarea unei 
școli, și cu atât mai mult, cu cât acesta 
era o șcălă pentru partea cea mai modestă 
a poporului și o școlă bisericescă făcută de 
un ierarh al Bisericei.

Nemul nostru datoresce Bisericei sale 
ortodoxe o bună parte clin conservarea in- 
dividualilătței sale etnice, a limbei și a de
prinderilor sale. Intr’un timp când restul 
Europei era frământat de certe re'igiăse, 
când puterile creștinătăței, în loc de a se 
împotrivi unite năvălirei din răsărit, se 
coi sumau în lupte sângerose de religiune, 
la noi toomai religiunea făcea din români 
cei mai aprigi și neclintiți împotrivitorl 
.contra vrășmașului de altă lege. Mai târzm, 
când brațul obosit a scăpat arma, în bise
rică s’a refugiat limba românâseă, pe care 
vitregia timpurilor și vrășmășia străinilor 
oploșiți aci, o goneau din școli, din can- 
oelarii și din casele celor msrl, și când fu 
vorba a se începe deșteptarea culturală a 
românilor, tot în biserică s’a făcut începutul.

Ierarhul, căruia i se datoresce funda
rea celei mai vechi școli românescl din 
cele cunoscute în țâră, este una din figu
rile cele mai mari din istoria nostră. Năs
cut dintr’o familie boerescă, într’un timp 
când pănă și numele de român era oropsit 
și bat|ocurit în propia lui țâră, Veniamin 
Gostache fu chiar de la început un bun 
român. Ajuns episcop la 24 de ani, la o 
verstă când alțl omeni nu au încă lămurit 
rostul vieței lor, Veniamin se manifestă 
îndată ca un mare episcop, pătruns de sen
timente românescl. Pe timpul acela când 
boerimea și clerul înalt erau greci sau gre- 
cisați și când limba românescă nu se aucjea 
de cât în < oliba sătânului său a meseria
șului, Veniamin traduse în românesce vasta 
lucrare a lui Teofilact. Chiar de atunci 
gândul sâu se îndreptă cătră poporul și 
țâra sa, și arăta gândul sâu de a căuta sâ 
ridice biserica, aședând’o pe temelii națio
nale. Peste 10 ani ajunge Mitropolit și 
primul sâu act fu înființarea seminarului 
de la Socola.

AstădI, când țera este acoperită eu 
mii de școli românescl și când înființarea 
unei școli noul este un lucru așa de simplu 
și de natural în cât trece nebăgată în semă, 
nu este ușor să ne închipuim de ce mare 
însemnătate era înființarea unei școli de 
limba românâsoă în 1803. Veniamin trebuia 
să lupte contra prejudițiilor și a resistenței 
interesate a clerului înalt și a. boerimei, 
care întregă vorbea grecesce, chiar când 
nu erau greci din nascere, și care nu pute 
admite ca Biserica unei țări române, tre
buia să fie română. Ei nu admiteau, că în 
limba românescă se putea învăța carte. Să 
nu uităm că aceste lucruri se petreceau cu 
14 ani înainte de înființarea in BueurescI a 
școlei lui George Lazăr, care nu putea con- 
v.nge pe boerl, că limba, românescă pote 
servi pentru învățarea șciințelor. Veniamin 
mai trebuia să lupte cu resistența acelora, 
cari nu voiau ca fiul de țăran să învețe 
carte, și cari nici nu-1 credeau în stare să 
facă așa ceva. Pe atunci, pentru mulți era 

o adevărată nebunie se se gândescă cine-va 
a pune carte în mâna desprețuitului țeran, 
care nu se credea bun de cât se fie pus la 
jug. Aci era apoi greutatea de a se găsi 
învățători, de a ave cărți, de a ave școlari, 
în mijlocul grdznicei sărăcii a păturei, care 
trebuia să-i dea.

Veniamin trecu peste tote acestea. 
Abia urcat în scaun, el face pe Domnnl 
grec Moruzi să iscălâscă decretul pentru 
înființarea școlei românescl; mută la Aga- 
pia pe călugărițele de la Socola și insta
lezi școla acolo, la îndemâna sa și sub o- 
chiul său neadormit,- și într’un timp când 
atâția, preoți nici nu șciau să citescă, când 
toți ceilalți abia puteu silabisi cărțile sfinte, 
el prevădu viitorul și avu credință, că va 
veni vremea când Biserica românescă va 
ave învățătura sa națională, cu clerul seu 
luminat și cu ierarhi mari, propovăduitori 
în limba românescă.

Câți omeni sunt cari în împrejurări 
ca acelea, în oarl se afla Veniamin la 1804, 
ar fi putut să aibă o asemenea încredere 
în nemul lor, și cari de de asupra unui se
col întreg, să întrevadă tainele viitorului?

In înființarea seminarului, ca și în a- 
tâtea alte fapte ale sale, Mitropolitul Ve
niamin a fost, mai înainte de tote, un bun 
român, într’un timp când numele de român 
ajunsese o injurie în gura exoticilor fără 
patrie, ce umpleu țera, Eternă să fie me
moria lui!

Mai are o alta însemnătate seminarul 
de la Socola; este că prin el s'a început 
înălțarea nemului românesc pe tărâmul 
cultural începend tot de la cei de jos, tot 
de la acei cari după ce timp de 1800 ani 
păstraseră pământul Patriei, înfigcnâu-se 
într’ânsul, lăsând se trică peste capetele lor 
vijeliile și stropindu-l cu sudorea și cu sân
gele lor, aveau acum să pună tot ei temelia 
înălțărei Patriei și în cele sufletesci.

Este lesne de înțeles, că pe acele 
timpuri când ori-ce tendință națională se 
socotea ca crimă, asemenea idei nu erau 
de natură a întări posiția cui-va ; de aceea, 
abia peste 4 ani, când țările fură cuprinse 
de oști străine, Mitropolitul Veniamin fu 
scos din scaun și exilat la mănăstirea Sla
tina. Acesta era plata pentru înființarea 
seminarului. întors însă pe tron după în
cetarea ocupațiunei străine, el reîncepu mi
nunata sa activitate, care nu încetă de cât 
la 1842, când, obosit de muncă și de po
vara anilor, retrase să moră liniștit în 
vechea sa chilie de la Slatina.

