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S’acusă pe sine înșiși...
într’un articol estrem ds into

lerant și șovinist, cum numai Bartha 
Miklos îl pote scrie în „Magyaror- 
szâg", el se năpustesce contra su
perintendent evang. săsesei și con
tra episcopatului român din causa 
memorandelor, ce le-au înaintat gu
vernului spre a se plânge contra pro
iectului Berzeviczy.

In focul și în furia sa de-a do
vedi, că poporul român, sas, slovac, 
șerb n’ar ave încătrău, ci ar trebui 
în propriul interes se învețe cu ori
ce preț unguresce. d-1 Bartha își 
taie însuși crenga de sub picidre 
scriind următorele pasage, cari con
țin cea mai grozavă acusațiune în 
contra guvernelor, a legislațiunei și 
a sistemului de guvernare maghiar:

„Cel-ce a umblat în ținuturi locuite 
de naționalități — scrie Bartha — și și-a 
câștigat esperiență, a băgat de setnă în 
ce stare ticălosă se găsesce agricultorul, 
care nu scie unguresce. Are afaceri la 
oficiul de dare, la catastru, la cartea fnn- 
duară, la judecătorul de instrucție, la ju
decătorul de cerc, la inginer, silvicultor, 
gornic de pădure, jandarm, esecutor, me
dic de cerc, veterinar etc. Norocul lui 
decă aceștia sciu românesce. serbesce, 
slovăcesce și nemțesce. Der nu sciu toți, 
nici nu pot să scie, nici nu sunt obligați 
să scie, fiind-că legea de calificațiune nu 
prescrie, ca funcționarul public se cu- 
noscă, afară de limba maghiară, și limbile 
săsescă, română, slovacă, sârbescă, jido- 
vescă, croată, rutenă, țigănescă, șvăbescă.

„Bietului om i-ar placă să fie înțeles. 
Funcționarului i-ar plăce să 1 înlelegă. E 
imposibil. Alergă la preotul după ajutor. 
Acesta trebue să scie d<5r unguresce, căci 
o dispune acesta § 8 al art. de lege VI 
din 1840. care aice, ca preoții, cape
lanii să scie unguresce. Legea acesta nu 
s’a desființat, nici nu s’a schimbat. Der 
totuși nu, ei nu sciu. Martoră nu e țera, că 
m.ulți preoți șerbi, români, sași, jidovi nu 
sciu unguresce.

„Ei bine, decă preotul nu scie, tre
bue să scie învățătorul, căci de 25 ani e 
obligat a preda unguresce în școiă. Der 
iese la ivelă, că nici dascălul nu scie. 
Nici dascălul, nici cantorul, nici bocher-u]. 
Prin urmare nu se găsesce tălmaciu în 
sat. Bietul om nu-și pote isprăvi afacerea. 
Și-o isprăvesce totuși la oraș, prin inter
venția d-lui advocat.

„Prea cinstiți domni episcop! ro
mâni! înțelegeți vorba acesta? Sciți ce 
însemneză pentru poporul încredințat 
păstorire! vostre, a nu sei unguresce ?u....

Firesce, că Bartha răspunde la 
aceste întrebări declarând, că fără 
limba maghiară n’ar pute trăi nici 
Românul, nici Șerbul, nici Sasul în 
Ungaria și ar rămână cu toții o turmă 
de neculți, nisce adevărați troglo
diți. Noi însă din parte-ne răspundem 
la întrebările din urmă, după cum 
ne dictăză logica sănătosă a lucru
rilor :

înțelegem bine cu toții și înțe
leg și episcopii noștri ce vre să în
semne, că poporul nostru nu "cie 
unguresce, și totuși la tot pasul se 
ntîlnesce cu pacostea limbei ungu

resc!, ce-1 asupresce și-l împiedecă 
în tote mișcările vieții sale și-l face 
să se simtă strein în patria sa!

Faptul ce 1 constată cji^istul 
maghiar, că în adevăr poporul nos
tru nu scie unguresce, în raport cu 
faptul, că este tractat pretutindeni 
și în tote circumstanțele tot numai

cu limba maghiară, însâmnă în ade
văr ceva, însemnă un lucru forte 
grav, că adecă pentru el nu esistă 
libertate și că este mai asuprit chiar 
de cât poporele creștine, cari n’au 
scăpat încă de stăpânirea pașalelor.

Articolul d lui Bartha se încheie 
c’vn prognostic puțin binevoitor ce-1 
face Sașilor de ciudă, că protesteză 
și ei alături cu Românii în contra 
bunătăților culturei magh are, cu care 
vrea să ne ombre Berzeviczy.

După-ce vorbesce tot numai de 
Români, Bartha termină așa:

„încât pentru Sași, e păcat să mai 
pierdem cuvinte. Aceștia văd înaintea lor 
și mortea, și învierea. Vor muri ca Sași 
și vor învia ca Români. Curios gust 
acesta și o isbândă caracteristică a cul
turei germane. Der decă Sașilor le place 
așa, n’au decât să-și descalțe cișmele 
cele vechi din piele bună de vițel și se 
se fericescă — în opinci".

Sarcasmul, ce răsuflă din cu
vintele de mai sus. prea se" trădeză 
a fi fost produs de ciuda și mănia, 
că Sașii prin oposițiunea, ce-o fac 
și ei proiectului Berzeviczy, dau de 
scire „aliaților“ din marele imperiu, 
că națiunea „cavalerescă,“ atât de 
mult patronată de ei, e în ajun de 
a da o lovitură de morte și rămă
șițelor culturei germane din Unga
ria, ale acelei culturi, căreia ea are 
să-i mulțumescă totul.

Der ore fire-ar mai mică nedrep
tatea, ce se face poporelor din Un
garia, decă Sașii ar tace în fața ei ?

Acăsta nici Bartha nu o va 
crede.

Brașov, 18 (31) Octomvrie.
Isbucnirea șovinismului. Proiec

tul lui Berzeviczy fiind la ordinea dilei, 
pressa maghiară face tote sforțările posi
bile și imposibie, ca să devedescă „nete- 
meinioia11 acusațiilor ce se aduc din partea 
naționalităților nemaghiare contra lui. Se 
întâmplă însă uneori, că șoviniștii de la 
pressa maghiară, uitându-și de sine, în 
funa și în ura lor ărbă spun lucruri din 
carî iese clar la ivelă ținta ce o urmă- 
resce politica guvernelor maghiare. Etă 
de pildă ce scrie „Bud. Hirlapu de la 30 
Octomvrie într’un lung articol plin de 
otravă șovinistă:

„Țera acesta este a Maghiarilor. 
Sânge maghiar a cucerit’o, minte maghiară 
a condus’o, vitejie maghiară a susținut’o 
și sânge unguresc a apărat’o și recucerit’o 
de la Turc. Țera acesta așa-der e a Ma
ghiarilor, ori le place, ori nu rasselor 
streine, cari locuiesc aici. Puterea de stat 
maghiară nu pote permite, ca țâra să și-o 
însușescă acele elemente streine, cari mu- 
tându-se aci s’au bucurat de dragoste os- 
pitalâ, au câștigat privilegii și încă într’un 
timp când Maghiarii erau cei ce fuseseră 
persecutați peutru rt-ligiunea lor. Nu pu
tem permite ca liberele instituțiuni ale 
statului maghiar să fie folosite pentru a-se 
ațîța nepedepsit contra maghiarimei și 
a se sgudui instituțiunile de esistență ale 
statului. Nimeni nu vre să oontopescă cu 
forța poporele streine, cari trăiesc aici, der 
nu putem vră nici aceea, ca să împedecăm 
posibilitatea contopirei... Ou armata n’o 
putem face acesta, deorece nu dispunem 
liber de ea. Școla inse e a nostră. Ar fi 
o lașitate, decă statul n’ar cuteza se ia în 

mâna sa acest mijloc și să-l folosescă spre 
propria-i consolidare... Credem, că guver
nul și dieta văd clar situțiunea și-și vor 
împlini datoria/

Comitetul districtual săsesc al Me
diașului a luat în ședința sa din 27 1. c. 
n. următărea hotărîre în Gestiunea proiec
tului lui Berzeviczy: Comitetul cercual 
săsesc al Mediașului ia cu mulțumire la 
cunoscință enunciațiunea deputaților die- 
tali sași privităre la atitudinea lor față de 
proiectul guvernului în afacerea legei 
despre învățământul primar și își esprimă 
convingerea, că deputatul acestui cerc 
electoral în înțelegere cu colegii săi sași 
va proceda și în decursul desbaterei în 
acelaș sens.

Contra proiectului Berzeviczy.
(Memorandul episcopatului român gr. or. — 

Atitudinea Șerbilor.)

Diarele din Budapesta vestesc, că 
episcopatul român gr. or. a adresat gu
vernului un memorand în care protesteză 
contra proiectului de reformă școlară al 
Jui Berzeviczy.

După cum spun diarele amintite, în 
partea introductivă a memorandului se 
dice, că decă proiectul va deveni lege, 
episcopatul român gr. or. se va supune 
silei, își ține însă de datorie, ca încă acum 
pănă nu e de tot prea târdiu se lupte din 
tote puterile contra lui, pentru a-și apăra 
limba și autonomia bisericescă.

Memorandul oombate proiectul din 
tote punctele de vedere, mai ales însă 
din punct de vedere pedagogic și biseri
cesc. E gravaminos, că proiectul pretinde, 
ca fie-care elev să-șî însușescă limba ma
ghiară în măsură, în cât să-și potă espri- 
ma corect gândirile, să scie ceti și scrie 
corect unguresce. Acesta este o imposibili
tate și nu se vor afla învățători, cari se 
se angajeze la așa ceva. Cura să se pătă 
ajunge la acest resultat mai ales în ținu
turile locuite în massă de Români, când 
copilul școlar, afară de școiă, n’aude nici 
un cuvânt unguresc ?

E gravaminos mai departe, că în 
contra acelui învățător, care ar negliga 
predarea limbei maghiare, comisiunea ad
ministrativă păte să deschidă cercetare 
disciplinară. Apoi e sciut din esperiență, 
că învățătorul este espus capriciilor ins
pectorului, ori solgăbirăului. In cestiunl 
pedagogice, acești funcționari nu sunt 
competent.

E gravaminos mai departe din punct 
de vedere al autonomiei bisericesc], că în 
sensul proiectului postul învățătorului în
depărtat prin sentință disciplinară nu se va 
ocupa prin autoritatea bisericescă, ce sus
ține școla, ci prin ministrul de instrucțiune 
pe calea numirei. Ou modul acesta se 
pote întâmpla în câți va ani să fie sus
pendați un număr așa de mare de învă
țători, în cât locul lor să nu mai potă fi 
ocupat prin învățători confesionali și ast
fel în necesitate estrernă, să se aplice în
vățători străini. Disposițiunea, ca se fie în
chisă acea școiă confesională, al cărei în
vățător a fost în două renduri suspendat, 
er în locul șcălei confesionale să se înfi
ințeze șcălă de stat, atacă în basele ei au
tonomia bisericescă.

Se mai accentueză în memorand, că 
proiectul confiscă de 

gr. or, tdte drepturile și nu-i lasă decât obli- 
gamentul de a purta sarcinile. Proiectul se 
opune articolului de lege IX din 1868, care a 
garantat autonomia bisericilor și care este 
o lege fundamentală de stat.

In fine memorandul ia posiție contra 
disposițiunilor privitore la pensionarea în
vățătorilor, punând pe învățător sub con
trol îndoit, precum și în contra disposițiu
nilor proiectului relative la preparandiile 
confesionale

*
Din Garlovăț se anunță, că și episco

pii gr. or. șerbi au hotărît să trimită o 
representațiune contra proiectului Berze
viczy. Representațiunea va fi redatactă de 
episcopul Letici din Timișora.

In Verșeț s’a 'convocat pe diua de 
16 Noemvrie o conferență în cestiunea 
proiectului. La Zombor și Becicherecul- 
mare se vor convoca adunări bisericesc! 
în cari se va lua posiție contra proiectu
lui. Se mai afirmă, că se lucreză puternic 
pentru convocarea unei mari adunări a în- 
tregei metropolil sârbesci.

Aplanarea conflictului anglo-rus.
După ultimele soiri, conflictul între 

Anglia și Rusia se pote considera ca apla
nat. Atât Anglia, cât și Rusia au cătjut 
de acord, ca afacerea din marea de nord 
să fie supusă esaminării unui tribunal in
ternațional de arbitragiu și ambele puteri 
să se supună sentinței acestui tribunal. 
Acest mod de a-se căuta o pacinică so- 
luțiune p6t.e fi considerat ca un triumf al 
conferenței din Haga.

Conflictul ajunsese într’un stadiu fdrte 
acut și periculos. Acesta reiese clar din 
discursul, ce l’a ținut la Southampton mi
nistrul președinte engles Balfour, care a 
<jis, că Anglia era în ajunul isbucnirei unui 
răsboiă cu Rusia. ,Din fericire însă a suc
ces să se afle un mod de soluțiune paci
nică prin care să se înlăture pericolul răs- 
boiului, fără ca onorea Angliei să sufere 
vr’o atingere.

Se dice, că ambasadorul frances Cam- 
bon din Londra a esercitat o mare influ
ență asupra soluțiunei conflictului.

Când se va întruni tribunalul inter
național, nu se scie încă. Se crede însă, 
că diplomația rusescă va face t.ot posibi
lul, ca tribunalul să se întrunescă cât mai 
curând, acăsta fiind chiar în interesul 
Rusiei.

Diarele englese au schimbat acum 
tonul. Ele salută cu bucurie soluțiunea 
pacinică a incidentului din Huli, ba o 
parte din ele laudă guvernul rusesc, oare 
a contribuit la menținerea păcii.

