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Memorandul Episcopalului
biserieei gr. or. române din Ungaria și Tran

silvania, înaintat d-lui ministru de instruc
țiune Berzeviczy, in cestiunea refor

melor școlare.

Escelența Vostru D-le Ministru!
Provocându-ne la deobligătbrea 

amabilitate, cu care în 26 Maiu a. 
c., când în obiectul proiectului de 
reformă a legilor asupra învățămân
tului primar am avut onorul a ne 
putea presenta personal înaintea Es- 
celenței Vostre, a-țî binevoit a lua 
la cunoscință aprobătbre însciințarea 
nbstră, că la timpul seu vom sub- 
șterne Escelenței Vostre în scris ob
servările nbstre amănunțite referitore 
la proiectul amintit, ca representantii 
biserieei gr. or. române din Ungaria 
și Transilvania și în înțelesul îndru
mării primite de la Consistoriul nos
tru metropolitan, nu mai puțin ur
mând simțului nostru de iubire pen
tru biserica și patria nbstră, cu a- 
dânc respect avem onorul a înșira 
în cele următbre observările nbstre 
și a da espresiune acelor prea se- 
riose temeri, de cari sunt cuprinse 
inimile nbstre în fața proiectului de 
sub întrebare, atât din punctul de 
vedere al biserieei și al șcblelor nos
tre confesionale, cât p6te și mai 
mult cu referință la interesele mari 
generale ale patriei.

Voim însă înainte de tbte a sem
nala, că aceste observări ale nostre 
nu vor urma seria articolelor de pro
iect, ci le vom preda grupate după 
categoriile conținutului lor, ca astfel 
chiar și prin acbsta grupare se iasă 
mai ușor în evidență scopul și tă
ria lor.

Escelența Vostrd d-le Ministru!
In patria nostră sute de aul es- 

clusiv șcblele confesionale au propa
gat cultura, și îndreptățirea lor în
tru acesta nici-odată din partea ni
mănui nu a fost contestată, ba toc
mai dinpotrivă, în tote timpurile cei 
mai distinși patrioțl s’au nisuit a 
asigura și prin legi aceste drepturi 
ale confesiunilor.

Ast-fel în deosebi cu privire la 
biserica nbstră §-ul 8 al art. de lege 
XX din 1848 apriat asigură orto- 
doxilor răsăritenî dreptul de a dis
pune în afacerile lor școlare și reli- 
gionare, br §-ul 3 al art. de lege 
IX din 1868 tocmai pe temeiul le
gii susamintite declară, că credin
cioșii biserieei nbstre sunt îndreptă
țiți a-șl conduce și regula ei înși-și 
afacerile lor școlare. In urma îndru
mării cuprinse în acestă lege a sanc
ționat Maiestatea Sa în 28 Maiu 
1869 Statutul-Organic al biserieei 
greco-orientale române din Ungaria 
și Transilvania. Pe temeiul acestui 
Statut biserica nbstră are dreptul 
de a înființa și susține școle confe
sionale de tot soiul, a aplica la 
aceste șcble puterile didactice fără 
nici un amestec strein, a disciplina 
pe profesorii și învățătorii săi, a 
compune planurile de învățământ 
și a se îngriji de cărțile didactice 
pentru școlile sale. Tot pe temeiul 

acestui Statut, biserica nostră are 
dreptul a-și cualifica însa-și pe pro
fesorii și învățătorii săi. Aceleași 
îndreptățiri ni-le asigură art. de lege 
XXXVIII, cum și art. de lege XLIV 
din 1868.

Drepturile acestea ale bis eticei nbs
tre, garantate prin legile fundamen
tale ale patriei, le vatămă următb- 
rele disposițiuni ale proiectului de 
sub întrebare:

1) Ou invalidarea totală a drep
turilor autorității confesionale, comi- 
siunea administrativă primesce în
dreptățirea, ca în contra învățători
lor noștri confesionali să pună în 
curgere proces disciplinar și să-i 
amoveze pe aceia din posturile lor, 
fără considerare la aceea, dbcă școla 
respectivă primesce ori ba ajutorul 
din paitea statului (§. 41).

2) Ministrului i-se dă dreptul a 
încredința comisiunii administrative 
disciplinarea învățătorilor confesio
nali în tbte acelea cașuri, când în 
înțelesul §-ului 7 al art. de lege 
XXVIII din 1876 are loc procedura 
disciplinară (§ 44), ceea-ce din nou 
confirmă escepțiunea nbstră de sub 
p. 1.

3) Decă vre-un învățător ar fi 
amovat din postul său prin sentența 
comisiunii administrative, atunci pe 
noul învățător îl numesce ministrul 
de culte și instrucțiune publică fără 
a asculta măcar în privința acesta 
opiniunea susținătorului șcblei (§ 42). 
Acbstă disposițiune face ilusoriu 
dreptul autorității confesionale de 
a-și alege învățători și tot-odată dă- 
rîmă acei principiu cardinal al au
tonomiei nbstre bisericescl, că tbte 
stațiunile preoțescl și învețătoresci 
se îndeplinesc prin alegere. In cașul 
acesta pentru răutatea, ori incapa- 
bilitatea unui individ se știrbesc 
drepturile biserieei întregi, fără ca 
însa-șl acbstă biserică să fi dat ansă 
la astfel de disposițiuni.

4) Tbte legile nbstre școlare de 
până acum, cum și art. de lege 
XLIV din 1868 recunosc confesiu
nilor dreptul de a stabili limba de 
propunere în școlele susținute din 
puterile lor. Acest drept în mod in
direct se scbte din vigore prin §-ul 
13 al proiectului de sub întrebare, 
cate dispune, că decă în vre o șeblă 
cu limba de propunere nemaghiară 
s’ar afla între școlari 2O°/0 cari au 
limba maghiară ca limbă maternă, 
atunci și limba maghiară are se se 
folosescă ca limbă de propunere, 
cu tbte că la cas de trebuință, fără 
nici o siluire legislativă, chiar sus
ținătorul șcblei ar pută dispune 
acbsta.

5) Proiectul de lege voiesce se 
nimicbscă acel drept sfânt al bise- 
ricei nbstre, ca ea însașî în cercul 
său de competență absolut indepen
dent, să dispună despre instruarea 
religibsă a elevilor săi și voesce cu 
desSvîrșire a scote din vigore faptul, că 
biserica nostră este biserică gr. or. na
țională română, care ast-fel este re
cunoscută prin tote legile statului. 
Acbsta o făptuesc §-ii 13 și 55 ai 
proiectului, cari dispun, ca în șcb
lele unde limba de propunere este 

cea maghiară, religiunea asemenea 
are a se propune in limba ungu- 
rbscă, când este mai presus de ori-ce 
îndoială, că biserica gr. or. română re
ligiunea nu o pote instrua, decât numai 
în limba românescă, adecă în limba 
aceea, care constitue condițiunea de 
esi'stență a acestei biserici, căci dbcă 
altfel ar face, atunci ea nu numai 
ar vătăma legile fundamentale ale 
țării, ci însăși și-ar denega caracte
rul său național, care peste tot îi 
dă dreptul de esistență. Căci în ca
șul contrar acesta biserică ar putb 
se fie biserică greco-orientală, dbr 
nu ar putb se fie biserică românescă. 
Și de altfel însă afacerea nu mai 
este afacere școlară, ci afacere bi- 
sericescă, și ast fel prin disposițiu- 
nea escepțională, proiectul a depășit 
cercul de competență designat prin 
obiectul seu și — credem, că invo
luntar, — dbr de fapt pricinuesce 
tulburarea păcii religionare în țbra 
nbstră. Pentru încunj urarea tuturor 
neînțelegerilor suntem necesitați a 
declara aci din capul locului, că bi
serica nostră peste tot și sub nici o îm
prejurare instruarea religiunii nu o pote 
face în altă limbă, decât numai în limba 
românescă, ceea-ce a enunțat prin con
clus și congresul nostru național-biseri- 
cesc din 1903.

6) Vatemă dreptul nostru auto
nom și §-ul 67 al proiectului, care 
dă drept comisariului ministerial, ca 
la examenul fundamental de cuali- 
fîcațiune să potă pune întrebări fie
cărui elev din fie-care studiu.

7) Dreptul de a cualifica învă
țătorii §-ul 71 îl ia cu desăvîrșire 
din competența confesiunilor și acest 
drept îl transpune comisiunii exami- 
nătore de stat, ai cărei membri pot 
să fie și individ!, cari nu aparțin 
confesiunei nostre.

8) Conform disposițiuni! §-ului 
18 ministrul dă concesiune pentru 
instrucțiune în școlele cu mai mulțl 
de 80 elevi, ceea-ce asemenea vă
tăma cercul de competență al auto
rităților confesionale.

9) Prin §-ul 55 se dispune, că 
în institutele pedagogice limba și li
teratura maghiară se se propună un- 
guresce, care disposițiune se află în 
contrarietate cu principiul funda
mental, că limba de propunere a 
fie-cărei șcble o statoresce susțină
torul școlei.

10) Vatămă drepturile autono
miei nostre și §-ul 66, în urma că
ruia procedura esamenului funda
mental de cualificațiune o statoresce 
și la institutele nbstre pedagogice 
tot ministrul, nu mai puțin și § ul 72, 
în urma căruia numai ministrul este 
îndreptățit a da vr’unui candidat de 
învățător concesiune a face esame- 
nul de cualificațiune și peste tim
pul de 2 ani de la esamenul funda
mental.

Aceste disposițiuni escepționate 
pănă aci vor fi în vigbre pentru tbte 
șcblele, așa dbr și pentru șcblele ace
lea, pentru a căror susținere statul 
nu contribue materialicesce nimic, și 
astfel se produce curiosa situațiune, 
că în șcblele pe cari le susțin es- 
clusiv confesiunile, de acum înainte 

nu vor dispune confesiunile, ci în 
mod indirect va dispune statul.

Dbr și mai mult sunt vătămate 
drepturile nbstre autonomice prin 
acele disposițiuni ale proiectului, cari 
se aplică față de șcblele ajutorate 
din partea statului. Astfel este p. a) 
al §-ului 74, unde se cjice> că în 
preparandiile ajutorate din budgetul 
statului este a se introduce planul 
de învățământ al statului; punctul d) 
al aceluiași §, care dispune, că pe 
profesorii plătiți din ajutorul de stat 
îi numesce ministrul; mai departe 
alineatul al doilea din punctul e) al 
aceluiași §, în care se enunță, ca 
pentru cașul, când statul ar contribui 
cu mai mult de jumătate la suma 
din care se susține vre un institut 
pedagogic, atunci întreg institutul 
cu desăvîrșire trece sub disposițiu- 
nea și administrarea ministrului de 
culte și instrucțiune publică; în sfîr- 
șit punctele f) și (f din §-ul 40 cari 
dau ministrului dreptul de a numi 
pe învățătorii împărtășiți din ajuto
rul de stat.

Am înșirat aci acele disposiți
uni ale proiectului, cari vatămă a- 
dânc drepturile autonomice ale bise- 
ricei nbstre.

Seim noi prea bine, Escelența 
Vbstră Domnule Ministru, seim noi 
prea bine și mărturisim, că regularea 
afacerei școlare regnicolare aparține 
drepturilor indiscutabile ale legisla- 
țiunii, dbr nu putem recunbsce, că 
împrejurările țării ar recomanda sta- 
tificarea afacerilor școlare, dimpo
trivă, suntem firm convinși, că aju
torul confesiunilor pe acest teren 
numai spre binele țării va fi. Nu 
putem accepta veritatea aserțiunii, 
că proiectul de sub întrebare nu a- 
tinge drepturile confesiunilor referi- 
tbre la afacerile școlare și stabilite 
prin legile statului, căci în esență 
acest proiect de lege scbte cu de
săvîrșire afacerile școlare din cercul 
de competență al confesiunilor și a- 
cestora nu le lasă alt drept, de cât 
să contribue materialicesce la sus
ținerea șcblelor, cari se numesc con
fesionale, dbr cari de fapt ajung cu 
desăvîrșire sub disposițiunea sta
tului.

Nu va răsări pentru stat nici 
un bine de aici și în privința acbsta 
ne provocăm la cuvintele lui Augu
stin Lubrich, fost profesor de peda
gogie la universitatea din Budapesta, 
care în opul său „Nevclestudomăny^ 
cartea a 111-a (pag. 463) c|ice: „Bi
serica este aliatul cel mai credincios 
al statului; a voi se nimicescl influ- 
ința ei asupra șcblelor, însbmnă a 
voi să lipsescl statul de prietinul 
său cel mai sincer și cel mai puter
nic. Statul, care își înțelege interesul 
său propriu, nu va lucra în contra 
influinței pe care o esercitbză bise
rica asupra șcblelor, cu deosebire a- 
supra celor elementare". — „Unde 
este trebuință — ejice Ziller (G-rund- 
legung zur Lehre vom erz eh. Un- 
terricht, 1865, pag. 48—51) — sta
tul este chemat să organiseze învă
țământul, dbr numai suplimentar. 
Dbcă acesta s’a făcut, el numai de 
cât să se retragă și se predee auto
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nomiei afacerea. Invețământul nu
mai atunci va prospera, decă statul 
va abcjice de dreptul său abstract, 
în urma căruia afacerea învățămân
tului pănă acum a fost considerată 
ca parte întregitdre a guvernamen- 
tului de stat“.

Der disposițiunile proiectului de 
sub întrebare nu numai că vatemă 
drepturile autonomice ale bisericei 
nostre, ci ele sunt în contrari etate 
chiar și cu principiile fundamentale ale 
sciinței pedagogice.

In privința acbsta defectul cel 
mai mare al proiectului este, că nu 
statoresce ca țintă finală a școlei 
acea măsură a culturii generale ome- 
nescî, care este potrivită a da patriei 
cetățeni religioși, morali, cinstiți și 
folositori, ci ca țintă finală a școle- 
lor cu limbă de propunere nema
ghiară, în detrimentul culturii publice 
generale și în deosebi al învățămân
tului poporal stabilesce însușirea de- 
săvîrșită a li mb ei maghiare.

Nimeni nu pote contesta veri
tatea acestei afirmări, decă ia în se
rios §-ul 14 al proiectului de sub 
întrebare, căci acest § dispune apriat, 
că în școlele cu limbă de propunere 
nemaghiară, limba maghiară trebue 
instruită în așa măsură, ca „elevul 
de altă limbă, în cursul de 6 ani al 
școlei poporale să-și insușăscă graiul 
unguresc astfel, încât dânsul să-și 
p6tă esprima unguresce curat și pre
cis noțiunile sale, mai departe să 
scie ceti fluent, să scie scrie corect 
și socoti unguresce".

Scopul acesta nu se pote ajunge. 
Nu se pâte ajunge nici în școlele 
cu limbă de propunere ungurescă. 
D6că vom aplica riguros acestă mă
sură a resultatului pretins, atunci 
în scurt timp putem să închidem cel 
puțin 7O°/0 din școlele poporale, la 
totă întâmplarea însă înarticularea 
în lege a acestei pretension! impo
sibile, dă pradă tote școlele poporale 
discrețiunii arbitrare a inspectorilor 
școlari, cari pe fie-care învățător 
în oil-ce moment îl pot destitui, 
deorece nu esistă în lume o astfel 
de școlă poporală, în care s’ar pută 
ajunge scopul precisat în disposi- 
țiunea escepționată.

