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GAZETA apare în flecare zf
IbonamiB mini Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Duminecă 4 oor. pe an 

Pantru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franci, po șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 fr, 
N-rll de Dumlneaa 8 fr. pe an.

Se prenumeră la toate ofi
ciile poștaje din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

ADouminil pentru Brașov;
Admlnlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., po 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, cât și inserțiumle 
■«rt a se plăti înainte.

Nr. 190 -Anul LXXI. Brașov. Vineri 29 August (11 Septemvrie) 1908.
Din causa sfintei sărbători de mâne, Vineri, 

ziarul nu va apare pănă Sâmbătă sara.

Oamenii de paie ai împăcărei.
Multe feluri de schimbări la față 

am văzut în cei patruzeci și mai bine 
de ani, de când partidele ungurești dela 
cârmă se căznesc să ne împace cu ma
ghiarismul lor violent și cutropitor. S’au 
ivit apostoli falși de toată categoria, 
oameni slabi, pe cari unii și alții din
tre guvernanți îi făceau să îmbete lu
mea cu apă rece și să le țină isonul 
când predicau frățietatea ce constă 
în a săruta varga cu care ești bătut. 
Te mirai de unde mai eșiau ațâți ca
meleoni, cari în momentul dat erau 
gata să se îmbrățișeze și să se să
rute cu cei mai înverșunați dușmani 
și prigonitori ai neamului nostru.

Au defilat în cele patru decenii îna
intea ochilor noștrii diferite soiuri de îm
păciuitori și mijlocitor; sau desmân- 
tătnri și amăgitori. Unii vorbeau po
porului nostru de bunătatea inimei 
celor ce’l stăpânesc și-l îndemnau să 
părăsească pe „popii", pe „dascălii" 
și pe toți ceilalți fruntași cărturari ai 
lor, cari îl „încurcau" și „nebuneau" 
cu idei scrintite „daco-române" și să 
îmbrățișeze și să asculte pe domnii 
dela „varmeghie*  și pe „deiegătorii" 
de tot felul, căci aceștia, ziceau, nu
mai la binele și fericirea lui se gân
desc. Acești erau cei de pănura lui 
Moldovăn Gergely. Alți oameni cari nu 
lucrau din interes de a-și agonisi de 
la stăpânii lor o coaje de mestecat 
sau un oscior de ros, ci erau in pri
vința materială mai independenți, dar 
naivi și scurt văzători, erau pe dea
supra și ambițioși să joace un rol ca 
împăciuitori. Au făcut și ei încercări 
sfătuindu-ne să ne dăm după păr, să 
ne plecăm capul ca să nu ne taie 
sabia și să ne vedem în primul 
rând de interesele noastre locale, 
căci la alta nu vom fi în stare să 
aspirăm.

Au trecut și comediile de împă
ciuire aranjate de aceștia, cum trece 
un vis prost când te culci cu sto
macul prea încărcat. Au debutat apoi 
și cetele nesfârșite ale oportuniștilor
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Băștinașul român' ‘V
Legendă istorică, dedicată la a 70-ea aniversare 
a „Gazetei jubilare11, venerabilului ei director și

— iubirilor ei cetitori. —
V. Darurile lui.

Pe cel vârf de munte înalt 
Este-on palat minunat. — 
Nu-i palat că-i mănăstire. — 
Pentru a lumei pocăite. — 

»Bășt. Rom. V.
Pe cel vârf de munte spre soare răsare 
Este-o mănăstire cu șapte altare — 
De stânci încunjurată cu șapte porți de fer 
Cu șapte turnui i înalte pân’ la cer 
In ea șapte călugări și un moș bătrân 
Schimbat de sărbătoare cu crucea pe sân, 
Iugenunchie moșul la cel dintâi altar
44. Cetind dintr'o carte de mărgăritar. — 
Ard făclii în sfeșnici de marmoră albă, — 
Fumul de tămâie se înalță-’n grabă 
Clopotele sună cu înduioșare
Ducând veste a despre-o sărbătoare mare. 
Mare sărbătoare de reînviere
De sfâniă bucurie și de mângăiero 
Buciumul răsună ’n tainici glăsuiri 
Se deschid porțile sfintei mănăstiri. —

ajunge scopul, deci să căutăm 
bine a fi cuminți și a nu-i irita

■ă

de toate culorile, a căror principiu 
era de a asigura cu glas tare, că ei 
nu văd pentru neamul românesc nici 
un pericol așa de mare, că de ma
ghiarizarea poporului nu poate fi 
vorba și că dec: nu-i de lipsă să ne 
neliniștim așa de mult față cu mă
surile guvernanților, căci și așa nu-și 
vor 
mai 
și mai mult prin purtarea noastr 
prea energică și românească.

Intre aceștia este a se număra 
și spșția așa zișilor „moderați" din 
zilele noastre, cari se oferă de a pune 
la cale împăciuirea mult dorită, dacă 
vor fi sprijiniți și de cei dela putere 
în această p.-.triotică lucrare.

Cea 
aceea a 
acelora, 
ori și în 
pentru a da în vileag prin coloanele 
foilor ungurești ideile și părerile unora 
dintre cei ce conduc uneltirile cu eti
cheta „împăciuirei".

Astfel în zilele ultime cei dela 
ziarul lui Kossuth „Budapest" voind 
să facă iarăși puțină propagandă de 
împăciuire între Români pe socoteala 
Slavilor și să uneltească astfel pentru 
a desbina pe Români cu Slovacii și 
Sârbii naționaliști, s’au adresat cătră 
unul din așa zișii „Români", cari le 
stau la dispozițiune, și l’au însărcinat 
ca el mărturisindu-se ca Român să 
aducă la cunoștința obștească gându
rile și părerile lor de Maghiari neaoși.

Ș’a găsit un Român anonim să 
facă pe omul de paie al celor dela 
„Budapest", și să scrie că Maghiarii 
ar trebui să se împăciuiască cu Ro
mânii, ca amândoi să se ferească și 
apere de Slavism. Gândul acesta 
n’are nici măcar însușirea de a fi nou.

Redactorului dela „Budapest" i-a 
fost rușine să scrie și să subscrie el 
acel articol, după ce nu e încă uitată, 
ba se discută mult tocmai acuma 
frățietatea ce au legat’o soții săi ko- 
șutiști cu Croații și cu Sârbii la Fiu- 
me. Cine i-ar fi putut crede, văzându-1 
că acuma vrea alianța cu Românii, ca 
să omoare împreună pe Slavi?

mai nouă aparițiune este însă 
oamenilor de paie, adecă a 
cari sunt gata să servească 
ce moment ca „Strohroani",

Și-’n șapte părți curge, curge ne-’ncetat
Poporul în haine de praznic îmbrăcat. — 
Fie-care duce-’E mână o făclie
Ce-i străluce fața cu o rază vie.
Fie-care duce cătră țeară-’n jos

45. In suflete și-’n inimi câte-un dar frumos 
Sonor cântă poporul și țeara serbează. — 
Soarele surâde cu ferbinte rază. — 
Codrii munți și dealuri saltă-’n veselie 
Să leagană holda pe’ntinsa câmpie. — 
Așa curg milioane, bărbați și femei 
Pacea pe de laturi pacea între ei, — 
Duc din mănăstire fie-care-’n brață : 
Credință, iubire și vecinică speranță, — 
Iar sub ceriul liber pe munți și câmpii 
Răsună tăria în glas de ciocârlii. — 
Colo vin oștenii cu-alor negre plete 
Cu săbii și topoară ’narmați cete-cete 
Și cântând în imnuri se duc la hotară

46. Să apere crucea și sfânta lor țară. — 
Țara lor ferice, țara lor frumoasă
Țară cu munți de aur cu câmpii mănoase 
Țara lor cu zine și cu feți-frumoși
Cu oacheșe fete și feciori drăcoși. — 
Colo merg bătrânii cu-alor albe plete 
Peste frunți-ei poartă o cunună verde
Și c’un plug de aur trag o brazdă lungă, 
Lungă fără capăt peste șeș și luncă
Și brazda ca-un munte rămâne-’n urma lor

Pentru fondul jnhilar al »Gazetei*.
Sibî'U. 8 Sept. 1908. Ven. D-la 

Director! Din toată sărăcia mea tri
mit 5 (cinci) coroane drept prinos 
fondului jubilat pentru încurajarea 
primită în „Gazetă" în calitate de 
secretar al Reuniunei agricole Sibiiene 
și ca president al Reuniunei meseria
șilor lucrând pentru cauzele noastre 
de interes obștesc. Rog binevoitorul 
sprijin și pe viitor.

Dumnezeu vă dea 
ani și încoroneze 
țele 

încă mulți
cu succese nizuin-

D-voastră!
Al D-voastră devotat 

Victor' 
asesor

A mai contribuit: 
învățător în Terebești,

Tordășianu t 
ref. con si stor.

D-1 loan Muth 
1 (una) cor.

de miniștrii.
terminul întrunirii delega- 

dietei ungare, miniștrii un- 
cu toții la Budapesta. Alaltă-

Apropiindu-se

I

Gonsilii
tot mai mult 
țiunilor și a 
gări au sosit 
eri s’a ținut la locuința ministrului Kossuth, 
care zace bolnav, un consiliu de miniștrii, 
în care s’au discutat proiectul cheltuelilor 
comune pe anul viitor.

Mâne sau poimâne se va ținea un 
cons Jiu comun de miniștri cu membrii 
cabinetului austriac în care se vor des- 
bate afacerile, cari stau în legătură cu 
propiata deschidere a delegațiunilor.

a-

Congresul bisericei sârbești. Se 
anunță din Carloveț, că Preasfinția Sa, 
Episcopul Nicolici al Pacrațului, a convocat 
congresul bisericei gr,-or naționale sârbești 
pe 15 Septemvrie la Carloveț. Congresul 
va lua act despre neîntărirea episcopului 
Zmejanovici în demnitatea de patriarh și 
va pune termin pentru noua alegere de 
patriarh.

Congresul internațional al camerelor 
de Gomerciu, întrunit în orașul Praga, s’a 
ocupat în ședința sa de Luni, cu cestiunea 
elaborărei unei statistici a vămilor. Con
gresul a adoptat o rezoluțiune, prin care 
arată necesitatea unei statistici a vămilor, 
întocmită după o clasificare metodică și 
unitară a vămilor, după un plan elaborat 
de guvernul belgian, care e învitat să nu
mească în acest scop o comisiune care să 
redijeze un raport, care va fi cetit în con
gresul viitor.

Delegatul berlinez, d-rul Vogel, a pro
pus ca să se dea sărbătorilor Paștilor o

Ca nouă miezuină vechiului ogor. — 
Peste toată țeara preoți jertfesc l’altare 
Căci neamul are praznic, sărbătoare mare. 
Cei șapte călugări în sfite ’nbrăcați

47. Es din mănăstire, trec peste Carpați 
In cântec de irmoase, se duc pe-aripi de 

vânt
Să-’n tâmpine-un Craiu mare ce vine pe 

pământ :
Pe cap coroană poartă de flori roșii de 

mac
Cu rază-i scris pe dânsa: al douăzecea-

Veac! 
Moșneagul să scoală încet dela altare. 
Ea buciumul, șl cartea de mărgăritar. — 
Porțile Je’-închide cu un deget mic 
Și de pază pune un sTrăznet*  voinic. — 
Coboară-’n jos la țară pe aripă de nor 
La neamul ce’l așteapă cu atâta drag 

dor : — 
Aici surâde viața cea fermecătoare 
Prin sat, pe vârf de munte pe șeș și pe 

ogoare 
Se leagănă doina în față și-’n dos 

Și

48. Și fluerul răsună cu glasul lui duios. 
E fericită țara și satul și orașul 
Aicea roata vieții și-a regăsit ogașul. — 
Frumos, in bucurie trăește-acum poporul 
In brazdă este plugul și sămânat ogorul. 

i

dată fixă, deoarece faptul că aceste sărbă
tori n’au o dată fixă, pricinuesc mari pa
gube comerciuiui internațional. D-rul Vo
gel a fost de părere, ca pentru sărbătorile 
Paștilor să se fixeze prima Duminecă, care 
urmează după ziua de 4 Aprilie a fiecărui 
an. Contele Klamm-Martinici a declarat că 
la această măsură biserica catolică ar adera 
numai în cazul când și biserica ortodoxă 
ar accepta-o. Congresul a adoptat apoi o 
rezoluțiune, prin care e de părere, ca să se 
convoace o conferință internațională care 
să discute modalitatea aplicărei propunerei 
doctorului Vogel, supunând apoi propune
rile ei desbaterilor viitorului congres. S’a 
hotărât apoi, ca viitorul congres interna
țional al camerelor de comerciu să aibă 
loc la Londra, în anul 1910. Congresul a 
luat apoi sfârșit.

Interview cu d-1 D. Sturdza
Ministrul-președinte român d-1 Dim. 

Sturdza, într’un interview acordat, în in
sula Norderney, corespondentului ziarului 
siVeue Fr. Presses, asupra întrevederilor 
sale din cursul acestei veri cu bărbații de 
stat ai Europei, a zis următoarele :

»Impresiunea mea este, că barometrul 
nu arată acum nici un fel de furtună. 
Evenimentele din Turcia au avut dintr’o- 
dată un mare efect: bandele au dispărut 
și nu e mic lucru acesta. Mie mi-s’a părut 
întotdeauna că unii arătau prea mare ne
răbdare în unele privințe. Am considerat 
acordul dintre Austria și Rusia, în pri
vința Peninsului balcanice, drept o potri
vită pornire pentru rezolvarea chestiunei, 
însă ori-cine, gândindu-se bine putea să-și 
dea socoteală dela început că n’o să se 
facă nici o treabă.

sAcordui acesta a justificat multe 
speranțe însă nu și himericele așteptări 
ale elementelor nerăbdătoare.

^România a legat întotdeauna, cu 
cea mai mare încredere, interesele cona
ționalilor săi din Macedonia de acordul 
austro-rus și în acelaș timp de buna sa 
înțelegere cu Turcia.

»Trebue să sperăm, că un regim tur
cesc, drept și strict constituțional, va ști 
să înlăture nemulțămirile de pănă acum, 
însă pe de altă parte nu trebue să ne de- 
dăm cu totul acestei speranțe.*

Sturdza așteaptă dela Turcia moder
nizată o sporire a traficului între România 
și Turcia și mari foloase economice pentru 
țara sa.

El dorește cu deosebire ca să circule 
de mai multe ori vapoarele între Con
stanța și Constanținopol, adecă în loc de 
două ori pe săptămână vapoarele să cir- 
cule zilnic între cele două orașe.

Pe străzi, pe drumul țării, vin merg cară 
cu boii, 

Și se umflă Lae suflând în foc cu foii, 
Cumplit să izbește barosu-’n nicovală 
In rând frumos vin pruncii cu cartea dela 

școală. — 
Ear când e pe coalea de soare scăpătat: 
Turme cu talange într’una curg spre sat. 
Din luncă vin pluguri cu câte patru boi. 
Ciobanii trag hora din fluer și cimpoi, 
Munți, dealuri răsună la a doinei vers 
Viața fericită-i pe munte și pe șeș. —

Și mulți bătrâni s’adună la mijloc de sat 
Ca să țină sfatul — după adăpat.
Și vin secerătorii cu spicele de grâu 
Și zinele de fete cu secerea la brâu 
Cu flori în cosițe, la gât cu viorele 
Cu ochii ca mura, cu buze ruminele, 
In mândra grădină bogat roditoare 
Răsună un cântec de priveghitoare 
Până mama mulge vacile pe rând 
Pisica-’n două labe așteaptă mieunând. — 
Și cânele-<> privește cu un vădit dispreț, 
Intre găini cocoșul să-’n toarce semeț. — 
Și șede moșneagul, pe talpa căsii veche 
11 prind în jur nepoții de păr și de ureche 
Căci ori-ce poveste nu le place lor, 
50. Zic smulgând-ui barca albă de fuior. 
Căci nici decum alta, nu ascuLă ei
Ci numai povostea cu șeptez eci de smei, —
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^Dobândisem dela sultan oare-cari 
concesiuni pentru conaționalii noștri din 
Macedon’a, cari, fie zis în treacăt, formează 
un element de ordine și bogăție. Prin spri
jinirea românilor macedoneni, Turcia ar fi 
în câștig, deoarece noi nu suntem șovi- 
niști în Macedonia*.

*
Sturdza puno preț pe faptul că Ro

mânia nu e considerată ca Stat balcanic, 
oi ca Stat Dunărean. El arată jertfele mari 
bănești pe cari România le-a adus și le 
aduce pentru a face din Dunăre o plăcută 
arteră de comunicație, un fluviu de pros
peritate și cultură.

