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Acte și fapte.
jBrațtov, 8 (21) Dec. a. c.

E o datorie durerosă, pe care 
trebue se ne-o împlinim acji fată cu 
nâmul nostru românesc și fată cu 
acea mică părticică din el, ce se 
numesce Scheiul Brașovului, 6r în 
deosebi fată cu Românii din sub- 
urbiul de vechiu nume, care a(ji 
nu este locuit ca odinibră numai 
de acesta vită, ci parte mare și de 
conlocuitori de alt neam.

Ce a fost odinioră Sclieiul ne 
arată biserica și școla ce se înalță 
în mijlocul lui; ne arată acele cărți 
istorice cari ne povestesc despre ne
goțul înfloritor și despre bunăstarea 
Românilor Scheienl, der ne istori
sesc în rândul întâiă despre iubirea 
de frate și de neam, despre inima 
deschisă și mare, cu care fruntașii 
scheienl de pe vremuri au sciut se 
facă și ceea-ce pe atunci părea cu 
neputință, înzestrând biserica și școla 
cu prinosul jertfelor lor. Au sciut 
să le facă tote acestea, urmând sfa
tului și conducerii bărbaților români 
luminați și însuflețiți pentru binele 
obștesc, pe cari provedința i-au plân- 
tat în mijlocul lor fie dintre cei de 
baștină scheiană fie dintre frații lor 
din alte părți.

Nu era în vremile de odinioră 
bărbat român învățat și cu inima la 
loc, care punendu-și piciorul în Bra
șov se nu fi fost primit, nu numai 
de Românii din Cetate der și de cei 
din Schein, cu brațele deschise, căci 
tot-deuna a avut mare lipsă poporul 
nostru de aci de bărbați luminați, 
de cinste și de nădejde în tote. — 
Și bunul Dumnecjeu voind binele 
acestui popor i-a și trimis din tote 
unghiurile locuite de JRomâni băr
bați de aceștia, fără a căror nobile 
stăruințe și fără a căror muncă cins
tită, credinciosă și închinată binelui 
poporului, el ar fi rămas aprope cu 
totul lipsit de mijlocele acelei cul

turi naționale, care singură era în 
stare a-1 pune în legătură strînsă cu 
întrâga națiune română.

Ne mai vorbind de ’omenii în- 
vețați, cari erau forte puțini, precum 
nici astăc|l nu sunt mulți, nu trebue 
să uităm, că breasla neguțătorimei 
nostre din Brașov, a celei mai inte
ligente, care alcătuia așa cjicend 
matca negoțului românesc reseritean, 
nu era recrutată în partea ei cea 
mai covîrșitbre din sînul popora- 
țiunei băștinașe brașovene. Erau cei 
mai mulți „venetici11, cum unor 
bmeni originari din Scheid le place 
așa de mult a numi și afli pe toți 
aceia, a căror păriniți și strămoși 
n’au umblat pe cărările și ulicibrele 
Scheiului și n’au auflit „sfânta surlă“ 
la Paști.

Când vrednicii bărbați, cari au 
venit aici din alte părți, și s’au fă
cut cu trup și suflet Români Brașo
veni, ori că au locuit în cetate ori 
în Scheid, au dat tot ce numai au 
putut, minte și avere pentru bună
starea și cultura poporului român 
brașovean, de sigur că nu s’au gân
dit nici pe departe, că peste atâtea 
și atâtea fleci de ani vor trebui se 
se întorcă în mormântul lor, decă 
vor auc|i țipetele și răcnetele câtorva 
„nădrăgari băștinași" din Scheid, 
cari nu mai pot încăpâ acum nici 
de profesorimea și învățătorimea 
șcblelor nostre românesc! și o învi- 
nuesc, cum și pe unde numai pot, 
că ea, care numai pentru învățătura 
și deșteptarea poporului trăiesce și 
muncesce, fiind „venetică", n’are 
simț și pricepere pentru binele a- 
cestuia, ba este chiar dușmană po
porului „desprețuit", „părăsit" și 
„nedreptățit".

„Cerem ca Românii venițî din alte 
părți și aședațî la noi cei mai mulți ca 
domni mari cari trăesc în belșug și ha
bar n’au de durerile și lipsurile nostre și 
nu pot ave față de noi dragostea și tra
gerea de inimă, pe care o au puținii fii 
ai poporului nostru de j aici ridicați prin 

învățătură. — cerem ca acești domni stre
ini ori se nu se mai amestece în darave- 
rile ndstre, ori, decă se amestacă, să nu 
hotărască asupra ndstră numai așa de la 
Casina românescă...

Aceste rânduri le găsim într’o 
broșură roșie, ce au scris’o și au 
scos’o din tipar (filele acestea câți-va 
„nădrăgari băștinași" din Scheid, cari 
s’au „ridicat prin învățătură" și cari 
acum, neputând pe calea .acesta să 
ajungă domni destul de mari ca să 
trăescă în belșug, umblă să se ridice 
pe căi piecjișe prin aceea, că ațîță 
poporul din Scheid în contra frați
lor și colegilor lor. II ațîță, cu scop 
ca poporul de rând, care nu vede 
și nu pdte judeca cum se cade mer
sul lucrurilor, înstrăinându-se de toți 
ceilalți, să asculte numai de ei și 
să se facă unâltă în mâna lor, cum, 
durere, s’a întâmplat în parte la 
alegerea comitatensă din Scheid de 
la 3 Decemvrie n. trecut.

Aici le-a succes într’adevăr „pu
ținilor fii ai poporului din Scheiu", 
— căci cei mai mulți dintre aceș
tia cu învățătură sunt în contra lor 
și îi țin de rău — a desbina popo
rul din Scheid și a-i aduce pe cap 
potera streină.

Și pentru ce au făcut ei un lu
cru ca acesta, care nu s’a mai po
menit de când esistă Scheiul? Pen- 
tru-ca — cum spune tot broșura roșie 
amintită, să se facă pe voia unei 
singure persone și să se scape acesta 
persbnă de neplăcerea ce o amenința, 
ca să nu mai fie alăsă de majori
tatea Românilor Scheienl în congre
gația comitatului, fiind că și-a perdut 
încrederea înaintea lor.

Și acăstă personă, despre care 
se mai cjice de un altul în broșura 
roșie, că în treburile bisericesc! și 
școlare a desfășurat un esclusivism 
și o intoleranță escesivă, adecă s’a 
purtat atât de înfumurat, necruțător 
și obraznic față cu alții, încât a pro
vocat reacțiune la ultimele alegeri 

bisericesc! și a fost spulberată din 
comitetul parochial — vine acum și 
în aceeași broșură, îndrugând cele 
mai mari neadevăruri și falsificând 
faptele petrecute vrea să pună tâte 
păcatele ei în cârca „Gazetei Transil
vaniei". Nu elucru derîs? Cine să mai 
stea de vorbă cu bmeni ca aceștia?

Cum ei au dat năvală fără de 
veste cu potera votanților străini în 
sala de alegere pentru a resturna 
ceea-ce s’a hotărît de cătră partidul 
nostru național și ceea ce a fost în 
tot-dâuna respectat, așa năvălesc a- 
cum cu minciunile cele mai îndrăs- 
nețe și încornurate asupra cetitorilor 
broșurei lor.

Vom dovedi tote falsificările pri- 
vitore la „actele și faptele" din bro
șura lor.

Revistă politică.
Săptămâna acesta a fost una 

din cele mai agitate în starea poli
tică internă. După cele ce s’au pe
trecut în ședința ne mai pomenit de 
scandalbsă de la 13 Decemvrie, și 
după ce guvernul șl-a pierdut ori-ce 
nădejde, ca să mai pdtă lucra ceva 
cu dieta actuală, ministrul președinte 
Tisza s’a dus Sâmbăta trecută la 
Viena, ca să raporteze Majestățil 
Sale asupra situațiunei și să-i căra 
autprisarea de a disolva dieta și în 
stare de ex-lex.

Imediat după acestă audiență, 
(fiarele oficiăse din Viena și Buda
pesta, au anunțat, că monarchul a 
primit propunerile contelui Tisza și 
că dieta va fi disolvată la 4 său 5 
Ianuarie anul viitor, urmând a se 
face alegeri clietale noue în luna Ia- 
nuarie-Februarie, așa ca noua dietă 
să pdtă fi convocată pe cfiua de 15 
seu 16 Februarie.

Luni dieta a ținut o forte scurtă 
ședință. Spre mirarea tuturor, dâr 
mai ales a oposiției, în ședința a-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Saracxe ds suflet.
După Anton Tschekhov de P. Albatros.

— Fine. —

Când într’o dimineță de April ajunse 
în orășelul de reședință M. trase la hanul 
pe care-1 ținea rascolnioul ') Rubechin. Pen
tru două-deol de copeici pe di îi dădu o 
odăiță curată și luminosă, cu învoiala nu
mai ca să fumeze afară. După-oe mai prinse 
la suflet și după ce află cine era aici pre
ședintele tribunalului, se duse fără zăbavă la 
Gavril Petrovicl. Avea de mers patru poște 
prin livedl mândre și prin dumbrăvi. Sus 
în azur cântau ciocârliile umplând văzdu
hul cu ciripitul lor argintiu. Peste țarinile 
înverdite sburau cu sbor greoii! și îngâmfat 
cârduri de ciore....

„E cu putință ore", esclamase atunci 
înmărmurit Ogniew, — „e cu putință, ca 
omenii să respire tot-deuna aerul ăsta 1 ori 
sunt atâtea mirezme, numai adl pe aici, ca 
bun-venit pentru mine?"

*) O sectă religiosă.

Fiind-că se aștepta la o primire rece 
de afaceri, nu întră slobod și ou siguranță 
la Kuznețov, ci-și răsucea încurcat barba 
lui cea mică și căta cu sfială. Bătrânul îșl 
încreți dintr’untâi fruntea, nu pricepu cu 
ce i-ar putea fi de folos tribunalul tînărului 
și statisticei sale.

Der când acela îi desluși ce se chiamă 
material de statistică și de unde-1 culege, 
atunci fața lui Gavril PetrovicI se însufleți, 
zîmbi și începu să răsfoiască cu o curiosi- 
tate de copil, caetele lui Ogniev... Chiar 
în sera aceea Iwan AlexievicI sta la masă 
la KuzuețovI; nalivka cea tare i-se urca 
repede la cap și pe când privea fețele li
niștite și mișcările domole ale noilor săi cu- 
noscuțl, simți prin tot trupul o sensație de 
lene visătore, când cu drag te-ai întinde 
și ai adormi zîmbind... Der cunoscuții lui 
cei noi căutau cu voie bună la densul și-l 
întrebau de-i mai trăiesc părinții, cam cât 
câștigă pe lună, de se duce la teatru?

Ogniev îșl reînprospăta în minte că
lătoriile sale prin județ, ospețele pe erbă 
verde, la care fie-care îșl aducea mâncarea 
de acasă, pescuitul, o escursiune în tovără
șie cu mai mulți la un schit de maici, unde 
starița Marta dăruia fie-cărui visitator o 
pungă înflorită cu mărgăritare. îșl aducea 

aminte de discuțiile acelea nesfîrșite, în
verșunate, cu advărat rusescl, în care com
batanții sbiară și trântesc cu pumnul în 
masă, fără se-șl dea ei singuri semă, se în
trerup unul pe altul, nu înțeleg nimic, la 
fie-care vorbă se contrazic, der mai ales 
sar de la o chestiune la alta și după o 
certă de două trei cesurl esclamă rîdând : 
„Naiba scie pentru ce ne-am sfădit! înce
purăm cu clopotnița și sfirșirăm cu pisica!"

„Der îți mai aduci aminte cum călă
ream amândoi spre Șestovo ?“ dise Ivan 
AlexiewicI cătră Vera, pe când se apropiau 
de pădure. „Ne-am întîlnit cu calicul cela. 
Eu i-am dăruit cinci copeici, el s’a crucit 
de trei ori, der a aruncat banul în sac. Ah, 
câte întipărirl nu duc eu ou mine de aici! 
De le-am pute închega pe tote într’un sin
gur mănunchi!!, areși dintr’însele un cogea
mite boț de aur! Nu mă cuprinde capul 
de ce atâția omeni deștepțl și simțitori se 
îngrămădesc mereu în orașe și nu se abat 
pe aici. E ore mai mult loo și mai mult 
adevăr în casele celea înalte, igrasiose, de 
cât colea? Ce-i drept camerele mele mo
bilate, îndesate de sus pănă jos cu diariști 
și cu artiști, nai s’au părut tot-deuna un pre- 
judițiu.

La o depărtare de vre-o două-deel de 

pași de pădure se afla o punte mică și în
gustă, cu stîlpl de lemn la capete, care 
slujea de popas Kuznețovilor și ospeților 
lor. De aici puteai să trezesol ecoul în pă
dure și puteai urmări cum drumul se afundă 
întrînsa.

„A! iacă și puntea!" cjîse Ogniev." Aici 
trebue să te întorci..."

Vera stătu în loc și răsufla greu.
„Hai să ședem" dise ea și se așecjâ 

pe un stîlp scund. „Noi ăștia Rușii, când 
vrem se ne luăm rămas bun, ne aședăm 
pentru o clipâlă."

Ogniev puse legăturile sale ou cărți 
lângă Vera, se aședâ pe deasupra lor și nu 
conteni cu vorba. Ea răsufla greu și nu 
căuta drepi; în fața lui Ogniev, ci peziș 
peste câmp așa că el nu-i putea zări 
chipul.

„De ne-om mai întîlni peste dece ani 
clise el „ce față vom ave atunci ? D-ta ai se 
fii o onorabilă mamă de familie și eu au
torul unei însemnate, der de nimeni utili- 
sate opere statistice; o carte uriașă în ca
re o să încapă, pe puțin, patrudecl de mii 
din caetele mele.......De ne om întâlni a-
tunci, o să ne porte gândul la vremurile a- 
puse....... Acum simțim numai presentul.
El ne umple, și ne agită. Atunoi însă nu 
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ceata guvernul n'a mai apelat la ob- 
strucționiști se-i voteze indemnitatea 
budgetară, nici n’a făcut vr’o altă în
cercare de a determina oposiția se 
nu ducă lucrurile la estrem. In loc 
de acesta ministrul președinte Tisza 
a înmânat presidentului camerei' de- 
putaților un rescript regesc prin care 
dieta a fost din nou amânată până la 
28 Decemvrie, — fapt, care a surprins 
și mai mult taberele oposiționale. 
dat fiind că dieta putea fi amânată și 
printr’d simplă propunere a presi
dentului și mai erau în ajun și săr
bătorile Crăciunului apusean.

Tot Luni săra partidul liberal 
guvernamental a tinut o conferență 
în care ministrul președinte Tisza a 
declarat categoric, că în proximele 
cțile dieta va fi disolvată și se vor o- 
rendui alegeri none. Alegerile, cfise 
Tisza, se vor face probabil în stare 
de ex-lex, tiind-că oposiția nu vră se 
se garanteze cursul normal al afa
cerilor financiare ale statului. Gu
vernul — cjise el — nu pote fi fă
cut responsabil, decă fără de nici un 
scrupul va apela la mijlocul consti
tuțional al alegerilor și în stare de 
ex-lex. A mai declarat ministrul pre
ședinte, că ceea ce s’a făcut în șe
dința de la 18 Noemvrie este si' ră
mâne valabil cât timp nu se va afla 
o majoritate dietală, care să declare 
de nevalabil ceea-ce s’a făcut atunci.