Der precum la începutul arhipăstoriei 
sale Veuiamin pusese temelie de învățătură 
Bisericei Moldovei, în oei din urmă ani el 
voia să i ridice un monument material, 
demn de densa și de strălucitul ei păstor. 
El începu clădirea mitropoliei din Iași pe 
un plan măreț, și o duce pănă la coperiș; 
dăr neîndemânarea arehitectului face, că 
lucrarea se dărâmă în parte și mijlocele 
nu au mai permis marelui Mitropolit să o 
desăv.irșască. Era reservată acăstă onore 
altor timpuri și unui întemeetor de aședă- 
minte mai mare și de câ.t Veniamin.

Anevoie se pdte schița, într’o vorbire 
de câteva minute, activitatea de o jumătate 
de secol a celui mai mare din ierarhii cei 
de pănă astăzi ai Bisericei române. Ar tre
bui un timp, de care nu dispun, ca să vor
besc și de nemărginita lui bunătate, care 
îl făcea să fie adorat de popor; de desin- 
teresarea și de dărnicia lui, care a murit 
sărac, într'o săracă chilie de călugări, după 
ce timp de 50 ani administrase imensele 
venituri de atunci ale Mitropoliei Moldovei-, 
de energia stăruitore cu care a luptat fără 
șovăire ani de-a rândul, în cele mai grele 
condiții, pentru ridicarea Bisericei și pentru 
binele țărei; de simplicitatea vieței sale 
petrecută întregă în mănăstirea seu în ve
chea și forte modesta locuință zidită de 
lacob Stamate, pe care am cunoscut’o cu 
toții, și care așa mică și săracă cum era, a 
adăpostit timp de 35 ani atâta mărire. Și 
când așa er», cum să ne mirăm de venera
ția și iubirea cu care totă țera Moldovei în- 
conjoră pe Veniamin, și de care avem a- 
tâtea dovedi. La 1812, când se întorse în 
scaun, călătoria lui de la Slatina pănă la 
Iași a fost un adevărat triumf; er în 1842, 
când a părăsit pentru totdăuna tronul arnhi- 
păstoresc, în capitală și în totă Moldova 
domnea numai o jale, după cum spune un 
document din vremea aceea. Pănă sera 
s’au însciințat unii și din poporul de rend, 
care în număr mare a alergat la Mitropolie. 
Bocetul obștesc era sfâșiitor, tânguirea se 
urcase în gradul cel mai înalt, în cât tre
buia să vie împrejur pază militărăscă oa 
să oprescă mulțimea.

Scia poporul să cunoscă și să prețu- 
iască pe ac-^i, cari merită iubirea lui, și scie 
să iubbscă pe acei cari, ca Veniamin, în
țeleg că chemarea lor în capul Bisericei, 
nu pentru ei, ci pentru binele Bisericei și 
pentru mângâierea celor nenorociți s’a făcut..

Vecinică fie amintirea marelui Mitro
polit, care a lăsat acest învățământ 1
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Sire,
Opera lui Veniamin Costache, înce

pută. în timpuri și în condițiuni așa de grele, 
a trăit și s’a întărit. Din modesta școlă, 
unde se adăposteau câți-va băeți de preoți 
de țeră ca se învețe carte românescă, au 
ieșit mii de școli, în care sute de mii de 
copiii cresc și se întăresc în sentimentele 
de iubire și devotament pentru Patrie, Bi
serică și Tron. Vechile și întunecosele chi
lii dela șcdlă au dispărut, er în locul lor, 
un fost palat Domnesc, mărit și înfrumse- 
țat, adăpostesce seminarul Veniamin; căci 
astădl, nu ca în vremea lui, se soeo- 
tesce, că pentru sciință Palatele Dom- 
nescl nu sunt nepotrivite. Tot Majestăței 
Vostre a fost dat a desăvârși monumentala 
clădire a Mitropoliei, începută de Veniamin 
și rămasă în ruină timp de 40 ani; așa că 
amândouă oreațiunile lui Veniamin din ma
nile Majestăței Vostre au eșit mărite, în
tărite, desăvârșite. In dilele Majestăței 
Vdstre Biserica Românescă a eșit din starea 
de umilire, în care o țineau străinii, care 
umpluseră până și locașurile sfinte, ridicate 
cu pietate de străbunii noștri, luptători 
pentru țeră, ca să prea mărescă de Dumnezeu.

Oa și cel mai mare din Veovodii 
noștri, Majestatea Vostră îșl însemnâză fie
care din nenumăratele Sale biruințe paclnice 
prin care ne-a dat o Românie mare și pu
ternică, prin ridicarea câte unui templu 
măreț.

Și țâra și Biserica vă sunt, Sire, a- 
dânc și în veci recunoscătore, pentru cele 
oele ce ați făcut și faceți pentru dânsele. 
Ele se rogă lui Dumnedeu să Vă dea încă 
îndelungată vieță, sănătate și putere, ca 
să duceți cât mai departe marea operă a 
ridicărei nemului românesc și a Bisericei 
sale.

Să trăițî Sire! Să trăiască Majestatea 
Sa Regina! Să trăiască Principii Moșteni
tori și totă Augusta Familie Regală !

Convocări.
Despărțământul protopopesc Buteni 

al Reun. înv. rom. de la șcdlele poporale 
confesionale ortodoxe din prot. aradane 
I—VII îșî va ține proxima adunare Luni 
în 25 Octomvrie (7 Noemvrie) a. c. în oo- 
muna B. Șebiș, la care toți membrii des
părțământului și toți sprijinitorii învăță
mântului sunt poftiți a participa.

Programa: 1. Dimineța la 8 <5re asis
tare la chemarea Duchului sfânt. 2. Asis
tare la prelegerile învățătorului Patriciu 
Covaciu. 3. Cuvîntul de deschidere. 4. 
Constatarea membrilor presenți. 5. Reflec- 
siuni asupra prelegerilor. 6. Esecutarea 
concluselor adunării generale. 7. „învăță
torul poporal" disertațiune de loan Borlea, 
înv. în Cuied. 8. „Necesitatea conscienței 
și ambițiunei în activitatea învățătorului", 
disertațiune de loan Roșu, înv. în Buteni. 
9Tractarea bucăței de cetire „Moșul și nepo- 
tul“prelegerepracticăde ConstanțaMuntean 
înv. în Buteni. 10. Discuțiuni asupra ches- 
tiunei bibliotecilor școlare. 11. Propuneri 
și’interpelări. 12. Ficsarea proximei ședințe. 
13. Autenticarea protocolului. 14. încheiere.

