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Cum merg lucrurile la noi?
(0 vooe din popor.)

• Dăm loc aici următorelor rendurl, ce le 
sorie un proprietar român dintr’o comună frun
tașă a nâstră și în care se oglindeză părerile căr- 
urarilor noștri de la țeră cu privire la starea de 
iță a afacerilor nostre politice și bisericescl:

De un timp încoce urmăresc cu 
atențiune mișcarea ce au pornit’o o 
sâmă de tineri români, cari viseză 
după deputăție și nu mai sciu cum 
qe osândâscă mai tare „ruginita de 
pasivitate". In zadar le vorbesc! de 
programa nostră națională, pentru 
care va trebui se luptăm și se sufe
rim încă mult, căci ei visâză munți 
de aur și succese mari, nu sciu din 
a cărui parte promise. — Nu-șî ia 
ostenela o parte din tinerimea nos- 
tră se cetescă istoria, ca să vadă 
prin câte necazuri a trecut poporul 
nostru pănă a ajuns se-și încheie un 
program pentru apărarea drepturilor 
sale naționale, pic — nu, căci decă 
șl ar fi luat ostenelă, atunci nu ar 
desconsidera programul, ca se pbtă 
păși fără el pe terenul activității 
parlamentare, fiind-că așa a rânduit 
ministrul cutare.

Un popor, care și-ar îndrepta 
lupta sa de apărare după poruncile 
unor miniștri dușmani causei sale, 
n’ar merita se mai trăâscă și ar fi 
destinat peirei.

Se admitem, că activitatea par
lamentară ar fi mai bună ca pasivi
tatea. Oum se pășescl însă pe tere
nul activității, când nu te lasă să 
te sfătuescl, fiind disolvatl comitetul 
partidului, să înțelege după princi
piul „ideii de stat", căci după al, 
nostru principiu nu e ertat să-l con
siderăm de disolvat, căci ca . popor 
de peste trei" milibne avem dreptul 
și noi să ne sfătuim pentru apărarea 
drepturilor nostre inarticulate în 
lege.

Pănă când va dura acesta stare, 
ce avem să o mulțumim volnioiei și 
ilegalităților celor de la putere, pănă 
atunci trebue se stăm ca stânca de 
granit neclintit!, neabătuți de la 
programul nostru national, care s’a 
alcătuit cu multe jertfe...

Decă ne vom hărțui unul cu 
altul pentru pasivitate și activitate, 
ne vom trezi desbinâti în două 'ta
bere, er dușmanul ușor pbte întră în 
cetățuia nostră.

Unii fiic, că pasivitatea a adus 
multe rele pe capul nostru, căci în 
timpul ei s’au adus mult6 legi asu- 
pritore. Da! s’au adus, însă fără corn 
cursul nostru,’ și decă eram și noi la 
rudă, tot se aduceau — însă adu- 
cându-se fără noi, au ajuns trebile 
țării într’o astfel de situațiune, încât 
patrioții noștri maghiari și-au în
curcat ițele așa de tare, de nu mai 
sciu să le descurce. Și nu le vor 
pută descurca singuri nicl-când, — 
ba mai tare se vor încurca — pănă 
când nu se vor lua în semă preten- 
siunile naționalităților, cari sunt 
parte înscrise în lege.

Se fiice că tinerimea e viitorul 
națiunei. Da — însă praxa și oță- 
lirea ea o va pute învăța numai 
dela aceia, cari au trecut prin multe

schimbări și năcasuri pănă au ajuns mas ceea ce w 
in stadiul acesta. Tinerii se nu uite, ----------- --------------
că ei se pot ridica decât pe umerii 
bătrânilor.

Mai sunt și alte rele, cari tre
bue sanate. Să luăm terenul bise
ricesc.

Fericitul Andreiu baron de Șa- 
guna pătruns de sortea poporului 
său, a alcătuit un statut organic pen
tru biserica gr. orientală, putem fiice | 
că un statut model bine chibzuit, 
dela care, durere, de multe-ori se fac 
abateri. Articolul II. §53 cu privire 
la alegerea protopresbiterului fiice 
că „Acei trei indivizi, cari au întru
nit cele mai multe voturi se presintă 
consistoriului eparchial spre a numi 
pe unul din ei. Alesul respective nu
mitul trebue să fie bărbat apt și bine 
meritat pe terenul bisericesc și șco
lar." Conclusul congresual din anul 
1888 Nr. prot. Ill l’a esplicat și 
amplificat așa: „La postul de proto- 
presbiter numai acel concurent se 
pbte candida, care va documenta: 
a) că posede cualificațiunea prescrisă 
pentru concurenți la posturile de I-a 
classă prin regulamentul pentru pa- 
rochii și că a depus esamenul de 
maturitate, b) că a împlinit cq\ puțin 
[cinci ani țîn serviciul bisericesc său 
școlar cu succes deplin mulțămitor 
etc. —

Câte abateri se întâmplă, că în 
loc să se denumescă cel cu praxa în 
viia Domnului, se numesce un teo
log absolvent fără de a mai fi func
ționat când-va în parochie. Un ast
fel de tînăr când va întră în paro- 

’chie, nu va sci de ce să se apuce. 
Ori încătrău se va încerca să facă 
ceva, ce lui i-se pare folositor, va în
tâmpina pedecl și neplăceri, cari pot 
degenera,—și ătă desbinarea e gata.

In biserica română unită încă 
sunt multe scăderile și relele. Bise
rica unită îșl are altă organisație 
după sistemul romano-catolic, care 
cu drept a fost taxat de bărbații 
noștri învățați ca sistem absolutistic. 
La uniți mirenii n’au de fiis nimic 
la completarea beneficiilor, căci con- 
aistoriul scie pe cine să numescă. 
Și apoi să te miri, că tot li-se mai 
impută mirenilor, că nu-șl dau con
cursul în afacerile bisericescl! Siste
mul denumirei e identic cu sistemul 
de șic volo sic jubeo, căci ce însâmnă 
să-ți transferezi din altă diecesă pe 
fratele — după tote regulele cano
nice — și să îl pui într’un beneficiu 
mare cu preferarea acelora, cari au 
asudat și încărunțit în viia Domnului. 
Să judecăm drept pe lângă nițică 
răbdare și vom ajunge la conclusiu- 
nea, că ar fi vremea ca cel puțin pe 
terenul bisericesc se se facă dreptate.

Apoi mai este și alta de care 
trebue să ținem semă, să ne ale
gem și punem omeni cu caracter 
firm, care să-și apere neamul, nu 
după cum s’a întîmplat mai de cu
rând cu asesorul loodi, când a fiis 
în congregație, că „cel ce nu scie 
unguresqe e dobitoc". Regretatul Gr. 
Barițiu la jubileul său s’a declarat 
în aufiul tuturor, că de multe ispite 
a fost încunjurat în vieță, însă a ră-

V r
«Rd a mâncat 

AJiAstfel de ca- 
®® jnu ă la loodi 
I slrvilî, cum du- 
ac.r* consistbrelor

prescură românescă^ 
ractere ne trebue n® 
et tutti quanji, omeni 
rere adeseori le plac? 
nostre.

Când vom ave caractere firme 
în tbte centrele nostre, atunci atât 
politica, cât și afacerile bisericesc! 
vor lua alt avânt, spre mulțumirea 
tuturor.

Pretensiuni facem, cerem ade
sea mult dela clerul și învățătorimea 
nostră, însă sunt puțini aceia, cari 
se interesâză cu adevărat de sor
tea lor.

Ținuta clerului va atârna forte 
mult de la procedura mai marilor 
bisericescl, și decă se va continua 
sistemul de pănă acum, atunci nu 
se vor însufleți nici pentru „congre 
sul catolic român", pentru care ple- 
deză mai mulți preoți gr. uniți.

Esperiența trecutului ni-e mar
toră, ca bine ar fi fost — după ce 
biserica română unită a fost scbsă 
de sub jurisdicțiunea primatelui — 
se-și rânduâscă afacerile autonome 
fără concursul lor, căci și așa nu 
mai pot spera dela ei nici un bine 
în favbrea clerului.

Am scris aceste șire nu ca se 
super pe cineva, ci numai să atrag 
atențiunea celor răslețl și nedesci- 
plinați în politică și celor chemați 
în afacerile bisericesc!, ca se se uite 
la sortea neamului românesc, și ce 
trebue de îndreptat să îndrepteze.

Revistă politică.
Brașov, 2 (15) Dec. a. c.

Mari scandaluri în dietă.
Qeea-ce s’a întâmplat Marți în 

noul și pomposul palat al dietei un
guresc!, nu s’a mai întâmplat în 
nici un parlament din țările civi- 
lisate.

Marți în 13 Decemvrie era să se 
deschidă noua sesiune a dietei prin 
rescript regesc. In loc de deschidere 
însă, s’au petrecut în cameră scene 
viforose și scandalose, încăerări și 
bătăi formale aranjate de oposiția 
unită în potriva celor vr’o 40 de 
gardieni, pe cari anume îi angajase 
guvernul, ca să susțină ordinea și 
să împiedece actele de violență, ce 
se presupuneau, că au să se deslăn- 
țuescă.

Membrii oposițiunei unite au 
plecat, în grup, de cu bună vreme 
spre edificiul dietei, în frunte cu 
Apponyi, Kossuth, Zichy, Banffy și 
alț! corifei oposiționali. Numărul lor 
peste 100. Pe la 93/4 au ajuns la 
porta dietei și aici s’a întâmplat 
prima ciocnire între ei și „păzitorii 
ordinei". Inspectorul de poliție Ro- 
gulya i-a reținut la întrare și i-a 
provocat mai întâiii să se legitimeze, 
apoi să nu între în grup, ci unul 
Câte unul. Deputatul Ugron își pierdu 
cumpătul și l’a întrebat cum de cu
teză să rețină pe deputați? Cu ce 
diept li-se pune în cale? Imediat se 
produce tumult. Câți-va deputați 
oposiționali au dat mai întâiu nă

vală asupra portarului, apoi au în
hățat pe inspectorul de poliție și 
l’au dat afară de sub portă. Inci
dentul acesta a aprins pasiunile tu
turor și în mijlocul celei mai mari 
iritațiunl, arfiând de mânie și răs- 
bunare, au intrat în interiorul parla
mentului. Intrați în sala de desbateri, 
o parte din oposiționali văfiând pe 
gardianii cari păziau estrada presi
dential, s’au aruncat asupra lor 
strigându-le: „Afară.cu voi, porcilor, 
nu vă e rușine se vă angajați la o 
muncă de călăi și țigani?" Intr’aceea 
la întrarea salei se petreceau scene 
și mai turbulente. Gardienii voiau 
să împiedece întrarea oposiționali- 
lor. Aceștia începură să le care 
pumni, să-i înhațe în fel și formă și 
să-i dea afară.

Oposiționalii erau acum stăpâni 
pe centrul salei, ăr gardienii fugiră 
în tbte părțile. S’aufii de-odată stri
gătul: „Să sdrobim mesele minis
teriale". Cuvântul fu urmat de faptă. 
Mesele ministeriale fură imediat răs
turnate și sdrobite, scaunele de ca
tifea ale miniștrilor aruncate în mij
locul salei cu piciorele în1 sus și în
treg mobiliarul pomposei sale fusdro- 
bit. Pe când unii din deputății opo- 
siționali făceau isprăvile acestea, pe 
atunci alții se încăerară cu gardienii 
postați în jurul estradei presiden- 
țiale. Din cărțile de legi de pe me
sele ministeriale își făcuseră bombe 
cu car! începură a bombarda pe 
gardieni, âr cu piciorele scaunelor 
rupte, ba cu scaune întregi, îmblă- 
teau pe bieții „păzitori ai ordinei".

Mai mulți deputați se aruncară 
atunci asupra estradei presidențiale. 
Pumnii, pălmile, ghionturile, isbitu- 
rile cu picibrele — erau în to
iul lor. Nici gardienii nu luară lu
crul de glumă și începură a-se apăra 
cum puteau. Un gardian înhăță de 
gât pe deputatul Rigo, Pap Zoltan 
fu rănit la braț, er alții primiră lo
vituri grave. Polonyi luă un scaun, ca 
să lovâscă cu el pe un gardian, scau
nul a nimerit însă în spate pe Nessi 
cu atâta putere, încât acesta mult 
timp nu mai putu să fiică o vorbă.

Incăerarea era acum la culme. 
De pe fețele câtor-va gardieni cur
gea sângele. Unul din ei fu trântit 
jos de pe estradă și l’au bătut cum
plit. Cei-lalțî gardieni îi săriră în 
ajutor, dâr în zadar, căci bietul gar
dian fu tîrît de-alungul sălei și arun
cat afară ca pe un câne, er ghetele 
i-au rămas în sală. Din fărimăturile 
estradei deputății își făcură arme 
cu cari îmblăteau pe bieții gar
dieni. Deputatul Holio se urcă pe 
masa raportorului, âr de aici pe 
masa presidentului, și din înălțime 
îmblătea c’o mare bucată de scân
dură pe gardieni. Aceștia, în fine, 
se retrag și fug din sală. Au fost 
adevărate scene revoluționare, pe 
urma cărora interiorul camerei avea 
aspectul unei adevărate ruine. Pe 
aceste ruine se așefiară acum depu
tății Rakovszky, contele Zichy etc. 
Aladar și-și aprinseră țigările.

Când se petreceau acestea, mem
brii partidului guvernamental nu se 
aflau în cameră. Erau brele 10 când
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întră in sală ministrul președinte 
Tisza. Opositia îl întîmpină cu răc
nete și fluerăturl și cu strigări de 
„trădător", „șnapan" (bitang). Tisza 
se făcu galben ca cera și se opri lângă 
scaunul contelui Hedervary. Contele 
Zichy îi cfi9e ironic: „Nu s’a întâm
plat nimic, decât o mică violare de 
formă — esența aremas". Tisza n’a 
remas în sală decât câte-va minute, 
apoi a plecat. Imediat se răspândi 
svonul, că Tisza a raportat monar- 
chului, că a isbucnit revoluția în 
parlament și că a cerut miliție. Soi
rea nu era adevărată.

La firele 11 și 20 questorul ca
merei anunță, că nu se va ține șe
dință. După acesta, ca opera să fie 
completă, pe baricada formată din 
mesele și scaunele ministeriale, opo- 
siționalii au împlântat o bucată de 
lemn în formă de L representând 
spânzurătorea și au atârnat de ea o hâr
tie pe care era desenată efigia mi
nistrului președinte Tisza. Acâstă 
baricadă dimpreună cu spânzurătb- 
rea a fost fotografiată în presența 
deputaților Rakovszky, conte Zichy, 
br. Banffy și alții. A fost fotogra
fiată și estrada presidențială.

Conferența partidului liberal.
După aceste scene de vanda

lism, partidul liberal guvernamental 
s’a întrunit în conferență. Ministrul 
președinte Tisza a ținut un discurs 
în care a cfi9! între altele, urmă- 
torele:

Nu credea să se întâmple lu
crurile ce s’au întâmplat; nu credea, 
că acei domni, a căror esistență e 
legată de obstrucțiunea technică, 
să creeze în dietă o ast-fel de si- 
tuațiune.

De multe fapte îi credea capa
bili pe acești domni, dfir ca să se- 
vîrșăscă o ast-fel de crimă ordinară 
și se ataee în mod laș pe fimen! ne
vinovat!, n’a crecjut. Față cu acești 
fimen! însă justiția îș! va face da
toria și spre scopul acesta se vor lua 
măsurile necesare.

Guvernul și partidul său trebue 
să mergă pe calea apucată. S’ar ti 
putut garanta și ac}! ținerea ședinței, 
crede însă că e mai bine a-se păstra 
tactica de pănă acuma și a merge 
înainte cu cumpăt și sânge rece pe 
calea apucată. Se pote însă, că lupta 
ce i-s’a impus guvernului să necesi- 
teze aplicarea altor arme. Acesta o 
va și face, decă scenele scandalose 
se vor mai repeta. Atunci se vor 
pune în practică arme, car! se a- 
plică față de criminali! ordinari. Se 
mai așteptăm însă și să nu ne pri
pim. Să restabilim ordinea în dietă 
și să resolvăm proiectele de urgentă 
necesitate, — fir dâcă acesta nu va 
succede, vom apela imediat la judecata 

națiunei (alegeri nouă) și vom pune 
pe resvrătitori în fața scaunulpi de 
judecată a națiunei. Pănă atunci 
însă putem să mai așteptăm puțin 
și se ne împlinim în liniște datoria.