Ne provocăm în privința acesta 
la o vorbire a d-lui Dr. Apathy 
Istvân, rectorul universității din Clu- 
șitî, în care dânsul susține hotărît, 
că „o mare parte a tinerilor ieșiț! 
din școlele medii nu sciu, nici să 
scrie corect. Fârte rnulți, pot să die 
majoritatea, stau pe picior de răs- 
boifi cu cele mai primitive cerințe 
ale ortografiei. Nici nu vorbesc des
pre aceea, că nu sciu concipia, că 
nu sunt în stare să pună pe hârtie 

nici cel mai simplu lucru într’o un- 
gurâscă frumosă și curată".

Nimeni nu va trage la îndoială, 
că rectorul universității este cel mai 
competent să judece, cu ce pregătiri 
îșl încep tinerii studiile universitare. 
Dâcă însă este adevărat, că tinerii 
ieșiț! din școlele medii maghiare nu 
sciu scrie corect și nu sunt în stare 
a concipia curat unguresce, atunci 
cum s’ar pute pretinde de la elevii 
școlei poporale, mai ales de la )cei 
din școlele nemaghiare, ca să fie- în 
stare a-și esprima noțiunile curat și 
precis unguresce și să scie scrie co
rect în acâstă limbă?

(Va urma.)

Revistă politică.
JBrașov, 28 Octomvrie v.

Luptă mare s’a început erăș! în 
dieta ungară. Tisza „mână tare“, șl-a 
pus caru ’n pietri să ducă la sfîrșit 
opera la care lucrăză de mult, adecă 
să facă cu neputință în viitor isbucni- 
rea obstrucțiunei. Spre scopul acesta 
vră să schimbe regulamentul.de pănă 
acum al desbaterilor în dietă. Pro
punerea privitore la acestă acțiune 
și-a presentat’o deja camerei și de 
Sâmbătă începând se și discută în 
plin parlament asupra ei.

Planul contelui Tisza întâmpină 
o împotrivire desperată la partidele 
oposiționale, cari simt, că prin mo
dificarea regulamentului camerei li-se 
ia așa cj’cend apa de la gură, li-se 
încătușeză libertatea de mișcare și 
devin astfel o jucărie în mâna stă- 
pânirei.

Cele patru ședințe în cari s’a 
discutat asupra propunerei ministru
lui președinte Tisza, au fost tot așa 
de sgomotose ca pe timpul obstruc
țiunei de anțărț. Rând pe rând se 
ridică deputății din stânga, stânga 
estremă, cei din partidul poporal,, 
aderenții lui Apponyi și ai lui Banffy 
pentru a combate eu violență și cu 
mult foc cea mai nouă lovitură ce 
vrâ s’o dea contele Tisza „parla
mentarismului și constituțiunei ma
ghiare". In fața atacurilor din opoBi- 
ție, nu stă cu gura căscată nici con
tele Tisza. Din contră e de o mo
bilitate estraordinară, răspunde în 
parte fie-căruia din oratorii, car! îl 
atacă, și face declarațiunl, ce lasă a se 
prevedâ, că nu se va opri la calea 
jumătate și îșl va pune în cumpănă 
tote puterile, pontru-ca — cum a 
c|is însuși — „ori să învingă, ori să 
cadă" cu proiectul său.

*

Interesantă a fost mai ales șe
dința de eri, Miercuri. La ordinea 
cjilei fiind propunerea de revisuire,. 
contele Albert Apponyi s’a ridicat 
împotriva lui Tisza printr’un discurs 
fulminant. Apponyi a declarat între 
altele, că decă. modificarea regula
mentului s’ar face eventual cu forța 
și pe cale ilegală, orl-ce hotărîre ce 
s’ar aduce în dietă pe acestă basă, 
trebue considerată de ilegală și nea
venită. AppoDyi a mai cțis, că nu se 
pote, ca domnitorul constituțional 
se calce jurământul, ce l’a făcut pe 
constituție.

Gontele Tisza s’a ridicat îndată 
se-i respunda. El a protestat contra 
procederei de a fi trasă în discusi- 
une persona Maj.estățil Sale, și la 
urmă a declarat, că revisuirea regu
lamentului camerei nu primejduesee 
caracterul național maghiar al par
lamentului, ci din contră ea se im
pune pentru a înceta odată abusu- 
rile, slăbiciunea și incapacitatea par
lamentului.

*
După scirile mai noue, contele 

Tisza nu va privi mult timp inactiv 
noua obstrucțiune în dietă. încă în 
septemâna viitore el îșl va lua re
fugiu la mijlobe mai aspre, presentând i 
dietei un proiect de modificare escepțio- 
nai provisor, despre care s’a vorbit în 
primul period al venirei sale la câr
mă. Acest proiect il va pi esența în 
formă de moțiune la ordinea falei și 
nu va închide ședințele pănă când 
nu se va fi votat, chiar decă camera 
ar trebui se țină o ședință perma
nentă de trei cflle, Decă s’ar întâm
pla, ca majoritatea se nu-1 spriji- 
nescă, ori se urmeze vr’o întorsătură 
și mai nefavorabilă, Tisza va disolva 
camera, — eveniment pentru care gu
vernul e deplin pregătit.

*
In sînul naționalităților nema

ghiare din Transilvania și Ungaria 
cresce din fii în cji tot mai mult ne
mulțumirea și mișcarea in contrapro- 
iedului de lege al ministrului Berzeviczy. 
Valurile nemulțumirei au trecut deja 
și peste hotarele țerii — în Serbia. 
După o scire telegrafică din Belgrad, 
cjiarul sârbesc „Politika“ face propa
gandă pentru ținerea de meetingurl 
în contra proiectului. ț)iarul sârbesc 
spune, că s’au pus la cale numerose 
adunări de protestare în Serbia.

La noi în țâră s’au ținut adu
nări de protestare la Ilia mureșană, 
la Brad și la Oreștie, votându-se re- 
soluțiunl contra proiectului Berze
viczy. Și la Sibiiu s’a ținut Vinerea 
trecută o consfătuire a membrilor 
români ai congregației comitatense, 

Pa eare au luat parte și alți alegă
tori din comitat. întrunirea a ridi
cat protest contra proiectului Berze
viczy și a votat încredere și mulțu
mită episcopatului român pentru ati
tudinea observată față de acest pro
iect.

La Timișora s’a convocat pe 
ejaua de- 12 Noemvrie o adunare a 
eparchiei serbescl, er la l Decemvrie 
se vor întruni și în Carloveț mem
bri acestei eparchii pentru a protesta 
contra proiectului. Și în Croația se 
vor tine astfel de adunări în orașele 
Ruina și Mitrovița.

Mai mult. Au început se se 
misce și Jidovii oriodoxi din Ungaria, 
mai ales contra § lui 7 din proiect, 
în care se enunță închiderea școle- 
lor numite clandestine, și în care se 
mai dispune,, că copiii sub 8 ani nu 
pot se frequenteze școla numită re- 
ligiosă. Jidovii ortodoxl vor adresa 
dietei un memorand, în care vor cere 
eliminarea acelui paragraf din pro
iect

*
In orașul Innsbruck, capitala Ti- 

rolului (Austria) au fost septemâna 
trecută tulburări cu versare de sânge. 
Guvernul austriac, ca se împlinescă 
o dorință veche a Italienilor, a în
ființat o facultate italiană, unde stu
denții de acestă naționalitate se în
vețe dreptul. Italienii au ținut sera 
un banchet, dei’ când era să plece 
de la hotel acasă, Nemții i-au încun- 
jurat și huiduit. Studenții italieni s’au 
apărat cu revolverele, rănind pe mai 
mulțî Nemți. Au venit și vînătorii im
periali (Kaiserjager), ca se împrăscie 
mulțimea. Un vînător de aceștia, ita
lian, cu numele Luigi Mattio, se cjice 
că ar fi dis cuvintele „Avânți, porci 
tedeschi!11 (înainte porci nemți) și ar 
fi străpuns pe pictorul neamț Pezzey. 
Nu se scia, decă vînătorul a cjis toc
mai cuvintele de mai sus, dâr se 
scie câ Pezzey a murit de împunsă
tură. Studenții italieni au fost ares
tați, Nemții sunt înfuriațl și cer în
chiderea școlii italiene. Guvernul nu 
vrâ se împlinâscă cererea Nemților, 
căci cjice că Italienii au și ei drep
tul se li-se înființeze o școlă supe- 
riOră în limba lor. Intr’aceea în Italian 
se țin adunări în cari se protestâzăi 
contra Nemților.

*

■ Politica guvernului fronces a în
ceput se dea râde amare. Septemâna 
acâsta în camera deputaților au avut 
loc desbateri violente, la sfîrșitul că
rora deputatul naționalist Syveton s’a 
dus la ministrul de resboiu, genera
lul Andre, și i-a tras pe amândouă 
obrazurile câte o palmă, încât i-s’a
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*) prune.

Nunta țărănescă.
De Gr. N. Coatu.

— Urmare. —

, Bend Răduoan din vin le luâ sticla 
și le dete alta, cu vin de al lui (flcendu-le:

— Poftim de beții și vedeți 
Oă e vin de la Fetesol
Când bei te înveselescl;
Er nu buldrcă de-a d-vostră
Când bei multâ
Te umili în burtă
Faci burta tobă
Intri după sobă
Și stai cu grierii de vorbă.
Ograda și la miresă gemea de lume. 

Conooașii, ca să facă haz, se întorse cătră 
norod și începu cel de al doilea:

— Tot urând socri mari, vedem că 
[toți au rămas:

Cei de la spate, cu gurile căscate, 
Cei de din ’nainte, cu gurile proțăpite. 
Aduceți un vas cu perje*)  uscate, 
Să aruncăm în cele guri căscate;

Un putineiu cu lapte bătut,
Să le turnăm pe gât,
0 strachină ou pome,
Să dăm la cele cuoone,
Oă vedem oă au slăbit de fome. ) 
Vr’o câțl-va usturoi )
Să dăm pe . la . ciocoi!
Fiind-că au poftit pe la noi.

V .-

Toți cei de față leșinase de rîș; se 
țineau cu manele de pântece și de atâta 
rîs la unii le curgea lacrimile pe obraz, gr 
pe alții îl apucase tusa.

— Măi! da posnași-s, bată-i să-i bată, 
audiai pe care mai de care. Când au ter
minat de urat țconocașii, miresa 11-a dat 
un colac mare și frumos. Luând colacul 
s’au întors îndărăt la nuntașii care aștep
tau în drum. Se puse unul de o parte și 
altul de alta și ținând de colac, mirele 
treou pe sub el. In timpul acesta, trăgând 
de colac se rupse în două. Conooașii o 
luară la fugă, er cei lalțl călăreți după 
dânșii și idupă aceștia porniră toți nuntașii.

Săracii cai! numai cdetele lor sciu, 
câte bice, oâte ghionturl și câte călcâie 
au primit de la călăreți, întreoându-se oare 
măi de care. De aceea se cjice, că caii, 
când aud de nuntă, trei efile plâng într’una.

Când am ajuns la mirâsă, porta era 
deschisă în lături. In ogradă și pe prispe, 
nu mai încăpea lumea, intră mirele mai 
întâii! și merse dinaintea casei în fața ușei, 
unde era miresa. Dădu de trei ori cu bi
ciul în streșina casei. La fie-oare Bătătură 
de biciă, mirâsa îl stropea cu un mănun- 
chiîi de busioc ce îl muia în aghiasma, ce 
o avea într’o cofiță nouă, pe care, la t6tă 
urma o asvârli peste cap. Aducându-se un 
scaun lung, peste oare era așternut un lă- 
vicer, mirele descăleca de pe cal, pe scaun 
și de pe scaun întră în casă. Așa e obiceiul, 
oa mirele-sâ nu calce pământul de când 
plâcă de aoasă și pănă ajunge la miresă. 
Un vornicel, se sui îndată pe calul mirelui 
și eșind din ogradă o luâ la fugă și după 
dânsul și alțl călăreți. Alt foc pe bieții 
cai: sâ dic9 că plimbă calul mirelui.

Intrând mirele în casă, traseră trăsu
rile la scară și să deșertară una câte una, 
pe rând ca la mdră.

Care cum ne dam jos din trăsură, 
intram în casă și ne aședam la mesele ce 
erau așezate și încărcate de bucate și de 
sticle ou vin și ou raohiu. In timpul cât 
cei mai bătrâni stăteau la masă, oântându- 

le din gură doi-trei, lăutari, afară flăcăii 
și fetele jucau de pârăea pământul. Masa 
ținu pănă însera. După masă, flăcăii in
trară în casă și începură a lua din zestrea 
miresei: care câte o perină, care țolul, 
care salteua, care oghialul (plapoma), care 
sacii, care câte un lăghicer și eșind cu ele 
afară, le asvîrleau în sus, jucau și chiuiau 
de răsuna satul. Lăutarii cântau un cânteo 
anumit pentru jucatul zestrei. Săturându-se 
flăcăii de joc, așezară zestrea tdne, ca și 
în casă, pe o masă, în mijlocul ogrădei. 
Câțl-va ’ flăcăi ținură de zestre, âr ceilalți 
intrară ârășl în casă și după dânșii și fe
tele. Se prinseră toți mână de mână, având 
între ei și mirii și începură să joce „dan- 
țulK învârtindu-se de trei ori împrejurul 
mesei din mijlocul casei. A treia oră, vor
nicul, aând ajunse în dreptul ușei, rupse 
dantul și, când ajunse în pragul ușei ce 
dă afară, trase cu pistolul, vestind pe toți 
nuntașii că scote danțul. Se prinse apoi 
toți flăcăii și fetele, ce nu încăpuse în casă 
și întemeiară o horă mare, împrejurul zes
trei. Terminându-se hora, cu chiuituri, 
pocnituri și strigăte, tot vornioul aședâ un 
scaun lung învălit cu un lăghioer, lângă 
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umflat fata și generalul căpătând 
amețelă era se cadă, decă nu-l prin
dea ministrul președinte Combes

S’au mai întîmplat încăerărî și 
în alte parlamente, der un general 
și ministru de resboiti pănă acuma 
nu s’a întîmplat se fie pălmuit. Tre- 
bue să fi fost o pricină mare, că s’a 
făcut asta. Pricina se scie, și însuși 
Syveton o spune într’o proclamație 
adresată alegătorilor săi din Paris: 
„L'am pălmuit pe generalul Andre 
— cjice Syveton — ca să răsbun pe 
miile de ofițeri batjocuriți de el in 
sentimentele lor cele mai sfinte. îmi 
pare bine, că am putut să-l fac de 
batjocura lumii, deși sciu că o se 
mă închidă pe vr’o doi ani și timp 
de 5 ani n’am se pot fi ales de
putat".