*

Acum se fac din greu pregătiri 
pentru alegeri. Partidul liberal a de
cis se adreseze un manifest electo
ral, în care se stărue pe larg și asu
pra punctului de vedere al seu în 
cestiunea regulamentului camerei. 
Același partid a ales un comitet în
sărcinat cu candiaările și cu condu
cerea alegerilor. Guvernul citeză la 
Budapesta, rend pe rend, pe toți 
fișpanii comitatelor, ca se le ia in- 
iormațiunile și să le dea ordinele. 
Tot ast-fel lucreză din răsputeri și 
partidele oposiționale unite pentru 
a-și pregăti terenul. Au redactat și 
publicat și ele un manifest în care 
declară, că: partidele oposiționale 
rămân în alianță și pe timpul ale
gerilor și după alegeri, pănă îșî vor 
ajunge scopul și se va fi restabilit 
starea constituțională; la alegeri se 
vor ajutora reciproc față cu candi- 
dații guvernului; vor provoca comi
tatele și orașele se protesteze con
tra disolvării ilegale a dietei și 
•numai după aceste proteste să facă 
alegeri.

Mișcarea electorală s’a pornit, 
deci, în totă forma și cu mare apa

rat din partea taberelor ce se com
bat atât de cumplit.

$

Intr’aceea bate la ochi în mo
rn entele de față, că în sinul partide 
lor oposiționale unite se îndeletnicesc 
cu gândul unui compromis, adecă cu 
gândul de a-se îndulci situațiunea 
parlamentară cel puțin în ora ul
timă. jpiare fruntașe oposiționale ca 
„Budapesti Hirlap“ spun, că comi
tetul diriguitor al partidelor unite 
din oposiție au căutat să între în 
înțelegere cu contele Iuliu Andrâssy, 
conducătorul disidenților din parti
dul liberal. Delegații amintitului co
mitet au fost în decursul flilei de 
alaltă-eri de doue-ori la contele An- 
drâssy și s’au sfătuit cu el asupra 
modalităților de împăcare. Contele An- 
drassy a primit bucuros să facă pe 
samsarul, îndată-ce se vor ivi sem
nele unei pacînice soluțiunT a con
flictului dintre guvern și oposiție. 
Același fliar spune, că oposiția unită 
va garanta, în condițiile de împă
care. modificarea regulamentului camerei, 
dăcă se va retrage moțiunea-Daniel 
și decă contele Tisza se va retrage 
de la cârmă.

£

Vocile de protestare împotriva 
faimosului proiect de maghiarisare a lui 
Berzeviczy, nu mai contenesc. O mare 
întrunire de protestare s’a ținut efi- 
lele aceste în Sibiiu la care au par
ticipat alegătorii sași din cercurile 
electorale Sibiiu, Cisnădie ți Christian. 
S’au ținut discursuri energice de pro
testare și s’a votat o resoluțiune 
contra proiectului.

0 frumăsă și nobilă manifesta- 
țiune de protestare s’a pus la cale 
din partea damelor serbe și slovace spre 
a apăra, ca mame, soții și surori, 
limba maternă a poporului lor în 
contra loviturei ce se intenționăză 
a i-se da prin proiectul de lege a- 
mintit. .Spre acest scop se trimit 
coli de subscriere, er după-ce se va 
termina acestă lucrare, tbte subscrie
rile vor fi alăturate unei petițiuni, 
care se ve presenta dietei. Comitetul 
central al damelor serbe și slovace 
voesce a-se pune în înțelegere și cu 
femeile române, ca se se alăture și 
ele la acestă manifestațiune.

Mai amintim, că în ședința de 
Sâmbătă a Senatului român, d l P. 
Grădișteanu a anunțat, că într’una 
din ședințele viitore ale Senatului 
va ridica cuvântul în cestiunea pro
iectului de lege Berzeviczy.

Archiereii români uniți și pro
iectul Berzeviczy. „Tribuna" din Arad, 
într’un numer.al seu afirmase, că cu pri
vire la atitudinea episcopatului rorrjân unit 
„e o nedumerire la mijloc", nu se. scie 
positiv decă a înaintat memorand în con
tra proiectului Berzeviczy, cum a făcut 
episcopatul român gr. or. etc., și cerii des
lușiri de la „Unirea". Acestă foie din 
Biașiu respundând celei din Arad scrie 
între altele :

„In n-rul 42 din 15 Octomvrie u. 
scriind de reforma învățământului primar 
am spus urraătorele :

„După informațiile nostre, Consisto- 
riul archiepiscopesc a adresat ministrului 
un lung și energic protest la începutul 
acestei luni, în care se arată tote ilegali
tățile ce se fac bisericei și școlelor ndstre 
confesionale prin acest proiect de lege". 
Și susținem și adî cjisele acestea. Mai 
mult, putem să spunem, că aoest protest 
portă data de 4 Oct. n., va să dică îna
inte de a se sci ceva de protestul archie- 
reilor bisericei gr. ort.

Din congregațiunea comitatului 
Sibiiu. Erî, Miercuri, s’a întrunit congre
gațiunea comitatului Sibiiu. La ordinea 
dilei a fost o propunere a membrului mu
nicipal Dr. Karl Wolff ca representanța 
comitatului să-se esprime în conflictul is- 
bucnit între majoritatea și oposițiunea 
unită a parlamentului, pentru majoritatea 
parlamentară.

Propunerea presentată de d-1 Dr. K. 
Wolff în numele comisiunii permanente 
municipale, a fost următorea:

„Deși congregațiunea comitatului Si
biiu deploră în modul cel mai hotărît pro
iectul de lege pregătit de guvern cu pri
vire la învețămentul poporal primar, fiind
că acest proiect — deoă ar deveni lege 
— restornă legi fundamentale, precum 
este legea cu privire la egala îndreptățire 
a naționalităților și legile cari țin de se
cole sus și tare dreptul de dispunere și 
autonomia școlară a bisericilor; mai de
parte, fiind-că acest proiect submineză pen
tru durată prin disposițiunile sale de ma
ghiarisare pacea internă a țării și sdrun- 
cină încrederea numeroselor pături din 
popor și dreptatea bărbaților conducători 
de stat, — representanța comitatului Si
biiu se pune în conflictul isbucnit între 
majoritatea și partidele oposiției ale par
lamentului, pe partea majorității, și con
damnă procedura partidelor oposiționale, 
cari prin obstrucțiunea lor, care mână pa
tria spre prăpastie, au constrîns majorita
tea parlamentului la o violare — scusabi- 
lă în urma apărărei legitime — a regu
lamentului intern".

Propunerea a fost primită cu majo
ritate de voturi. Membrii români au vo
tat contra, presentând o propunere, oa să 
se trecă la ordinea (jilei peste acestă ces- 
tiune.

Resboiul raso-japone».
Luptele dela Port-Arthur.

In jurul Port-Arthurului se dau 
lupte înfricoșate. Abia acum iese la 
ivelă amănuntele asupra asalturilor 
groznice îndreptate de Japonesî în 
contra colinei de 203 metri. Amă
nuntele aceste sunt povestite de un 
ofițer rusesc, care pe o nopte furtu- 
nosa s’a refugiat la Oifu, ducând cu 
el mai multe telegrame ale genera
lului Stossel cătră Țarul Nicolae.

Atât ofițerul rus, cât și Stossel 
spun, că luptele în jurul acestei co
line au fost din ede mai crâncene 
în întrega campanie de pănă acum. 
Compănii întregi japonese au căflut 
pe costele colinei, sângele curgea 
gârlă și cadavrele acoperiau întreg 
teatrul luptei. Stossel spune, că în 
luptele aceste au căcjut nu mai pu
țin de 20,000 Japonesî, âr din Ruși 
au pierit 2000. In fine, după repețite 
asalturi, li-a succes totuși Japonesi- 
lor a cuceri colina.

O altă luptă mare a fost în ju
rul fortului Tun-Kikvanșan. Acest fort, 
pe care l’au cucerit Japonesii în 
noptea de 18 Decemvrie, este unul 
din forturile cele mai mari de pe 
spinarea muntelui Drakonovij (Bălau- 
rul) și e situat cam la centrul lan
țului de întărituri, care pănă acum 
fusese neatins. Fortul însuși se ri
dică pe o colină înaltă de 200 me
tri. Celelalte forturi de pe acestă 
spinare de munte sunt tote mai j6se, 
și de pe Kikvanșan Japonesii pot 
se bombardeze cu ușurință vechiul 
oraș din Port-Arthur, care se întinde 
la piciorele acestui munte. Arsena
lele, fabricele și tot felul de depo- 
site sunt espuse focului granatelor 
inimicului. Din acest punct de ve
dere cucerirea acestui fort este de 
mare însemnătate pentru Japonesî.

Despre luptele în jurul acestui 
fort se telegragâză următârele:

Din Tokio se anunță: Se confirmă 
oficial, că Japonesilor li-a succes a cu
ceri în noptea de 18 Dec. fortul Kik
vanșan. Mai înainte Japonesii au aruncat 
în aer cu dinamită o parte însemnată a 
fortului și zidurile, ce se prăbușiră, au în
gropat sub ele mulți Japonesî. Intr’aceea 
Rușii primiră întăriri de trupe și s’a pro
dus un mare măcel, care a durat pănă la 
miedul nopții. Atunci Rușii, cari mai erau 
în vieță, s’au retras. Japonesii au luat de 
la Ruși 8 tunuri. Japonesii au surprins pe 
Ruși, cari nici habar n’aveau de atacul 
lor. Kikvanșan este primul punct din li
nia de apărare principală.

--

vom mai soi nici <flua> u’cl anul, în care 
ne am întîlnit, pentru cea din urmă dată, 
pe podețul ăsta. D-ta ai să te preschimbi 
■de sigur cu totul... Spune-mi, ai se fii alt
fel față de mine?" Vera să înfiora și-și în- 
tdrse capul spre densul.

„Cum?" îutrebâ ea.
„Te întrebam tocmai".
— Ertămă, n’am aucflt ce-ai spus.
De-abia acum băga de semă Ogniev, 

o sohimbare la Ver-a. îngălbenise, respira 
repede și tremurătura răsuflărei îi cuprinse 
.manile, buzele pănă, și oapul, încât pe frun
tea ei nu mai flutura ca de obicei & o sin
gură șuviță, ci înoă una i-se mai desfăcuse din 
pieptănătură. Se vedea, că se feresce se 
cate drept în ochii lui Ogniev și că se 
muncea să-și tăinuiescă sbuciumarea. Acum 
îșî sinuncea gulerul, par-că ar fi tăiat o la 
gât, acum trăgea broboda de pe' un umăr 
pe celălalt.

„Pe semne, țl-e frig", efi86 Ogniew. 
„Las că nici nu e biue să stai în eeță. In- 
gădue-mi să te conduc â la maison".

Vera tăcea.
„Der ceai?" spuse rîcjând încetișor 

Ivan Alexeicî. Văd că taci și nu-mi dai 
nici un răspuns la întrebările mele. Nu ți-i 
bine, ori te-ai supărat pe mine? Cum?

Vera îșî alipi cu tărie palma de obra
zul ce era întors spre Ogniev, der șl-o trase 
îndată repede înapoi.

„Starea mea e cumplită..." șopti ea, 
cu o expresie de chin, pe față. „Cum
plită !“

„Der pentru ce-i așa de cumplită?" 
întrebă Ogniev, ridicând din umeri fără 
să-și ascundă încremenirea. „Da ce s’a în- 
tîmplat?"

Tot'răsuflând greu și tremurând, se 
întorse Vera cu spatele spre densul, cătâ 
câteva clipe spre cer și dise:

„Trebne să-ți vorbesc, Ivan Alexeicî".
.jSunt gata".
„O să-ți pară pote ciudat... te vei mira, 

der mie îmi e tot una".
Ogniev mai ridica odată din umeri și 

se găti s’asculte.
„E vorbă de..." purcese Veroșca, cu 

oapul la pământ frământând nervos între 
degete franjurile brobodei. „Uite, trebue 
să-ți... ași vre să-ți spun... îți va păre ciu
dat... și nătâng, der eu... eu nu mai pot 
răbda."

Vorbele Verei dădură într’un murmur 
nedeslușit și fură curmate de odată de un 
plânset. Fata îșî acoperi fața ou broboda, 
se apleca mai tare la păment și plânse 

amar. Ivan Alexeicî tuși încurcat, era forte 
uimit și-și rotea ochii nedumerit în jur. Și 
fiind-că nu era învățat cu lacrimile și cu 
isbucnirl de soiul ăsta, începură și pe el 
să 1 usture ochii.

„Der te rog" murmură el într’aiurea. 
„Vera Gavrilovna de oe faci asta? Ce te 
dore, inimioră,.... ești bolnavă? S’au te-a in
sultat cineva? Spune-mi pote-țl pot ajuta..."

Când dînsul în pripa lui de a o alina 
îșî îngădui să-i ridice mânile de pe obraz, 
ea îi zîmbi printre lacrimi și spuse:

„Te — te iubesc 1"
Aoeste vorbe simple, obicinuite, fură 

rostite cu un glas simplu omenesc. Der 
Ogniev buimăcit se feri repede de Vera, 
se scula și simți după zăpăcelă o spaimă 
sguduitore. Mâhnirea, căldura și disposiția 
sentimentală, care-l stăpânise la vin și la 
despărțire, se împrăsoiase acum eu desă
vârșire lăsând în loc un simțământ displă
cut de șovăire, de înouroătură. I-se părea 
că inima-i umblă prin trup. Cătâ cu spaimă 
pieziș la Vera și acum după ce-șl destăi- 
nuise dragostea și înlăturase din jurul ei 
stavila, care împodobesoe așa de bine pe 
orl-ce femeie, el o vedea eu mult mai 
mică de stat, mai simplă, mai întunecată...

„Da ce-i asta?" îșî întîmpinâ el în. 

gând. „O iubesc eu, ori nu? Ce pro
blemă !“

Dânsa răsuflă mai ușurată, după-ce 
spusese partea cea mai grea, lucrul de oă- 
petenie. Se soulâ și ea, cătă nesilit în ochii 
lui Ivan Alexeicî și începu repede, nereți
nut și cu foc să vorbescă.

După cum un om îngrozit fără de 
veste, nu-șl mai pote aduce aminte de și
rul vuetelor primejdiei, care l’a buimăcit, 
tot așa Ogniev nu-șl mai aduce aminte de 
vorbele, de spusele Verei. Der cuprinsul 
lor tot îl mai scie, precum are încă în 
minte chipul ei și sensația pe care a s:m- 
țit-o la audul vorbirei ei sbuciumate, îșî 
aduce aminte de un glas înecat, șovăitor 
de iritare, și de musica și patima osebită, 
oare zăcea în rostirea acestuia.