Budesci, 7/20 Octomvrie 1904.
Nicolau Boscaiu, Cornel Novacu,

președinte. secretar.
*

In sensul §§-Ior 25 și 27 din statutele 
„Reuniunii învățătorilor din archidiecesa 
gr. cat. de Alba-lulia și Făgăraș11 se con- 
vdcă adunarea generală a Reuniunii la 
Blașiu pe dilele 4 și 5 Noemvrie st. n. 1904 
pe lângă următorul

Program: Ședința I. Ordinea de 
di: 1. La 7 bre a. m. participarea în cor- 
pore la serviciul divin în catedrala Metro- 
poliei. 2. La 9 dre a. m. deschiderea adu
nării generale. 3. Constatarea membrilor 
presenți. 4. Raportul comitetului central 
despre activitatea reuniunii în anul expi
rat. 5. Raportul cassarului. 6. Raportul bi
bliotecarului. 7. Raportul comitetului re
dacțional al organului reuniunii „Fdia șco- 
lastică". 8. Esmiterea comisiunilor: a) 
pentru examinarea raportului general; b) 
pentru examinarea rațiociniului pe anul 
1903/4, și a proiectului de budget pe anul 
1904/5. c) pentru examinarea raportului 
comitetului redacțional. 9) Propuneri even
tuale.

Ședința II. Ordinea de di: 1. Rapor
tul comisiunilor exmise în ședința primă. 
2. Discusiune asupra temei „Mijldcele cele 
mai acomodate, cu ajutorul cărora s’ar 
pută stabili buna-înțelegere între preot și 
învățător, pentru-ca prin acesta să se dea 
un avânt îmbucurător educațiunii și in
strucțiunii poporului nostru". 3. Fixarea 
taxelor pedagogice sciențifice pentru pro
xima adunare generală. 4. Desbaterea pro
punerilor intrate la biroul central în sen

sul §. 49 lit. c. din statute. 5. Alegerea 
redactorului și a comitetului redacțional. 
6. Disposițiuni pentru verificarea procesu
lui verbal. 7. închiderea adunării generale.

Blașiu, din ședința biroului central 
ținută la 6 Septemvrie 1904.
Gheorghe Muntean, Fetru Ungurean, 

președinte. secretar I.

Exposiția de vite din Rehău.
Intre trebile, ce se țin de ceroul de 

luorărl al „Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiu", se numără și ținerea 
(arangiarea) de exposiții de vite de prăsită, 
împreunate cu împărțire de premii în bani. 
Scopul urmărit este: înaintarea economiei 
de vite. La asemenea exposiții se adună 
și material bun, dâr’ și mai slab, se adună 
vite de soiu ales și vite de soiu de a doua 
mână; apoi vite ținute bine și vite ținute 
și mai așa: lucruri atârnătore de la price
perea, hărnicia și starea bună seu rea, în 
care se găsesce stăpânul vitei trimise în 
exposiție. O înaintare în economia de vite 
este cu putință numai atunci, decă, în sco
pul prăsilei, ținem vite bune, de soiu ales, 
cărora apoi le dăm și o îngrijire alăsă. In 
asemenea exposiții dată ne este putința de 
a face asemănări (comparații) între ce este 
bun și între ce este slab. Aici aflăm pe 
proprietarii, cari în schimbul unei întregi 
ciurcji de vite slabe, se mulțămesc cu un 
număr mai mic de vite, cari însă fiind de 
bun soiu și fiind și bine întreținute, îi aduc 
venit îndoit și întreit mai mare ee cum 
îl are economul cu vitele cele multe, der 
de soiu rău și și acesta lipsit de îngrijirea 
ouviinciosă. O bună îngrijire, nu încape 
îndoială, se pote da cu mult mai ușor unui 
mai mare număr de vite. Vitele de soiu 
slăbuț, mititele, cu tote că ele înșile mis- 
tuesc mult nutreț și fac economului mare 
învăluială, nu aduc multă dobândă nici la 
lucrul oâmpului, nici la hrana casei și nici 
în bani, când vorba este să le punem în 
vânzare. Exposițiile mai au și acea însăm- 
nătate, că economilor li-să îmbie bunul pri- 
legiu de a primi învățături atât în ce pri- 
vesce alegerea soiului, cât și cu privire la 
ținerea și prețuirea (valorisarea) vitelor, și 
pe deasupra harnicul econom pe lângă, că 
e lăudat în fața obștei, mai primesce și 
premii (cinste) în bani pentru vitele sale. 
Mulțumită jertfelor de tot soiul, aduse cu 
prisos de „Reuniunea ndstră agricolă", de 
la chiar întemeiarea ei pe altarul trebilor 
ndstre economice, gospodăria economilor 
noștri din oomitatul Sibiiu, a luat altă față.

Acestea sciute e ore cum de sine în
țeles, că exposiția din Răhău, care este a 
14-a, ce Reuniunea agricolă aranjâză, să se 
numere între cele bine reușite.

Comitetul arangiator local, în frunte 
cu neobosiții Gerasim Cărpenișan, notar, 
George Goța, primar, Nicolae Cărpinișan 
și Ioan N. Floca, paroohi, cu corpul învă- 
țătoresc, cu toți membrii din representanța 
comunei politice și al celei bisericescl, spre 
a asigura buna reușită a exposiției, a ținut 
să lege de sărbătorea economică, și o săr- 
bare a culturei, încât adecă hotărâre a luat 
ca la 9 Oot., diua ținerei exposiției, să se 
facă și sfințirea pomposului edificiu școlar. 
Cu mari jertfe zidită, școlă cinste ar pută 
face nu unei comune cum este Răhăul, ci 
orl-cărui oraș.

îndoita sărbătbre în mișcare a pus 
nu numai totă suflarea din Răhău, ci obștea 
din întreg ținutul Sebeșului-săsesc. Dumi
necă des de diminâță șirul trăsurilor și 
pâlcul de țărani, inundaseră drumurile, ce 
duc din tote părțile spre Răhău. Intre prim- 
sosiții a fost protopresbiterul Sergiu Me- 
dean cu numărosă suită din Sebeșul-săsesc, 
între cari și veteranul notar emeritat, fiul 
Răhăului, d-1 loan Oncescu și soția sa. Pro- 
tobresbiterul tractual a fost întimpinat de 
întreg poporul din Răhău, în frunte cu 
parochii locali, îmbrăcațl în ornate. Slujba 
dumnezeiască a oficiat-o protopresbiterul, 
asistat de parochii Cărpenișan, Floca și 
Dura, âr’ cântările le-au eseoutat corpul 
învățătoresc și cantorii din Răhău.