Ce a făcut generalul Andră. de 
a provocat o asemenea furtună? — 
Generalul Andre de 4 ani de când 
e ministru de resboiu, a organisat în 
acest ministeriu un serviciu de spio- 
nagiu, spre a afla despre ofițeri, care 
ce sentimente are ? Prin societatea 
secretă a francmasonilor cerceta asu
pra ofițerilor cu deosebire, dăca um
blă la biserică, ori decă își dau co
piii la vr’o șeblă religibsă? Și dăcă 
venia răspuns, că cutare colonel, său 
alt ofițer e bisericos și se cuminecă 
și iîși cresce copiii în legea crești- 
nescă, putea se fie cel mai brav sol
dat, era șters de pe lista avansări
lor și .prigonit în tot chipul. Ofițerii 
nu-șl puteau da sămă, de unde vine 
pacostea pe capul lor, pănă ce acuma 
un subsecretar de la loja francmaso
nilor, scârbit de mișelia acăsta, a dat 
mai multe documente în privința 
acesta deputatului Guyot, care a in
terpelat în cameră. Tot-odată docu
mentele s’au publicat în diarul „Fi
garo". Andn& a răspuns întâii!, că el 
nu scie nimica, der Vinerea trecută 
când i-au arătat iscălitura lui pro
prie pusă pe un ordin de spionagiu, 
n’a avut încotro, a trebuit să măr- 
turisăscă. Atunci i-a ras Syveton cele 
2 palme. Probabil că guvernul va 
trebui să-și dea dimisia.

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 întrat 
la Redacțiunea Ziarului nostru ur- 
mătorele sume:

Din Orda de sas, colectați prin d-1 
Avram Stoianu, paroch gr. cat. român pen
tru nenorocirii din Câmpeni, de la următorii 
parochienl: Avram Stoianu, paroch 3 co
rone, Ioan Stoianu Bulbuoanu 2 cordne, 

Dănilă Stoianu. învățător, Flore Stoianu, 
Miliutan Ciugudeanu, Ioan Munteanul. Ge
orgia, Sapta Rusii, Aron Drăghiciii și bi
serica gr c. câte 1 coronă, suma 12 corone. 
loan Dreghicih Dorofta, Danilă Petruțiu 1. 
Nicolae, Vasilie Ciugudeanu, cantor, Teo
dor Popa 1. Nicojae, văduva Anișca Mun
tean Georgiu. Toma Petruțiu, Dumitru Pas- 
tiu, Mihail Drăghiciu 1. Georg-, Danilă Dră- 
ghiciti 1. Petru câte '60 bani = 5 cortine 
40 bani. Teodor Popa 1. Georg. 50 bani, 
Anghel Petruțiu 40 b., și Nutie Popa, loan 
Stanciu 1. Ștefanu câte 20 bani și Toma 
Popa 10 b. — 1 cor. 40 b.

La olaltă 18 cor. 80 bani.
Transport din Nr. dela

22 Oct. (4 Nov.) 1702 cor. 5.9 bani.
Suma totală: 1781 cor. 33 bani.

Rssboinl rnso-japones.
Săptămâna acesta s’a scris și 

s’a vorbit forte mult despre Port- 
Arthur. Vorba e, că Japonesii au dat 
numerose asalturi asupra cetății și cu 
jertfe nespus de mari au reușit să 
cucerescă câte-va forturi mai însem- 
uate, din cari pot să-și îndrepte tu
nurile asupra interiorului fortărețe!.

Cu tote atacurile lor eroice, Ja
ponesii n’au putut se ocupe Port- 
Arthurul. Rușii dispun încă de nu
merose mijloce de apărare și de 
întăriturî mari, în cari pot să se 
retragă, fără să-și fi pierdut domi- 
națiunea asupra liniei interne de 
apărare.

După soirea unui cjiar rusesc 
posițiunile cucerite de JaponesI de 
la 26 Octomvrie pănă la 3 Noem- 
vrie, sunt situate tote în afară de 
cercul marilor forturi.

O scire mai nouă din Cifu a- 
nunță, că Japonesii au încetat cu 
asalturile și că blocada lor s’a redus 
forte mult.

Fapt însă este, că operațiunile 
Japonesilor la Port-Arthur înaintăză 
cji de 4b a?a °ă în cele din 
urmă cetatea va cădă totuși. 
Pressa militară din Petersburg în
cepe deja să pregătescă opiniunea 
publică pentru acest eveniment.

Pe câmpul de resboiti din Man
ciuria nu s’a întâmplat nimic deose
bit. Cele doue armate inimice se 
pregătesc pentru campania de ârnă. 
In Manciuria a dat frigul. Rîurile 
încep să înghețe, chiar și fluviul Hun 
a înghețat. Evenimente mari și de- 
cifietore nu se crede că se vor în
tâmpla curând.SOIRILE DiLEi.

— 28 Octomvrie v.

Stipendii pentru meseriașilroniâni. 
Comitetul bisericei sf. Nicolae din Brașov, 

a decis în ultima sa ședință, să acorde 4 
stipendii â 100 .cor. la ucenicii de meserii, 
cari s’ar hotărî să îmbrățișeze următărele 
4 meserii: rotăria, făurăria, dogăria și cio- 
plitbria (în petră). Atragem luarea aminte 
a paroohenilor, apărținători bisericii sf. 
Nicoilae asupra acestor frumdse ajutdre și 
îi îndemnăn să-și trimită băieții la aceste 
meserii, ca astfel să se sporescă numărul 
vrednicilor noștri meseriași.

Un erou român cădut pe câmpul 
de resboiu din Extremul Orient. Diarul 
„Oafbinski Wi&nstniku, ce apare în Char- 
bin (Manciuria), scrie următdrele: „Loco
tenentul Penescu, Român din Basarabia, 
fii trimis d» generalisimul Kuropatkin la 
generalul Orloff cu ordinul de a îuainta. 
La încoreere află, că Japonesii au tăiat 
linia rusescă și înainteză spre reservele 
rusesoî. A se întorce la cartierul general 
al lui Orloff, era prea târijiu, fiind-că a- 
cesta se retrăgea spre reserve, făcând în 
același timp sforțări uriașe spre a împe- 
deca înaintarea dușmanului. In acest mo
ment critic Penescu întîlni 2 cornpănii din 
regim. Insarski, întorcendu-se decimați din 
luptă. Nu le mai rămase nici un ofițer. 
Penescu se pune în fruntea acestor com- 
pănii, însuflețindu-i la un nou atac. Sol- 
dații urmară cu entuiasm prin o pldie de 
glonțe pe noul lor comandant. Erau deja 
piept la pept cu Japonesii, Ura! strigă 
Penescu, și în fruntea soldaților se aruncă 
asupra dușmanului. Un glonț de revolver 
însă îi stinse viăța. Așa a murit pe câm
pul de ondre Românul basarabean !...

Alegerile de întregire pentrn con- 
gregațiunea comit. Sibiiu se vor face 
în 17 1. c. n.

La oficiul de dare al orașului 
Brașov stau la disposiția publicului două 
ghișeuri pentru luarea în primire a ba
nilor, ce se plătesc pentru dare. La ghi
șeul cel vechiu se primesc dările locui
torilor din cetate, er la ghișeul cel nou, 
care se află în acelaș local, dările locui
torilor din Scneiu, Brașovul-vechiu, Blu- 
rnăna, Stupim etc.

Sfințire de biserică. Poporul român 
unit din Vermcși învită la sfințirea bise
ricii nou edificate din Ioc, care se va ce
lebra Lunî în 21 Noemvrie st. n. a. c. 
(<jiua de sf. Archangheli.) Programa: 1)
Lunî dimineța la 8 ore actul sfințirei și 
liturghie solemnă. 2) La 1 6ră p. m. ban
chet, couverta 2 cor. 3) Săra la 5 fire 
petrecere cu dans. Prețul Intrării de per- 
sdnă 1 cordnă. Comitetul arangiator: Pre
ședinte Sever Groze, preot: V.-președinte : 
Dr. Ga vrii Tripon, advocat; Cassari: Emil 
Bartoși, Andreifl Mureșianu; Secretar: 
Mihail Baciu, preot; Controlor: Nechita 
Suia, preot.

O întâmplare îngrozitdre de pe 
câmpul de resboiu de la Liaoyang pu
blică acum diarele rusescî din Siberia. La 
un atac neașteptat, ce l’a făcut o trupă 
mai mare japonesă, ascunsă într’un câmp 
de meiu, asupra unui detașament rusesc, 
au fost uciși aprâpe toți ofițerii și soldați! 
celor' 6 cornpănii rusesc!. Compania căpi
tanului Sch. a fost complet nimicită și 
numai căpitanul scăpase cu vieță, dăr și 
el rănit. In noptea ce urmă după acesta 
luptă sângerosă căpitanul dispăru. Un ca- 
roerad al său pleca în căutarea lui și îl 

găsi în mijlocul, câmpului de luptă, ședând 
pe o petră. In jurul lui zăceau trupurile 
soldaților căluți, aranjați în linie de bă
taie. Căpitanul, care își eșise din fire, adu
nase pe ofițerii și soldații companiei sale, 
toți morți, în jurul său și când se apropiă 
cameradul plecat în căutarea lui, se sculă 
deodată și cu sabia scdsă răcni : „Sunteți 
toți aici, flăcăii mei? Sergentule Manin, 
urmeză-mă! înainte! înainte 1“ Apoi se 
întdrse din nou spre trupurile nemișcate, 
începu să le numere și agrăi pe fie-care 
cu vorbe blânde. Numai ou mare greutate 
a putut fi dus nenorocitul căpitan, care 
nebunise, din mijlocul celor morți.

Un apel al ministrului de honvedi. 
Primim la redacțiune o „provocare" ’în 
limba românescă, trimisă din partea ma
gistratului orășenesc al Brașovului cu pri
vire la lucrările pregătitdre în vederea 
recrutărilor din anul 1905, în cas că legis- 
lațiunea ar vota cvotele de recruți pe 
anul 1905. De aceste lucrări pregătitdre 
se ține în primul loc consorierea tinerilor 
născuți în anii 1884, 1883 și 1882 și che
mați la recrutarea (asentarea) din anul 
1905. Toți acești tineri sunt provocațl a 
se anunța în persdnă seu în soris la au
tistele comunal (cei din Brașov la magis
tratul orășenesc) pănă la finea lunei Noem
vrie st. n., fără se aștepte vre-o provocare 
deosebită verbală, s&u în scris. Ce 1 ce nu 
se va anunța de bună voie pănă la acest 
termin, va fi pedepsit pănă la suma de 
100 cor. „Provocarea" mai conține apoi 
tdte datele necesare cari privesc pe acești 
tineri, cât și pe familiile lor. Cei intere
sați pot afla tote'amănuntele la magistra
tul din Brașov, său la antistiile comunale 
din satele lor.

„Provocarea" tipărită în tipografia 
Pallas din Budapesta, este redactată într’o 
limbă românescă atât de defectudsă, încât 
trebue s’o cetesci de mai multe ori, ca să 
poți întru câtva numai ghici, ce vre să 
se cjică. prin ea. Ai impresia, că cei ce au 
scris și au tipărit acestă publicațiune în 
limba românăscă, au vrut se-și bată joc 
de limba ndstră. Cu astfel de tipărituri 
adresate poporului nostru, nu vor aduce 
nici un folos causei și vor înouroa numai 
pe cei ce în zadar vor căuta să-și iee „in- 
formațiuni" și să se cumințâscă din acestă 
publicațiune „model".

Școla de cădeți din Sibiiu. La școla 
de cădeți de infanterie în Sibiiu sunt pri
miți în cursul I pe anul șool. 1904/5 ur
mătorii elevi români: Vasiliu Barbu din 
Geoagiul sup. (corn. Huneddrei), Aureliu 
Feier din Târgul Mureșului, Emiliu Savu 
din Lancrăm (com. Sibiiului), Ioan Pop 
din Bistriță, frații Stefan și Corneliu Mar- 
tinovici din Mahala, loan Georgescu diu 
Poiana Sibiiului, Emiliu Mosora din Orăș- 
tie, Eugeniu 6ncea din Alba-lulia și loan 
Vancea de Butăsa din Târgul-Mureșului.

Societatea „Kossuth" din Clușia 
are ca președinte pe Turosăny Gyula, pas
torul evanghelic din acel oraș. Numita so- 
oietate are ținta de a cultiva spiritul ma
ghiar. Diarul „E—k“ însă a făcut acum 
descoperirea, câ pe când d-1 Turcsăny la 
societatea Kossuth face pe Maghiarul în
focat, pe de altă parte în fie-care Dumi
necă ține la biserica evanghelică predici 
nemțesc!. „E—k“ este fdrte năoăjit din 
pricina acăsta și cere, ca să nu se mai 
predice nemțesce la biserica evanghelică.

zestre, pe care se așeclarâ părinții miresei. 
In fața lor, se așezară mirii, pentru a-șl 
cere ertăciune. Vornicul luând o sticlă cu 
vin și turnând în pahar începu:

Ascultați D-vostră
Cinstiți nuntași
Cinstiți nuni mari
Cinstiți socri mari,
Puținele cuvinte
De rugăminte:
Să r6gă fiioa D-vostră
Cu plecăciune și smerenie,
Ca să-i dați blagoslovenie.
Că marele și puternicul Dumnecjeu, 
Luni întâia di a făcut
Cerul și pământul
Și Edemul, adecă Raiul.
Marți l’a împodobit
Cu stele și ou luceferi,
Și ou tote fiarele,
Marea și tote ce sunt într’ânsa. 
Miercuri l-a împodobit 
Cu sorele și ou luna.

Joi a făcut Dumnefleu,
Pe stămoșul nostru Adam:
Cu trup din lut
Cu osele din petră
Cu sângele din mare
Cu frumseța din sore,
După al său chip și asemănare!
Și văcjend Dumnedeu oă nu e bine
A locui omul singur în lume
I-a dat somn strămoșului Adam
Și l-a adormit și i-a rupt
O costă din stânga sa
Și a făcut pe Eva
După chipul și asămănarea sa !
Adam când s’a trezit
Și pe Eva a vădut
A strigat cu glas mare:
— Ce este acâsta, Domne?
Domnul i-a răspuns :
— Nu-te speria Adame !
Că acâsta este din osele tale,
Și oarne din carnea ta,
Și se va chiema ție soție
Și veți fi amândoi un trup.

Precum Domnul i-a blagoslovit,
Ca să-se îmulțâscă
Ca stelele cerului

. Ca iarba pământului
Ca florile codrului —
Ca nisipul mării!
Mult și mai mulțl cresoură
Și se îmulțiră:

' Ca stelele oerului
Ca iarba pământului
Ca florile codrului

■ Ca nisipul mării !
. Pănă a venit vremea

Și la acești doi tineri, care șed:
Cu genunchile plecate
Și ou fețele rușinate,

: De d-vdstră se râgă,
Cu smerenie și plecăciune
Ca să-i ertațl
Și1 să-i cuvântați,
Ca Dumnezeu pe Aron
De i-a înfrunzit toiagul în mână. 
Uscat fiind de 99 de ani,
Și pe cei 12 patriarhi

De 11-a înflorit cununile pe cap!
D-vostră, oinstițl părinți 
Sunteți de Dumnecjeu rânduițl 
Să-i ertațl, s§-i binecuvântați; 
Căci, binecuvântarea părinților 
Intăresce oasele fiilor;
Blăstămul părinților 
Risipesce casele fiilor.
Că Dumnec|eu așa, bine a voit 
Că feciorul și feciora
Va lăsa pe tatăl său
Și pe mama sa
Și se va lipi de muerea sa
Și vor fi amândoi un trup!

** *
Și de la nașul cel mare
Un bacșiș mare
De la frumosa miresă
O basma de mătasă,
Și un pahar de vin
Că așa-i de Christos

Amin !....

