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8AZETA apare în iWttart . i

Atoaaiwie psalm Austrs-Umn:
Pe un an &1 cor., n- eităii lr< i

12 eor., pe ireil*vjf6  cer. 
ft-ril da Dumlnaoi 4 ftsr. po ir. 

Pentru România și ±ă;Â;v.
Pe un un dO franci, pe șase 

Ioni 20 ir., pe trei luni 10 fr
N-rlI da OumlneoB 8 fr, pa un.

Se prenumeră la toate ofi
ciile poștale din întru și «Ilîj 
afara și la d-nii colectori.

Abonamentul jeuiru Brașov;
Admlnlatrațlunoa. Piața marc 

târgul Inului Nr. 30. otagit 
I. Pe un an 20 cor», pa șaee 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dușul a oase ; Pe un an 
cor., pe șaao luai 12 cor., pe 
trei luni 6 goj;. — Cn esom- 
plar 10 bani. — AtAt abona, 
montele, cât și inaei’țjunile. 
SȚvntn se plăti înainte.

Nr. ^80.-Amil LXXI. îtașov, Vineri 18 Decemvrie 1908.

Catehizarea.
Numai acuma s’a adus la cuno

ștință pasul, ce Fa întreprins episco
patul bisericei române unite la gu
vern, pentru a protesta în contra vol- 
niciei guvernului în ce privește mă
surile luate în cauza iimbei de predare a 
studiului religiunei în școalele statului 
și comunale de cătră cateheții români, 
și în contra ilegalităților, ce le săvâr
șesc organele școlare ale guvernului

Pa3ul întreprins de Metropolitul 
și Episcopii provinciei bisericești gr. 
cat. de Alba-Iulia și Făgăraș prin îe- 
prezentațiuuea colectivă, pe care, după 
o consfătuire avută în Budapesta, au 
prezentat’o la 19 Aprilie 1906 mini
strului reg. ung. al cultelor și instruc
țiune! publice, este un pas plin de 
demnitate, energic și stăruitor pen
tru drepturile asigurate bisericei ro
mâne unite prin legi și exercitate și 
practicate până acuma in mod netur
burat. Mai mult, acest pas și tot ce 
se leagă de el este în genere pentru 
toți Românii și pentru amândouă bi
sericile noastre de cea mai mare în
semnătate. De aceea trebue să ur
mărim cu încordată atențiune faptul, 
că protestui din Gestiune-— pe care 
ministrul Apponyi a umblat să-l ig
noreze nerăspunzând până acuma la 
reprezentațiuneaepiscopatului din Apri
lie 1906 — a fost reînoit acuma, co- 
municându-se reprezentațiunea episco
patului român unit într’o circulară 
adresată cleiului arhidiecezan de Ar
hiepiscopul și de conzistoriul din Blaj 
și apărută în nr. ultim ai „Unirei“. 
Aceasta circulară o vom publica-o din 
cuvânt în cuvânt în numărul de Cră
ciun și azi voim numai să arătăm 
pe scurt în ce constă importanța ei 
deosebită și extra-ordinară.

înainte de toate trebue să ne 
exprimăm părerea noastră de rău, că 
un act atât de însemnat, ca repre
zentațiunea de mai sus, este dat pu
blicității numai acuma, aproape după
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Revoluționarii. j
Era anul 1881, când se ivea dorita 1 

primăvară, când copiii începuse să-și la- 
pede încălțămintele și plini de veselie 
alergau după cicibote și brânduși prin pă
durile vecine, când deja cornul obosit de , 
gerul iernii ici colea începea să înflorească, i 
din depărtare se putea distinge printre i 
tufișuri prin coloarea galbină acest arbust 
vestitor do desrobirea naturei. Arborii și 
pomii scăpasoră de înghețul și crivățul ernei i 
nemiloase, pasările cântătoare prevesteau ! 
reînvierea naturei din lunga amorțire, nu- | 
mai noi teologii din Gherla, nu puteam ' 
scăpa de foame, cu care ne chinuia un 
nemilos de armean.

Toate bateau la poarta vieței, numai . 
noi eram condamnați a s>uferi. Repețitele 
noastre cereri, reclamări, sforțări erau za
darnice, căci in comptul răbdărei noastre 
aduna la parale avarul de armean. Pentru j 
noi ora iarnă, crivăț și suferință.

Urmându-și vremea cursul dela care 
așteptam și noi scăpare, cuminția și răb
darea noastră îndelungată într’o zi senină 
ca prin minune ajunse Ia răspântii, numai 
prin prostia armeanului arândator de vip- 
tuale al seminariștilor.

După o escursiuno mai lungă, rupți 
de foame intrăm cu toții in sala de mân- I

doi ani, și după ce nici pănă în ziua I 
de azi ministrul Apponyi nu a răs-I 

, puns și nu l’a rezolvat; ba ministru 
I s’a lăudat chiar în cameră, că din par-1 
‘ tea episcopilor români nu s’ar fi fă- 
; cut nici o remonstrare nici o protes- 
' tare în contra ordinațiunei sale, prin • 
care permite folosirea iimbei materne
la catechizare numai pentru elevii 
nemaghiari din cei dintâi 3 ani de 
școală, iar dela clasa a treia în sus 
dispune, ca rebgiunea să se predea 
în limba maghiară. E dar și învede
rat că această ordinațiune volnică și 
neiegală a ministrului trebue nu nu
mai să fie combătută, ci trebue a 
se stărui deadreptul și cu toată e- 
nergia, ca să fie scoasă din valoare 
și să fie desființate totodată și ordi- 
națiunile ilegale ale antecesorilor mi
nistrului Apponyi, cari asemenea au 
încercat să calce dreptul bisericilor 
noastre de a catehiza pe credincioșii 
lor în limba liturgică a bisericei.

Nu vedeți că au ajuns fiumușel 
lucrurile tocmai acolo de unde au 
pornit la 1840—42 pe vremile în veci 
memorabilului protest al conzistoriu-
lui din Blaj (1842) împotriva maghia- 
rizărei școalelor și a bisericilor noa
stre, decretată de legile acelea? 
Cunoaștem cu toții cel mai nou pro- 
iect de lege al lui Apponyi, privitor 

I la modificarea legei congruei dela 
1898. In acest proiect se pretinde pe 
baza §-lui unei legi dela 1840, ca 
preoții, cari vor să aibă congruă, să 
știe toți perfect ungurește. In astfei 
de împrejurări pretenziunea ilegaiă a 
ministrului, de a se preda studiul re- 
ligiunei în limba maghiară, e și mai 
primejdioasă. Limba maternă și bise
ricească, ca limbă de predare a reli
giunei, este piatra unghiulară pe care 
se razimă toată clădirea dreptului 
nostru de limbă. Scoateți din locul 
ei această piatră, și se va prăbuși 
întreaga clădire.

Și unde rămâne dreptul autonom 
al bisericei și disciplina, dacă cate-
care, după oarele 12 din zi. Sfârșind ruga 
obișnuită înainte de masă, ne cuprindem 
locul fiecare. Deja în toată sala numai 
glasul colegului din cursul I se auzia, 
aceștia cu schimbul ceteau sfânta scriptură 
sub durata câtă vreme prânzeam ori 
cinam.

Această regulă era introdusă, ca noi 
să nu putem conversa după plac în de
cursul mâncărei. Obicei de altfel fără folos, 
ba chiar păgubitor. Dacă tinerimea putea 
conversa liber fără restricții, adeseori ar 
fi putut profita prin discuții utile. Aci ar 
fi fost locul să se vorbească de sciință, de 
practica pastorală, de cele cetite de unii 
și în genere de literatură și cultură.

Era în sală o liniște mormântală, 
care o rupe ca prin șopot. un coleg al 
nostru din cursul II, care cere bucătarului 
să-i schimbe friptura din farfurie, căci era 
puțină și mai întreagă oase. Fără vorbă, 
bucătarul ia farfuria, prin ferestruia ce era 
menită a servi bucatele în sala de mân
care, fereastra rămâne po jumătate des
chisă și reclamantul aștepta schimbul cu 
umilință reglementară. Arândașul armean, 
— dealtfel destul de bogat, — din întâm
plare era chiar în bucătărie și fără a și da 
seama de ce face și zice, oprește pe bu
cătar a face schimbul, cu vorbele : jo az 
az olăimcik. Vorbele de batjocură spuse la 
adresa colegului noștri: : că friptura aceea 
este destul de bună pentr’un valah, se au
ziră în sila de mâncare. Când colegul re- 

cheții noștri, cari urmează îndrumă
rile", ce li-se dă de cătră autoritățile 
lor superioare, sunt pedepsiți prin a- 
ceea, că nu li-se plătește remunera
ția, la care au drept ca catecheți, ear 
direcțiunile dela școalele de stat se 
opun chiar cu forța cateliizărei în 
limba română?

însăși circulara conzistoriului din 
Blaj dela 24 Nov. a. c. spune, că plân 
sorile și arătările cateheților sunt așa 
de număroase, încât conzistoriul a 
aflat de bine a răspunde tuturor, fă
când u-le cunoscut în toată întregimea 
protestul episcopatului provinciei de 
Alba-Iulia și Făgăraș.

Vremurile triste de demult re- 
înviie dar, și cutează a eși la lumina 
soclului al XX-lea. Să nu fie oare Ro
mânii de azi capabili de a și apăra 
limba și interesele lor de existență cu 
aceiași curaj, ca generația de acum 
vr’o șaptezeci de ani?

Gestiunea militară în camera seniori
lor austriac!- In ședința de Marți a came
rei seniorilor austriaci, în cursul discuțiu- 
nei budgetului provizoriu, oratorii din 
toate partidele au făcut un apel guvernu
lui, ca să apere în mod hotărât interesele 
Austriei cu prilegiul regularei cestiunilor 
fată de Ungaria, care ar putea vătăma 
unitatea și capacitatea combativă a arma
tei comune.

Ministrul președinte Bienerlh a de
clarat, că una din datoriile cele mai de 
seamă a fiecărui guvern este de a men
ține armata comună în starea de a împlini 
sarcina sa, și de a fi nu numai o garanție 
pentru pacea europeană, dar și o protec
toare pentru desvoltarea economică a 
monarhiei. Cestiunile militare nu vor fi 
hotărâte decât de acord cu puterile con
stituționale. Ministrul președinte asigură 
Camera că influența Austriei se va arăta 
când se vor discuta cestiunile militare. 
(Aplauze).

Apoi, Camera seniorilor a adoptat 
budgetul provizoriu de asemenea și o se
rie de proecte votate de Camera deputa
tion, printre care și proiectul ca guvernul 
să reguleze raporturile comerciale cu sta
tele balcanice.