E semnificativă însă o depeșă din 
Londra în care se spune, că guvernul en
gles continuă totuși cu înarmările, sub 
pretextul, că conflictul nu e definitiv apla
nat și astfel înarmările nu pot fi întrerupte 
cât timp nu se va fi dovedit, că cercetă
rile se vor urma în mod cinstit și vino
vății vor fi pedepsiți.

Resboiul raso-japoiies.
Telegrame din Londra spun, că în 

Manciuria de nord s’a început erăși lupta. 
Din cartierul general al lui Kuroki se 
anunță, că o trupă japonesă și una ru
sescă s’au încăerat la Vajkoasan. Lupta 

la biserica română 1 s’a început la 8 dimineța și a durat pănă
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la 4 d. a. Japonesii au scos pe Ruși din 
posițiunea ce o ocupau. Rușii au pierdut 
200, Japonesii 180 omeni.

Telegramele din sorginte rusescă nu 
fac amintire despre lupta acâsta. Intr’un 
raport ce l’a trimis generalul Sacharow, 
acesta spune, că la 28 1. c. n’a fost luptă. 
S’au audit numai puscăturile rare ale arti
leriei rusescl și japonese.

Agenția telegrafică rusăprimesce din 
Daciapu soirea, că la 28 Octomvrie Japo
nesii au desfășurat ăre-care activitate în 
posițiunile lor înaintate între Cuciu și Ku- 
caova. Regimentul rusesc de Samara a 
avut o luptă de o Ji eu un regiment ja- 
pones, Ndptea Japonesii au intrat în co
muna Ciciu, care a fost total arsă.

Asupra situațiunei la Port-Arthur te
legrame din isvor engies anunță, că la 26 
Octomvrie Japonesii au îndreptat un atac 
desperat contra forturilor de la Port-Ar
thur. Ei ar fi cucerit câte-va forturi. O 
corabie chinesă, care cu totă blocada a 
putut se pătrundă în port, a adus de acolo 
o scrisdre la Sanghai, al cărei scriitor 
spune, că garmsdna rusă din cetate se 
pregătesce la o luptă pe vieță și mdrte. 
Granatele japoDese ar fi făcut să esplo- 
deze o magazie cu praf de pușcă, prin 
ceea-ce s’ar fi pricinuit nimicirea mai mul
tor vase rusescî.

SOIRILE D1LE1.
— 18 (31) Octomvrie.

Reuniunea română de uiusică din 
Sibiiu. In adunarea generală a reuniunei 
române de musică din Sibiiu convocată 
pe Mercur! 26 Oct. n. a. c. comitetul re
uniunei și-a presentat raportul anual pe 
timpul de la 1 Septemvrie 1903 — 31 Au
gust 1904, card s’a trimis și redacțiunei 
Ziarului nostru. Estragem din acesta bro
șură următorele:

Reuniunea a aranjat doue concerte 
în decursul anului, primul la 15 Decem
vrie 1903 și al doilea la 7 Iunie 1904, 
ambele cu program ales și variat. Au fost 
cântate mai multe piese ale compositori- 
lor noșt-i G. Dima. I. Mureșianu, I. Vidu, 
și G. Kiriae. Serbarea iubileului de 25 ani 
al Reuniunei, care trebuia să se țină în 
anul espirat a fost amânată, parte din mo
tive independente de sine, parte conside
rând apropiata ocasiune binevenită a îna- 
ugurărei „Casei Naționale" pănă la alt ter
min.

Comitetul a ținut 11 ședințe ordinare 
și estra-ordinare; numărul membrilor în 
anul 1903/4 a fost următorul: 9 membrii 
onorari, 5 fundatori, 57 ajutători și 117 
membrii activi. Averea Reuniunei repre- 
sentă conform inventarului încheiat cu 
tjiua de 31 August 1904 suma de 6197 
cor. 40 bani. Peicepțiunile anului 1903/4 
au fost de cor. 530985 și erogațiunile de 
cor. 2010-27, deci cu 31 August 1904 re- 
sultă un said de cor. 3299'58. Archiva 
reuniunei constă din 217. In fruntea reu
niunei au stat în anul 1903/4 d-nii: M. 
Voileanu president, H. Kirchner dir. de 
musică, Dr. T. Brediceanu secretar, I. Re- 
bega cassar, C. Popa archivar, I. Șilaghi 
econom, er membrii fără funcțiuni d-nii : 
N. Bența, Dr. A. Orăcmnescu și Vasile 
Stan.

Unificarea bisericelor ortodoxe. In 
ședința de adi Luni a sf. Sinod al Româ
niei se va discuta o nouă scrisore a pa- 
triarchului din Constantinopol, privitore 
la cestiunea unificării tuturor bisericelor 
ortodoxe din lume.

„Olâli-papkezes." Sub acest titlu ha
hamii de ia „Magyar Szd“ vor să facă 
circurncisiunea institutelor nostre teolo
gice. Capul directorilor și profesorilor de 
la semiuarele teologice trebue unora: nu 
aceea căutațî, că ce se propune în institutele 
teologice ortodoxe românesc!, ci că eiue 
sunt directorii și cine sunt profesorii unde 
și-au câștigat ei cvalificația teologică, e 
tenorul hahamilor de la „Magyar Szd". 
„Pașol na Sibir!" voi aleșii bisericei de la 
catedrele teologice, că hahamii își au pe 
bocheni lor pentru acele catedre.

Va să d>că nu este destulă censura 
catechisărilor, ci să reclamă acum și cen
sura catedrelor teologice. A ajuns cuvântul 
lui Dumuedeu încredințat „bisericei înve- 
țătdre", prada denunciânților ordinari din 
redacțiile întreprinderilor de speculații po
litice? Mai suntem în țeră creștină?!...

(„Bis. și Șc.“)

Congregația comitatului Huneddra 
s’a ținut la 25 Octomvrie u. In cuven.ui 

său de deschidere fișpanul Mara Laszlo a 
spus între altele, că budgetul căilor pu
blice trece peste 340,000, cel al adminis- 
trațiunei comitatense pe 1905 e de 304,000 
mai mult cu 83,000 ca în anul precedent. 
In acăstă congregațiune s’a făout și câte
va candidărî la posturi de funcționa*! In 
comisiunea de candidare a avut loc și Dr. 
A. Vlad. Celelalte puncte de la ordinea 
<jlilei au fost desbătute cu mare grabă, 
Le-a măcinat așa picând adunarea, fără să 
fi luat cineva cuvântul.

Istoria bisericei ortodoxe române. 
D-l N. Iorga profesor universitar, a fost 
însărcinat de ministrul instrucțiunei pu
blice a scrie o istorie a bisericei ortodoxe 
române din cele mai vechi timpuri pănă 
astădi.