Sub durata serviciului divin au sosit 
în comună representanții Reuniunei agri
cole, d-nii D. Oomșa, president, Dr.P. Șpan, 
membru în comitet, Vie. Tordășianu, se

cretar, loan Henteș, asesor la sed. orf., 
toți din Sibiiu, însosițl și ei de o parte a 
inteligenței din S.-Sebeș și jur. Cuvântul 
de bineventare ’l-a rostit notarul Gerasim 
Cărpenișan, care esprimând bucuria econo
milor pentru oinstea, oe li-se dă prin fap
tul, că Răhăul a fost ales pentru ținerea 
exposiției, asigură Reuniunea, că economii 
noștri, conscii de jertfele, ce Reuniunea le 
aduce pentru a lor bună stare și înflorire, 
vor fi de-a pururea cu recunoscință față de 
conducătorii lor. D-lui;notar ’i a răspuns în 
termini caldl d-1 Comșa. Intr’aceea întreg 
publicul asistent la serviciul divin, în frunte 
cu preoțimea celebrantă și între înălțătore 
cântări sosit-a în fața șcdlei, unde, după 
obicinuitele rugăciuni și cântări, părintele 
protopresbiter I. Medean a rostit o predică 
ocasională, înțelâsă de toți cari jertfe au 
adus pe altarul culturei nostre și în deo
sebi de parochienii din Răhău. Edifioiul 
după sfințire a fost dat în sâma represen- 
tanței bisericescl și în folosul generațiilor 
tinere.

După uu mic dejun, luat în una din 
cele mai spațiose sale ale noului 4 locaș al 
muselor, ne-am îndreptat ou toții la looul 
destinat pentru ținerea exposiției. Exposi
ția, bogată în vite de soiu, avea înfățișarea 
unui târg bine căutat. Membrii din jurul 
exposiției, după ce s’au constituit, alegând 
de president pe presidentuî Reuniunei d-1 
D. Oomșa și de secretar pe seotetarul ei, 
d-1 Vie. Tordășianu și după ce au suplinit 
locurile vacante, a purces la lucrarea obo- 
sitore a luării în semă (esaminarea) a ma
terialului espus. Numărul esponenților s'a 
apropiat de 100, er’ numărul vitelor de 200 
capete. Representate au fost cu vite co
munele Răhău, < Câlnic, Petrifalău și Seb9- 
șel, oelelalte împedecate au fost parte de 
marea depărtare de Răhău, parte de timpul 
ploios. Pe lângă vite de rassa curată 
„Pinzgau" și rassa albă ardelenă, în pre- 
ponderanță se găsia numărul vitelor corcite 
(încrucișări din rassa „Pinzgau" cu rassa 
indigenă).

După o lucrare de preste 4 bre, juriul 
s’a întrunit în ședință, spre a delibera a- 
supra premiilor de împărțit. Cu considerare 
la numărul mare al exponenților și al vi
telor expuse, juriul, cu abatere de la pro
gram, a creat 1 premiu pentru tauri, 25 
pentru vaci, 13 pentru tăurencl, junince și 
vițele, 1 pentru oi, 1 pentru berbeci și 1 
pentru noatini și noatine. Premiați au fost 
la grupa tauri 1 proprietar din Răhău; la 
grupa vaci 8 din Câlnic și 17 din Răhău ; 
la grupa junince 1 din Câlnic, câte 1 din 
Petrifalău și Sebeșel și 10 din Răhău. îm
părțirea premiilor a fost precedată de o 
vorbire plină de învățături a presidentului 
rostită în fața exposanților, a membrilor 
juriului și a ospeților.

Tote sfârșite în cea mai perfectă or
dine, la ora 4l/2 d. a. chiemațl am fost Ia 
mesele bogate întinse în cinstea dilei în 2 
sale ale noului edificiu școlar. Toți ospeții 
străini și tbtă suflarea răhoveană înveseli- 
tu-s’a la aoest ospăț serbat de inteligent 
și țăran. Primul toast ridicatu-’l-a părintele 
protopresbiter Medean în cinstea comite
tului Reuniunei agricole, care contribuit-a 
în măsură mare, ca sărbarea de astădi să 
aibă un resultat atât de strălucit; în răs
punsul seu d-1 president Comșa închină 
pentru obștea comunei Răhău în frunte cu 
conducătorii lor și cu șeful lor tractual, 
părintele protopresbiter. Au urmat apoi 
vorbirile pliue de învățături și de inimi 
înălțătore ale d-lor Dr. P. Șpan, I. Henteș, 
N. Cărpenișan, Vie. Tordășianu, I. Halalai, 
I. Oncescu etc., alternate de frumose cân
tări și declamațiuni. ale dramaticului Titu 
Morariu. Și ca din veselie să nu lipsâscă 
nimic, încinsu-s’a la fine în mare horă tî- 
năr și bătrân, inteligent și țăran și petre- 
cut-au împreună pănă cătră zorile binecu- 
vântătore ale dimineții.

In trecăt fie dis șirul nesfârșit de bu
cate guetose, servite cu multă pricepere, 
cinste ’i-a făcut neobositei d-ne notărășițe 
Cărpenișan.

De încheiere exprimându-’ml dorința, 
ca harnicii răhoveni se-’șl mai adaugă o 
verigă la lanțul vredniciilor lor prin înte

meiarea cât mai ne ’ntârdiată a unei înso
țiri de credit sătescl sistem „Raiflfeisen",. 
le doresc multă fericire și isbândă!

„Strugurel11.

Legende despre lancu.
Stelele si lancu.

(Audită. în munții Gelăului de la Moți.)

Odată lancu a rătăcit într’un codru. 
Și codrul era grozav de părăsit. Nioî cio- 
canu, nici securea n’a sunat acolo. Nici 
pușca, nici buciumul nu sunase în el. — 
lancu a rătăcit fără să vrea.