I primește dela bucătar farfuria cu friptura 
neschimbată, ficsează pe arendaș prin fe- 
restrue și-l isbește cu farfuria la mir în
cât toată s’a făcut pozdări zicându-i »fle-ți 
rușine țigane, căci trăiești din unsoarea 
noastră,«

Ca dintr’o schintee electrică se auzi 
în sală un glas : «băieți si nouă, ne-a 

| cântat cucul 1« Din întâmplare colegul 
; nostru se numea Stefan Cucu. In acest 
minut cu toții ne ridearăm dela masă și 
plecarăm din refector în sala de studiu, 
unde fără zăbavă alegem delegații, cari să 
ne presinte cererea superiorității semina- 
riale; aceasta cerere de satisfacero s’a re
dus la două puncte : arândașul care ne-a 
insultat în casa noastră să fie dat afară 
și viptul pe viitor să ni-se dee mulțumitor.

Prefectul seminarial Indrc, care-și 
doarme somnul vociniciei în Domnul, ca 
prin telelon luă știre despre cele petre
cute în sala de mâncare, alergă la noi, 
unde cu toții ne sfătuiam, ne roagă să ne 
reîntoarcem în sala de mâncare, să con-

■ tinuăm prânzul. Asemenea ne povățuia
| spiritualul loan Georgiu, actualul director 
j seminarial. Vorbe mai auzisem, acum ce
ream fapte. ____

Totul era prea târziu. Suferința și
■ nelegiuirea nelecuită în vreme do o jumă
tate de an, nu s’a putut vindeca cu vorbe 
dulci de un minut. Când se spunea pre
fectului cele întâmplate în refector, întră 
Ia noi și directorul seminarial, canonicul

Austro-Ugaria și Turcia. Tratării» 
între Austro-Ungaria și Turcia cu priviră 
la recunoașterea anexărei Bosniei și Her- 
țegovinei de cătră Turcia, n’au ajuns pănă 
acuma la resultatul dorit. Ambasadorul 
austro-ungar Pallavicini a declarat, ce-i 
drept, marelui vizir, că Austria se învoeșt» 
la urcarea taxelor vamale de import, 
ceeace ar însemna pentru Turcia un spor 
la venite de 4 milioane lei. Deasemenea 
Austria se declară gata a sprijini bucuros 
Turcia în cestiunea căilor ferato și în alte 
cestiuni economice. Turcia însă nu’ se mui- 
țămește numai cu atât, ci cere și o des
păgubire de câteva milioane în bani. La 
această cerere a răspuns ambasadorul 
austriac, că atunci și Austro-Ungaria ar 
fi îndreptățită să ceară despăgubiri dela 
Turcia, dearece timp de 30 ani dânsa a 
cheltuit sume mari de bani în Sandjac, în 
interesul Turciei, construind drumuri și 
dând ajutoare Bosniacilor.

Cu toate acestea se crede, că se va 
ajunge la o înțelegere, așa încât după în- 
cheiarea tratărilor cu Turcia, conferența 
balcanică, ce se va întruni, va recunoașt® 
anexarea.

Serbarea sutei de ani
a nașterei Iui I. Popasu.

Iinpiinindu-se acum Sâmbătă îra 
20 Dec. v. a. c o sută de ani dela 
nașterea episcopului Ioan P o p a s u, 
s’a stabilit dQ, cătră comitetul paro
chial al bisericei Sf. Nicolae in conțe- 
legere cu corpurile didactice dela școa
lele române centrale din Brașov ur
mătorul program, pentru sărbătorirea 
acestei aniversări.

Sâmbătă în 20 Dec. v. la oarele 6 
serbare școlară în sala festivă a gimnaziu
lui. La această serbare d-I prof. Andreiu 
Bârsan va rosti un discurs festiv ocazio
nal, iar corni elevilor școalelor noastre va 
ezecuta mai multe cântări sub conducerea 
d-lui profesor George Dința.

Edificiul gimnaziului va fi iluminat
La oarele 8 seara mare priv.eghier» 

în biserica Sf. Nicolae.
Duminecă în 21 Dec. v. liturghie^ pre

dică ocazională și parastas. Începutul la 
orele 9 dimineața. Cântările liturgice și d» 
parastas vor fl executate do corul mixt al 
bisericei Sf. Nicolae. După parastas slujbă

Demetriu Coroian, de pie memorie. Acesta 
în ă încearcă să-și ducă oițele la iesle, dar 
toate înzădar. Superiorii seminariului n’au 
avut răbdare, ca prin delegați și ductorii 
obicinuiți să ne prezentăm ’la ei după 
formă, ci ei au grăbit la noi. Era de altfel 
just așa că multe au fost reclamările noastre, 
dar nu au fost luate în samă nici îndrep
tare nu s’a făcut, eram condamnați la. 
foame.

Unii mai îndrăsneți lăsau a înțeleg» 
1 că în Candia se trăește mai bine ca în se- 
I minar. In Candia este închisoarea de stat 
i pentru 500—600 condamnați.

Toate încercările directorului se n® 
1 liniștească cu vorbe, n’au avut efect, noi 
i ceream cele două lucruri deja amintite. 
: Veneratul Coroian, spera să ne înduplec® 
‘ prin vorbe dulci și seci. Fără îndoială rec- 
i torul Coroian, era iubit de clerici pentru 
calitățile sale frumoase : orator biserices» 

' de forță, Român verdo ca stejarul, preot, 
înzestrat cu multă cunoștință pastorală. 
Cu multă plăcere și stimă îmi aduc aminte 
de unele zile festive, în cari ne educa și

I nobilita sufletul prin puterea cuvântului, 
■ care străbătea în mădulările noastre și pe 
i cari le prinde creerii ca niște mărgărițari 
prețioși. Cu toții așteptam cu mult dor 
prăznuirea Sf. Dumitru, căci era ziua lui 
onomastică; cu aceasta ocaziune de regulă 
i se făcea din partea noastră cuvenita gra
tulare prin disertație și cântări.

In ziua praznicului venea în sala d»



Nr, 280—1908.Pagina 2. G A Z E TnAi;T R ANSILVANIELc

ocasională la bradul lui Popazu din cur
tea bisericii.

După amiazi la orele 2 împărțirea 
hainelor între elevii săraci din Scheiul- 
Brașovului. Cu aceasta ocaziune președin
tele comitetului parohial Dr. V. Suflu va 
rosti un discurs despre viața și faptele lui 
loan Popazu. Va rosti un discurs de ase
menea și d-na Maria Baiulescu în numele 
Reuniunei Femeilor române din Brașov.

De încheiere se va distribui între Ro
mânii din Brașov chipul fericitului episcop, 
tipărit în mai multe sute de exemplare.

La aceste festivități aniversare sunt 
invitați cu dragoste frățească toți Românii 
din Brașov și împrejurime.

Alte invitări nu se fac.

Greva muncitorime! din Budapesta- 
Ministru! de interne a suspendat alal- 
tăeri activitatea societății muncito
rilor din branșa ferâriei și a socie
tății măsarilor pe motiv că societățile 
și-ar fi depășit statutele. Suspendarea 
aceasta a produs o nemaipomenită 
agitațiune în sânul muncitorimei din 
Budapesta. Intr’o mare întrunire so
cialistă, ținută eri în Budapesta, s’a 
declarat pentru astăzi greva generală a 
muncitorimei din Budapesta. Toate ca
fenelele vor fi astăzi închise. In toate 
hotelurile și fabricele se va sista 
munca. In urma alăturării tipografilor 
la grevă, nici ziarele nu vor apare 
astăzi.

Cutremurul de pământ
din Italia de sud.

Orașe nimicite. 100,000 morți si răniți.
In dimineața zilei de Luni 28 

Dec. n. noporațiunea din sudul Italiei 
și îndeosebi din ținutul Siciliei și Ca- 
labriei a tost încercată de-o grozavă 
catastrofă elementară, care în câteva 
ceasuri a prefăcut în ruine orașe și 
sate înfloritoare, îngropând sub zidu
rile caselor dărămate mii de vieți de 
oameni. Un cutremur grozav de pă
mânt, cum rar s’a mai pomenit în 
istoria cutremurilor, a trezit din somn 
în dimineața acelei zile pe locuitorii 
acestui ținut, cari îngroziți și-au pă
răsit locuințele, lăsând tot avutul lor 
pradă cutremurului, numai ca să scape 
cu viața dintre dărâmăturile caselor 
ce se prăbușiau. Puțini însă au putut 
scăpa, căci în fuga lor nebuna au 
fost ajunși de pietrile și țiglele, cari 
cădeau ca ploaia în drumul lor, ră- 
nindu-i și ucizându-i cu suteie, iar 
cei, cari au scăpat cu viața din mor
manul de ruine, au fost înghițiți de 
apa mării, care Jse revărsa potop peste 
întreg ținutul, sau cădeau prada fo
cului năprasnic, care a isbuenit în 
diferitele părți ale orașelor în urma 
unei explozii de gaz.

Orașele Messina și Regia di 
Calabria au fost aproape cu desă
vârșire nimicite, făcându-se una cu 
pământul. Sub ruinele caselor sac, 
după știrile mai nouă, vre-o 70,000 
morți și răniți.

Fiind întreruptă linia telegra
fică, au sosit știri la Roma deabia la 
câteva oare după isbucnirea catastro
fei. La aflarea știrei grozave s’au tri
mis din toate orașele la fața locului 
soldați și ajutoare în alimente și haine. 
Regele și Regina Italiei împreună cu 
miniștrii au plecat Marți la fața locu
lui. Regele și Regina au dăruit 200,000 
lei pentru cei nenorociți. Mai multe 
vase de salvare au plecat spre Mes
sina, între cari și escadra engleză și 
cea rusească, ducând cu sine aju
toare/

In următoarele publicăm știrile mai 
nouă de astăzi:

Roma, 30 Decemvrie. Orașele Messina 
și Regio au fost complect distruse. Sunt 
numeroase victime omenești. Peste 75.000 
de oameni au murit. Populația rămasă în 
viață e îngrozită de cele petrecute. Tru
pele au sosit la fața locului pentru a da 
ajutoare. îngrijorarea e mare, din cauza 
timpului nefavorabil.

Paris, 30 Dec. O telegramă sosită 
aici evaluează numărul morț’lor la 100.000.

Roma, 30 Dec. Sunt mari temeri,în 
privința siguranței Regelui și Reginei cari 
au plecat spre Calabria și Sicilia. Tronu
rile sosesc mereu aducând o mulțime do 
răniți aproape goi și terorizați do catas
trofa întâmplată. Ei nu sunt în stare să 
vorbească mult, dar repetă în continuu că 
orașul Messina e complect distrus. In ca
zarma grănicerilor din Mesisna dintre 200 
inși numai 41 au fost salvați. La gara 
orașului Mesina, când s’a făcut apolul per
sonalului căei ferate, dintre 280 do impie- 
gați numai 8 erau do față. Știrile din pro
vincie confirmă că toato satele din împre
jurimile Mesinei au fost complect distruse.