Hirotoniri. Joi în 27 Octomvrie au 
fost hirotoniți întru diaconi și Duminecă 
în 30 Octomvrie întru preoți în catedrala 
din Blașid absolvenții în teologie: Octa
vian Prie, profesor la gimnaBiu, Vasile 
Suciu, prefect al tipografiei seminariale, 
Dr. Alex. Nicolescu, practicant la oficiul 
archidiecesan, Victor Gergely, cooperator 
în Ghimbeș, Fr. Boțan cooperator în Bă- 
răbanț, Aug. Cioban adm. parochial în 
Bord, loan Boldor și Ioan Irimieș.

Dilele acestea P. S. Sa Episcopul 
Dr. Vasilie Hosszu a hirotonit întru lec
tori în capela seminarului central din Bu
dapesta pe olericii Silviu Pascu, Petru 
Hetco și Victor Pap. La liturghia cele
brată cu acestă ocaBiune P. S. Sa a fost 
asistat de părintele Dr. Siegescu, profesor. 
Episcopul a adresat clerioilor o aloouțiune 
despre însemnătatea hirotonirei, („Unirea11.)

P. S. Sa episcopal Aradului a pe
trecut săptămâna trecută două Jile în 
Budapesta, în care timp a condus ședin
țele delegațiunei pentru despărțirea ierar- 
chică.

Jubileul de 200 ani al unui diar. 
Marele Jiar german „Vossische Zeitung", 
care apare în Berlin, și-a serbat Sâmbătă 
jubileul de 200 ani al esistenței sale. In 
29 Octomvrie anul 1704 Frideric I al Pru
siei a dat librarului I. M. Rudiger privi
legiul de a eda o fdie în Berlin și de 
atunci pănă astădi diarul a apărut fără 
întrerupere. Opt generațiuni au muncit 
în cursul celor 200 ani la editarea și re- 
digiarea acestui Jiar. Din incidentul ju
bileului s’a edat un volum festiv, care 
conține tdte datele mai însemnate din 
viâța Jiarului pănă în diua de astădi. Intre 
număroșii și celebrii redactori și colabora
tori ai Ziarului „Vossische Zeitung" au 
fost timp îndelungat și literații germani 
Chr. Frid. Voss și G. Efr. Lessing. As
tădi diarul stă sub conducerea d-lui Dr. 
H. Bachmann.

Procesul de pressă intentat „Tri
bunei" din Arad s’a sfîrșit la 28 Octom
vrie. In acea di a venit la rând articolul 
„Desastre" în care procurorul a găsit de- 
asemenea „agitație" contra statului. Juriul 
a adus verdict negativ, pe basa căruia tri
bunalul a achitat pe aousatul Sever, Bocu.

„Sâmbăta morților", dramă în 5 
acte de Raupach, localisată de d-l I. Pă- 
cățiauu, a fost representată Vineri sera cu 
mult succes în Sibiiu, „Sieb. D. Tgbllatt" 
scrie, că sala teatrului a fost ticsită de 
public românesc, care a distins pe dile- 
tanțl cu bogate aplause. Diarul german 
relevă în deosebi prestațiunile d-lor Po- 
ponea, Axente, Trifan, Stoica și a damelor 
Grindean, Orișan, Dumitru și Ucenic.

Accident mortal. In minele de aur ale 
d-lui Alexe Focol din Valea Borcutului de 
lângă Baia-mare, s’a întâmplat un acci
dent, care a costat vieța a doi lucrători. 
Accidentul s’a întâmplat Marți dimineța. 
Lucrătorii G. Mihalovid și Dumitru Șom- 
culeanu trimiși de supraveghiatorul Va
sile Vancea la pompa de apă din minele 
Leopold, n’au urmat ordinul lui Vancea, 
ci s’au pus să lucreze de capul lor, în 
altă parte, unde era oprit. Aici s’a surpat 
o stâncă de vr’o 300 măji asupra lor, stri- 
vindu-i pe loc. Cercetările oficiale ale co
misarului de mine au avut ca resultat, că 
nimeni nu a fost culpabil de acestă 
catastrofă, ci numai nebăgarea de sâmă a 
victimelor. înmormântarea nenorociților s’a 
făcut cu mare pompă. Proprietarul mi
nelor d-l Pocol, a luat asupra sa să se 
îngrijescă de cele două văduve și 8 orfani 
ce au rămas fără sprijin în urma regre
tabilului accident.

O nouă esposiție universală. In 
Franța se vorbesce de pe acum de posi
bilitatea unei noue esposiții universale la 
Paris în 1920 pentru sărbătorirea a 50 de 
ani de Republică, care — precum se sus
ține — va întrece pe tăte celelalte, espo- 
sițiuni, cari au fost pănă acum la Paris.

Sciri merunte din România. Sâmbătă 
a avut loc în presența ministrului de interne 
Lascar sfințirea noului palat administrativ 
din Constanța.

— Esposiția agrară se va închide 
— după scirile mai recente — cu diua de 
14 Nov. st. n. Dilele aceste esposiția va 
fi visitată și de cătră Regina Elisaveta și 
principesa Maria.

— Joi s’a deschis în Bucuresci con
gresul veterinarilor din România, printr’un 
discurs rostit de ministrul Lascar, Profe
sorul Filip a ținut în ședința de diminâță 
o conferență interesantă asupra situațiu
nei și numărului vitelor, oilor și porcilor 
din România, er d-l maior-veterinarNegu- 
lescu asupra „calului românesc" și d nil 
maior I. Constantinescu și P. Stavrescu 
asupra cestiunii remontelor.

— Iu aceeași d. a. s’a deschis tot 
la Bucuresci congresul agrarienilor români, 
care va dura mai multe dile.

— 0 nouă reuniune de musică ro- 
mânescă s’a înființat în Bucuresci la ini
țiativa d-lui A. Filloreanu. S’a ales o co- 
misiune compusă din d-nii Costescu, 
Buiuo, Nestorescu, Rufu, Bobeș, Colescu, 
Georgescu și Vasiliu, cari au fost însăr
cinați cu elaborarea statutelor. Noua 
reuniune va cultiva în deosebi musică 
națională roraânâscă.

Comitetul parochial gr. or. român 
din Zlagna învită la concertul ce-1 va da 
corul bisericei din incidentul sfințirei a- 
cesteia Marți la 8 Noemvrie n. în d>ua de 
Sf. Dumitru. Începutul preois la orele 8 
săra. Prețul: locul I. 2 cor., II. 1 cor. 60, 
III. 1 cor. 20, loc de stat 1 cor. Contri- 
buirile și ofertele marinimose se vor 
publica. NB. Venitul curat este destinat 
pentru acoperirea speseior împreunate cu 
pictarea bisericei.

Avis. Mâne, Marți sera concerteză 
taraful lui Dicu în restaurantul de la Re- 
pută, începutul la drele 8 săra.

Din diecesa gr. cat. de Oradea-mare
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.11) 

Oradea-mare, 28 Oot. 1904.
P. S. Sa Episcopul Dr. Demetriu 

Radu a trimis dilele acestea clerului die- 
cesan o circulară de 28 pagini tipărite în 
4° mare, care conține diferite decrete și 
disposițiuni, dintre cari unele de mare im
portanță, cum e d. e. decretul s. congre- 
gațiuni a conciliului pentru suprimarea 
adusurilor cu liturgiile manuale cunoscute 
și pe la noi sub numele de „intențiuni", 
apoi ordinul ministrului de culte și al mi
nistrului de justiție referitor la lăsământul 
preoțdor decedați, fără a fi lăsat testa
ment etc.