îl recomat

Sirolin,^
Li.Bl ----------- ‘ *

contra morburilor de phimâni, afecțiunilor organelor de res- 
precum: bronchită cronică, tușă convulsivă, și mai ales este recomandat C0HVfll6SC8Dțil0r 

inSllienză. — Sirolinul promovâză apetitul și face să oreasoă greutatea corpului, depărtâză tusa și flegmă și face 
înceteze asudarea, de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăout este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 

capătă în sticle de 4 COr. Să fim atențl, ca fie-care sticlă să fie provăcjută ou firma de mai jos
Hoffmann-Xj a Rodie «fe Co. fabrică chimică Rasei (Șvițera.)
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Numire. D-l Augustin Nuțiu, prac
ticant la percepția de dare din Baia-mare, 
a fost numit oficiant la percepția din 
laurin.

Concertul musicei orașului. Du
minecă în 13 1. c. n. are loc în otelul 
„Europa“ primul concert cu piese nouă al 
musicei orășenesc!. începutul la orele 8 
săra. Intrarea 60 bani.

Ilusionistul Carmellini va mai da 
mâne, Vineri sera o representație în res
taurantul „Redutei”. Intrarea 1 cordnă.

Minnnat este succesul obținut de 
On. dame, prin întrebuințarea laptelui de 
castraveți. Acest lapte face să dispară în 
câteva dile de pe obraz pistrui, sgrăbunțe 
și alte bdle de piele, netedesce încrețitu
rile și împrumută feței un teint alb, tine
resc fără să schimbe pielea. Un mijloc, 
care a fost premiat la esposițiunile din 
Paris și Viena, care ca și la noi așa și 
în Anglia scdte din întrebuințare tdte ce
lelalte cosmetice. O sticlă 2 cor. Săpun 
de castraveți veritabil englesesc 1 cor. 
Pudră i cor. 20 b. Se capătă la farmacii. 
Trimiterea principală prin O. Balassa, far
macist, Budapest Erzsebetfalva.

Costumul național la exposiția 
agrară.

Diua de Duminecă a fost câtsepdte 
de animată la exposiția agrară din Bucu- 
resci. Țărani și țărance din tdte județele, 
au alergat să ia parte la concursul de 
costume organisat de comitetul exposiției 
agrare. Au fost premiat! cu premiul în- 
tâiîi țăranii din jud. Neamțu, cu premiul 
al doilea cei din județul Dolj și cu pre
miul al treilea cei din județul Tulcea.

Era o privelisce din cele mai pito
resc! defilarea țăranilor și a țărancelor, 
în porturi atât de variate, pe dinaintea 
juriului și a publicului. Țăranii pășeau 
simplu, der măestos, ca nisce demn! re- 
presentanți ai vechilor coloniști ai Daciei, 
er țărancele au dat dovadă, că grația na
turală e înăscută femeiei române, și că 
atunci când e nemeșteșugită, e mai atră- 
getore.

Concurenții au intrat în sala re- 
servată pentru concurs cu un taraf de 
lăutari în frunte și cântând: „Deșteptă-te 
Române11. In urmă, în mijlocul aplause- 
lor mulțimei, au învîrtit „Hora Unireiu și 
au esecutat mai multe dansuri naționale 
cu multă precisiune. După terminarea con
cursului, s’a oferit bere concurenților, cu 
care ocasiune d-l Chiricescu, unul din 
concurenți, a ridicat un frumos toast pen
tru membri comitetului exposiției. In 
urmă s’au fotografiat în grup. Ga premii 
li-s’au oferit țăranilor câte-o medalie, er 
țărancelor câte-o frumosă căraașe țără- 
nescă și diferite obiecte.

Publicul numeros ce venise la Ex
posiție, a făout adevărate ovațiuni țăranilor 
și țărancelor costumați.

Acest concurs nu a avut importanță 

numai din punctul de vedere distractiv 
ca o petrecere atrăgătdre pentru Exposi- 
ție. El are și o importanță economică și 
de sigur, că era în legătură cu scopul și 
tendința exposiției. Cea mai mare parte 
din costumele țărănesc! sunt lucrate la 
sate de cătră săteni. E deci o întrăgă in
dustrie casnică ce s’a relevat Duminecă 
înaintea spectatorilor de la exposiție. S’a 
vădut ce se p<5te lucra la țâră, prin ce se 
remarca fie-care județ în parte, și pănă 
la un punct ce ramuri de industrie cas
nică rurală merită să fie încurajate mai 
mult. De sigur, că concursul acesta n’a 
fost numai distractiv, ci și util.

Convocări.
Despărțământul Reghinului, aparțină

tor reuniunei învățătorilor gr. cat. din Ar- 
chidiecesa de Alba-Iulia și Făgăraș, în în
țelesul statutelor sale și conform conclusului 
luat în adunarea precedentă, îșl va ține 
adunarea generală de tomna la 19 Noem- 
vrie st. n. a. c. în comuna Mureș-Huduc 
la care adunare, onorații domni preoți, ca 
directori școiasticl, stimații membrii fon
datori, ordinari și ajutători, precum și toți 
aceia cărora le zace la inimă causa învă
țământului elementar, prin acesta cu totă 
onorea sunt invitați.

Programa: 1. Ascultarea serviciului
divin la 8 ore. 2. Esmiterea comisiunilor: 
a) pentru critica prelegerei practice, b) 
pentru aprețiarea disertațiunilor cetite în 
adunarea presentă și o) a acelei pentru 
constatarea membrilor presențl, culegerea 
taxelor și înscrierea de membri noi. 3. As
cultarea prelegerei practice: în limba ma
ghiară: „descrierea șcdlei“, cu elevii din 
despărțământul al JLlI-lea, de învățătorul 
local Laurian Maior. 4. Deschiderea ședin
ței. 5. Cetirea protocolului luat în adunarea 
precedentă. 6. loan Suciu învățător în Că- 
cuciu va diserta o temă „liberău, er Alexan
dru Scridon învățător în Chiheriul superior 
va continua disertația sa: „Stupăritul și fo- 
losele lui“. 7. Comisiunile de sub punctul 
2’-și fac raportul. 8. Aprețiarea disertațiu
nilor cetite în adunarea de primăvară prin 
comisiunea respectivă. 9. Raportul casaru- 
lui. 10. Alegerea disertanților pentru adu
narea de primăvară. 11. Alegerea oficiali
lor reuniunei pe anul următor. 12. E- 
ventuale propuneri. 13. Alegerea a doi 
membrii pentru verificarea protocolului. 
14. Fixarea locului și timpului pentru a- 
dunarea generală de primăvară. 15. închi
derea ședinței.

Reghin, în 29 Octomvrie 1904.
Qeorgiu Maior, Michail Pdșcu,

președinte. notar.
A

Despărțământul Făgăraș al Reuniunei 
înv. gr. cat. din Archidiecesa de Alba-Iulia 
și Făgăraș, conform §-lui 21 din statute și 
§-lui 9 din Regulament, îșl va ține adu
narea de tomna Duminecă în 73 Roem- 
vrie st. n. a. c. în Sevestreni, la care se 
invită P. T. membrii și toți binevoitorii 
școlei.

Programa: 1. La 7 ore dimineța par
ticipare la serviciul divin. 2. Deschiderea 
ședinței. 3. Constatarea membrilor presențl. 
4. Ascultarea prelegerei practice ținută de 
înv. local G. Gfanea, eu elevii clasei III și 
IV. 5. Cetirea protocolului adunărei tre
cute. 6. „Dimitrie Bulicrea“, schiță biogra
fică de înv. E. Crișan. 7. Cetirea diserta
ției „Problema educațiunei“ de înv. loan 
Cocișiă. 8. Alegerea comisiunilor pentru 
înscrierea de membrii noi, încasărei taxelor 
și pentru aprețiarea prelegerei și a diser
tațiunilor. 9. Raportul casarului și al bi
bliotecarului. 10 Eventuale propuneri, li. 
Fixarea locului adunărei de primăvară și 
a persdnelor disertante. 12. Alegerea ofi- l 
cialilor și a delegaților pe un nou period 
de un an. 13. Alegerea celor 2 membri 
verificatori. 14. închiderea ședinței.

Săra producțiune teatrală și joc.
Șinca-veche, în 1 Noemvrie 1904. 

Ioan Pop, Ioan Cocișiu,
president. secretar.

Crescerea Curcanilor.
— Fine. —

Se crede de cei mai multi, că curca 
’i prdstă râu, der pe nedrept. Privind cur
cile pe câmp, la păscut, trebue sâ ne mi
răm cu câtă îngrijire și calcul îșl văd de 
trâbă, cât de bine se orienteză și cu câtă 
istețime și energie întîmpină câte odată 
chiar unele pericole. Atunci însă, când 
bietele ființe sunt crescute într’un loc strimt, 
înădușite într’un grajd sâu coteț, atunol de 
sigur că locul acestor bune calități o să-1 
ia o stare de stupiditate, nedumerâlă, și o 
mare frică de tot ce nu-i obicinuit; se mai 
observă de asemenea o mare iritabilitate 
la cel mai mic năcaz pe care li s’ar face. 
Totuși cele bine întreținute au aprope un 
simțibil devotament, au o visibilă bună 
memorie pentru binefacerile primite; ne
greșit că țin minte și atacurile pe cari le 
primesc și pe cari caută sâ le răsbune, fie 
față de alte animale, ba chiar față de om. 
De aceea trebuesc ținute mai la o parte, 
în special de celelalte paseri ou cari ușor 
cad în conflict, și mai totdâuna paguba e 
de partea celor mai mici.

Puii eșițl din ou îl ținem nemâncațl 
24—36 ore, sub cloșcă; lor le trebue de o 
cam dată numai căldură, hrană au încă de 
ajuns din sucul nutritiv care le-a servit și 
în ou. Dâcă am pus mai mai multe cloșce 
în acelaș timp, atunci putem da câte 20—30 
pui, la oloșcele mai slabe, pentru a-i con
duce, ârla cloșcele mai puternice le putem 
pune alte ouâ, fie de curcă, găină seu rață. 
Primul nutriment al puilor de curcă pote 
fi acelaș ca al puilor de găină, evitând însâ 
ouâle răscdpte. Apă curată, prdspătă, păsat, 
ceva nutrețuri speciale artificiale, nisip nu 
prea fin, și mult nutreț verde, constând în 
urzici tocate, frunde de cepă verde, sfecle 
etc.; cu de astea să fie hrăniți întâii!. Nu 
trebue să le dai mult, nici bun tare; se 
intîmplă de mor din causa acâsta. Din 
practică se scie, că nu pierdl nici un puiu, 
când îl nutresol rău, diD contră piercjl forte

mulți nutrindu-i prea mult, la început când 
n’ai experiență. E bine ca cioșcile cu pui 
sâ fie distanțate; puișorilor le plac mult 
insectele, și când sunt mulțl la un loc le 
prind cu greu. Când puii sunt de 2—3 
săptămâni, așa că pot duce un ore-care 
drum, îl dăm la iarbă pe un ioc mai apro
piat, unde pot găsi și ceva umbră. Decă 
nu-i deprind! acasă, atunci pe lângă că te 
necăjescl mai puțin cu ei, dăr și ei cresc 
mai bine și cu cheltuială mai puțină. Decă 
e slăbănog seu bolnav vr’unul, nu e bine 
să-l lași să se chinuescă mult, omoră-1, 
căci, de sigur, viața pentru el nu-i de cât 
o povară. Când puii sunt destul de mari, 
ca să potă merge la. câmp, am scăpat de 
orl-ce grijă, atât în privința hranei, cât și 
a altor îngrijiri speciale. Li se mai dă di- 
mindța și sera ceva mai îngrijit, ca mâncare.

Contra ploii se mai adăpostesc sub 
aripele celor bătrâni, dăr în contra arșiței 
mari a sdrelui cu nevoe de umbra unui 
copac seu tufiș, în lipsă li se fac nisce că
suțe de scânduri. Făcându-i, la început, să 
cundscă avantajele adăpostului, apoi în ur
mă vin singuri, când afară nu le place. A 
observa o turmă de curcani la păscut, pen
tru un iubitor de animale, e tot ce pote 
fi mai frumos. Une-orI la păscut se înșiră 
unul după altul la distanțe de 2—3 m., 
formând un lanț de câte-va sute de metri; 
din când în când audi caracteristicul lor 
„glu-glu:i, ca și când, între dânșii, ar în
treține o conversație; alte ori, mai ales 
când sunt speriațl de ceva, ca la comandă 
se adună toți la un loc, repede ca fulgerul; 
nu-i nici un pericol, atunci se înșiră din 
nou și-și continuă conversația. Tot-deuna 
sunt atențl la ceea ce se petrece împreju
rul lor, și nu le scapă nimic neobservat; 
așa se explică faptul, că nu se rătăoesc de 
turmă, nici se pierd vr’odată. De câni le 
e forte frică, totuși se pot deprinde, așa ca 
să pdtă fi. păziți de un câne bun, întocmai 
ca și o turmă de oi. Cum am spus, când 
pășunea e bună nu e nevoe de nici o 
hrană înainte de a-i tăia, de asemenea 
cei crescuți pe câmp, mâncând diferite 
fructe și frunde de plante aromate, dau și 
o friptură ou miros esceleiit, pe când cei 
crescuți în strîmtore nu dau o carne, nici 
fragedă, niol plăcută ea a oelorlalțl. 0 în
grășate specială numai la nevoe e bună. 
In cașul acesta se nu întemnițăm anima
lele, căci după câteva dile pierd pofta de mân
care și în loc să se îngrașe, slăbesc.

Să li se dea afară, în libertate, cât 
vor vre să mănânce: porumb său hrișcă 
urluită, orz, ovăs, et-u și să nu-i mai lase 
la câmp. Une-orI se obișnuesce să se în- 
dope ca gâscele; alte ori îndoparea se face 
ou nuci. Se începe cu o nuoă și treptat li 
se ridică porția dilnic pănă la 30 —40 nuci. 
La îndopatul cu nuci, trebue să fim atențî, 
căci adese-orl nucile nu-s digerate. Pentru 
sămânță, nu rămâne nici o îndoială, că 
trebue să-i păstrăm pe cei mai frumoși,

După acești cuvântare, părinții mi
resei gustară din pahar, er mirii le sărută 
mâna; dânșii îl sărutară pe obraz și stri
gară tare: „Bine cuvântați sâ fiți dragii 
mei".

Flăcăii începură a căra zestrea în cele 
douâ cară, la care se înjugară și doi boi 
mari și frumoși dațl de zestre miresei. 
Suindu-se și o mulțime de fete în cară, 
plecară. După cară călăreții, și după călă
reți trăsurile ș’apoi norodul celălalt; acuma 
era mai multă lume, plecând și cei adunați 
la miresă. Mirele nu mai mergea între că
lăreți, ci în urma trăsurei nunului în care 
se suise mirăsa. Vai de mine, și de mine!... 
ce mai huhurăturî, pocnituri, strigăte și ți
pete de bucurie !...

Când am ajuns la mire, trecuse câte
va cesurl din nopte. Ne am așecjat din nou 
la masă. Mânoare și beutură berechet și 
aici. S’o pus mai multe rânduri de mese, 
că erau mulțl nuntași. La toță urma s’o 
pus rhasă și flăcăilor.