Ședința de Miercuri. — Desarmarea 1 5
oposiției ?

Declaraț'unile contelui Tisza 
așa se pare, că au speriat pe cei 
din tabăra oposițională. Numai așa 
se pote esplica, că dieta a putut se 
țină erl ședință în totă liniștea și fără 
nici un incident turburător. A pre- 
sidiat vice-președintele Jakabffy. S’a 
cetit re8criptul 'răgesc de deschidere, 
care fu ascultata în tăcere și s’a ho- 
tărît, ca în ședința de ac|i, Joi, să 
se pună la ordinea cailei alegerea a 
doi vicepresidt fip, a notarilor și a 
eomisiunilor. « '

In urma amenințărilor, contelui 
Tisza, că va disqlva dietă și va face 
alegeri nouă, — cei din; oposiție 
s’au cam stîmpărat și și-au tras pe 
sâmă, că totuși nu ar fi bine pentru 
ei să ducă lucrurile pănă ia extrem.

Intr’un manifest cătră „cetățeni" 
oposiția unită spune, că ei rămân 
pe terenul luptei constituționale, 
credincioși regelui și națiunei. Vreu, 
ca pe cale pacinică și între marginile 
trase de constituțiune, să apere 
drepturile naționale, și că sunt gata 
în tot momentul a întinde mâna de pace, 
dâcă se pote tace acâsta fără vio
larea conscienței și a onârei na
ționale.

Resboiul.
După cucerirea colinei de 203 

metri, Japonesii au bombardat timp 
de mai multe dile vasele flotei ru
sesc! din Port-Arthur Tote vasele — 
afară de torpilâre — au fost parte 
cufundate, parte în măsură așa de 
mare stricate, încât flota pâte fi 
considerată ca nimicită. N’a rămas 
întreg decât vasul „Sebastopol". Ja
ponesii îș! îndrepteză acum focul 
tunurilor asupra orașului însuși. Cu 
tote acestea garnisona rusâscă din 
cetate continuă a resista, în mod 
eroic. Se dice, că Japonesii îngro- 
zindu-se de pierderile mari ce le-au 
avut, nu vor mai jertfi ațâți fimen!, 
ci vor aștepta ca garnisfina rusâscă 
să capituleze de bună voie, după-ce 
i-se vor fi isprăvit provisiunile.

Pe câmpul de răsboiu din Man
ciuria nimic nou.

Tisza, partidul seu și naționalitățile.
(Din congregația comitatului Brașov.)

In congregația estraordinară comita- 
tensă, ce s’a ținut Vinerea trecută în Bra
șov, s’a propus din partea majorității să- 
sesci a se da un vot de încredere guver
nului și ministrului-președinte Tisza.

Românii, firesce, n’au putut să se 
alăture la propunerea acesta făcută de 
președintele comitetului săsesc adv. Carol 
Adam, deși nu s’a folosit în ea tocmai 
cuvântul „încredere", ci era vorba numai 
de aprobarea actelor săvîrșite de guvernul 
Tisza în afacerea schimbărei regulamen
tului camerei.

Propunerea a fost sprijinită și de 
Maghiari, numai singur membrul maghiar 
Dr. Zakarias a vorbit contra ei.

Românii au făcut contra-propunerea 
ca se se trecă peste acesta propunere la 
ordinea cailei, căci de s’ar da aprobare 
guvernului Tisza, s’ar recunosce de cătră 
Sași și Români de bine făcute tote volni- 
oiile și violențele sevîrșite de partidul gu
vernului, ca și de oposițiune în contra na
ționalităților pănă acuma și s’ar aproba și 
acțiunea dușmănosă a lui Tisza-Berzeviczy, 
ce tinde la nimicirea școlelor nostre.

Advocatul Carol Adam a luat în 
fine cuventul spre a apăra «propunerea sa 
față cu argumentele aduse contra ei în 
propunerea Românilor, cetită și motivată 
de Dr. A. Mureșianu. Intre altele a (fis 
adv. Adam, că Sașii au fost tot-deuna 
contra obstrucției (nici Românii n’au fost 
pentru ea — Rep.); că obstrucția este ini
micul nostru cel mai mare fiind-că prin 
ea se lățesce șovinismul estrera maghiar. 
A mai dia, că, deși Sașii au protestat con
tra proiectului de lege Berzeviczy, susținut 
de guvernul Tisza, totuși ei în oestiunea 
obstrucțiunei merg cu acest guvern, care 
vrea să facă rânduiâlă în parlament. Noi 
Sașii voim să fie bună renduielă în dietă 
si în țără ca să înflorescă starea econo
mică și să ne putem înavuți. De aceea 
ne trebue un guvern corect. In fine vor 
veni și nouăle alegeri dietale și de aceea 
de pe acum trebue să luăm posițiune în 
lupta guvernului cu oposiția. Nu pote 
decî consimți cu propunerea de tre
cere la ordinea <^ilei.

Propunătorul român Dr. Mureșianu 
răspunzând dise, că nu negă, că obstruc
ția e inimicul nostru, der adv. Adam e în 
mare rătăcire când crede, că obstrucția 
a dat nascere șovinismului esagerat; ea a 
contribuit mult la înăsprirea lui, der a- 
cela, care a crescut șuvinismul de adl și 
i-a dat hrană mereu să se întărescă și s’a- 
jungă unde este, a fost Coloman Tisza, 
tatăl ministrului președinte de adi. Acesta 
a început campania ilegală și anticonsti
tuțională pentru maghiarisarea școlelor 
ndstre la 1879, care după 25 anî a dat 
nascere proiectului Berzeviczy. Sub Tisza 
Coloman s’a pornit lupta societății ma
ghiare contra a tot ce e românesc, Kul- 
turegyleturile, etc. sub el s’au falsificat 
tote și s’a călcat mereu legea naționalită
ților, așa că adl nimic nu se mai esecută 
din ea. Etă der că tiszaițtil au crescut și 
hrănit șovinismul, de care a abusat ob
strucția în timpul din urmă și care adi a- 
pare sub Tisza fiiul în a doua ediție și 
mai înăsprită. — Decă e vorba s’avem un 
guvern corect ca să fie liniște și să ne 

putem îmbogăți, apoi erăși rătăcesce d-I 
advocat. Căci, ore ca a făcut sistemul 
Tisza pentru bunăstarea economică a na
ționalităților? Nu li se declară răsboiti de 
cătră pressa maghiară, chiar și institutelor 
de bani românesc! și săsesci? Nu se îm
piedecă și se pun bețe ’n rote asocieriloi 
nfistre pe teren economic? Și ce scop au 
colonisările ? Am auifit de o acțiune de 
salvare economică în favorul Săcuilor, 
nici-odată însă de o acțiune pentru Sașî 
și pentru Români!

In ce privesce viitdrele alegeri dietale 
înțelegem, că guvernul vrea să-și mărescă 
contingentul pentru mai marea întărire a 
absolutismului său parlamentar. Noi, na
ționalitățile, — sfîrși vorbitorul — nu pu
tem deci în nici un cas s’aprobăm guver
nul Tisza seu să-i vot^in chiar încredere.

Venind la vot propunerea Adam, 
Sașii toți și Maghiarii afară de unul (Dr. 
Zakarias) au votat pentru ea și a fost 
primită cu mare majoritate. Românii au 
votat contra.SOIRILE BILEI.y

— 2 (15) Decemvrie.

Interpelația d-lui P. Grădișteanu.. 
In ședința de la 13 Decemvrie a senatului 
român d-1 P. Grădișteanu a interpelat pe 
ministrul cultelor și instrucțiunei publice 
în cestiunea școlelor catolice. Interpelantul 
învinuesce pe călugărițele catolice, că 
planteză religiunea catolică în inimele co
pilelor române, în șcdla din Galați nu se 
află decât un singur portret al Regelui și 
Reginei, pe când icone sfinte erau o mul
țime. Pe lângâ institutul din Galați se afla 
și un „Hotel Garni", unde se primeau 
persdne cu moralitate dubiosă. Călugări
țele catolice învață, că numai religiunea 
catolică este adevărata religiune și că 
papa este locțiitorul lui Ghristos. Ele des
consideră legile țării și caută să conver- 
tescă pe fetele române la catolicism.

Ministrul Harel a răspuns, că dânsul 
cundsce mai multe neregularitățî decât 
d-1 Grădișteanu, nu e însă de părerea să 
dea cu toporul—într’o eestiune, unde mai 
’nainte nici degetul nu și l’a mișcat ni
meni. Religiunea o vor preda de-acura 
preoți români. Șcdlele acestea nu s’au 
putut închide, fiind-că ministrul n’are pu
terea și contravențiile n’au fost așa mari. 
De-acum îustitutele călugărițelor vor ob
serva legile și regulamentele. Dâcă cato
licismul n’a fost primejdios pentru țeră 
când nu era independentă, cu atât mai 
puțin va fi acum. Nu trebue se tolerăm 
ca copiii să fie convertiți prin viclenie, 
dâcă însă se convertesc cu învoirea fa
miliei, n’avem ce face, fiind-că constituția 
acordă libertatea credinței. De vină sunt 
părinții, cari își trimit fetele la aceste 
șcdle. Intre acești părinți sunt chiar și 
preoți români de la sate, er starița mă- 
năstirei din Galați a fost chiaro Româncă 
de nascere.

D-1 Grădișteanu mulțumesce d-lui 
Haret pentru răspuns, în cursul expune
rilor sale însă interpelantul a avut un 
conflict cu d-1 Sturdza, oăruia i-a dis că 
nu primesce de la el învățătură. — Șe
dința se suspendă.

După redeschiderea ședinței d-1 Gră
dișteanu a desvoltat a doua parte a inter-

F',OILETONUL „GAZ. TRANS."

Sârâcie ds suflet.
După. Anton Tsdiekhov de P. Albatros.
loan Alexeiewicl Ogniew își mai aduce 

încă bine aminte de sera aceea de August 
când deschise, zăngănind ușa cu geamuri, 
și eși pe terasă. Purta pe atunci o manta 
largă, ușoră și o pălărie cu margini largi, 
aceeași care zace acum în praf sub pat, la 
un loc cu cișmele de apă. într’o mână avea 
o legătură mare de cărți și caiete, er în 
cealaltă un băț noduros.

La ușe stătea gazda Kuznețov, un 
domn bătrân chel cu o barbă luugă încă
runțită. El purta un surtuc alb de vară, 
în mână ținea o lampă, cu care lumina tî- 
nărului calea, și-i zîmbea ou bunătate miș
când din cap.

„Rămâi cu bine cucone", strigă Og
niew. Kuznețov puse lampa pe o mescioră 
si eși pe terasă afară. Două umbre lungi 
și înguste aluneoară pe scări, înspre stra

dele de flori, se clătinau încoce și încolo 
și ajungeau cu capetele de vîrfurile teilor.

„Rămâi cu bine și încă odată îți mul
țumesc din suflet!“ (fise Iwan Âlexievicl. 
„Mulțumesc pentru prieteșugul, sinceritatea 
și pentru dragostea d-vostră. In tfită vieța 
n’am să uit ospitalitatea d-v, D-ta singur 
ești bun și fata d-tale e bună și toți fiinenii 
de aici sunt buni, prietenoși, veseli... O to
vărășie atât de alăsă încât nici n’o pot 
descrie".

In exaltarea simțurilor și sub înrîu- 
rirea beuturilor înghițite Ogniew vorbea 
cu o voce cântătore de seminarist și era 
atât de mișcat, încât îș* exprima sentimen
tele nu numai cu vorba, ci și cu ochii și 
ou mâDile. Kuznețov, de opotrivă înduio
șat și fiind și el sub înrîurirea rachiurilor 
băute, cădu de gâtul tînărului și-l săruta.

„Atât de aprope și atât de drag mi-ai 
devenit!" dise din nou Ogniew. „Mai în 
fie-oare (fi eram la dv. de eject de ori am 
rămas aici și am beut atâta nalivkă, de 
m’apucă gr?za când ml-aduc aminte. Der 
mai înainte de tfite Gavril PetrovicI îți 

sunt recunoscător pentru-că ai muncit îm
preună cu mine, pentru-că m’ai ajutat. Fără 
ajutorul d-tale m’așl fi chinuit cu statistica 
mea, pănă hăt târziu în Ootomvre. Der am 
să scriu și-n prefață: Simt de datoria mea 
să aduc aici mulțumirile mele, președinte
lui de tribunal Kuznețov din M. pentru 
grațiosul concurs pe care mi l’a dat. Sta
tistica are un viitor strălucit! Te rog să 
predai cele mai respectuose salutări Werei 
Gawrilowna, er celor doi domni doctori, 
ambilor judecători de instrucție și secre
tarului lor să le spui, că nici odată n’am 
să uit de ajutorul ce mi Tau dat! Și acum 
dragă moșnege să ne mai strîngem încă 
odată în brațe și să ne sărutăm pentru cea 
din urmă oră.

Ogniew mai sărută odată pe bătrân 
și coborî jos scările. Pe scara din urmă să 
uită înapoi și întrebă:

,Ne-om mai întîlni 6re vre-odată?" 
„Dumnedeu scie!" răspunse bătrânul.

„De bună seină că nici odată".
— Da, ai dreptate! Greu ai s’ajungl 

d ta prin Petersburg și nici eu nu sciu de 

m’oiu mai abate prin plaiurile astea. Atunci 
rămâi cu bine!"

„Mai bine lăsai cărțile aicl!“ strigă 
după densul Kuznețov. „De ce să mai tî- 
răi sarcina asta? Pot să ți-le trimet mâne 
cu o slugă". ;

Dăr Ogniev nu mai aucfi și,se’ndepărtâ 
în grabă. Era vesel din pricina vinului ce 
beuse, der în același timp jalea îi cuprinse 
sufletul.

Mergea și gândurile îl munceau: de 
câte ori întîlnim în vieța nostră omeni buni 
și ce păcat că din întilnirile acestea nu’se 
alege decât amintirea. Ni se întîmplă câte 
odată vara să vedem în zare un cârd de 
cocori călătorind, un vent ușurel portă pănă 
la noi țipetele lor triste nostalgice și după 
o clipă, orl-cât ne-am tot uita în depărta
rea albastră, nu mai zărim nici urma lor, 
nici un strigăt nu mai au(fim. Tot așa-s 
și omenii: Ne trec pe dinainte cu chipu
rile și cu viăța lor și se cufundă apoi în 
trecutul nostru, fără să lase după ei decât 
nisce urme neînsemnate în mintea nostră.

Iwan AlexievicI trăia de cu primă-
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pelării sale relativ la abaterile și neregu- 
laritățile de la școla ungurâscă din strada 
Știrbei Vodă.

Pomenirea metropolitul ui An- 
dreiu baron de Șaguna. Ca în Brașov, 
astfel s’a serbat și în Sibiiu dina sf. An- 
dreiu în mod solemn. Ședința festivă a- 
ranjată Luni săra de elevii seminariniui 
„Andreian" a întrunit și de astă-dată un 
numeros și ales public în frunte cu Me- 
tropolitul Mețianu, archimandritul Pușca- 
riu și asesorii consistoriali. Ședința festivă 
deschisă de d-1 profesor seminarial Nico- 
lae Vătășan printr’un discurs ocasio- 
nal, a decurs cooform programului pu
blicat, esecutându-se interesantele puncte 
ale programului de cătră membrii soci
etății „Andreid Șaguna" spre mulțu
mirea și satisfacția auditorului numeros. 
La sfârșitul ședinței a rostit I. P. S. Sa 
Metropolitul o scurtă vorbire, în care șî-a 
esprimat mulțumită sa pentru prestațiunile 
demne și frumose ale elevilor îndemnându-i 
sâ cultive și în viitor sentimentul de re- 

•cunoscință față de binefăcătorii bisericei 
și ai neamului.