Plângând, rîdend cu stropi strălucitori 
de lacrime pe gene, ea îi spunea cum el 
a înrîurit-o chiar de la cea dintâiti vedere 
prin originalitatea sa, că priceperea, ochii 
săi blândl, cuminți, năzuințele sale, idea
lul vieței lui, tote au fermecat-o, că îl iu- 
besce pătimaș, eu foc, din adâncul inimei și 
că vara trecută când ea venea din grădină 
în casă și descoperea mantaua lui în cori
dor, seu ii audea'de departe glasul, un fior 
răcoritor, presimțirea fericirei îi curgea prin
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„Daily Telegraph11 primesce din car
tierul general al lui Nogi următdrele amă
nunte :

Japonesii —cari în secret au sfredelit 
doue tunele de câte 40 urme sub fortul Kik- 
vanșan — au făcut se esolodeze în amân
două tunelele o mare cantitate de dina
mită, ceea-ce a provocat ruinarea centru
lui fortului. Pe când garnisona fortului se 
afla sub impresia- teribilă a esplosiunei, 
Nogi a dat ordin bateriilor vecine se-șî 
concentreze focul contra fortului. Intr’a- 
ceea o parte a Japonesilor au dat asalt 
și au și ajuns în fort, însă zidurile ce se 
prăbușiau, i a îngropat pe toți sub ele. 
Ceva mai târfliu urmară alte asalturi, și 
după ultimul asalt, care a durat mai 
multe ore, Japonesii deveniră stăpâni 
pe fort.

Manciuria.
Pe câmpul de resboiu din Man

ciuria nu s’a întemplat în filele din 
urmă, nici un eveniment mai însem
nat. Qele doue armate inimice își 
stau față ’n față, fără a cuteza nici 
una din ele se începă operațiuni în 
stil mai mare. Nici nu se așteptă 
în curend lupte seriose. Frigul este 
mare în Manciuria și trupele stau 
ascunse în bordee făcute în păment.

Rusia continuă cu mobilisările. 
Un ucaz al Țarului ordonă mobili- 
sarea corpurilor de armată din dis
trictele militare Varșovia, Vilna, 
Kiew, Kazan, Petersburg, Moscva 
și Odessa.

Se cjice, că Rusia are deja și 
pănă acum în Manciuria un număr 
de peste 400,000 soldați.

Un apel al „Asociațiunei“ 
(Pentru întemeiarea unui museu isloric-etno- 

grafic în Sibiiu.)

Presidiul „AsOciațiunei pentru 
literatura română și cultura poporu
lui român“ a adresat cătră orga-ne- 
le pressei nostre naționale un apel în 
care le rogă, ca în cercul lor de ac
tivitate se mijlocescă colecte de bani 
și de obiecte pentru colecțiunile Mu- 
seului istoric și etnografic al Româ
nilor din acestă țâră, ridicat în Si
biiu. Spesele zidirei acestui museu 
au fost acoperite pănă acum din su
mele intrate la fondul Casei națio
nale și ating cifra de 100.000. De 
ore-ce zidirea însuși a reclamat spese 
ce întrec acâstă sumă și colecțiunile 
trebuincibse vor pretinde și de acum 
înainte sume considerabile, „Asocia- 
țiunea“ a cerut și obținut de la mi
nistrul de interne autori sarea de a 
iniția în țera întregă colecte de bani 
și obiecte pentru Museu.

Publicând apelul acesta, al „Aso- 
ciațiunei“ facem cunoscut, că -o listă, 
de subscripție se găsesce și la re- 
dacțiunea cjiarului nostru. Scopul 
„Asociațiuuei“ fiind măreț, facem și 
din parte-ne apel la toți aceia, cari 
au obiecte de valore istorică, se le 
dăruescă pentru Museul național și 
se grăbâscă a contribui cu cât le dă 
mâna pentru acest Museu. Contri- 
buirile în bani gata se primesc în 
orî-ce mărime. Donațiunl peste 50 
cor. se pot plăti și în rate lunare 
de cel puțin 10 cor. Taxa de mem
bru fundator al Museului este de 
2000 cor. și se pote achita în timp 
maximal de 2 ani, în rate semes- 
trale seu trilunare.

Etă acum apelul „Asociațiunei“:
Orî-ee popor consciu, cu tendință de 

a pune temelii tari viitorului seu și de a-șl 
asigura o desvoltare sănătosă a individua
lității sale etnice, este dator a-se cunosce 
pe sine din tbte punctele de vedere.

Fără acest puternic factor al eunds- 
cerii de sine suntem lipsiți de busola, care 
să îndrepteze spre o țintă sigură tote ma- 
nifestatiunile vieții nostre publice.

Multe și variate sunt mijlocele pentru 
a-ne cunosce și între acestea loc de frunte 
ocupă și instituțiunea culturală: „Museul 
is'ori&etnografic.'1

Numerdse alte trebuințe neamânavere 
au împiedecat pănă acuma pe factorii noș
tri competențl de la înființarea acestei in- 
stituțiunl oulturale de primul rang.

In anul acesta — cu ajutorul lui Dum- 
nedeu și spre bucuria generală — se va 
termina frumosul edificiu al „Museului"] 
și astfel poporul român va ave mângâie
rea a fi făcut începutul pentru orearea unei 
nouă instituțiunl din Cele mai impor
tante.

Este deci sosit timpul, ca să ne gân
dim și la cuvenita înzestrare și aranjare a 
acestei case.

In doue direcțiuni va trebui să se des- 
volte acestă instituțiune.

Una, care să se estindă asupra trecu
tului nostru. Acest trecut — orl-cât a fost 
de vitreg — totuși cuprinde păntru noi 
multe momente înălțătore, cari formâză nu 
numai nisce plăcute amintiri, ci mai ales 
și un isvor de încredere în puterile proprii 
și de speranțe în un viitor mai bun.

Chiar secularele suferințe ne sunt un 
îndemn puternic de stăruințe pentru idea
luri, un factor puternic pentru nutrirea spi
ritului național.

De oparte deci trebue să ocupe loc 
în acestă secțiune istorică tote obiectele 
chemate a-ne reaminti momente din vieța 
bărbaților noștri mari și providențiali și 
din faptele mărețe ale trecutului nostru, 
6r de altă parte trebue să afle aicea loc 
tot, ce se refere la traiul original și pa

triarchal al poporului nostru și mai ales 
uneltele, sculele și obiectele, cari încep a 
dispăre făcând loc înoirilor influințate de 
civilisațiunea, care străbate în cele mai as
cunse colțuri ale vieții poporelor.

Astfel museul va deveni de oparte un 
adevărat altar pentru cultivarea tradițiuni- 
lor naționale, un adevărat templu pentru 
conservarea urmelor despre vechiul traiiiși 
despre stadiul cultural al părinților și stră
moșilor noștri și preste tot pentru păstra
rea tuturor reliquiilor de la înaintași, cari 
pentru noi trebue să formeze o scumpă moș
tenire.

Cursul natural al progresului nu se 
pote opri; el schimbă în calea sa mult viâța 
popbrelor.

Desvoltarea unui popor însă numai 
atunci este normală și sănătosă, când îna
intarea se baseză pe temeliile probate ale 
trecutului, ținând cont de tbte însușirile 
sufletescl și trupeșei, cari formâză eredita
tea de la antecesori.

In acest scop trebue deci să culegem, 
să păstrăm încă pănă mai e timp tot ceea- 
ce este amenințat să dispară pentru tot- 
deuna. Necesitatea devine cu atât mai imi
nentă, cu cât suntem expuși la mai multe 
influințe străine, cari iute corcesc traiul 
unui popor, aplicat spre imitarea lucrurilor 
observate la străini.

O a doua secțiune a museului nostru 
are să ne presenteze o instructivă iconă 
etnografică despre întregă vieță actuală a 
poporului nostru în toți ramii ei de mani- 
festațiune, scoțând în deosebi la ivelă acele 
note, cari caracterisâză traiul specific al 
poporului românesc, cari formeză cuinte- 
sența individualității sale etnice, eu un cu
vânt tote productele, cari denotă însușirile 
sufletescl și trupesc! mai marcante ale po
porului și manifestațiunile caracteristice ale 
cugetării, lucrării și ale întregei sale vieți. 
Nu pot fi uitate credințele, datinele, obi
ceiurile la ocasii triste și vesele, cântări, 
dansuri, musică, portul, obiecte de folos, 
de lux și tote particularitățile topografice, 
de interes, fie istoric, romantic etc.

Cunoscerea în pături cât mai largi a 
creațiunilor spiritului românesc, a produc
telor de industrie și artă română, nu nu
mai va mări încrederea în puterile și talen
tele poporului, va deștepta o mândrie na
țională, ci — salvând multe din produc
tele nostre cele mai artistice din gura în
străinării, — va mijloci, ca — păstrând fon
dul original și poporal al acelor producte, 
— să dăm culturii nostre ulteriore o des
voltare isvorîtă din pământul propriu, să 
desvoltăm și perfecționăm productele în 
forma veche, în stilul românesc.

Trecutul nostru, deși bimilenar, a 
păstrat posterității puțin de tot. Sortea vi
tregă, la oare a fost expus cercatul popor 
român și ne mai aucjitele cempestățî, câte 

au trecut preste capul lui, au nimicit apropo 
tbte urmele acestui trecut.

Cu atât mai prețiose trebue să ne 
fie acele lucruri, câte se vor mai fi aflând, 
prin diferite părți și pe la diferiți inși.

Vibța actuală a poporului nostru cu
prinde însă momente prea interesante, varii 
și atrăgător®, cari pot să-l presenteze în 
fața lumii ca pe un popor încărcat de 
multe ^însușiri și daruri impunătdre, să-i- 
mărâscă stima și respectul în fața străini
lor; âr pe el să-l îndemne a ține cu îndo
ită tărie la tot ce este al său.

Mânecând deci dela aceste adevăruri,, 
avem cu toții datorința a desvolta, mai 
ales acum la început, cea mai vie activi
tate pentru înzestrarea cuvenită a museu
lui nostru istoric și etnografic.

Cei-ce posed obiecte de valore isto
rică, păstrate din trecutul poporului nostru 
mai apropiat sâu mai îndepărtat, se se gră- 
bescă deci a le depune în acest museu, 
unde vor deveni ceea-ce trebue să fie: un 
mijloc de întărire a consciinței naționale 
și un bun comun al neamului întreg.

Eră alții să ofere museului tot felul 
de scule de proveniență românescă, cari me
rită a face parte din colecțiunile unui mu
seu național și a căror privire ar tace 
cinste neamului, ori obiecte, cari presintă 
ceva caracteristic din vieța poporului 
nostru.

In acestă privință fie-cine pote face 
museului un serviciu neprețuit, căci adese
ori și în cele mai de jos straturi ale po
porului aflăm obiecte aprope fără mol o 
valore reală, dară forte prețiose din punct 
de vedere istoric, archeologic și etnogra
fic, căci suut semnele caracteristice ale unei 
vieți patriarchale în apunere.

Ar trebui să nu existe cărturar ro
mân, care să nu se grăbescă a căuta, a 
câștiga, a procura și trimite ceva pantru 
museul etnografic, mai ales acum, când 
acela se află în formare și astfel de la 
toți fiii inteligențl ai neamului așteptă cu
venita împodobire și completare, spre a 
pute deveni cât mai curînd o adevărată 
oglindă fidelă a poporului nostru din pa
trie, o adevărată casă românâscă, care cu 
deplină încredere să pbtă deschide ușile 
sale orl-și cui.

Din ședința comitetului central al 
Asociațiunii pentru literatura română și 
cultura poporului român, ținută în Sibiiu 
la 28 Iulie 1904.

SOIRILE D1LE1.
— 9 >22) Decemvrie.

Prelegere publică pentru popor. 
Aflăm, că Duminecă după amiacp la orele 
2 se va începe într’una din șalele gimna- 
siului român din localitate o serie de pre-

inimă, glumele lui o făceau să rîdă; în fie
care din caetele sale vedea ceva înțelep- 
țesc, măreț, pănă și bastonul său noduros 
îi era drag.

Și pădurea și pâcla ce se îngrămădea 
într’una și șanțurile negre de o parte și de 
alta a drumului, tăceau parcă și o ascultau. 
Der în sufletul lui Ogniew se petrecea ceva 
ciudat... Când Vera îșl destăinuia focul, era 
fermecător de frumosă, vorbea însuflețit, 
cu patimă. Der el nu simțea nici o tran
sportare, nici o bucurie de vieță, cum ar fi 
vrut din tot sufletul. Simțea numai milă, 
jale și părere de rău, că o fiiință bună în
dură din pricina lui. Era bre rațiunea din 
cărți, care vorbea într’însul, seu era nebi
ruita lui deprindere cu obiectivitatea care 
stânjenesce atâtea ori pe omeni să guste 
pe deplin vieța? Ajunge că transportarea și 
pasiunea Verei îl atinseră în chip neplăcut, 
nu i-se părură seriose. Totuși să răscula par
că ceva într'însul și ceva pareă-i șoptea 
oă tot ce vede și aude în clipa aceea pri

vit din punct de vedere al uaturei și al 
fericirei personale e mai de semă, e mai 
serios decât orî-ce convingere. Și se nă- 
căja și se învinuia, deși nu vedea lămurit 
cu ce a păcătuit.

Și ca vîrf a zăpăcelei și a nehotărî- 
rei sale, nu găsea nici o vorbă potrivită și 
trebuia să spuie ceva. Să-i spuie deadreptul 
„nu te iubesc'" îi era peste putință și să-i 
spuie „da“ er nu putea, că orî-oât îșl răs
colea sufletul, nici peste o schinteuță mă
car nu dăduse...

El tăcea, dar ea spunea în vremea 
asta că nu scie un noroc mai mare, decât 
să-l aibă pe el dinaintea ochilor, să-l înto- 
vărășescă — de vrea numai — chiar de 
acuma, ori încotro ar apuca, să-i fie sbță 
ajutătore, că deoă o lasă o să se pierdă 
de durere...

„Nu pot să mai stau aicl!“ dise ea 
împreunându-și mânile. „Casa nostră, pădu
rea, văzduhul sunt pustii pentru mine. Nu 

pot să rabd odihna asta fără capăt, vieța 
fără țintă, nu pot să mai sufer omenii noș- 
trii, spălăciți, gălbejiți, cari semănă unul 
cu altul, ca două picături de apă 1 Cu toții 
sunt dor îngăduitori, voioși, pentru-eă’s să- 
tui, nu îndură, nu luptă!... Dar mie mi-s 
dragi tocmai casele acele pline de obosâlă, 
unde înduri, unde nevoia și umezela te 
dobora“.

Dar și asta i-se păru neplăcut și fără 
temeiti lui Ogniev. Când Vera îșl descărcase 
tot ce avea pe inimă, el încă nu scia ce 
se spună. Der nu se mai putea să tacă. Bol
borosi : îți sunt forte recunoscător, Vera 
Gavrilovna, deși simt că nu merit ca d-ta .. 
din partea d-tale... simțimintele. Și apoi 
ca om cinstit, trebue să-ți mărturisesc că... 
fericirea se întemeiază pe reciprocitate; cu 
alte cuvinte amândouă părțile iubesc... și 
aici iubesce...