’Apoi s’o început jocurile ca hora, 
brâul, polca dreptă, hârlăonca, șotiș polca 
și boitenesca. Printre tineri se amestecau 
și însurățeii mai tineri.

într’un târcjiu, așa cam pe la miecjul 
nopței, un vornicel trase un pistol, vestind 
că trebue bărbierit mirele și apoi sâ se 
termine petrecerea.

Se aședâ mirele pe un scaun, âr în fața 
lui, mirâsa îl ținea oglinda. Un gospodar 
il bărbieri după obiceih, adecă îl dădu jos 
barba de holteiu.

0 lecă de întristare pătrunde în inima= 
celor de față, și unii miri slabi de înger 
încep a plânge, mai ales când încep lăutarii :

F6e verde lemn de teiti
De acum nu mai sunt holteia, etc.

Cât de voinic și de nepăsător era 
Neculai, când audi lăutarii cântând, pe 
părinți oftând din adâncul inimii și pe cei 
de pe lături șoptind „De acuma i s’a în
chis cărările11, l-o înăbușit plânsul și lacră- 
mile începu sâ șuruiască.

După bărbieritul mirelui, lăutarii mai 
traseră un brâu, apoi o horă și începând 
marșul, toți, unul câte unul, înoepu a-șl 
lua drumul spre casă. După un ces par’oă 
nici nu mai fusese atâta hargalâc în ogra
da lui moș Vasile; așa liniște, era. La ur
ma urmei, ml-am luat și eu tălpășița. O râ- 

mas, că miresă sâ se culce cu mama socră, 
așa fiind obiceiul. (Mama socră are grijă 
s’o observe, dâcă n’are spasmuri, său alte 
defecte). —

*

Vâdând că-i de trăit la nuntă, fiind
că numai în mâncare, băutără, chef și ve
selie o duci într'una, a doua di Duminecă, 
des de diminâță, eram la moș Vasile; îl 
spuneam, că vreau sâ vâd tote obiceiurile 
de la început și pănă la sfîrșit. Toți se 
sculaseră, însă toți erau cu ochii roșii, 
fiind-că mai nu dormise. O mulțime de 
babe și neveste de prin mahala găteau bu
cate. Care era c’o gâscă ’n mână, care c’o 
rață, care c’un puifi le smulgea penele, care 
sucea la sărmale ; amarnic se mai pregă
teau, — Eleanu și cu Neculai numai ală
turea stau, rîdeau și se hârjoneau.

Fu greu să începă a cânta lăutarii și 
lumea începu a-se aduna erășl din tdte 
părțile. Oare mai de care era mai gătit și 
mai pomăduit, căci dă, una că era nuntă 
și al doilea era și Duminecă.

Un vornicel se duse cu lăutarii și a- 
duse nunii, cari aduse și petela. Se și în

cepu gătela miresei, împodobindu-i nuna 
capul cu petelă aurie. In timpul acesta 
mirele îl ținu oglinda în față. Lăutarii în
cepură să cânte din gură jalnic:

Taci miresă nu mai plânge,
Că la maieă-ta te oid duce,
Când o face plopul pere
Și răchita vișineJe.
Mila ta de la bărbat
Ca frunza de păr uscat;
Er mila de la părinți
Nici odată n’o mai uiți ! !....

(Va urma.)

Cântece.
i

Ourg valuri de foc
Prin vinele mele —
Și vise s’aprind
In suflet ca stele.
Și dorul în piept
Tresaltl, tresaltă,
Și brazde se fac
P<t fruntea-’mi înaltă 
Și lacrime cad,_. v 
(Eterpe isvore) 
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puternici și sănătoși. In ce privesce rasa, 
se recomandă curcanul american, bronzat.

Dăcă ai însă exemplare mari și fru- 
mose din cei obișnuițl, păstrâză pe aceștia, 
numai când sunt prea mici înloouesce-i. 
Exemplarele prea mari de tot încă nu-s de 
recomandat. Se găsesc curcani de 15—20 
kgr.; totuși se scie din practică, că nu se 
vend așa ușor. Se vor cresee deci de 2—5 
kgr. și curcani de 6—7’/2 kgr. greutate vie, 
în acestă mărime se vend mai ușor. Curcile 
pot fi ținute 10 ani și mai mult, pentru 
prăsilă; curcanii însă devin prea grei cu 
timpul, și de aceea trebuesc schimbați mai 
curând. Un curcan e de ajuns pentru 20 
curci. Se pote ca numărul acesta să fie 
prea mare, mai ales pentru un sportist. 
Pentru a se împiedeca lupta între curcani, 
să lăsăm la câmp, la 40—50 curci, numai 
'2 curcani, 2 îi ținem acasă, și îl schimbăm 
la fie-care 2 dile, Prin acesta avem tocmai 
numărul necesar de curcani, fără a încerca 
vre o pierdere.

La țărani se întîmplă că la un cocoș 
se țin 20—30 găini, și tote ouăle sunt bune. 
In România, patria gâsoelor, se țin în fie 
care sat numai câte 2 — 3 gânsa.cl (gâscani) 
și sunt câte 40 — 50 crescători de gâsce, și 
totuși ouăle sunt bune. Ce vreau mai mult 
sporttnanii? 4—5 găini de cocoș, 4 5 seu
3 — 4 gâsce de gâscan — atunci, de ce nu 
și 4 — 6 curci de curcan: La ei nici acesta 
nu e posibilitate exclusă.

Colorea ar trebui să joce un rol ne
însemnat la curcani, ca animale producă- 
tore de carne, totuși un cârd de curcani 
bronzați seu albi ca zăpada (de Virginia), 
toți la fel, îți lasă o impresie frumosă.

Pentru țărani crescerea curcilor nu-i 
recomandabilă de cât în asociații; totuși 
asupra clocitului și ei ar pute îndrepta 
ochii spre următorele rânduri. Curcile nu 
pot fi înlocuite ea clocitore; sunt perfecte 
din acest punct de vedere, scot cum s’ar 
dice, nisce perfecte mașini vii de clocit, 
■durea vrea, nici mai mult nici mai puțin, 
să se găsăscă totdeuna în trebă; ori face 
ouă, ori clocesce, ori îșl caută de pui. De 
aceste 2 din urmă calități, se pote servi 
micul cultivator, și în alt mod de ex. la 
■clocitul de iarnă, la crescerea puilor de 
găină, etc. Curca clocesce în ori ce timp; 
decă nu o face de voe, apoi o putem 
-constrînge, punând-o cu sila pe ouă și a- 
păsând un capac d’asupra ei; așa se de
prinde de ușor îu cât în câte-va dile avem 
o clocitore perfectă. Pot suporta 2 serii, 

■ cu mici pause, de câte 2-3 clocitori. Aer 
ourat în cușculițl puse în grădini, hrană 
îndestulătore și apă prdspătă; atât e de 
ajuns pentru ea. Se pote cu 20 curci să 
scoți pe an 800 — 1200 pui de găină, de 
rață, de ce vrei în sfîrșit; o curcă singură, 
clocind de 4—5 ori pe an, pote scote 

:80—120 pui. Prin excelență bună clocitore, 
e ouroa albă de Virginia,

Tote acestea s’au și practicat. Dâcă 
.nimic nu o deranjâză, clocesce într’una. O 

condiție neapărată este curățenia și lipsa 
de pureci; la din contră e neliniștită, stri
că ouăle, turtesce puii, etc.

In curcă găsim o forte bună înlooui- 
tore; e un bun mijloc de a ne procura 
mai ușor carnea de găină și de rață. Cui 
nu-i e posibil să țină 2 curd, cari să-i 
servescă și la clocit și la condus puii?

(„J. 8. C. A.“) I. D.

Pelagra și alcoolismul
Orî-cine scie, că sătenii noștri sunt 

bântuiți de pelagră, o bolă care adesea 
are un sfîrșit rău; forte mulți pelagroși 
se omoră, fiind-că nu mai pot îndura sufe
rințele bălei. Aceia însă, cari nu se omără 
singuri, nu sfîrșesc nici ei mai bine, căci 
slăbind din ce în ce mai mult, seu că 
înebunesc, seu cad jertfă unei boli molip- 
sitore ore-care.

Nu e nevoie se vorbim în acest loc 
despre pricinile pelagrei. Se scie, fă pe
lagra se ivesce numai la acele popore, 
cari trăesc prost, hrănindu-se tot-odată cu 
mămăligă. Cercetătorii nu s’au lămurit 
încă, decă pelagra ia nascere și atunci 
când se mănâncă porumb sănătos, seu 
numai atunci când porumbul e stricat. Un 
lucru însă e sigur și anume, că boia a- 
cesta e o mare pacoste pe capul țăranilor 
noștri.

Se nasce acum întrebarea, decă în 
afară de mâncarea porumbului propriu 
disă, mai esistă vre - o împrejurare, 
care provăcă ivirea pelagrei? Bănuiala a 
cădut de mult asupra rachiului, și la noi în 
țeră doctorul Alexandru Obreja, profesor 
la facultatea de medicină din Bucuresci 
și medic primar al ospiciului Mărcuța, a 
fost cel dintâiO care a întreprins cercetări 
statistice în acestă direcțiune. Aceste cer
cetări au fost acuma întregite de doctorul 
Constantin Frangopol in tesa sa de doc
torat susținută în cursul verii trecute la 
facultatea de medicină din Iași {Raport 
între pelagră și alcoolism).

Doctorul Frangopol a ocupat mult 
timp postul de intern la spitalul Pașcanu 
din Iași și doctorul Ștefan Possa, medicul 
primar al acestui spital, care de mult 
timp se ocupă ou cestiunea alcoolismului 
în România, a fost acela care l’a îndemnat 
să studieze legăturile, cari ar exista între 
pelagră și alcoolism. Lucrul acesta s’a 
putut face cu ușurință în serviciul docto
rului Possa, de ore-ce acolo esistă un re
gistru special pentru alcoolici: fie-care 
bolnav nou întrat e cercetat nu numai cât 
trage la cântar, der decă are obiceiul să 
tragă și la... măsea.

Ei bine, sciți resultatele la cari a 
ajuns doctorul Frangopol? Acelea pecari 
le-am fi putut prevede de la început, 
cunoscut fiind faptul că alcolicii sunt mai 
puțin resistenți față de boli, decât individii 
cari n’au darul bieției. Dintre pelagroșii 
căutați în spitalul Pașcanu din lași 50 la 

sută au fost alcoolici. Rachiul — seu ori
care altă băutură spirtuosă — decă este 
vătămător locuitorului de la orașe, care 
muncesce mai puțin, trăiesce mai ome- 
nesce și se hrănesce mai bine, este cu 
atât mai vătămător pentru țărani, cari duc 
o vieță mai grea și se hrănesc aprope 
numai cu vegetale. Alcoolul îl rode pe 
bietul țăran, îl slăbesce și decă mai mă
nâncă și porumb stricat — în loc de mân
care bună și hrănitdre — se înțelege de 
Ia sine, că pelagra nu pdte să întârdie.

Constatarea acăsta, asupra căreia nu 
mai încape nici o îndoială, arată că să
teanul trebue desvățat și de porumb și de 
rachiu. E greu lucru, — der nu-i cu ne
putință.

Dr. Visarion.
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Iași l§04 eonținend:

Programele și metoda nouă. Exame
nele de institorat; Desideratele congresului 
din Petersburg; O școlă de țesut în lași. 
Școlele profesionale din Franța; Școlele 
normale din Franța, Bavaria, Prusia și 
Wiirtemberg. Exposiția de higienă școlară 
din Niirnberg.

— Experiența cu diferite varietăți 
de cartofi pe domeniile Coronei în Ro
mânia. Lucrare făcută din însărcinarea ad
ministratorului domeniilor coronei, d-1 C. 
Roman și I. Enescu, cu 7 figuri anexate. 
Bucuresci tipogr. Guttenberg (Gobel).

— In editura tipografiei Nicu D. Mi- 
loșeseu diu Tg.-Jiu, a apărut: „Cartea 
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Respuns
la „Munții Rodnei", notițe critice de Dr. N. Șimon.

(Fin e.)
Der mai grozavă e incriminarea ou 

Valea \Măriilor. întreb cu stimă pe toți 
d-nii profesori de geografie de la ori-care 
gimnasiu, de au cetit vre-o dată în cărți 
de geogrape scrise în 1. maghiară. „4 So
meșul mare es a Someșul mic“ ori ddr „4 
Târnava mare es a Târnava mică11 dâr au 
aflat în tote „Nagy es kis Szamos" ori „Nagy 
es kis Kukullo", va să cjicâ traduse nu nu
mai atributele, oi și însemnarea proprie. 
Dâr nu numai atât, ci chiar și în manua
lele de geografie scrise românesce pentru 
școlele nostre, încă sunt numirile analoge
— în limba maghiară.

In studiul meu însă — scris în limba 
maghiară cu un anume scop — am scris 
unguresce numai atributele (d-1 Șimon 
numai condus de aceeași maliție și cu 
rea intențiune a vădut în loc de Maria 
Măria).

Aici apoi d-sa se face celebru prin o 
escursiune de filologie sanscrită, gotică, cel
tică, latină, slavică, litvană —ohinesă, ja- 
ponesă etc. la care pentru originalitatea 
d sale nu ași ave nimic de <jis. Comite 
însă abus, când vrâ să-și salveze risicul de 
filologie comparativă cu nume ilustre ca ale 
d-lor Xenopol și Hașdău — ale căror ve
deri invocate de d-sa se referă la cestiuui 
de altă natură. Dâr ce are a face, d-sa are 
plăcere să îmblătescă pe SanscrițI, Celtl, Goți 
etc. etc. pănă scote din ei Valea Mă
riilor.

Față de studiul din cestiune erau însă 
indiferente încercările filologice ale d-lui 
critic — enciclopedist.

In fine spre a fi și mai forte în teo
riile d-sale — după ce mai înainte baga
telizase isvore'e indicate în cursul studiu
lui — pe aprope o colonă invdcă un argu
ment scientific de mare greutate, soos dm 
firma unei fabrici de scânduri, despre care 
spune că tae scânduri mii și mii — tote 
argumente. Să fie cu indulgență d-1 S., der 
la o tesă de doctorat nu puteam usa de 
atari isvore — specifice — der nici de 
altcum.

Urmeză apoi o confusie de argumente, 
epistola unui locotenent G. Pop, Sângeor- 
zul numit unguresce Olâh Sz.-Gyorgy, apoi 
Kronstadt, Topanfalva eto. etc. Rostul tu
turor acestora e greu a l înțelege, de nu 
cumva d-sa vre să pună în contul meu, ea 
o nouă crimă, faptul împlinit cu care din 
necesitate de mult ne am obicinuit, că co
muna tfângeorz e numită în tote actele ofi- 
ciose (la postă, administrație eto.) Olâh Sz.~ 
Gyorgy.

Pe urmă mă face rosponsabil, că am 
șters de pe fața pământului populația 10- 
mânescă din Valea Hârgăului. Nu, d-le 8.. 
rîul Bistriță ori Besztercze n’are de a face 
eu esistența acelor locuitori, cu oarl se ocupă 
studiul — acolo unde e locul — într’un- 
mic tractat de etnografie (p. 47—49).