De 6re-ce abusurile cu „intențiunile", 
cari în anii din urmă au degenerat xîn- 
tr’un terg nerușinat practicat cu deosebire 
de unii preoți din diecesa Gherlei și chiar 
și din archidiecesă, au dat prilegiu la dife
rite comentare puțin măgulitdre pentru 
acei preoți, relevez unele puncte din cir
culara P. S. Sale Episcopului de Oradea- 
mare.

Punctul 1, interdice preoților de a 
primi asupra sa mai multe liturgii, de cât 
pdte săvîrși într’un anumit spațiu de 
timp.

Punctul 7 interdice a preda missele 
ori stipendiile de misse librarilor și edito
rilor, administratorilor de diare, neguțători
lor de paramente sacre sub nici un pre
text, ori cât de salutar ar fi scopul pentru 
care s’ar face acesta.

Punctul 9 interzice cumpărarea ori 
vîndarea de cărți, paramente seu ori-ce 
fel de obiecte cu stipendii de liturgii, ori 
a constitui cu capital din asemenea fon
duri asociațiuni și anterprise de diare, re
viste etc.

Preoții, cari ar nesocoti aceste dispo- 
sițiuni, se fac culpabili de pedepsa sus- 
pensiunei reservate s. scaun apostolic, 
clericii nehirotoniți se fac culpabili de 
pedepsa su^pensiunei de la ordinele su- 
peridre, er mirenii de pedepsa escomuni- 
cațiunei reservată episcopului.

In circulară se publică mai departe 
concurs pentru parochia Sititelec, deve
nită vacantă prin transferarea fostului ad
ministrator Victor Ternovan, și la parochia 
Sân-Miclăuș, devenită vacantă prin deco
darea parochului, precum și câteva con

cursuri la posturi de cantori și învăță
tori. Parochia Moftinul, unde fusese mai 
nainte părintele archidiacon G. Șuta, după 
transferarea căruia s’a conferit părintelui 
Dr. Leontin Pallady, a devenit din nou 
vacantă prin dimisionarea titularului.

Circulara” aduce la cunoscință cle
rului adormirea în Domnul, a părintelui 
Vasile Leșanu (ț 27 Septemvrie), pa- 
roch în Săn-Miclăuș, în etate de 59 ani.

Părintele Leșanu a fost timp de 16 
ani ('1872—1888) profesor la gimnasiul din 
Beiuș și de sigur a lăsat număroșilor săi 
elevi cele mai plăcute amintiri. A fost 
profesor distins și bun Român. Cursurile 
lui de istorie le făcea cu multă conscien- 
țiositate și scia să-și entusiasmeze elevii 
pentru dragostea .de neam. îndepărtarea 
lui de la catedră a fost mult regretată la 
timpul său. Acăstă îndepărtare a fost în 
legătură cu cunoscuta afacere a steagu
lui, care a avut și alte consecințe funeste 
pentru caracterul românesc al gimnasiului 
din Beiuș.

Tot în circulara acâste se comunică 
și numirea părintelui Dr. loan Ardeleanu 
la parochia din Amaț. D-l Ardeleanu a 
funcționat de asemenea t'mp de 13 ani 
ca profesor la gimnasiul din Beiuș (1875 
—1888) și este cunoscut și prin activita
tea sa istorico-literară.

Omikron.

Tribunalul regesc din Bistriță
și legea de naționalități.

Bistriță, Oct. 1904.

încă prin lunile Iunie-Iulie s’a pus 
la cale un proces de presă contra „Voin
ței". D-l Lucian Bolcaș, oa redactor res
ponsabil și proprietar al numitei foi, a fost 
ascultat în instrucție, apoi procesul a adur- 
mit pentru câteva luni. In 17 Oct. n. însă 
i-s’a comunicat d-lui L. Bolcaș prin tribu
nal actul de acusă al procuraturei regesci 
din Bistriță. Contra acestui act d-l L. Bol
caș a înaintat în timpul legal de 8 dile o 
escepțiune scrisă românesce, fiind dreptul 
cetățenilor de a se apăra îi) limba lor ma
ternă, asigurat prin legea de naționalități, 
afară de cașurile, când apărarea e susți
nută de un advocat, candidat de advocat, 
ori profesor de drepturi.

Pentru-ca să se scie, că nu numai 
căpitanul de poliție surprimător a clubu
lui român, ci și tribunalul regesc ung. 
din Bistriță e magyar teremtette! escep- 
țiunea înaintată de Lucian Bolcaș a fost 
respinsă cu decisul, pe care vi-1 dau aci, în 
traducere și în transcrierea originalului.

Românesce: 2748/1904. Decis. Escep- 
țiunea presentă se respinge din oficiu, pen- 
tru-că: aceea nu este compusă în limba 
oficială a statului ungar, — ci în limba 
română. Președintele senatului de acusă 
al tribunalului regesc. Bistriță, 26 Octom
vrie 1904. L. S. Z. Bodola Beta m. p., pre
ședinte al senatului de acusă.

Originalul unguresc: 2748/1904 bfto. 
Vegzds. Ez a kifogâs hivatalbdl visszauta- 
sittatik; mert: az nem a magyar âllam 
hivataios nyelven, hanem roman nyelven 
van szerkesztve. A kir. torvenyszek vâdta- 
nâcsânak elndke. Beszterczen, 1903 Okto- 
ber hd 26. L. S: Z. Bodola Beta m. p., 
vâdtanâcsi elnok.

Contra acestui decis, aflu că d-l 
Lucian Bolcaș a făcut recurs la tablă, — 
tot românesce.

Etă o nouă ocasie, ca să ni-se arate: 
esistă în patria nostră lege și dreptate față 
de nemaghiari, ori nu esistă ? Slujbașii ju
rați pe lege și dreptate sunt datori, ca 
să le țină pe aceste și față de poporele 
nemaghiare, orî nu sunt datori?

— Cor. —

Testamentul
repausatului președinte de tribunal N. de Șuștai.

Am amintit deja, că regretatul pre 
ședințe de tribunal Nicolae de Șuștai as 
lăsat ca erede universal Biserica Sf. Ador
miri din Brașov-Cetate. Etă în resumat 
disposițiile testamentare:

înmormântarea să se facă în mormân
tul soției sale Maria n. de Alduleanu în 
Zârnești, er pe monumentul ridicat la acest 



Nr. 231.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

mormânt se se mai graveze inscripția : 
„Tot aici odihnesce în pace soțul Nicolae 
de Șuștai, președinte de tribunal în pen
siune născut în 2 Noemvrie 1835 st. n. și 
repausat în (<jiua și anul morții).44

Biserica se formeze din suma moște
nită, după achitarea legatelor, un fond, care 
va purta numele: „JBundațiunea lui Nico- 
.lae de Șustai și a soției sale Maria n. de 
Alduleanu*.