Cura să iasă lancu din pădure ? Dbcă 
nici potecă nu vă(ju, nici cărare, nici lună 
nici stele nu vădii ?

Săracu, i-a fost fomă. Ș’a fost trudit 
ca un vânător, care zadarnic umblă după 
sălbătăciuni.

Da îi era și sete. Și isvor nu afla 
nici barem un puiuț. Era să mbră lancu 
de fdme și de sete.

Atunci toți copacii se scuturară, și 
diseră c’o voce :

— „Asta-i craiul munților, lancu?. 
să-l ajutăm".

Și și-au dat la o parte crengile. A- 
tunci lancu vădii stelele și din starea ste
lelor. îșî croi o cale fericită, care îl duse 
la omeni buni.

Domnișorule să iubesci stelele, cari 
au scăpat vieța lui lancu I

*

Sorele și lancu.
— Audită tot de acolo. —

Odată lancu, după o luptă mare, a 
rătăcit în casa unui țigan, care-1 cunoscu 
și care voi să-i fure cișmele cu cuie de- 
argint, bumbii de aur de pe laibăr și ta
lerii frumoși ce-i purta lancu in suman.

D’apoi țiganu era afurisit. A gândit 
că o să-l reție pe o nopte, și o să-l je- 
fuescă.

Da lancu, — era o di de vară — 
ca după obieeiu, se uită în sdre. Atunci 
vădu în sore o pată de sânge, cât clopu 
meu !

lancu înțelese îndată, că țiganu vre 
să-i sugă sângele, i-a mulțămit deci de- 
bunăvoință și plecă mai departe.

Da țiganul s’a bușulit rău, că nu 
pdte să fure pe lancu și-l reținea cu 
hang de miere să mai remâie !

Atunci lancu îi Z’se privescă în 
sdre. Cât privi țiganu în sdre, Dumnedeu 
îi luâ vedul ochilor. Așa-1 pedepsi pentru 
rea voință.

Atunci lancu încăleca pe murgu său 
negru și ajunse sănătos la ai săi.

Emil Isac.

Multămite.
9

La rugarea comitetului parochial 
greco-oriental din Zoltan (protopresbi- 
teratul Sighișdra) au binevoit a contribui 
în scopul edificărei unei case parochiale 
în numita comună următorii domni: a) 
din Sibiiu: Esc. Sa I. P. S. D. archiepis- 
cop și mitropolit loan Mețianu 10 cor.r 
Dr. Eusebiu Roșea 2 cor., P. Lucuța 2 
cor., loan Vătășan 50 cor. și Nicolae Vă- 
tășan 100 cor.; b) din Brașov: ddmnele: 
Bălașa Blebea 20 cor., Elena A. PopovicI 
20 cor., câte 10 corone: Dr. Hosan, Si- 
mion Damian, Diamandi Steriu, firma. 
Schtitz; câte 6 cordne: Maria I. Mun- 
teanu, Vasile Munteanu (Duloicu) și firma 
Eremias Nepoții; câte 5 cordne: Elena 
Sabadeanu, Helene Safrano, Dr. N. Ve- 
cerdea, Dr. G. Baiulescu, Ioan N. Bidu; 
câte 4 cor: Dr. V. Saftu, A. Bârseanu, 
1. C. Panțu, Dionise Fagărășan, Ioan I. 
Giurcu, Dr. Iosif Blaga; câte 3 corone: 
G. Chelariu; câte 2 cordne: G. Dima, A. 
Ciortea, S. Theodor, V. Onițiu, Eugeniu 
Precup, loan Vătășan, Stefan C. Panțu; 
câte 1 cordnă: I. P., A. Banciu, Nicolae 
Balea, Dumitru Haler. George Vătășan 
100 cordne. Tuturor marinimoșilor dona
tori amintiți li-se esprimă prin acâsta cea 
mai căldurdsă mulțămită.

Zoltan, 30 Septemvrie 1904..
Pentru comitetul parochial: 

George Vătășan, 
paroch.

*
Poporul credincios din parochia gr. 

or. Mesentea (prot. Ă.-Iulia) își împlinesce
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o plăcută datorință, aducând și pe acesta 
-cale, cele mai căldurose mulțămite dom
nului Triț Munteanu, proprietar în Galda 
de jos pentru frumosa sumă de 70 corone 
dăruită la repararea turnului bisericei 
nostre, care în 20 August a fost reu stri
cat de trăsnet. Fapta creștinescă a d-Iui 
Trif Munteanu se laudă de sine, și încă 
cu atât mai vârtos în anul acesta eco
nomic rău din cale afară. Bunul Dum- 
nedeu sâ-i resplătdscă binefacerea însutit 
și înmiit, ca se mai potă face asemenea 
fapte de laudă.

Mesentea, 24 Octomvrie 1904.
Victor Oțoiu, 
paroch gr. or.

Condus de sinceră iubire și zel pen
tru sfânta nostră biserică, prea stimatul 
D-n Căpitan c. și r. George Eleșariu, cu 
ocasiunea serbărei iubileului de 70 ani de 
viață a iubitei sale mame, precum și cu 
ocasiunea aniversarului de 25 ani dela tre
cerea din viață a neuitatului seu tată, Du
mitru Fleșariu, a dăruit bisericei nostre 
gr. or. din Torcla, una sută cordne (100) 
cor., pentru a se procura cele de lipsă în 
biserică.

Tot cu acestă ocasiune evlavidsa 
mamă a d-lui Căpitan, Maria Fleșariu, a 
mai dăruit bisericei nostre un Apostol cu 
litere latine și mai multe alte daruri în 
preț de peste 50 corone.

Le mulțămim sus numiților mărini
mos! donator! și pe acdstă cale pentru 
darul făcut sfintei nostre biserici, rugând 
pe Dumnedeu să le resplătescă din ves- 
teria nesecată a darurilor sale ceresc!, și 
dorind ca se aibă cât de mulți imitatori.

In numele parochienilor gr. or. din 
Torcla.