Pentru incendiarii din Câmpeni au 
mai incurs la redacțiunea Ziarului nostru 
de la’ d-1 profesor George Dima din Bra
șov suma de 20 cor.

Sfințirea clopotelor catedralei din 
Sibiiu. Marți în 13 I. c. n. s’au sfințit în 
Sibiiu clopotele bisericei catedralei gr. or. 
române. Actul sfințirii a fost oficiat de
I. P. S. Sa archiepiscopul și metropolitul 
loan Mețianu, asistat de archimandritul 
Dr. II. Pușcariu, protosincelul Dr. E. Roșea, 
asesorii consistoriali Dr. M. Christea, N. 
Ivan și diaconul D. Câmpean. După ter
minarea serviciului prescris îd fața fru- 
mosei catedrale, 1. P. S. Sa Metropolitul 
a stropit cele 4 clopote cu apă sfințită. 
Cu aceste s’a terminat actul sfințirii. — 
Cel mai mic clopot cântăreBce 168 klgr., 
ăi doilea 423 klgr., al treilea 790 klgr., er 
cel mare 1345 klgr.

Procesul măcelului din Aleșd. Ce
titorii îșî vor fi aducând aminte de vărsa
rea de sânge de la Aleșd, întîmplată la 
24 Aprilie a. c. Trei-cJecI și doi de țărani 
Români, ațîțațî de un Jidovaș socialist, au 
plătit atunci cu vieța nesocotința ce au 
avut’o de a se lăsa povățuițî de un indi
vid străin. Dilele acestea s’a început la 
Oradea mare procesul în acestă afacere. 
Acusatul principal este Silberstein Dezso, 
un șăgârț (comis, băiat de prăvălie), o 
stîrpitură de om, pe care să nu dai o para, 
însă are gura mare. La întrebările preșe
dintelui, răspunde că nu se simte vinovat. 
Recundsce, că a umblat din sat în sat cău
tând a planta în sufletele virgine (nevi
novate) ale Românilor ideile „mântuit<$reu 
ale socialismului, der tăgăduesce că el ar 
fi fost acela, care i-a îndemnat pe Români 
să se pună în buza puscilor. La acest pro
ces au fost chiemațî vr’o 50 de martori 
români, în mare parte și acusațl. Procesul 
va ține mai multe dile.

Miseria în România. In urma se
cetei ne mai pomenite din vara trecută, 
țăranii din România au ajuns într’o mi- 
serie mare, așa că mulți n’au ce mânca 
□ici mămăliga de tote cjilele. Se scie, că 
cei mai mulți țărani nu cultivă nimica pe 
lângă casa lor, vitele sunt neîngrijite și 
ernâză sub cerul liber; asta este așa în 
toți anii, der acuma cu deosebire miseria 
a ajuns la culme, căci nici pentru vite nu 
este nutreț și nici dmenii n’au ce mânoa, 

măcar mămăligă secă cu care se și aline 
fdmea. Guvernul a luat măsuri pentru 
ajutorarea țăranilor și pănă acuma s’au 
împărțit deja mai multe sute vagone de 
porumb. Guvernul român, a cumpărat 
mari cantități de porumb din America 
și Rusia. Porumbul cumpărat a fost deja 
pornit și în curând va sosi în ț^ră. Se 
scie că o parte din posesorii de porumb 
din țâră au format un cartel, ridicând forte 
mult prețul porumbului. Procedarea guver
nului va pune deci capăt acestui cartel, 
înființat pentru a specula mizeria sătenului 
român.

Necrolog. Dr. Alexiu AfaMpiuca, advo
cat și membru pe viață al „Asociațiunei", 
a răposat la 11 Decemvrie n. în etate de 
43 anî în Oravița-montană. II jălesce vă
duva și fiul său Aurel.

înaintări în armata română. Pe 
diua de 28 Nov. st. v. s’au făcut în ar
mata română mai multe înaintări. La gra
dul de general de brigadă în arma infan
teriei a fost înaintat colonelul Constantin 
Hârjeu, comandantul brigadei 9 de infan
terie, la același comandament.

Ministerul român de domenii a in
trat în posesiunea munților NehoiașI, din 
jud. Buzău, găsiți ca avere părăsită și fără 
stăpân. Acești munțr, cu o întindere de 
4000 pogone, întrec valârea de un milion 
lei și sunt acoperițl ou păduri de rășinose. 
Ei au aparținut Băncei Europene, care a 
lichidat acum 50 ani.

Numire. Ministrul de finanțe a nu
mit pe d-1 Alexandru Chifa, absolvent al 
șcâlei comerciale, practicant fără salar la 
secția de contabilitate a direcțiunei finan
ciare din Brașov.

Zarafi — contrabandiști. Din Bu- 
curescî se scrie, că judecătorul de instruc
ție Stelian Popescii, primind un denunț 
anonim, că mai mulți zarafi introduc în 
România ducați de aur, fără se plătescă 
vama, a făcut o descindere la zaraful 
evreu Sabetai Aftalion, în a cărui casă 
a găsit un mare număr de astfel de du
cați. Zaraful ne putând dovedi, că a plătit 
vamă pentru ei, a fost condamnat de mi
nistrul de finanțe se plătescă o ameudă 
de 2500 lei. La cererea aceluiași judecător 
de instrucție s’au făcut și în orașul Craiova 
perchisițiuni domiciliare la bancherul evreu 
Blaustein, unde s’au găsit 4000 bucăți de 
ducați în aur, cari valorâză 200,000 Iei și 
pentru cari s’a stabilit, că nu s’a plătit 
vamă. ,De asemenea s’au găsit și în Brăila 
la bancherul Schaffer ducați de aur de- 
contrabandă în valdre de 70,000 lei. Toți 
acești bancheri vor fi supuși acum la 
plata taxei îndoite, din care a treia parte 
se cuvine, conform legei judecătorului Po
pescu, care a descoperit aedstă afacere. 
Cercetările continuă.

Mortea lui Syveton. Deputatul fran- 
ces Syveton, care trăsese doue palme ge
neralului Andre, ministru de răsboiil, a 
murit în ajunul procesului său, ce era se 
se judece Ia 9 Decemvrie înaintea curții 
cu jurați din Paris. In diua de 8 Decem
vrie el a fost găsit asfiixiat cu gaz în 
odaia sa. Se dă cu părerea, că energioul 
deputat și-a curmat singur^ firul vieții, 
fiind-că dușmanii lui l’au amenințat, că a 
doua di Ia proces vor scote la ivâlă des
pre dânsul nisce lucruri secrete despre 
relațiuuea de dragoste, ce se dice, că ar 
fi întreținut’o cu fiica nevestei sale de la 
primul bărbat.

Terg de Crăciun în scop filantro
pic. In timpul din urmă s’a pornit o miș
care generală pentru înființarea de sana
torii pentru tuberculoși în diferite părți 
ale țării. Suntem rugați a aduce la cu- 
noscința publioului, că în vederea acestui 
scop umanitar, reuniunile de femei din 
Brașov și Săcele, fără deosebire, vor aranja 
Sâmbâtă în 5 (18) Decemvrie un terg de 
Crăciun în sala cea *mare a hotelului 
„Orient11. Acest târg se va începe la orele 
4 p. m. și va dura pănă la 12 ndptea. 
Obiectele de vândare vor fi diferite ju
cării pentru copii, cadouri de Crăciun, ță- 
sături de casă din Săcele cu prețul de la 
1—4 coidne. In timpul târgului va con
certa musica orășenescă. Intrarea 20 bani. 
— Având în vedere scopul ce urmăresce 
acestă interprindere — alinarea suferințelor 
bolnavilor de piept — se apelâză la spri- 
ginul publicului.

Avis. D-1 Emanuil Bobancu, cule- 
gător-tipograf, cu frățescă încredere se 
adresâză cătră meseriașii români din Bra
șov, a-i da sprijinul pentru aranjarea unei 
representațiuni teatrale — Acei mese
riași, cart se intereseză de o astfel de în
treprindere,binevoiâscă a-se însciința 
la dânsul (tipografia Gott) pănă la 26 De
cemvrie st; v. 1904. Cei cari nu se vor 
anunța pănă la termicul arătat, nu vor 
pute lua parte activă la representațiune.

Ce cetesc cumpărătorii mai cu 
drag? Cumpărătorii cetesc d. e. cu mare 
plăcere, când vr’un comersant anunță că 
a redus prețurile. Și când cetesc, că acel 
comersant a redus prețurile în mod con
siderabil, asta o citesc cu plăcere și mai 
mare. In situația acesta se află publicul 
Brașovean față cu magazinul firmei Lâszld 
M. &. L. succesor. Decă firma Lâszlo M. 
& L. succesor anunță, că a redus prețurile, 
apoi să se scie, că acâsta e adevărat. Cu 
asemenea ocasiuni publicul pdte cumpăra 
cu prețuri fabulos de ieftine. Firma men
ține ieftinătatea acesta mai ales în vede
rea sesonului de Crăciun ce se apropie.

Inaugurarea monumentului lui 
Mihaiu -Viteazul.

Duminecă s’a făcut la Tîrgoviște, după 
cum am anunțat, inaugurarea monumentu
lui ridioat în memoria lui Mihaiă Viteazul.

Inoă de pe la 10 ore dimineța, gara 
era plină de public. Pe peron erau elevii 
gimnasiului și corpul didactic.

La 10 6re 45 m., sose«ce trenul. Mu- 
sioâ- militară îbtonăză un marș. Studenții 
se coboră, în frunte cu profesorul Tocilescu 
însoțiți de vestitul cioban Cârțan.

Directorul gimnasiului, d-1 Georgescu 
le ureză bună venire. D-1 Tocilescu răs
punde, arătând însemnătatea istorică a
acestor locuri.

Iu cântecul „Deștâptă-te Române", 
intonat de studențl, ajung la 12 ore, la 
mănăstirea Dealului.

In biserică, serviciul divin a fost ofi
ciat de protoiereul județului înconjurat de 
mulți preoți.

Asistența trece apoi într’o sală a șed- 
lei copiilor de trupă, unde profesorul To- 
oilescu, arată viața și faptele marelui 
domnitor.

Vorbesc apoi d-1 Băcilă, student în 
litere, din partea asociațiunei studențești, 

și d-1 Georgescu, direotorul gimnasiului 
din partea orășenilor.

Intorcendu-se cu toții în biserică, pro
toiereul și preoții așâdă craniul marelui 
Mihaiă în noul relicvar construit în acest 
scop și care se ridică în partea dreptă a 
bisericei.

După acâsta vorbesce deputatul Di- 
mitriu, descriind caracterul serbărei.

S’au expediat telegrame M. S. Regelui, 
d-lui Dim. Sturdza președintele consiliului 
și d-lui Sp. Haret, ministru de instrucție 
și culte.

După ce au depus gerbe de flori la 
statuele lui Alexandresou și Heliade pu
blicul a pornit Ia gară, unde profesorul 
Tocilescu a mulțumit directorului gimna
siului și cetățenilor de primirea ce li s’a 
făcut.

La 5 ore 35 m., trenul a pornit la 
Bucurescl.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 15 Decemvrie. In șe
dința de astăcți a camerei deputați- 
lor au luat pe rînd cnventul contele 
Andrassy, Fr. Kossuth și contele 
Apponyi. Toți au declarat, că modi
ficarea regulamentului votată prin 
surprindere la 18 Noemvrie o con
sideră de nulă. Pe temeiul acestui 
regulament nici odată nu va fi pace. 
După aceștia se încercă contele Tisza 
se respundă. Cuvintele contelui înse 
se pierd in tumult și gălăgie. Ședința se 
suspended.

Roma, 15 Decemvrie. Camera 
italiană a discutat adresa de respuns 
la mesagiul tronului. In cursul dis- 
euțiunei ministrul președinte Giolitti 
a declarat, că disordinile grevelor 
din Septemvrie sunt torte regreta
bile, ele au atins dureros mai ales 
guvernul. Este o nedreptate a aduce 
acusări guvernului pe tema grevelor. 
Guvernul îșî dă silința a îndrepta 
sdrtea claselor serace. Adresa a fost 
votată cu mare majoritate.

Spre lămurire. De un scurt timp 
Prima reuniune de înzestrarea fetelor so
cietate pe acțiuni și direcția ei sunt obi
ectul atacurilor celor mai odidse și resbu- 
netdre într’un <Jiar de un creițar și în 
broșuri, cari bîjbăie de minciuni și întor- 
tocheri. Noi ținem sub dignitatea ndstră 
a răspunde la astfel de atacuri. Spre lă
murirea membrilor constatam numai atât, 
că la prima reuniune de înzestrarea fete
lor absolut nu s’a întâmplat nimica care 
ar da prilegiii la îngrijiri, și aceste maphi- 
națiuni sunt a se reduce numai la ațîțărî 
arangiate. Din mersul regulat al afaceri
lor vedem, că atât membrii interesați, cât 
și publicul în genere scie să-și formele o 
judecată corectă asupra astorfel de ata
curi. Am înaintat deja proces de presă — 
singura armă de aprobare contra astorfel 
de calomnii. — Direcțiunea primei reuni
uni de înzestrare a fetelor.

vară în guvernamental M. și venea aprope 
dilnic la ospitalierii Kuzoețovl, încât se 
învățase cu dânșii ca și cu nisce rude, dâr 
nu numai ou bătrânul și cu fata lui, ci și 
ou slugile de aoolo. Totă casa îi era dragă, 
terasa cea primitâre, cotiturile aleei, um
brele oopacilor oare se așterneau peste bu
cătărie și odaia de bal... Și acum avea 
să tragă porta după densul și astea tote 
se vor preface într’o amintire și vor pierde 
pentru el pe veci adevărata lor însemnare 1 
Un an de-abea de-o trece, ori doi și tote 
chipurile astea scumpe se vor ofili și vor 
rămână în oapul lui ea nisce născociți, ca 
orâmpee dintr’un basm !...

In viâță nu e nimic mai de preț, de

cât âmenii 1 cugeta înduioșat Ogniev pe 
când străbătea aleea, în spre portă.

„Nimic nn-i de-opotrivă ou un om 
bun!“

In grădină era liniștit și cald. Din 
straturi se ridica un miros de reseda, de 
tutun înflorit și heliotrop. O pâclă străv,e-- 
zie, albă, luminată de lună umplea locul 
dintre crengile și trunchiurile copacilor. Se 
urnea încet, dâr o puteai urmări cu ochii 
și aluneca ca stafiile peste alee.

O priveliște care a rămas vie multă 
vreme în mintea lui Ogniew. Sus, de-așu- 
pra grădinei sta luna, er pe dedesuptul ei 
pânzele străvezii de ceță să porneau spre 
răsărit. Lumea întrâgă părea alcătuită nu

mai din umbre negre și din arătări albe 
strălupitâre, care pribegeau. Și lui Ogniew 
care (se bucura pote pentru întâiașl dată 
de priveliștea negurei, într’o nâpte de Au
gust i-se păru că are dinaintea ochilor, nu fi
rea adevărată ci o feerie a cărei rînduitorl 
neînd,ejnânatioi, cu gândul ca să lumineze 
grădina ou foc bengalic alb, s’au pitulat 
după stufișurl și de acolo răspândesc în 
aer odată cu lumina albă-albăstrie și un 
fum albiei os.

Când Qgniew ajunse la portița gră- 
dinei, șe ridică de lângă ulucele jose o um
bră care veni spre el.

„Wera Gavrilowna!" strigă el îmbu
curat. „Aici te găsesc? și te-am căutat în 

tote părțile ca să-mi iau rămas bun de la 
d-ta. Rămâi ou bine, mă duc!“

„Așa de vreme! Is deabea 11 cea
suri",

„Ba nu, e tocmai vreme. Mai am încă 
șese poște de întins și apoi trebue să-mi 
string lucrurile. Mâine trebue să mă scol 
des' de dimmâță".