»Insă în fruntea tuturor grijelor și 
sforțărilor noastre — a adaogat d-1 Sturdza 
— trebue să punem chestiunea agrară. E 
de neapărată nevoie să facem puternică și 
independentă țărănimea română.

»Sper că ultimele legi, pe cari le-am 
pus în vigoare în timpul din urmă, ne vor 
duce la acest rezultat. Chestiunea agrară 
e pentru noi o cestie națională prin ex
celență. Ea are și o influență decisivă 
asupra desvoltărei armatei noastre. Avem 
țărani proprietari a două părechi de boi, 
cari de-abea pot să-și câștige hrana zilnică.

Aceasta trebue să se schimbe.
*

Veni vorba și despre tratatul comer
cial dintre Austria și România. Sturdza 
zise :

»In ambele părți există cele mai bune 
intențiuni pentru a se ajunge la o bună 
învoială. In spiritul acesta a decurs și con
vorbirea mea cu Aerenthal la Semmering. 
Cred că greutățile vor fi învinse. Iar dacă 
vor veni în discuție chestiuni prea dificile, 
se vor trece peste ele la altele mai ușoare*.

Primul ministru vorbi apoi despre 
alte chestiuni pendinte între România și 
Austro-Ungaria, cum de pildă aceea a con
venției de pescuit cu Ungaria și aceea a 
regulărei fruntariei din spre Bucovina.

Sturdza a vorbit apoi despre Regele 
Carol, spunând că și-a câștigat merite ne- 
peritoare în fața țărei.

»Când a venit la noi, nu aveam ni
mic (?!) Au trebuit să se facă toate dela 
început: șosele, căi lerate, porturi, școale 
și o armată, care a dobândit stima lumei. 
Toate astea s’au făcut prin inteligența și 
activitatea regelui nostru, care are o co
losală forță de muncă«.

In privința sănătăței regelui, primul- 
ministru a zis că, deși nu e nimic îngri
jitor, totuși Regele, in vederea etăței Sale 
înaintate, trebue să se cruțe.

sRegele e în al 70-lea an al vârstei 
și sperăm că o să fie încă mult timp pă
zitorul țărei noastre*.

Serbările dela Gravita.
D-l P. Locusteanu, redactor la ziarul 

»Voința Națională*  din București, apreciază 
în următorul mod importanța serbărilor 
culturale, ce s’au ținut zilele trecute la 
Oravița cu prilejul adunării societății pen- i 
tru crearea unui tond de teatru român: j

Serbările dela Oravița s’au sfârșit 
așa după cum s’au început; spre mulțumi
rea tuturor. Și nu vorbim numai de mul
țumirea materială, de acea mulțumire is- 
vorâtă din confortul larg, ce Orăvițenii 
s’au îngrijit să ofere oaspeților lor. Și nici 
la rezultatele financiare realizate cu acest 
prilej de societatea pentru crearea unui 
fond de teatru românesc în Ungaria nu ne 

gândim în acest moment. Gândul nostru 
se înalță mai sus: la mulțumirea sufle
tească stârnită de manifestațiile culturală- 
artistice dela Oravița. Și aceasta mulțu
mire a fost deplină. De aceea considerăm 
serbările, cari au provocat-o, ca un moment 
luminos și înălțător în viața fraților noștri 
de peste munți, — pentru că momente 
înălțătoare sunt acele fulgerătoare clipe 
în cari se simt mulțumite sufletește popoa
rele veșnic nemulțumite din punct de ve
dere național.

Dar însemnătatea serbărilor dela 
Oravița nu constă numai în motivul lor 
sufletesc. Aceste sărbări au o deosebită 
importanță mai întâi din punct de vedere 
culturalo-social. Am putut vedea cu acest 
prilej, că cel puțin în ceeace privește Ba
natul, svonul celor »două culturi*  e cu 
desăvârșire neîntemeiat. Cultura româ
nească este una și aceiași în acest bogat 
ținut locuit în majoritate de români. Și 
unitară este această cultură nu numai în 
esența ei, exclusiv și profund națională, 
dar și în tendințe. Dovadă: petrecerile or
ganizate cu prilejul adunărei dela Oravița. 
La toate aceste petreceri au luat parte și 
țăranii și reprezentanții clasei conducă
toare.

Și amândouă aceste două elemente 
au luat parte egală. Țărănimea n’a format 
numai decorul de paradă. Nu! Ea s’a ma- 
nifeetat în acelaș rând cu orășenii și târ
goveții. Manifestațiile ei au fost primite 
cu dragoste și admirație, cu respect și 
mândrie. Iar țăranii, la rândul lor, ascul
tau cu înțelegătoare luare aminte cuvân
tările pline de sfaturi lolositoare ale con
ducătorilor lor. In toată aceasta atitudine 
se vede limpede, că acelaș fir leagă pe 
săteni și orășeni; că manifestațiile cultu
rale au în primul rând tendința de a con
serva cât mai puternică și a o înoda din 
ce în ce mai trainic legătura culturală 
dintre sinteligință*  și originea ei.

Suntem fericiți, că am constatat a- 
ceastă tendință la frații noștri de peste 
munți. Pentrucă poporul care a înțeles, că 
trebue să se depărteze de origina lui și, 
că e dator sa se desvoalte potrivit origi- 
nei și în legătură cu ea, — acel popor își 
asigură o puternică rezervă de energie și 
rezistență națională, la care se poate gândi 
cu încredere în vremuri de grea încercare.

Dar /serbările dela Oravița ne-au mai 
învățat ceva: ne-au învățat ce mare preț 
pun popoarele lipsite de Teatru Național 
pe această puternică armă de rezistență și 
conservare națională și de ce sacrificii 
sunt ele capabile pentru cucerirea acestei 
arme.

Căci de patruzeci de ani aproape, 
frații noștri de peste munți luptă, însufle
țiți de un curat și vrednic de laudă idea
lism, pentru crearea unui teatru românesc. 
In această scurgere de vreme ei au făcut 
foarte mult: au popularizat ideea și au 
stârnit un curent favorabil acestei idei în 
massele compacte ale poporului. De sigur 
că aceasta a fost partea cea mai grea a 
întreprinderei.

Astăzi aproape toți Românii din Un
garia așteaptă cu vie nerăbdare alcătuirea 
primei trupe de teatru serioase românești, 
pentrucă ei știu că teatru este forma su
perioară a petrecerilor înălțătoare, la cari 
pe de-o parte sufletele se scutură de ne
plăcerile banale ale vieței prin mijlocirea 
și sub imperiul impresiilor multe și puter
nice ce le sguduie și unde, pe de altă 
parte, omul poate veni în contact cu viața 
materială, cu idealul pe care zilnic noi îl 
nesocotim, îl uităm. Dar Românii din Un

garia mai așteaptă încă ceva dela teatru : 
crearea unui templu pentru curățirea, con
servarea graiului strămoșesc adevărat, ri
dicarea unui amvon, de pe care să răsune 
numai glasuri în stare de a face să vibreze 
puternic simțul național.

De aceea frații noștri din Ungaria 
vorbesc cu sfințenie de teatru. De aceea 
ei se simt jigniți ori de câte-ori văd, că 
scena se pune în serviciul unor piese cari, 
atât prin tendințele lor cât și prin forma 
lor artistică, sunt departe de a răspunde 
așteptărilor ce ei au pus în teatru.

Această pregătire a poporulu pentru 
teatrul adevărat, este opera societăței de 
fond pentru teatru românesc. Dacă până 
azi această societate n’a isbutit să creeze 
teatrul, ea a creat ceva mai mult: nece
sitatea naturală a unui teatru, siguranța 
că dacă teatrul se va întemeia, el va găsi 
putere de viață în dragostea înțelegătoare 
a poporului pentru el. Aceasta este tot ce 
se putea face mai temeinic pe acest teren. 
Pentrucă, e știut, operele sănătoase, me
nite a trăi, nu sunt rezultatul unor artifi
cialități, ci produsul necesităților inexora
bile firești și bine înțelese.

Jubileul lui Tolstoi.
Eri s’au împlinitul) de ani dela naște

rea marelui scriitor și cugetător al popo
rului rus, Leo Nicolaevici Tolstoi. Deși 
sfântul sinod al Rusiei, care a excomuni
cat pe Tolstoi din sânul bisericei pravos- 
lovmce pentru scrierile sale contrare spi
ritului bisericei ortodoxe, a provocat printr’o 
circulară pe toți membrii bisericei orto
doxe să nu ia parte la sărbătorirea lui 
Tolstoi, totuși poporul rusesc și împreună 
cu el numeroase corporațiuni științifice și 
literare din streinătate s’au grăbit sa aducă 
marelui cugetător al lumei omagiile lor 
sincere.

Contele Leo Nicolaevici Tolstoi s’a 
născut la lasnaia Poliana, în guverna- 
mentul Tuia, la 28 August v. 1828. Rămas 
orfan de timpuriu, și-a făcut educația în 
primii ani de tinerețe, în cast cu diferiți 
profesori. Fire timidă, ascundea cu totul 
viața lui lăuntrică de priviri străine, viață 
care contrasta cu cea exterioară de stu
dent, „plină de dueluri, orgii și joc de 
cărțiu. Aceasta o spune el însuși în „Amin
tirile lui din copilărie și adolescență1*,  cari 
i-au creat renumele european.

In 1847, Tolstoi părăsi universitatea 
și se decise a se instala definitiv la Ias- 
naia-Polmna, cn scopul de a fi folositor 
țăranilor, dar întâia lui încercare de viață 
la țară nu i-a isbutit.

In 1851, plecă în Caucazia, unde fu 
numit suboficer de artilerie. Prima Iui 
operă, ^Copilăria*.  a fost scrisă și publi
cată în 1852 sub inițialele L. T. El a fost 
sprijinit moralmente foarte mult, în epoca 
aceea, de un alt mai mare scriitor rus 
Turghenieff, care, deși nu avea raporturi 
destul de prietinești cu autorul, îi recu
noștea un mare talent, împreună cu Ne
krasov, care de asemenea îl încuraja foarte 
mult.

Tolsloi s’a distins în răsboiul din 
Crimeea la Sevastopol și a fost num.t 
comandant de divizie. După răsboi Tolstoi 
s’a stabilit pentru o perioadă de timp la 
Petersburg și a scris pe rând: ^Tinerețe*,  
■»Doi husarii, >Cazacii*,  ^Invazia*,  „6e- 
vastopol*,  etc.

In 18o8, Tolstoi plecă în străinătate 
și vizită Elveția, Franța și Germania, unde 
scrise: ^Lucerna*,  >Albert“, PIrei mor ți*.

El se întoarse în Rusia ceva mai 
înainte de a se fi început mișcarea eman- 
cipirei robilor. El înființa la lasnaia Po
liana o școală model pentru țărani, o re
vistă pedagogică și fu 'n același timp ju 
decător de pace. In 18112 se însură și în 
această viață de familie „potolită și paci- 
nică“ scrise el : *Răsboiu  și pace* (1864— 
1869), tablou al Rus ei în vremea răsboaie- 
lor lui Napoleon și >Anna Karenina*.  
(1873—1876), istorisire de adulter, în care 
încep să se vadă germenii ideilor Iui 
viitoare.

Dela 1874. spiritul lui Tolstoi întră 
într’o fazi cu totul particulară. .El trece 
printr’o puternică cr ză morală, pe care a 
povestit-o el însuși în ^Spovedania mea*,  
(1879—1882) și atunci părăsește lumea.se 
apucă de piugărie, de munca cu manile 
și renunță la toată av«rea Iui. De atunci, 
Tolstoi n’a mai părăsit lasnaia Poliana. 
Dar munca manuali n’a înfrânt pe cea 
intelectuală. El a scris în epoca aceasta : 
•»Stăpân și slugă*,  >Sonata Kreutzer*,  
t>Puterile intunerecului*,  o piesă în cinci 
acte, »Înviere*,  >Ce i arta*,  apoi un mare 
numir de povestiri populare, opere filozo
fice și morale.

In F-bruarie 1901, sinodul rusesc a 
excomunicat pe Tolstoi ca eretic și ateu.

O ultimă lucrare a mareliii lomauciar 
și publicist rus e protestarea Iu: : »Nu mai 
pot tăcea*,  împotriva crimelor comise de 
autocrație, care condamnă zilnic la moarte 
zeci de țărani și revoluționari.

Tolstoi e considerat ca unul din cei 
mai puternici romancieri dm a doua jumă
tate a secolului al 19-lea. El excelează în 
evocarea trecutului vieții naționale, în zu
grăvirea, printr’o fericită alegere de de
talii caracteristice și pitorești, a moravu
rilor și sufletului poporului rusesc. El dă 
viață nu numai eroilor săi, ci și persona
giilor secundare și mulțimei.

Ca teolog, a căutat să se apropie de 
ceeace a considerat el că e creștinismul 
primitiv. Studiul evangheliilor l’a făcut să 
descopere că toate preceptele evanghelice 
se reduc la câteva maxime foarte simple 
și astfel a devenit un sectar. In legătură 
cu aceste idei, Tolstoi a ajuns la conclu
zia că civil zația actuală e falșă și filosofia 
naturală îl reclamă ca pe unul din pro
tagoniștii ei.

Tolstoi cântă pretutindeni natura-, in 
această privință operile lui poartă pretu
tindeni aceleași caractere esențiale : sin
ceritatea și realismul.

— 28 August v.

Maj. Sa Monarcliul a sosit alaltăeri 
la Budapesta, unde cu scurte întreruperi 
va sta o lună întreagă. Primirea ce s’a 
făcut Maj. Sale la sosirea sa în Budapesta 
a fost strălucită. Mii de oameni au eșit 
spre întâmpinare, însoțindu-1 cu însuflețite 
urale până la castelul imperial din Buda. 
După știrile cele mai nouă Maj. Sa este 
deplin sănătos. In 1.5 Sept, va pleca la 
Vesprim pentru a participa la manevrele 
cele mari, cari vor fi conduse de astădată 
de moștenitorul tronului Francisc Ferdi
nand. După manevre Maj. Sa se va întoarce 
la Budapesta, de unde va merge apoi pe 
câteva zile la Goddllo.

Începând cu ziua de 21 Sept. Maj. 
Sa va acorda audiențe generale în castelul 
din Buda.

Și cu mănăstirea cu șepte altare — 
Cu spada și cartea de mărgăritare, — 
Cu moșnegi și veacuri și cu câte alte — 
Ori să le cetească — minunata carte : 
Cea scrisă cu spada pe un sfânt altar 
Cartea minuntă de mărgăritar.
Cartea care-i scrisă cu slove de foc 
Trecutul națiunei, fără de noroc. — 
Si cetește moșul nepoților să-'nvețe 
Din cartea cea c'o sută și patruzeci de fețe 
Cartea care-i scrisă prin un sfanț fior: 
A neamului mărire, a lui viitor 1 —

51. Și cetește moșul cartea minunată 
Și-ascultă nepoții c’urechia încordată! 
Și cetește moșul cu barba de-argint 
Și-ascultă tot satul la al său cuvânt 
Și cetește moșul cu un vers duios, 
Isvoare de lacrimi curg pe barbă-’n jos. 
Și cetește moșul mereu tot cetește 
Și regina nopții toată-’ngălbinește — 
Stele strălucie jos pe pământ ploauă 
Și acoper cartea cu un julj de rouă 
Cartea care-i scrisă cu spada pe altar 
tCartea vieții noastre*  de mărgăritar.

Lugoj 1908. In ziua de Sf. Ilie.
loan Rodina

Întârziat.
Unde’s florile
Priveghitorile?! —
N’ai așteptat,
N’ai așteptat
Vară iubită tu n’ai așteptat: 
Pe bancă sub nuc 
Cântări să’ți aduc,
Tu’n taină să’mi spui
Ce nimenui spui
In noapte cu lună tu basme să’mi spui.
Bietul nuc moare.
Flori de cicoare
V’ați irosit,
V’ați risipit,
Visele mele cu voi au murit.
Teii se scutur.
Nice un flutur.
Unde ați plecat,
Unde-ați plecat?
Vară iubită unde-ai plecat?!
Morții’u grădină
Toate se’nchină.
Curând ai sosit
Cu jele-ai sosit
Toarnă bolnavă de ce-ai mai sosit?!

Femei din cetate
Pocale argintate
M’au fermecat,
M’au fermecat,
In sura cetate-am întârziat.

Și două brață
’Mi-au smuls din viață
O vară senină. —
O lume streină
Cum mi te-a smuls Vară senină.
Pe-aice tu umblat-ai
Și ’nfrumsețat-ai
Tot. — Le-ai căutat
Pe cel ce-a uitat...
Vară iubită pe-aici ai umblat.
O să’mi mai vii?
Când o să’mi vii?
Toamna e lungă
Iarna e lungă
Bolnavu-mi suflet cum să te-ajungă??
Raza se stânge
Ziua și-o plânge
Gându ’nșelat,
Doru ’nșelat
Și ’ntârziat — întârziat.