T d r c 1 a la 1 Septemvrie 1904 n.
Nicolae Eieșariu loan Braniște,

paroch gr. or.
:l:

Senatul școlastic de la școla gr. cat. 
română din comuna Bârsa, situată în co
mitatul Selagid, nu pote ca să nu aducă 
la cunoșcință publică recunoșcința și mul- 
țămita lor față de d-1 Florian Codan, ad
vocat și mare proprietar în Domnin, care 
vedând nisuința poporului român din co
muna Bârsa, de și puțini la număr, de aș! 
edifica o șcălă model, nefiind însă în 
stare a o provede cu recuisitele necesare 

<• binevoit a dona o mașină de calculat 
in preț de 10 corone, și a procura tabele 
fie părete atât române, cât și maghiare în 
preț de 11 corone. Pentru acestea și mul
tele aici nenumărate generose fapte, sub
scrisul în numele întreg poporului din co
muna Bârsa esprim adâncă și ferbinte 
mulțămită d-lui advocat, rugând pre atot 
puternicul ca să-i resplătescă faptele ma- 
xinimose.

Vasilie Mihalca, 
învățător gr. cat.

Stimatul domn Dr. Emanuil Doctor 
medic în Viena, a binevoit a trimete Re
uniunii femeilor române din Abrud, Abrud- 
sat și jur, un ajutor de 50 cor., pentru-ce 
îi aducem și pe acestă cale cele mai sin
cere multămite.

Stimatul domn Aurelian Danciu di
rector și proprietar de mine a plătit la 
rondul Coronelor eterne, administrat de 
Reuniunea femeilor române din Abrud, 
Abrudsat și jur, suma de 10 cor. în me- 
norja ddmnei Ana Adamovici.

Abrud, la 12 Oct. st. n. 1904.
Ana Eilip, loan Simu,
presidents. secretar.

*
'Pentru comuna și biserica nostră de 

.ici, cari au fost atât de greu cercetate 
irin incendiul din 8 August a. c. au bine- 
oit a mai veni în ajutor prin contribuirl 
îarinimose, următorii Domni:

Escel. Sa Dr. Victor Mihalyi metro- 
olit de Alba Julia și Făgăraș cu 20 cor., 
Hațiegana“ institut de credit din Hațieg 
DO cor., M. On. Constandin Pop protopop 
cor., D-na Eugenia Pop-Janza protopo- 

esă în Baia de Criș 5 cor., Ou. Nicolau 
ugrav paroch 2 cor., George Oondres 1 
jr., Nicolae Fagos 6 cor., George Fireza 
cor., dela mai mulți binevoitori 5-90 cor., 

in Uricani, „Someșianau institut de cre- 
t Deșii! 20 cor., Dr. Liviu Micșa advocat 
) cor., Augustin Pintea în Deșii! 2 cor.

In numele nenorociților și a bisericei, 
imescă cea mai fierbinte mulțămită pen- 
i spriginul și iubirea dovedită.

Ostrovul mare în 12 Oct. 1904.
Petru CiAchi, 

par. gr. cat.

Cum se trateză mușcăturii de 
șerpi veninoși.

Cei mai primejdioși șerpi veninoși din 
olima nostră sunt viperile (năpârcile), cari, 
cei mai mari, nu sunt mai lungi ca 75 cen
timetri; au corpul gros, capul triungular 
și coda sourtă. Colorea viperilor e roșietică, 
cenușie, negriciosă sau ocheșă. Viperile 
mușcă omenii, caii, vacile etc.; mușcăturile 
sunt mortale.

Ce tratament se aplică în cas de muș
cătură ?

Se recomanda înainte vreme fricțiuni 
cu alcool, amoniac sau acid fenic, cari as- 
tădi se înlătură.

Profesorul Kaufmann recomandase un 
tratament rațional adecă în cas de neno
rocire să lâgă strâns ou o sforă partea 
mușcată, oât mai aprope de mușcătură, să 
se curețe locul și cine-va să sugă rana, 
apoi în locul mușcăturei se introducea o 
soluțiune de permanganat. de potasă, de 
acid cromio seu de clorură de aur.

Acest chip de a trata mușcătura de 
șarpe veninos e complicat, și decă n’avem 
la disposițiune pe cine-va să sugă rana 
încercăm cel puțin legătura cât se pote de 
strâns între punctul. mușcat și rădăcina 
membrului.

Astăcll, afară de legătură și suptul 
rănei, avem un tratament sigur, care se 
pote face chiar 6—8 ore după mușcătură. 
Aoest mijloc este injecțiunea sub piele a 
serului antiveninos Calmette, de Lille. Se 
spune că acest produs e minunat. După 4 
4ile pacientul e complect tămăduit.

Serul antiveninos se vinde la farmacii, 
în stare de lichid sau praf.

Agricultorii, vânătorii și toți cari tră
iesc la țară, măi ales la munte, au nevoie 
să-ș! procure acest prețios și bine făcător 
produs — antiveninul — să aibă totdeuna 
o provisiune mică în luuile de vară.

întrebuințarea. — Când cine-va are 
nenorocirea să fie mușcat de un șarpe ve
ninos prima grije e să lege strâns membrul 
mușcat cu o legătură seu o batistă cât se 
pote mai aprope de mușcătură, «poi să 
spele mult rana, să dea sângele să o ude 
cu o soluție prospătă de clorur de calciu 
1% (1 gram clorur de calciu în 100 grame 
apă), și după ce a șters rana bine cu o 
cârpă curată să presară praf de serum an
tiveninos. Pe urmă se pansdsă cu bumbac 
antiseptic. E chiar de geba să se mai arză 
membru cu fer roșu. Serum lichid se în
trebuințezi 10 centimetri eubi. Serum nu 
cuprinde nici o substanță oirăvitore și nu 
face rău nici odată. Injecțiunile se fac 
prin împunsături sub pielea flancului drept 
seu stâng cu ajutorul unui instrument mic 
numit siringă cu piston de cauciuc seu de 
amiant de 10 sau 20 cc. capacitate. Facem 
seroterapie, adecă tratăm acestă bolă infec- 
țiosă prin introducerea în sânge a serului 
antiveninos. împunsătura o .putem face și 
împrejurul părței mușcate. In cașuri ur
gente, când viața pacientului e în primej
die, putem ÎDjecta serul antiveninos direct 
îutr’o vână de d’asupra, cum e vâna dor
sală a mânei, însă operația trebue făcută 
de o personă experimentată.

S. P. R.

ML TE Șl Dâ TOfl
Tratamentul cancerului.

La congresul de chirurgie din Paris, 
în fața unui public numeros și distins, doc
torul Doyen a făcut o comunieațiune asupra: 
„Noilor tratamente ale oancerului (rac)“.