Deci păcat de atâta risipă de argu
mente istorice, spre a dovedi un luoru, ce 
nu aparține chestiei și care nu e tras la 
îndoială. Pote alții — Români mai celebrii
— i-au șters pe acei locuitori... din cartea, 
funduară.

Acestea sunt punotele, pe cari d-1 S. 
basâză „notele critice" — un nou gen li
terar în stilistica nostră. De fapt însă moi 
pe departe nu ating măsura criticei, căci 

Din ochii mei triști, 
■De tine curg ore?

iii

E mare amorul,
JE mare ca marea, 
Dâr totuși mai rnare-i 
Ca el-întristarea.
Și totuși mai mare
A ta necredință 
Acea, ce din viață-mi 
Făcu suferință!

III

Trecui pe la casa
La care juraift
Iubire pe lume 
Iubire în raift.

Trecuift pe la casa
In care iubii ft
Iubirea iubitei 
Iubirea dintâiu.

Trecuiu pe la casa 
-In care am spus

Copilei, copilei,
De viața de sus. ..

....O, unde-i copila,
O, unde s’a dus?
—E dusă în lume,
Ori pbte e sus?

Emil Isac.

Sâ-Medrul.*
.Din datinele, credințele și superstițiunile 

Boin anilor).

Pe vremea când Domnul Christos și 
cu sfinții săi apostoli umbla ca se întorcă 
omenimea de la păcat-, satana, care îi era 
pismaș de morte, umbla și el cu sfetnicii 
săi și îndemna dmenii, ca se facă lucruri 
și fapte contra învățăturilor lui Christos.

D-1 Christos îi îndemna la fapte bune 
și creștinesc!, învețându-i a-și iubi pe de- 
aprdpele lor; satana îi îndemna la pismă, 
răutate, sfedi și neînțelegeri. Ce diregea 
d-1 Christos și cu sfinții săi apostoli, sa
tana strica, așa cât abia unde și unde de 
puteai găsi câte un om cu credința în

Dumnedeu și cu inima aplecată spre fapte 
bune. ■

Vădând d-1 Christos, că cu satana 
și sfetnicii lui cu buna nu o s’o scdtă 
la cale, se sfătui cu sfinții apostoli, că 
pe ce cale ar pute ca se împace mânia 
satanei' și să se scape de pisma și duș
mănia lui.

Domne, — îi <jise unul dintre apos
toli —-• eu cunosc un credincios al tău, care 
prin cumințenia lui e în stare ca se îm
pace pe satana.

— De e adevărat, ce îmi spui, îi dise 
d-1 Christos, atunci adămi-1 aici, că de va 
muia pisma satanei, am se-1 încarc cu tdte 
bunătățile câte le va dori.

Sfântul apostol, fără a mai pierde 
vreme, se duce pănă la credinciosul Du
mitru, care era păzitor la o stavă de cai. 
Aducâudu-1, omul se închina Domnului 
Christos, cădându-i cu fața la piciore.

Domnul Christos binecuventându-l îi 
dise să se scole, apoi spuindu-i necazul 
îl întrebă, de are putere, or! scie ceva 
apucătură ca să-l scape de dușmănia 
satanei.

— Domne, e mare puterea Ta și a

Tatălui ceresc, der și eu sciu din păța
nie o apucătură pe care o am învățat 
de la tata, care o învățase de la mo
șul seu.

— Și care e aceea, îl întrebă d-1 
Christos.

— Satana are o mare plăcere ca se 
călărescă, acesta o am observat de multe- 
ori — de aceea când vine ca să-mi călă- 
răscă caii, de-mi fac rugăciunea mea, pe 
care am învățat’o de la tata, pe lângă 
totă puterea lui, nu e în stare ..ca să se 
apropie de caii mei; căci aceia nu-1 su- 
fer ca să se apropie de ei. De aceea, sa
tana observând, că de îs mânios pe el 
nu pcSte ca se câlărescă, și așa mânios 
cum e, tot sfarmă ce află în cale, de mine 
însă nu se apropie, căci rugăciunea mea 
și fumul tămâiei îi iau puterea.

— Și ce gândesc!, cum ai pute să-l 
împaci, îl întrebă d-1 Gristos.

— Trebue să-i facem ceva promi
siune, îi răspunde Dumitru.

— Dăcă-i așa, apoi se-i facem. Eu 
am tdte bunătățile lumii, din ele îi vi id 
da ce va cere, numai suflete omenesc! 
nu-i dau.
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acesta prin observațiunl competente și im
parțiale purifică și completeză — respec
tând tot-deuna persona. Nu corespund nici 
măcar unei modeste recensiunl, ori dări de 
s-rimă, care tot imparțial tractăză o lucrare 
din tote punctele de mânecare, arătând, ce 
e de dorit, der și apreciând ce e corect.

Drir d sa n’a procedat în sensul acesta 
și tote datele, — pe cari le-a căutat atât 
de malițios — le-a scos în serviciul unor 
pătimașe intențiunl oculte de interes local 
și de partid. Ca și baba din vremile tre
cute, care șchiopăta cu un gătej în mână 
npre a-1 pune pe rugul menit să ardă pe un 
eretic, a crecjut de lucru slăvit să contri- 
bue și d-sa bareml cu un piron, la ester- 
minarea celui mai nou trădător al țării un- 
gureșei și în aceeași vreme maghiarisator, 
deci trădător și al neamului românesc.

Va să cjioâ aici bat notele critice!
Față cu o astfel de 'incriminare — 

deci nu critică — în consciință mă simt 
dispensat de a mă apăra. M’a dispensat de 
attcum stăpânirea ungurescă, prin cunos- 
euta-i ordonanță barbară și ilegală.

Mi se pare însă un curios joo al sorții. 
In Decemvrie 1902 am ținut o prelegere 
de probă la universitatea din Clușifi, cu 
același subiect, pe care l’am tractat apoi 
și în tesa din cestiune. Prelegerea acesta 
ținută în fața profesorului de specialitate 
și a ascultătorilor colegi, fără temeifi pro
vocă o discuție vehementă din partea co
legilor adăpațl de un intolerant spirit de 
șovinism. Urmarea fu, că la insinuarea 
subscrisă de toți aceștia, senatul universi
tar institui o comisie de investigare în con
tra mea și era cât p’aci să pronunțe sen
tința draconică, de nu intervenia acel ve
nerabil profesor, Nestorul senatului univer
sitar, care condus de cel mai respectabil 
simț de dreptate și imparțialitate, fiind-că 
a fost de față la aoea prelegere, a luat răs
punderea asupra sa. De fapt era aceeași 
tesă, pentru care mă incriminriză domnul 
Șimon.

N’a încetat însă persecuția înscenată 
ou acea investigare, din contră ml-au scris’o 
în cartea negră reotor și profesor, fișpan 
și ministru, cari la vreme au folosit-o și în 
față ml-au aruncat-o. Drir fie! Si fractus illa- 
batur orbis...

Tote aceste erau secrete publice. To
tuși d-1 Dr. N. Șimon — ori din ce regre
tabil motiv — a aflat de bine a eși înain
tea publicității ou atari aberațiunl, drică 
nu chiar insanități. *)

*) De atunci a rămas datina de să tund 
caii în (jiua de Sâ-Medru.

Ca să nu rămâie calul în stăpânirea satanei 
de la trei ani în sus nu-i ertat să-l mai tundă, 
cine îl tunde i-se face calul cu „năravul dracu- 
lui“. [Abafaia].

Pagubă de vremea soumpă, d-le Șimon, 
căol casa vă este în flăcări.... bieții tineri 
muncesc din greu la școle, luptând ou nea
gra miserie și așteptând stipendiile, er stă
pânirea vă bate adesea cu statutul d-vris- 
tră, pentru-că-i confusie și neorînduială.

Sapienti sat!
Dr. Vasile Meruțiu.

Trimisesem acristă tesă unor bărbați mai de 
competență, ca venerabilului domn Porcius, ase
menea d-lui Dr. Chețianu, cari primind-o cu onore 
ml-au dat semn despre prețidsa d-lor atenție.

— Lasă pe mine sfinte drimne, că 
am se fac eu târgu cu satana, d:se omul, 
și cu aceea luându-ș! straița în bâtă, se 
duse pănă la stava cea de cai, căci caii 
începuse a-se împrăscia care în cătrău.

Ajungend Dumitru la stavă, când 
era srirele în crucea amedii, vetjlu pe sa
tana, că' se apropie cu sfetnicii lui, er 
Dumitru pentru-ca să-l prindă în cursă, 
îl lăsă pănă se sui pe un cal, apoi ve- 
dendu-1 călare, se puse pe. rugăciune și 
tămâindu-și stava, diavolul slăbi din pu
teri și începu a se ruga, ca se-1 scobrire 
de pe cal, căci de nu, măre.

— Nu-ți fac se mori, îi răspunde 
Dumitru, ci îți fac, ca să-ți moiu pisma 
cu care dușmănesc! pe d-1 Christos, —: 
îți fac să-ți moifl risele, că doră te-i mai 
lăsa de drumărit.

— De lăsat, nu mă voiu lăsa nici
odată, îi dise satana.

— Apoi ce să-ți plătesc, ca să te 
lași.

— Să-mi dai mie toți caii.
— Asta nu o pot face, făr’ decă 

chiar așa de mult ții la ei, ți-i dau pe cei 
de la trei ani în jos, er când vor trece 
peste 3 ani, ai să mi-i dai întregi și 
sănătoși.

— Bine, îi (jise satana.
După-ce sfîrșise Dumitru cu tergu,

Cifu, lONoemvrie. In cjilele din 
urmă, pierderile Japonesilor la Port- 
Arthur au fost de 12,000 6meni. 
Intre cei căcjuțl se află și generalul 
Yakamoso. Erl Japonesii au reînce
put atacul. Pierderile Japonesilor au 
fost mari, așa că au fost siliți se 
înceteze cu asalturile. Acți au ata
cat din nou. După sforțări uriașe 
li-a succes a cuceri șanțurile fortu
lui Cinkvanșan.

Petersburg, lONoemvrie. Nu se 
dă aici nici un crecjement scirei des
pre căderea Port-Arthurului.

Saharow raporteză despre cioc
niri de avantposturi.

Charbin, 10 Noemvrie. In Chai’- 
bin și Tienling s’au construit ma
gazii uriașe pentru provisiunî și mu- 
nițiunl. Cantități enorme de muniții 
au fost aședate în ele. In fie-câre di 
sosesc 6000 de soldați. Rușii se pre
gătesc de lupta decisivă, ei îșî con- 
centreză forțele la flancul stâng, 
căci acolo se aștăptă o apropiată 
luptă. Noptea barometrul arată 20° 
sub zero. Pămentul e înghețat ca 
osul.

Londra, 10 Noemvrie. „Central 
News“ comunică, că o armată ru- 
săscă de 30,000 a înaintat în partea 
de nord-est a Coreei, amenințând 
cu tăiere linia de retragere a Japo
nesilor. In cercurile militare englese 
domnesce părerea, că înainte de cu
cerirea Port-Arthurului Japonesii nu 
vor începe în Manciuria operațiuni 
în stil mare. Statul major japones 
e îngrozit de pierderile colosale de 
la Port-Arthur și are temere, că ul
timele sforțări vor pricinui jertfe 
enorme de omeni.

Petersburg, 10 Noemvrie. Dintre 
cele 36 forturi detașate ale Port-Ar
thurului, pănă acum n’a căcfut nici 
unul.

— Se svonesce, că Țarul va ave 
în curend o întîlnire cu împăratul 
Germaniei, căreia i-se atribue mare 
importanță politică.

Voci din public.*;
Blașiu, finea lui Sept 1904.

In Nr. 189 al prețuitului cpar «Ga
zeta Transilvaniei14 d-1 Iuliu Valea notar 
înTelciu sorie un articol întitulat: „In afa
cerea bisericei din Telciu", în care se 
ocupă mult de persona mea și a fiului 
meu, ca întreprinzătorii clădirei, învinuin-

*1 Pentru cele cuprinse în rubrica acesta, 
răspunde autorul.

pe când bea adălinașul cu satana, îi veni 
în minte, că uitase a-i spune, că de când 
să se începă anii cailor.

— Fie de adl, îi dise satana. Care 
cal a împlinit adl trei ani, nu mai am 
drept ca se-1 călăresc.

— Er semnul, că nu mai ai drept, 
am să-l fac eu, că nu i-oiu tunde crimă, îi 
dise Dumitru.*)

Sfîrșind cu tergul și încheind pace, 
se duse Dumitru, și-i spuse d-lui Christos, 
că pe lângă ce condiții a făcut tergul.

— Der ai uitat se terguesci, ca. se 
nu-ți deie caii nărăvași, îi dise d-nul 
Christos. I.. .

— Uitat, îi dise Dumitru necăjit.
— Nu face nimic, căcî tu și așa nu 

ai se mai păzesc! caii, ci ai se fi frate cu 
ceștia-lalți apostoli, îi dise d-1 Christos, 
apoi luându-1 de mână i-a dat binecu
vântare dumnedeiescă, numindu-1 de Sâ- 
Medru.

[Abafaia cott. Gluifi Transilvania]. 
Teodor A. Bogdan, 

înv. în Bistriță. 

du-ne, că suntem îndărătnici și că n’am 
respectat pe nime în decursul clădirei.

Voind a desfășura înaintea publicului 
adevăratul luoru cum s’a întâmplat, Vă 
rog stimate d-le Redactor, să binevoiți a 
publica următrirele:

Pănă ce am eșit cu zidul din funda
ment am fost omenii cei mai buni; după 
aceea însă s’au început fel de fel de șică- 
nărl la adresa nostră, nu de cătră tot sa
tul, ci numai din partea alor 3—4 domni 
inteligențl; că ce intențiune aveau — nu 
sciam.

In 1901 luna lui Martie am angajat 
pe un Ovreu, să-mi vectureze 60 orgii de 
lemne pentru arsul oărămiZii, într’o curte 
arendată de mine. Prețul vecturei l’am dat 
d-lui notar, să plătriscă pe Ovreu, ceea-ce 
a și făcut. După o lună însă vine d-1 pre- 
tore să-mi secuestreze lemnele sub pretext 
că Ovreul îl datoresce. Nu înțelegeam, cum 
vine d-1 pretore să-mi secuestreze lemnele 
mele pentru datoria altuia; deci am recurs la 
judecătoria din Năsăud, umblând de 4 (patru) 
ori pe la judecătorie și abia la a patra pe- 
tractare a abstat d-1 pretore și ml-a liberat 
lemnele de sub secuestru; în cjiua urmă- 
tore însă dimineța la 4 ore ne trezim, că 
vine d-1 pretore din Năsăud cu d-1 notar 
Valea și cu consoții, precum și cu d-1 in
giner de clădire A. Mazanek la locul de 
clădire și mă provrioă să opresc lucrul, căci 
alașul nu c.orăspunde; ou trite că eram abia 
la 3 metri înălțime cu zidul și caprele erau 
bine aședate, nefiind însă locul plan ci 
g'opos, sub câteva picirire erau aședate 2 
seu 3 lespezi de petră, ceea-ce nu e nici 
un pericol la înălțimea la care eram. In
dignat de procedura d-lor, de side înțeles, 
oă nu am oprit lucrul ne voind să pierd 
atâta timp ou o mulțime de zidari și lu
crători. După ce s’a dus d-1 pretore, trimite 
d-1 notar să subscriu protocolul, ceea ce 
i-am denegat, fiind-că nu aflam nici o causă 
la acrista. După un pătrar de oră însă mă 
trezesc cu jandarmii în spate și cu forța 
jandarmăreseă m’au silit să opresc lucrul, 
pentru cele trei petri puse sub capre. în
dată am pornit la protopretorele din Nă
săud, unde am ajuns sara la 6 rire; aflân- 
du-1 în Casină și deși nu era riră de oficiQ, 
totuși ml-a dat în scris un ordin pentru 
notarul, care să îndrume pe d-1 inginer, să 
vină la fața locului, să tocmim alașul, ca 
să putem lucra mai departe, der în locul 
inginerului a venit d-1 notar, s’a urcat pe 
alaș și a amenințat cu bățul pe zidari și 
lucrători să oprescă lucrul. L’am rugat să 
cetescă ordinul d-lui protopretor și să nu 
provoce scandal, drir în zadar. Vădend că 
nu cedeză, l-am dat jos de pe alaș, fiind 
și zidarii și lucrătorii și tot poporul de față 
forte indignat pentru purtarea d-lui notar; 
la ce membrul din senat Alexandru Pop 
l-a luat de braț dicendu-i: „Vină frate, nu 
face soandal, că se va năpusti asupra ta 
poporul er decă ai ceva contra, fă-țl drep 
tate în cancelarie. Pentru acrista a fost 
pedepsit A. Pop cu 20 cor., er eu și fiiul 
meu cu câte 120 corrine.