înaintea lui Ogniew sta Wera, fiica 
lui Kuznețov, o fată de 21 de ani. Ea 
avea privirea galeșă, ca de obiceiîî er;a gă
tită fără îngrijire, der cu tote astea era 
frumosă și atrăgătore. Fete de-al de ace
lea, care vorbesc mult și totă diua stau cul
cate citind tot ce le vine în mână, cărora 
li-se urăște tot-dauna său sunt triste mereu,

îl recomat

Sircli/i »S’# S/ S S#Sg) 56 încetei 
capătă

__________

"etecome^ contra morburilor de plumâni. afecțiunilor organelor de res- ■
precum: bronchită cronică, tusa convulsivă, și mai ales este recomandat CoilVălBSCBllților , 

illfluenză. — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtezi tusa și flegmă și face 
înceteze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 

i în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ca fie-oare sticlă să fie provădută ou firma de mai jos
IF. II oi fina nn-la Roche <fc Co. fabrică chimică Ilasel (Șvițera.) I
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Cuveni de deschidere
rostit in sinodul protopopesc mixt ținut 

la 1 D(c. n. 1904 in Clușiti,
de Dr. Elie Dăianu, protop. tractului Clușiti.

Prea Venerat Sinod 1
Am înoheiat sinodul nostru din pri

măvară cuprinși de nădejdile cele mai fru- 
mose, ce ni le-a deșteptat convooarea sino
dului aroliidiecesan pe Ziua- de 10 Maiti n. 
1904 la Blașiîî. Mersul și decursul acelui 
sinod au alimentat încă nădejdile clerului 
și poporului nostru, prin faptul că sinodul 
după mai multe hotărîrî frumose, ce le-a 
luat, nu s’a încheiat atunci în Maiîi, ci și-a 
prorogat numai ședințele sale, rămânând 
ca după demersurile hotărîte a se faoe, 
sinodul să fie redesohis la sfîrșitul lui Sep
temvrie a. c.

Terminul acesta a trecut de mult și 
am așteptat Zi de <j>> săptămână de săp
tămână, că dor se va redeschide sinodul 
archidiecesan de nou. Etă de ce am întâr
ziat anume și cu convocarea acestui sinod 
de tâmnă, gândind că, decă cu redeschide
rea sinodului archidiecesan s’ar impune 
clerului a se pronunța asupra vre unei 
nouă oestiuni, în legătură cu redeschiderea 
să nu trebuiască a vă mai osteni în două 
rânduri la sinod protopopesc, aici ia Cfușifi.

Ve salut din inimă, On. Frați preoți 
și iubiți credincioși, cari din tote parochiile 
acestei eparchii protopopescl ați alergat și 
în timpul acesta iernatic al sfîrșitului de 
tomnă, ca să luațl parte la sinodul tractual, 
ca împreună, cler și popor, pătrunși de 
aoeașl dragoste a bisericii nostre, să ne 
sfătuim asupra celor mai de lipsă treburi, 
cari ating starea așecjămintelor religiose și 
morale ale bisericii nostre române gr. cat. 
din acest tract, întoomai ca și ale bisericii 
române gr. cat. întregi.

Dați-ml voie, ca din acest prilej să 
vă atrag atențiunea Ia unele momente din
tre cele mai însemnate, cari preocupă și 
trebuie să preocupe mințile și inimile tu
turor acelora, cari țin cu tărie și neclintită 
dragoste la biserica lor: înțeleg salarisarea 
clerului nostru și sârtea școlelor nostre 
române gr. cat.

Cele din urmă două columne ale edi
ficiului nostru etnic, — biserica și școla — 
se clatină, prea Venerat Sinod !

Școla, pentru-că cei ce au puterea 
cârmuitore vreu să ni-o abată de la me
nirea sa firesoă, și să o pună în serviciul 
unui curent străin și dușmănos rolului ei 
în mijlocul poporului nostru.

Biserica, pentru-oă în lipsa faptică 
a autonomiei sale, la oare are drept, se 
tinde a deslipi și preoțimea cea săracă de 
cătră sufletul poporului, prin faptul că pe 
urma unor ajutore personale și arbitrare 
puterea de stat umblă a lipsi pe preoți de 
libertatea evangelică, neîncunjurat necesară 
la împlinirea chemării sale în societate și 
în stat.

In fața aoestei îndoite primejdii, și 
problema nostră trebuie să fie duplă. De o 
parte întărirea biserioei, prin înființarea au

tonomiei, în care să se dea și elementului 
mirean teren și rol potrivit și asigurarea 
unui traiîi independent și a unui minim 
de esistență cinstită și demnă pe sema a- 
celora,^ cari trebuie să ne fie și în viitor, 
ca și în trecut „lumina lumei și sarea pă
mântului". De altă parte trebuie să facem 
tot ce ne stă în putință pentru apărarea 
caracterului independent și național al șed- 
lei confesionale, oare este fica bisericii și 
tinda de pregătire a credincioșilor de mâne 
ai bisericii.

In fața problemei celei dintâifi, întări
rea bisericii, soluția mi-se pare a se găsi 
în următorele direcțiuni:

1) Ar trebui se se facă în sfirșit tote 
demersurile de lipsă, la forurile competente 
bisericescl și lumescl, pentru a se introduce 
de fapt, ceea ce ne este garantat și făgă
duit de drept: organismul autonomiei in
dependente în biserica nostră unită cu Roma.

2. „Ar trebui să fie solicitată legisla- 
țiunea terii și guvernul, ca în temeiul mij- 
ldcelor, ce le are în legi positive, să apli
ce principiile egalei îndreptățiri și la re
tribuția din budgetul statului a preoțiruei 
ndstre, firesce, pre lângă menținerea intac
tă a caracterului independent și românesc 
al bisericei ndstre".

3. „Ar trebui, în fine, se lucrăm cu to
te mijocele ce ne stau la disposiție, ca 
să atragem și atașăm mai solid la causa 
bisericii ndstre elementul puternic al mi
renilor culți și să câștigăm cu prețiosul 
său ajutorconcursul material al poporului, 
spre a face să se realiseze mai curând au
tonomia și să vină în ajutor bisericei pri
mejduite prin miseria clerului de o parte 
și de alta prin primejduirea independen
ței si libertății clerului, subminate de aju- 
tdrele arbitrare, cu care este tractat."

Recunoscem cu drag, că și pănă a- 
cam venerabilii Gapî ai bisericei ndstre și 
sinddele eparchiale, au făcut după împre
jurări forte mult întru apropierea acestor 
scopuri. Mult a contribuit în acesta privință 
concursul elementului cult al mirenilornoștri 
întruniți în conferințe, cum a fost oea diD 
Alba-Julia și mai pe urmă cea de aici din 
Clușiti (1897). Fiind însă problema acăstp 
duplă, și chemat fiind prin firea lucrului 
și poporul credincios să contribue faptic 
la resolvarea ei, credem că numai prin an
gajarea într’o formă nouă a mireuilor frun
tași la acestă lucrare, se pote ajunge la 
o resolvare noroodsă și armonică între cler 
și popor, a problemei. Er forma acesta ar 
fi, pote cea mai corăspundătore, un con
gres mixt al clerului Și poporului.

Sinodul nostru tractual, înțelegând 
necesitățile timpului, a adus încă în anul 
trecut hotărîrî concrete în privința acesta, 
și a enunțat deja atuneî. când a cerut 
convocarea sinodului archidiecesan, și ne
cesitatea unui congres mixt. Preavenerata 
superioritate bisericescă a luat spre cunoș
tință aceste hotărîrî și enunciațiuni ale si
nodului, er în presa bisericâscă idea unui 
congres a fost discutată forte mult. Ca re- 
sultat trebue se constatăm, că din valuri

le diaristice, ce a aruncat acâstă idee, cu 
t<5te observările sceptice și pesimistice ale 
unora, și cu tdte intervertirile, străine de 
noi și de spiritul genuin al bisericii nos
tre, ale altora — din norocire fdrte puțini 
— idea congresului a eșit biruitore și as- 
tățlî e aprobată aprope de toțî, ba este cu 
insistență recomandată tocmai și de aceia, 
cari mai an o combăteau, în rătăcirea lor, 
ca pe o idee „anarchică".

Atingând ast-fel, ca în sbor, cele 
mai arejetăre cestiunî ale bisericii, să tre
cem, Preavenerat sinod, la problema a 
ddua, care ne preocupă pe toți, mai ar
dent chiar decât cele atinse, înțeleg: 
cestiunea școlelor nostre, care a fost pro
vocată și pusă la ordinea dilei și în vieța 
ndstră "bisericescă, prin noul proiect de 
reformă școlară a guvernului. Și în acestă 
cestiune, credem, că nici o inimă româ- 
nescă nu pdte bate alt-fel, decât inima 
fie-căruia dintre noi, și nici un glas nu 
pote se răsune decât la fel cu glasul nos
tru al tuturora, adecă: pentru aperarea 
școlelor nostre, pe cari noul proiect tinde 
ale abate de la menirea lor firâscă și a 
le supune în slujba unor curente cu to
tul străine și de biserica ndstră și de ade
vărata școlă.

Ba suntem convinși, și trebue să vină 
vremea, care să ne adeverescă, că glasul 
acesta al nostru, va se afle răsunet la 
toți dmenii, fără deosebire de limbă și 
confesiune, cari mai țin la drept, la drep
tate și creștinătate.

Nu mă voiu ocupa aci amănunțit cu 
cuprinsul acestui nou proiect, ce atârnă 
ca și sabia lui Damocde, asupra școlelor 
ndstre și prin ele asupra capului nostru. 
Au făcut’o acesta alții mai oompetenți 
decât noi. Au făcut’o în deosebi înalt 
Preasfințiții Metropolis ai bisericilor ro
mânesc), arătând unisono asupra tuturor 
disposițiilor nedrepte șt primejdidse ce 
cuprind paragrafii acestui proiect. Și au 
făcut’o în fine toți Archireii români, ară
tând în fel și formă nedumerirea ce a 
provocat noul plan în tdtă țera. Destul 
să constatăm pe scurt, că prin acest nou 
proiect i-se iau bisericii t<5te drepturile ce 
a avut, și i-se lasă în schimb numai sar- 
cinele cele multe, și încă înmulțite, de a 
susține, cu jertfe nespuse, nisce aședă- 
minte asupra cărora nu mai pote dispune, 
asupra cărora nu mai ptite nici influința 
și cari în definitiv pot să i devină de-a 
dreptul dușmănose.

Situația acesta, ce i-se prepară bise
ricii ndstre, ca și bisericii altor confesiuni 
din patrie, este de-adreptul absurdă, de 
aceea trebue să o prevenim apărându ne 
așețlămintele școlare și drepturile ce le 
avem asupra lor.

In opera acesta de apărare avem, 
Preavenerat Sinod, ajutători f<5rte puter
nici și cinstiți, avem însă și principiile cele 
mai escelente de drept.

I. întâiu și întâiu insuși dreptul di
vin asigură bisericei cel mai de frunte 
drept și cea mai de frunte datorință cu 

privire la învățătură și cu privire la școle, 
ca mijloce ale învățăturii. Dor bisericei 
i-s’a dat, prin Sfinții sei apostoli, porunca 
dumnecjeescă : Mergând în tdtă lumea în- 
vețați tdte neamurile". Acestei datorințe 
sacre impuse bisericei de însuși Isus 
Christos, Dumnedeu-Omul, îi corespunde 
în mod firesc și un drept sacru asigurat 
de Dumnedeu sfântul, pe care omenii ori 
cine ar fi ei, nu 1 pot fără sacrilegiu, nici 
răpi, nici micșora.

Același drept dumnedeesc, care im
pune bisericei datorința de a învăța, con
sacră tot-odată și popdrelor dreptul lor 
firesc, înnăscut, de a fi învățate în limba 
lor. Căci Dumnezeu, care a trimis pe a- 
postoli să propovăduâscă tuturor popore- 
lor, în tăte limbile, le-a și dat lor, într’un 
mod minunat darul limbilor, ca să potă 
învăța pe fie-care popor în graiul său. 
Coborîrea spiritului sfânt în chipul limbi
lor de foc asupra apostolilor, în Ierusalim 
va lumina prin veacuri nesfîrșite dreptul 
acesta sfânt și inalienabil al popdrelor, 
de a primi cultura spiritului in limba lor 
maternă, națională. Și ori cât se vor în
cerca unii seu alții, de a întuneca cu pu
terea silnică, strălucirea acestui drept, în
cercarea va fi în deșert, pentru-că de-o- 
dată cu limbile de foc asupra apostolilor 
s’a coborît și acest drept în consciența, 
în sufletul creștinătății, ca o manifestați- 
une a voinței lui Dumnezeu. Drept aceea 
noi, cari mărturisim, că totă puterea este 
de la Dumnedeu, nu putem să ascundem 
nici credința nostră, că puterea, care ea 
singură [se pune în conflict cu voința 
lui Dumnedeu, ea singură își întunecă 
tdtă aureola, pentra-că scris este, că ni-se 
cade nouă a asculta mai mult de D-deu 
de cât de ămeni.

II. Alăturea cu < noi glăsuesce și 
dreptul natural, consfințit și el de D-deu, 
ziditorul naturii.

Fie-care popor, ca ori-ce ființă, are 
drept firesc la esistență și desvoltarea sa. 
Er învățătura și cultura nu este alta, de 
cât desvoltarea firescă a ființei intelectu
ale. Însăși pedagogia sciențifică, impune 
ca e problemă modernă educațiunei — 
tot pe basa dreptului firei — desvoltarea 
calităților proprii înnăscute ale individu
lui, de aceea pedagogia cere ca o condi
ție previe a bunei educațiuni, studiareași 
cundscerea temeinică a caracterului indi
vidual și genaral, de. rassă a elevului. 
Principiul acesta natural, care sdrobesce 
în germine chimera unificării rasselor, 
este așa de general și recunoscut în pe
dagogia modernă, în cât nu se pot sus
trage de sub puterea lui nici pedagogii 
maghiari, și e destul să ne provocăm în. 
privința acesta la eșemplul cel mai de a- 
prdpe, la fostul profesor al universității 
din Clușiti, Dr. Felmeri, care-1 profeseză 
și desfășură fdrte frumos în opul său „Ns- 
veles tudomâny".

(Va urma.)

șe îmbracă fără multă îngrijire. Pe acelea 
însă dintre densele pe care lea dăruit na
tura cu gustul și simțul frumosului, le îm- 
podobesce cu un farmec deosebit acestă 
ușoră neglijență în gătelă.

Ogniew nioi nu șl-o putea închipui alt
fel pe înoântătdrea Weroșca, decât cu o 
blusă desfăcută care făcea pe talie o mul
țime de cute adinei, der care nu-i atingea 
partea inferioră a corpului ; fără o șuviță 
de păr pe frunte, care se desprindea din 
pieptănătura ei înaltă, fără o brobâdă țe
sută, roșie cu franjuri de lână pe margini 
«are sara atârna tristă în jos pe umerii ei 
ca o flamură de steg, când vremea-i poto
lită, er diua zăcea mototolită în coridor 
lângă pălăriile bărbaților, seu pe o ladă în 
sufragerie, unde fără multă vorbă dormea 
pe dînsa bătrâna pisică din casă. Un aer 
de lene vidie, de gospodărie, de simplicitate 
învăluia broboda asta și cutele bluzei. Pote 
din pricină, că Wera îi plăcea atât de mult, 
soia Ogniew să găsdscă în fie-care nasture 
în fie-care îndoitură ceva cald, plăcut, ne
prihănit, ceva bun și duios, lucru care de 

altmintrea nu se afla la femeile fățarnice 
care sunt reci și fără simțul frumosului.

Weroșca era frumos crescută, avea 
un profil regulat și un păr buclat, admira
bil. Ogniew, care văzuse puține femei în 
viâța lui, o găsea frumosă.