Oratorul oferi mai întâii! membrilor 
biroului un volum mare întitulat: Etiologia 
și tratamentul cancerului ilustrat de 174 
fotomicrogafii, și începu imediat expunerea 
notiței sale.

„N’am dis nici odată și nu afirm nici 
astădl, dice medicul, că am găsit formula 
generală a vindecării cancerului. Am sem
nalat și descris o metodă care mi-a dat 
resultate neobținute de nimeni pănă astădl. 
Reoapitulațiunea generală a efectului me
todului meu se închee astfel : 42 vindecări 
confirmate la 30 Septemvrie 1904, 46 ca

șuri în observațiune, din care multe par 
favorabile ; 20 cașuri despre care nu sciu
încă nimic și al căror resultate vor fi cla
sate ulterior; 128 cașuri rele, în care tra
tamentul n’a dat nici un resultat, fiind în
ceput prea târdiu și s’a întrerupt prin cause 
afară de voința nostră.

Ne mai rămân încă 6 cașuri de sem
nalat: bolnavi, morțî accidental, pe oând 
lecuirea părea sigură cu tote acestea. A- 
ceste 6 cașuri de vindecare le-am scos din 
recapitulația generală, căci nu vreu să pun 
printre vindecați de cât pe bolnavii ră
mași în viață și care pot fi examinați de 
medicii competențl.

Rog pe confrații să vie să cerceteze 
pe acești insănătoșițl și să’ml ceră ori ce 
explicație spre a-șl forma convingerea,

Doctorul Follet, profesorul la facul
tatea din Lille cere numirea unei comisi- 
uni care să controleze faptele comunicate 
de doctorul Doyen.

Doctorul Doyen răspunse, că de mai 
bine de un an cere mereu confraților să 
cerceteze pe bolnavii aflațl în tratamentul 
său. 0 comisie însă care să se intituleze 
comisie de control o refusă.

„Primesc. însă pe confrații care vor 
veni să-mi viziteze bolnavii și să constate 
tratamentul aplicat și resultatele obținute".

Declarația medicului a fost primită 
ou aplause și s’a decis numirea unei co- 
misiuni, cu însăroinarea de a cere infor- 
mațiuni medicului Doyen.

Resultatul este așteptat cu interes a- 
tât de lumea medicală rât și de cea profană.

îj!

Aur berechet!
Geologii susțin de mult că în regiu

nile polare se află mult aur, dovadă Alasca, 
care furniseză lumei cantități însemnate, și 
regiunile siberiene unde aurul se exploa- 
tâză de mult.

Pe basa acestor date, s’a constituit, 
încă acum doi ani, o societate suedeză ou 
un capital mare, pentru a exploata ținutu
rile din Laponia, și, într’adevăr, după doi 
ani de muncă grea, s’au descoperit straturi 
bogata de minereuri cu aur.

Regiunea auriferă se află la 25 km. 
la nord de orl-ce locuință omenescă și iarna 
este forte aspră.

In Siberia nordică cercetările pentru 
găsirea aurului continuă cu activitate și se 
speră că se va ajunge la descoperiri în
semnate.

POSTA REDACȚIUNEI.
Dr. V. M. BucurescI: Articolul-răspuns se 

”a publica. Rugăm însă puțină răbdare.
S. O. Blașiii: In cestiunea răspunsului ur- 

meză scrisore.

Garanteză farmacia 0. Balassa, că 
laptele de castraveți veritabil englesesc 
al lui Balassa cu efect miraculos pus de 
densul în circulațiune, nu este stricăcios 
feței. Numai odată se încerce On. nostre 
dame a-și procura de probă laptele de 
castraveți a lui Balassa și se vor convinge 
că acest cosmetic face să dispară imediat 
pistruile, petele de ficat, sgrăbunțale, pă
răsiți! și ori-ce necurățenie, făcând obrazul 
neted și țînăr. O sticlă 2 cor. Un săpun 
de castraveți veritabil englesesc 1 cor. 
Pudra 1 coronă 20 bani. Se pdte căpăta 
în orl-ce farmacie. Sâ ve feriți de imi
tație.

Noroc deosebit. La tragerea loteriei 
de classă ung. ce a avut loc Luni, pose
sorii losului cu nr. 98924 au fost favorisați 
de un mare noroo. Acest los a fost cum
părat de Ia Colectura principală a lui 
Wilhelm Schulze din Budapesta, Regi 
posta Utcza 6 și a fost tras cu câștigul 
principal de 600,000 cor.

La acesta uorocdsă Colectură se pot 
căpăta losuri orig. pentru loteria de classă j 
ung. Clasa I: un los original întreg ou 12 
cor., jumătate 6 cor., un pătrar 3 cor., o 
optimă 1 cor. 50 bani.

Anunțuri de câs6torie.
De la 14—20 Octomvrie.

1) Nicolae Vasmac gr. or. calfă de pavagiu 
cu Paraschiva TodorencI gr. or. Brașov. 2) loan 
PopovicI gr. or. calfă de zugrav cu Marina Saitu 
gr. or. Brașov. 3) Vasilie Lupu gr. or. agricultor 
cu Maria Reșnoveanu născ. Voicu - Chițoc gr. or. 
Brașov. 4) Neculae Saftu gr. or. calfă de lemnar 
cu Maria TodorencI gr. or. Brașov. 5) Petru Pascu 
gr. or. lucrător în Dîrste cu Ana Tim gr. or. din 
Săcele.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Un must esceient

de tot dulce, din comuna
--------- = Wnrmloch, ■-
unde sunt vițe tămăiosă, se capătă 
------  cw ca*.  litru, ===== 

în Pivnița Eszterhăzy.
Un astfel de must este o surprisă 

de cules de vii.

Cnmper corne de capre 
negri și de capre roși. Colți 
de porci selbaticg cap de 
urs. rîs etc.

PIPER,
1531,1—2. în Zernesci.

<<
s

De vendare!j
9—IIO stupi pușî pentru 

iernat în COȘîiițe, precum și mai 
multe coșnițe gole, numerose < 
cadre, montare completă cu ins
trumente de stnpărit, vinde

BlftO SAWDOR, înv. diriginte.
Locuința: Strada vamei Nr. 29 

? Informațiuni se pot lua cjil- 
/ nic la 12 ore a. m. și la 2 s6u 
f 4 ore p. m. 1525,1-3.