In fie-care an ’/s din procente să se adaogă 
la capital, er din rest se se creeze stipen
dii pentru studențî și studente (cu deose
bire fete cari se pregătesc pentru cariere 
independete ca: învățătdre, funcționare de 
stat etc.) de naționalitate română și re
ligie gr. or. Stipendiile pentru cursul in
ferior secundar să nu fie mai mari de 100 
cor. pentru cursul superior de 200 cor., 
■er pentru școli mai înalte de 400 cor. Când 
fundațiunea va ajunge suma de 50.000 cor. 
stipendiile pentru școlile mai înalte se vor 
pute urca la 600 corone. Stipendiile să se 
acorde elevilor eminenți, săraci și cu pur
tare bună cu preferință de la șcdleie din 
Brașov. In fie-care an să se dea un sti
pendiu și la o fată.

Când fundațiunea va ajunge la 100.000 
cordne, procentele nu se vor mai adăoga 
la capital și atunci jumătate din venit se 
va pută întrebuința pentru scopurile bi
sericei și numai din jumătate din venit se 
vor acorda stipendii.

Legatele ce va ave să le plătescă 
biserica sunt urruătdrele: 1) Surorii vitrege 
Otilia năso. N. Orghidan 2000 cor, 2) Fiu
lui acesteia N. A. de Grama 2000 cor. 3) 
La 4 copii a repausatei cumnate Munteanu 
din Oravița câte 1500 cordne. 4)Bisericei 
din Zârnești 500 cordne pentru îngrijirea 
mormântului, și onorarul preotului pentru 
o rugăciune ce se va face în fie-care an 
la mormânt. 5) Reuniunei femeilor române 
din Brașov 400 cordne. 6) Asociațiunei 
pentru sprinirea învățăceilor și sodaliior 
români din Brașov 400 cor. 7) Fondului 
pentru ajutorarea studenților săraci în cas 
de bdlă de la șcdleie centrale din Brașov 
200 cor. 8) Reuniunei de gimnastică și 
cântări 200 cor. 9) Reuniunei pentru aju
torarea văduvelor din Brașov și Săcele 
200 cor. 10) Biblioteca și tipăriturile le 
lasă „Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român.“

Testamentul este scris cu mâna pro
prie și datat de la 1 Maid 1900, er cu 
data de 15 Maid a aceluiași an se adaogă 
un codicil în care lasă o rentă viageră de 50 
cordne pe lună îngrijitorei sale, precum 
.și o sumă de câteva mii depuse la „Al- 
ibina“.

Suma totală a lăsământului încă nu 
se pdte sci pană după inventariarea ave- 
■rei și vîndarea argintăriei și altor seule, 
.asupra cărora nn a luat disposiții speciale.

Intre hârtiile rămase după repausa- 
-tul se află și date biografice, din cari re
iese, că tatăl seu a fost născut în Vara- 
novia comitatul Zernplin și după ce a ter
minat facultatea juridică la Agria (1811) 
■s’a înscris ca practicant la tabla din Pesta 
de unde prin anii treideci a venit la Bra
șov, unde se simția lipsa de advocați. 
Aici s’a căsătorit din familia Mavrodin 
Hagi-Sivu. Celelalte date referitore la re- 
pausatul președinte s’au utilisat în dis
cursul funebru rostit de d-1 profesor 
Bârseanu, pe care sperăm a-1 publica.

Ultimele sale scrisori.
In diua de 14 Octomvrie, imediat îna

inte de morte, repausatul Șustai a adre
sat surorii sale la Bucuresci o scrisore în 
care se jeluesce, câ-i este insuportabilă 
vieța, mai ales, că și îngrijitdrea i-s’a îm
bolnăvit, D-na Orghidan, primind scrisorea 
a și plecat la Brașov, cu gândul de a-i 
da însăși îngrijirile de iubitore soră, ea a 
sosit însă prea târdiu.

Am amintit de scrisorea adresată 
d-lui Petru Nemeș, notar p. r. a cărui 
text este următorul:

Iubite amice Nemeș!
Ie rog fi bun și vino fără amânare 

la mine, ca se puni în siguranță avutul 
meu amesurat dorinței mele esprese în pro
tocolul notarial de sub nr. 468/903.

Cheile se află în buzunarul din pan
taloni.

Adio.
ss) Șustai.

Înmormântarea.
Eri, Duminecă în 30 Octomvrie n. 

corpul transportat la Zârnesci cu dricul 
antreprisei de pompe funebre a domnului 
Tutsek, a fost depus spre vecinică odihnă 
lângă repausata lui soție. La actul fune- 
bral, la care a celebrat părintele protopop 
Dan, care a rostit și o cuvântare — a a- 
sistat sora și nepotul decedatului, însoțiți 
de credinciosa sa îngrijitdre, Fr. Pan, care 
timp de 20 ani i-a ușurat suferințele și a- 
cum deși greu bolnavă, așa că trebuia se 
fie sprijinită de ambele subsuori, a ținut 
să fie de față la ultimul onor dat stăpâ
nului său.

Epitropia bisericei sf. Adormiri a 
fost representată prin domnul comerciant 
N. Dușoiu.

Amintim la sfîrșit, că repausatul a 
lăsat ca esecutori testamentari pe d-nii: 
P. Nemeș, Simion Damian și N. Garoiu.

Odihnescă în pace!

Reuniunea II de înmormântare 
din Deva,

înființată la 1886 — și 8 filii ale ei, 

întemeiate din 29 Octomvrie 1903 pănă în 11 
Septemvrie 1904.

Beuniunea-mamă nr. 1. Deva
a avut anul trecut, 1903, cu totul 471 
membrii, acum are 558 membri. A în
cheiat a. 1903 cu un venit curat în bani 
gata de 2000 cor. In Deva mai sunt 2 
reuniuni surori „Devai elso temetkezesi 
egyesulet* și „Devai ipartestilleti temetkezesi 
egylet*. Prima a avut 470 membri, a doua 
420 membri.

Venitul curat la „Devai elso temet
kezesi egylet44 a fost a. 1903, după da
tele publicate în „Hunyadvărmegye44 nr. 
24—1904, în bani gata 1424 cor. 96 bani, 
cu tote că e cu 6 ani mai veche decât 
reuniunea nostră și înc’odată așa de bo
gată. A doua, „Devai ipartestilleti temet
kezesi egylet44, a avut 640 cordne furate; 
tribunalul, ca for criminal, și ministrul de
cid deja în causă.

Numărul acestor două reuniuni face 
astădi cam 870. Reuniunea nostră însă cu 
filii cu tot are astădi 1800 membrii, e încă 
odată și ceva mai mare decât amintitele 
2 reuniuni. Observ însă, că. — după por
nirea organisată în tote filiele existente 
și vre-o 4, câte sunt în pregătire, numă
rul membrilor și averea lor tocmai acum 
tomna, din Septemvrie pănă in Decemvrie, 
cresce tot-deuna mai tare. Pănă la în
cheierea anului 1904 numărul 'va cresce, 
în cașul cel mai rău la cel puțin 2000 de 
membri.