Nicolae Brătianu

Din viața țărănească.
De Grigore N. Coatu.

Traiul rău între soți.
(Fine.)

— Toată lumea din sat, începu moș 
Irimia, fericea casa ce are să se facă cu 
Ștefan Pintilie și cu Safca lui Neculai 
Mocanu.

Și cum să nu vadă lucrurile în bine, 
când și unul și altul aveau avere. Prin 
măritiș moara trecu sub stăpânirea lui 
Ștefan.

.Mergea și la dânsul treaba la înce
put ca și la socrul-său, căci de și eșise 
morile cu abur, însă erau foarte rari și, 
ca să-te duci cu sacul în spinare poște 
întregi, era greu ; tot mai ușor venea de 
măcinat la moara lui Ștefan. Le mergea 
foarte bine și toată lumea îi lăuda că 
sunt harnici, gospodari buni și că se în
țeleg de minune intre ei. Cine avea vie și 
livadă de pomi ca a lui Ștefan în sat?.. 
Toamna se băteau negustorii de la ograda 
lor, de ia vin, dela nuci, și de la perje 
uscate.

Și acuma nu-i nimica!... Par’că nici 
n’o mai fost zare d.e pom prin livadă și

lumea.se
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Bustul lu! V. A. Urechea. Duminecă 
31 August v. se va face la Predeal inau
gurarea bustului Ini V, A. Urechiă. După 
cum se știe, regretatul Urechiă a desfășurat 
o întinsă activitate politică și culturală în 
țară și peste hotare, cu deosebire în Italia, 
Spania și Franța. A fost profesor univer
sitar, membru al Academiei române și 
Ateneului român, președinte al Ligei cul
turale și al societăței Macedo-române, fon
datorul bibliotecei >Urecheă< din Galați etc. 
Desigur că toate aceste instituțiuni cultu
rale și societăți vor trimite delegați la 
inaugurarea monumentului din Predeal, 
care se va face în ziua arătată mai sus 
la orele 2 p. m. — Cu poșta de azi am primit 
următoarea invitare: Avem onoare a vă 
rugă să binevoiți a luă parte la solemni
tatea, care va avea loc la Predeal, Dumi
necă, 31 August 1908, orele 2 p. m., pen
tru inaugurarea monumentului ridicat lui 
V. A, Urechiă, Dascălul Românismului 
1832—1901 Arhimandritul Dionisie R. Si- 
mionescu, N. Oprescu, I. G. Babeș, Dr. C. 
Popescu, Dr. M. Georgeseu-Carpațianu, Că
pitan H, Pănculescu, P. Dă»călescu, D. 
Râpeanu, I. Comănescu. Al. Șeptelici. Ion 
Ioanovici, M. Boieru, Aron Jinga, Al. 
Alexandrescu, D. Stănculescu, N. Petrescu 
ș: K vu lonăscu.

t Dr. Fraiitlisc Oliert. Eri dimineață 
clopotele deia toate bisericile evangelice 
săsești din' Brașov au anunțat moartea 
protopresbiterului emeritat evang. al acestui 
oraș, Francisc Obert, care după o activi
tate mănoasă pentru cultura și înaintarea 
și pentru drepturile și bunăstarea poporu
lui săsesc ca preot în Mediaș, a stat timp 
de 25 de ani în fruntea comunei biseri
cești a Brașovului. Aici s’a bucurat de mare 
stimă și simpatie la credincioșii și cona
ționalii săi, despre care a dat dovadă viuă 
sărbătorirea însuflețită, de care avu parte 
la jubileul său de 25 de ani ca protopre
sbiter, după care s’a retras din cauza să
nătății și a etății înaintate cu totul în 
viața privată. Ce a fost Fr. Obert pentru 
Sași o spune >I<ronstădter Ztg*  scriind : 
>0 mare pierdere a suferit neamul nostru 
prin moartea lui Obert. O personalitate de 
primul rang se duce cu el dintre noi. El 
în restimp de zeci de ani a fost pentru 
poporul nostru un fulger, care din timp în 
timp aprindea făclia și îi arăta nouă că
rări, pe cari să înainteze și pe cari popo
rul a pășit cu bucurie*...  >Ce a făcut Dr. 
Obert pe terenul învățământului poporal 
nu e puțin. Școalele pentru perfecționarea 
învățătorilor (Fortbildungschulen), congre
sul învățătorilor, institutele de educare 
pentru conducătoarele de azile de copii, 
monumentul lui Honterus, căutarea bolna
vilor și multe alte cestiuni au fost parte 
aduse în viață, parte călduros promovate 
de dânsul*...

Obert a fost și un mare naționalist, 
un credincios discipul al lui Stefan Ludo
vic Roth. In anii 1863—4 a fost deputat 
al cercului Mediaș în dieta transilvană din 
Sibiiu și între oratorii de frunte sași ai acestei 
diete. In urma meritelor ce și le-a câștigat 
pe terenul învățământului și pe cel literar- 
știențific a fost ales doctor de onoare de 
colegiul universității din Berlin și a fost 
și membru corespondent al Academiei de 
științe de acolo.

Francisc Obert, care și-a început ac
tivitatea în alte vremuri, a învățat să cu
noască mai deaproape și pe Români și să 
aprețieze mai de aproape nizuințele lor spre 
progres. In dieta din Sibiiu a stat în aproa
pe atingere cu conducătorii români de pe 
acel timp. Cunoscând și limba română, 
Obert a fost un vechiu și zelos ceti

dacă vrei aă împuști vr’un epure sau să 
omori vr’o vulpe și să-i iai blana, la dân
sul în vie găsești, că buruenele, spinii șl 
băiiile îs mai mari ca omul.

Se vede că deavulnl, nu știu cum să 
mai zic și eu, și-o vârât coada cum se 
zice șt Intrând vrajba și ura între ei a 
început să le meargă rău, să se certe și 
astăzi să duc mai mult spre râpă.

— Hei din ee cauză moș Irimies ?..
Aveți să vedeți cauza acuși. Când 

și-o face omul singur, nici dracul n’o mai 
desface. Singur ș’o făcut-o și Ștefan și de 
aceia trebue să sufere acuma. Pe lângă 
nevasta lui cea frumoasă și voinică, o în
ceput să-i placă și altele streine, și doamne! 
doamne!., omul amorisat e tot ca și câ
nele turbat, cum spuneai matale, când a 
fost vorba de omul beat. S’o amorizat 
bată 1 săi bată, de o hanțușcă din sat; de 
Paraschița crișmărița și iată cum !..

— La moară vin fel de fel de oa
meni și bărbați și femei; veneau mai tineri, 
alții mai bătrâni. în sfârșit ca la moară 
ce-i la deal la vala și morarul, care-i om, 
trebue să i servească cum trebue, dacă 
vre’a să-și umple covata cu făină, din 
vamă. Diavolul de Paraschița crișmărița, 
care pe atunci ținea hanul boeresc din sat, 

tor și al »Gazetei Transilvaniei*.  Obert 
ca un constant colaborator al lui >Kronst. 
Ztg.« a felicitat foaia noastră cu cuvinte 
calde în primăvara trecută cu ocaziunea 
jubileului său, iar înainte cu patru săptă
mâni a publicat sub șifra >F. O.« o scurtă, 
dar foarte amicabilă și remarcabilă recen- 
ziune a numărului jubilar al ^Gazetei*.  
Obert scrie între altele : Nu numai pentru 
extenziunea însemnată a acestei scrieri 
(132 pag.) dar mai ales pentru ceeace con
ține, ea merită să fie amintită și în cer
curile cetitorilor noștri sași. Bărbații, cari 
sunt amintiți și prezentați în numărul ju
bilar, au luptat și au nizuit între noi și cu 
noi timp așa de îndelungat, încât cei mai 
mulți dintre ei au părăsit teatrul activi
tății lor trecând în lumea cealaltă. Numele 
lor nici între noi nu sunt uitate. Cele ce 
se scriu în acest număr jubilar sunt pre
țioase și pentru noi. Trebue să regretăm 
numai, că au aflat așa de puțină considera- 
țiune în ele raporturile reciproce dintre 
viața publică a lor și a noastră*.

Numai cu puține zile înainte de 
moartea sa, vrednicul protopresbiter eme
ritat a adresat o scrisoare mai lungă 
foarte călduros — ținută directorului »Ga- 
zetei Transilvaniei*,  în care țese mai de
parte firul observărilor sale de mai sus, 
manifestând față cu d. Mureșianu stima 
și simpatia sa. La aceasta interesantă 
scrisoare a unui bărbat de o forță 
spirituală atât de puternică din sânul na
ției săsești nu vom pregeta de a reveni 
mai pe larg.

Incheiând acest necrolog nu putem 
decât să ne exprimăm regretul, ca nu i-a 
fost dat lui Fr. Obert și nu ne-a fost dat 
nici nouă, ca să putem discuta împreună 
tema, atinsă de el, a răcelei regretabile ce 
se găsește azi chiar și în raporturile lite
rare dintre Sași și Români.

Ne alăturăm și noi cu toată sinceri
tatea la doliul ce a cuprins națiunea să
sească la moartea lui Francisc Obert, a 
acestui apostol neobosit al său pentru na
ționalitate, dreptate, cultură și progres!

Aniversarea luptei dsla Călugăreni. 
Alaltăieri Marți (8 Septemvrie n.) s’au îm
plinit 313 ani dela lupta dela Călugăreni, 
In anul 1595 Mihaiu Viteazul săvârși cea 
mai strălucită din strălucitele sale vitejii, 
bătând cu o mână de oștire mică dar dârză 
mulțimea de 200.000 de turci a teribilului 
Sinan-pașa. Aici, în strâmtoarea dela Că
lugăreni (județul Vlașca) Mihai lovi pe 
Sinan țcu o furie năpraznică și-l goni în 
fugă nebună și desordonată pesto Dunăre 
până pe câmpiile Bulgariei. Voevodul în
suși a săvârșit minuni de vitejie personală 
și și-a întemeiat aici faima de mai târziu, 
încât numele lui ajunse o spaimă pentru 
necredincioși. Numai după isbânda asta, 
după ce înlăturase primejdia turcească din 
spate, Mihai se putu îndrepta împotriva 
Ardealului, spre a realiza pentru o clipă 
aceea ce nimeni înainte și nici după el nu 
a realizat: unirea tuturor țărilor românești 
a Munteniei, a Moldovei și a Transilvaniei 
supt un singur domn și supt un singur 
sceptru românesc.

>Gslvarul«. Ziarul » Tribuna*  din Arad a 
publicat zilele acestea lista tuturor condam- 
naților pentru delicte politice, dela venirea 
guvernului actual la putere până astăzi, 
în scopul, ca conferența interparlamentară 
și congresul internațional al pressei, cari 
se vor ținea zilele viitoare în Berlin, să 
ia act despre această dovadă, cu privire 
la libertățile din Ungaria. Condamnările 
toate dau 181 ani 3 luni si 6‘ zile închi
soare și 89.087 cor. 50 fii. amende. Chel- 

femeie tânără și frumoasă, cum îs mai 
toate crîșmărițele, însă cu apucături rele 
și din sămânță rea de oameni, ducându-se 
des la moară reuși să fure inima lui Ște
fan. La început, ca tot îceputul o mers 
treaba mai în ușor, căci îi măcina fără 
să-i mai ia vamă, o trecea la rând înain
tea altora ; însă, din ce în ce, treaba a 
început să se îngroașe. De unde la înce
put nu-i lua vamă, acuma o început el, 
a-i da vamă ei. Tot ce strângea de la 
moară era la Paraschița la cârciumă. Să 
smintise și să zăpăcise bietul om ; cât îi 
ziua de mare umbla ca un desmetic și 
nu-și mai căuta de treabă, li căzuse ne
vasta urâtă, nu-i mai plăcea treaba făcută 
de ea și de aceia în locul dragostei și 
iubirei de la început Intrase gâlceava și 
sfădala, din care cauză, treburile prin casă 
și ogradă ședeau baltă. Nu putea să-și dea 
seamă sermana femeie, ce vânt rău a dat 
peste bărbatul său, care n’o putea suferi 
în ochi și de aceia frământându-și min
tea, se gândea fel și chip și ca să afle 
adevărul, începu să-se jăluiască la părinți, 
la rude.

Intr’una din zile îi șoptește o rudă a 
sa, că Ștefan s’a dat în dragoste cu Pa
raschița, pe care a văzut-o în mai multe 
rânduri trecând la moară și că la văzut 

tuelile de proces apoi încă mai fac cel 
puțin 150.000 coroane.

Starea sănătății lui Tolstoi. Din Moscva 
se anunță, că de Duminecă starea sănă
tății contelui Tolstoi s’a îmbunătățit. Tem
peratura și pulsul sunt normale. Umflătura 
piciorului s’a mai ușurat. Tolstoi e slab 
încă și nu poate părăsi patul. El este însă 
vioi și Marți a dictat manuscris cu mici în
treruperi, timp de câteva ore.

Necrolog. Direcțiunea institutului de 
credit și economii ^Păstorul*,  societate pe 
acții din Timișoara-Fabric, aduce cu în
tristare la cunoștință trecerea din viață a 
membrului din comitetul de revizie loan 
Popu, paroch gr. or. rom. din Ghiroda în
tâmplată Luni la 25 August (7 Septem
vrie) 1908, la 7 oare seara, în etate de 52 
ani. înmormântarea regretatului zelos mem
bru fundator al institutului și al comi
tetului nostru de revizuire, se va săvârși 
Miercuri, în 27 August (9 Septemvrie) 
1908, la 9 oare a. m. în comuna Ghi
roda. Odihnească în pace! Vecinică fle-i 
amintirea lui ! Timișoara-Fabric, 26 August 
(8 Septemvrie) 1908. Direcțiunea.

•
Glinunîs. Elena Crose și Vasiliu Oer- 

gizan, abs. de teol ne anunță celebrarea 
cununiei lor pe 20 Sept. st. n. a. c. în bi
serica gr. cat din Coocul de Câmpie.

Adunarea învățătorilor din stânga Mu
reșului. învățătorii din dieceza aradană — 
cari formează reuniunea din stânga Mure
șului, și-au ținut adunarea generală de es
timp în Timișoara la 31 și 31 August c. 
n. După serviciul dumnezeesc celebrat de 
câtră Rev. Domn Dr. Traian Putici, învă
țătorii s’au adunat în sala »Fabrikshof«, 
unde vice-președintele reuniunei luliu Vuia 
(înv. B.-Comlos) printro cuvântare foarte 
instructivă, deschide ședința și salută pe 
esmisul consistorial și pe delegații reuni
unei caransebeșehe. După obicinuitele sa
lutări s’a intrat în ordinea de zi cetindu-se 
rapoartele, din cari se constată că și acea
stă reuniune înaintează, apoi s’au ales co- 
misiunile cari să cenzureze rapoartele. A 
urmat apoi disertațiile de cătră următorii: 
I. Furdian (înv. Leucușești) despre »Școala 
și caracterul ei*  ; 1. Vuia (înv. B. Comloș) 
>Reflexiuni asupra planului de învățământ*;  
Aurel Bădescu (învățător Băzos) slnvăță- 
torul în școală și societate*;  — Gheorghe 
Torni (înv. Cuvești) »S’avem foaia noast.ră«. 
Adrian Țapoș (înv. Torocul mic) ^Epistola*;  
Petru Ciucur (Secusigiu) >Rolul femeii în 
educațiune*;  Traian Tolesc (Giroc) »impor- 
tanța educației fizice în raport cu educația 
etică și morală*.  — S’a decis ca unele di
sertații să fie publicate în organul die
cezan.

Asupra învățământului agricol îo Ro
mânia Din București se scrie : Se știe că 
în ultima sesiune legislativă, ministrul 
instrucțiunei publice a propus și adunările 
au votat un proiect de lege, prin care toate 
școlile primare rurale din țară vor fi în
zestrate cu un teren de cultură de cal 
puțin 3 hectare. Până când această lege 
să se pună în practică, ministerul a luat 
alte câteva măsuri privitoare la desvolta- 
rea învățământului agricol. Astfel, d. mi
nistru al instrucțiunei a trimis zilele aces
tea o interesantă circulară, în care rea
mintește, că prin diferite mijloace minis
terul a căutat să facă ca învățământul 1
agricol în școlile primare rurale să devină ? Oare clubul naționalist și oare depu- 
o realitate, în sensul ca el să se facă în (tații naționaliști aproabă ei ținuta unui 
mod practic, iar nu numai în clasă și în ' astfel de dipotat? Se identifică ceilalți brav 
mod teoretic. Cea din urmă măsură, luată deputați cu o astfel de ținută demoraliză- 
în acest sens, a fost legea ce a făcut să toare ?