„Mă duc!" Zh0 el și să despărți de 
densa la portă. „Să nu pomenescl de rău 
de mine! Iți mulțămesc pentru bunătatea 
d-tale!“

întocmai cu aceiași voce cântătdre de 
seminarist, cu care își luase rămas bun de 
la bătrân, tot cu aceleași mișcări de umeri 
și din mâni, mulțămi el Werei pentru 
ospitalitalitatea, bunătatea și drăgălășe
nia ei.

„In tote scrisorile îi soriam mamei de 
d-ta. De ar fi totă lumea așa de bună la 
inimă ca d-ta și ca părintele d-tale 1 Ce mai 
traiti ar fi pe pământ! Ca-n săptămâna albă. 
Cu toții sunt pe aici așa de buni! Și po
porul e atât de simplu, bun și cu inima 
deschisă."

„încotro călătoresel acuma?" întreba 
Wera. „Acum mă duc la maica-mea, la Orei. 

Am se stau vre-o două săptămâni la densa 
și apoi er la Petersburg, la trebă".

„Și pe urmă ?“
„Pe urmă? Totă ârna am să lucrez, 

er la primăvară mă duc din nou undeva 
la țeră, ca se string material. Ei acum, ră
mas bun, noroc și vieță lungă!... Rămas 
bun pentru tot-deuna.“

Ogniew se apleoâ și săruta mânaVe- 
rușcăi. Ișl îndreptă apoi cu o mișcare mută 
mantaua pe umeri, puse la supțioră legă
tura cu cărți, tăcu o clipă și apoi Z'se :

„Ce pâclă se mai ridioă!"
„Da... N’ai uitat nimic la noi?"
„Ce să uit? Nu, după cât mi-se pare 

nimic..."
Câteva clipe Ogniew rămase tăcut, se 

întorse apoi stângaci spre portă și se porni 
să iasă din grădină.

„Stai, că te însoțesc pănă la pădure", 
Zise Wera și păși după densul spre portă 
afară.

Călcau pe drum acuma. Copacii nu 
mai stăvileau privirea și puteau vede cerul și 
zarea. Firea întregă părea înfășurată într’un 

văl, prin care se străvedea limpede mândre 
țea ei. Ceța acum să îngrămădea mai desă și 
mai albă fără orînduială, lângă stogurile 
de fen și lângă bălării, acum aluneca ca 
norii peste drum, ghemuindu-se Ia pământ 
și par-că nevoindu-se să nu prindă mult loc.

Prin ceță să întrezărea drumul pănă 
la pădure și de o parte și de alta a lui, 
șanțurile întunecose pline de stufișurl mă
runte, care cresceau acolo și care stânje
neau norii călători de ceță în calea lor.

„De ce-a venit cu mine? Trebue dor 
s’o conduc înapoi? gândi Ogniew.

Der când căta la minunatul profil al 
Werei zîmbi prietinos și Zise:

„Cât de greu îți vine să pleci pe o 
vreme așa de frumosă ca asta. Ce seră ro
mantică, atât de frumosă și atât de liniș
tită! Știi una, Vera Gawrilowna? Sunt de 
două-decl și nouă de aul de Zile pe lumea 
asta și nu ml-a fost dat să am și eu odată 
romanul meu. N’am însemnat pe răboj nici 
o aventură de dragoste! Intîlnirile, aleele 
cu suspinele și sărutările le sciu din audite. 
Asta e ceva nefiresc! La oraș, când șefll
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De la Reuniunea veduvelor,
Brașov, în 1 Decemvrie v.

Reuniunea femeilor române pentru 
ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele și-a ținut erl, în diua sfântului Andreiă, 
adunarea sa generală ordinară.

Reuniunea acâsta îșl ține adunarea 
generală tot la acestă c|i, diua numelui 
neuitatului arohiereu Șaguna.

Adunarea a fost binișor cercetată; 
erau mai multe dame de cât altă dată.

Ședința a fost deschisă de venerabila 
presidentă domna Balașa Blebea, nume 
înregistrat în catalogul binefăcătorilor — 
există o fundațiune la gimnasiu cu numele 
acesta, pentru studenții distinși în musică. —

In adunarea acdsta s’a făcut darea 
de sârnă despre activitatea comitetului și 
în fine s’a reconstituit comitetul pe un nou 
period de 3 ani.

Din raportul oomitetului se constată, 
că Reuniunea nu numără atâtea membre, 
-câte ar trebui conform cu importanța sco
pului ei — înființarea unui asii și ajutora
rea văduvelor — și conform cu numărul 
femeilor diu Brașov și Săcele, de la cari 
s’ar pute aștepta să se grupeze împrejurul 
reuniunii. Și acum în șirul membrelor se 
găsesc tot damele din clasa cultă, puține 
de tot din fruntașele clasei poporului. Și 
aici ar trebui să se adune tote femeile 
fruntașe, din Brașov ca și din Săoele, mai 
ales, oă taxa e numai 1 fi. Asupra acestei 
cestiuni se insistă pe larg în raport. Mem
bre ordinara au fost 98, din Brașov 74 și 
din Săcele 24. Fondul constă din 21,055'38 
corone; s’a sporit în deoursul anului cu 
941-27 corone. Ajutore s’au împărțit la 54 
văduve, = 570 cordne. Marele binefăcător 
Nicolae de Șuștai a lăsat și acestei Reu
niuni 200 cor., cu oarl crescerea fondului 
face 1141'27 corone.

După absolvarea raportului general, a 
cetit cassiera, d-na Virginia Vlaicu raportul 
cassei, în care se dau informații detailate 
despre mișcarea cassei și despre starea ave
rii Reuniunii.

Alegerea a dat următorul resultat: 
Fresidentă s’a aclamat d na Balașa Blebea, 
er membre în comitet au fost alese dom- 
nele: Elena Sabadeanu, Otilia Bidu, Virgi
nia Vlaicu, Elena Sfetea, Maria Lupan, 
Elena Voina, Elena Giurcu, Maria Maxi
milian, Maria Ciortea și Maria Median.

Pentru revidarea socotelilor anului 
viitor și scontrarea cassei s’au ales domnele: 
Maria Burdnloiu, Elvira Navrea, Maria Pre- 
cup și Victoria Frateș,fși pentru verificarea 
procesului verbal domnele: Elena Preșme- 
rrean și Elena D. Căpățină,

Adunarea
„Reuniunei Femeilor române din 

Brașovul-vechiu".
Brașov, 21 Nov. v. 1904.

„Reuniunea femeilor române pentru 
ajutorarea și infrumsețarea Sfintei biserici 
din Brașovul-vechiiiu, a ținut Duminecă, 

21 Noemvrie st. v. a. c. a 3-a adunare ge
nerală ordinară în localul școlelor elemen
tare române.

Adunarea a fost condusă de presidenta 
D-na Maria Maximilian, care a deschis adu
narea prin o vorbire potrivită, salutând pe 
membrele întrunite în adunare. Au luat 
parte preste 30 de membre, mai mult ca 
jumătate din numărul total al membrelor 
Reuniunei.

Intrându-se în ordinea de c|i a urmat 
mai întâii! cetirea raportului general al 
comitetului pe anul de gestiune 1903/904, 
cetit de cătră secretar, din care raport s’a 
putut vede, că comitetul Reuniunei de la 
ultima adunare generală încooe a ținut 3 
ședința desvoltând o activitate lăudabilă 
întru realisarea scopului atât de nobil al 
acestei Reuniuni. S’a cetit apoi raportul 
Ddmnei cassiere Elena D. Căpățină pe 
anul administrativ 1903/4, din care se con
stată, că fondul Reuniunei s’a sporit în anul 
acesta cu corone: 159'1 prin colecte și 
taxe de la membre; er capitalul este de 
465'1 cor. Alegându-se comisiunile pentru 
censurarea raportului comitetului prin ddm- 
nele: Sabina Vargyasy și Maria I. Voicu 
și a casierei prin domnele: Marina Balea 
și Elena Ghimbășan, socotelile au fost re- 
vidate atât de câte-o comisiune de 2 mem
bre din comitet, cât și de 2 membre din 
adunarea generală.

A urmat apoi raportul comisiunei 
censurătdre, care împărtășesce, că tote re
gistrele împreună cu raportele s’au censu- 
rat și aflat în cea mai perfectă ordine.

Domna cassieră mai raporteză, că cu 
prilejul acestei adunări au mai binevoit a 
oontribui din inimă nobilă la fondul Reu
niunei următorele binefăcătore, Domnele: 
Elena Săbădeanu 4 cor., Elena P. Pavel 
4 cor., Maria Platoș 2 cor., Iuliana Lemenyi 
1 cor., C. Megay 1 cor., văd. A. Mureșianu 
60 b., er de membre nouă s’au mai înscris 
.9 cu taxa de 1 coronă.

După cetirea raportului general și a 
raportului cassierei, adunarea generală la 
propunerea comitetului ia următorele ho
tărâri: 1) Ca onorata adunare generală să 
ia la cunosoință aprobătore aceste raporte; 
2) Să se voteze mulțămită protocolară bi
nefăcătorilor și sprijinitorilor acestei Reu
niuni ; 3) Absolutoriu pentru gestiunea anu
lui 1903/4 comitetului Reuniunei și mulță
mită în special ddmnei presidents Maria 
Maximilian, cassierei Elena D. Căpățină, 
pentru zelul și eonsciențiositatea cu care 
au condus și conduc administrarea fondu
lui reuniunei; secretarului pentru purtarea 
registrului ședințelor și a) adunărei generale.

Terminându-se obiectele adunărei ge
nerale, presidenta mulțumește domnelor 
membre presents, cari au dovedit viu in
teres făcând, ca prin participarea lor reu
niunea a pășit cu acesta un paș înainte 
întru ajungerea scopului reuniunei și de
clară adunarea de închisă la orele 5 după 
amiadi.

Dumitru Jaliu, 
secret, reun.

Din Țera Oașului.
{Sfințirea bisericei din Tirșolț).

— Decemvrie 1904.
Am așteptat oa o penă mai dibace 

să descrie în prețuita nostră „ Gazeta Tran
silvaniei11, sărbările festive ce au avut loc 
în oomuna fruntașă Tirșolț din „Țera Oa
șului11 în 8 Noemvrie a. c. din ocasia sfin- 
țirei bisericei celei nouă și a școlei conf. 
române unite, asemenea nou edificate. In 
lipsa acesteia, mă void strădui eu ca unul 
care am luat parte, a informa marele pu
blic român despre decursul acestor serbări, 
cari merită să fie publicate.

Comuna Tirșolț aparținătore diecesei 
de Gherla e situată la pdlele muntelui 
„Măgura“ și e locuită de Români uniți și 
un mare număr de jidani imigrați din Ga- 
liția, un fel de „cazarl“ din cei mai pri- 
mejdioșl. Dorința fierbinte a Românilor de 
decerni întregi a fost, ca să-și zidesoă o 
biserică corăspundetore numărului locuito
rilor în looul celei vechi de lemn zidită 
de 200 ani. Trecut’au multe timpuri și bune 
și rele, der biserica tot nu s’a zidit.

Cu patru ani înainte de acesta a fost 
dispus de paroch la Tirșolț on. D. Eugen 
Dredean unul din cei mai bravi și activi 
preoți ai diecesei gherlane, care câștigând 
iubirea și încrederea poporenilor săi, lup
tând cu cuvântul și cu fapta — ceea ce an
tecesorii săi n’au putut efectui într’un secol 
întreg, acest preot a efectuit în 4 ani, zi
dind o biserica nouă imposaută oa și care 
nu există în aceste ținuturi, cu 40.C00 cor.; 
a zidit o școlă cu 4000 cor., a câștigat 
pentru biserica cea nouă un clopot in preț 
de 1400 cor. și o cruce înaintea bisericei 
în preț de 300 cor. Tote acestea le-a făcut 
cu mare prudință păsțorală, fără ca poporul 
credincios să fi fost îngreunat, căci se scie 
că la venirea acestui preot în paroehiă, 
lada bisericei suna de golă, er contribu- 
țiuni neplătite și alte datorii avea cu su
tele biserica.

Sfințirea bisericei, școlei, clopotului 
și a crucei s’a făcut în 8 Noemvrie a. c. 
l’a sărbătorea Sfântului Dumitru prin Re- 
verendismul domn loan Georgia canonio 
și vicar gen. episcopesc ca delegatul epis
copului diecesan cu asistența a 16 preoți 
îmbrăcațî în odăjdii și în presența unui 
imens public venit din totă țera Oașului 
și din comitatele vecine: Ugooia și Mara- 
murăș, cam 5—6 mii omeni.

O atare festivitate încă nu s’a mai 
vădut în aceste ținuturi. Predica festivă 
ținută de delegatul episcopesc a răpit ini
mile tuturora și multe lacrimi se vedeau pe 
fețele ascultătorilor.

Sfîrșindu-se sfințirea biseiicei și li
turghia solemnă, a urmat sfințirea școlei, 
clopotului și a crucei, când Rev. domn 
delegat episcopesc din nou a vorbit mul
țime! de popor sub cerul liber despre în
semnătatea cea mare și chemarea școlei în 
vieța poporului.

După împlinirea celor bisericesol, la 
l-a oră p. m. a avut loc banchetul în școla 

cea nouă dat de comitetul bisericesc, la 
care au luat parte 100 persons, representat 
fiind clerul, corpul învățătoresc și totă in
teligența din acest ținut.

La 6 ore sera a urmat petrecerea cu 
dans, care în cea mai bună disposiție și 
însuflețire a durat pănă în zori de di, și 
de la care cu cele mai dulci și plăcute 
suvenirl ne-am depărtat cu toții la ale 
nostre.

Fericit ești părinte Dredean, că ai 
putut produce așa lucruri frumose în tim
pul păstorirei tale de 4 ani !

Unul din cei de față.

Reuniunea
învățătorilor români uniți din Archidiecesă.

De lângă Mureș, Oct. 1904.

XVII.

Cetind în numărul 47 de Duminecă 
corespondența „Târnăveanului" despre „O 
adunare învățătorescă“ din despărțământul 
Mediaș-Ibașfalău, nu pot întrelăsa, ca în 
interesul causei și a prosperărei Reuniunei 
nostre să nu fac refleo9iunile mele, rugând 
și pe alțl colegi binevoitori ai reuniunei, 
ca să mă ajutoreze în astă privință, ca așa 
reuniunea nostră să scape de un pericol a- 
menințător prosperărei sale.

In corespondența asta între altele se 
dice, că la încasări s’a constatat o nepăsa
re generală, er acesta se baseză pe faptul 
regretabil, că vechiul cassar, învățătorul din 
Moardăș CorneliuBanciu, de mai mulțl ani 
nu s’a presentat, er sortea oontribuirilor 
vechi nu se pote cunosce. Cei presenți au 
declarat înoă, că până când neorânduelile 
de felul acesteia nu se reduc la adevărata 
lor valore, din sînul reuniunei nu vor mai 
contribui cu nici un ban.

Mă surprinde acestă logică ciudată! 
Adecă în loc să’l urmărescă cu totă vigo- 
rea pe casierul oulpabil și neregulat și în 
cas de lipsă să’l destitue din postul său 
de încredere, să se facă și ceilalți membrii 
culpabili prin aceea, ca să nu îndeplinescă 
obligământul, împreunat cu oficiul învăță
toresc din arhidiecesă, după care toți în
vățătorii sunt datori a plăti taxele statutare?

După raportul general al comitetului 
central pe anul 1903/4 (pag. 314/904 Nn 
19 al „Foiei Scol.“) despărțământul Mediaș- 
Ibașfalău are 24 membri ordinari. Conform 
prescriselor §-lui 10 al statutelor fie care 
membru ordinar este obigat a plăti cu 
ocasiunea adunărei despărțămintelor câte 
4 cor. la an, deci dâcă despărțământul nu
mără 24 membri ordinari, reuniunea, pentru 
culpabilitatea unui cassar al despărțămân
tului, pierde 96 corone pe an. O sumă con
siderabilă ia o reuniune, ca a nostră, care 
trebuie cu tot adinsul să stărue, oa prin 
regulata observare a statutelor, reuniunea 
să prospereze nu numai în cele spirituale, 
ci și în cele materiale.