Palermo, 30 Dec. Un mare doliu dom
nește în capitala Siciliei în urma catas
trofei dela Mesina, fiindcă mii de familii 
din acest oraș aveau rude și prietini în 
orașul distrus. S’au format comitete de 
ajutor, s’au organizat vase-spitale spre a 
aduce victime din Mesina. O escadră or
ganizată <ie cătră Crucea roșie a pledat 
spro Mesina.

Palermo, 30 Dec. Comunicai,iunilo prin 
calea ferată între Catana și Messina au fost 
restabilite. Un tren aducând rătiiții din 
Messina a sosit la Catana. Acești neferi
ciți erau aproape nebuni de spaimă. Ei 
au povestit, că hotelul Trinacria cu între
gul său personal și 90 de călători a fost 
distrus acoperind victimele sub dărâmături. 
De asemenea primăria orașului, bursa, pa
latul poștelor și mai multe cazărmi s’au 
prăbușit. Se confirmă că pagubele cele mai 
grozave au fost pricinuito de un fel de 
flux al mărci, care a aruncat peste ora? 
un val imens, caro a făcut un număr 
enorm de victime. Se confirmă că epis
copul din Messina, generalul Costa, pri
marul Messinei și prefectul provinciei cu 
familia sa, deputatul Nicolo Efulci și-au 
găsit moartea în această grozavă catas
trofă.

Pentru poporul nostru din Scheiu.
Brașov, 18 Decemvrie v.

Trebue să întregim azi ceeace 
am scris în numărul trecut de Dumi
necă cu privire la campania de de
făimare a unor malcontenți din Scheiu. 
Suntem datori a face aceasta și pen
tru a lămuri pe Românii noștri din 
Scheiu despre unele lucruri, de cari 
ei, sau parte mare din ei, nu-și pot 
da bine seama. Printr’asta vor fi lă
muriți c’o cale și acei frați ai noștri 
de pe întinsele hotare ale Ardealului, 
Bănatului și ale Țărei ungurești, cari 
asemenea văd, aud și cetesc multe 
despre certele din Brașov, fără să-și 
poată esplica cum de tocmai în acest 
centru românesc cu, atâtea tradiții 
frumoase nu se mai poate pune ca
păt odată unor neînțelegeri, cari au 
isvorât și isvoresc curat numai din 
patimi și ambițiuni personale.

Peste două zile se împlinesc o 
sută de ani dela nașterea mult va
lorosului, odinioară protopop al Bra
șovului, a episcopului întru fericită 
aducere aminte, loan Popazu. In ace- 
laș timp cade și centenarul dela naș
terea marelui archiereu al neuitatului 
archiepiscop și metropolit al Româ
nilor gr. or. din Transilvania și Un
garia, Andreiu br. de Șaguna. Ser
bările în amintirea acestor mari băr
bați ai națiunei se vor începe Sâm
bătă în Brașov. Tot în anul acesta, îm- 
plinindu-se 70 de ani dela înființarea 
ziarului nostru „Gazeta Transilvaniei**,  
poporul român din Brașov și jur a 
serbat cu multă pietate și dragoste 
jubileul acestui ziar.

De ce facem amintire despre a- 
ceastă? Dacă cetitorul nu a gâcit, 
va înțelege îndată de ce. Pietatea și 
dragostea ce ne-a manifestat-o cu o- 
caziunea jubileului nostru poporațiu- 
nea română a Brașovului, nu a fost 
numai pe aci încolo vreo atențiune 
cerută de obiceiu, de curtoazie sau 
spre a se prezenta înaintea străinilor 
ea niște oameni politicoși si timpului, 
ci avem simțământul — și aceasta, 
ne-a bucurat mai mult — că au fă
cut-o pentrucă sunt convinși de un 
lucru: Nimic din ceeace s’a făcut la 
noi și îndeosebi în Brașov penlru 
deșteptarea și ridicarea neamului, ni
mic din ce au întreprins nemuritorii 
Șagur.a. Popazu și continuatorii ope
rei lor mari culturale, nu s’a îndepli
nit fără de conlucrarea și sprijinul 
sincer și desinteresat al întemeieto
rilor și conducătorilor de pe vremuri 
ai vechiului nostru organ. Acesta 
este adevăratul înțeles al manifesta- 
țiunei de astă vară, cu care ne-au 
onorat Românii brașoveni.

Aceasta este adevărata stare a 
lucrurilor și dacă foița de scandal 
„Deșteptarea**  clevetește,de o bucată 
de vreme cu atâta răutate și dujmă; 
nie ziarul nostru, scopul ei meschin 
este prea străveziu. Credo că va în
străina poporul din Scheiu de noi 
prin minciuni și calomnii, că „Gazeta1* 
ar defăima poporul din Scheiu și ș’ar 
bate joc de el, și, ceeace e mai ridi
col, îi Impută că a făcut astăvară 
manifestație mare înaintea ferestrilor 
„Gazetei**  lără să țină seamă, că a- 
cea.sta foaie de ani de zile nu mai 
scoate pe Românii din Scheiu din 
„mojici șij proști**.  Dacă ar fi așa, 
s’ar fi mai putut oare și numai cu
geta o însuflețire ca aceea ce a do- 
vedit-o poporul din Scheiu la jubileul 
nostru ?

E dar vădită reaua intențiune 
de a duce în rătăcire poporul nostru. 
Insă nu le e lor numai de „Ga
zetă**,  ci, după cum înșiși o spun, le 
o și de cărturarii dela școală și bise
rică, cari scriu în „Gazetă**.  Și ce 
scriu? De sigur că nu scriu în „Ga
zetă**,  ce le impută răutăcioșii și in- 
trigariții dela foița de defăimare, ci, ce-i 
turbură pe aceștia așa de mult e 
critica, care se face câte odată dc a- 
cești cărturari purtării lor necnlifica- 
bile, cum fu și purtarea dela ultimul 
sinod parochial electoral.

Oii ce om cuminte înțelege, că 
există intre membrii comunei biseri
cești din Scheiu deosebiri de vederi 
și că prin urmare poate fi o opoziție, 
care, pe cale și cu mijloace cinstite, să 
voiască să-și valorezeopiniunea ; c’un 
cuvânt este admis, ca în viața consti’ 
tuțională a bisericei să existe o emii- 
lațiune, o râvnă de a se întrece unii 
pe alții în propuneri și fapte folosi
toare A voi însă să câștigi poporul 
pe partea ta prin aceea, că te lolosești 
de toate mijloacele spre a ațâța pa
timile lui și, că să poți avea un succes, 
a te folosi chiar și de minciună și 
calomnie, vrând a abate bunul simț 
și buua cugetare a poporului, spuin- 
du-i că cei ce stau în fruntea lui sunt 
niște „străini**  fără, tragere de inimă 
pentru binele poporului și al bisericei, 
niște oameni, cari n’ar râvni decât nu
mai „la ciolanele dela Sf. Nicolae**,  și 
a jidări poporul mereu în contra lor, 
aceasta nu numai că nu e permis, 
dar cei ce se fac culpabili de-o astfel 
de purtare dovedesc numai că nu 
le zace la inimă binele și prospe- 
rarea bisericei și a școalelor prin 
bună înțelegere și muncă cinstită, ci 
că urmăresc scopuri murdare egoiste 
vrând să se ridice pe ei înșiși și 
s’ajungăla „oala cu ciolane**  a bisericei 
pe căi piezișe și neiertate prin defăi-

mâncare, unde i se făcea o scurtă felici
tare, în urma căreia lua cuvântul și ne de
lecta și educa cu multă putere și rezultat. 
Si astăzi simțesc vibrând în inimă cele 
două vorbe sfinte, cu cari încheia predi
cile și vorbirile sale, pe cari ni le -reco
manda și ne conjura a-le păstra în cursul 
vieței: '„religiune și națiune".

Era preot înzostrat cu multă cuno
ștință pastorală și practică din viață. Acea
sta din motiv că venise în centru din pa
rohia unde timp îndelungat păstorise tur
ma lui încredințată. Aci am văzut mtr’a- 
devăr bogăția de cunoștințe cu care era 
înzestrat și astăzi văd cât profitam noi 
din comoara lui bogată. Și numai așa pot 
profita tinerii teologi de științele absolut 
trebuincioase în conducerea înțeleaptă a 
poporului, dacă li se face educația de băr
bați experți în cunoștințele practice. As
tăzi îmi pot da deplin samă că dintre cei 
trei factori încredințați cu educarea tine- 
rimei, in seminarele teologice, cel puțin 
unul trebue să aibă experiență deplină de
spre păstorirea poporului, pe cuvânt că și 
numai aceia pot da povețe temeinice de
spre păstorirea turmei cuvântătoare.

Dintrodată ne găsirăm în grevă. Chiar 
în aceeași zi după masă cu toții am mers 
în corpore la Episcop cerând prin delega
ții noștri ascultare și delăturarea neajun
surilor. Primirea a fost cât se poate de 
rea și respingătoare. După ascultarea de
legation episcopul, se ivi pe balcon și foa-

rte indignat ne zise: >mergeți acasă, fiți 
supuși că n’am trebuință de preoți răs- 
vrătitori«.

Noi opăriți prin vorbele Archiereului 
ne-am întors acasu. și am continuat greva 
vre-o 4 zile. Am observat un lucru, că 
bună tăria deja s’a îmbunătățit mult. S’a 
decretat, ce e drept, post strict, din par
tea comisiunei esmisă să cerceteze și an
cheteze afacerea, dar postul era zi do paști 
pe lângă miseriile ce ni-se făceau mai na- 
inte.

Toată ancheta era însă îndreptată 
contra noastră a revoluționarilor, cum ne 
porecleau Armenii, nu contra arendașului 
bucătăriei, care era cauza principală a ne- 
mulțămirei. Era mare dorul și zorul să se 
afle cine a fost inițiatorul, cine ne-a jurat 
ca să fim solidari. Aceste erau întrebările 
principale, după cari cerceta comisia es
misă de Episcop ca să ancheteze. Două 
întrebări pentru cari 3—6 bărbați înțelepți 
s’au trudit peste o săptămână ascultând 
peste 60—65 persoane, pe unii și de 3 ori, 
dar comisia n’a putut găsi po vinovatul; 
nu căci nu ora între noi.

La începerea anchetei mă bolnăvisem 
greu, încât medicul curent a fost silit să 
propună superiorităței trimiterea mea a- 
casă la părinți. Un prieten depeșează la. 
tata să vină îndată să mă ducă acasă, a- 
cesta soseste cu mare iuțeală.

Acest moment, pentru mine destul 
de dureros, era bine venit rectorului se-

minarial, mă chemă la sine și cu vorbe 
alese și cu compătimire începe a mă is
piti ca să afle cine a început revolta și 
cine ne-a jurat să fim solidari. In cursul 
capacitărei promite a-mi da un ajutor de 
parale pentru cură cât și competința din 
stipendiu pentru cele 2 luni, pe cât timp 
mi-se dăduse concediul, nurtiai să fiu cu
minte, să descoper în taină și sub răspun
derea lui cele două lucruri.