și pe dânsul adesea ori trecând de vale la 
cârciumă cu sacul în spinare încărcat pănă 
în gură. Rămase trăsnită ca de fulger și 
ca cu un fler ars îi străpunse inima 
această veste, mai rea de cât moartea 
chiar. începu a-și frânge manile și a-și 
smulge părul de pe cap de ciudă și de 
mânie, gândindu-se că Ștefan al ei, aceluia 
cărei îi încredințase iubirea și dragostea 
pănă la cel din urmă pic de viață, acuma 
îndrăgi-se pe alta. O făcu pe șiriata, sau 
pe deșteaptă, nu știu cum să mai zic și 
nu-și arăta în fața lui ciuda si mânia ce 
avea în suflet, ci s’o pus la pândă ca mâța 
când pândește șoareciie. In ast-fel de în
tâmplări omul își pune în pericol chiar și 
viața ; trece prin foc și prin apă fără să-i 
pese. — De, asta așa e moș Irimia, îl în- 
trerupsem ; ai multă dreptate. Nici cel 
mai scump lucru, n’are valoare în fața 
înșelătoriei dintre soți. Când cineva ia ho
tărârea să apuce pe un ast-fel de drum 
greșit, trebue să se gândească că pe lân
gă, că se va face vorba lumei apoi de 
casa și gosposdăria lui, se alege praf și 
pulbere, fiiind contra lui Dumnezeu, care 
prin căsătorie a regulat că bărbatul și 
femeia să fie credincioși unul altui, să 
trăiască bine pănă la sfârșitul vieței și 
să-și crească copiilor în frica Domnului. 

se voteze pentru dotarea școaielor rurale 
cu pământuri de cultură. Dar legea aceasta 
va cere multă vreme până să se poată 
pună treptat în practică, și până atunci 
multe școli, cari nu an nici grădină, nu 
vor putea face pe școlarii lor să urmă
rească chiar în natură fenomenele, a căror 
cunoștință le este așa de necesară pentru 
a înțelege cum se cade știința agricolă. 
Pentru aceste școale ca mijloc extrem, se 
recomandă a se cultiva plante în cutii de 
lemn, făcute din câteva scânduri prinse în 
cuie și umplute cu pământ. Mijlocul acesta, 
care nu costă nimic, este comod și la în
demâna ori cui ; de aceea nu se va putea 
dispensa de el nici unul din învățătorii, 
cari nu pot dispune de o bucată de pă
mânt cât de mică. El este în acelaș timp 
și un excelent mijloc educativ, și de aceea 
se recomandă din nou și școaielor urbane.

Giocnire de trenuri. Pe linia Brașov- 
Brețcu s’a întâmplat Luni dimineața o cioc
nire. La stațiunea Prejmer trenul de marfă, 
care intra în stațiune dimineața la oarele 
5'50 m. ajunse din urmă trenul de per
soane, care părăsea stațiunea. Patru va
goane lură sdrobite, iar 10 călători primiră 
contusiuni mai mult sau mai puțin grave. 
Conducătorul locomotivei trenului de marfă 
este vinovatul, căci a intrat cu o iuțeală 
prea mare în stațiune. EI și alți doi împie- 
gați vinovați au fost suspendați.

AviZ- Am onoarea a aduce la cunoș
tință, că manualele de Ioan Popescu — 
Dr. Petru Șpan : »întâia carte de lectură 
și învățătură*,  Cartea de cetire II și Cartea 
de citire III au fost înaintate înaltului Mi- 
nisteriu de culte și instrucțiune publică 
spre aprobare. Cu toată stima Dr. C. Po
pescu, protopresbiter.

0 moștenire de milioane. Din Mtînchen 
se anunță, că veteranul Zimmerman Al
brecht Schmidt din Mutterhof a moștenit 
milioane. Unul din strămoșii săi, care a 
luat parte la răsboiul Crimeei, a fost avan
sat în armata rusă la gradul de general și 
s’a căsătorit cu o contesă bogată. El a 
murit de câtva timp. Moștenitorii sunt 
cântați de trei ani. Ambasada rusă a găsit 
acum în Zimmerman pe unicul moștenitor. 
Dânsul este veteran al răsboiului franco-ger- 
man. Moștenirea este de 13 milioane ruble 
de aur si numeroase proprietăți.

Țara-Oltului, Septemvrie 1908.
Pe ziua de 13 Septemvrie st. n. este 

convocată o adunare poporală la Făgăraș. 
E vorba de votul universal. Intre convo
catori cetesc și numele dipotatului Șerban.

Mă miră că un astfel de om mai are 
cinica îndrăsneală, să se subscrie și să ia 
parte la astfel de lucruri. N’am cetit în 
programul adunărei un punct de căpetenie; 
anume darea de samă a dipotatului Șerban 
despre :

1) neactivitatea sa (căci de activitate 
nici vorbă nu poate fi) în anii de când e 
dipotat ^naționalist*  (’?!?!). Să spună pen
tru ce a fugit de dieta țărei, mai rău ca 
dracu de tămâie? Să spună pentru ce n’a 
luat parte la nici o desbatere în dietă, nici 
măcar când a fost vorba de școalele ro
mânești? Căci de când e deputat n’a făcut 
altceva decât că — și-a scos leafa.

— Hei! și pe urmă!...
— Să vezi?... Intr’o noapte întune

coasă, când nici vârful nasului nu-1 puteai 
zări din cauza întuner'cului, pe un vânt 
puternic, din cauza căruia moara își făcea 
de cap învârtind petrile amândouă și când, 
nu se auzia țipenie de om în sat de cât 
câte o lătrătură de câine ici și colea și 
printre fulgerii de omăt ce cădeau de sus, 
căci era vreme de iarnă, într’o polcuță 
subțire, luă drumul ce ducea printre vii, 
drum pe care se coborau adesea ori în 
sat. Jupii din pădure și pe cari dacă ar fi 
întâlnit’o, cine știe ce s’ar fi ales de ea 
și tocmai în vârful dealului la moară s’a 
oprit.

Nu se auzia de cât trăncănitul mo
roi. Intră încet, încet pe ușă și pe scară 
să sui tocmai unde curgea făina în covată. 
Pe un brâu de lemn, lângă ladă ardea, o 
găsarniță mică, a cărei flacără tremura de 
atâta sdruncen în care se găsea biata 
moară.

Pe un păt.ulean de scânduri, pe care 
era așternut o rogojină, Ștefan durmea 
dus ca pe altă lume și alăturea cu el 
Paraschița, învălită cu mantaua cea mare 
țăsută de dânsa. Cum îi furase somnul nu 
știu, că dormiau ca morți, n’au simțit câ-
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Cred, că se va face într’o adunare 
românească întrebare în privința aceasta 
deputaților naționaliști, la care vor trebui 
să răspundă. Și așa sunt datori cu acest 
răspuns.

Olteanul.

Al doila peregrinaj la sfânta mănăstire 
Hodoș-Bodrog.

Biserica străbună ne-a fost scutul 
limbei și al credinței. Sub aripele ei ocro
titoare amînvin8 viforul vremurilor trecute

Ea ne mângăe și în prezent și ne dă 
speranța unor vremuri mai bune — Sen
timentul religios al poporului nostru s’a 
avântat la forme nouă și neobicinuite în 
tTecut prin pregrinajo grandioase la unica 
noastră mănăstire. Sărbătoarea »Adormi- > 
rei Preacuratei Fecioare*  e prilej binecu
vântat deja de ani de ziie, ca credincioșă 
noștri din întreaga provință metropolitană 
să se întrunească cu o gură și cu o inimii 
spre a lăuda dumnezeirea și a cere belșu
gul darurilor sale.

Peregrinajul din anul a,-esta în ce 
privește numărul credincioșilor și splen
doarea slujbelor dumoezeești a întrecut pe 
toate cele de mai înainte — Frumosul 
timp de vară a făcut posibilă călătoria 
peregrinilor și din depărtări mai mari. 
Deja de Marți începură a sosi grupe mici 
de peregrini, iar grupele mai mari sosiră 
Mercuri, Joi și Vineri. — In special sosiră 
credincioșii din Cianadul-maghiar sub con
ducerea înv. Etr. Brindea, Șmnand sub con
ducerea înv I. Tocăniță, Ghiroc sub con
ducerea preotului D. Voniga si a înv. Tr. 
Te’escu, Socodor sub conducerea preotului 
A. Pap și înv. M. M>riș, Giula sub condu
cerea înv. I. luan, Giuia-Varșand sub con
ducerea preotului Ciobriș, Beba veche și 
Sân-Niculaul-mare în frunte cu preotul A. 
Chișozan, Zărand sub conducerea preotu
lui A. Iancu, Hodoni sub conducerea preo
tului C. Popovici, Otlaca cu prao-.ul R. 
Mladin; din Sat-Chinez o grupă puternică 
de peste 400 oameni sub conducerea prof. 
Dr. A Crăciunescu, Cherechin cu preotul 
Ioan Tofiu, Chisetău sub conducerea preo
tului L. Șepețian, Bazoș și comunele înve- 
ecinatesub conducerea dlui losT Petcn, Alioș 
cu preotul Tr. Pețan ș< înv. N. Savi. Com- 
lăuș sub conducerea preotului Virgil Mi- 
hulin, Boroș-Ineu cu preotul I. Ardelean, 
Șeitin, Nădlac și Semlac în frunte cu preo
tul Petru Ndmet, Arad sub conducerea 
preotului Tr. Vățan și a înv. N. Stef, Bă- 
tania cu preotul Simeon Cornea. Almaș și 
comunele învecinate cu preotul A. Nica, 
Boroș-Sebeș sub conducerea preotului Aug. 
Mihulio, — in grupe mai miei sosiră cre
dincioși din Săcusigi, Munar, Fenlac. Mo- 
noștur, Cuvin și comunele învecinate din 
podgoria Aradului, din S ni tea, Pilut mare, 
Macea, Curtici, Sobotel, Igriș, Saralola, 
Mișca, Tămașda, Prăjești, Chitighaz și alte 
multe-muite comune din cele mai depăr
tate locuri ale diecizii Aradului, Caranse
beș și muriț i Ardealului. — ToaU aceste 
grupe de peregrini fură întâmpinate la 
sosirea lor pe teritorul sf. mănăstiri de 
1. P. C Sa părintele archimandrit Augus
tin Hamsea. Procesunile înconjurară intre 
sunetul clopotelor biserica, pășiră apoi în 
fața capelei de vară din curtea raănăstrii 
unde părintele arhimandrit le adresă cu
vinte de binevenire. In zilele premergătoare 
sărbătorii peregrin i au avut ocaziune a 
azista seara la priveghere, iar dimineața 
la s-. liturgie, a sa mărturisi și împărtăși 

tuș de puțin, că a intrat ființă omenească 
înăuDtul. Când i-a văzut dânsa, și-a perdut 
mințile, o apucă furie de nebun și luând 
un lemD, cu care Ștefan se servea la 
depărtarea și apropierea lemnelor, care 
îmgreuiază sau ușurează moara, începu a 
trage în lungiș și în curmeziș într’amân- 
doi, prin întuneric, căci, înainte de a-i lovi, 
stânsese găzărnița.

— Țiu 1 valeu!.. ne omoară!.. începu 
și Ștefan și Paraschița, dânsa însă, nu-i 
slăbea cu ciomagul nici în ruptul capului.

Nedându-și seamă ce pacoste a că
zut pe capul lor, au apucat care încotr’o 
au putut. Și, dă ca la moară îs numai 
lemne și scări!... Ca să ajungă la ușă vai 
de coastele și de capul lor, că a doua zi 
să cunoșteau șiroaele de sânge și jărgile 
de pele, pe muchea lemnelor de care s’au 
lovit, de pe obraz și de pe mâini. Văzin- 
du se afară la aer liber, o tuliră la fugă 
spre sat, ne mai ținând seamă de șanțuri, 
de hârtopuri, de rădăcini și de coasta 
dealului, așa că mergeau năvoloaca oprin- 
du se din când în când, când în cap când 
în picioare.

In spaima și în ferbințeala aceia, Ște
fan n’a simțit durerile ce avea în corp din 
cauza loviturilor ce luase și de aceia, când 
a ajuns acasă s’o pus în pat și-o rămas 
ca mort. Trei luni de zile n’o putut să se 
urnească din paf, căci își smintise un pi

cu sf. Taine și a fi părtași de rugăciunile 
trebuincioase sufletului creștin. In special 
imposantă a fost privegherea din ajunul 
sărbării, când spațioasa curte a mănăstirii 
plină de credincioși — în număr de peste 
20 nui — era scăldată în o mare de 
lumini, ce dădea servițiului dzeesc însoțit 
de armonioasele cântări ale corururilcr un 
aspect feeric și mișcător. — Liturgia so
lemnă dm ziua sărbării a oficiat-o părin
tele arhimandrit Augustin Hamsea cu azis- 
tența tuturor preoților prezenii în capela 
de vară a sf. mănăstiri. Mult a contribuit 
la înălțarea acestui servițiu impunător 
cântările armonioase ale vestitului nostru 
cor din Chisetău condus de simpaticul și 
desterul său dirigent preotul Lucian Șe- 
pețan, pe fețele tuturora am văzut o 
adâncă impresie, multi cu lacrimi în ochi 
dăd-au espresiune sentimentelor ce ne-au 
cuprins pe toți la auzul frumoaselor cân
tări ezecutate cu rară măestrie. — At t 
la aceast i liturgm solemnă, cât și la aceea 
din ziua naintea prăznu>rii părintel ■ arhi
mandrit rosti peregrinilor alun iți cu
vântări de cari rar se aud în bisericile 
noastre.

Nu încape în cadrul unui raport a 
espune în special toate învățăturile și sfa 
turile ce le împărtășea acest bun părinte 
credincioșilor adunați ațâț la binevenlarea 
lor intre zidurile mănăstirii cât și în pre- 
dicele mau din decursul sf. Lturgii.

A scos la iveală toate virtuțile, ce 
trebne să împodobească creștinii noștri, ca 
să poată purta lupta grea a ezistinței și 
a conzervării, combătând în acelaș timp 
toate obiceiale reie și contrare acelor 
virtuți.

Efectul frumoaselor cuvântări a co
vârșit întreaga ființă a ascultătorilor, cari 
s’au depărtat în ordinea cum au venit, pe- 
trecuți de neobositul prepozit al mănăstirii 
deplin mângăiați, luându și rămas bun cu 
lacrimi în ochi și sărutând mânile și ve
smintele bunului lor părinte.

M’am despărțit și eu de sf. mănăs
tire în firma speranță, după cele petrecute 
și văzute, că unica noastră mănăstire s’a 
dezvoltat într’un institut de creștere reli
gioasă și mângâiere creștinească a biseri- 
cei noastre, contribuind astfel ca un fac
tor de prima ordine, ia întărirea credin
ței străbune și în vremurile viforoase și 
de necredință a prezentului.

Peregrinul,

CONCURS. Pentru ocuparea alor 
16 locuri de cuartir gratuit în »Internatul 
Petran*  din Cluj al »Asociațiunii“ pentru 
universitarii români, se escrie prin aceasta 
concurs cu terminul de 20 Septemvrie n. 
a. c. Concurenții vor avea să-și instrueze 
petițiunile cu :

1. »Index«, ca dovadă că sunt înscriși 
la vre-una dintre facultățile universității 
din Cluj, și că au făcut sporul cerut în 
studii. 2. Atestat de paupertate, însoțit de 
alte informațiuni referitoare la starea ma
terială a părinților. 3. Cvitanță despre plă- 
tirea taxei de’ membru extra-ordinar al 
casinei române din Cluj.

Petițiunile astfel instruate să se tri
mită nesmintit până Ia acest termin sub
scrisului director (Cluj, strada J6kai nr. 6).

Din ședința comitetului >Despărță- 
mântului Cluj al Asociațiunii pentru lite
ratura română și cultura poporului ro
mân*.

Cluj, la 8 Septemvrie n. 1908.
Eugen Pop Păcurariu,

director.
Dr. Valentin Por u țiu,

secretar.

Economia și sărbătorile.
Este constatat, că omul stă nu numai 

din trup, dar și din suflet Precum pentru 
trup lucrăm, ca să-1 nutrim, să-l îmbrăcăm 
și să-i facem tot felul de plăceri și petre
ceri, așa ar trebui să facem și pentru su
flet. Dar acesta să pare, că Ia cei mai mulți 
oameni, este copilul cel mașter, de care 
nu se îngrijesc de loc, măcar că pentru 
«cela ar trebui să se îngrijască fiecare mai 
mult, deoarece e nemuritor. Și apoi ce 
folos ar avea omul, după zisa sfintei Scrip
turi, dacă ar dobândi toată lumea și șLr 
perde sufletul ?