Pentru evitarea aducerei unui atare 
conclus dăunător intereselor reuniunei, pre-

■stingher în odăița ta mobilată, nu prindl 
de veste de metehna asta. Colea însă la aer 
prospăt o simți de-abinele. Ți-se pare că 
■ești dat uitărei, te simți jignit !u

Și din ce pricină ești d-ta așa?
„Nici eu nu știu. De bună semă fiind

că totă vieța mea n’am avut răgaz pentru 
asta. Pote și pentru-eă n’am cunoscut niol 
odată femei care... Și apoi am puțini cu- 
noscuțl și nu mă duc nicăerl.

Cei doi tineri merseră vr’o trei sute 
-de pași în tăcere. Ogniew se uita la ca
pul neacoperit al Verei, la broboda ei roșă 
și tdte acele frumose dile de primăvară și 
de vară viețuire aici îi reînviară în suflet: 
vremea aoea, când departe de odăița lui 
cenușie din Petersburg s’a bucurat de prie
tenia unor dmeni buni, de mândrețele firei, 
ie munca sa dragă.

Nici nu prindea de veste cum se 
ichimbau zorile cu amurgul și cum rând 
m rând prevestind sfîrșitul verei, amuțiră 
nai întâi priveghitorile, pe urmă cuoul și 
eva mai încolo prepelițele. Vremea trecea 
ie nesimțite, trăia bine și ușor... și începu j

să povestescă cu glas tare despre timpul 
cela când el stângaci și nedeprins cu omenii 
venise fără multă tragere de inimă pe la 
sfîrșitul lui April, aici în guvernământul 
M., unde se aștepta să găsescă isolare și 
nepăsare pentru statistică, o sciință de ran
gul întâi după dânsul. (Va urma.)

Șarpele alb?
De mult, forte de mult, trăia un rege 

a cărui înțelepciune era cunoscută în lu
mea întregă. Nimic nu-i rămânea ascuns 
par-că vestea orl-cărei întîmplărl, fie cât 
de tainică, i-se aduoea prin aerul văsduhu- 
lui. Dar și el avea un obiceiti ciudat. La 
fie-care prârnj după-ce totul se lua de pe 
masă și când nimeni nu mai era de față, 
o slugă credincidsă trebuia să-i aducă un 
castron. Castronul era acoperit, și sluga 
nu scia ce e înăuntru și nici altcineva nu 
putea să o scie, căci regele nu lua capa
cul de pe castron și nu mânca din el pănă 
nu era singur, singurel.

*) Din basmele fraților Grimm.

Asta merse așa un timp îndelungat, 
pănă într’o di când sluga luase castronul 
de pe masă și îl cuprinse curiositatea pănă 
într’atâta, încât nu mai putu să se împo- 
trivâscă ei și de acea duse castronul în 
odaia sa. închise binișor ușa, ridică capa
cul și găsi în castron un șarpe alb. Cum 
îl vădu, îi veni pofta să mănânce și el, tăia 
der o buoățică și o duse la gură. Der dea- 
bea acestă bucățică atinsese limba lui, când 
etă că aude pe la ferestră o șoptire ciu
dată de nisce glasuri supțirele. El se apro
pia, asculta și pricepu, că erau vrăbiile, 
cari vorbeau între ele, și-și povesteau ce 
vădiseră în pădure și pe câmpii. Vecjl mi
nune, mâncând din șarpe omul căpătase da
rul de a înțelege limba animalelor!

Se întîmplâ ca tocmai în aceeași cți 
să piardă regina iuelul ei cel mai frumos, 
toți bănuiau, că sluga din casă l’ar fi fu
rat, fiind-că numai el avea intrarea prin 
tote odăile. El fu chemat înaintea regelui, 
care cu vorbe îngrozitore îl amenință, că 
decă nu va descoperi pănă a doua di pe 
hoț. îl vor lua drept hoț și-l vor omorî. I 

Sărmanul om se jura, că nu scia nimica, 
că el este nevinovat, der tot nu i-se dete 
credământ. In acest mare chin și neliniște 
servitorul se duse în curte și se tot gân
dea cum să scape din acâstă mare nevoie. 
Rațele ședeau tocmai unele lângă alteia 
pe lângă o apă curgătore și se odihneau, 
îșl curățeau și netedeau penele cu ciocurile 
și vorbeau intim între ele. Servitorul se apro
pie intim de ele și le ascultă cu băgare de 
semă. Ele îșl povesteau cum de dimineță s’a 
făcut mare tărăboitî prin curte și ce mân
care bună au găsit! De odată una din ele 
cam supărată dise: „mie-mi stă ceva greu 
în stomac, din grabă am înghițit un inel, 
ce căduse în dreptul ferestrei reginei11. Ser
vitorul o prinse numai decât, o duse în 
bucătărie și dise bucătarului: „Ia taie acestă 
rață grasă.“ — „Da, răspunse bucătarul, — 
cântărind-o în mână, — asta de mult aș
tepta cuțitul și va da o friptură bună“, și 
numai decât îi tăie capul. Deșertându-se 
măruntaiele se găsi inelul reginei în sto
macul raței. Acum îi era servitorului lesne 
se probeze nevinovăția lui în fața regelu 
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ședințele adunărei era dator a nu’l admite 
la vot, er în cas de lipsă a suspenda din 
ofioiu adunarea și prin asta a împedeca 
păgubirea intereselor materiale ale reuniu- 
nei. r Despărțământul din cestiune are în 
aînul său mulțl membrii zeloși, diligențl 
și cuițl; cum au putut aceștia a lăsa, ca 
să se aducă un atare conclus dăunător ? 
Ba pote au și conluorat la aducerea ace
luia? Ml-ar plăce forte mult, să se afle 
careva din membrii dișl, care să deslușâscă 
starea lucrului, er și păn’ atunci este dator 
președintele despărțământului, ca pentru 
repararea bunului renume al despărță
mântului, să raporteze în detail biroului 
central și să ceră intervenirea .protopopu
lui conoernent, ca cassarul din cestiune să 
fie constrîns la presentarea socotelelor și 
ca de la membrii ordinari să se scotă taxele 
și pe cale administrativă, decă cu ocasi- 
unea adunărei despărțământului s’a între- 
lăsat plătirea regulată a taxelor.

Este în interesul reuniunei, ca să stă
ruim cu toții, amicii și binevoitorii, ca un 
atare conclus dăunător se fie din partea 
opiniunei publice oassat și nimicit, căci la 
din contră avem să ne temem, că și alte 
despărțăminte vor imita pe cel din Mediaș- 
Ibașfalău.

Mureșianul.

Șcâla de meseriași din Sibiiu și 
sțipendiarea învețăceilor-
D-le Redactor! Venindu-fnî din în

tâmplare la mână raportele școlelor de 
industrie și comerciu orășenes'cî din Sibiiu, 
după-ce acele cuprind multe interesante 
și instructive date, cu permisiunea D-Vos- 
tre voiu publica din ele vre-o câte-va, 
care vor interesa publicul nostru cetitor 
în mesură mai mare.

Șcdla industrială se împarte în trei 
despărțeminte, anume: șcdla pregătitore 
cu o clasă, șcdla industrială cu trei clase, 
și șcdla industrială de construcție er cu 
trei clase; cea din urmă au frecventat’o 
învățăceii de lăcătarî de construcție, sculp
tori, funari, căldărari, lustruitori, lăcătarii 
de mașine, zidari, mechanic!, lăcătari, ti
nichigii, cioplitori de petră, măsari, faurii 
de utensilii, bărdașii și văpsitoriî de odăi.

Planul de învățământ este cel sta
bilit de organele superiore competente. 
Religiunea se predă din partea confesiu- 
nei respective. Șcdla posede colecțiuni de 
recuisite școlare, cât și biblioteci pentru 
elevii frecuentători. Prelegerile se țin re
gulat în decursul întregului an școlar. Di- 
dactrul în șcdla de industrie s’a fixat pe 
un an întreg în suma minimală de 4 cor. 
Elevii frecuentători ai școlei industriale 
s’au grupat după confesiuni în următorul 
mod: 275 adecă 58'64% ev. aug.; 27 adecă 
5’75% ev. ref.; 67 adecă 14*28°/0 r. cat.; 
20 adecă 4'26n/o gr. cat.; 79 adecă 16’84% 
gr. or.; 1 adecă 0’23% israelit. După na
ționalitate 337 adecă 71-86% Germani; 

33 adecă 7’04% Maghiari și 99 adecă 
21’1% Români. Din 469 elevi 219, adecă 
46-69% sunt născuțl în Sibiiu, dr 250 a- 
decă 53'31% străini.

Gei 469 elevi aparțin la urraătdrele 
branșe de meseria: arniurari, perieri, co- 
peritori de case, strungari, brutari, măce
lari, lăcătari de construcție, sculptori, com
pactor!, pânzari, afumători de carne, fri- 
seri, pelari, homari, cojocari, grădinari, 
căldărari, lustruitori, turtari, luminărari, lă
cătari de mașine, zidari, mechanicl, optici, 
fotografi, corelări, șelari, lăcătari, fauri, 
croitori, tipografi, păpucari, tinichigii, cio
plitori de petră, tapețari, măsari, orologieri, 
rotari, franzelari, fauri de instrumente, dul
gheri, zugravi de odăi și cofetari.

Un optimist, care nu cunosc© împre
jurările, cetind atâtea specii de meserie, 
se va bucura, cugetând în sine, că printre' 
cei 99 învățăcei români, frecuentători! aces
tor școle germane orășenesc!, vor fi repe- 
sentate tote speciile dise de meserii. Cine 
cugetă astfel, trăesce în ilusiuiîi, căci 'ti
nerii noștri, afară de ciobotărie, păpucă/ie, 
cojocărie și în timpul din urmă morărie, 
afară de puține escepțiuni nu se aplică 
mai de loc la altă meserie; — ceea-ce 
este de tot rău și de regretat, — căci, decă 
voim noi să creăm o clasă de mijloc să- 
nătosă și să înmulțim cu timpul număVul 
meseriașilor noștri dela orașe, trebue să 
aplicăm pe tinerii noștri la tote meseriile 
enumerate mai sus, fiind-că la din contră 
vom fi unilaterali, ca la alegerea cariere
lor de cătră inteligența ndstră.

Precum am înțeles dela un amic din 
Sibiiu, șcdla maghiară industrială sus
ținută din partea statului o frecuenteză 
însă mai mulțl învățăcei români, ca pe 
cea orășenescă, prin urmare numărul în
vățăceilor români în Sibiiu, îl putem fixa 
în cifra totală de 250.

După cum cetim, raulți din acești în
vățăcei sunt provăduți cu stipendii din 
fundațiunile „Demetriu Andronic", „loan 
Vancea" și altele,— ba alții primesc Aju
tore dela reuniunea sodalilor români, cari 
ajutore se adună deosebit prin zelul și 
bunăvoința președintelui reuniunei soda
lilor — neobositul d-n Victor Tordoșan.

Avem noi, mulțămită Domnului, și în 
alte locuri ale Ardealului bărbați meritați, 
cari se interesâză de sporirea numărului 
învățăceilor și de cultura lor; cum sunt 
bunăoră bărbații grupați în jurul Asbcia- 
țiunei meseriașilor din Brașov, advocatul 
Dr. Pătăcean în Turda, profesorul Precup 
în Blașiu și mulțl alții în alte localități. 
Der nici unul, pe lângă tot zelul său; nu 
pote să-și ajungă scopul pănă când învă
țăceii nu vor fi ajutorați din fundațiunile 
nostre în acea măsură, ca să pdtă sub- 
sista fără lipsuri.

Gând scrie cineva despre meseriașii 
români, tot-deuna își aduce aminte de 
preoți și învățători, cari au datorința, de-a 
îndemna poporul a-și da copiii la meserii. 

Nu este destul când numai îndemni pe 
cineva a îmbrățișa o carieră, ci avem da
torința tot-odată a-i oferi și mijlocele ne
cesare la susținerea lor. Mijlocele acestea 
le vom avea numai atunci, când adminis
tratorii fundațiunilor vor conferi stipendii 
în sume așa de mari, cari se corespundă 
cu cerințele unui tiner aplicat la meserii. 
Cei cari se ocupă și s’au ocupat cu așe- 
darea tinerilor la meserii, vor sci mai bine, 
că adi la cele mai multe specii de măes- 
trii nu ofer, afară de învățătura practică, 
nici un alt beneficiu. Astfel cei mai mulțl 
tineri neavend mijlocele necesare, sunt 
siliți a îmbrățișa atari meserii, unde pe 
lângă învățătura practică, mai capătă și 
vipt și cuartir. Așa nu vom ajunge nici
odată a fi representați la cele mai alese 
branșe, la cari să cere și o pregătire șco
lară mai înaltă. Pe când decă se confe- 
resc stipendii mai mari tinerilor meseriași 
și comercianți, atunci administratorii fon
durilor pot pune condițiunea, ca compe
tent! să fie absolvenți d. e. de 4 clase 
gimn. ori reale. Atunci vom ajunge și a- 
ceea, că meseriașii noștri fiind mai inteli
gent vor pute emula și în celea sociale 
cu colegii lor de alt neam.

Administratorii fondurilor vor obiec- 
ționa pdte, că astfel de ajutdre nu se vor 
pute acorda din fundațiunile esistente, 
avend acelea menirea de a ajutora stu- 
denți la școle medii și universități. E ade
vărat, că forte mulțl din bărbații noștri 
iluștri nu amintesc în literele fundațio- 
nale despre meseriași. După cât sciu eu : 
numai Demetriu Andronic, metropolitul 
loan Vancea, prepositul Constantin Pap- 
falvi și Stroescu în Brașov au stipulat în 
literile lor fundaționale ajutorarea învăță
ceilor de meserii. Der nici de cădeți, afară 
de A. Filip din Abrud, nu și-a adus ni
meni aminte dintre fundatorii noștri, și pe 
lângă tote acestea, fie <jis spre lauda ad
ministratorilor fundaționali, se conferă 
cadeților din partea consistorului din Blașiu 
din fundațiunea Șuluț și din alte funda- 
țiuni, de mai mulțl deci de ani încoce, 
stipendii, er representanța fundațiunei Goj- 
du a normat 12 stipendii pentru cădeți, 
deși Gojdu în testamentul său nu amin- 
tesce nimica de cădeți. Este forte bine, 
că administratorii fundațiunilor esplicând 
literile fundaționale în sensul scopului in
tenționat de fundatori, promoveză spori
rea numărului ofițerilor români. Tot așa 
de bine ar fi pentru înaintarea nostră cul
turală, când s’ar abstrage dela disposițiile 

■fundaționale deja învechite și când e vorba 
de ajutorarea învățăceilor de meserii și 
comerciu s’ar conferi și învățăceilor sti
pendii, cari adi se conferă studenților 
dela gimnasii și universități. Inteligență 
cam avem, mulțămită ajutdrelor fundațio
nale. Clasa de mijloc ne lipsesce. Acum 
crescerea acestei clase ar fi timpul să-o 
promoveze fundațiunile, ce odinioră au 
ajutat crescerea inteligenței nostre.

Decă am face așa și părinții de po- 
siție mai bună, funcționari publici, preoți 
ș. a. încă și-ar da mai bucuros copiii lor 
la meserii si comerciâ.

G.

Teatru în LăsciuL
In dina de 6 Noemvrie a. c. tinerimea 

română din . Lăsoud, comitatul Ternavei. 
mici, a dat o representație teatrală, prima- 
representație de acest soit! în comuna a- 
câsta. După representație d-1 Emil I'râncur 
absolvent în teologie, a adresat publioului 
un discurs, care trimițîndu-ni-se, publi
căm din el un estras drept încurajare.