Ispita era mare, dar s’a frânt de ca
racterul firm. N’a fost destul atâta, a In
vitat și pe tata la sine și l’a instruit să 
pretindă dela mine să spun ceea ce cere, 
că de nu dau răspuns la dorință, poate 
pleca tata cu mine unde vrea, căci mă dau 
afară din clerul tânăr.

întristat, bătrânul vino și mă roagă 
sfătuindu-mă și amenințându-mă; dar fără 
nici un rezultat binecuvântat, căci boala 
mi-se agravase. Când tata declară directo
rului »fiul meu nu știe Măria ta nimic*,  a- 
cesta zise: stăi puțin afară să-ți dau scri
soarea să mergi la Vlădica să o subscrie 
să duci pe feciorul tău acasă*.

Mergând bătrânul la Episcop jl’a pri
mit, a cetit scrisoarea în care era scris: 
»chiar și pentru totdeauna i se poate da 
drumul*.  Episcopul spune ce cuprinde scri
soarea. Atunci țăranul de multe ori pățit, 
începe vorba cu multă umilință: »Apoi 
Măria Ta >pisma multe face*  și povestește 
cum l’a sfătuit directorul, cum c’a făgăduit 
bani, ca să spun cele pretinse de director*

La aceste Episcopul zise, mergi în pace ț 
caută de-ți vindecă feciorul*.

Am plecat pe un timp frumos de pri
măvară și după cum mă apropiam de sa
tul meu și mama iubitoare, așa mă făceam 
tot mai bine. Grădina plină de pomi înflo
riți pe cari sburau fără stâmpăr și obo
seală mii de albine, aerul dulce de primă
vară și grija de mamă în timp de două 
săptămâni mă făcu aproape sănătos.

Colegii cu toții se bucurau că scap 
din vultorile anchetei, mă însoțau cu vorbe 
de binecuvântare, după-ce aflase dela un 
prietin, care dăduse scrisoarea Rectorilor 
cătră tata, cum mă recomandase Episco
pului, din care cu toții știură : că n’am 
fost slab sufletește, că n’am vânat după 
interese materiale. Adecă știusem să resist 
ispitei.

Ancheta după multe desbateri se sfârși 
cu pedepsirea câtorva teologi: eu am fost 
eschis din seminar doi ani, loan Serbar 
preot în Varna, Constantin Lucaciu preot 
în Dorolț, Stefan Cucu fost preot în Pir 
n’au fost liberați la ordinare (sfințire) câto 
un an. Timpul de doi ani petrecut de mina 
la casa părintească a fost dar dela D-zeu, 
căci în doi ani am regulat datoriile tatei, 
am scăpat moșia strămoșască de cămătari, 
am introdus sistem în economiă. Astfel lu
cră Dumnezeu, când vocște a scăpa o fa
milie de primejdie. i. Costin,

parocli.
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marea și depărtarea tuturor acelora 
pe cari îi cred periculoși pentru controlul 
și critica, ce li-le fac și de cari ar voi 
să scape și să se simtă iarăși tari și 
mari ca odinioară, când un șir lung| 
de ani au cârmuit afacerile biseri- 
cești-școlare făr de nici un controi 
serios, fără ca să țină măcar sinoade 
cum se cuvine și fără ca poporul 
scheian să știe cum stau și cum 
merg trebile bisericei, care este și 
cum prosperează averea ei și la ce 
are să se aștepte obștea în viitor.

Așa numitul „Comitet vechiu“ 
dela sf. Nicolae fusese constituit pe 
sprânceană. Fuseseră scoși din el 
toți acei inteligenți, dela cari se pu
tea presupune că vor putea să con
troleze și să critice ceeace se petrece. 
La început să dădură câteva semne 
de opoziție și ziarul nostru a fost 
totdeauna gata să le înregistreze 
fiindcă numai în control vedea ga
ranta unui progres sănătos.

După ce nu mai era cine să-și 
ridice vocea în comitetul parochial 
dela. Sf. Nicolae, treceau și ani Ia mij
loc fără să fl putut străbate ceva la 
noi despre ceeace se făcea și să lu
cra în acel comitet pentru biserică și 
școală. Mai în urmă, când în frunte cu 
părintele Saftu s’au ridicat „cărtu
rarii dela scoală și biserică“, pe 
cari cei dela „ Deșteptarea “ ar 
voi dac’ar putea să-i înghită intr’o 
lingură de apă, și au început' să-și 
exercite tot mai cu energie controlul 
în sinoadele, ce le-au reclamat și ur- 
gitat, ziarul nostru a salutat aceasta 
mișcare ca un semn foarte bun și 
salutar pentru îndreptarea lucrurilor 
la Sf. Nicolae și a înregistrat bucuros 
și a urmărit cu atențiune luptele, cari 
au adus schimbarea cunoscută la Sf. 
Nicolae.

Poporul român din Scheiu, ori 
cât de mult ar fi asuprit de năcazu
rile cu cari are să se lupte în urma 
multelor neajunsuri din trecut și pre
zent, nu se po’ate să nu vadă și re
cunoască că s’a făcut un progres în
semnat în administrarea averei bise
ricei și conducerea trebilor ei școlare.

Astăzi știe fiecare parohian din 
Scheiu cum stau afacerile bisericești 
școlare și știe că își merg toate cur
sul lor regulat sub controlul necesar, 
pe care este în măsură al exercita 
întreaga obște. Firește că vor fi încă 
multe de dorit; toate se pot face și 
ajunge insă cu bună chibzuială și 
înțelegere.

Dar la un astfel de rezultat nu 
se va ajunge nici odată pe calea de- 
faimărei și a hrănirei spiritului de 
desbinare intre frați. A declara aproa
pe pe toți cei din parohie, cari se dis
ting prin inteligența și prin spiritul 

»r de independență, de niște străini

Poesii poporale.* *)
Invățat’am horile, 
Să uit supărările,
Horile le-am învățat, 
Supărări naib-a uitat.

îts

Urâtul de urâcios, 
Zice să-l sărut frumos.
Da cum foc l’oiu săruta, 
Că-i mai hâd decât moartea. 
Du-te urâte la focul,
Și nu-mi mai mânca norocul

Nu te lele veseli,
In cureaua cu bumbii, 
C’aceia ți-or fi boii.
Nu fi lele scuturată, 
De clopuț cu petea lată, 
Nici de cisme căputate, 
C’acelea ți-or fi vaci cu lapte. 
El, va merge și-a juca 
Tu-i ședea și-i legăna, 
Din inimă-i suspina.

*

Fetele până cc-s fete, 
Nu le vezi la crâșmă bete. 
Dacă pun năframa ’n cap, 
La crâșmă nu mai în. ap.
Una bea că-i supărată, 
Că prea rău e măritată.
Alta bea de voiă bună, 
Că bărbatu-i mult adună.
El, adună și trudește, 
Iar’ ea, șede și trăește. 

Vai săraca maica mea,
Multă grije-a purtat ea, 
Să mă dee unde-a vrea.
Tot schimbată m’a purtat
Și unde-o vrut nu m’o dat.

d>

Bădiță cu ochi mierii
Tu la noi să nu mai vii,
Că mi-o spus măicuța bine
Că nu mă dă. după tine.
Că tu ești om beutor 
N’ai lemne la tăetor.
Și tu ești bade sumeț,
Dar n’ai purcel în coteț.
Și mi-o spus a doua oară
Că mai bine mă omoară,
Că tu n’ai grădini cu pruni 
Numai dopul cu păuni.
Că n ai la șură strânsură,
Cât să iee un puiu în gură.

*
Fata babei dintre pomi,
Crede că-or lua-o domni, 
Dar va vedea cine-a trăi, 
Cât de mare doamnă-a fi.

*
Urâtu-m’am cu lumea, 
Ca lupul cu pădurea.

*) Din „Călindarul Plugarului". 

și periculoși poporului scheian ; a în
fățișa chiar pe profesorii dela școa- 
lele noastre drept niște venetici că
rora nu le-ar zace la inimă binele popo
rului și a lbisericei, a voi lățirea spiritului 
de anarhie numai și numai pentru ca 
câțiva ambițioși, cari se dirig de in
teresele lor egoiste, să poată mai ușor 
pescui în turbure, înseamnă mai mult 
decât a ignora marile interese ale 
bisericei și ale școalelor noastre și ași 
bate joc în aceste vremuri grele de ni- 
zuințele leale ale tuturor Românilor de 
bine, fie din Scheiu, fie de ori și unde, 
înseamnă, că cei ce se dedau la o 
astfel de purtare nu mai simt româ
nește, că nu mai au conștiința răs- 
punderei față cu națiunea noastră și 
că dau dreptul fiecărui om de bine 
a să teme, că pot deveni încă și unel
tele oricărui dușman al neamului nos
tru, pe câtă vreme se conduc după 
zicala: „Ardă moară, numai să ardă 
și șoarecii!“

Răspunsul regelui Carol
la adresa Camerei române.

Sfârșindu-se în ședința de alaltâeri a came
rei române desbaterea răspunsului la mesagiul Tro
nului, o comisiune a deputaților a prezentat eri 
regelui Carol răspunsul camerei. Maj. Sa Regele 
luând la cunoștință acest răspuns a rostit urmă
torul discurs :

Domnule preșeăinD, 
Domnilor depdați.

Cu o vie bucurie și o adâncă recu
noștință primesc călduroasele urări ce mi 
le aduce camera deputaților. Aceste senti
mente îmi dovedesc că strânsele legături 
dintre națiune și dinastio se întăresc din 
an în an mai muit, prin o reciprocă în
credere și prin o deopotrivă dorință de a 
asigura viitorul scumpei noastre Românii.

Mare îmi este satisfacțiunea că adu
narea deputaților își dă seamă de adevă
ratele interese ale statului în cestiunile 
externe și că este pătrunsă de prudența 

‘cerută de împrejurările actuale, spre a nu 
compromite buna situațiune ce am câștigat.

Rodul vădit a 30 de ani de muncă 
pașnică ne îndreaptă a nu știrbi cele do
bândite și a păstra această politică demnă, 
înțeleaptă și fără pripire, pe care am ur- 
mărit’o cu statornicie pănă acum. O do
vadă do aceste frumoase roade ale pru
denței ne-o înfățișează finanțele noastre, 
cari ne-au permis, chiar după doi ani de 
recolte puțin mulțumirea, e a urma șirul 
însemnatelor lucrări începute și a realiza 
totuși cele mai mari escedente bugetare 
ce am avut vreodată.

împărtășesc de asemenea dorințele ce 
le-arătați asupra organlzațiunei noastre in
terne, mai cu seamă cu privire la admi
nistrație, magistratură, școală și armată, 
cari sunt neapăratele temelii ale ordinei 
și ale adevăratei propășiri morale și ma
teriale.

Sunt deplin încredințat de lealul spri
jin ce-l veți da guvernului Meu întru des- 
Iegarea acestor grele probleme și că nu
mai dorul binelui obștesc vă va însufleți 
în căutarea soluțiunilor drepte ce țara le 
așteaplă d<la reprezentanții ei.