Pentru trup a lăsat Dumnezeu, ca să 
lucrăm șase zile, iar pentru suflet ne a 
lăsat ziua a șaptea, ca să ne odihnim și 
să lucrăm pentru mântuirea aceluia. Că 
cum lucră cei mai mulți pentru mântuirea 
sufletelor lor, o poate vedea fiecine, care 
are prilej de a cerceta Dumineca oare-care 
biserică, va vedea adecă, că aceasta în 
cele mai multe locuri e goală, pe când 
cârciuma este plină de lume : bărbați și 
femei, fete și feciori, bătrâni și copii, bo- 
gați și săraci.

Chiar și unii din aceia, cari merg Ia 
biserică, nu se poartă cu frica și cu cu
tremurul rostite de preot la altar, ci întră 
acolo și se poartă în decursul serviciului 
dumnezeesc, ca și în oricare local public, 
ba poate că încă și mai fără de grije, 
deoarece în unele localuri publice, trebue 

.să între mai cu sfială, căci la din contră 
se aruncă afară sau se pedepsesc altcum.

înaintașii noștri ne-au întrecut și în 
privința aceasta, deoarece e constatat, că 
ei erau mai buni creștini ca noi cei de 
astăzi. In Dumineci și sărbători aceia mer
geau cu mic cu mare la biserică, iar după 
biserică nu cunoșteau atâtea petreceri, 
beuturi și jocuri ca acum, ci capul fami
liei lua ciaslovul sau psaltirea și cetea din 
acelea în auzul tuturor celor din casă 
cântări si psalmi de laudă întru mărirea 
lui Dumnezeu. Uuii dintre plugarii noștri 
de astăzi ar socoti așa ceva drept un lucru 
copilăresc, deoarece ei știu acum din școală, 
din cărți și gazete alte lucruri și minuni 

ria, ba din contră s’a stricat și părăduit 
tot ce au mai avut.

— Da cu Paraschița ce s'a făcut 
moș Irimia?...

— Cu Paraschița mai rău!.. Bărba
tul său, care era un fofolog și care să făcea 
că nici nu vede și nici nu aude ce face 
ea, numai treaba să-i meargă, adică să 
strângă bani, fără să ție seamă că omul 
să fie cât de bogat, dacă n’are cinste 
n’are nici o valoare în lume, era dus la 
oraș în seara aceia, ca să mai lârguiască 
marfă pentru prăvălie. A doua zi când s’a 
înapoiat de la oraș, a găsit pe Paraschița 
în pat bolnavă mântuită. Pe lângă dure
rile ce avea în cap de atâtea lovituri să 
vede că-i sărise și inima din loc. Ba că i o 
trece, ba că o s’o ducă la doctor și când 
colo, la trei zile după această întâmplare 
aud desdedimineață:

— Talang!.. talang !.. talang !..
Clopotele și cel mare și cel mic de 

la biserică, dădeau de veste tuturor celor 
din sat, că Paraschița s’a dus pentru vecie 
în lumea cealaltă. S’o aflat de toată 
lumea despre cauza morții și de aceia n’o 
prea jăleau mulți cum se întâmplă atunci, 
când moare vre un bărbat s’au vr’o femeie 
în floarea vârstei.

— Hei vedeți, dragii mei, unde duce 
neînțelegerea și traiul rău între soți?...

CONVOCARE. Onorații membrii 
ai »Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român« de pe terito
riul despărțământului Dobra, precum și 
binevoitorii și sprijinitorii acestei institu- 
țiuni, prin aceasta sunt invitați aparticipa 
la adunarea cercuală a acestui despărță
mânt, care se va ținea în comuna Brâznic 
la 14/27 Septemvrie a. c. 2 oare p. m. în 
biserică.

Obiectele: 1. Deschiderea adunărei. 2. j 
Rapoartele comitetului, casarului și biblio
tecarului. 3. Alegerea comisiunilor pentru 
censurarea rapoartelor. 4. Alegerea comi- 
siunei pentru ocuirarea de membrii și în- 
cassarea taxelor, 5. Dizertațiuni sau pre
legeri economice, eventual prelegeri înso
țite de proecțiuni cu schiopticonul (§§ 4 
și 37 statute). 6. Rapoartele comisiunilor.
7. Alegerea comitetului cercual pe un nou 
period. 8. închiderea adunărei.

Dobra, Ia 8 Septemvrie 1-908.
Iosif Slorariu m. p. 

dir. despărțământului.

cior tocmai de sus și-o trebuit să-I tragă 
la roată ca să se dea la loc. Nevasta îl 
ajunse din urmă. Cum dădu cu ochi de 
el, începu a răcni și a sbera la dânsul ca 
o leoaică a plânge și a-și rupe hainele de 
pe dânsa strigând în gură mare:

— Răule și ticălosule m’ai nenorocit; 
m’ai mântuit. Pentru tine mi-aș fi pus viața 
aș fi sărit în foc și în apă și tu mai tras 
pe sfoară ; oh, m’ai amăgit, îndrăgind pe 
Paraschița, răule. Cu tine nu mai pot trăi, 
nu-mi mai trebue avere, nu-mi mai trebue 
nimica, mă duc în toată lumea. Dânsul 
gemea și tăcea chitic era vinovat, n’avea 
gură de vorbit, amuțise.

Moara a rămas la voia întâmplărei. 
Vântul întețind din ce în ce, popușoiul 
din coș terminându-se, om ne fiind acolo, 
care st toarne altul la loc, pietrele ușu- 
rându-se mergând în sec, pănă în ziuă nu 
s’a ales nimica din ea ; ajunsese bucăți de 
fofegi și de măsele cine știe pe unde. De 
atunci nu mai este moara, moară, că un 
lucru ușor se strică și cu greu se mai 
face. Și-o venit el Ștefan în fire, dar a 
rămas smintit și beteag din această în
tâmplare. Dânsei, cu toate că la urma 
urmei a dat la pace, focul și amarul din 
inimă nu-i o mai eșit și de aceia și astă zi, 
că sunt ațâța ani de atunci, trăesc foarte 
rău și nu pot înainta de loc cu gospodă- 

de prin America și alte continente, de 
pest9 țări și mări îndepărtate.

Dacă ar fi numai cu atâta, i-am lăsa 
pe unii ca aceștia în știrea lui Dumnezeu, 
care odată îi va și trage la răspundere 
pentru faptele lor. Dar unii ca aceștia au 
început a necinsti Dumineca și prin aceea, 
că chiar pănă când preotul e în liturgie, 
ei se duc cu carele după fân, la întorsul 
sau adunatul aceluia sau în cărăușii, după 
lemne, țigle ș. a. Apoi când li-se întâmplă 
oarecare primejdie sau daună în vite, nu
mai ce i auzi văerându-se, că ei sunt oa
menii cei mai nevinovați, că ei n’au. făcut 
nimănui nici un rău ș. a. Dar ei uită, că 
ochiul lui Dumnezeu nu do3rme nici odată, 
ci veghează asupra fiecăruia, răsplătind 
celor mai mulți, încă in lumea aceasta, 
după faptele lor.

In privința necinstirei Dumineeei și 
a sărbătorilor mai mari, au vină și unii 
dintre preoții noștri, cari adecă la început 
nu au pășit cu toată puterea cuvântului 
și a faptelor pentru împedecarea credin
cioșilor lor dela săvârșirea acelor lucruri, 
ba poate câ unii au premers chiar cu pilda 
lor proprie. Pe unii ca aceștia îi apostro
fează foarte nimerit sfânta scriptură cu 
cuvintele : vai de acela, care face sminteală 
bisericei, unul ca acela mai bine ar face 
să-și lege o peatră de gât și să se arunce 
în mare.

Dacă cei chemați ar fi pășit mai cu 
asprime, pentru cinstirea Duminecilor și a 
sărbătorilor legate, nu am fi luați astăzi 
chiar și de streini la ochi, că noi nu ne 
mai ținem legea cum se cade. Dacă s’ar 
fi urmat, cum a făcut de pildă primarul 
unui sat, că într’o Duminecă s’a luat cu 
servitorii comunali și a adunat toate fur
cile și greblele de pe la lucrătorii aflați pe 
câmp la lucru, amenințându-i și cu pe
depse în bani, atunci nu ni s’ar mai da 
prilej de a vedea pe preotul eșind dela 
biserică, iar pe credincioșii lui venind cu 
carăle încărcate de fân din câmp, ci am 
vedea, ca și în comuna mai sus pomenită, 
că flecare își ține legea sa creștinească cu 
toată sfințenia.

Dacă plugarii noștri ar fi pătrunși ca 
și înaintașii lor, de sfințenia zilei Dumi- 
necei, nu s’ar duce în ziua aceea li lucru 
pentru toate comorile din lumea aceasta. 
Nu s’ar duce pent.rucă văd bine, că poate 
pentru faptele unora trebue să sufere cu 
toți. Văd bine, că par’că-i bătaia lui Dum
nezeu pe noi! Odată-i prea multă secetă 
de altădată sunt prea multe ploi, așa că 
trebue să se uite cu milă bucatele sece
rate și clăite gata cum stau în ploi și 
cresc grăunțele îu snopi, făta a le putea 
aduce la timp acasă.

Afară de Dumineci soborul sfinților 
părinți, a mai î.itucm t și ț'nerea unor 
prasnice mai mari. Astfel ia Crăciun, ținem 
nașterea Domnului Christos, la anul nou, 
tăierea împrejur, la boboteaza-botezui, la 
Paști învierea, la Ispas înălțarea, la Rosalii 
pogorîrea Duhului sfânt, apoi pe slânta 
Măria, pe sfântul Gheorghe, pe sfântul 
Ioan ș. a. Prasnicele acestea, pe cari le 
ține biserica, trebue să le țină și credin
cioșii aceleia.

Nu se cuvine să ținem sărbători ca 
Foca, Pantiiie ș. a., pe cari le-am moștenit 
dela păgâni, apoi stredeiul Paștilor, sfrede- 
lul Rusalilor, Palia ș. a. pe cari nu le ține 
nici biserica. Ținerea acestora, precum și 
a altora s’a făcut mai mult din obceiul 
moștenit din moși-strămoși. De pildă cu
tare fruntaș din sar, sau poate chiar dorn-

Nu poate să fie de cât chin, vai și amar 
în casa, unde bărbatul și femeia nu duc 
credință unul altuia, nu se vor ajuta la 
greutățile și nevoile lor, și nu vor căuta 
cu credință și eu dragoste în bunul D-zeu 
să învingă toate nevoile și greutățile ce 
li-se ivesc în cale, având nădejde că în 
tot d’auna după zile rele vin și zile bune. In 
casele acelea, unde nu e credință între 
soți, Dumnezeu nu ajută și de aceia acolo, 
nu ai să vezi de cât sfădălie, ură, râs și 
batjocură. Și dacă se întâmplă și copii, 
atunci îi mai rău, că copiii imitează ca 
maimuțele. Vor fi niște urmași răi, cu 
apucături urâte, răi la inimă, boclucași 

I și hărțăgoși, din cauză ca lucruri de soiul 
acesta au văzut în casa părinților lor, cât 
au copilărit. Unde mai pui, că nu mai pot 
deprinde pic de economie, de oare-ce în 
familia, unde soții trăesc rău, îi cea mai 
mare risipă în toate, că omul la ciudă și 
la mânie nu mai ține seamă de ban și de 

' lucru ori și cât ar costa.
Să țineți minte dar, că prin căsăto

rie, în urma iubirei și a dragostei dintre 
bărbat și femeie se face o legătură sfântă 
pentru toată viața lor, întărită de auto
rități și binecuvântată de preot. Cine își 

I calcă datoriile cerute de taina Nunței, pă- 
I cătuește înaintea iui Dumnezeu și deci 
i sfârșit bun nu va putea avea nici odată.
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nul pământean, a zis preotului să spună, 
că în cutare zi e o sărbătoare și astfel 
credincioșii sunt opriți dela lucrul lor, dar 
în clacă îi desleagă el și pot mege ca 
să lucre fără teamă.

Astăzi însă nu mai suntem robii clă- 
cilor, ci fiecare plugar e domn peste mo- 
șioara sa. De aceea trebae folosite toate 
zilele la lucru. Pentrucă dacă ne-am uita 
după astfel de sărbători, atunci toate zi
lele ar trebui ținute, pentrucă în flecare 
zi să pomenește câte un sfânt. Să ne în
chipuim numai ținerea unei sărbăiori, la 
care biserica nu ne obligă, câtă daună 
poate să aducă aceea singuraticilor, apoi 
unei țări întregi. Mai întâiu e perderea 
lucrului din aceea zi, a doua e perderea 
și cheltuiala, ce se face în zilele de săr
bătoare prin cârciume, la petreceri și jo
curi, iar a treia poate să fie o perdere și 
mai mare atunci, când după sărbătoarea 
ținură fără rosr, urmează câteva zile dea- 
rândul pioi, așa că după aceea nu mai 
poți face lucrul lăsat la timpul său și 
după toate recerințele sale. Cine poate 
socoti în astfel de cazuri dauna unui plu
gar singuratic? Dar a unei țări întregi?

Să dăm dar lui Dumnezeu, ce e al 
lui Dumnezău, iar Cesarului, ce e al Co
șarului, ne spune stânta scriptură. In în- 
țălesul a esta zicem și noi plugarilor noș
tri : șase zile v’a lăsat Dumnezeu să lu
crați, făcând și el întocmai la facerea aces
tei lumi, iar a șeptea s’a odihnit. Lucrați 
și voi în cele șase ziie, iar în ziua a șep
tea și la prasniceie cele mari vă odihniți 
și vă îngrijiți de sufletele voastre prin cer
cetarea regulată a bisericei, prin rugăciuni 
și alte fapte bune creștinești. Atunci veți 
putea aștepta în liniște darul și binecu
vântarea lui Dumnezeu, nu numai peste 
lucrul și osteneala mâniior voastre, ci și 
acela pentru mântuirea suflete or voastre.

loan Georgescu.

Cartea stopărilor săteni.
Vânzându-se ediția primă a broșurei 

>Cartea stuparilor săteni« de R. Simu, 
edată de »Reuniunea română agricolă Si- 
biiană<, comitetul a scos-o acum în a 2-a 
ediție. Ediția a 2-a e tipărită în tipografia 
arhidiecezană din Sibiiu. Prețul ei e 70 
bani, cu portul postai 80 bani și să poate 
procura dela Reuniunea agricolă și dela 
toate librăriile noastre. Eată prefața la 
ediția a Il-a :

Cum era de prevăzut ediția I a acestei 
cărticele a găsit ^răsunetul dorit«, fiind 
bine primită de publicul nostru cetitor. 
Semn că trebuința ei a fost simțită și că 
ea a umplut un gol în literatura noastră 
economică pentru popor.

>Garlea stuparilor sătenii este și azi, 
<a și acum zece ani, unica seriei e întoc
mită anume, ca să fie înțeleasă pe deplin 
și de plugarii noștri, mai puțin îndemâna
tici în meșteșugul cotitului și ca totodată 
să fie cetită cu folos și de cărturari.

Cerându-ni-se mereu exemplare și 
acum dupăce ediția 1 s’a trecut, credem 
că facem lucru bun, scoțând această carte 
în a uoua ediție, cootribuind în chipul 
acesta și pe viitor la răspândirea cunoștin
țelor despre stupărit, spre care scop Reu
niunea noastră stărue de un șir îndelun
gat de ani și pi in prelegeri ținute de au
torul acestei cărticele, cum și prin împăr
țirea de roi, coșnițe mobile și recuisite de 
stupărit.

Dorind ca jertfele Reuniunei noastre 
pentru răspândirea stupăritului să fie în
cununate de isbândă, ne simțim plăcut în
datorați a mulțumi firmei vKrainer Han- 
delsbienenstand Bar. Rothscliiitzi din Weixel- 
burg, care ne-a dat clișeurile în folosire 
pentru această ediție.

Sibi 1 u, August 1908.
Comitetul central al „Reuniunei 
române de agricultură din comit. 

SibiiuluP.

O carte folositoare.
Metodul fonomimic, aplicat la învățarea 
cetitului și scrisului fluent românesc.

Sub acest titlu a apărut în tipografia 
română (Const. Pop) din Făgăraș. încă pe 
la finea anului școlar trecut, o carte me
todică de o importanță și actualitate deo
sebită, scrisă de domnii George B. Boeriu, 
înv. dir. în Als6-Vist și George Codrea, 
înv. în Alsd-Ucsa, comitatul Făgărașului.