La două săptămâni după acesta, pa j 
Ierul meu — sub pretext, că i-a murit so
crul — a mers acasă, 6r a treia Zi îmî 
scrie, că nu mai prite veni la lucru. Avi
zat fiiind de cătră d-1 notar în diua urmă- 
trire, vine d-1 pretore și mă opresce de a 
mai lucra, neavând paler, drir la întrepu- 
punerea d-lui președinte al senatulului: 
Iacob Pop, ml-a permis a continua lucrul 
cu condițiunea, oa în 3 dile să-mi aduo 
paler. Am scris inmediat la arhitectul nos
tru Kâpolnai, să vină la fața locului și să 
aducă cu sine și un paler. Dânsul a și ve
nit, s’a uitat la lucrul, care mergea în or
dine și ml-a Zi3 sS lucrăm mai departe, 
că-mi va trimete un paler ou dipțpmă, pănă 
însă va afla unul, îmi va trimete un pro- 
vizor cu numele Szabri, care a edificat bi
serica gr. cat. din Luduș, banca (cu etaj) 
din Năsăud și mai multe alte edificii fru- 
mrise. Ne-am dus să dăm de soire pretorelui, 
der n’a fost primit, sub pretext, că nu are 
diplomă. Cu ocasiunea acrista d-1 notar er 
a adus jandarmii asupra mea și a pus pe 
servitorii de la primărie să culegă sculele 
de la zidari, numai și numai ca să provrice 
scandal și de astă dată am fost pedepsit 
de pretura din Năseud cu 700 cor., fiind 
zadarnice trite recursele. Astfel ml-a causat 
d-1 Valea spese mai mult de 2000 corone, 
afară de pierderea de timp și plățile mun
citorilor pe timpurile oprite.

După aceste ml-a trimis architectul 
din Cluj nu paler cu diplomă, care rir n’a 
fost primit de pretura din Năsăud, așa că 
a fost silit architectul să mrirgă la viceco- 
mitele din Bistriță și Dumai după aceea 
am putut continua lucrul.

In 1902 când am ajuns la zidirea ar
curilor, fiul meu îndemnat de architectul 
Kâpolnai a mers la adunarea senatului, ca 
să-i mai roge odată să modifioe planul la 
cupolă, drir d-1 notar a provocat pe preșe
dintele senatului să-l dea afară, căol acolo 
n’are ce căuta; apoi a scris d-1 notar pro- 

topretorelui din Năsăud în numele d-lui 
Mazanek, dicend, că d-lui nu ia răspun
derea asupra zidirii bisericei decă nu e în 
oontinuu acolo și architectul nostru. Vă
dend o așa impertinență, când a venit d-1 
Mazanek pe sobele, l-am luat de subsuori 
și l-am dat jos Zicendu-i: „Poftesceși con- 
chrimă senatul să ne lămurim, după ce d-ta 
di >1, oă nu iai niol o răspundere pentru 
clădirea și lucrul, pe care însuși d-ta îl 
conduci și noi îl facem după ordinele d-tale.

Vădend însă, că nici după trei Zii0 
senatul nu s’a adunat, am rugat în scris 
pe d-1 Președinte al senatului să-l convoce 
și să aducă la fața locului o comisie, care 
să constate, că prite-se zidi ori nu după 
planul d-lui inginer Mazanek, după oe 
dânsul s’a declarat în scris la d-1 pretore, 
că nu ia răspunderea asupra d-sale. La 
scrisorea mea n’am primit nici un răspuns 
și nici comisie n’a sosit. Intr’aceea însă 
d-1 Mazanek a declarat înaintea a 3 
martori, că nu el a scris pretorelui, ci gi
nerele d-sale, notarul, și așa am continuat 
lucrul tot sub conducerea d sale.

Acuși însă s’au convins că lucrul nu 
e statornic, vădend, că sub greutatea cea 
mare să orepau pedestatele și așa au tri
mis telegrafic după profesorul din Pesta 
d-1 Iosif Vâghi. Venind d-1 prof. Vâghi la 
fața locului le-a arătat, că tote apăsările 
pică în afară și că planul e greșit și că 
la o așa greutate ar fi trebuit se proecteze 
rânduri de petră cioplită, ca sâ țină zidu
rile la olaltă. A luat și un protocol, în 
care se Zice, că se culegă 1 metru din zi
dul din lăuntru al cupolei și se se zidescă 
numai un zid în grosime de 30 cm.; se se 
facă coperiș ușor și boltitură rabiez. Der 
d-1 Mazaneck a venit cu un alt plan ou 
părete de 80 cm. nu 30 cm. și în sensul 
contractului a trebuit se l ascult. Și totuși 
Zice d-1 notar Valea, oă noi n’am respec
tat părerea d-lui Vâghi!! ?

Țioe mai departe d-1 I. Valea, că ațn 
fost îndărătnici. Drir cine rire nu și-ar pierde 
paciența, suferind pe nedreptul, câte am 
suferit noi?! In cinci rânduri au adus jan
darmii asupra nostră, numai să ne potă da- 
afară din lucru. Ne-a acuzat pe la tribunaL 
oă agităm contra Ungurilor, ca să ne potă 
băga și în temniță. Martorii români din 
partea d-lui Valea au jurat contra nostră 
și martorii de ungur au jurat, că de 3 ani 
de când au fost în lucru la mine n’au au
dit nici o vorbă de agitare și am fost 
omeni paoinicl și cinstiți. Chiar și prosu- 
rorul a fost dis, că: „VeZl d-le, oă Româ
nii te cufundă, er Ungurii te apără și scot“. 
Cu tote aceste am fost judecat la tribuna
lul din Bistriță la pedepsă în bani și tem
niță, der la tabla regescă din Cluj am fost 
achitați și așa nici acum nu li s’a împlinit 
pofta.

Referitor la aceea, că am adunat pri- 
tră prin văi și părae și am folosit lut și 
noroiii în loo de năsip; și malterul l-am 
pus fără var; — răspund, că nu cred să fie 
om eu mintea întregă, care 6e le crridă a- 
oeste, — prite vre unul, care a scăpat din 
casa de nebuni. Drir cum s’ar și putea 
întîmpla una oa acrista, când senatul are 
conducător de lucru un inginer, ba înoă 
invidios și mânios pe noi (ou ginere-său 
cu tot) și care tot lângă noi și tot cu bâta 
în var a stat. Pănă nu s’a aflat pritra de 
bună, nisipul de bun, nici nu ne era per
mis să lucrăm. In protocolul de plătire trite 
sunt luate de bune, lucru bun și material 
bun, er acum, după ce s’a întîmplat catas
trofa, din causa planului greșit, fiind apă
sarea prea mare — nimic nu mai e bun.

Și strigă d-1 Valea, strigă mereu, că 
din râvna de câștig am împroceBuat bise
rica din Telciii. Am împrocesuat-o, căci 
sum ne ’ndreptățit și am drept să pretind, 
ce e al meu, pentru-că acolo mi-se putre- 
Zeso lemnele de alaș, sculele cele multe, 
ba chiar și ferestrile, cari sunt tote gatar 
apoi trei vagone de lemne destinate pentru 
coperișul cupolei și a turnului în preț cam 
de 8000 cor. Acolo îmi stă și oauția de 
14,526 cor. 80 fii. și totuși Zi00 d-1 Valea, 
că pentru râvna de oâștigi-am împrocesuat?

Judece lumea ! !
Aceste sorise le pot tote documenta 

și încă alte multe persecuțiuni și intrigi 
țesute în oontra mea de d-1 notar Valea,, 
pe cari încă nu le-am dat publicității.

Drept a Zis veneratul d-1 Iosif Vulcan 
în disoursul său de la adunarea din Brad,, 
că „invidia e bolă românriscă“, căci și aici 
numai brila acrista a bântuit.

Ștefan Oltean..

POSTA RED ACȚI UNEI.
T. D. in B: D-1 I. A. S. se află în Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu, 
Redactor responsabil Traian H. Pop,.
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Nr. 8683-1904.
PUBLICAȚIILE, 

privitore la predarea fasiunilor de chi
ria caselor și la măsurarea dării de 

casă pe anii 1905, 1906 și 1907.
Iu urma ordinului circular al 

înaltului minister reg. ung. de finan
ce nr. 86457—1904 se aduce la cu- 
noscința tuturor, cum-că darea de 
■casă pe anii 1905, 1906 și 1907 se 
va face încă în acest an, pe basa 
datelor de dare adunate cu ocasiu- 
nea conscripțiunei de dare, precum 
și pe basa fasiunilor proprietarilor 
de casă.

Predarea fasiunilor pentru darea 
de casă, ce au a-1 face proprietarii 
de case asupra chiriilor, ce le-au luat 
în anul 1904 are se se întâmple pâ
nă 30 Novembre st. n. a. c- la ofi- 
'”ul de dare orășenesc, căci la din 

îtră aceste fasionărî se vor face 
cheltuiala lor ex ofîcio.
Blanchetele de fasionărî pentru 

darea de casă se dau afară gratis de 
cătră oficiul de dare orășenesc și lu
bricele diferite ale fasiuuei sunt a-se 
umplea punctual și conscientios.

Posesorii de case se obligă, ca 
3e dea oficiului orășenesc de dare 
;ote acele date, carî se recer pentru 
itatorirea dărei.

Poseserul de casă seu chiriașul 
iermanent al casei este îndreptățit 
sa se estradeze fasionarea dărei de 
:asă chiar și prin plenipotențiatul 
eu; totuțl însă, la cas, decă prin 
tefasionarea chiriei de casă se co- 
nite o prescurtare a dărei, cade res 
lonsabilitatea pe posesorul casei.

La cas, dăcă pentru una și ace- 
ași casă esistă mai mulți posesori, 
tund sunt toți datori, ca să sub- 
crie cola de fasionare, eventualminte 
o se subscrie prin plenipotențiatul 
>r.. Pentru datele induse în acestă 

■i sunt toți posesorii responsabili.

Intregnl venit (brut) al casei 
consistă din tot ce primesce pose
sorul de casă ’pentru folosirea casei 
închiriate. Sub venitul chiriei, prin 
urmare nu se înțelege numai solvi- 
rea banilor statorită sub acest titlu 
ci tot aceea, ce oferă chiriașul ca 
contra preț pentru folosirea obiec
tului de chirie; aci să subsumăză da
rea, aruncurile comitatense și co
munale, competințele de asigurațiune, 
competințele pentru clădirea șosele
lor, spesele pentru adaptările și re
paraturile de casă, mai departe tote 
acele sume, caii le plătesce chiria
șul posesorului de casă pentru con
ducerea de apă, pentru iluminațiune 
nocturnă, pentru căratul gunoiului 
etc.; în fine aparține aci fie-eare 
soifi. de prestațiunl naturale din par
tea chiriașului. Prin urmare fie-care 
posesor de casă său încrezutul său 
este obligat, ca la fie-care clădire, 
la fie-care locuință său la fie-care 
piesa de locuință se fasioneze fără 
de vr’o detragere, chiriile astfel, 
după cum s’au stipulat, respective la 
edificiile său siDguraticile locuințe 
neînchiriate astfel, după cum de facto 
s’ar fi putut închiria.

Zidirile său locuințele, ce sunt 
închiriate cu mobiliar, sunt a-se fa- 
siona așa, ca și când ar fi fost în
chiriate fără mobile; dăr proprieta
rul casei are să arete cu cifre în 
fasinne, câtă sumă din suma întregă 
a chiriei se vine pe mobile; tot așa 
are se se întîmple, dăcă s’a închi
riat o locuință cu grădină, în cașul 
acesta se se arate suma, ce se vine 
pe grădină.

In cas dăcă o localitate a ră
mas în decursul anului 1904 golă și 
neînchiriată, atunci are de a-se in
duce în colele de fasionare suma de 
chirie, care s’ar fi căpătat închiriin- 
du-se localitatea

Asemenea nu sunt a-se întro- 
dnce în cola de fasionare datoriile 
ce sunt scrise pe case' de ore-ce 
aceste însemnări nu se iau în con
siderație la măsurarea dărei pe case 
după-ee fasiunile dărilor intabulate 
suut a-se preda deosebit oficiului de 
dare orășenesc pe o colă de fasio
nare deosebită și adecă, tot-dăuna 
în cursul lunei lui Ianuarie a fie-cărui 
an, pentru-ca să fie luate în consi- 
derațiune la măsurarea aruncului.

Acel posesor de case său acel 
îngrijitor de case, care nu așterne 
fasiunea. dărei de casă seu nu reîn
tregește în decursul terminului sta- 
torit (cu cel mult 8 4^e) de cătră 
organul măsurărei dării, cole de fa- 
siune lui așternută cn maucitățl, se 
obligă ca să porte spesele împreu
nate cu luarea ocupațiunei locale 
spre scopul delăturării astor fel de 
mancitățî, pedepsindu-se, afară de 
aceea cu o pedepsă de la 2—100 
corone.

Asupra referințelor și datelor 
faptice, din cari se pote dejudeca ve
nitul chiriei casei, e obligat fie-cine 
ca îndată ce este provocat de or
ganele de dare să dea dslușirile ce
rute.

La cererea posesorului de cassă 
se obligă chiriașii, ca prin inducerea 
numelui în respectiva rubrică a co
lei de fasiune se adeverescă adevă
rul fasionărei. Acel posesor de casă 
care îșl subscrie de cătră chiriași 
cola fasionărei chiriei mai înainte de 
ce sS fi indus mai întâiu chiriile, se pe- 
depsesce de atâtea ori cu 200 cor. 
de câte ori a comis față de singu
raticii chiriași aee-ită neglijare.

Pedepsă lănescă se estradeză în I 
întrega ei sumă aceluia, care a făcut ară
tarea.