Vă mulțumesc din s’-flet, demnilor 
depui ți, pentru credința și drago-rea ce 
arătaii Reginei, Mie și familiei Mee, în 
chip așa de călduros.

Discursul deputatului Dr. I. Maniu.
Dăm astăzi partea finală a discursului d-lui 

dep. Dr. I. Maniu, rostit la desbaterea budgetului 
ministeriului de interne :

Dr. I. Maniu : Da ă dintr’un budget 
de 1500 milioane se întrebuințează net 10 
milioane pentru instituțiile umanitare, sa
nitare și filantropice, această sumă e atât 
de neînsemnată, încât nu poate fi consi
derată nici de cum ca fiind compatibilă cu 
demnitatea unui .«lat cultural. Pe terenul 
sanitar la noi sunt referențe atât de în
grozitoare, în cât ți-so strânge inima de 
durere, când v< zi, că un organizai atât de 
puțină atenție îi dă chiar ouiuiui, dela care 
nu numai că își ia toate veniturile, ci îi 
estp și cea mai importantă parte consti
tutivă... Cân 1 intr’o comună copiii pier cu 
sutele, când se întâmplă, că în ținuturi 
întregi, întocmai ca acum in unele co
mune din comitatul Albei-mferioare, unde 
abia au mai rămas copii sub 5 ani, sau 
unde au rămas, au rămas numai câte unul- 
doi, nu într’o comună izolată, ci într’un în
treg complex de comune, iu știu să se fi 
întâmplat, ca d-i maistru să fl trimis ia 
asemenea locuri vre-un medic cercual și 
numai interimal dsiocal. Când oamenii 
pier cu sutele de morburi epidemice, când 
sunt sate cari de când o lumea n’aii vă
zut medic — nu se face nici o dispoziție 
pentru ca pierderea de oameni să se în
lăture in vre-un mod oarecare. Dar când 
pe un șpan îl împinge cineva, .se /ac nu
mai de cât dispoziții, și se trimite la fața 
locului nu un. jandarm ci se mobilizează 
numai decât 4 — 5.

Intre astfel de împrejurări, când ve
dem cu toții că pentru s rviciul veterinar 
și pentru prăsirea animaleiui. dar și nu
mai strici pentru serviciul veterinar se 
cheltuiește aproape mai mult și e mai bine 
organizat de cât serviciul sanitar, puteți 
d-voastră pretinde, ca să avem încredere 
mai aies atunci, când vedem, cum ni-se 
prăpădește poporul ?

Dați mi voie, dacă d-voastră, de când 
sunteți la putere, ați putut să urcați bud
getul cu pasle 10/ milioane numai pentru 
ca să promovați anumite interese cari vă 
sunt favorite, să vă întreb, d voastră, după 
ce cât timpi ați fost in opoziție ați văzut 
cum se prăpădește populația, ajungând 
la putere, pentru ce nu ați închinat cel pu
țin 50 la sulă din urcarea budgetului pen
tru aceea ce era absolut necesar, pentru 
ca să nu sângerăm de lot în aceast < țară 
nefericită, de unde oamenii harnici de lu
cru emigrează cu miile în America, iar 
aceia, cari ar trebui să formeze generațiile 
viitoare se prăpădesc cu grămada înainte 
de timp ?

Intre astfel de împrejurări putem 
oare, On. Camera, să privim cu încredere 
în viitor și să avem încredere față de acest 
sistem de guvernare?

Nu, On. Cameră ! pentrucă nu pot afla 
o caracterizare mai potrivită pentru poli
tica sistemului actual, decât spunând, că 
își promovează problemele sale' favorite, 
dar negligă fără indurare tot ce poate 

i servi binelui obștesc și intereselor umani- 
1 are generale.
1 Dar nu numai aceste sunt motivele

Pân’ eram la mama mea,
Erain pui de turturea.
Fata mamii frumușea.
De lucram de nu lucram,
Tot draga maicii eram, 
Și tot ce voiam mâneam.
De cându-s la dumnealui, 
Nici-s turturea, nici puiu, 
Numai omul nimărui.
Lucrul din mână nu-mi pică, 
Tot nu-s bună de nimică.

o
Arderea i țară streină,
Tu-mi faci capul albă lână, 
Obrazul coajă bătrână.
Fața mea cea tinerea,
Imbătrânitu-o lumea,
Bare-mi nu-s de cându-i ea.
De m’aș vedea în a mea țară, 
Eu a-și întineri iară.

Am o mândră ca o cruce, 
La lucru nu o pot duce. 
Cu lucrul nu s’ar trudi, 
Ci mai bine-ar tot durmi, 
Doară până ce-ar muri.
Sară, nu-i și ea-i culcată,
Dimineața nu-i sculată
Scoală, mulge vacile,
Bată-mi-le Paștile !
Câte-s dela noi ’n sus, 
Toate le-au muls și s’a dus.
Câte-s dela noi în jos, 
Toate le-a muls și le-a scos.

Strîmbul, în Nov. U’08.
Culese de : Constantin Mânu, 

învățător.

I pentru cari nu pot avea încredere față de 
j guvern ; ci nu-1 pot privi cu încredere nici 
pentru aceea, fiindcă guvernul acesta, tot 
așa ca și celelalte nu respectă legea. {Zgo
mot. Președintele sună) .. li incontestabil și 
notorie, că legea de naționalități nu se exe
cută. Declar, că legea de naționalități și sin
guraticele dispoziții concrete ale acelei legi 
nu corespund concepțiilor mele politice. Acea 
lege eu n'o aflu nici mulțumitoare și nici 
potrivită pentru desvoltarea patriei. Declar 
că punctul meu de vedere este acelaș, pe 
care l'au urmat reprezentanții partidului 
național român atunci, când azi luptat din 
răsputeri, ca această lege să nu se facă 
în forma cum s'a făcut, ci să se facă o 
lege de naționalități, prin care desvoltarea 
națională, validitarea politică și progresul 
economic și cultural al poporului român 
să se asigure în toate privințele și pentru 
toate împrejurările. Dar cu toate acestea, 
dacă e lege pretind ca aceea să se și exe
cute. Eu, Ou. Cameră ; cred că n’am ne
voie să documentez că legea de națioîia- 
lități nu se execută. Mai elocventă, de cât 
uri ce documentări, îmi face măiturisiriie, 
pe cari domnul ministru de interne și d-l 
ministru al cultelor le a făcut ia dezba
terea budgetului pe exercițiul trecut. Eu 
mă mărginesc la constatarea, că în mo
mentul când se află miniștrii, cari mărtu
risesc că există o lege fundamentală a sla- 

| tului, care nu se execută, alunei nu pot să 
am încredere față de guvtrn și m acelaș 
timp mă simt dator a solicita executarea 
legii.

Cu privire la clasarea diferitor cate
gorii de state știința a abandonat deja de 
mult metodul diferențierii între state pa
triarhale, patrimoniale, constituționale, de
mocratice și altele. Astăzi știința admite 
numai două categorii; statul primitiv și 
stalul cultmal. Cel dintâiu și cel mai d« 
căpetenie criteriu al statului cultural îi 
formează respectul dreptului și al legi
lor, și numai în rândul al doilea poate să 
fie considerat acel criteriu, care față cu 
boierimea feudală ține să se dea clasei in
telectualilor, deci clasei mijlocii, un rol 
important in administrarea afacerilor de 
stat acelei clase, care s’a știut ridica prin 
propriile forțe intelectuale la locul pe care’l 
ocupă și apoi să țină seamă și de crite
riul de a se ocroti nu numai interesele 

Imateriale ci și cele ideale ala populației 
l'(Intreriiperf: Dar interesul național cum 
! rămâne'?).

Poate oare fi considerat drept stat 
cultural acel stat, în care uri ministru nu 
se sfiește a declara că rămâne nerespec
tată o lege sancționată, care e rezultatul 
unui pact ce-a fost nu numai punctul do 
mânecare al politicei părintelui aceluiaș 
ministru ci este și osia sistemului politic 
pe care se razimă și ministrul fiul? Poate 
oare să fie socotit drept stat cultural acel 
stat în care un ministru, când i-se face o 
imputare de asemenea natură, își ia refu
giul la o apucătură, la un falș răspunzând: 
»0um să execut eu dispozițiile începând 
dela § 2 al legii, când d-voastră nu res
pectați § 1 al aceleiași legi ?« (Aprobări 
pe băncile naționalităților).

Vederile amicilor mei și ale partidu
lui din care fac parte, referitoare la acest 
l-iu § vă sunt cunoscute : le-am desvoltat 
și precizatîndiscuția budgetului de pa exer
cițiul trecut, nu voi mai stărui deci asu
pra acestora. Dar voi ilustra printt’un exem
plu cât e de inadmisibil punctul de vedere 
al d-lui ministru, aprobat și din partea 

1 d-voastră.

Amintiri din Ardeal.
La stână.

Mi-a venit poftă să mă duc la munte 
la stână și ocaziunea era binevenită atât 
pentru mine, care aveam această dorință 
căt și pentru tata, care prin mine a scutit 
un om de muncă în toiul verei, că dacă 
nu ași fl fost eu la mijloc ar fi trebuit să 
trimită un servitor șl în puterea lucrului 
câmpului, un servitor; munc tor prețuește 
ceva. Eu ce aș fl putut fa:e la câmp? că 
de toace voi fl fost eu ceva bun, dar de 
lucrul câmpului nu eram bun de loc, pare 
că m’am născut anume pentru slușba de 
senator sau asesor bisericesc. Numai când 
mă gândeam la câmp mă apuca capul și 
aveam amețeli, dar să mai și muncesc, ce 
ar fi fost de mine ?

Am încercat la plug, am prins coar
nele în mână și am apăsat cil toată pu 
terea, dar parecă era fâcătorie la mijloc, 
că la mine nu voia să prindă brazdă de 
loc, am încercat cu un plug de fiera poi 
eu unul de lemn și nici uhu nu a vrut 
să prindă brazdă, parecă eiu afurisite 
mi-l’a așezat servitorul bineîn brazdă și 
când am pus eu mâna pe oarne par că 
i-ar fi poruncit cineva să iasă afară că 
indată ieșea d’asupra și nu mai era chip 
de a’l împlânta în pământ.

Am luat odată coasa la încercare în
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D-voastră, partidul independist, stați 
pe baza uniunei personale, atât de mult 
în cât până în timpurile din urmă, n’ați 
luat parte nici la lucrările delegaților. 
D-voastră ț-neți cont de baza de drept a 
legii XII din 1867 și observați totuși o ți
nută, după care articolul de lege XII din 
1867 nu corăspunde pentru regularea ra
porturilor dintre Austria și Ungaria, nu 
corespunde dezvoltărei țârei și nu este de 
o natură ca cetățenii doritori de indepen
dența țării s’o poată primi în conștiința 
lui obligătoare. Vă supuneți acelei legi 
fiindcă e lege, dar în conștiința d-voastră 
au-i recunoașteți o putere obligătoare. A 
fost urmarea acestui punct de vedere fap
tul, că d-voastră nu ați intrat în delegații.