După biserică și școlă — <jice d-I 
Frâncu — teatrul este instituțiunea cea 
mai însemnată. Teatrul este instituțiunea,. 
care ne arată în mod personificat eroii 
naționali, ne represintă pe aoei bărbați, cari 
s’au luptat păn’ la vărsare de sânge pen
tru oâștigarea drepturilor și a libertății po
porului din care au eșit. In el se laudă ou. 
efect moravurile și obiceiurile oelea buner 
virtuțile, solidaritatea, caracterele mari po 
cum și tot aceea ce este nobil, bun și fru
mos. Tot în teatru se combat erășl cu efeot 
sbiciuindu-se ura, invidia, pisma, beția,, 
degenerarea, tradarea, precum și tot felui 
de viții și de alte rele ce se încuibă în 
omenime. Cu nimica nu se pote câștiga în 
mod așa de însuflețitor mândria națională, 
ca prin teatru. Acâsta apoi e și causa de- 
regimele tuturor statelor jertfesc milion© 
pentru teatru.

Din tote acesta urmeză, că fie care 
popor cu aptitudini spre cultură simte tre
buința teatrului. Gum că și poporul nostru 
a simțit-o asta, de sine se înțelege. Urme 
de teatru la poporul român se află încă, 
în sec. al 18-lea. In sec. al 19-lea s’au or- 
ganisat mai multe sooietățl de diletanțî în. 
diverse centre românesc! precum: Brașov,. 
Sibiiu, Năsăud, Lugoș etc. O deosebită 
atențiune merită însă amintirea societății 
teatrale din România: Milo, Pascali, Tar- 
dini, Petculescu, Ionescu, cari au venit cu 
trupele lor teatrale prin jumătatea a doua 
a sec. al 19-lea și au fost primite de po
porul nostru cu un entusiasm ca din po
veste, cu un entusiasm ce nu se pote descrie.

Se pote deci dice cu drept cuvînt,. 
că decă George Lazar a trecut Carpații 
arătând celor din România-Liberă, că 
pot învăța carte și în limbă românescă, așa 
Matei Milo și Pascali au adus șcdla Tha- 
liei teatrale române la noi în Transilvania 
și Ungaria arătând, respective dând impuls- 
societăților de diletanțî de pe aici nu nu
mai la desvoltarea simțământului național,, 
ci chiar ia înființarea „societății nostre- 
pentru crearea unui fond de teatru român",, 
căci la câțl-va ani după venirea lui Milo 
și Pascali de fapt s’a și înființat numita 
societate, care an de an a făcut progrese 
îmbucurător© creându-șl și un fond însemnat.

Din statistica comitetului central al 
acestei societăți reiese, că mișcarea teatrală 
la noi Românii se află în o stare de des- 
voltare continuă un stadiu de desvoltare 
îmbucurătore, căol representațiunile teatrale 
ce se dau cresc forte an de an, lățind u- 
să pănă în celea mai depărtate locuri șl 
în cele mai puțin însemnate comune.

Cum că poporul din acâstă comună 
iubesce piesele teatrale ne-a dovedit’o cu nă-

și regele voind să-și repare greșala, dete 
voie servitorului să ceră ce doresce, fie 
chiar slujba cea mai înaltă la curte. Ser
vitorul refusâ totul, ceru numai un cal și 
bani de drum, căci cpcea el, că ar avea 
mare plăcere să cundscă lumea și doresoe 
să se plimbe câtăva vreme. Așa der el 
pleca de la rege și se duse în lume. Intr’o 
(ji ajunse la un heleșteu și vădu trei pești, 
cari se încurcaseră printre trestii și se chi
nuiau să ajungă erășl în apă. Cum el în
țelegea limba animalelor, audea vaietele 
lor că se vor prăpădi. Fiind milos se dete 
jos de pe cal și aruncă pescii în apă. Ei 
nu mai puteau de bucurie și strigară cătră 
mântuitorul lor: „O vom ține minte și-ți 
vom răsplăti". Omul nostru mai merse cât 
mai merse, când audi o voce în nisip. El 
luâ sâma și audi cum regele furnioilor se 
plângea: „Ah de ce omenii nu ne cruță 
cu animalele lor grosolane. Etă acel cal 
nătâng ml-a omorît fără, milă omenii mei 
ou copitele lui gredie". Omul apucă pe altă 
potecă și regele furnicilor^îi striga: „O vom 
ține minte și-ți vom răsplăti". Ajunse acum 
într’o pădure și acolo vădu o păreohe de 
corbi, aruncând puii din cuib : „Plecați de 

aici ștrengarilor, strigau ei, nu vă mai pu
tem sătura, sunteți destui de mari, hrăni- 
ți-vă singuri". Sărmanii pui erau pe jos și 
se sbăteau cu aripidrele și încercau sătsbore 
și țipau: „Vai de noi, copii neputincioși, 
se ne hrănim noi siDgurl, când nici nu pu
tem să sburăm! N’avem decât să ‘îflurim 
de fome! Bunul tînăr să dete jds de pe 
cal își omorî calul cu sabia și îl lăsă se 
fie hrana puilor de corbi. Puii se apropia- 
ră, se săturară și strigară: „O vom ține 
minte și-ți vom răsplăti". Acum tînărul 
trebuia să mergă înainte pe jos și după-ce 
străbătuse căi multe, ajunse într’un oraș 
mare. In acest oraș era mare larmă și îm- 
bulzâlă și mai mare pe stradă și uh om 
călare făcea cunoscut tuturor, că fiica re
gelui caută un soț, dar cine voesoe s’o do- 
bândescă trebue să esecute mai întâii! o 
muncă grea, grea de tot, și decă nu va is- 
buti s’o facă, își va pierde viâța! Mulțl se 
încercaseră deja, dâr nereușind își pierdu
seră vieța. Tînărul nostru când vădu pe 
fiica regelui în totă frumsețea ei, uită ori
ce primejdie, merse la rege și i-se înfățișa 
ca pețitor. Fu dus la marginea mărei și în 
fața lui fu aruncat un inel de aur în ma

re și i-se dete poruncă să scotă acest inel 
din fundul mărei, tot odată fu amenințat 
că decă se va ivi deasupra apei fără inel, 
îl vor oufunda din nou în mare și el va 
trebui să pieră acolo. Stând el așa la mal 
nehotărît ce să facă, vede de-odetă apro- 
piindu-se trei, pescl și erau tocmai aceia 
cărora le scăpase viăța,

Pescele din mijloc ținea în gură o 
sooioă pe care o aducea la mai la piciorele 
junelui și când el ridica scoica și o des
chise, găsi inelul de aur în ea. Forte vesel 
îl duse regelui, așteptând să i-se dea răs
plata făgăduită. Dâr oând fiioa regelui, 
care era forte mândră, afla că tînărul nu 
e din sânge nobil, îi ceru să-i mai facă și 
o a doua ispravă. Chiar ea se scoborî în 
grădină și risipi prin ârbă zece sad de 
meii! și-i dise : „Pănă mâne dimineță îna
inte de răsăritul sorelui, trebue să aduni 
meiul și să nu lipsescă nici un grăunte". 
In zadar junele se tot gândea cum să mai 
facă și acesta și ședea trist în grădină și 
aștepta să fie dus ia mdrte, când se va 
crăpa de diuă. Când cele dintâi raze ale 
sorelui străbateau prin grădină, el vădu cei 
dece saci plini, puși unul lângă altul și nu 

lipsi nici un grăunte de meiu. Regele furni
cilor venise peste nopte cu mii și mii de 
furnici și animalele reounoscătore adunaseră 
în saci tot meiul. De dimînâță fiica regelui 
se scoborî în grădină și se mira când vădu, 
că tînărul făcuse oe ea corpse. Dâr ea tot 
nu putu să-și stăpânâscă mândria inimei și 
dise: „Deși ai făcut cele două lucruri ce 
eu ți-am cerut, tot nu vei fi soțul meu, 
pănă nu-mi vei aduce un măi’ din pomul 
vieței". Nici odată bietul tînăr n’ar fi pu
tut să găsescă pomul vieței, dâcă puii de 
corb, cari voiau să fie și ei recunoscători, 
nu i-ar fi venit într’ajutor. Ei crescuseră 
mari și mergeau după mântuitorul lor și când 
audiră ce cere fiica regelui, sburară numai 
decât la pomul vieței și unul dintre ei 
aduse în cioc mărul și îl lăsă să cadă în 
mâna tînărului, care îl presentâ frumosei 
fecidre, și aoum ultima condițiune fiind fir 
plinită și ne mai avend nici un alt cuvem 
de împotrivire, ea deveni soția tînărului ș 
când bătrânul rege muri, el fu încorona 
ca rege și trăiră amândoi fericiți și ajun 
seră la adânci bătrânețe.

(„A. T.“) Toma Dicesczt..
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■suința ce și-a dafo ca să obțină succesul 
■dorit, care năsuință — considerând că se 
află numai la începutul înbrățoșăril artei 
dramatice — nici nu le-a fost zădarnică. 
Ne-au causat nonă ospeților câte-va ore 
■plăcute, îu urma cărora eu ca ospe, în nu
mele âspeților, le doresc isbândă deplină 
în întreprinderea nobilă ce au inițiat.

Asemenea aduc cuvinte de laudă bra
vilor tineri Emil Almășan, comerciant, și 
Valeriu Platon, învățător, cărora le revine 
partea leului din succesul obținut: celui de 
întâiQ. pentru procurarea oelor necesari și 
pentru aranjarea lucrurilor, celui de al 
doilea pentru instruarea diletanților aleși 
din sucrescența tineră a aoestei comune. 
'Onore lor !

Cundscerea pământului
și gunoirea lui.

— Urmare. —

înainte de t6te voiu specifica tote 
soiurile de gunoiii, apoi void vorbi 
-despre îngrijirea gunoiului și mai pe 
urmă despre folosirea lui.

Gunoiu avem de mai multe fe
luri și anume :

1. Gunoiii de vite cornute, acesta 
■este cel mai bun și mai țiitor, căci 
corespunde mai la tâte plantele și 
la tote soiurile de pământ, fiind-că 
stîmpără pământul veros și îl leagă 
pe cel năeipos, er pe cel lutos îl 
face roditor. De sine înțeles, oă a- 
târnă și de la calitatea lui, de 6re 
ce gunoiul de la vite reu ținute și 
slabe e cu mult mai fără de putere, 
față de cel de la vitele bine ținute 
și grase.

Despre păstrarea în bună putere 
a acestui soifi de gunoiii, void vor
bi mai târcjiu la gropa de gunoiii.

2. Gunoiul de 6ie e unul dintre 
■cele ce încălcjesce mai repede și mai 
tare, de aceea și mai puțin durabil 
(țiitor), căci abia ține 1—2 ani. Se 
potrivesce bine pentru locurile reci, 
Inse nu e consult (bine) oa în anul 
prim după gunoire se se samene 
plante spicose, căci picând la pă
mânt în urma grăsimei locului, se 
pălesc și ostenela economului e nu
mai în zadar! Mai bine e se se sa
mene în anul prim cucuruz.

Acest gunoiti se pbte face pro
ductiv astfel: In ocolul sâu grijdul 
unde iernăm oile, e bine ca se lă
săm ogrinjî pe sub oi, ca astfel din 
gunoiul și urina intrată în paiele 
ogrinjilor se se formeze un strat, pe 
■care apoi din când în când se-l pre- 
sărăm cu păment în grosime de 2 
degete. Urma, gunoiul și ogrinjii nu 
numai că vor forma gunoiu mult, ci 
și bun și călduros. Vara se p6te face 
așa numita gunoire prin târhre, care 
este recunoscută ca cea mai bună. 
Nu e bine ca o târlă se steie în 
un loc mai mult ca 3—5 c|ile, de 

■ dre ce îngrășind pământul în un loc 
prea tare și în alt loc numai puțin, 

..atunci nu ne vom pute folosi pă
mântul cu succes păzind o parte 
a pământului prea tare și alta în
târziind.

3. Gunoiul de cal este unul dintre 
-cele mai serace în apă, mai căldu
ros și mai puțin durabil fiind-că 
după-ce se uscă, se pulverisâză și 
se pierde. La gunoire e recomanda- 
-bil pentru locurile argilose, lutâse, 
■reci și greoie. Mai cu efect și mai 
productiv e dâcă îl mestecăm în 
gropa de gunoiti, cu gunoiul vitelor 
cornute.

Balegiledecal sunt cele mai bune 
.pentru facerea de răsadnițe (mele- 
gariu), fiind-că grăbesee crescerea și 
desvoltarea plantelor.

4. Gunoiul de porci este unul din
tre gunoiele cele mai apătose și mai 
reci, prin urmare și mai reu, de â- 
■ceea e mai bine a se împrăscia pe 
.fânațe, de cât pe locurile arătore, 
căci cuprindând în el o mulțime de 

•sămințe, acestea fac economului ne- 
• caz, răsărind.

o. Gunoiul de paseri este unul 
dintre cele mai de frunte, căci nu- 
trindu-se paserile cu grăunțe, produc 
un gunoiu durabil și bun.

E recomandabil ca în locul unde 
se culcă găinile, gâscele, rațele și 
porumbii, să se presare din când în 
când și puțin pământ, de ore ce prin 
acâsta devine și mai roditor. Acest 
gunoiu e bine să’l presărăm pe lo
curile unde vedem că legumile ni 
sunt atăcate de insecte.

6. Fecaliile omenescl (escrementul) 
este unul dintre cele mai cu putere 
și e greșală ca omenii noștri nu le 
folosesc fiindu-le scârbă de ele, cu 
tote că decă din când în când ar 
presăra pământ preste ele, îngroșm- 
du-se ar deveni unul dinte cele mai 
de frunte gunoie, căci atunci s’ar 
pută transporta cu o mai mare ușu
rință. Acest gunoiu fiind forte pro
ductiv se păte folosi ori la ce și cu 
un deosebit succes în grădinărie.

7. Gunoiul verde este format din 
verdâța îngropată sub brazdă. Acest 
soiu de gunoiu economii și’l fac așa 
că primăvara samănă rnăzăriohe seu 
alte plante leguminose, pe cari apoi 
pe timpul înfloritului arând locul le 
astupă sup brazdă. De aceetă guno
ire se folosesc mai cu semă la lo
curile depărtate de sate, tot de a- 
cesta se ține și gunoiul format din 
frundele arborilor.

8. Compostul se formâză din tot 
felul de rămășițe aruncate într’un 
loc unde după un timp îndelungat 
dospind se prefac în gunoiu.

E bun pentru gunoire și pă
mântul scos de prin șanțuri precum 
și tină pe pe strade (drumuri).

Mai sunt încă și alte moduri de gu
noire numite și „gunoire minerală'1, 
făcut prin presărare de gips, var seu 
margă, care însă nu e așa de bun 
ca gunoiul animalic și nici nu e în 
stare poporul nostru a se folosi de el.

Gropa de gunoiu.

Pentru a ave însă un gunoiu 
bun, trebuie ca se ne pricepem bine 
la îngrijirea lui, și anume:

1) se seim produce gunoiu mult
2) să’l seim păstra în putere bună.
De ore-ce economii noștri nu 

pot ca fie-care soifi de gunoiu să’l 
stringă și păstreze separat, de aceea 
aflu de bine a recomanda, ca aceste 
soiuri de gunoiu și mai cu sămă gu
noiul animalic să’l adune la un loc 
și acolo să’l păstreze după modul cum 
îl voifi esplica mai la vale.

Pentru a păstra tote soiurile de 
gunoiii în un loc, este de lipsă, ca 
se ne facem așa numita gropa de 
gunoiii, deore-ce numai așa vom pu
te produce gunoiG bun, gras și țiitor.

Lucrul cel mai de frunte este 
alegerea locului unde să-și facă eco
nomul grăpa degunoifi. Acâsta tot- 
dăuna trebue să o, facă pe un loc 
mai aședat și în apropierea cam de 
3—4 metri, și de se pote în spre 
nord dela grajd, pentru a fi ferit 
de sore și de vânturile calde de1 că- 
tră miazăcji, ca astfel se nu se usce. 
In cașul când nu este un loc destul 
de potrivit în dosul grajdului seu 
a altui edificiu (afară de casă sau 
pivniță) din apropiere, atunci e re
comandabil, ca șă se plantele în ju
rul grăpei de gunoiii câțiva aiborl 
său pomi, ca d. e. frăgarl, frasini, 
castani sălbatici ect.