5
?
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Conținutul airmătorîlor articoli ! 
liigaeasici sunt întrebuințați de cei 
mai renumițl profesori și medici, și 
sunt declarați de forte buni.
Qpwill contra tusei, regușelil, dureri de piept, 
Dulllj^lll ofticei, tusei măgăreștl, catarului, ast- 
mei, greutății de respirat, iungorei și tusei 
seci. Vindecă sigur și repede. — Prețul 1 cor. 
20 fii. și 2 cor.
PpllnÎP TUIVflPP C0Iltra durerii de ose, poda- udyplu Ltllulll 0 grei, reumatismului, recelilor, 
durerilor de cap, de dinți și nervi, precum și 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrinite bole le 
vindecă. — Prețul 1 cor. 20 fii. și 2 cor. 
Ppnfnpjn contra morburilor de stomach, pre- 
Uullldlld cum lipsa de apetit, mistuirea rea, 
catarul și aprinderea de stomach, greță și vo- 
mare, sgîrciurile cele mai grele, Leac sigur. 
Polosește și la curățirea sângelui.— Prețul 1 
cor. .20 fii. și 2 cor.
FplindciOroânQFil mijloc esceient. peutru cu- 
JX-dlJ Uuudl nd|Jdl 11 rățirea sângelui la sifilis, 
morburile tinerețelor. —Prețul 1 sticlă 2 cor. 
T PViinilIinilO Închiderea scaunului e causa di- 
JjdĂUUIULIulie feritelor morburi, precum pal
pitarea de inimă, amețeli, dureri de cap și 
altele. Deci cine sufere de încheierea scaunu
lui, numai decât se comandeze Laxbonbons, ză
hărele purgative, plăcute și dulci la gustat. 
— Prețul 1 coronă.

PacețI încercare despre orl-ce articol și 
Vă veți convinge.

Cornel Demeter,
apotecar în Szâszvâros, Piața școlei nr. 39.

A .. "A
La esposițiile hygienics din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 1891 a fost premiat

Spfirtiaî lleuma
cu diploma de onore și cu medalie de aur.
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale 

Spihtul-keuma 
și FltUI» «8e PUTERE, 

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoidină, ișchias, asthmă ș. a.

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile.

Dureri de dinții și cap vindecă in 5 minute 
Prețul unei sticle ou instrucție 1 coronă, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia 

D-lui Josif Tliriik, Kirâly-utcza nr. 12., 
și la d-l Dr. A. Egger, Văczi kiirut 17.

asemenea în tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarulwwek CTUiiA. 

farmacist în Sătoralja-Ujhely. 
Comanda din provincie se efectueză prompt. 

Depou în Brașov ; la Victor Roth farma
cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co
halm : la E. Victor Milas.

~ 5-20,1532.
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Din 8 Novembre a- c. înce
pând se pune în vândare peste

colore negră și albastră; Postav pentru Dame; Bluse e flanele 
cu prețuri forte scăzute 

srsr la magazinul de mode, sub firma
• • • O

O

Succesorii,
o

P AGLIANO-SlRUP
cel mai hun emjEoc <le curățirea sângelui, inventat (le 

^“TZBcOZ-i-A-IkzEO ZF).^.G-T_-T_A_2SrO
------------ FL()K£O~> Via JPandoHini (ITALIA). ----------- --

Or
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A se feri de imitații. L~Wl
Fie-care sticlă este provecțută cu marca fabrice! albastru - deschis, cu 

subscrierea Profesorului GrlROAAlUO PAGIiIAUTO.
Se capetă în tote farmaciile, mai mari- "W

B>JES®OSSrffUIi pentru Austro-Ung.:

Socrate Bracchetti - A I a (Siid-Tirol).

0 pârtie de mărftm în Salonul de restan. Strada negră Ir. 35.
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Fabricanții ie apă, ie Soia în Brașov.
Au onbrea a face cunoscut Onor, public, că cu 

începere de 1 Novembre a. c. se vinde 
Sifonu cu apă de Sodă cu 8 bani.

Aducând mulțumitele nostre pentru încrederea de 
până acuma, ne fugăm ca și pe viitor a Vă procura 
apa de Sodă dela fabricele nbstre, ca și până ăcutna.

Cu totâ stima
Fabricanții uniți de apă de Sodă 

ăia BBraș®v.
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Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public din 
oraș și de afară, că am făcut cumpărături în per- 
s6nă la Viera pentru

SESOHUL ie ER1TĂ
și mărfurile deja an sosit.

MS rog la cas de trebuință a me onora cu vi si ta
rea deposition! meu ce! nou, unde se va câștiga convin
gerea, că sunt în stare a vinde mărflirî solide de cele 
mai nouă și moderne, cu acelea-șî prețuri cum se vind de 
alții la desfacere totală.

Cu totă stima

JULIUS RESCHNER.
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Stofe forte frumose și ieftine pentru costume bărbătesc*.

• e • 9 e e • • •
In 24 NoemvHe a- c» se începe un nou ciclu al loteriei de clasă ung. la care se vor u-- 

£ trage din nou ®

* câștiguri de 14 mîBîone 459s00@ corone- °
Invităm la participarea acestei loterii, care represintă cele mai mari șanse de câștig din lume, ® 

ți și oferim din puținele losurî cu numeri de noroc ce le mai avem: C
. Un 80s întreg ă cor. 12-—, o jumătate ă cor. 6'—, un pătrar ă cor. 3 —, o optime ă cor. 1*75  bani.

1

o

l

Câștigul cel mai mare iu cașul norocos este
gcsr "CT n m i 1 i o n ci © Corone, -sai
Casă de bancă JACOB L. ADLER & FRATE, Brașov.

(Casa de bancă Jacob L Adler & Frate în Brașov represintă cea mai mare colectură principală a loteriei de clasă ung- 
din provincie și-au plătit deja clienților sei prompt și culant câștiguri principale de 200,000, 100,000, 70,000,
10,000 Corone etc.).

100,000, 70,000, 30,000, 20,000,

e
(1534,1-10.)

Țigle de Cement der.

forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețerinurită. 
W’ Se cepetă ©as psBet fripte ieftin 8^ Feb^ioe PORTLANB“©E^ENT din Brașov*
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&IF „Gazeta Transilvaniei» cu numărul ălO fii. se vinde la zaraful Dumitru Pop și la Eremlas Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