Vă întreb acum : dacă față de ten
dințele d-voastră spre neatârnare, ori Aus
tria, ori dinastia ar fi zis: «Acele dispo
ziții ale legii XII din 1867, cari sunt fa
vorabile Ungariei n’am să le execut, eu 
toate că se cuprind în lege, pentru că nici 
d-voastră nu acceptați baza de drept a 
legii, negligând uniunea reală și denegând 
ccoperarea în delegațiuni*.  Vă întreb : care 
ar fi lost răspunsul d voastră? Nu ați fi 
răspuns oare, și în special guvernul care 
stă aci astăzi, n’ar fi răspuns, că : Prea 
cinstită dinastie și cinstită Austrie să pof
tiți numai să executați dispozițiile legii, — 
căci cu priviro la observarea și executarea 
legii, nu se pot lua drept directive vederile 
singuraticilor cetățeni. Nu poate un stat 
de drept și un stat cultural să zică: »Nu 
voi executa § 2 și ceilalți ai cutărei legi, 
pentru că unul sau mai mulți cetățeni, 
sau o clasă sau vre-una dintre națiunile 
din stat consideră ca necorecți sau negli- 
gă oareși-cari articole ale acelei legi«. Este 
datoria statului pănă când vrea să treacă 
drept stat cultural să execute legile, fără 
a ținea seamă, că oare unii cetățeni sin
guratici le aprobă sau le desaprobă.

grădină și la primul polog mi s’a rupt în 
două, am prîns secerea la niște săcară și 
când să încheiu primul snop, mă taiu la 
degetul cel mic dela mâna stângă de și 
acum se cunoaște urma, doar la fân dacă 
mai puteam mișca ceva, dar și acolo să 
nu fi venit vre-o ploaie pe neașteptate, că 
mă prindea cu el rotogoale și mi’i ploua 
bine, de aceea plecarea mea la munte era 
salutată de toți ai casei cu un fel de 
bucurie.

La noi in comună erau puțini oieri, 
dar pentru trebuințele casei fiecare om 
avea câte 5, 10 și chiar douăzeci de oi. 
Munții Surul, Negoiul și Avrigelul erau ai 
comunei și fiecare avea dreptul a’și trimite 
oile la munte că era pășune destulă aproape 
prea multă pentru oile din comună. De 
aceea muntele Surul de obiceiu se dădea 
cu arândă Mărginenilor cari aveau nume
roase turme de oi și cari trăiau din așa 
ceva, cum sunt unii locuitori din Poiana, 
Reșinari și Seliște.

La noi să făcea primăvara catagrafia 
oilor și se alegea un baciu care avea atri- 
buțiunea de a face brânza și de a îngriji 
de tot ce se află în stâuă. El nu sa putea 
mișca din stână că era responzabil de 
toate, se mai angaja doi sau trei ciobani 
după cum era numărul oilor, și toți acești 
oameni se plăteau din repartiție de cătră 
proprietarii oilor în proporție cu numărul 
de oi ce poseda fiecare.

Afară de aceștia, cât timp sunt oile 
la munte trebuia să meargă câte cinci

In urma aslorfel d" procedeuri din 
partea guvernului, neîncrederea e motivată 
de vreme ce g vernul negligă nu numai 
respectarea principiilor cetățenești și poli
tice și a drepturilor cardinale ale omului 
dar nu respectă și nu execută nici legile 
pozitive. Pănă când guvernul negligă atari 
legi, nu poate să conteze la încrederea 
noastră, ca unui care dă exemple îndem- 
aătoare la corupția organelor acelora cari 
în sfera lor de putere sunt chemate a a- 
plica și a executa legile față de toți ce
tățenii, și cari foarte ușor pot să ajungă 
a rezona, că dacă ministrul de interne și 
ministrul de culte sunt îndreptățiți a nu 
executa cutare lege, atunci și dânsul, or
ganul X. sau Y e îndreptățit a nu executa 
o lege de mai mică importanță care nu-i 
convine. (Aprobări pe băncile naționalită
ților), și atunci cetățeanul, care n’a pus ju
rământ că va ținea legile, după cum a pus 
jurământ ministrul, va putea de aseme
nea să zică la râ-dul său, că „Dacă tu 
guvern, nu ești dispus a exicula legea cu
tare. nici mie nu îmi convine să respect 
altă lege, sau să îndeplinesc cutore dato- 
rință cetățenească...

Dacă noi adresăm guvernului în par
lament serii întregi de interpelații și în
cercăm a-1 face responsabil de ilegalitățile 
comise, guvernul nu răspunde cu anii la 
aceste interpelații. Faptul acesta de notă 
că noi acea clasă, sau organizație socială 
în numele căreia sulevăm gravamenele, nu 

posedă destulă forță și ponderozitate po
litică pentru a-1 putea trage la răspundere 
pe d-1 ministru de fapt atunci când ne
gligă legea (Aprobări pe băncile naționa
lităților). Chiar pentru aceia eu nu pun 
mare pond pe legile cari conțin oareși cari 
dispoziții de salute publică, sau crează in
stitute jurisdicționale, sau stabilesc puncte 
de vedere practice administrative sau cul
turale; eu pun mai mult pond pe aceea, 
ca singuraticele clase și organizații să aibă 
în țară ponderozitatea politică corespun
zătoare, pentrucă atunci, când guvernul 
n’ar îndeplini datorințele ce-i sunt impuse 
sau n’ar corespunde postulatelor principii
lor gene-ale mai înainte să-l poată trage 
la răspundere

Câne văd prin urmare că întreg bud
getul d-lui ministru de interne stă în ser
viciul unei astfel de direcții politice, când 
vedem că esența politicei d sale este per 
petuarea acelui sistem politic, care din 1867 
a împiedecat țara aceasta să-și desvolte 
adevăratele forțe atât în viața de stat cât 
și în cea socială și legislativă, atunci nu 
vă mirați că nu aprob politica d lui mi
nistru, nici nu sunt cu încredere față de 
dânsul.

Nu sunt cu încredere față de dânsul 
pentrucă precum am arătat abstrăgând 
dela politica d-sale referitoare la conside
rațiile generale, îndeosebi fată de poj oa
rele nemaghiare observă o ținută politică 
catastrofală, care duce țara pe povârnișul 
nesfârșitelor compiicațiuni politice:.

Dupăce Di'. 1. Maniu mai arată că 
ministrul și întreg glivernul nu este prie
tinul egalității de drept, declară din nou 
că nu primește budgetul

— ÎS Decemvrie v.

Răscumpărarea felicitărilor de anul 
flOU prin donațiuni la masa studenților 
români din Brașov.

D-1 Iosif Popescu director de bancă 
în Reghinul săsesc cor. o; Virgil Onițiu 
director gimn. în Brașov 4 cor.

Primească generoșii donatori sincerile 
noastre mulțămite. — Direcțiunea școalelor 
medii gr. or. rom. din Brașov.

Reuniunea femeilor române din loc 
aduce la cunoștința ^On. public românesc 
că destribuirea veștmintelor pontru foti- 
țele sărace se va face Duminecă în 21 
Decemvrie la 2 oare după amiazi în sala 
cea mare a gimnasiului român. Comitetul 
învită pe On. membre, pe toți binefăcă
torii, pe toți binevoitorii copiilor săraci să 
ia parte Ia această serbare, caro se săvâr
șește totodată cu parochia bisericii dela 
Sf. Nicolae în ziua memorabilă a cente
narului dela nașterea fericitului Ioan 
Popasu.

Dela curtea regală română- Maj. Sa 
Regina Elisabeta a României a împlinit 
alaltăeri vârsta de 65 ani.

Tlpograflii români din Arad invită ‘a 
concertul împreunat cu teatru și dans ce 
se va arangia Sâmbătă 9 Ianuarie 1909, 
a treia zi de Crăciunul românesc, în loca
lul Casei naționale din loc, la care vă în- 

oameni pe fiecare săptămână cu rândul ca 
să dea ajutor la muls și la frământarea 
brânzei și acești oameni se alegeau dintre 
aceia, cari aveau mai mult de zece oi la 
munte.

Noi având vce-o 14 oi la munte, 
aveam dreptul de a trimite un om la 
rând și acei oameni, cari aveau dreptul la 
rând trebuiau să ducă din al lor merinde 
pentru baciu și ciobani. Această merinde 
cons'a din făină de cucuruz (porumb), fa
sole, ceapă, ardeî, câte un pachet de tutun 
și un chilogram spirt, pe care îl prefăceau 
ciobanii în rachie. Pănea e o raritate ia 
munte. In schimbul merindei și servic ului 
ce îl făceau acești cinci oameni cu rândul, 
împărțiau între ei urda ce se fabrica în 
decursul săptămânei cât erau ei la munte 
așa că nu veneau cu mâna goală acasă>.

Brânză nu era permis să se aducă, 
că munții noștri sunt pe teritorul Româ
niei și vama este la poalele lor, așa că 
erai supus controlului la întoarcere, chiar 
și la ducerea la munte trebuia să fi pro- 
văzut cu pașaport în regulă, liberat de au
toritatea comunală.

Brânza se aducea odată cu scoborî- 
rea oilor dela munte, de obiceiu la sfânta 
Maria și atunci se calcula în proporție cu 
numărul oilor, așa că nu puteai aduce nici 
mai multă nici mai puțină. Dacă aduceai 
mai multă ți sa împuta că ai adus brânză 
dela ciobanii români de peste vârf și te 
considera ca contrabandist; dacă însă adu
ceai mai puțină, ți se zicea că ai vândut

vită cu toată onoarea. Venitul curat este 1I aranja Vineri în 26 Dec. st. v. (8 Ian. n.) 
destinat pentru înființarea unui curs de | 1908 (a doua zi de Crăciun), în edificiul 
analfabetă. școalei române din loc.

»Ună carte cătră Aromâni*.  Se știe 
că Aromânii, afară de deputatul Filip Mi- 
șea, doctor în medicină, mai au și un se
nator în parlamentul turcesc, un Aromân 
de frunte, inspectorul școalelor române din 
Macedonia, d-1 N. Bataria. Acesta adre- 
sează prin noua foaie macedo-română ce 
apare în Salonic «Deșteptarea*,  al cărei 
director și proprietar este, o scrisoare din 
Pole (Constantinopol) cu data de 10 Dec. 
1908, în care zice între altele din cuvânt 
în cuvânt:

»A tutulor Comunităților, a tutulor 
Societăților Aromânești, a tutulor fraților 
Aromâni, care avură buna-vreare ca s’mi 
oară tră aleadzerea a mea ca senator, lă 
aduc aș ia toate mulțumirile a meale și lă 
dzîc s'băneadză și Dumnidzău si-li ducă tri 
năinte«.