Cu tăte acestea nu este ertat 
a o face în nemijlocită apropiere 
de grajd ; căci curgând apa de ploie 
și zăpadă de pe streșină, ar spăla 
părțile nutritore ale gunoiului, fără 
de care gunoiul nu are nici o valâre. 
Pentru aceea trebuie să fim băgători 
de samă (prevecjetorl) ca să nu facem 
gropa de gunoiii în un loc prea 
așezat sâu în o grăpă unde s’a în

datinat a se scurge apa de ploie, 
căci prin aceea se slăbesce puterea 
gunoiului.

După ce ne-am aflat locul po
trivit, ne facem calculul, cât de 
mare să ne fie grăpa. Acest lucru 
îl isprăvim așa: ne numărăm vitele, 
căci de la mulțimea vitelor atârnă 
și lărgimea gropei. Socotim apoi, 
că decă după fie-care vită ne tre
buie atâta loc pertru gunoiu, cât 
loc îi trebuie în grajd adecă cam 
4—5 mO, atunci luăm o rudă și ne 
facem forma. Cea mai bună și mai 
potrivită formă este cea lungăreță 
unii însă o fac și rotundă.

(Va urma.)

MULTE ȘI DE TOTE.
Judecata unui nație.

In anii trecuți, într’un oraș din partea 
de miaejâ-nopte a Turciei europene, doi 
bulgari oreștinî se duseră înaintea pașei 
turcesc. Pricina între ei era următorea :

Bătrânul clădise o casă și se mută 
în partea de sus a casei. Curând după a- 
ceea însă, tînărul se căsători și ceru sus 
și tare ca să-l lase să locuiască el în partea 
de d’asupra a oasei și tatăl său în cea de 
sus. Și neputându-se învoi cu nici un preț 
se înfățișară înaintea pașei. Pașa, asoultând 
ponosul întreba pe cel tînăr:

— Unde vrei să locuescl?
— In partea de sus, răspunse acesta.
— Acesta însă nu-i ou dreptate, a- 

daugâ pașa.
— Eu cred tocmai din contră, cp96 

tînărul, fiind-că eu sunt mai tînăr.
Pașa rămase, câtă-va vreme gânditor, 

apoi îl dise:
— Acum închină-te după religia vos- 

tră de ghiaur și rostesce rugăciunea pe 
care o cjicețl voi în fie-care di!

Tînărul, făcendu-șl cruce, clise: In nu
mele Tatălui, și al Fiului...

— Stai, cjise pașa. Pe cine ai pome
nit când aveai mâna la frunte ?

— Pe tatăl!
— Der când aveai mâna pe dedesupt ?
— Pe fiul!
— Pe fiul! Ei bine, urma pașa, tatăl 

e d’asupra și fiul de desupt! Aoum mer
geți acasă și vă țineți de judecata asta: 
tatăl să stea d’asupra și fiul în partea de 
jos a casei, căci acestă judecată e făcută 
tocmai după legea vdstră !

Și în felul acesta, procesul dintre tată 
și fiu se sfîrși, încredințat fiind aoum tînă- 
rul despre cererea dreptă a tatălui său.

*
«Judecătorul și bărbierul.

Un judecător engles, care era în a- 
celașl timp și un eminent jurist, luase obi
ceiul de a se rade în fie-care dimineță la 
același bărbier. Cum e natural, o ore care 
prietenie se stabilise între bărbier și ju
decător. In timpul delicatei operații, ei 
stăteau de vorbă despre afaceri, despre 
pplitică. I.ntr’o cH bărbierul manifestă do
rința de a învăța dreptul și îl ceru părerea.

Judecătorul credu nemerit să-l încu
rajeze și îl promise de a-i da cărți ce îl 
vor fi de mare folos, așa că din aoea cji 
convorbirea a luat un caracter ou totul 
egal. Bărbierul spunea judecătorului bănu- 
elile sale ou privire la înterpretațiunile 
texturilor de lege.

— Domnule judeoător, spunea el — 
admițând, că s’ar ivi o cestiune în aoest 
sens, ce ar trebui să fac ?

Și judecătorul îl spunea părerea lui 
și procedura de urmat.

Multe luni trecură în acest chip și 
judecătorul era satisfăcut de elevul său.

In ochii săi bărbierul făcea mari pro
grese. Insă un prietin îi destăinui tot 
misterul.

Tezele, pe cari bărbierul le spanea 
judecătorului, nu erau imaginare și părerile 
erau vândute pe sume mari la persone in
teresate. Sub pretextul de a studia dreptul, 
bărbierul îșl făcuse o olientelă bună.

Aflând astea judecătorul se duse a 
toua <ji s6 se radă.

Bărbierul, pe când trăgea briciul pe 
curea, întrebă :

— Domnule judecător, ce trebuie fă
cut în cutare cas ?

— Ce e de făcut — răspunse judecă
torul. — Vino la mine acasă, adu-mi o 
hârtie de 100 de franci și-tl voi spune îndată.

Anunțuri de câsStorie.
1) George Cojocariu gr. or. calfă de zidar 

cu Paraschiva Baboi gr. or. Brașov. 2) Niculae 
Bureția gr. or. servitor de prăvălie cu Maria Mi- 
cușan gr. cat. din Avrig.

Nu esistă mijloc mai ’bun de a-șl 
câștiga sănătatea, ca crucea duplă electro
magnetică R. B. Nr. 86967 și sute de 6- 
menl ișî mulțumesc recâștigată sănătate 
și dorul de vieță d-lui Albert ,Muller în 
Budapesta V. Vadâsz u 42/a E., ceea ce 
dovedesce și următ<5rele două scrisori de 
recunoscință.

I. D-lui A. Muller în Budapesta. De 
ore-ce crucea electro-magnetică R. B. Nr. 
86967 mi-a ajutat fdrte mult și cu succes 
în contra astraei și a reumatismului, nu 
pot trece cu vederea să nu-ți esprim oea 
mai sinceră mulțumită și se recomand a- 
cest lec tuturora cu căldură

Cu stimă: Iovram Kovacevicl, Dolu- 
Tuzla.

II. D lui A. Muller, B-pesta. Fiica 
mea a purtat crucea electro-magnetică 
R. B. Nr. 86967 contra bătăii de inimă si 
s’a însănătoșat, pentru ceea-ce îțî mulțu
mesc din inimă.

Stiraător: loan Leidl, Verșeț.

De aceea îndemnăm pe toți aceia, 
cari sufer de reumatism, influență, astmă, 
peste tot de nervi, să-șî procure un ast
fel de aparat, căci costă numai 6 cordne 
și se se îndrepteze în privința acesta cătră 
d-1 Albert MUller în Budapesta. V. Vadâsz 
u. 42/a E.

Vindecarea deplinii a bote
lor secrete. Să nu pregete nimeni în- 
tr’o oestiune atât de gingașe a se presenta 
odată în personă, pentru oa cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din streină- 
tate poți afla puctual locul, causa, răs
pândirea și starea bdlei, ori est de adânc 
ar fi boia înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminărl poți eu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la videcarea răului, 
ceea-ce fie-care o pote face acasă fără de 
a-șl împiedeoa oeupațiunile. Decă cine-va 
nu pote veni în persină, atunci să-șî des
crie bâla ou deămănuntul și după ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebuinciose pe lângă ținerea 
în cel mai mare secret. In scrisore pune 
marcă de răspuns. După încheerea curei, 
scrisorile se ard seu la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de leouitor si curățitor a 
institutul special al d-rului Palocz, medic 
de spital (Budapesta VII Kerăpesi-ut 10) 
unde cu bună voință și consciențiositate 
capătă ori cine (bărbat seu femee) deslu
șiri asupra vieții seosuale, unde i-se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăreso, 
trupul întreg se eliberăză de bolă și sufle
tul de chinuri.

Fără conturbarea ocupațiunilor cHl- 
nice Dr. Palocz vindecă de ani de dile ou 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul seu propriu de vindecare și cașurile 
cele mai neglijate, bolele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinărei, de nervi, 
urmările onaniei și ale sifilisului, boia albă, 
bole de sânge, de piele și tote bolele ce 
se țin de organele secsuale femeescl. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
separată. Consultațiunile le dă însuși Dr. 
Palocz de la 10 ore în. a. pănă la 6 6re 
săra (Duminecă pănă la 12 ore la amiadl).

Adresa Dr. Palocz, medic de spital, 
Budapesta VII, Kerepesi-ut 10.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.

ANUNȚ.
Un absolvent al cursului de no- 

tariu află cu 1-ma Ianuarie 1905 
aplicare în cancelaria subscrisului. 
Salariu fix lunar 90 corone. Se re- 
cere perfectă cunâscere a limbei ro^ 
mâne și maghiare. A se adresa că
tră subsciisul

Procopiu Heriea,
notar com.

Cugier (Kudzsir).
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Articole pentru cadouri de serbâtorile Crăciunului 
...................... cu prețuri forte scăzute ......................  
recomandă Firma |V|_ &, L. LăSZI6 Succesorii, 
eoeeoes3eKK3EKSG£S3G Brașov, Tîrgul Inului nr. 29.

Și aniline: vtxx sortiment "bog-at <a.e:
Basmale, Ciorapi, Pânzărie, Stofe de rochii etc. etc.

se vinde cu prețuri forte scădute. “W

Cadouri potrivite de Crăciun! -ss® o
Conținutul următorilor articolT

ț Iligieilici sunt întrebuințați de cei 
mai renumiți profesori și mediol, și 
sunt declarați de forte buni.
dpnpirjn contra tusei, regușelil, dureri de piept, 
UullD|țlil ofticei, tusei măgăreștl, catarului, ast- 
mei, greutății de respirat, lungorei și tusei 
seci. Vindecă sigur și repede. — Prețul 1 cor. 
20 fii. și 2 cor.
PoTlajp lllionpp contra durerii de ose, poda- 
udpulu llllilUl U grei, reumatismului recelilor, 
durerilor de cap, de dinți și nervi, precum și 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrinite bole le 
vindecă. — Prețul 1 cor. 20 fii. și 2 cor. 
PpntHPin contra morburilor de stomach, pre- 
bull Iul 111 cum lipsa de apetit, mistuirea rea, 
catarul și aprinderea de stomach, greță și vo- 
mare, sgîrciurile cele mai grele, Leac sigur.
cor. 20 fii. și 2 cor.

Kaljodsarsaparil
morburile tinerețelo-.
T fiVhnnhfllIO închiderea scaunului e causa di- 
JjQAulIllUUllu feritelor morburi, precum pal
pitarea de inimă, amețeli, dureri de cap și 
altele. Deci cine sufere de încheierea scaunu
lui, numai decât se comandeze Laxbonbons, ză
hărele purgative, plăcute și dulci la gustat. 
— Prețul 1 coronă.

Faceți încercare despre orl-ce articol și 
Ve veți convinge.

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

catarul și aprinderea de stomach, grețâ și vo- 
3 u..................
Folosește și la curățirea sângelui.— Prețul 1

ijl mijloc escelent peutru cu- 
l rățirea sângelui la sifilis, 

. — Prețul 1 sticlă 2 cor.

Nr. 2354-1904.

PUBLICAȚIUNE.
In sensul § 203 din ordinul în

altului minister de interne Nr. 128.000 
—1902 sunt provocați toți tutorii și 
curatorii, — afară de tată și mama 

cari nu sunt obligați de-a sub 
șterne socotblă anuală, că cel mult 
până în 15 Ianuarie 1905 se ridice bi
letele de anunțare dela scaunul or- 
fanal orășenesc și să le umple refe
ritor la relațiunile persanale ale mi- 
norenilor și curandilor dând respuDs 
la tote întrebările și pănă în 31 Mar
tie 1905 se le predea tuterului comunal 
orășeneșc.

Pentru personele cari sunt puse 
sub curatelă — din causă de absență 
nu trebue umplute biletele.

Acei tutori sau curatori, cari în 
gradul neînsemnat de cultură nu

sunt în stare s§ umple aceste bilete 
în mod corespumțetor, trebue se fa
că anunțarea verbal — până la ter 
minul de mai sus — la tutorul co
munal orășenesc.

Brass 6, în 8 Decemvrie 1904.
1584.,2—3 Tutorul comunal orășenesc.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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ISVORUL de APĂ AMARĂ
1 FRANCISC 101 I 

se distinge
după declarațiunile autorităților medicale:

„Resultat în totd’auna sigur și mulțumitor".
Prof. Dr. Erhardt, Berlin, director al clinicei medic. 

„Chiar și în cantități mici are efect și nu este desagreabilă la 
beut". Prof. Dr. Kussmaul, Heidelberg, director al clinicei medic, 

„în cantitate mică, abia 150 gr. are efect sigur."
Prof. Dr. de Korâiiyi, Budapesta, director al clinicei medicale, 

„în general lăudată ca avend gust bun".
Prof. Dr. de Buhl, Miinchen, direotor al inst. patologic. 

„Un gust mult mai bun, decât la alte ape".
Dr. Hofmeyer, Berlin, medic dirigent al spitalului Elisabet. 

„Produce efect chiar și în cașul, când intestinul este iritabil, 
fără dureri și fără greutăți".

Prof. Dr. de Loube, Wurzburg, director a! clinicei medicale, 
„întrebuințarea este liberă de ori-ce consecințe desagreabile." 

Prof. Dr. Baccelli, Roma, directorul clinicei medic. 
„Supără acțiunea stomacului, mai puțin decât alte ape mi

nerale".
Prof. Dr. Theodori, BucurescT, medicul regal. 

„Chiar la întrebuințare mai îndelungată nu provocă indisposiții". 
Prof. Dr. de Bamberger, Viena, director al clinicei medic. 

„Efect unitar, fbrte bun, chiar și la întrebuințare mai îndelungată". 
Prof. Dr. Drasclie, dirigintele secț. V., a spitalului general. 

„Se întrebuințeză cu folos pănă în ultimul timp."
Prof. Dr. Schauta, Viena, director al clinicei I., pentru bole de femei.

Certificatul ministrului de resboiii c. și r. (secția sanitară) în Viena.
„Apa amară Francisc Iosif are aprope fără esoepție efect sigur și 

repede, necausând nici chiar la întrebuințare mai îndelungată indisposiții 
secundare. Bolnavii o beau bucuros din causa gustului plăcut."

se
APA MEME^AIiĂ „EBAWCISC IOSIF“

pote căpăta în tote depositele cunoscute de ape minerale. 
«IKECJTIEAEA în BEDAPESTA.

Spre a-se asigura contra amăgirilor, consumentul se cei*ă expres
„Apa amară „FRANCISC IOSIF". 24—0.1301.

oo

MAREA BANCRUTĂ!
Hew-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrica de argintăriă. s’a văcjut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei resplate mici pentru muncă. 

A’it sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

En trimit: fl. 6.60
1

• w —

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru ■ 
lapte patent american ;

cescl Victoria englezesci; 
candelabre de masă; 
streourătore pentru c6iă; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.
Tote cele 4-‘i de obiecte sus amintite au costat ma1 

nainte fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de 6. fi 60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșî păs- 
treză colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acăsta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Cadouri ocasionale și de nuntă!
(în economia casei.)

Depou numai Ia A. HIRSGHBERG-S
Teiephon Nr. 7114, Exporthaus von amerik. Patent-Silber-waarenfabrik

W I E j_V, II., KcBnin-andtstrasse I»
Se trimite în provincia numai cu rambursă poștală seu cu trimiterea sumei 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca:

Estras din scrisorile de recunoscință.
Sunt forte mulțumită cu trimiterea garniturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fi. 6.(i0. — Kolozsvar. Exelens Baronin Bânffy.
Sunt forte mulțumit cu trimiterea garniturei, și să-mi mai trimiteți încă una. 

Bozovics, Săndor Keresztessy,
suprefect.

Stimate Domnule!
Sunt forte mulțumit cu garnitura. Me rog a-i trimită și socrei mele, baronesei 

Nyary născ. de Somogyi, trei asemenea garnituri la Szunto.
Baron lulius Nyary.

6 cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent 
american ;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;

1

6
2
1
1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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