Der Ogniev se rușina îndată de vor
bele astea și amuți. Simțea că obrazul lui 
avea în clipa aceea o înfățișare prostescă. 

Se vedea că-șl simte vina; părea silit, ne
natural...

Vera îi ceti de bună sâmă adevărul 
pe față, căci veselia îi peri de-odată, se’n- 
gălbeni pănă’n vîrful buzelor și clăti din 
cap...

„6rtă-mă“ murmura Ogniev, care nu 
putea îndura tăcerea. „Te prețuesc atât de 
sus, că mă dore în suflet!"

Vera se întorse repede și o luâ în 
grabă înapoi spe casă. Ogniev o urmă.

„Nu, nu-i nevoe!“ dise Vera și făou 
cu mâna semn să se depărteze. „Nu mă 
însoți, merg singură...."

„Nu, îngădue-ml, nu pot să te las să 
mergi singură..."

Tot oe spunea Ogniev i-se părea lui 
însuși de prisos, fără noimă. Povara vinei- 
sporea la fie-care pas. Se năcăja, strîngea 
pumnii și-și blăstăma reoela și nepricepe
rea lui față de femei. Ca să-și înverșuneze 
patima el privea statura ei chipeșă, coda 
ei și urmele, pe care piciorele ei mititele 

î?LcomeaSăn5aVemeiiu eu"efJc! contra morburilor de plumani. afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: bronchită Cl’Onică, tușă Convulsivă, și mai ales este recomandat COHVdlflSGGIlțilOr 

inlluenKă* — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtezi tusa și flegmă și face 
se înceteze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Se fim atențl, ca fie-care sticlă să fie provădută cu firma de mai jos

F. Hoffmann-Fia Rodie Co. fabrică chimică Rasei (Șvițera.)_____________
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legerî pentru poporul nostru din Scheii 
Brașovului. Prima prelegere de Duminecă 
va ave ca obiect vieța și faptele Domnu
lui nostru lsus Christos, er în partea a 
d<5ua se va vorbi despre alcoholism și ur
mările lui. Pentru-ca aceste prelegeri se 
fie cu atât mai bine înțelese, ni-se comu
nică, că ele se vor face și cu ajutorul 
skiopticonului, reproducendu-se în mărime 
naturâlă numărose tablouri referitore la 
subiectul despre care se va tracta. E de 
dorit ea la aceste prelegeri folositore diu 
tdte punctele de vedere, să participe cât 
de mulți din popor și din inteligență. In
trarea liberă de taxă.

Producțiunea porumbului din est 
an în România. Ministrul C. I. Stoicescu 
a presentat Regelui Carol un detaliat ra
port asupra producțiunei porumbului din 
anul acesta. Raportul constată, că produc
țiunea totală a porumbului a fost anul 
acesta de 6,930,400 hl., cu o mijlocie de 
3.30 la hectar. Trebuința probabilă a po- 
pulațiunei rurale pentru un an, e evaluată 
la 15,433,000 hl., ceea-ce însemnă un mi
nus de 8,502,600 hl., seu 63,800 vagone. 
Din cele 6,930,500 hl., cari representă pro
ducțiunea totală, — 2,487,600 hl, provin 
din recolta marilor proprietari și arendași 
(fără dijmă). întinderea cultivată a fost de 
2,092,763 hect. Județele, oarî stau în frun
tea producțiunei porumbului sunt: Dolj, 
Botoșani, Dorohoifi, Teleorman, Vlașca și 
Mehedinți. Județul cel mai năpăstuit a 
fost Tulcea, care a dat o producțiune de 
6,000 hl., adecă o medie de 0,21. După 
Tulcea urtndză jud. R.-Sărat. Muscel, Co- 
vurlui, Brăila, etc. Media recoltei pe ul
timii 5 ani a fost de 26,600,000 hl., er 
media producțiunei a fost de 13 hl. pe 
hectar. O recoltă de porumb așa de prdstă 
nu s’a mai pomenit în România. In 1866, 
anul agricol remarcat oa fdrte reu, a avut 
totuși o mijlocie a producțiunei porum
bului de 6 hectolitri la ht. Chiar în 1899 
recolta porumbului a fost superioră ace
leia din auul aurenl, căci atunci s’a înre
gistrat o producțiune de 9,768,000 hl., eu 
o mijlocie de 4,8 hl. la ht.

Impedecarea curentului liberal în 
Busin. „Berliner Tageblatt" află din Pe
tersburg, că la consiliul de stat presidat 
de Țar au asistat Pobjedonosseff, preșe
dintele consiliului de stat, contele Solski, 
d-nii Wite, Marawieff, Mirsky și ministrul 
de finanțe Kokowseff. Consiliul a discutat 
cestiunea constituțiunei. Resultatul a fost 
negativ. S’a hotărît a se împedeca curen
tul liberal și a nu se publica un manifest 
al Țarului cu ocasia Crăciunului.

De ia comună. In ședința de eri a 
representanței comunale s’a făcut alegerea 
a doi canceliștî în personele d-lor Cari 
Kartmanu și Adolf Wonnesch, âr ca pro
fesor de limba română la șcdla ucenicilor 
industriali a orașului în locul d-lui Ipoiit 
Ilasevici dimisionat, din cei doi concurenți 
admiși, învățătorii Stefan Popovic! și Gri- 
gore Popescu, a fost ales d-1 Gr. Popescu 
cu aclamație.

Concertul Renninnei române de 
cântări. Joi în 16(29) Decemvrie aranjeză 
Reuniunea română de cântări din Brașov 
un concert în sala cea mare a redutei o- 
rășenescl. Programul bogat și variat al 
concertului conține între altele mai mul
te cântece bisericesci din noua liturghie 

compusă de d-1 G. Dima pentru cor mixt 
și doue colinde. Afară de punctele aceste 
se vor mai esecuta de corul mixt 4 cân
tece naționale poporale, se va cânta o pie
să mai mare cu soli de sopran, alt, bas și 
tenor acompaniată la pian și vor debuta 
și 2 membre ale reuniunei ndstre de cân
tări cu mai multe cântece solo românesc! 
și streine.

Este de dorit, ca Ia acest frumos con
cert, al cărui program e compus în majo
ritate din piese românesc!, se participe pe 
lângă publicul 'românesc din Brașov, și 
Remânii doritori de musică din comunele 
nostre învecinate.

Groznice asasinate si încăerări în 
Macedonia. „Politische Correspondenz" 
află din Constantinopol, că o bandă gre- 
cescă de 35 inși s’a dus în satul Tehovo 
în districtul Wodena, și a condamnat la 
mdrte pe patru țărani. Sentința a fost e- 
secutată cu focuri de pușcă într’o pădure 
vecină. Unul din condamnați, care a fost 
numai grav rănit, s’a putut duce după câ
teva <jlile la Salonic spre a face denunțul. 
Aceeași bandă greoescă a avut în ndptea 
următdre o violentă luptă cu o bandă 
bulgară lângă Buhova. Pe teren s’au gă
sit multe cadavre de Bulgari. Lângă Mi- 
rovce, într’o altă încăerare între o bandă 
grecă și bulgară, aoeștia din urmă s’au 
slujit de bombe. Explosiile s’au auțlit în 
depărtare, așa că trenul orient expres a 
fost reținut într’o stație apropiată. La 
Bogdanița un notabil bulgar a fost ucis 
de o bandă grecescă cu lovituri de secure 
și tăiat în bucăți. Lângă Kajali s’a găsit 
cadavrul unui notabil grec în al cărui bu
zunar s’a găsit condamnarea ia mdrte is
călită de Apostol.

Noi doctori în drept. La universi
tatea din Clușiiî au fost promovați filele 
acestea doctori în drept d-nii: Octavian 
Pavelea și Ioan Prodan.

Desgroparea rămășițelor emigran- 
ților Unguri din Turcia. Șeful de sec
țiune Thallocxy, care s’a dus la Constan
tinopol, a reușit se obțină de la starițul 
mănăstirei Lazariștilor încuviințarea de a 
transporta în Ungaria rămășițele lui Ra- 
koczy, ca și cele ale mamei sale Nona 
Zrinyi. Și episcopul catolic armean din 
Pera, ca și patriarchul ecumenic, au în
cuviințat desgroparea oselor lui Emeric 
Tbkolly și ale ernigranților unguri, înmor
mântați la Rodosto, pentru a fi transpor
tate în Ungaria. Transportarea s’ar face 
la primăvară.

Mulțămită. In urma secetei din vară 
o grije nespusă a cuprins aprdpe pe toți 
țăranii, cum vor pute eși în primăvară 
cu susținerea familiei și a vitelor. Decă 
recolta anului e bună, atunci se bucură 
cel avut împreună cu cel sărac, căci cel 
sărac are de unde împrumuta pe bani și 
dile de lucru, er pruncii de la 10—12 ani 
îi aplică ca servitori. Adi însă când grâ
narele. celor avuți sunt întocmai ca ale să
racilor, nu le trebue la mulți servitori. In 
starea acesta ce se facă bietul țăran, cu 
ce să se susțină el și familia? unde să-si 
aplice el fiul seu robust și capabil de ori
ce lucru? In astfel de împrejurări astă pri
măvară d-1 căpitan L. Popa din Brașov a 
scris în satul său natal ca să trimită vre-o 
10 băețî din. scaunul Arieșului la măestrie 
în Brașov; din Măhaciu atunci de abia 

s’au putut îndupleca 2 inși, arii însă sunt 
duși 12, pe cari pe toți i-a aședat d-1 că
pitan la măestrie în Brașov și le portă 
grije ca un părinte. Pentru aceste fapte 
de binefacere și pentru marinimositatea 
acesta, părinții acestor copii aduc prin sub
scrisul cele mai fierbinți mulțămite d-lui 
căpitan Popa. — Măhaciu, 14 Dec. 1904 
Gavril Pop. preot’gr. cat.

Mama lui Ștefan cel Mare. în 30 
Decemvrie st. n. va ave loc în sala Atheneu- 
lui din Bucuresci al doilea concert dat de 
societatea „Carmen". In program e luată 
și balada d-lui G. Dima „Mama lui Ștefan 
cel mare", care se representă pentru în- 
tâiași-dată în România de cătră o societa
te de musică din Regat. In vara acestui 
an, în preajma aniversării a 400-a de la 
mortea lui Ștefan cel Mare s’a cântat — 
precum se scie — acesta frumosă baladă 
cu mult succes de cătră reuniunea de cân
tări din Brașov în castelul Peleș în fața 
familiei regale române și a curții regale1

Răsbunare bulgărăscă contra Gre
cilor și mohainedanilor. Vestitul șef de 
bandă, bulgar, Ivan Woivoda, a trimis cai
macamului din Gewgeli o scrisore în care 
’1 vestesce, că va resbuna pe tote victi
mele bandelor grecesc! și ale trupelor tur
cesc!, ucidând pe toți Grecii și mahome
danii ce îi vor căde în mână.

Reuniunea română de cânt, și mu
sică din Reșița română aduce la cunos- 
cință ou. public trecerea din vieță a bra
vului și neuitatului ei președinte George 
Vida, care după o grea și lungă bolă și-a 
dat sufletul blând în inânile creatorului 
Mercur! în 1/14 Decemvrie la orele 2 d. 
a. în etate de 33 ani. Bravul și neuitatul 
conducător a jertfit mult pentru înainta
rea poporului, căci dânsul era cu inimă și 
suflet pentru înflorirea neamului său și 
singura lui dorință a fost de a-și vede 
Reuniunea în frunte cu cele mai bune reu
niuni. înmormântarea a fost Vineri în 3/16 
Dec. la orele 2 d. a. Serviciul funebral al în- 
mormentărei l’a celebrat d-1 preot Mateih 
Balan din loc și d-1 preot Petru Eremia 
din Kolnic. Cântările la înmormântare au 
fost esecutate din partea corului vocal din 
loc. Rămășițele neuitatului nostru preșe
dinte au fost aședate spre vecinică odihnă 
în cimiteriul din loc. Fie-i țărâna dșără! 
Coristul loan Albu.

Necrolog/Victoria Pongraț n. [Galea 
a repausat în 18 Dec. n. în etate de 27 
ani în Arcalia (Bistr. Năsăud). O jălesce 
soțul loan Pongraț învățător, cu fiul său 
Aure).

— Sofia lonașiu născ. Lorenty a re
pausat la 20 Decemvrie n. în etate de 57 
an! în Caransebeș. O jălesc fiii și nepoții 
și numărdse rude.

Demonstrațiuniîn Petersburg. „Ber
liner Tageblatt" află (le la cunoscutul a- 
vocat și publicist rus Berenstamm urmă- 
torele amănunte asupra purtărei poliției 
în timpul demonstrațiunilor de la 11 Dec. 
n. din Petersburg. Polițiștii călări au nă
vălit asupra muițimei fără a-i ordona mai 
întâifi să se împrăscie și a atacat’o cu 
sabia. Poliția alunga mulțimea în care se 
afla și Berenstamm, în strimta stradă Mi- 
chailowskaja, unde urmară scene grăznice 
Polițiștii puneau mâna mai cu sâmă pe 
studenții și studentele, îmbrăcațî mai să

răcăcios, lovindu-i cu crudime în cap, pe 
față și pe spinare. La aceste violențe au 
luat parte și agenții secret!. Se autjiau 
țipete de durere. Berenstamm văzând, că 
se maltratăză o biată fată, făcu observații 
unui ofițer de pol’ție. Acesta dădu atunci 
ordin polițiștilor de a bate pe Berenstam 
care fu doborît sub lovituri, tîrît într’un 
gang, bătut pănă la sânge și apoi asvîrlit 
pe pavaj.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-1 Nicolae 
Garoiu, advocat în Zernești, din inciden
tul dilei sale onomastice, suma de 20 cor., 
er de la d-1 Vasile Bărbat, învățător în 
Satulung, cotisația anuală de 2 cor. Pri- 
măscă generoșii donatori cele mai căldu- 
rose mulțămite. Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române din Brașov.

Un cor nou. Ni-se scrie: In comuna 
Ernotfaia (corn. Murăș-Țurda) în ăst an 
s’a înființat un cor nou de bărbați și fe
mei sub conducerea harnicului învățător 
Ales I. Sighișoreanu, care în scurt timp a 
sciut să instrueze pe membrii corului atât 
de bine încât, ne-a pus în uimire pe toți 
auditorii din loc și jur, cari au luat parte 
la serata corului amintit din 27 Nov. s. 
n. in localul școlei gr. cat. din loc. Un 
public număros a umplut localul șcdlei, 
încât abia încăpea. Punct la 8 ore s’a în
ceput producțiunea. 1) Cuvânt de deschi
dere rostit de preotul local 1. P. Chinezu.
2) „Sună buciumul" (cor) de I. Kar. 3) 
„Rugămintea din urmă" deci, de I. Bateu. 
4) In temeiul codrului (cor) de N. Ganea. 
2) Dușmancele, de G. C. deci, de corista 
Aur. Bogdan cu un succes strălucit. 6) „Pe 
crengi de soc" (cor) de Kirschener. 7) „EI 
Zorab" de G. G. deci, de coristul Gheor- 
ghe Șuteu. 8) Moțul la drum (cor) de I. 
Vidu. 9) Monolog „De ce-ara rămas flăcău 
bătrân" predat de 1. Moldovan. 10) „Marșul 
cântăreților" de T. Porumbescu. 11) Cu
vânt de închidere rostit de Petru Comes 
iurist. — Tote piesele au fost aranjate 
pentru cor mixt Î6 voci) și esecutate atât 
de precis și frumos, încât tdte au trebuit 
repețite, er publicul a rămas încântat. Do
rim corului și conducătorului său perseve- 
ranță și energie, încât acest cor peste vre-o 
câți-va am să potă figura pe o treptă cu 
celelalte coruri românesc!. Un asistent.