Și astăclî, reuniunea nostră prin fi
liele sale are cei mai mulți membri în 
Ardeal. De la 471 s’a ridicat la 1800 în 
10 luni.

Cele 8 filii.
Adi avem 8 fiii: Nr. II. Dobra are 

280 membri, a împărțit la 15 familii 1500 
cor., are 400 cor. fond. Nr. III. Beclean, 
lângă Făgaraș, are 280 membri, a împăr
țit la 5 familii de ale membrilor răposați 
500 cor., are fond 1000 cor. Nr. IV Radna- 
Lipova are 150 membri, a împărțit 300 c. 
la 3 familii, are 300 cor. fond. Nr. V. 
Alba Iulia are 100 membri, fond 260 cor., 
a împărțit 40 cor. ajutor, redus în mod 
provisor, pănă cresce fondul. Nr. VI. Cujir 
are. 190 cor. fond, 40 membri. Nr. VII. 
Petroșeni- letrila are 33 membri, fond 68 
cor. 20 bani. Nr. VIII. Loman are 78 mem
bri, fond 193 cor. 62 bani.

Fili a IX Homos și Homo șei
am înființat’o abia la 11 Septemvrie 1904 
și s’au înscris 150 membri, are 390 cor. 
fond pentru ajutorare și 100 cor. pentru 
„fondul de binefacere al reuniunei*, do
nați în aceeași di de părintele Nic. Roman 
din Romoșel, un apostol și preot model al 
parochiei și tractului său. La acest resul- 
tat fără semen au contribuit din Romoșel 

și d-1 notar cercual Petru Truca, d-1 pri
mar Avram Nasta, care a avut la masă 
mai mulți dintre inițiatorii filiei, d-1 Avram 
Dubleș, învățător. Er din Romos s’au dis
tins în zel apostolic preotul tînăr Adam 
Bașarab, d-1 paroch loan Vaidean, d-1 
notar comunal Cornel Grădină și d-1 în
vățător Sabin Safta, sfetnicul meu iscusit, 
cafele mi-a dat prețiăse inforrnațiuni lo
cale, petrecându-mă în trăsură din Romos 
la Romoșel.

Director substitut al filiei e părintele 
Nicolae Roman, portărel d-1 învățător 
Sabin Safta. Er cei-lalți domni sunt toți 
bărbați de încredere ai reuniunei pentru 
aceste comune și jur. Toți 3 preoții pri
mesc și portă, drept distincțiune și sar
cină, câte-o „carte de binefaceri și propu
neri* și carte de plânsorî, ca să înainteze 
și controleze mersul corect și interesele 
prescrise, conform statutelor și normelor 
statorițe.

Constituirea acesta însă — cu mare 
mândrie o spun — e numai provisorie. 
Romosul nu se lasă odată cu capul, Ro- 
moȘelul asemenea. Fie-care vre să fie filie 
separată. Ca atare însă fie-care comună 
trebue să aibă cam 350 de membri. Acum 
curge o nobilă și mult lăudabilă luptă în 
bine între cele 2 comune de frunte. Aud, 
ci Romosul are deja aprope 300 membri. 
Eri am primit invitarea de la părintele 
Basarab din Romos, să poftesc din nou 
la Romos și să le fac o filie separată, cu 
o constituire locală în Romos.

Harnici fruntași, harnic popor.
Deva, 22 Septemvrie 1904.

Director.
Aug. A. Nicoră, m. p.

(Va urma.)

Familia regală română 
si elevii din lasî.

In timpul petrecerii familiei regale 
române în Iași, Regina Elisaveta visitase 
și șcdla primară de fetițe „Carmen Sylva*, 
unde a fost primită de cătră corpul di
dactic și elevele șcdlei, îmbrăcate tote în 
haine de sărbătdre. Regina, ocupând loc 
în mijlocul elevelor, a pus acestora dife
rite întrebări. Intre altele M. Sa a între
bat o elevă: „Ce este Carmen Sylva?44— 
„Acesta este numele literar al Maj. Sale 
Reginei14, răspunse eleva. — „Ce însem- 
nâză cuvintele Carmen Sylva?“ continuă 
Regina. Copilițele însă, carî nu învățaseră 
limba latină, nu putură răspunde la acestă 
întrebare și ajunseră în mare încurcătură.

Atunci Regina le veni în ajutor cu 
următorea esplicațiune : „Când eram o fe
tiță mică ca și voi — dise Regina — rnă 
plimbam bucuros prin pădure și ascultam 
cântecul păsărilor. Vroiam să cânt ca și 
dânsele, și pentru aceea mi-am pus nu
mele „Carmen14 = cântec și „Sylva“ = pă- 
dure44.

*
Regele Carol visitând în una din di- 

lele petrecerii sale în lași liceul național, 
a urmărit cu mare interes esercițiile gim
nastice esecutate de vre-o 100 elevi li
ceali. In decursul producțiunilor s’a întâm
plat un incident forte hazliu. Regele adre- 
sându-se unui elev, care se distinsese în 
decursul esercițiilor gimnastice cu între
barea: „Al cui ești?*, elevul i-a răspuns 
lâ moment: „Al tatălui meu!*

Regele și asistența au rîs cu mult 
haz.

NECROLOG. Teodor Mateiu, paroch 
gr. cat. în Craifalău, a încetat din vidță 
Marți în 25 1. c. după amiaijl la 4 ore în 
urma unei bdle grele și îndelungate, îm
părtășit cu sf. taine, în anul al 59 al etății, 
32 al preoții și fericitei căsătorii înmor
mântarea rămășițelor pământesc! s’a făcut 
Vineri în 28 1. c. la 12 ore a. m. în cimi- 
teriul bisericesc din Craifalău, după ritul 
bisericei gr. cat.

Craifaleu, în 25 Octomvrie st. n. 
1904. — luliana Mateiti născ. Chețian ca 
soțiă. Mateiti Vașihe ca frate. Mateiu Ni- 
colau preot ca unchiil. Simeon Chețian 
preot gr. cat. ca socru. Dr. Aug. Chețian 
advocat, Dr. Ambr. Chețian prof., Petre 
Chețian preot. Dr. Simeon Chețian când, de 

advocat, Zacheiiî Graur preot, Alexandru 
Mera și soția n. Chețian proprietar, ca 
cumnațl.

Geneva, 31 Octomvrie. Doctorul 
Abdullah Djervet bey, directorul or
ganului tinerilor turci, „L’Osmanli44 
a fost expulsat de cătră consiliul 
federal de pe întreg teritoriul El
veției.

Petersburg, 31 Octomvrie. De la 
17—24 Octomvrie s’au constatat 3 
cașuri de holeră pe teritoriul trans- 
Caspian. La Baku s’au ^constatat 26 
cașuri, la Astrahan 15 cașuri, din 
cari 6 cu sfîrșit letal. Numerul sa
telor infectate se înmulțesce în gu- 
vernamentul Samara.