«Cu bună-vreare și cu bună achică- 
sire, cu llertarea a stepsurilor qo putem 
s’fașim un și alantu, noi s’lucrăm dzuă și 
noapte. S’lucrăm, că avem dană datorii 
mări și multu groale: datoria cătră națiu
nea a noastră și datoria cătră marea șimu- 
șata Patrie Otomană».

«Voi ca s’dzîc nica un sbor năinte ca 
s’înclid aestă carto: S’nu vă aspăreațl, 
frați Aromâni, de arăulu ce pățim și di 
care nica nu ascăpăm. S’nu vă aspăreațl, 
că cu vătămări și ardori nu poate s’cheară 
națiunea noastră. Ună națiune, dată di 
Dumnidzâu, nu cheare ahât Ușor. Va si se 
agărșească tot arăulu și va s’vină dzîlele 
mușate.»

Daruri de Crăciun. Din Făgăraș ni 
se scrie: Filiala Făgăraș a reuniunei «Cru- 
cea 1 oșie« a aranjat în 4 Novembre a. c. 
un picnic. Petrecerea aceasta a fost es- 
pros designată în favorul săracilor din Fă- 
găra-i, fără deosebire de naționalitate și 
confesiune. Cumcă într’adevăr așa a fost, 
s’a dovedit Joi în 17 1. c. când toți săracii, 
văduve, văduvi și orfani au fost întruniți 
în casele primăriei cu care orasiun9 li s’a 
împărțit ajutoare în bani drept dar de 
Crăciun. De naționalitatea română au fost 
ajutați peste 40 de indivizi sărmani și 
lipsiți și după cum m’am informat a mai 
rămas o anumită sumă ca să se distribue 
ulterior altor săraci ce se vor insinua.. 
Se vede că a fost destul de însemnat ve
nitul petrecerii.

Petreceri. Societatea ele lectură rom. din 
Râșnov aranjază po ziua a ll-a de Crăciun 
(26 Dec. v) o petrecere al cărui venit cu
rat este destinat pentru sporirea fondului ; 
societății. i 

Corpul, didactic român din Preșmer I 
va aranja în ziua a lV-a de Crăciun (Du
minecă 28 Dec. v.) o petrecere corală-tea- 
trală, ce se va finea în'salaHotelului mare 
din Preșmer.

Tinerimea română din Ghimbav in
vită la petrecerea musicală teatrală care 
se va aranja Vineri în 26 Dec. v. 1908 (8 
Ian. n. 1909) (a doua zi de Crăciun). în 
sala cea mare a birtului «Zur Partie« din 
Ghimbav.

Reuniunea de cântări din Poiana- Instruarea să se înceapă cât mai cu
Mărului învită la producțiunea musicală- rând, întrucât nu ar fi începute deja și să 
teatrală împreunată cu dans, ce se va dtlreze pănă la stârșitul L.i Aprilie 1909 v

din brânză celor de peste vârf, de aceea 
baciul era ales totdeauna dintre oamenii 
cei mai cinstiți din comună.

Tunderea oiloi*  încă se făcea la poa
lele munților în așa numita «Poiana Neam
țului*  unde este vama și și aceasta se 
făcea aci tot din motivele sus indicate.

Pe vama Cucului însă se aduce și 
duce nu numai brânză dar și oi și chiar 
și cai.

Era o zi frumoasă din August când 
noi cei cinci cu pașapoartele în șerpare, cu 
caii încărcați cu merinde ne-am înființat 
cu noaptea în cap la cârciuma din sus, de 
unde ne am procurat spirt și tutun pentru 
ciobani și de unde am pornit spre Poiana 
Neamțului unde aveam să ne supunem 
controlului vamal și de acolo să urcăm la 
munte.

Intre noi se afla și un Sas, că co
muna noastră cu toate că este acum 
aproaoe toată românească, la început era 
aproape săBască, dar Sașii au sterpit cu 
toții, au mai rămas câțiva de sămânță, 
între cari era și Sasul cu rândul și acesta 
era cu prindere având vre-o 20 de oi la 
munte și avea dreptul și el la rând și 
dreptul la noi este sfânt; destul că Sasului 
i-au venit rândul să fie cu noi și păcatele 
l’au pus de a plecat cu cișmele.

Pănă în Poiana-Neamțului am mers 
noi cu toții bine fiind cale de car, dar de 
aci înainte ne-a scos sufletul Sasul că ră
mânea tot în urmă și trebuia sâ’l tot aș
teptăm, ba în unele locuri mai râpoase tre

Atentat asupra șahului Persiei. Zia
rele din Petersburg anunță că s’av fi co
mis un atentat asupra șahului Persiei. A- 
tentatorii îmbrăcați în haine preoțești ar 
fi pătruns în palatul suveranului persan, 
cu gânduri de crimă, dar că ar fi fost d«- 
sarmați. După o altă versiune șahul Per
siei ar fi fost rănit ușor la umăr.

AGadSmia păcii. Vestitul miliardar 
american, Carnegie a trimis pe împuter
nicitul său Wilhelm Krafft la Petersburg 
pentru a întemeia acolo o «Academie a 
păcii*,  care să fie frecuentată de apostoli 
ai soluțiunilor pacifico alo tuturor conflic
telor. D. Kraft a conferit în Varșovia și 
Moscova cu mai mulți fruntași politici și 
financiari pentru înființarea acestei «Aca
demii de pace« pe cari i-a și asociat la 
ideia sa.

Gă'lndanil Minervei a apărut cu un 
foarte bogat și ales cuprins literar și ar
tistic, cu foarte multe frumoase ilustrați- 
uni fiind foarte elegant adjustat. Pretai 
unui exemplar cor. 1.25.

Apel.
Deviza: ...iar pebiuelăcătocii 

„mesei acesteia, vii și morți, 
„pomeiio?to-i Doamne întru îm- 
,.păruți» ta!“

(Din rugăciunea ce se roste
ște zilnic la masa studenților.)

Apropiindu-se anul nou, cu neplăcu
tele sale formalități de felicitări, apelez la 
toți amicii și sprijinitorii școlarilor noștri 
săraci, ca să-și răscumpere silnicia forma
lității do felicitare cu oferte de bunăvoie 
pentru masa studenților români din Brașov, 
care o avizată la ajutoare acum mai mult 
decât ori și când !

Lista donatorilor se va publicaîndată 
după primirea ofertelor de răscumpărare 
în „Gazeta Transilvaniei" spre știrea ai 
orientarea tuturor amicilor și cunoscuților, 
acelor domni și doamno, cari nu vor să 
felicite și nu așteaptă să fie felicitați do 
anul nou.

Brașov. în 17 Decemvrie v. 1908.
Virgil Onițiu, 

directorul, școalelor medii gr. 
or. române.Concurs.

I.
«Coroana» institut de credit și eco

nomii în B strița dorind a contribui la 
răspândirea cetii ului și scrisului în sânul 
poporul i nostru, prin aceasta publică con
curs pentru 10 premii de câte 20 cor., în 
total 20J coroane, pentru instruarea în ce
tire și scriere a anaifabeților adulți din 
tinutul Bistriței si al Lechintei.* î • ’

II.

buia să’l ducem chiar de mână, că cismelo 
nu sunt făcute pentru munte, așa că cu 
chiu și vai abia am ajuns pe Bărcacii 
primul munte cu o poiană de toată fruta- 
seța; aci am odihnit și cailor le-am dat 
drumul la pășune că iarba In poiană era 
de coasă.

Sasul nostru nu avea poftă nici da 
mâncare așa era de sdrobit și primul lu
cru ce a făcut a fost că s’a desculțat de 
cisme și unul dintre noi i’a croit din ca
râmbii cismelor o păreche de opinci că 
altcum nu l’am fi putut târâi pănă la stână.

De pe muntele Bărcaciu am mai mers 
puțin și am dat de Golu, adecă de ade^ă- 
rații munți, cari erau goli de arbori nu
mai pâlcuri do tufărie do șneapân, un fel 
de tufiș de brădet, încolo stânci de piatră 
cât casele de mari, iar unde era puțin 
șes era iarbă verde de’ți lua ochii cu frutn- 
seta.5

Se văd și stânile două la număr, una 
numită stâna cea bună și a doua numite 
stâna C8a dintre isvoare, se aud și cânii 
lătrând, mai mergem puțin și vedem oile 
adunate în strungă pentru muls, ciobanii 
și oamenii dela stână încă ne văd și ne 
fac semn cu căciulele să călcăm mai re
pede că merindea veche li s’a isprăvit și 
cea nouă era la noi, ba când am fost mai 
aproape iese baciul și strigă cât îl lua 
gura :

«Grăbiți, că murim de foame ca ți
ganul între pâni».

Le vor fi fost lor dor de noi nu’i
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III. i
Rezultatul îi va constata o comisiu- i 

ne esaminătoare designată de direcțiunea 
subscrisă.

Opiniunea acestei cotnisiuni va servi 
de bază la decernarea premiilor.

IV
Preoțiii sau învățătorii respective in

structorii anaTabeților, cari doresc obține
rea acestor premii, să se insinue în scris 
la direcțiunea subscrisă oănă la 15 Ianuarie 
19S9 v.

V.
Direcțiunea institutului, pune în ve

dere celor insinuați la curs cărțile de lipsă 
și materialul de scris.

Bistrița, la 19 Decemvrie 1908 n.
Direcțiunea 

institutului de credit și economii 
„C or o an u‘

Alegerea de învățător
din Brașovul-vechiu.

După multe (răgănări s’a putut în 
Sine duce Ia îndeplinire Dumineca trecută 
actul alegerei de învățător la școala po
porală din Brașovul-vechiu. Acestei alegeri
i- au premers mai multe peripeții caracte
ristice, cari merită să fie cunoscute și în 
cercuri mat largi. După retragerea d-nei 
Săvoiu din postul de învățătoare, comitetul 
parohial din Brașovul-vechiu a angajat în 
6/19 Sept. a. c. cu consimțământul proto- 
popolui tractual, ca învățător provizor pe
ii- 1 Romulus Ardelean, un fiu al Brașovu
lui. Noul învățător și-a ocupat îndată pos
tul, dovedindu-se de un om harnic. Fiind 
totodată și un tinăr foarte priceput în ale 
Kiuzicei, a început și probele cu corul bi- 
sericei SI. Adormiri. La vreo 10 zile după 
începerea activității sale s’a trezit, la or
dinul consistorului din Sibiiu, dimis din 
serviciu și înlocuit cu d-1 V. Creangă, fost 
învățător definitiv în comuna Hălchiu. 
Faptul acesta a produs un mare resens 
între numeroșii parohieni și îndeosebi în 
sânul membrilor corului bisericesc și a- 
oeasta cu atât mai vârtos că pesto câteva 
săptămâni avoa să se publice concursul 
pentru alegerea unui învățător definitiv 
îți urma pensionării d-nei Săvoiu. Toți 
«amenii se întrebau că ce rost a avut an
gajarea d-lui Ardelean de cătră comitet, 
apoi dimiterea lui din post și înlocuirea 
Iui cu un alt învățător, când și așa avea 
să se publico în curând concursul pentru 
alegerea unui învățător definitiv. Această 
împrejurare a dat prilej la multe svonuri, 
între cari și la svonul, că învățătorul 
Creangă e protegiatul preotului local și 
al protopopului tractual*)  și e designat ca 
viitorul învățător definitiv.