Un înșelător isteț. Dilele acestea a 
fost arestat în Cracovia un șarlatan îndrăs- 
neț, care făcendu-șl singur atestate, s’a vî- 
rît în funcțiuni însemnate, ajungând pănă 
la rangul de adjunct la tribunal. Șarlata
nul și-a ales numele de Alexaudru lanus 
Olof Polotynski cavaler de Dunin - Won- 
soviț. Pe numele acesta lung și-a fabricat 
certificat un de maturitate și absolutor de 
universitate, fără să fi fost absolvat gimna- 
siul și fără să fi fost student ia universi
tate nici măcar o di. Cu aceste certifica
te și diferite diplome de nobilime, trite 
falsificate, prin cari căuta să dovedescă că 
e înrudit cu principesa Hohenberg, soția 
achiducelui Francisc Ferdinand — a isbu- 
ti se fie primit în cele mai înalte socie
tăți și să ia de nevastă pe fiica unui pro
prietar nobil. Diu întâmplare i-s’a desco
perit acum adevărata origine. Șarla'tanul 
nu e nici nobil, nici om cu studii, ci 
e fiu de plugar, care a învățat 6 clase de 
gimnasiu și apoi a fost luat în armată, de 
unde după un serviciu scurt a fost conce-

le lăsau pe drumul prăfuit. Căuta să-și re
cheme în minte laorămile, vorbele ei, der 
tote astea trezeau într’însul numai un sim
țământ de sfâșiere, der sufletul nu i-1 des- 
meteceau. „Of, nu poți dâr să silescl dra
gostea!" îșl 4ise el și un gând îi veni: „Dâr 
când ore am să fiu eu volnic să iubesc ? 
Iacă am acuși trei 4®oî de anI! O fată așa 
de drăgălașe ca Vera n’am vecfut și nici 
n’oiti mai vedea vre-odată... Oh afurisită 
vrîstă! Moșneag la trei deol de ani!"

Vera mergea repede, tot mai repede, 
fără să-și ridioe oohii, se zorea mereu îna
inte. Lui i-se părea că jalea o mai înohir- 
oise și par-oă o mai strîmtase din umeri...

„Pot să-mi închipui ce arde acuma 
într’însa!" ougetâ el pe când venea repede 
după ea. „De bună sămă i-e rușine și o 
chinuesce o durere, de ar vre să morăbOf 
Domne câtă poesie, câtă simțire e în vieța 
asta! Și o piâtră s’ar înduioșa! Der eu... 
eu sunt un nebun, un prost!“

La portă Vera îi mai arunca o pri
vire, se învăli strîns în brobodă și păși iute 
prin alee. Ivan Alexieviol rămase singur. 
Porni încet spre pădure. Pe drum se oprea 
mereu și-și întorcea eehii spre portă. Și 

avea o înfățișare în totă făptura lui, că 
parcă singur nu-șl credea ochilor. Căuta 
pe drum urma piciorului Verușcăi și nu 
putea să crâdă, că fata, care-i plăcuse atât 
de mult, care-șl dest.ăinuise chiar aoum dra
gostea pentru densul, el a respins-o atât 
de greoiii și neîndemânatic.

Pentru întâi ași dată în vieță'vâc|u el cât 
de puțin e omul stăpân pe vrerea lui. Pen
tru întâia 6ră se afla el în starea unui om 
cum se cade, plin de inimă, care împotriva 
voinței sale, a fost rău față de semenul 
său, i-a cășunat dureri necuvenite.

Conscrința îl ardea. Și când Vera se 
făcu nevăzută, simți, că ceva drag de lângă 
inimă s’a rupt dintr’însul și nici odată de- 
acum înainte n’o să-l mai recapete înapoi. 
Simțea că odată cu Vera s’a dus și o parte 
din tinerețea lui, oă clipele acele atât de fără 
folos irosite, nici odată n’ar mai veni...

Mai merse pân’ la punte, se opri în 
loc și cătju pe gânduri. Voia să-și desco
pere într’însul obârșia ciudatei lui nepăsării. 
Că nu era în afară, oi înăuntrul lui, asta 
o vedea el bine. Ișl mărturisea el singur, 
oă nu era la mijloc nici calculul rece ou 
oare.de atâtea ori âmenii ouminli se fă

lesc, nici nepăsarea unui smintit egoist. Era 
pur și simplu o neputință a sufletului, ne- 
destoinieia aceea a sufletului de a pute 
cuprinde frumseța pănă’n adâncurile lui. 
Bătrânețe timpurie, care isvora din oon- 
dițiile de traift înconjurătâre, din cresoerea 
pe care a primit-o, din gona fără orîndu- 
ială, după pânea de tote dilele, din viâța 
răzleță, fără vatră, în odăile mobilate ale 
capitalei.

După pod porni încet, zăbovind, cătră 
pădure. Acolea, unde lumina vie a lunei, 
se furișa când și oând prin întunerec, unde 
nu-șl simțea decât gândurile, acolea îl cu
prinse un dor pătimaș de ceea ce-a pră
pădit.

Și Ivan Alexieviol îșl mai aduoe aminte 
cum s’a îutors. Căuta să se aprindă prin 
amintire, îșl readucea ou de-a sila chipul 
Verei în fața ochilor și pășea repede spre 
grădină.

De-alungul drumului și în grădină nu 
se mai zărea ceța potopitore, 6r din tăriile 
ceriului strălucitore și oa din nou poleită 
lumina luna. Numai spre sore răsare era 
cețos și turbure...

Ogniev îșl aduce aminte de umbletul 

lui, cu băgare de semă, de ferestrele cu
fundate în besnă, de aromlala buimăcitore, 
de heliotrop și resedă. Karo, cunoscință 
veohe, începu să se gudure, se dădu lângă 
el și-i linse mâna...

Asta era singura făptură vie, care-1 
vâcju cum ocoli de câteva ori casa, se opri 
în dreptul ferestrelor Verei, cuprinse de în
tunerec, isbi apoi cu mâna prin aer și se 
duse.

Cam la un ceas după aceea ajunse în 
orășel. Ostenit, fărămat, ou obrajii arcjând 
se răzimâ el de porta hanului după ce lovi 
ou ciocanul. Hăt departe în târg, se aucjea 
lătratul unui câne adormit și ntț departe 
de biserică, ca răspuns par’oă la lovitura 
lui, isbi cineva într’o tablă de fer...

„Ai hoinărit totă noptea", mormăi han
giul, care veni să-i deschidă, îmbrăoat cu 
un uămeșoiii, cum portă pravoslavnicii.

„De oât să tot colinei, mai bine te-ai 
închina fătul meu"...

Când se vă<|u în sfîrșit în odae, Ivan 
Alexieviol se trânti pe pat și rămase multă 
vreme cu oohii țintă’n luminare, scutură 
apoi tare din cap și se apucă să-și stringă 
lucrurile... („]£eT. Idealistă") 

oare.de


Nr. 273.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 5.

diat pentru botă. Timp mai îndelungat 
i-s’a pierdut urma, pănă ce a ieșit din nou 
la iveală în „ediția" amintită. Șarlatanul 
a, fost arestat și doctorii au constatat, că 
e cu mintea clătită, suferind de grando
manie. Acum de curend se adresase Ma- 
jestății Sale la Viena să-i boteze un copil. 
Probabil, că tribunalul îi va desface și că
sătoria, ca nevalidă.

Interwiev cu căpitanul Klado. „Le 
Journal** din Paris publică un interview 
cu căpitanul rus Klado, care va servi ca 
delegat și martor rus în ancheta asupra 
cunoscutului incident de la Huli. Căpita
nul Klado, basându-se pe lunga lui expe
riență, susține, că vasele în contra cărora 
a tras flota rusă, erau fără îndoială tor- 
pilore japonese. S’a constatat acesta în 
fdrte marea lumină a lunei; toțî marina
rii ruși au vOdut torpilorele japonese. A- 
miralul Rosdestvensky a referit în acest 
sens Țarului. Căpitanul Klado deplânge 
pe pescarii loviți, der a fost vina lor, 
căci prea s’au apropiat mult de vasele 
rusescî. Căpitanul Klado afară de acestea 
a mai spus, că flota rusă nu va ajunge 
în Extremul-Orient de cât peste două 
luni. Numai după sosirea și celei de a 
treia escadre, flota rusă va fi atât de pu
ternică pentru a pute înfrunta lupta.

Neliniștea Evreilor din Chișinen. 
Diarul „Nowosti** află din Chișineu, că ud 
articol publicat de faimosul antisemit Kru- 
evan în diarul „Bessarabetz** a făcut pe 
representanții evreilor să ceră o audiență 
la guvernator și archiepiscop. Guvernatorul 
a făcut se se afișeze un manifest prin care 
se invită populația să păstreze liniștea. 
Erî a început la Curtea de apel noua serie 
de procese peutru desordinele antisemite 
petrecute aci anul trecut.

Ucigașul lui Pleliwe în Elveția. 
Corespondentul din Ziirich (Elveția) ' al

■ diarului „Daily ’Express" telegrafieză, că 
Joia trecută a fost visitat de Sassanoff, 
ucigașul ministrului rus Plehwe, confir- 
mându-i astfel fuga sa și spunendu-i, că 
individul condamnat săptămâna trecută la 
Petersburg, este un nenorocit vinovat de 
alte fapte și cu care poliția l’a substituit.

Emigrant! japonesi. Din Cernăuți 
-se scrie, că în diua de 18 Decemvrie st. 
n. au trecut prin acest oraș număroșî co- 
mercianți japonesi cu familiile lor în nu- 
m&r de 1400, venind din Rusia. Japonesii 

.au plecat mai departe spre Canada.

Un bun creștin. D-l Benedek Albert, 
măestru alărnar din Sibiiă, cuprins de adân
că jale pentru perderea de tot timpurie a 
soției sale IoaDa născ. Popela, originară din

■ Cacova (lângă Săliște), însemn de dragos-' 
te a mai dăruit întru alinarea suferințelor 

-sale și a săracilor noștri suma de 40 cor., 
din cari 20 cor. ca „Daruri de Crăciun să
racilor noștri" și cor. 20, fondului vâduve- 

flor și orfanilor meseriașilor, întemeiat de
„Reuniunea sodalilor din Sibiifi".

Concert de tainburasl. In sala cea 
mare de la „ Gewerbeverein* se va începe 
.de la 25 Decemvrie o serie de concerte 
de elită date de societatea internațională 

• de taraburașî, musică, cântece și dansuri
■ din Banat. începutul la 7’/2 sera. Con 
.certele acestea prin faptul că sunt o „no- 
■vitate** în Brașov, vor atrage de sigur 
multă lume la „Gewerbeverein**, mai ales 
■că restauratorul „taica Schmidt** s’a în
grijit ca publicul să fie satisfăcut și în 
.privința bunătăților gastronomice.

Cuvânt de deschidere
rostit in sinodul protopopesc mixt ținut 

la 1 Dcc. n. 1904 în Clușiu,
de Dr. Elie Daianu, protop. tractului Clușiiî.

(Fin e.)
Prea Venerat Sinod

Dacă în privința dreptului Dumnede- 
•esc însăși sfânta scriptură statoresce sanc
țiunea, poruncindu-ne sS ascultăm mai mult 
de Dumuecjeu, decât de omeni, apoi și 
■dreptul natural își are sancțiunea, ce residă 
fin însăși inviolabilitatea principiilor sale, 
fin însăși puterea naturei, pe care nici un 
artificiu omenesc nu o pote nici suprima 
nici micșora. Naturam expellas furca ta- 
men usque recurret — cjice un vechiă pro
verb al înțelepciunei omenești,

III. Pe partea nostră mărturisesce, 
Preavenerat sinod, pe lângă dreptul divin 
și natural și dreptul istoric desvoltat și 
stabilit în țâra nostră, atât dincoce cât și 
dincolo de „Petru Craiului*1.

Sfântul Ștefan, cel dintâid rege al Un
gariei, pătruns de spiritul generos și drept 

al creștinismului, cu ajutorul căruia șl-a in
trodus neamul său în domeniul culturei 
asigurându-i esistența, acest înțelept înte
meietor de țeră, a stabilit și a lăsat cu 
limbă de morte principiul: „Regnum unius 
linquae fragile ac imbecille est“, principiu 
care eschide a priori tendința cea nouă, 
în slujba căreia proiectul de reformă, vrea 
să pună tote șoolele nostre.

Pe lângă acest principiu testamentar 
al celui dintâiă rege al Ungariei, mai amin
tesc mulțimea de legi, tractate de pace — 
în urma rSsboielor religionare, cari atâtea 
veacuri au turburat convețuirea poporelor, 
apoi mai multe instituțiunl, oonsfințite prin 
ordonanțe mai înalte ca „Declarațiunea 
illyrică**, tote garanteză diferitelor confe
siuni libertatea și dreptul de a întemeia 
și susține școli confesionale, respective na
ționale. Principiul acesta de toleranță și 
egală îndreptățire, care s’a aplicat confe
siunilor, cu atât mai puțin se pote denega 
bisericei române unite ou Roma și ca bi
serică receptă din punct de vedere legal și 
ca biserica națională prin caracterul ei, ca
racter asigurat și marcat și prin actul de 
unire și prin bulla papală „Ecclesiam 
Christi* prin care papa Piu al IX a reîn- 
temeiat vechea Metropolis de Alba-Iulia și 
Făgăraș anumit pentru credincioșii gr. cat. 
de „limba română1*.

Dincoce de „Peatra Craiului" pe 
lângă tote acestea se mai adauge faptul 
că în vechia Transilvanie, ou totă inega
litatea de drept faptică, în principiu con- 
stituțiunea era basatâ pe ideia mai multor 
națiuni și confesiuni, cărora atât în epoca 
principilor ardeleni independenți, cât și sub 
dominațiunea autonomică a gloribsei case 
de Habsburg li-s’a recunosout în tot-deuna 
dreptul de a ridica și susțină șoole, inde
pendent de ingerința statului. Dreptul acesta 
s’a estins în urmă și asupra bisericii ro
mâne unite ou Roma, prin faptul inarticu- 
lării în lege a acestei biseriol. Chiar aotele 
fundamentale de stat pe cari se întemeiază 
dominațiunea Habsburgilor în Transilvania 
— Diploma Leopoldină șfi Resoluțiunea 
alvinciană — au garantat pentru tote tim
purile susținerea confesiunilor și posesiunea 
acestor drepturi.