Tanger, 31 Octomvrie. Doue di- 
visiuni ale escadrei rusesc! au sosit 
aici. Ofițerii ruși' observă cea mai 
mare reservă.

Sofia, 31 Octomvrie. Regele 
Petru a sosit acți în Sofia. întâlnirea 
lui cu principele Bulgariei a fost din 
cele mai cordiale. Mulțimea li-a fă
cut mari ovațiunî.

Petersburg, 31 Octomvrie. Nici 
o scire mai nouă de pe câmpul de 
resboiu. Kuropatkin raportâză despre 
mici ciocniri de avantposturl.

Paris, 31 Octomvrie. Combes a 
conferit eri după amiac|i cu comi- 
siunea numită de cameră pentru 
studiarea cestiunei separațiunei Bi
sericei de stat. Combes a declarat, 
că separațiunea e necesara fiind-ca 
Vaticanul violâză necontenit concor
datul, er atitudinea recentă a Papei 
a grăbit soluțiunea acestei cestiuni. 
Combes a mai adaugat, că între 
membrii cabinetului nu esistă nici 
un disentiment.

Diverse.
„Somnul de ernă*. — Un profesor 

din Praga, d-rul Nasarik, dă o forte curiosă 
scire asupra locuitorilor unui ținut din Ru
sia septentrională.

La începutul lui Noemvrie, spune 
doctorul, când țăranul rus vede că provi- 
siile nu-i vor ajunge ca să iasă din iarnă, 
îșl adună totă familia și dă ordin de cul
care. Din aoest moment, unul câte unul se 
scdlă fdrte rar și numai pentru-ca să se ție 
focul aprins și pentru a mânca puțină pâine 
cu apă, tocmai atât cât îi trebuie ca să nu 
moră. Tăcerea cea mai adâncă domnesce 
în colibă; locuitorii ei nu mai deosebesc 
diua de nopte; ei sunt adânciți într’un fel 
de letargie, în acel „somn de iarnă44, care 
pentru mulți se schimbă în „somnul oel 
vecinie44.

Și totul dorme în jurul lor; cel-l’alți 
țărani dorm; animalele și ele, părând a fi 
priceput porunca, nu se deștâptă de cât 
pentru a’și mânca mica porție de mâncare 
pe care stăpânul le-o împarte cu sgârcenie.

Tot satul, tot ținutul (oăcl în tote 
satele se procede la fel) petrece astfel iarna. 
E o ndpte adâncă, este „somnul iernei44, 
supremul mijloc de a se lupta cu fometea.

Bibliografie.
„Caractere morale*. Acâstă carte atât 

de instruitivă, bine scrisă și folositdre. inai 
ales pentru tinerimea din școlele medii,scri
să de reposatul profesor de limba româna 
loan Popea de la gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesce la librăriile și la tipografia 
ndstre dm Brașov precum și la celelalte li
brării române din țâră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Dâr un 
numai pentru băeți, ci și pentru fete aoțstă 
carte este de mare preț peniru înmulți e-1- 
cunoscințelor și formarea oaracterului lor.

Atragem atențiunea cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposa-, 
aedstă carte se vmde cu prețul moderat de 
2 cordne esemplarul (plus 20 bani porto).

Proprietar: Dr. Aurei Mureșiana.
Redactor responsabil Traian H. Pop
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Din I Novembre a« cB înce-
pând se pune în vând are peste

de metH
. . de 1 1

colore negră și albastră; Postav pentru Dame; ESIuse a flanele 
cu prefan forte scăzute.....................

asr la magazinul de mode, sub firma -s® 

M. & L. Lăszlo Succesorii, Brașov.
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Ocasiune rară pentru cumperături! |
Preturile cerealelor «Ud. piața Brașs1?

Din 28 Octomvrie 1904

Mesura 
seu 

greutatea
î'alHatctt.

Valuta 
în

Kor. 1 a:

1 H. L. Grâul cel mai frumos 16
Jț Grâu mijlociu . . . 15 80

Grâu mai slab . . . 15 70
Grâu amestecat 12 30
Secară frumosă,. . . 10 30

71 Săcară mijlocia. . . 10' —
Orz frumos .... 8 50
Orz mijlociu. . . . 8 40

țț Ovăs frumos. . . . 7 20
7J Ovăs mijlociu . . 7 —
fi Cucuruz .................... 12 —
n Malaiu (meiu) . . . 10 —

Mazăre........................ 16 —
Linte ......................... 24 —

jț Fasole......................... 19 —
a Sămânță de in . 21 60

Sămânță de cânepă . 0 20
i 73 Cartofi......................... 1 80

7) Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 96

w Carne de porc . . . 1 20
77 Carne de berbece. . - 72

100 kil. Său de vită prospăt 40
77 Său de vită topit. 62 —

3080E®E3QaEEiaE£3E'0.
Prima fabrică sistematică

de împletituri de lână (tricouri) 
a lui Emil I. Stoian 

în Bran (Torcsvăr), 
lucreză diferite articole: Vestone, Gi- 
letce, ciorapi, fuste etc., cu prețurile 
cele mai moderate. 15401-8

Liferant al Curții3 Ces. și reg. |

M. Neumann I
Wien, I. Kărntnerstrasse 19.

ȘJCostume de băieți Costume de fe-
de școlă . . Cor. 10 tițe . . . Cor. 16

Costume de bă
ieți matrosi „ 12

Jachete bord de 
fetițe . . . „ 16 $

Jachetă bord „ 16 Jachete de fetițe „ 20 '
Saco de băieți Saco de fetițe 5

pentru patinat „ 20 pentru patinat „ 20 $
La comande se se arate etatea.

Catalane ilustrate gratis.
Comande din provincie cu ramburs.

Ce nu convine, se restitue bani, j

'■'SK’STOIliffiBES’i- 3RES
1528,3—12. g

sunt as se edr®®a sufe»®s»is>e?

ăy*Șc®n*8B unui sieises!?»©™ nsni snesH
de 3® fstt® «©iWemSre'i.
Cai'S «S3B*-S*‘'<5«S® ©11 st
ce Vjce mai ssbibH©-®!0?.
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|n interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bune durabile de șcdlă.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, hame 

de școlă din stofele renumite și moderne Z sol nai și Găcsi un asorti
ment bogat și modern cu*

W Prafurile cele mat ieftine. “W
In prăvălia mea se află PafffidiseasH’ pentru bărbați, juni și copii, 

Paltdne de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltdne popești, Surtuce de ve- 
nat, Blane de călătorie, Biane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

Cu fotă stima

O O ZL ZD X/JZ XX XT XT 
de haine pentru bărbați, juni și copii

XT. IP.
Prăvălie

Brașov Tirgnl inului, în palatul lui Czell.
s

Gazeta Transilvaniei44 cu numeral ălO fii. se vinde Ia '.Temias l$ep9țd.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