La cas când posesorul casei în 
înțelegere cu chiriașul a comis pre

scurtarea de dare și prin acăBtă pres
curtarea erariului (de stat) atunci 
se pedepsesc ambele părți cu suma 
triplă din prescurtarea comisă; de o 
astfel de pedepsă se absolvă însă 
chiriașul atunci, când asupra aces
tei persecutări face în decursul a 
15 <|ile raport la autoritatea finan
ciară reg.

Acel posesor de casă, care nu 
arată în decursul a 14 cjile împre
jurarea, că locuința nu mai este 
golă, mai departe, că s’a schimbat 
categoria dărei de casă (sub care 
este de a-se înțelege acea împreju
rare, când casa său locuința care 
pană acum a aparținut dărei după 
clasele de casă, e supusă în urma 
chirierei, dărei de casă, și vi
ce-versa), — în fine acel posesor de 
casă, care nu arată în același ter
min oficiului orășenesc de dare, că 
a espirat dreptul eliberarei casei sale 
de dare prin urmare: împrejurările 
cari dispun începerea obligămentu- 
lui solvirei dărei chiriei se pedep- 
sesce în sensul § lui 100 al art. de 
lege 44 din anul 1883, cu o pedepsă 
care pote fi pană la de 8 ori atât 
de mare cât este suma aceea, cu 
care s’a prescurtat erariul.

In urmă se mai amintesce, cum- 
că în acel cas, dăcă pentru înlesni
rea partidelor supuse dărei de casă 
din ori și ce causă său obținere nu 
s’a predat fasiunea de chiria casei 
posesorul casei nu este eliberat de 
la predarea fasiuuei la terminul de- 
fipt, ci din contră e obligat a-și lua 
fasiunea pentru darea de casă de la 
oficiul de dare orășenesc.

Darea casei se statoresce de or
ganele oficiul orășenesc de dare.

Brașov, 3 Novembre 1904.
i-i.,1550 Oficiul de dare orășenesc.

Se aduce la cunoseința publică, că după ce înaltul Minister reg. ung. de finanțe prin organele sale de controlă a făcut revisia losuri- 
or clasei I. a loteriei (a câncspredecea) de clasă reg. ung. priv. sau predat Sosurile colectorilor principali spre ventjare.

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

’lanul Loteriei a cincisprezecea de clasă reg. ung. priv. 110,000 Losun, 55,000 câștion
Clasa a doua

Depunere 20.— corăne.
Clasa ssttââe

Depunere 12.— corone.
Clasa a treia.

Depunere 32.— corone.
Tragerea în 24 si 25 Noemv. 1904. Tragerea: în 20 Și 21 Decern. 1904. Tragerea: în 17, 18 și 19 lan. 1905.

Câștiguri Corone. Câștiguri: Corone Câștiguri Corone.
1 ă 60000 1 â 70000 1 â 80000
1 â 20000 1 ă 25000 1 ă 30000
1 ă 10000 1 ă 10000 1 â 200C0
1 ă 5000 1 ă 5000 1 ă 15000
3 â 2000 6000 3 â 3000 9000 3 â 10000 30000
5 â 1000 5000 5 â 2000 10000 5 â 50.00 25000
8 â 500 4000 8 ă 1030 8000 8 â 2090 16000

30 â 300 9000 20 â 500 10000 10 â 1000 10000
1'0 i 100 10000 110 â 300 33COO 120 â 500 60000

3350 â 40 134000 4350 â 80 348OCO 4850 â 130 630500
3500 câșt. Corone 283,000 4500 câșt. Corone 528000 5000 câșt. Corone 916500

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

Tragerea în 14, 15 și 16 Februarie 1905. Tragerea în 7 și 8 Martie 1905.

Câștiguri; Corone. Câștiguri: 'Corone.
1 ă 90000 1 ă 100000
1 ă 30000 1 ă 30000
1 ă 20000 1 â 20000
1 ă 15000 1 â 15000
3 â 10000 3'W0 3 â 10000 30000
5 â 5000 25000 5 ă 5000 25000
8 â 2000 16000 8 â 2000 16000

10 â 1000 10000 10 ă 1000 10000
120 â 500 60000 120 â 500 60000 J

4850 â 170 824500 3850 â 200 770000
5000 câștiguri
—

Corone 1.120,500 4000 câștiguri Corone 1.076,000

Ciasa a șesa.
Depunere 24.— corone.

Tragerea: din 28 Martie până, la 25 April 1905.

Cel mai mare câștig în cas favorabil

prem. 
câș. ă 
ă
ă
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
â 
ă 
ă 
â 
â

600000
400000
200000
100000

80000
60000
50000
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
2000
1000
500
200

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

250000 
250000 
810000 
760000 
570000 

6120000
33000 Câștig. și prem. cor. 10555000

O

Tragerea câștigurilor clasei I., va ave loc în și £5 Woemvrie a. c. în presența oficiului de control reg. ung. și a unui notar public
g. în Sala de tragere (IV Esku-tăr, Intrarea: Duna utza.) Leșurile se capetă la toți colectorii loteriei de clasă reg. ung. priv.

Budapesta, 30 Octomvrie 1904.
ILoteriei de cEasă reg. ung. privilegiată.
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Licitație cu oferte.
Cu scopul de a da în antreprisa

— lucrările și cărăușiile necesare 
pentru orașul Brasso pe timpul de 
la 1 April 1905 pănă la 31 Martie 
1907 și anume lucrările de pământ 
și de zidari, de cioplitori de piâtră, 
de lemnari, de acoperitori de case, 
de tinichigii, de ferestrari, de măsari, 
de fauri, de văpsitori și pardositorl,
— se va ținea Marți în 29 Noemvrie 
a. c. la 9 ore a. m. licitație cu oferte 
în despărțământul al V-lea econo
mic al magistratului orășenesc.

Condițiunile de oferte precum 
și prețurile singuraticelor lucrări, sunt 
depuse la susnumitul despărțământ 
jnagișțr^țpal, ^ci pănă ia cjina per
tractării ofertelor âe pot lua în ve
dere în decursul brelor oficiose.

Brass6, 27 Octomvrie 1904. 
1—1, lb5i Magistratul orășenesc.

Nr.

ke

2832—1904.

PUBLICATIONS.
Casele moștenitorilor după Nico- 

Mocanu situate în Brasso cetate,
strada castelului Nr. 50—52 induse 
în cărțile funduare ale orașului Bras- 
sb, 31 și 32 Nr. Top. 4896, 4897, 
4898 4899, să vor vinde la licitație, 
publică orală, sbu prin oferte, Joi in 
24 Novembrie 1904. s, n. la 9 ore a. 
m. în cancelaria oficiului orfanal stra
da Porți Nr. 63,

Oferte în scris timbrate cu una 
cor. și provec|ute cu vadiu de 5°/0 
după suma oferită se vor primi pănă 
în 24 Novembrie 1904 la orele 2 a. 
m. dă cătră conducătorul oficiului 
orfanal orășenesc. Tot acolo se p6te 
vedea și codițiunile licitației și a 
veneai ei.

Brasso. Din ședința oficiului or
fanal orășenesc ținută în 28 Oct. 1904.

2—3,1549.

„Albina" înst. decred.și de ecou. „Filiala Brașov11
Nr. 27112-19G4.

-&.T7-Î.S.
Aducem la cunoscința onoratei 

ndstre clientele și peste tot la cu
noscința publicului român, că cu în
cepere de la 1 Oct. a. e. am iuat 
asupra nostră si prin urmare repre- 
sentăm „Agentura generală din Brașov11 
a societății de asigurare „Dunărea11 
(„Donau11 k. k. priv. Oesterreische 
Versicherungs-gesellschaft in Wien) 
Acestă societate își are sediul în 
Viena și posede o subdirecțiune în 
Budapesta, pentru Ungaria, er agen
tura ei generală din Brașov se es- 
tinde asupra tuturor părților tran
silvănene ale Ungariei.

Societatea „Dunărea" dispune de 
un capital social de cor. 2.000,000 
și de considerabile fonduri de ga
ranție, cari t6te la olaltă trec peste 
cor. 30.000,000. Ea face și pr.mește 
sub condițiuni și pentiu premii forte 
favorabile, asigurări contra focului, 
grindinei, spargerei, furtului, spargerei 
obiectelor de sticlă și contra primej
diilor împreunate cu transportul, asi
gurări pe vieță și de rentă viageră.

Ținem sâ declarăm și cu acestă 
ocasiune, că precum în ceialalțl nu
meroși râmi de afaceri de bancă, pe 
cari i-am cultivat și îi cultivăm, tot 
astfel și tot cu aceea soliditate și 
prevenire, stăm de aici încolo la dis- 
posiția onoratei nostre clientele și la 
a publicului românesc peste tot și 
în afaceri de asigurare. Cu informa- 
țiuni mai speciale servim atât în bi
rourile nbstre cât și prin agenții spe
ciali, pe cari îi vom aranja și de
signa pentru aceste afaceri.

Brașov, 1 Novembre 1904.
„Albina",

institut de credit și economii 
Filiala Brașov.

>

De vendare! $
ISO — stupi puși pentru ( 

iernat în,COȘnîțe, precum și mai f 
multe coșnițe gole, numerose ? 
cadre, montare completă cu ins- < 
trumente de stapărit vinde *

ElâO SANDOR, înv. diriginte.
Locuința: Strada vămei Nr. 29

InformațiuDÎ se pot lua c|ii- \ 
nic la 12 bre a. m. și la 2 sâu S 
4 bre p. m. 1525,3 -3. $

«XXXXXXXXXXXXXJ^

Pomi.
Arbori decorativi, BorbonarI, 

Gladici, Salcâmi etc. etc. se pot pro
cura cu deosebire din

Școla de pomi de 30 JugSre
HSCHER."& Comp.

în l^agyenyed (Ungaria).
Catalcge se trimit gratis și franco 

în limba nemțescă, ungurescă și ro- 
mânescă.
Tomna este timpul cel mai bun de plantat.

6-6,1518.

«xxxxxxxxxxxxxxx-
Minune mare a secolului present 

este invenția
Ciasornicului de buzunar

Anker syst. ROSKOPF Patent, 
merge regulat după, minută, 

cu lumină clară].................. fi. 2.20
cu capac gravat frumos . „ 2.65 

,, „ negru „ . . „ 3.-
nickel, aurite cu compas 6. —.45Lanțuri de .

In cas de neconveniență, banii se returndză. 
La dorință trimit prețuri curente gratis și 

franco de Ciasornice de aur, argint China, Mu- 
sicalii, părți constitutive ale ciasornicelor, unelte 
și 1000 ilustrații. 1—10

■f. I’AM.II, Krakau. Oster.
Zielonagasse 3. Fondată în 1852.

n apă de Sodă 8 bani.

>«8
® 

%

c.
C5

3

Fabricanții ie apă, de Sodă în Brașov.
Au onbrea a face cunoscut Onor, public, că cu 

începere de 1 Novembre a. c. se vinde

Sifon» cu apă de Sodă cu 8 bani.
Aducând mulțumitele nbstre pentru încrederea de 

până acuma, ne rugăm ca și pe viitor a Vă procura 
apa de Sodă dela fabricele nbstre, ca și până ăcuma.

Cu totft stima

Fabricanții uniți de apă de Sodă 
in SSjrașev.

S, îrifl

Mfîl

| f <T>-.

|Jn harnic comis manufacturist 
cu praxă mai îndelungată, află 

imediat aplicare, sub condițiuni fa
vorabile, la IOAN COMȘA & Fiu 
Săliște. 2 _3 j 655

I

COOC 0-0O O 00-0- OCOO OO OOOC 
0“ tiner absolvent de comerciale

caută un post de cassar la 
vre’o bancă ori prăvălie, depunend 
o cauțiune de 3000 Corone.

Informațiuni la administrațiune 
„Gazetei Trans.** 3 3,1545.
0000000000-0 <0 o e» 000 oooo

Băile ETÎ V" lângă 
de cură „fDljlA OBADEĂ-MARB. 

Loc de O U RÎ iaFna și vara,
Isvorul termal, natural sulfuros cel mai abundent din Europa 

având 49° C. și o cantitate de 17 milibne litri pe cji. Folosesee 
la bole de reumatism, șoldină, precum se face și cură 
de beut și scăldat.

Sesonul de ernă se introduce pentru prima oră în aoest an.
In acest an s’au aranjat din nou 165 odăi combde. Băile 

sunt înconjurate de un parc și pădure de 70jugăre. Circulația 
anuală a pacienților trece peste 7000 — Vara circulă cjilnie 
16 trenuri, iârna 4. Are medie stabil, stația calei ferate, poștă, 
telegraf și telefon chiar în stabilimentul de băi.

Prospecte se trimit Ia d«irhiț& gratis ți lrauco.
Pensiune dela 1 Oct pană la 1 Main (băi și întreținere com

pletă) dela 18 florini în sus pe septemână.

■O

? Noroc deosebit la Torok?
Neîntrecut

este norocul, care favoris&ziî colectura nostră, principală. Am 
plătit On. noștri cliențl în scurt timp câștiguri mai mult de 
14 mîlione corone

dintre care cele mai mari câștiguri.
Recomandăm a participa la .loteria de clase, care aie cele 

mari șanse de câștiguri din lume. In loteria de clasă a 17, se 
sorta erășl din s

110.000 losurî 55.000
cu câștiguri, în total cu^suma enormă de

mai
vor I

-

L
i
14 Millionen 459.000 Kronen;!

in ca. 5 Monaten verloost. i|r
Den*  grosste Gewinn betrâgt im glucklichsten Falie a i|

Speciei! 1 Prâmie mit ®@®.®®®.1 Gewinn â 400-®®O»!I 
I ă 2 ă 10®.®®®, 1 ă 00*0®®.  2 ăi
8®.00O, 1 â 7®.®®O, 2 ă ®®.®0O, 1 ă 5®.®O®, | 
i ă 4®.®®®. 5 ă 30.0®®, 3 ă as.®®®, 8 â a®.®®®.;I 
8 ă 15.@®®, 36 ă 1®.®0®. und noch viele andere; i 
zusammeii Gewinne und Prâmie im Betrage vonJlironen 14,459’O^î)’

Prețul original al losurilor stabilit după plan, Clasa I. este:
^8 los orig. fl.—.75, seu cor. 1.50, 

‘Vî J1 » ’’ , >; „ 6. — ,
și se trimit cu rambursă sâu pe lângă trimiterea sumei înainte. 
Liste oficibse se espedeză după tragere. — Planuri oficiose gratis. 

Ne rugăm ca comandele de losurî originale a se trimite direct 
la noi pănă în

g®*  24 a. c- “Wf
A.TOROK&.CO.

Cea mai mare întreprindere de loterie de el. în Ungaria.
Secțiile loteriei de clasă ale colecturei nostre principale sunt:

Centrala: Tlieresienring 4®/a.
1. Filială: "Waitznerrin^ 4/a.

1/4 los orig. fi. 1.50, seu cor. 3.—, 

Vi n n „ 6*  > n » 12. ,

2. Filială: iffliazemnriing nr. ftfi/a.
3. „ JESisabetlwing 54 a.

Scrisârea de comandă de tăiat.
-- ■■

Domnului T O R 6 K & 0°-» Budapest.
Binevoiți a trimite Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă r. ung.

împreună cu planul oficial.
1 a se lua cu rambnrs, ur- 1 (Ce nu convine

■" ț meză cu mandat postal. J se ștergeți).Suma de fi.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