In lumea pedagogică, mai aies în 
timpul din urmă, se observă o frământare 
agitată în căutarea și aflarea celor mai 
practice și ușoare metoade pentru preda 
rea diferitelor cunoștințe în școaiele pri
mare. Mai ales în ceeace privește însu
șirea cetitului și scrisului în primul an de 

școală al copilului, s’au scris și continuă 
a se scrie mai multe cărți și abedare, ni- 
zuind care de care a înlesni în măsură 
mai mare, — pentru învățător predarea, 
iar pentru elevi însușirea cetitului și scri
sului. In scopul acesta d-nii Boieriu și 
Codrea, au scris cartea metodică de mai 
sus, cu o diligință și pricepere vrednică 
de toată lauda.

Metodul fmomimic s’a introdus mai 
întâiu prin francezul A. Grosselin și pre
lucrat apoi de profesoara Pape Carpantier. 
In Ungaria s’a introdus prin învățătoarea 
R. Czukrăsz și se folosește deja de mai 
mulți ani în școaiele primare de stat cu 
bun succes. După cum arată rezultatele 
dobândite în urma aplicărei lui cu price
pere și diligință, cetitul și scrisul cu acest 
metod se poate însuși de cătră cop,ii într’un 
timp relativ cu mult mai scurt și mai ușor 
ca pe lângă celelalte metoade cunoscute 
pănă acum.

Date statistice arată, că în școaiele, 
unde se întrebuințează acest metod, nu
mărul acelor copii din primul an de școală, 
cari nu au învățat a ceti și scrie, au scăzut 
considerabil.

Este un adevăr constatat, că o cu
noștință oarecare devine cu atât mai re
pede și mai sigur proprietatea elevului, cu 
cât aceea întră prin mai multe sensuri în 
sufletul elevului, intre avantagele meto
dului fonomimic este și acela, că la cu
noașterea diferitelor sunete, mai vine în 
ajutorul copilului și mimica împreunată cu 
acele sunete, ajutând în chipul acesta mai 
ușoara reproducere a acelora.

Cu metoadele cunoscute pănă acum, 
la învățarea cetitului și scrisului se pro- 
cedea în mod analitic-sintetic, pornind dela 
vorbirea de toate zilele, ia zicere, cuvinte, 
silabe și apoi la sunete, urmând de aci 
încolo în mod sintetic la încopciarea su
netelor în silabe, cuvinte și ziceri.

Cu metodul fonomimic se omite ana- 
lisa și se urmează în mod sintetic, luând 
de bază pentru cunoașterea sunetelor, imi
tarea unelor sunete din natură, de oameni 
și animale, cari cu ajutorul mimicei devin 
mai intuitive.

Fiind între sunet și mimică și un 
nex causal, iar mimica stând în o oare-care 
asemănare cu torma literei, cunoașterea 
semnelor sunetelor, adecă a literelor și 
reproducerea lor, să face cu mai multă 
ușurință.

Nu mă îndoesc, că acest metod, — 
după delăturarea scăderilor ce le are, — va 
cuceri teren tot mai mult în școala pri
mară și dus la perfecțiunea, ce o reclamă 
ori-care început, va deveni metodul vii
torului.

Cartea de mai sus este un bun înce
put în direcțiunea aceasta și domnii învă
țători, cari se vor decide a pune în apli
care metodul fonomimic, vor găsi îndru
mări foarte bune în cartea d-lor Boieriu 
și Codrea.

Scăderea acestui metod este, că scri
sul nu merge paralel cu cetitul. Copilul 
mai întâi își însușește cetitul și numai 
după cunoașterea temeinică a mai multor 
sunete, urmează și scrisul.

încă o altă mică scădere, — care nu 
se poate pune atât în contul metodului, ci 
mai mult în a cărții și respective a înce
putului la noi pe acest teren — sunt unele 
povești împreunate cu învățarea unor su
nete. Așa sunt unele istorioare, cari cu 
mimica arătată acolo, nu sunt tocmai po
trivim pentru reproducerea sunetului din 
cestiune.

Nu mă îndoesc însă, ca aceste gre
șeli, precum și altele de mai puțină impor
tanță, domnii autori la ocasiune potrivită 
vor căuta a le îndrepta.

Sunt însă acestea niște neajunsuri, 
pe cari un învățător priceput le va ști 
însuși încungiurâ și îndreptă cu precau- 
țiune la predarea acelor sunete.

Cartea însă,— care se poate procură 
dela tipografia amintită și dela autori, pe 
lângă prețul de 2 coroane, e vrednică de 
toată lauda și sprijinul d-lor învățători.

Și pănă la o altă ocaziune, când voiu 
puteă vorbi mai mult în meritul cărții și 
sârguincioșilor autori, o recomand cu toată 
căldura în atențiunea d-ior colegi chemați 
a să interesa și sprijini cu toată căldura 
scrierile colegilor de acest soiu.

în scopul de a da și unele indicii 
asupra cuprinsului cărții din cest une, dau 
aci pe scurt conținutui ei.
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A. Boldor.

Noua lege de execuțiuue a intrat 
în vigoare cu ziua de eri. Așadară 
începând din 9 Septemvrie a. c. omul 
sărac, dar de omenie, care nu-și plă
tește datoriile, pentru-că n’are din ce, 
de-âcum înainte va avea pace de ad- 
vocați și executori, căci uneltele de 
lipsă în gospodărie și meserie în sen- 
zul legei nouă nu se mai pot seques
tra. Dar atragem atențiunea cetitori
lor noștrii, că referitor la acele da
torii, cari ar fi trebuit plătite încă 
înainte de intrarea în vigoare a nouei 
legi, să poate acomoda legea vechiă, 
dacă până în 25, Septemvrie a. c. in
clusive respectivul creditor prezintă 
judecătoriei competente o rugare, în 
care declară, că față de datorașul 
său vrea să pună în aplicare legea 
veche de execuțiune.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, io Septemvrie. Depu

tatul Aurel Vlad, care venise la Orăș- 
tie pentru a face darea de seamă a 
activității sale, intr’o trăsură cu patru 
cai, servitorul și caii fiind împodobiți 
cu panglici tricolore românești, a fost 
dat în judecată pentru purtarea colo
rilor unei „țări străine“.

Gonstantmopi. 10 Sept- Ministrul 
instrucțiunei publice, Haki bei, a fost 
grav bătut pe stradă, de cătră un 
grup de funcționar, cari fuseseră con- 
cediați din minister. Haki bey și-a 
înaintat imediat demisia, care însă i-a 
fost respinsă.

NeW^York. 10 Sept. Mutral-pașa, 
unul, dintre cei mai bogați turci, a 
ținut o senzațională cuvântare în si
nul unei întruniri a tinerilor turci de 
aci. Intre altele, Mutral-pașa a de
clarat următoarele: „Sultanul Abdul 
Hamid va mai fi lăsat să domnească 
cel mult o lună. Dacă până atunci 
sultanul nu va abzice, atunci el va fi 
detronat și in locul său va fi pro
clamat urmașul său legitim, prințul 
Reșad-Efendi, moștenitorul actual al 
tronului turcesc“.

NeW-Y01’k. 10 Sept. In statul 
Minnesota a izbucnit de câteva zile 
nn teribil incendiu, care s’a întins 
peste 10,000 mile pătrate engleze de 
pădure. Au fost distruse numeroase 
localități. Mai bine de 1000 de ferme 
sunt în flăcări.

Gattaro- 10 Sept. In urma eve
nimentelor din Turcia și a atitudinei 
populațiunei din provinciile ocupate, 
Bosnia și Herțegovina, sunt temeri 
să nu izbucnească o revoaltă la Kri- 
vosie. La Rizano, Servenice și Gattaro, 
numeroase patrule străbat șoselele în 
toate direcțiunile. Soldații, cari au 
terminat și cel d’al treilea an de ser
viciu militar, n’au primit încă ordinul 
de eliberare. Numeroși ofițeri, cari 
căpătaseră concedii, au primit ordine 
de a rămânea la corpurile respective. 
In fața portului Gattaro staționează 
o escadră austro-ungară.

SaikFrailbiSCO, 10 Septemvrie. Iu 
timpul unei furtuni, un vapor s’a cioc
nit de niște stânci situate la 100 mile 

spre nord de San-Francisco. Toți că
lătorii și echipagiul vasului s’au îne
cat. Se crede că e vorba de vaporul 
„Hilbourne“. Un vapor special a fost 
trimis cu oameni ca să caute cada
vrele. Se crede, că numărul victime
lor trece de patru sute.

Vespii și Furnicile.* *)

*) Din tratatul „Povești despre inteligența 
animalelor11 apărut in revista „Amicul Tinerjmei“.

*) Muzeul britanic, vestit muzeu din Londra

Un englez a îmblânzit o vespe și iată 
cum spune el că a izbutit în această în
cercare :

»In trecuta lună, Mai, luasem o vespe, 
împreună cu cuibul ei, din munții Pirinei. 
Cuibul, clădit cu mare meșteșug, coprindea 
ca vre-o douăzeci de căsuțe și aproape în 
fiecare din ele se afla câte un ou. Dintr’un 
singur ou eșise un pui, care nu’mi fu greu 
să-1 deprind a mânca din mâna mea. La 
început, el era neliniștit, supărăcios; acul 
și-l ținea totdeauna scos pe jumătate, în
tocmai ca o armă gata a lovi. Odată sau 
de două ori, când șeful .trenului cu care 
călătoriam, deschise ușa vagonului pe ne
așteptate și eu voi să pun această mică 
vespe în cutiuța ei, ea mă ’nțeapă ușor cu 
acul, poate mai mult de frică.

> Peste puțin ea se obicinui cu mine, 
încât îmi îngădui s’o mângâi: de aci în
colo nu mai zării acul.

»Cu venirea frigului, vespea mea 
căzu într’un fel de amorțeală, care ’mi da 
de gândit; totuși nădăjduiam că o să 
poată eși în primăvară. Pentru asta o 
așezai într’un loc întunecos și îi dam mân
care, când credeam că-i e foame. Din când 
în când eșia pe afară și așa petrecu bine 
pănă la sfârșitul lui Februarie. Cam pe 
vremea aceea băgai de seamă că nu-și mai 
putea mișca cornițele, iar într’una din zile 
nici nu mai vru să mănânce. încercai să-i 
ațâț pofta de mâncare dar capul îi amor
țise, deși picioarele, aripele, și pântecele 
se mai mișcau încă. In ziua următoare, 
pentru cea din urmă oră îi mai detei pu
țină mâncare, amorțeala îi coprinsese și 
pieptul; numai gâtul mai licăria puțin.

Corpul îmbălsămat al bietei mele 
vespi se vede și acum la British Mu- 
seum.*)<

Ca să sfârșesc, să vă mai povestesc 
încă o istorioară despre vespi:

— O! tată, nu ne-ai vorbit despre 
toate animalele !...

— Ce fel; nu sunteti mulțumiți ?!..
— O! nu, nu; am vrea să te as

cultăm !...
— Ei, lasă că e deajuns pentru azi; 

totuși iată ce am să vă mai povestesc. 
Deși albinele, vespii și furnicile n’au cree- 
rul format ca al omului și al celorlalte 
animale, cu toate astoa ele își comunică 
gândurile, — ceea-ce probează că le au,
— prin ajutorul cornițelor, așa că prin 
acest mijloc stau și ele de vorbă, 'lată un 
fapt, care probează îndeajuns acest lucru :

»Intr’o zi, — din vara anului £1872,
— tocmai isprăvisem cu prânzul; pe o 
farfurie rămase câteva bucățele de albuș 
de ou. Veni o vespe, care după ce zbură 
câtva timp împrejurul farfuriei, se așeză 
pe ea, se încerca să ia una din bucățele 
la care râvnea, dar neisbutind plecă. Peste 
puțin sosesc doi vespi, merg deadreptul la 
bucățica de ou, pe care ridicându-o cu 
mare ușurință, o duc cu ele. De bună sea
mă vespea cea dintâi fusese după ajutor. 
Gândindu-mă că lucrurile n’o să se măr
ginească numai la atât, dar că cei doi 
vespi vor merge la cuibul (cășița) lor, ca 
să povestească întâmplarea celorlalte, mai 
pusei încă vreo câteva felioare de ou pe 
farfurie și așteptai să văd ce era să se 
mai întâmple. Vespe după vespe, veni roiul 
întreg; fiecare merse la farfuria cu ou, 
de unde își lua partea sa de pradă. Dacă 
vespii n’ar fi avut mijlocul, ca să-și împăr
tășească gândurile între ele, bucățelele de 
ou ar fi rămas pe farfurie. Pe cât sunt 
vespii de meșteri la furat, tot pe atât 
sunt de dârji când este vorba să-și apere 
prada. La ușa cășiței lor se află totdeauna 
o vespe de pază. îndată ce se ivește vrăș- 
matul, paznicul dă de veste ; toți vespii din 
colonie se reped asupra străinului, care 
are să-și aleagă între fugă și moarte. 
Dintre sutimile de vespi. ce se află într’o 
cășiță, paznicul este ales cu multă îngri
jire și cu știrea tuturor. Cum se face a- 
ceastă alegere ? Nu știm nimic; știm nu
mai că se face și atâta tot 1 Locuitorii că- 
șițelor își cunosc paznicii, în grija cărora 
lasă intrarea ; ei întră și ies fără ca paz
nicii să se înșele; ei cunosc pe cei din 
altă cășiță străină 1 Mai spuneți acum că 
vespii n’au pricepere !...
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In ce privește furnicile, cei ce le-au 
cercetat au găsit și la ele aceleași obice
iuri ca și la vespi și mai ales ca și la om. 
Ele au armate comandate de ofițeri, care 
ordonă, cer supunere și nu îngăduie nici 
unui soldat să iasă din rânduri.

Sunt unele furnici, care sapă pămân
tul, sarnănă grâul care le place, îl seceră 
când s’a copt și îl duc în magaziile lor de 
sub mușuroi. Altele, vânători de robi, tot 
așa de îndârjite ca și cei mai groaznici 
vânători de negri — se aruncă asupra al
tor furnicare mai slabe, le răpesc ouăle, 
le pun la clocire, ca să-și poată înmulți 
numărul iloților în folosul lor.

— Ce sunt iloți, tată? întrebară 
copiii!...

>Iloții erau poporul robit de cătră 
vechii Spartani. Ei se îndeletniceau cu 
munca câmpului, cu lucrările manuale și 
caznice, pe socoteala stăpânilor lor, — Spar
tanii — cari la rându-le se îndeletniceau 
numai cu meșteșugul armelor și cu apăra
rea patriei. De atunci numele de ilot a ră
mas în înțeles de rob și voi vedeți, copii 
mei, cât de bine se potrivește acest nume 
furnicilor robite. Alte furnici își îngroapă 
morții. Lucrul ăsta a fost descoperit de 
cătră o doamnă, care după-ce omorâse o 
mulțime de furnici, le lăpădasepe pământ. 
O furnică găsește trupurile moarte ale to
varășilor ei, le cercetează, pleacă și se îna
poiază însoțită de alte furnici, cu care se 
îndreaptă spre trupurile celor moarte. Două 
furnici ridică un trup mort,alte două, spre 
a schimba pe ceia dintâi, urmează după 
ele. Apoi aproape două sute de furnici 
păstrând aceiași regulă, veniau în urmă. 
Alaiul acesta se îndreptă spre o grămăzue 
de nisip; aci purtătorii își depuse sarcina 
jos, alte furnici începură a săpa gropile, 
în care se punea câte un mort, peste care 
apoi aruncară pământ cu multă îngrijire. 
Cinci sau șase din furnici nu voiseră să 
ia parte la această lucrare ; atunci de în
dată celelalte se repeziră asupra lor, le 
uciseră, săpară o groapă mare, în care fără 
nici o milă, aruncară unele peste altele 
trupurile celor nesupuse.

Și acumțdragii mei copii, după-ce v’am 
arătat pe rând dovezi despre inteligența 
multor animale, aflați că am făcut-o pen- 
tru-ca să învățați a le iubi ! Dacă ne vom 
purta cu ele cu dreptate și cu bunătate, 
le vom dezvolta rațiunea și însușirile cele 
bune, întocmai cum acestea se dezvoltă la 
voi, copiii, prin educațiune și astfel se pot 
căpăta dela animale servicii bune -și folo
sitoare!....

— Pe când, dacă le năcăjim, le fa
cem nenorocite, răutăcioase și sălbatice, 
răspunse Vasilicăl...

— Omul își zice regele creațiunei. 
Ce se poate întâmpla regilor, cari nu-și 
îndeplinesc datoriile cătră supușii lor?!...

— Nu știu, răspunse Lenuța 1...
— Sunt izgoniți de pe tron, zise Va- 

silică 1...
— Ei bine, zise tatăl râzând, să ne 

silim ca să fim regi iubiți, iar nu izgoniți!...
P. Pănoiu.