Și principiul aoesta de libertate con
fesională și națională în privința cultului 
și a culturei școlare, așa de mult a pătruus 
în spiritul de drept și a devenit osia con- 
stituțiunei, încât și în toiul ultimei revolu- 
țiunl a fost respectat, pentru-că așa numi
tul articol despre uniune votat aici în Clușiîi 
enunță perpetua susținere a drepturilor 
asigurate confesiunilor, ea o condițiune 
fundamentală a „uniunei**. De la acest prin
cipiu deci legislațiunea ungară nu se pote 
abate nici când, fără a nu-șl renega origi
nea și titlurile procedeurilor sale ulte- 
ridre.

IV. Nu contradice posițiunei nostre, 
ba o întăresce chiar și dreptul posiliv în 
vigore astădl, în patrie. In deosebi art. de 
lege XLIV din 1868, despre egala îndrep
tățire a naționalităților, legile școlare din 
1868, legile fundamentale despre înarticu- 
larea ambelor biseriol române, tdte-tote ga
ranteză biserioilor nu numai dreptul de a 
susținea șoole, ci garanteză și autonomia 
acestor șoole, spre a-le păstra caracterul 
confesional și național.

V. Der mai este ceva, Prea venerat 
sinod de mare importanță morală, care măr
turisesce pentru noi și ne întăresce punc
tul nostru de vedere: este ceea-ce numim 
etica politică, care nu se pote incălca în- 
tr’un stat, chiar din partea guvernului, fără 
a nu da un esemplu destructiv pentru prin
cipiile de morala publică, care trebue s6 
fie hotărît6re în tot-dduna și pretutindenea, 
der mai ales la noi într’un stat poliglot, 
ca al nostru spre a asigura ast fel conve
țuirea paclnică a poporelor și confesiuni
lor, oare este dor o oondiție sine qua non 
a orl-oărei prosperărl. Ei bine, etica poli
tică cere de asemenea și pretinde, ca sâ 
rămână neatinse tote drepturile câștigate 
și eseroitate ale diferitelor oonfesiunl și 
popdre în privința șoolelor lor.

Etica politică mai cere apoi, oa tote 
deolarațiunile categorica și tdte angaja
mentele solemne luate de însăși corpurile 

legiuitore, asemenea tote promisiunile pu
blice rostite de ilustritățile națiunei ma
ghiare, ca Deâk, Eotvos, Kossuth, să fie 
respeotate și realisate prin fapte, er nu ig
norate ori desmințite.

Decă șovinismul distrugător n’ar fi cu 
totul orbit și ar delătura vălul, cu care 
acopere trecutul recent, ar trebui să vadă 
și să cunoscă promisiunile și angajamentele 
bărbaților de stat celor mai fruntași ai Un
gariei pănă în cele mai apropiate timpuri, 
și vădend ar trebui să reounoscă, că tre
bue să se retragă de pe terenul lunecos, 
pe care a trecut și pe care s’a pus, ca pe 
Un povîrniș, pănă încă nu este prea 
târdiu.

VI. Mai este în fine, Prea venerat si- 
not, și sfințenia Coronei și maiestatea tro
nului, cars oa în tot-deuna în cursul vea
curilor scutasce și acum drepturile bisericii 
nostre atacate și ne lasă o rază de nădejde 
ce străbate prin întunerecul ce ne învălue, 
ca înaltul Tron, de care și învățătura sfin
tei nostre biserici și tradițiunea pecetluită 
de atâtea ori cu sânge a moși strămoșilor 
noștri, ne legă cu legături de fidelitate ne
clătinată, nu ne va lăsa pradă și bruma 
acesta de drepturi ce ne-au mai rămas să 
le gustăm în retragere, la umbra bisericii 
nostre, sub scutul sfintei cruci. Pentru-că, 
de la înălțimea maiestatică a acelui tron 
glorios, la care străbunii noștrii ne-au în
vățat în tot-deuna să ne uităm cu un de
votament religios, în tot-dăuna s’a enunțat 
la ocasii forte solemne, principiul de egala 
îndreptățire a confesiunilor și popârelor 
de sub larga ocârmuire a Maiestății Sale.

Dâcă acum omnipotența statului, pusă 
în serviciul esclusivismului de rassă, — în 
mod necreștinesc — lovesce în ideile de 
libertate și egalitate, carî sunt consfințite 
în spiritul creștinismului, noi nu putem face 
causă comună cu oei ce vor să suprime 
libertatea spre a ridica idoli în locul ade
văratului cult al adevărului și dreptății, ci 
trebue să facem tot ce ne iertă legile dum- 
necjeascl și'omenescl, spre a apăra și re
presents cu vrednicie principiile cele veci
nie mântuitore pentru singuratici, ca și 
pentru state și popore.

Drept aceea o încercare legislativă, 
ca aceea, ce o constitue proieotul de re
formă șoolară, care atentăză la dreptul di
vin și uman și lovesce în însuși principiul 
de libertate cu care țera nostră tot-deuna 
i-a plăcut a-se făli, nu se pote face, Prea 
veD. sinod, fără să uu provoce protestul 
puternic al tuturor celor ce, respecteză 
dreptul dumnedeesc și omenesc și iubeso 
prinoipiile de libertate.

Am vădut cum de la prima veste au 
protestat la locurile competente iluștrii ar- 
chierei, capii bisericilor românesci, apărând 
cu un suflet și o inimă drepturile atacate, 
dându-ne ast-fel tuturor să vedem prive
liștea cea atât de rară și să avem esemplu 
cum trebue să ne unim cu toții întru a ne 
apăra comorile comune sufletescl, când ace
lea sunt primejduite. Cred, că esprim sen
timentele D-v ale tuturor când pentru acesta 
esprim și de aici admirațiune și omaj tu
turor înalt Prea sfințiților archierei români 
și în deosebi esprim mulțămita și recunos- 
cința nostră fiiăscă cătră bunul nostru me- 
tropolit înalt Prea sfințitului nostru părinte 
Dr. Victor Mihalyi de Apșa, pe care Dum
nezeu să-l țină întreg, sănătos, întru dile 
îndelungate, drept îndreptând cuvântul ade
vărului. (Entusiaste aclamațiunl).

Las însă Prea veneratului sinod, să 
chibzuiescă cum să-și esprime îu mod con
venient aceste sentimente și părerile sale 
ou privire la grava cestiuue a șoolelor, oa 
să se vadă limpede, că clerul și poporal 
una este cu capul său bisericesc, și declar 
ședința sinodului de deschisă.

Convocare.
Pe basa conclusului comitetului cen

tral din 11 Decemvrie 1904 și în confor
mitate cu §-ul 20 din statute, convoc prin 
acesta a XVI-a adunare generală ordinară 
a „Reuniunii române de agricultură din 
oomitatul Sibiiului** în Reciu (lângă Mer- 
ourea) pe Duminecă în 25 Decemvrie st. 
n. a. c. la 11 ore a. m.

Program: 1) Presentarea raportului 
general al comitelui central, a rațioeiniilor 
pe anul 1903 și proiectul de budget pe 1905,

2) Propuneri eventuale din partea mem
brilor.

3) Discurs despre cultura nutrețurilor 
și a viilor.

4) Discurs despre însemnătatea „Inse- 
țirilor de credit sistem Raiffeisen**.

5) Autenticarea protocolului ședinței.
Sibiitt, 12 Decemvrie n. 1904.

Bem. Comșa, 
pusident

Reuniunea femeilor române greco-ca- 
tolioe din Făgăraș și jur își va ține adu
narea sa generală în 25 Decemvrie a. «. 
la 2 ore după amiadi în casele proprii ale 
vice-președintei.

Avem ondre a învita la aces
ta adunare pe stimatele membre fundatd- 
re și ordinare ale Reuniunei.

Pe lângă agendele obicinuite aduna
rea de acum are a alege la postul de pre- 
sidentă devenit vacant prin decodarea Dom- 
nei Zinca Roman.

Făgăraș, în 1 Decemvrie 1904.

Elisabela P. Popp, Ioan Gintea.
vice președintă secretar

Viena, 21 Dec. Corespondentul 
Ziarului „Zeit“ a avut o convorbire 
cu contele Juliu Andrassy. Acesta i-a 
declarat, că are speranța să se pbtă 
face un compromis între guvern și 
partidele unite din oposiție.

In cercurile guvernamentale ma
ghiare se declară însă, că contele 
Tisza nu vre să audă de nici un 
compromis și nu va face oposiției 
nici o concesiune, mai ales, că s’a 
convins, că orl-ce concesiune ar fi 
fatală pentru acțiunea sa.

Londra, 21 Decemvria. Agenția 
„Reuter* afiă din Tokio, că contra- 
torpilorul „Asagir“ a oprit vaporul 
engles „King-Arthur11 în momentul 
când încerca se părărăsâscă Port- 
Arthurul. Se asigură, că acel vapor, 
care Introdusese provisiuni la Port- 
Arhur, avea pe bord ofițeri de ma
rină ruși, cari se duceau în întâm
pinarea flotei din Baltica. Vaporul a 
fost îndreptat spre Taseko pentra a 
fi judecat de tribunalul instituit pen
tru prăcjile de răsboifi.

„Daily News** e informat, că 
după lupta în jurul colinei de 203' 
m., ofițerii ruși au avut ocasiune a 
constata în timpul armistițiului, că 
pierderile Japonesilor au fost de 
18.000', lângă fortul Bordi au pierdut 
1000, er la fortul Intsan 9000 de 
omeni. Cu totul 28,000.

Char bin, 21 Dec. Kuropatkin a 
presentat erî trupelor pe generalii 
sosiți Gippenberg, Linevidl și Kaulbars 
comandanții celor trei armate nouă 
rusescî.

Honkong, 21 Decemvrie. Se svo- 
nesce, că o puternică flotă japonesă 
a plecat spre sud, ca să întâmpine 
flota rusă din Baltica.

Mukden, 22 Decemvrie. Situa- 
țiunea Japonesilor devine din efi în 
fii mai grea. Nimeni nu se gândesce 
la retragere.

Petersburg, 22 Decemvrie. Flota 
baltică a primit ordinul se mergă la “ 
Wladivostok. O a doua escadră ru- 
sâscă va fi trimisă în apele AsieiT1 
răsăritene.
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Serbarea copiilor seraci.
Duminecă a fost o frumosă serbare 

la școla „Rosetti" din strada Clemenței 
(Bucurescî). Societatea „Ajutorul elevilor 
seracl*, din Capitală a împărțit copiilor 
sărmani ajutorele ce obiclnuesce să dea în 
fie-care an.

Pe lângă copiii, cari societatea îi îm
bracă din fondurile sale s’au distribuit haine 
la 43 băieți și 51 fete din suma de 2000 
lei ce a fost remisă de Academia română 
din cei 4000 de lei legați în acest scop de 
eătră răposata întru fericire Maria general 
Carp.

A asistat un public numeros mai ales 
domne, er Academia a fost representată 
prin președintele seu domnul loan Kalin- 
deru. A luat parte și domnul Gr. Ștefă- 
nescu, membru al Academiei.

Solemnitatea s’a început printr’un dis
curs rostit de d-1 I. Procopie Dimitrescu, 
președintele societății, care a expus sco
pul și activitatea desfășurată de societate.

După d-sa a vorbit d-1 loan Kalm- 
deru, care a adus tribut de recunoscință 
memoriei defunctei Maria general Carp, 
care avea o inimă generosă, cum și celor
lalți răposați, scum societății, cari și-au îm
plinit în mod fericit pururea adevărata îu- 
vățătură a facerei de bine. Domnul Kalin- 
deru a arătat apoi că hainele nu se împart 
numai cu un ajutor vremelnic, ci și ca un 
îndemn puternic pentru copii de a-se sili 
la învățătură, la purtare bună, pentru a de
veni și ei mai târdiu buni și miloși. In- 
tr’adever una dintre însușirile bune e și 
caritatea. Ea ridică pe om în ochii lui 
Dumnecjeu și în ai semenilor. Der carita
tea nu e numai materială. Pe lângă înles
nirile în bani seu daruri în natură, pove
țele și ajutorele morale sunt o binefacere 
tot atât de mare, căci însuflețesc pe cel 
deprimat său cădut în năcazuri și-I dau cu- 
ragiul și tăria de a-se ridica, de a înfrunta 
nevoile. Caritatea dă celui care o practică 
o dulce mulțumire, fiind-oă datoria omului 
pe lângă îngrijirea de sine,' întru cât e 
absolut trebuinciosă, este și de a fi bun 
și de a răspândi tot mai mult binele. Fă
când aoâsta se împlinesee o scumpă dato
rie și se pregătesce adevărata fericire.

Citând pe înțeleptul Solomon, care 
4ice în una din pildele sale: „Căile celor 
cari șed fără lucru sunt aședate cu spini, 
er ale celor lucrători sunt netede", d-1 Ka- 
linderu a insistat apoi asupre trebuinței de 
a munci. Munoa se impune bogatului ca 
și săracului, dar mai cu semă acestuia din 
urmă, care trebue să lucreze atât pentru 
a-șl câștiga pânea de tote dilele, cât și 
pentru a aduna mijloce cari să i permită 
împlinirea celorlalte datorii de om consci- 
ențios, cum e de exemplu facerea de bine, 
îndemnă dar pe elevi de a fi sîrguitorl, 
a-se însufleți de faptele și de sfaturile bune 
pentru a-se arăta demni de cei cari îi ajută. 
Er mai târdiu se nu uite a răsplăti prin 
alții alte bine-facerl. De asemenea să po- 
menescă și se se roge Atot-puternicului 
pentru cei cari se trudesc pentru ei.

După cuvântarea d-lui Kalinderu, care 
a fost ascultat cu atențiune, s’a ridicat er 
d-1 Procopie Dumitrescu, care j-a exprimat 
mulțămirl în numele societăței pentru-că 
a luat parte la acestă serbare și pentru cu
vintele îmbărbătătore ce a rostit.

După aceea a urmat distribuirea aju- 
tbrelor.

e 1.
(Cu permisiunea V. Consistor gr. or. 

român din Oradea-mare 30 Oct. 1904 Nr. 
1719/38.)

In comuna Clieresîg la 30 Iulie (12 
Aug.) a. c. a erupt un foc groznio care 
ajutat și de un vânt puternic a prefăcut 
în ruine 32 de case dimpreună cu suprae- 
dificatele lor, între cari și biserica și casa 
parochială dimpreună cu tote supraedifica- 
tele dela casa parochială și școlă.

Deorece comuna bisericescă numai 
în anul trecut din al său propriu și cu 
multă jertfă a renovat biserica din teme
lie ridicând și un edificiu nou școlar, ast
fel de data asta, suferind și o parte mare 

dintre parochieni prin focul întâmplat pier
deri enorme, comuna biserioescă și paro- 
chienii pe lângă totă bunăvoința și iubirea 
lor față de biserică, din al lor propriu nu 
mai pot nimic sacrifica.

Drept aceea cu umilință apelăm la sim- 
țnl de binefacere și umanitate al publicului 
rugând ca să contribuescă cu obolul său 
întru alinarea suferințelor ndstre, făeându- 
ne prin marinimosele ajutore posibilă reedi- 
ficarea bisericei și a casei parochiale.

Ofertele marinimose sunt a-se trimi
te la adresa „Onor, ofioiu paroch. gr. or. 
român în Cheresig" (Kordsszeg u. p. B.- 
Bbszormâny, Biharm.) cel mult pănă la 31 
Decembre a. c.