Sfaturi.
Prunele se pot păstra chiar și până 

la Paști, dacă purcedem în chipul următor: 
Prunele se culeg cu coadă cu tot, după ce 
s’au copt bine, însă înainte de ce li-s’ar fi 
uscat coada tăindu-se de pe crengi. Fie
care prună se îovăkie in hârtie și se așază 
în sticle sau într’o oală smălțuită care se 
leagă apoi la gură cu o beșică de porc. 
Săpăm apoi în grădină o groapă de 3 urme 
adâncime ; aici așezăm vasele, și acoperin- 
du-le cu pămâut, astrucăm locul cu frunze 
uscate, ca să putem desgropâ vasele fără 
a le sparge, chiar și dacă pământul este 
înghețat.

Gunoirea pomilor. Dacă plantăm pomi 
în locuri, unde pănâ aci n’au fost pomi, 
în anii cei dintâi nu este de lipsă a-i gunoi. 
Iar dacă pomii se plantează în locuri deja 
e.-pioacate, e bine tă gu.ioim cu ocazmnea 
plantării. Pomii roditori, peste tot, la 3—4 
ani trebu-fC gunoi ț:. In pământ rece ș 
ravăm să punem gunoi iute și concentrat 
care se descompune mai îndată și încăl
zește pământul. Astfel ds gunoi este gu
noiul do cal și de oaie, sau cenușa și 
varul. Iar în pământ ușor, nisipos, pe cât 
se poate să guvoitn cu gunoi de vite, 
adecă cu gunoi mai rece, care se descom
pune mai încet. Dela gunoitul în chipul 
acesta ne putem aștepta la fructe sănă
toase și bine desvoltată și la o recoltă 
îmbelșugată.

Hrană bună pentru pui ne dă urzica 
cea mult urgisită și desprețuttă de toți. 
Mai cu samă acidul formic, care-1 conține 
planta aceasta, are o înrâurire binefăcă
toare asupra desvoltării hoarelor tinere. 
Puilor, chiar și în săptămâoa dintâi le pu

tem da frunză de urzică, însă opărită, tăiată 
mărunt și mestecată cu alt nutreț moale. 
Hoarelor tinere, pe cari voim ca să le în- 
grășăm, să le dăm cel puțin odată pe zi 
și urzici, fiindcă planta aceasta ajută mistui
rea nutremântului. Tot așa e bine să dăm 
urzici și ouătoarelor, căci ouăle capătă un 
gust foarte plăcut.

La culesul nucilor adeseori se fac 
mari greșeli. De rând ele se bat din nuc 
cu prăjini înainte de ce s’ar fi copt bine. 
Urmarea < ste, că coaja verde nu se ia de 
tot de pe nuci, cari apoi mucezese. Lucrul 
de căpetenie este să culegem nucile numai 
după ce s’au copt bine, când de sine se 
desface coaja verde de pe ele. Nucile cu
rățite de coaja aceasta le întindem în pă
turi subțiri și le întoarcem adeseori. Abia 
după patru săptămâni, după ce s’au uscat 
bioe, să se pună în sa -i spre păstrare.

„Economia".

Dări de seamă și mulțumite publice.
La petre erea tinerimii ștudioase din 

Sebeșul săsesc ținută în 30 August st. n., 
au binevoit a suprasolvi următorii domni, 
cărora și pe aceasta cale li-se aduc mulță- 
mitele tinerimii :

Gh. Albu învățător, 80 de bani; V. 
Aldea, senator, 1 cdr. 60 bani ; Petru An- 
droue, măcelar, 60 b ; I. Băilă, tutor orf., 
60 b.; Aur. David, preot, 1 cor. 40 ; Alex. 
Dobrescu, proiopop, 2 cor.; Dr. loan Ele- 
keș, m-d.f, 3 cer. 20 bani; Gh. Fărcaș, 1 
cor.; Nechifor Frățiiă, cassar de bancă, 
40 b. : 1. T. Gro-s, corn., 20 b,; los. Goia 
compt., 60 b.; Corn. Isacu, comerciant, 40 
b. ; I. Lupșe, măcelar, 60 bani; S. Medean, 
protopresbiter. 2 eor. 40 b ; Zev. Mureșan, 
preot, 1 cor. 60 b.; 1. Oncescu, not. pens. 
3 eor. 60 b. ; Petru Opincar 1 cor. 40 b.; 
Popovici, comerciant, 1 cor ; Pomp. Pre- 
dovici, preot Vingard, 40 b.; Gh. și A. 
Tătar 1 cor. 20 b.; Z. Tătar, notar în 
Deal 1 cor.; P. Ursu, corn. 10 b. ; Tadeu 
Vințan, com. 80 b.

Venitul brut: 214 cor. 10 b ; spesele: 
151 cor. 40 b.; venitul curat 62 cor. 70 b., 
cari B’au depus cu Bcopul de-a servi mai 
târziu la înființarea unei biblioteci publice 
în Sebeș.

Sebeșul-săsesc, în 4 Sept. n. 1908.
Pentru comitet:

Aurel Dobrescu, Vaier David,
med., iuî

Zaharie Maniu, 
med.

*

In 19 ale curentei a avut loc în Re- 
teag petrecerea de vară arangiată de in
teligența română și studențimea din Re- 
teag și jur, care a reușit foarte bine, atât 
ce privește rezultatul materia), cât și eel 
moral. Am avut un public numeros și ales 
și animația a fost la culme. Oaspeți am 
avut chiar și din depărtări considerabile. 
Așa de lângă Cluj, Bistrița, din Năsăud, 
de pe la Gherla etc. Venitul brutto al pe- 
trecerei a fost 184 cor. 20 fii, iar chel
tuielile 68 cor. 4 fii. Deci venitul curat în 
favorul bisericei gr. cat. dm Reteag * fost 
de 116 cor. 16 fileri, (scris una sută șease- 
sprezece coroane și 16 fileri), care sumă 
s’a vărsat în lada bisericei.

3*iicrtSa șl clopoțelul!.

Păcală ajunsese om bogat și ședea 
în odae, lungit pe canapea. Și-a făcut și 
clopoțel pentru chemat servitorii. Numai 
apăsa pe un bumb și clopoțelul sună în 
cugtiă, ca servitorul să viei Așa cum se 
șade unul domn ca el I

Odată fiindu-i sete, sună clopoțelul. 
Sună odată, servitorul nu vine ; mai sună, 
nimic.

Supărat, Păcală 31ergâ la bucătărie.
— De ce nu vii, când auzi clopoțelul ?
— Păi... n’am auzit.
— Ești un prost, dragul meu. Când 

n’auzi, vino de-mi spune, ci să sun mai 
tare !...

*

Efectele ejsaespătării.

Cumpătarea e cel mai i uternic ele
ment de a susține în cele mai grele îm
prejurări rezistența organismului. Deja de 
mult s’a observat că băutorii cei mari nu 
rezistă în cazuri de operațiuni chirurgicale 
la rănile lor.

Chiar niște simple răni se termină la 
ei cu moartea. Cu totul altmintrelea de
curge boala la oamenii sobri.

Un doctor care a practicat mulți ani 
in coloniile holandeze, Dr. Fiebig, a con
statat că indigenii și [dulii chinezi, cari nu 
făcuse abuz de alcool se vindecă repede 
de cele mai grave leziuni și în împrejură
rile climaterice cele mai nefavorabiie.

O egală rezistență a constatat Dr. 
Luzimout la Arabii din Algeria.

In războ ul din 1877—78 Dr. Heyfc-i- 
der a observai Ia Turci și la Tătari că se

Oferte și suprasolviri au întrat dela 
următorii prea stimați domni : Dr. Victor 
Onișor, advocat în Bistriță 3 cor., Alexiu 
Bogdan, oficial reg. în penziune și proprie
tar în Cusdrioara 5 cor., Iuiiu Bogdan, că
pitan ces. și reg. în KOszeg 4 cor., Pom- 
peiu Făgărășan, preot în Canciu 2 cor., 
d-șoara Eugenia Tomșa 40 fileri, Emil Mu- 
reșian, iurisț, Dds 40 fileri, Dr. Aurel Juga, 
când. adv. 1’40 cor., Familia Marțian, preot 
CSșeiu 80 fileri, Corneliu Rednic, învățător 
conf. Cășeiu 40 fileri, Tr. Man, proprietar 
Caîanul-mic 40 fileri, Familia Șuteu, Năsăud 
80 fileri, Familia Bude, Sucriul de sus 1'60 
cor., loan Vereș, preot Orman 3'20 fileri, 
Familia Totnlo, Reteag 20 fileri, d-șoara 
Car. Le:m, Reteag 20 fii., Iosif Turtureanu, 
cant. Reteag 80 fileri, Nicolau Gavriluțiu 
1'80 cor., doamna văduvă preoteasă Ana 
Pop n. Juga, Telciu 80 fileri, Constantin 
luga, preot Negrilești 3'40 cor., G. Pop, 
învățător conf. Cusdrioara 40 fileri, d-na 
Catarina Filipan, proprietăreasă în Arpass- 
teu80fil., loan Goron, protopop Cusdrioara 
80 fileri, Teodor Brehar Lelești, preot 80 
fileri, doamna văduvă Pop Reieganul 40 
fileri, Gavrila Pop, învățător cont. Mihaești 
40 fileri, Nâvai Iozsef, proprietar Reteag 
40 fileri, loan Șuteu, proprietar Reteag 2 
coroane.

Iară Intru cât darea de samă despre 
venitul petrecerei din vara anului 1907 
fiind trimisă ziarului >Luit-< din Buda
pesta. nu s’a publicat, țin de a mea dsto- 
rință a da samă și despre ofertele și su- 
prasolvir.le de atunci în următoarele. Am 

primit oferte și suprasolviri dela următorii 
prea stimați domni :

Alexandru Suciu, învățător în pen
siune și proprietar, dimpreună cu doamna 
Elena Suciu cu locuința în Mediaș, originar 
din Reteag au trimis ofert 10 cor., George 
Chira, învățător în Spini în comitatul Hu
nedoara, originar din Reteag în anul 1906 
după publicarea dărei de samă 4 cor., în 
1907 iară 4 cor., Familia Botean, preot 
Nușfalău 20 fileri, frații Emil Bușița, jurist 
și Alexandru, student gimn. Mihăești 4 
cor., Familia protopopului Bălan, Brasfalău 
20 fileri, Familia preotului Mureșan, Piatra 
20 fileri, doamna Cristina Șuteu, Năsăud 
2’80 cor., loan Mărginean, învățător Figa 
80 fileri, loan Macaveiu, preot Dumbrăvița 
80 fileri, Szekely Jeno, notar cerc. Reteag 
2 cor., doamna Luiza Pop Reteganul 80 
fileri, Alexandru Nemeș, Cluj 2 cor., Iosif 
Turturean, Reteag 1 cor.. loan Mureșan, 
prrot Valea-groșilor 5 cor., Stefan Todo- 
ran, proprietar Feleac 3-20 cor., Dr. Aurel 
luga, când. adv. 3 cor., Dr. Iosif Boca, ad
vocat 1 coroană. Venitul brutto a fost. în 
sumă de 167 cor. 80 fii., spesele au fost 
55 cor. 44 fii., venitul curat a fost 112 
cor. 36 fileri.

Esprim mulțămită publică tuturor 
prea stimaților domni, cari au făcut oferte 
și suprasolviri și tuturor parti ipanților la 
petrecere, cari cu sprijinul material și mo
ral au contribuit la buna reușită. Esprim 
mulțămită on. comitet aranjator și cu deo
sebire bravei noas re junime studioase și 
pre toți îi rog și pa viitor de asemenea 
sprijin binevoitor.

Cu toată stima 
Joan Șonea, 

preot gr. cat. local.

Năravul din fire.
Să gândiâ Pitanul, lângă cortul său,
Ce oare să ’nceapă? Pentru Dumnezeu?! 
Foamea ’1 chinuește, a lucră nu-i place, 
Ar fură, dar cânii tot puzdări l’or face ! 
In urmă Țiganul, trufaș sare ’n sus. 
Ia un topor ne umăr, cu fuga s’a dus ! 
Lângă o pădure, pe când înserase, 
Iată se ivește pe drum o calează, 
E un domn întrânsa, cu bani, avuț'e, 
Asta ar vrea Pitanul s’o ia de moșie.
Se scutură, odată, cu toporul tare, 
Dar cade pe foaie pe oâtu’i de mare !
— Fugi d’acolo. cioară 1 Ce te pui sub roate ? 
Câți draci ai în tine eu pe toți i-oi scoate! 
Zise vizitiul, iar Țiganul iute,
începe să-și șteargă sudori de pe frunte 1
- Dar nu vezi dumneata om dje omenie 
Că i-os hoț de codru cu neagră mânie, 
Iacă și toporul îl țin ridicat
Numa ce 8e te afli că ai capu spart, 
Mă rog dje ertare, — fă bine și-mi scoate, 
Bagău, mălai ori pită, că’s flămând de moarte 
Sărutu-ți tălpile, cu una cu două 
Nu scăpați de mine nici pănă-i lume
Să știu măcar bine, că mi-ți rupe’n nouă! ?...

MULTE Șl DE TOATE. 

vindecau cu mult mai repede și de mai 
grave răni decât Rușii.

Observații la fel a făcut Dr. Seaman 
în spitalele din Tokio. Răniții japonezi nu 
aveau friguri de loc, pe când răniții ruși 
cu toate îngrijirile ce le aveau muriau.

Dmtre 200 de grav răniți japonezi 
aduși dela bătălia de lângă Jalu n’au murit 
decât numai 5 și aceștia pentrucă erau 
aproapo tăiați în bucăți. Mai era de obser
vat că în lazaretele japoneze nu s’a con
statat boale subsequente contagioase ca 
febra tifoidă etc., ce distruge de cinci ori 
mai mult decât arma inimicului. Aceasta 
se datorește proverbialei moderațiuni a 
Japonezului. Trupele japoneze n’au căpă
tat decât un decilitru de bere de soldat 
în tot timpul campaniei.

*
O «arsă. cludatâ.

Un ziar francez povestește un caz 
nostim. E vorba despre planul ciudat ai 
unui bărbat de a se convinge despre cre
dința soției sale,

Intr’o zi omul se închide într’o odae 
dosnică. Mai întâi femea nu se- interesă 
de loc de el. Pe urmă începu să-l caute. 
Dete de ușa închisă și negăsind cheia ni- 
căiri întră în odaie pe fereastră. O prive
liște înfiorătoare i-se prezintă ochilor. Băr
batul ei stătea lungit pe un pat; mîinile 
îi erau încrucișate pe piept; la picioare 
ardeau două lumânări, aruncând o lumină 
jalnică asupra unui crucifix și a unei cărți 
de rugăciuni. Omul stătea întins; era gal
ben ca ceara; răsuflarea nu-i-se auzia; 
negreșit, era mort.

In loc de jale, femeea fu cuprinsă de 
o bucurie nespus de mare ; fără să vrea 
poate, începu să joace, să se învârtească 
prin odae. Se vedea bine că era în cul
mea fericirei.

Dar pe când juca mai bine, iată că 
se deșteaptă mortul. După ce sparse tot 
ce era de spart prin odae, se repezi la 
nevastă-sa, care rămăsese înlemnită, o- 
înhață de păr, și... restul se înțelege. Ve
cinii fac și acum haz mare de îtâmplarea. 
asta tragl-comică.

** *
Clubul oainenilnr de 80® <9e ani,

In New-York, nouă bărbați și femei, 
cari numără împreună 932 de ani, au în
temeiat un club, numit clubul oamenilor 
de o sută de ani. In ziua înființărei clubu
lui toți membrii au făcut o escursiune 
cu automobilul.

Unul din membri e numai de 81 de 
ani. Cu toate acestea a fost primit în club 
și făcut secretar din pricină că e încă 
sprinten și poate munci mult.

Un mare număr de bărbați și femei 
între 82 și o 100 de ani au cerut să fie 
primiț în club. Cererea Ie-a fost respinsă, 
anunțându-li-se că nu vor fi primiți până 
ce nu vor fi împlinit exact o sută da ani.

Vice-președintele clubului a votat în- 
tâiași-dată când a fost ales președinte al 
Statelor-Unite Lincoln. De atunci a luat 
parte la toate alegerile președințiale și 
după fie-care alegere a făcut o călătorie 
la ierusalim. Acolo stătea pănă Ia alege- 
gerea viitoare când se reîntoreea și vota.

De data asta — zice dânsu' — voiu 
vota pentru Tatt; îmi voiu face și acum 
datoria pe care trebue să o îndeplinesc ca 
cetățean al Statelor-Unite.

Cea mai tânără femee din club e de 
100 de ani; cea mai bătrână, de 107.