Clieresîg, la 10/23 Octomvrie 1902. 
Dimitrie Albit in. p. Teodor Flutur in. p. 

preș. corn, paroch. înv. not. com. paroch. 
Georgiu Ral, Petru Flutur,

epitrop epitropl.

Literatură.
„Poesli* de Maria Cunțan Bucurescî 

1905. Institutul grafic „Minerva*. Prețul 
1 leu 25 b.

Volumul elegant, ca tote edițiunile 
„Minervei", are 136 pagini și conține 87 
poesii gingașe scrise de compatriota nos- 
tră, cunoscută și apreciată atât dincoce cât 
și dincolo de Carpațî. Pentru Crăciun seu 
anul nou nu se pote un cadou mai potrivit.

— In Editura Institutul grafic „Mi
nerva* din Bucurescî (strada Regală Q) 
au apărut următorele:

„Dureri înăbușite* nuvele de M. 
Sadoveanu (8° 286 pag. 1904. Prețul lei 2.)

„Moșneagul dela munte* roman 
de Jul.es Brun și N Papahagi (8° 312 pag.) 
1904. Lei 1.50.

„Poesii* de Haralamb G- Lecca (8° 
239 pag.) 1904. Lei 1.50.

„Șoimii* roman de S. Sctdoveanu 
(8° 394 pag.) 1904. Lei 1.50.

„Sate și mănăstiri dinllomănia*, 
de N. lorga (8° 370 pag.) 1904. Lei 2.50.

Călin darul „Miner vei* pe anul 
1905 cu mulțime de articole oțjginaie, ilu- 
trațium și suplimente artistice. Prețul 1.25.

Cundscerea pământului
și gunoirea lui.

— Fine. —

Mesurâudu-ne locul, ne apucăm 
și săpăm în adâncime de 80 cm. — 
1 m. 20 cm., adecă cam pănă în șe- 
lele omului. Marginele însă le lăsăm 
plecate, ca se putem întră și eși cu 
carul fără de multă greutate,—fun
dul gropei îl facem însă puțin ple
cat în spre o parte ore-care unde 
apoi se face și o fântână afundă cam 
de 1 m. 50 cm.—2 m., în care prin 
scocuri de scânduri anume făcute 
are a-se scurge udul din gunoiii și 
grajd.

După-ce am săpat gropa, ne apu
căm și o padimentăm cu scânduri 
bune atât pe fund, cât și pe de la
turi, printre cari batem pământ cle
ios, decă însă puterile nu ne lasă ca 
se o padimentăm, atunci cărăm pă
ment cleios (spoială) pe dare arun- 
cându-1 și împrăsciindu-1 pe fundul 
gropei, îl batem bine în grosime de 
o palmă, ca astfel se nu potă stră
bate prin el udul scurs din gunoiu.

Aici în ținuturile ndstre .gropa 
de gunoiu se pote face și din pietră, 
și anume după-ce ne-ani săpat grăpa 
de 1 m. 50 cm. afunc|ime (căci 
acum trebue se fie mai afundă! luăm 
pietră de pietră și le potrivim una 
lângă alta atât pe fund, cât și la pă
reți, așa cât să nu se potă scurge 
udul printre ele, lăsând pe de două 
părți opuse (contrare) loc plecat pen- 
tru-ca să putem întră și eși cu 
carul.

Economii noștri însă ar face bine 
când la facerea gropei s’ar folosi de 
ciment (care nu ar costa mai mult 
ca 3—6 corone) pe care mestecân- 
du-1 cu dravă (moșiic) făcut din tărîțe, 
l’ar întinde pe fundul gropei — care 

uscându-se e mai țiitor și mai bun 
decât scândurile. In jurul gropei 
însă în depărtare de un metru mai 
facem și câte un șănțuc, pentru a 
împedeca scurgerea apei de ploie.

Cea mai bună gropă de gunoiu 
e aceea, pe care ne-o împărțim în 
două despărțeminte, având în mij
loc o fântână — căci pe când o 
parte din gunoiu e fermentat (copt) 
o cărăm la, câmp, er cea-laltă o um
plem cu gunoiu prospăt. La așeza
rea gunoiului însă trebue să fim cu 
multă băgare de semă, de dre-ce 
trebue să se scie, că gunoiu bun 
numai atunci ne putem câștiga, decă 
vom clădi tăte speciile de gunoiu 
în măsură proporționată, adecă mes
tecând paiele cu balegele, precum și 
cu alte gnnoie. Din fântâna cu ud 
trebue apoi să stropim gunoiul în 
totă săptămâna barem odată, ca se 
nu rămână fără umezelă, căci ne- 
avend umezelă, se arde și devine ne
folositor. Vara însă trebue să-l udăm 
cât se pote de des, și la cas când 
din lipsa vitelor (fiind ele duse la 
pășunat) nu am avea ud de ajuns, 
e bine a-se uda și cu apă de ploie 
seu chiar și cu de fântână.

Acestă lucrare o facem prin aju
torul unei pumpe, der la economii 
mai mici se pote și cu un vas, anume 
ținut pentru acest scop.

Gropa de gunoiu nu e bine ca 
să fie de la suprafața pământului 
mai înaltă ca de un metru și e bine 
ca să fie înconjurată jur împrejur 
cu păment, căci prin aceea se împie
decă evaporarea și se scutesce de 
razele sorelui.

După-ce am umplut gropa cu 
gunoiu, o acoperim cu păment în 
grosime de o palmă (10 — 15 cm.), 
pentru a împiedeca evaporarea. Mai 
bine e ca gropa de gunoiu se fie 
sub un șopreț acoperit cu scânduri, 
trestie, paie etc. pentru a nu fi es- 
pusă arșiței sorelui și ploilor. Iarna 
însă e bine ca gunoiul se fie aco
perit cu zăpadă, căci părțile păiose 
putrezesc mai ușor și mai repede.

Unii însă recomandă, ca guno
iul din grajd să nu se scotă decât 
numai la 2—3 luni și adecă după 
fermentare. După-ce însă economii 
noștri din aceste ținuturi nu au graj
duri așa de înalte și de mari după- 
cum se pretinde, atunci când fer
mentarea gunoiului vrem să o facem 
în grajd, de aceea nici nu o reco
mand economilor noștri, căci atunci 
ne trebue un grajd cu 1—2 metri 
mai înalt, apoi eslele trebue tocmite 
ast-fel, ca să le putem sui și scoborî, 
pe lângă aceea ne mai trebue paie 
de așternut de trei ori atâta.

Decă gunoiul s’a fermentat în 
de-ajuns. ceea-ce o putem observa 
de pe afumat, îl încarcă economul 
pe car seu sanie și îl duce pe câmp. 
Fermentarea dureză cam 3 luni. Unii 
susțin, că e bine ca gunoiul momen
tan după-ce îl ducem pe câmp se 
se și împrăscie, alții însă susțin, că 
nu e bine ca se se împrăscie, far’ 
trebue se se așede în grămăjori în- 
tr’o formă de mari, și numai cu o 
cji înainte de arat se se împrăscie..

Eu aflu de bine a recomanda, [ 
ca pe locurile costișe se se lase gră- j 
majori pănă înainte de arat și nu
mai în cliua aceea se se împrăscie, 
ca ast-fel ploia se nu’l pătămânala 
vale, er pe locurile plane aflu de 
bine a-se împrăscia, cu 1—3 dile îna
inte de arat, căci și decă plouă, su
cul rămâne în păment și nu-1 duce 
apa mai departe.

Cu privire la gunoirea pămân
tului e de lipsă pe un jugher de pă
mânt slab și rece a se duce 40—50 
care de gunoiu, er pe cel mai buni- 
șor cam 20—30 care, căci numai 
așa își va pută câștiga și susține 
puterea productivă.

Recomandând cu totă căldura 
acestă procedură, îi asigur pe eco
nomii noștri că nu se vor mai plân
ge contra pământurilor sale, numai 
cât să fie siguri, că decă vor da pă
mântului ce i-se recere, și el le va 
da ce așteptă. Deci frați economi: 
gunoiu, gunoiu și er gunoiu dați pă
mânturilor vostre, că atunci e sigur 
că vor deveni roditdre.

Sperând, că prin acesta numai 
bine am putut face economilor noș
tri, îi rog ca și pe viitor să pună 
din ce în ce tot mai mult preț pe 
gunoiu și pe gunoirea pământului, — 
căci: „gunoiul e baia de aur a eco
nomului. “

Ih. A. Bogdan.

Doina Bucovinenilor.
(In dialectul popular.)

Ștefane, Ștefane,
Al nost’tătuc, Domne,
Oheptu rău ni-apasă
Jalea ’nchisă ’n casă,
Că fără mămuoă
Jalea ni usucă.
Apele trec iute, 
Muntele-i tot munte;
Apa, când ni-alintă 
l-amară, cernită,
Muntele-i de ehiatră
Ruga ni deșartă.
Ștefane, Ștefane,
Al nost’tătuc Domne, 
Ajubă-ni ruga 
Să vie mămuca.

Al. T. Dumitrescu.

Laptele țiganului.
Un țigan lacom din fire,

cum sunt mai toți din păcate 
Căpătase din cerșite

un ulcior mare cu lapte 
Și cum aurise el

că dacă’l va ferbe bine 
Nu se strică nici trei cpl®

ci mai bine chiar se ține 
Planul și’l făcuse’ndată

și așecjă o căldare 
La cârlig, aprinde focul

și începe’n gură mare:.

„Noa! ceaune, tu la foc 
Și tu lapte la un loc 
Să te ferb și să te coc 
Și să te mănânc pe jloc.

El jucând de bucurie
focul din mâni nu-1 slăbi®

Ci’n conținu frângea lemne
și sub ceaun le punea- 

Laptele’ncepend să fărbă,
se umflă și se ridică! 

El crecjend că ola’i mică
mai aduce o- ulcică 

Dar și’n asta se ridică.
Și bietul țigan se uită 

înholbat și cu mirare1 
Cum laptele se ridică

și cum iese din căldare- 
Și’ncrețindu-șl fruntea totă

începe se faoă cruce- 
Căci laptele nu s’opresce,

ci din olă se tot duca

Și veclend așa minune 
El înoepe o rugăciune: 
„Domne mult mă miluescl 
Laptele mi’l tot sporescl 
Der mai stai nu te grăbi 
Că n’am în ce-1 sprijini14 
Și uitându-se la foc 
Lapte nu mai e de loc.

„Domne! mult mă miluișl 
Tu laptele mi’l sporiși 
Der la urmă mi’l sorbiși".

De Sub Surul,
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Nevastă câștigată prin prinsore.

A trecut cât-va timp de la alegerea 
președintelui Statelor-Unite, însă «Jiarele 
continuă a povesti variatele prinsori elec
torale făcute atunci. In fie-care di se dă 
pe față ceva nou.

La Greenwich, în Connecticut, a fost 
următorea prinsdre între d-șora Berta 
Tomphius și un anume Iohn Forbes.

— Eu die, că o se fie ales Parker, 
dise domnișdra.

— Și eu sunt convins, că o se fie 
ales tot Roosevelt.

— Pe ce ne prindem ? [întrebă dom- 
nișdra. j]

— Pe mâna d-tale.
— Forte bine, termină miss Berta; 

■de void pierde prinsdrea, voiu fi soția 
■d-tale... Inse cred, că o se perdî d-ta.

Se despărțiră și așteptară resultatul 
alegerilor. A doua di după alegeri, For
bes se presintă de vreme în casa d-șorei 
Berta.

— Ai pierdut, îi qîise el.
— In adevăr?
— Și cum rămâne cu prinsdrea?
— Eu îmi plătesc tot-deuna dato

riile, dise zîmbind frumosa fată.
— Poți să plătesc! îndată?
— Chiar acum.
— Să mergem der.
Se duseră și se cununară la cel mai 

apropiat judecător de pace.
îj»

Mustea și fiarele sălbatice.

In grădina zoologică din New-York 
■s’au făcut esperiențe, spre a-se studia 
■efectul produs de musică asupra diferite
lor animale.

Pentru acest scop un șef de orches
tră a dat un concert.

De la primele note., lacrimi mari au 
curs din ochii lui Basile, marele elefant 
al grădinei.

Leii, cari mâncau tocmai atunci, 
:par-că mâncau cu mai multă plăcere.

Lupii ascultau cu pleopele închise, 
.și cufundați într’un extas adenc. Urșii, 
.cerbii și căpriorele au început să jdee.

Când orchestra a tăcut, tote ani
malele s’au sculat în picidre și au început 
.să urle.

Era, vădit, felul lor de a striga: încă 
odată!

Ce cetesc cumperătorii uiai cu 
drag’? Cumperătorii 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 Lăszlo 
M. &. L. succesor. Decă firma Lăszlo M. 

■& L. succesor anunță, că a redus prețurile, 
.apoi se se seie, că acesta 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.

■Nu esistă mijloc mai bun de a-și 
-câștiga sănătatea, ca crucea duplă elec- 
tro-magnetică R. B. Nr. 86967 și sute de 
omeni își mulțumesc recâștigată sănătate 
și dorul de vieță d-lui Albert Miiller în 
Budapesta V. Vadăsz u. 42/a E., ceea ce 
dovedesc și următorele două scrisori de 
■recunoscință.

I. D-lui A, Miiller în Budapesta. De 
■ ăre-ce crucea electro-magnetică R. B. Nr. 
86967 tnî-a ajutat fdrte mult și cu succes 
în contra astmei și a reumatismului, nu 
pot trece cu vederea să nu-ți esprirn cea 
mai sinceră mulțumită și se recomand a- 
cest lăc tuturora cu căldură.

Cu stimă: lovram Kovacevici, Dolu- 
l'uzla.

II. D-lui A. Miiller, B-peslci. Fiica 
mea a purtat crucea electro-magnetică 
R. B. Nr. 86967 contra bătăii de inimă și 
s’a însănătoșat, pentru ceea ce îți mulțu
mesc din inimă.

Stimător: loan Leidl, Verșeț.
De aceea îndemnăm pe toți aceia, 

cari sufer de reumatism, influență, astmă, 

peste tot de nervi, să-și procure un ast
fel de aparat, căci costă numai 6 corone 
și să se îndrepteze în privința acesta cătră 
dl Albert Miiller înBudapesta. V. Vadâsz 
u. 42/a E.

VimHecai'ea <8eg»Bisssi a B»68e- 
1OM* secrete. Se nu pregete nimeni în- 
tr’o Gestiune atât de gingașe a se presenta 
odată în personă, pentru < a cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din streină- 
tate poți afla puctual locul, causa, răs
pândirea și starea bdlei, ori cât de adânc 
ar fi boia înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminărl poți cu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la videcarea răului, 
ceea-ce fie-care o pdte face acasă fără de 
a-șl împiedeca ocupațiunile. Decă cine-va 
nu pdte veni în persdnă, atunci se-și des
crie băla cu 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 și curățitor e 
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 secsuale, unde i-se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
trupul întreg se elibereză de bolă și sufle
tul de chinuri.