*
VSeseria de eompftzltor nmuzsei» l

In ziua de azi, meseria de compozi
tor muzical este una din cele mai rentabile

In vech’me înse muzicanții mureau 
de cele mai multe ori tot așa de săraci 
după cum astăzi mor încă parte din. 
literați.

Mozart bunăoară, deși scrisese peste 
șease sute de bucăți muzicale și deși se 
bucura de un mare renume nu își putu 
vinde partitura lui »Don Juan< de cât cu 
225 de florini.

Schubert era și mai sărac. Celebrul 
autor al nemuritoarelor cântece de multe 
ori nu avea eu ce să-și cumpere pânea. 
zilnică. Spre sfârșitul vieței, un editor care 
îi voia binele îi servea o leafă de 25 de 
fiorini pe lună.

Weber fusese iarăși unul dintre ar
tiștii săraci care și-au îmbogățit editorii cu 
operile lor. Partițiunea operei >Freischutzc 
îi fuse cumpărată cu 80 de frederici de> 
aur. Teatrul curței însă căștiga cu ea peste- 
50 de mii de taleri. La a cinci zecea re- 
reprezentație intendentul general îi oferi 
ca indemnitate 100 de taleri. Weber însă, 
îi refuza indignat.
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Beethoven este singurul muzicant care 
avu norocul să. găsearcă câțiva mecenați 
cari să-l ajute.

Mendelssohn, Meyerbeer și Liszt câști
gau îndeajuns să poată trăi în mod larg. 
Dintre cei mai de curând, Brahsns fuse 
cel mai favorizat de soarte. Singură sim
fonia a treia îl fuse plătită cu 40 de mii 
de franci...

*
Cele trei priviri.

Un om evlavios fu întrebat odată, 
cum se face că elîntoideauna își păstrează 
sângele rece cu toate năcazurile ce le în
tâmpină în viață. »Ei bine, să știi că tot
deauna sunt cu cea mai mare băgare de 
seamă la ochii mei, căci tot răul din lume, 
ca și binele, pătrunde prin simțurile omu
lui la inimă*.  Fiind întrebat, cum face lu
crul acesta, zise : »In toate diminețile, îna
inte de a pleca la afaceri, tac următoarele 
trei lucruri : întâiu, privesc spre cer și-mi 
aduc aminte că acolo, sus, am cea mai 
principală afacere și în spre Acela are să 
mi-se îndrepteze ținta și silințele vieții 
mele ; al doilea, plec ochii la pământ și 
mă gândesc de ce puțin loc am nevoie 
pentru a-mi găsi și eu acolo mormântul; 
în fine, al treielea, privesc dejur împrejur 
și mă gândesc la marea mulțime de oameni, 
cari au de pătimit și mai rău ca mine. In 
chipul acesta mă mângâiu de toate sufe
rințele ce le îndur și trăiesc mulțumit și 
cu lumea și cu Dumnezeu*.  (L. Auerba- 
cher.) — >A. Tin.*

*
C&teva rânduri dela <8-1 primar.

In 1870, în timpul asediului orașului 
Paris, publicul se grămădea la .primăriile 
diferitelor despărțăminte ale orașului pen
tru a afla știri noui despre răsboiu.

Nimenea însă n’avea voie să între în 
primărie fără un bilet iscălit de primarul 
Artur Ranc de pe acel timp.

Doi funcționari din garda națională 
păzeau la ușă, când vrea să intre însuși 
primarul.

— Opriți-vă strigă sentinela. Unde vă 
duceți?

— Dar...
— Nu e voie. Aveți câteva rânduri 

dela d-1 primar?
— Primarul sunt eu.
— Nu mă privește, dacă n’aveți în

voirea în scris din partea primarului nu 
puteți intra.

Atunci, grav, primarul scrie pe o 
foaie din carnetul său: »Lăsați-mă să trec. 
Primarul celui de al nouălea despărțământ 
Rauc*.

După ce a prezentat foaia funcționa
rului, intrarea îi fu deschisă.

— M. —

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor respons.: Victor Branice»

Mântuit dela moarte. Un om oare- 
cândva desnădăjduit trimite inventatorului 
crucei duple electro-magnetice R. B. nr. 
86967, d-lui Albert Miiller Budapesta V/28 
Vadâsz u. 34 următoarea scrisoare de 
mulțămită: Stimate domnule Miiller! îna
inte de toate te încunoștiințez, că sunt 
om sărac și boala m’a silit să întru într’un 
spital din Budapesta, apoi am stat 3 luni 
sub îngrijirea doctorilor din Zombor și 
toate acestea m’au costat 200 cor. fără ca 
să mă pot vindeca, iar doctorii au pierdut 
nădejdea și eu trebue să mor. Din întâmp
lare am dat de vestea crucei d-tale și am 
comandat-o, purtând-o pe piept după cum 
mi-ai scris. In timp scurt, în 10 April m’am 
sculat din pat, mă simt sănătos și nu mii 
tema că mor, pentrucă m’ai mântuit d-ta. 
Iți mulțumesc de mii de ori. Cu stimă: 
Francisc Ostiadcil, mașinist în Priglența 
.St. Ivan (com. Bâcs-Bodrog) în 12 April, 
Crucea duplă-electro-magnetică R. B. nr.: 
86967 costă numai 8 cor. și vindecă boa
lele următoare: reumatism, respirație grea, 
lipsă de somn, batere de inimă, boala rea, 
de nervi; de aceea îndemnăm pe fiecare 
să se adreseze plin de încredere d-lui 
Albert Miiller Budapesta, V/28 Vadăsz 
•utca 34.

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
e& în vremea d6 azi a bătătoare la ochi 
mulțimea aoelor oameni, a căror sânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. fî timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fiecine-va care să de» tino- 

rimei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va oăru a oamenii sâ-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și ou 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuns însă a destăinui aceste necazuri 
ori și oui, ci trebue să ne airesăm unui 
astfel dă medic specialist, conștiințios, oare 
știe să dea a«upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a sjuta și morburilor oe 
deja eventual exists, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare atât de măreață si 
pentru acest scop e institutul renumit în 
toată țara al D-rului PALOCZ, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
koczi-ut 10), unde pe lângă disoreția oea 
mai strictă, primește ori-cine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
ale bolnavului se ourăță, nervii i-se în 
tăresc. tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor cjilaice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de cjile 
repede și radical cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazurile oele mai 
neglese, ranele sifiliti< e, bontele de țeve 
bășică, neutri și șira spinărei, începutul și 
de confusie a minței, urmările onanieirei 
ale, sifilisului, erecțiunile de spaimă. slă
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măturile. boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, căci dacă 
cine-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci ou plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fie-căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a. m. pănă la 5 6re 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. m.)

Adresa: Dr. PALOCZ, medic da spital 
pescialist, Budapesta, VIL, Râkoozi-ut 10.

Zizin.

Dr. STEBQ H. CDJBCV. 
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

Consult ațiunî 
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de /o 

facultatea de medicină ain Viena.

Telefon nr. 17065.

Cel mai probat și reco
mandat de cele dintâiu 
autorități și'mii de medici 
practici din loc și străină
tate ca cel mai bun nu
triment pentru copii să
nătoși și bolnavi de catar 
de stomac și adolescenți. 
Este foarte nutri to are 
promovdză formarea mu- 
sculnturei și a oaselor, 
regulează mistuirea și se 
capătă ieftin.

„Der Siitigling“ bro
șură instructivă se capătă 
gratis în locurile de vân
zare sau la R. Kuf ek e, 

VIJEX III.

Stabiliment balnear l’/j oară în de
părtare de Brașov, loc plăcut, climatic, cu 
băi minerale de jod și fer folositor pentru 
toate boalele de piept, stomah, taring, ane
mie, rinichi și urogenitale. (Trai ieftin și 
confort,J

• v Medic balnear:
Dr. Alexandru Godarcea.

Avis.
0 familie română din Bacău 

(Moldova) caută un bărbat și o 
femeie. Bărbatul ca îngrijitor la 
curte, iar femeia ca bucătăreasă.

Preferiți sunt cei far’ de copii. 
Informațiuni se pot lua dela Ad- 

ministrațiune. (3_3.
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I / Multe inilione de Dame 
noliile folosesc remită

fi R E M' A
a Iui FOLDES,

care nu conține grăsime, este 
nevătămătore și înfrumsețeză 

numai decât
Crema-Margit a lui Fdides este un cos
metic nevătămător, a-e efect sigur contra 
pistruilor, pete de făcrat, sgrâ- 
teuisțe, eeseitie și defecte ale pielei.

Dame nobile clin lume folosesc G’rema- 
Margit și se esprnnă încântate de minu
natul efect. — După folosirea unui bor
can se va convinge fie care, de imitații 
trebue a se feri.

E’ESE’țl'țJIi unui borcan mic Cor I.— 
mare Cor. 3.—. Săpun Margit 90 bani. Pu
dră Margit Cor. 8-^86 b. Apă de obraz Mar- 
g't Cor 1 — Pasta de dinii Margit Cor. 2. 

Protoni: CLEMENS\ FOLDES, 
S'wriiBsieÎNt Îîs A E5 A 8J.

Comande de 6 cor. se trimite f anei.
Se capătă la farmaciile : Jul. Hornung, j

Emil Jekelius, Fr. Kelemen, V. Klein, y/ 
Rutl. «ugier. Eugen Neustădter, / 

H. Obert, V. Roth, Fr. Stenner

fi

ft

„AGRICOLA"

Ce este

din Hunedoara— Vajdahunyad.

Concurs.
Pentru ocuparea cu 1 Octomvre 

st. n. a postului de contabil re
tribuit cu un salar anual de 1600 cor., 
tantiemă statutară și dreptul la fon
dul de penziuni, după împlinirea 
unui an de probă în serviciul insti
tutului.

Să cere dovedirea prin acte că 
petentul a absolvat o școală co
mercială ș’ că are praxă în afaceri 
de bancă. Cunoștința de limbi e so
cotită ca o preferință.

Rugările instruite cu acte să se 
adreseze la subscrisa:
(3i4„1-2) Direcțiunea «Agricolei"

NOUL OTEL
^„CONTINENTAL"

proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 
strada Castelului, Brașov,

s’a deschis. “Wm
Cel mai elegant otel din Brașov.

Patruzeci odăi.
Lumină electrică.
Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat cu cei mai elegant 
și modern confort și e situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului. 

167,39-11.

Ui
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CONSTANTIN SPĂTAR 

măests’M-’zâdaH*  diplomat 
și absolv, de școala industrială de stat reg. ung. 

Brașov, Strada sâtei nr. 64.
Ca specialist ia în întreprindere tot-feliul de edificii 

și restaurează în mod artistic, pregătește Flanuri, 
Schițe, Proecte sau Preliminare pentru edificii publice, 
Biserici, Școale (după Plan ministerial), Case private și 
economice, Fundamente pentru mașini și alte lucrări, ce cad 
în branșa aceasta, cu prețuri moderate (29?,5-5.)

Avis!
Am onoarea a. atrage atențiunea Domnilor VoSuotari 

viitori, că am aranjat din nou atelierul meu de 
croitorie cu

UN DEPOSIT DE STOFE
mult mai bogat ea pănă acuma. Cu toate că 
scumpit, rămân tot prețurile de pănă acum,

1 Manta, I Tunică, 1 Blusă, 1 Pantalon,
1 Czako, 1 Chipiu, 1 Curea de 1 .c, 1 pă- 
reche mănuși, 1 Cravată, toate aceste cu
Pentru stole fine și exactă esecutare, conform disposițiilor 

militare, garantez. Cu toată stima
OB PLETOS.

9

mărfurile sau

fi. 95 50 
Cor. 185-—.

(313,1-5.)
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Institut indigen. 880 Banca de asigurare 
„TRANSILVANIA44 

dsn S i b i i u
z întemeiată la anul 1868 " z

Sibiiu, strada Cisnădsei nr. 5 (edificiile proprii), 
asignrează în cele mai avantagioase condiții:

ms> contra pericol ului de incendiu și esplosiuue, 
edificii (le ori-ce fel, moliile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte producte economice etc. 

Mir asupra vieții omului “w 
în toate combinațiile, capitale pentru cașul morții și cu termin 
fix, as’gurări de copii, de studii, de zestre, reDte pe vieața 

întreagă etc. etc.

Asegurări poporale fără cercetare medicală.
Asigurări pe spese de în mo’'manta re cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra incendiului:
93,886.48® cor.

Dela întemeiare institutul a solvit: 
neutru flesjăg. de incendii 4 484.278-83 c, pt. capitale asii, pe vieață 4,o28J1312 c.

Ob'ite h nfoiluaiitiiii pui primi dela: Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etapiul L curtea I, si prm agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistr ța. Cluj și Oradea-mare precum și dela subagenții 
din tote /omuuele niari.

a Capital asigurat asupra vieții:
yj 9,88I&.454 coroane
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wruce seu stea fapta electro - magnetici
f.’'j e crucea lui Velta.

Vindecă și învioresă
Nu e mijloc secret,

pe lângă, garanție.
86 da împrejurării, că 
Ie vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acosta vindecă șl folosește oontra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne
uralgia, impedeoarea ciroulațiunei Bângalui, anemie, amețeli, țiuituri .de ureche, bătaie de ini- 
mr>. Egârciuri de inimă, asmă, autțul greu, sgărciuri de stomac,' lipsa poftei de mânoare, re- 
ceală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insâmnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui vindecă pliu electricitate. — In cancelaria mea se afla atestate incurse din tote păr
țile b,,nii. cari prețwvc cu mulțumire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 4b dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare «'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co fat de cu aparatul „Volta11, de 6re-cr „Oiasul-Voltaf*  atât în Germania cât și în Austro- 
Uiigaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei mele eleotro-magnetice o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 car
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi du 15 ani.
Exp-diți- iiiii centru și locul de vendnre pentru țeră si streinătate etc.

MULLER ALBERT. Budapesta, colțul strada Kâimăn.
34,

Prețui aparatului mic e 6 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

I

DIN BUZkiS
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primul maestru roman de apaducte, canalisări, 
instalații de gaz și telefoane, 

BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, -w 
se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de instalațium, canalisări și 
apaducte, closete, trenajații, pivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă- 
tori), conform planului de canalisare și al sta

tutului orășănesc.

In curs de 14 ani de când lucrez în Brașov 
ori și ce lucrare mi s’a încredințat am exe- 

m’au onorat 
cu lucrări în branșa mea.

ori și ce lucrare mi s a 
cutat spre mulțumirea celor ce

X Primul atelier român de curelărie. X
Primul atelier de curelar român

u
3 YAS1L1E MUSCALU o 

o 23E
CQ BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7. Q>3

_C Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur Q. 
Q

o AteSîeraiI sseeu de curei!forie . (/) Q
c provăzut cu tot felul de hamuri de lues si pentru

lucru din piele de blanc, precum și tot felul ;de O
curele de încins, d. e. șerpare de piele de tot ■(f)

— felul: negre, galbine, de covor cu ținte, care
co este sub conducerea mea proprie. -O
E Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 3*
0> cufere, geante de călătorie și pungi. "O

— Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu o
<D să află gata : plosei de lemn în orice mărime, îmbrăcate
o ici curele fine.

Cu stimă Vasiiie Muscalii.

ax

X PREȚURI MODERATE. X

• „Gazeta Transilvaniei “ cu numărul ă 10 Oieri se 
vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf și la Eremias Nepoții.

Succes extraordinar la suferințe îe riniclii si taica.
Apă minerală plăcută fără fer.

< 88 deosebire apă de masâ răcorStoare. 
Vindec?, răcorește. Recomandată de medici.

Are efect escelent, ca tip» <8e curii la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor: 

Direcția băilor TOSCHGHG în Buziaș.

^OGRA^/

ureș
Brașm’. Ternul Baiului W.

Acest stabiliment este prevent cu cele mai 
bene mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN ACri 4KH1.- C Șl COLORI. 

lîĂftȚl DE S CĂINȚĂ,

I.ITERtTGR*.  SI DIDACTICE

jST-AJT’TT'X'IHL
roi periodice.

iiumTF visit .A
DU'h'KT'K k.'Ki ATE

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru toto speciile de serviciurl.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Coii/veA'le^ in lolă mărimea-

TAWg CJ0WWA.L:ȘJ?
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREPI-CUrStE Șl DIVERSE 
BILETE DS MCWENTAKI. 
se primesc în biuroui

FROGRAME_£LEGAKTE. |
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ g

UU?Ă DORINȚĂ St ÎN COLORI. jj

ANIWjÎJlti. S
ComanAele eventuale 

tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. îneta- 
anil, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comaudele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia: ■ A., IțffRiEȘIANțJ/ Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,.