Fără conturbarea ocupațiunilor dil- 
nice Dr. Palocz vindecă de ani de dile ou 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul seu propriu de vindeoare și cașurile 
cele mai neglijate, bolele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinalei, 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. Dănă la 6 ore 
sera (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.

Avis!
dela „Economia^ din Cohalm.

Anunțăm, că direcțiunea institu
tului nostră, prin conclusul seu clin 
15 Decemvrie a. c. pe basa §-lui 
10, din statute a anulat acțiunile 
cu nr. 529 și 530.

Cohalm, în 15 Decern. 1904.

1-1.1593. Direcțiunea.
4

Nr. 2354—1904.

PimiCAȚIUO.
In sensul § 203 din ordinul în

altului minister de interne Nr. 128.000 
—1902 sunt provocați toți tutorii și 
curatorii, — afară de tată și mamă 
— cari nu sunt obligați de a sub 
șterne socothiă anuală, că cel mult 
până în 15 Ianuarie 1905 se ridice bi
letele de anunțare dela scaunul or- 
fanal orășenesc și se le umple refe
ritor la relațiunile persanale ale mi- 
norenilor și curancților dând răspuns 
la tote întrebările și pănă în 31 Mar
tie 1905 se le predea tutorelui comnnal 
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 se umple aceste bilete 
în mod corespundetor, trebue să fa 
că anunțarea verbal — până la ter 
minul de mai sus — la tutorul co
munal orășenesc.

Brasso, în 8 Decemvrie 1904.

1584.,2—3 Tutorul (Oiminal orășenesc.

Nr. 10237—19G4.

PUBLICAȚIILE 

referitore la venijarea zălogelor de dare.

Direcțiunea financiară din loc a 
dispus eu ordinul din 30 Noemvrie 
a. c. Nr. 41388—1904, că reștanțele 
de dare se se încasseze fără amâna
re și anume pentru scopul acela se 
se transporteze obiectele zălogite în 
magazinul de zălogire orășenesc și 
apoi să se vîndă prin licitațiune.

Provocăm deci pe tote partidele, 
cari sunt în reștanță cu darea seu 
cu competințe, că acelea să le plă- 
tăscă în timpul cel mai .scurt, căci 
la din contră obiectele zălogite se 
vor transfera și se vor vinde prin 
licitațiune.

Brass6, în 15 Decemvrie 1904. 
2—3,(1689). Perceptoratul orășenesc.

Nr. 21416-1904.

Publicațiime de licitație
a zălogelor pentru dajdie.

In virtutea §-lui 69 a art. de le
ge XLIV din anul 1883, se vor vinde 
cu licitație publică zălogele ce să afiă 
încă în mâna restanțierilor cu daj
die, aruncuri și taxe cu acea, adăo- 
gare, că obiectele zălogite. a căror 
valora nu trece peste 100 cor., se 
vor vinde și sub prețul cu cât s’au 
prețuit; acelea obiecte însă, a căror 
valore e mai mare de 100 corone, 
numai atunci, dăcă cel puțin 3/. din 
valore se va oferi.

Terminal licitației s’a statorit 
pe cțiua de 29, 30 și 31 Decemvrie 
a. c. dela 9—12 ore înainte de prânz 
în piață, înaintea sfatului.

Acesta se aduce la cuuoscÎDță 
publică cu acea observare, că prețul 
trebue plătit imediat.

Brass 6, 20 Decemvrie 1904.
1-2,1590. Magistratul orășenesc.

Nr. 11051-1904.

PUBLICAȚIILE.
Estras din art. I. de lege din anul 1890.

Intentându-se din oficiu procedura în 
căușele de abateri comise în contra dis- 
posițiunilor cuprinse în legile și ordinațiu- 
nile referitore la drumurile publice, este 
datorința oficiosă a fie-cărui organ chemat 
pentru îngrijirea drumurilor publice a 
arăta ori și ce abatere organului compe- 
tinte de I-a instanță.

Organele oficiose și poiițiale ale dru
murilor publice sunt drumarii.

Conform disposițiunilor legii sunt 
qualificate și să pedepsesc ca abateri fap
tele și negligările următore :

I. Fie-care este dator să mâne la 
stânga.

Cei ce să întâlnesc în față, trebue se 
tragă la stânga. Pe lângă trăsuri, care 
seu alte acarete, cari meig înainte, să păte 
trece în drepta.

Este interdis a trece pe poduri cu 
carul etc. înaintea altuia.

Este dator fie-care să facă loc trăsu- 
surilor militare și de postă, precum și aca- 
retelor pentru pompieri.

Pe podurile ce sunt mai lungi de 3 
metri și pe acelea, cari să află sub repa
rație, fie-care este deobligat se mâne în 
pas. La întâlnire cu turme, ciurde, her
ghelii, fie-cine e deobligat a mâna în pas 
pănă ce acestea au trecut.

Cu turme etc. mai mici numai jumă
tate de drum se pdte ocupa. Singuratice 
vite trebuesc conduse de lanț.

A lăsa trăsuri, cară etc. în drum său 
a sta mai mult timp cu ele în drum, e 
interdis.

Vizitiului seu servitorului nu-i este 
permis a durmi în decursul timpului cât 
mână, nu-i este permis mai departe a con
duce în unul și același timp mai multe care.

Orî-ce trăsură etc. sera și în general 
pe întunerec trebue se fie luminată seu 
vitele trăgătdre se porte clopot.

Este interdis se se lege de car etc. 
seu lângă vitele trăgătdre mai mult de 
2 vite.

Nu este permis a mâna pe drum pu- i 

blic cu car încărcat cu fân, paie seu bu
cate în lărgime mai mare de 3 metri.

Cei ce comit fapte contra acestor dis- 
posițiunî, se vor pedepsi pănă la 40 corone 
amendă.

II. Cel ‘ce voiesce să trecă peste 
vre-un pod de lemn cu carul încărcat cu 
greutate mai mare de 4000 kgr., este de
obligat a anunța acesta la oficiul de clă
diri reg. ung. de stat cu 48 de ore mai 
înainte.

In cașul acesta întăriturile seu prop
telele necesare să fac pe cheltuiala trans
portatorului.

Cei ce comit fapte contra acestor dis- 
posițiuni se vor pedepsi până la 200 co
rone amendă și vor fi deobligați a plăti 
tote pagubele comise.

III. Săparea băilor de petră, greoțiș, 
pământ seu năsip în apropierea drumurilor 
să pdte face numai pe lângă permisiune 
oficiosă.

Cei ce comit fapte contra acestei dis- 
posițiuni, se vor pedepsi pănă la 100 co
rone amendă.

IV. Pe teritoriul intern al comunelor 
în general, afară de comune, numai în 
apropiere de trăsuri, cară, seu turme este 
interdis a trosni cu biciul seu a pușca.

Cei ce comit fapte contra acestor dis- 
posițiuni. se vor pedepsi pănă la 40 corone 
amendă.

Stricarea intenționată, precum și ne
intenționată a drumurilor și obiectelor 
aparținătdre drumurilor, precum a poduri
lor, răslogelor, stîlpilor de telegraf, insig- 
niilor hectometrale, tabelelor comunale, 
precum și a inscripțiilor numerilor și sem
nelor de pe acestea, mai departe a pomi
lor de pe marginea drumurilor, comite 
abatere.

Abaterea aceasta în cas, că ar fi fost 
intenționată se pedepsesce cu închisore pănă 
la 15 dile și 200 de corone amendă, la cas 
inse că nu ar fi fost intenționată, cu amendă 
până la 60 de corone.

V. Este iuterfiisă umplerea șanțurilor 
seu săparea marginilor șanțurilor cu sco
pul de a aquira pământ, greoțiș seu petră, 
precum și aruncarea gunoiului, cu un cu
vânt murdăriilor în șanțuri.

Abaterea contra acestei disposițiunl 
se pedepsesce pănă la 100 cor. amendă.

Este inrerdis a trece cu carul peste 
grămedile de pietră seu năsip, a pune petri, 
tină, năsip, gunoiu său ori-ce murdărie în 
drum, a lăsa se curgă apa din ogor pe 
stradă, a tîrî groși, pluguri seu bârne pe 
drum.

Este ieterdis a sta ou carul în drum, 
a da de mâncare la vite în drum, a des
cărca carul în drum, cu un cuvânt a te 
folosi de drum seu de obiectele aparțină
tdre drumului spre scopuri private, precum 
și a descărca piatră, lemne, cărămidă seu 
ori-ce material, respective nutreț în drum.

Este interzis a astupa șanțurile seu 
a săpa malul șanțului etc. pentru a face 
trecetore, precum și a a lăsa să pască 
vitele pe șanțurile drmurilor, tot asemenea 
și a lăsa ca vitele să strice șanțurile.

Abaterea contra acestor disposițiuni 
se pedepsesce cu amendă de 20—200 de 
corone.

B r a s s 6, la 28 Noemvrie 1904.

Dr. Frideric Jekel,
1592,1—1. vicecomitele comitatului Bras-o.

Struguri frumoși, durabili
numai aoela pote cultiva, care va cere 
gratis Catalogul cu prețurile acelei 
mai mari pepinierl de vițe, care s’au 
fondat cu ajutorul și controla Statului. 

4—20,(1510).



Pagma 8. GAZETA TRANSILVANIEI; Nr. 273—1904.

A N U N T.
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 cunbscere a limbei ro
mâne și maghiare. A se adresa că- 

— tră subscrisul
Procopiu Herlea, 

notar corn.
Cugier (Kudzsir).2—3
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'pARMACIA mea, aflătdre 
într’un ținut locuit curat de 

Români, cu vendare anuală de 
e

Abonament la
„CALICVI.

UTÎ]
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ft

X
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Compactorie Română.
Avem onore a aduce Ia cunoscința On. public român 
și jur, că am deschis sub firma

Nicolae Coliban și Fratele
Brașov, Strada Bisericei nr. 6,

(vis-â-vis de Grimnasiul Român, casele d-lui A. Vlaicu) 

Legâtorie de cârti, 
arangiată cu mașin nouă și cu litere moderne și ornamente 
pentru ori-ce auriturl, în care legătorie se perfecționeză tdte 
lucrările ce se ating de acâsta branșă, dela cele mai simple, 
până la cele mai fine legături. Asemenea pentru legături de 
protocdle pentru cancelării, cărți bisericești, de rugăciuni etc. 
în tomuri, singuratice de ori-ce mărime, pe lângă asigurarea 
unui serviciu prompt, solid și ieftin.

Asigurând pe On. public, că ne vom da tdtă silința de a 
satisface cerințelor, în speranță că On. public ne va încuragia 
în întreprinderea nostră, semnăm

Nou! Nou!
din

loc
0
$
0 
©

6000 cor., si bine asortată, 
de venture.

HEGYESY ĂRPAD
8—10,1578 Kâpolnok-Monostor.

se

---- ziar humoristic și satiric ■■ 
anul al XVIII-lea nu deschidem, pentru-eă acesta 

îxx- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e desolxis-
Devisa Calicului e: Râs cu ori-ce preț.
Abonamentul annal pentru Austro-Ungaria e 6 cor. pe an, 

pentru streinătate 7 franci, și se plătește înainte.
Numeri de probă espedăm mimai celor ce ne trimit 50 fileri.
Cei-ce nu-s feciori d’ai lui „bani gata", dacă prin o cores

pondență poștală se obligă, că vor plăti abonamentul cel 
mult până în 1 Octomvrie 1905, primesc „Calicul" pe credit.

Afară de Austro-Ungaria „Calicul" nu se espedeză pe credit. 
Abonamentele se adresâză cătră:

ADMINISTRAȚIA „CALICULUI 
în SIBIIU (Nagyszeben).

E3FZZT,FESj Ep[E

1-2.1591.

BANI! bestii
Avem onore a aduce la cunoscinta On. public, că în urma 

legăturilor avantajoase ce avem cu cele mai puternice bănci 
din țeră și străinătate, suntem în plăcută poșițiune a esopera 
cele mai ieftine și mai favorabile împrumuturi hipotecare. 
(Pe pământuri ori și unde, pe edificii înse numai la orașe și 
orășele). împrumuturile se dau pe termin de 10—50 ani și 
anume : pe pământuri cu 4—4'/2%> ®r Pe edificii cu 41/2—5'/2°/0.

Pentru votarea unui împrumut se recer următdrele documente: 1) es- 
trasul cărții funduare; 2) copia foii catastrale și 3) cărticica de dare. Cu 
documentele deodată este a se trimite suma de 3 cor. pentru manipularea 
și pentru acoperirea speselor poștale.

Cu informațium și prospecte servim pe lângă trimiterea unei marcă 
poștală de 20 filer! pentru răspuns.

Tot prin noi se pot contracta asigurări de vieții cu condițiunl 
ne mai pomenite, primind asiguratul la espirarea terminului de asigurare 
dividende pănă cam la 60% a sumei asigurată, er în cas de mărie nu nu
mai că primesce erediî întrega sumă, ci li-se restitue și tote ratele solvite 
pănă la mortea asiguratului.

Iutrevinim cuiuperarea si vinderea de realități. — Cine 
doresce a cumpera ori a vinde pământuri, edificii, păduri, mine și’ întreprin
deri industriale sâ ne descrie obieotul și tot-odată pentru corespondință și 
ținerea în evidență taxa de 6 cor., contra cărei sumă facem oferte intere- 
saților misiunațl.

In fine mijlocim cumpărarea de instrumente și mașine agri
cole, precum și niotoi'uri de ori-ee soiu, del’a cele mai mari fa
brici și cu prețurile și condițiunile cele mai moderate.

Oferte sunt a se adresa la:
„PECUNIAR

întreprindere de credit, Sibiiu (Nagyszeben) 
Strada Poplăcil nr. 27.
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eu totă stima
Nicolae Coliban și Fratele,

legători de c&rtâ. 8Q
3RUL de APĂ AMARĂ 
FRANCISC IOSI 

se distinge
după declarațiunile autorităților medicale:

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

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

„în cantitate mică, abia 150 gr. are efect sigur.4
Prof. Dr. de Koiânyi, Budapesta, direotor al clinicei medicale, 

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

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

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

Prof. Dr. de Leiibe, Wiirzburg, direotor al clinicei medicale, 
întrebuințarea este liberă de ori-ce consecințe desagreabile." 

Prof. Dr. Baccellî, 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 provdcă incLisposiții“. 
Prof. Dr. de Bamberger, Viena, director al clinicei medic. 

Efect unitar, fdrte 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 resboiu 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.“

APA MINERALĂ „FRANCISC IOSIF“
pote căpăta în tote depositele cunoscute de ape minerale. 

WIKKCf IIVEA în BVDAPESTA.
Spre a-so asigura contra amăgirilor, constituentul să ceră expres

„Apa amară „FRANCISC IOSIF“. 24-0.1301.
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Articole pentru cadouri de ser'batorile Crăciunului
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cu prefuri forte scăzute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
recomandă. Firma M. AL. Lăszlo Succesorii,

Brașov, Tîrgul Inului nr. 29.
Și anume: -ulzi. sortiment bogat <5_e:

Basmale, Ciorapi, Pânzărie, Stofe de rochii etc. etc. 
tW se va side cu p Feții im foHe s căzute» 'W
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o st3“ Cadouri potrivite de Crăciun! -sax ■□
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