Această presupunere s’a și manifestat 
pe față îndată după publicarea concursu
lui în »Tel. Rom «, când învățătorul Creangă 
a început să corteșească voturile oameni
lor pe diferite căi permiso și nepermise.

*) Faptul acesta ne surprinde, deoarece 
știm, că protopopul Brașovului a declarat r&zboiu 
]»o față în contra tuturor străinilor-.,gliganilor11. 
Prin urmare trobuia să sprijinească pe fiul Sclio- 
inhii Ardelean și nu pe „gliganul11 Creangă. — 
Not. culeg.

Cu două săptămâni înainte de alegero s’au 
deschis și câteva crâșme, a căror birtași 
au pus la dispoziția parohienilor în mod 
gratuit beuturi și mâncări, cerânduli-se 
în schimb votul pentru d-1 Creangă.

Faptul acesta a îndârjit întratâta pe 
membrii corului bisericesc, încât, deși în 
parte mare nu sunt parohieni cu drept de 
vot**),  ei au intervenit pe la părinții și 
rudeniile lor să sprijinească pe d-1 Arde
lean, care pi lângă calitățile sale de bun 
învățător și priceput conducător al coru
lui, avea și o descriere escelentă din par
tea inspectorului școlar rog. local — ceeace 
nu se poate spune de contracandidatul.

Agitațiunea aceasta a mers crescând 
până în ziua sinodului convocat pe Dumi
neca trecută, despre care vă raportez pe 
scurt următoarele: Afară de unele mici 
scene turbulente la constituirea biroului, 
sinodul a decurs în regulă, Parohienii și 
tinerii grupați în jurul candidatului Arde
lean n’au voit să ac.cepteze în birou oameni 
din partidul contrar și și-au manifestat 
această cerere prin aclamarea bărbaților 
lor de încredere d-nii D. Căpățină, I. Voi- 
cti și N. Petrișor și prin strigăte de: 
»Trăiască dreptatea« și «Jos butoiul*.  La 
intervenția președintelui sinodului d-1 pro
topop I. Hamsea, care a condus în absen
ța protopopului tractual sinodul, și a d-lor 
Căpățină și Voicus’au primit în fine în birou, 
în interesul bunului mers al alegerii, și doi 
bărbați de încredere din partidul contrar. 
Notar a fost aclamat d-1 D. Căpățină.

După constituirea sinodului s’a pur
ces la votare, care a decurs în toată re
gula. Primul vot s’a dat din partea d-lui 
părinte Mvximilian pentru d-1 V. Creangă, i 
Terminându-se alegerea d-1 protopop Ham- 
sea a enunțat următorul rezultat:. Gândi- | 
datul R. Ardelean a întrunit 146 voturi 
iar candidatul V. Creangă 76 voturi. Prin 
urinare declară de învățător ales pe d-l 
Romulus Ardelean. Enunțarea rezultatului 
a fost primit cu entuziaste aclamațiuni de 
numeroșii parohieni.

După amiazi s’a dat de cătră corul 
bisericesc un banchet în onoarea nou ale
sului învățător, la care au participat vreo 
250 persoane. Ca contra demonstrație din 
partea partidului rămas în minoritate niște 
mizerabili au spart noaptea cu securi Io
durile și geamu ile casei d-lui Dumitru 
Vlădăreanu, din strada bălților, care vo
tase pentru d-1 Ardelean, iar preottd Ma
ximilian a oprit cu ajutorul poliției pe 
membrii corului să mai țină pr.be în lo
calul qcoalei.

Atâta deocamdată. Rip

Seara de Crăciun în spitalul militar 
din Brașov.

Dintr’un raport mai lung, ce 1 primim 
despre această serbare și pe care — re
gretam că nu-1 putem publica în întregime 
din lipsă de spațiu, estragem următoarele:

La inițiativa lăudabilă a generosului 
comandant a) acestui spital, d-1 medic-ma-

**) In Brașovul vechiu Statutul organic se 
interpretează astfel, că drept de vot la sinod nu 
pot avea decât parohienii însurați. Tinerii, cari au 

| trocut de 24 ani și sunt de sine stătători ca func- 
1 ționari, meseriași sau calfe, dar din nenorocire nu 

s’au însurat, n’tiu drept de vot. — Not. Red.

jor și medic-șef de garnizoană Dr. Wolf 
Feller, comanda corpului de armată din 
Sibiiu a pus o sumă corespunzătoare da 
bani la dispoziție cu scop, ca din suma^ 
aceea să se procure daruri potrivite, carii: 
să se distribue în seara Crăciunulue > 
catolic între ostașii bolnavi fără deosebire 
de confesiune. Astfel Joi la 24 Decern, n. : 
a. c. în ziua de ajun, — într’o sală spa
țioasă a spitalului militar a fost ridicat 
și așezat frumosul pom de crăciun, bradul 
obicinuit, ear pe niște mese întinse se aflau 
darurile procurate împărțite în câte o por
țiune, a consta din mere, nuci, portocale 
smochine etc. și din câte o prăjitură gus
toasă pentru fie-carele ce avea să fie îm
părtășit de aceste daruri frugale. Pentru 
sergenții-majori mai era destinată încă și 
câte o st clă de vin.

Distribuirea acestor daruri de crăciun 
a fost fixată pe oarele 5 d. a. când se în
serase deja de-a binele. La terminul acesta 
erau de față în sală ostașii suferinzi 
de morburi mai ușoare, reconvalescenții, 
personalul sanitar, suboficerii și soldațd 
atașați spitalului, grupați cu toții în jurul 
pomului de crăciun care strălucia în blân
da lumină a nenumăratelor iuminițe așe
zate pe ramurile saie de-a pururea verzi, 
apoi medicii militari ai spitalului — cei 
căsătoriți dinpreună cu familiile lor — în 
frunte cu medicui-șef de garnizoană d-1 
Dr. W. Feller, aporecarul militar și încă 
ca oaspe invitat protopresbiierul campes- 
tru Ricolau Fizeșianu, care la recercarea 
medicului-șef introduse simpla și modesta 
serbare cu o frumoasă și instructivă alo
cuțiune ținută mai întâiu în limba română 
apoi în limba maghiară despe însemnătatea 
acestei festivități creștine umanitare și a 
încheiat invitând pe toți cei prezenți ca 
ntr’un gânJ și cu o inimă să strige: »Tră- 
ască Maj. Sa la multi fericiți ani*.

Vorbirea d-lui protopop a fost ascul
tată cu o încordată atențiune și din fețele 
ostașilor se putea ceti sincera bucurie și 
mângă re, de care erau pătrunse și miș
cate inimile acelora, cărora le-a sunat. Cu
vintele de încheiare ale vorbitorului au 
fost acoperite de vii, și însuflețite acla- 
mări de *să  trăiască« ! la adresa Maj. 
Saie.

După aceste vorbiri a urmat distri
buirea darurilor și cu acest act s’a înche
iat modesta dar înâlțătoarea serbare de 
crăciun, care încă mult timp va rămânea 
în cea mai plăcută adu ere aminte a tu
turor, cari au participat la acea festi
vitate.

Meritul principal pentru reușita aces
tei serbări, compete fără îndoială medicu- 
iui-șef de garnizoana, d-lui Dr. W. Feller, 
care cu aceasta ocaziune s’a dovedit nu 
numai de comandant demn al spitalului 
militar din localitate, ci și de un adevărat 
filantrop, ba mai mult, de un părinte bun 
al ostașilor suferinzi, ce stau sub îngriji
rea sa mai înaltă. Onoare și Jaudă lui 1

Rap.

Incidentul dela petrecerea săsească din 
Sărman.

Ghiiribav, 17 Decemvrie 1908 n. 
Onorată Redacțiunel

In coloanele prețuitului ziar, ce rodi- 
geați, Nr. 258 pag. 3 a apărut între știrile

zilei sub titula »Un incident condamnabil 
la o petrecere săsească*,  o scurtă descriere, 
cuprinsul căreia pe mine m’a suprins ; m’a 
surprins zic, deoarece în partea ultimă a 
acesteia ese Ia iveală, că și în secolul al 
20-lea numit secolul luminei și al progre
sului. se mai află câte un individ uitat de 
Dumnezeu și încă chiar din sânul națiu- 
nei, ce-și atribue întâietate în cultură, 
care intenționează a conturba raportul 
simțământului de iubire și stimă recipro
că între ambele națiuni conlocuitoare din 
comuna Hârman.

Incidental este următorul : La pro- 
ducțiunea • muzicală teatrală aranjată 
de tinerimea săsească din loc, a fost in
vitată și inteligența română. Dupăce 
s’a terminat cu p esa musicală și teatrală, 
se arată pe bină un domn, necunoscut de 
inteligența română, însă desigur cunoscut 
aranjorilor și declamează mai mu'te poaz i 
comice; cu aceasta dispare, după aceea s» 
arată de nou acel necunoscut, represen- 
tând pe un preot rom. cat., care vorb a 
în conținu săsește. Pentru ca să’l poată 
înțelege și Românii, a început a vorbi ro
mânește : »M<i Ioane, du-te afară și cheamă 
pe toți oamenii la troacă*.  După câteva 
momente repetă de nou fraza aceasta mai 
adaogând câteva cuvinte dejositoare. 
In momentul acesta perzându-și Românii 
paciința și văzând că necunoscutul nu-i 
mai slăbește, ba chiar îi omoară cu dragos
tea, au părăsit ca și la un moment dat, 
indignați fiind de cele auzite, sala de pe „ 
trecere.

Se naște acum întrebarea, cum de a 
ajuns inteligența română desprețuită din 
partea necunoscutului, când, precum știu 
eu, între inteligența aceasta și cea săseas
că a domnit pacea, bunaînțelegere încă din 
timpul absolutismului. Aceasta favorabilă 
împrejurare se poate adeveri prin urmă
toarea aserțiune: fiind subscrisul denumit 
din partea părintelui protopop 1. Petric în 
decursul vacanței de vară de la 1890 ca 
administrator parochial în aceasta comun-î 
bisericească, mă simț fericit de a-ini pu
tea esprima cu ocaziunea aceasti simță
mântul de bucurie când am văzut, că în 
ziua de 6 August st. v. ziua serbărei naș- 
terei împăratului și Regelui nostru, colegii 
învățători sași, după ce au participat la 
serviciul divin în biserica lor evangelico- 
luterană, au venit de au asistat la servi
ciul divin și în biserica română și dupăce 
s’a terminat ser iciul, am mers cu toții la 
casa preotului bătrân Dogariu, unde am 
petrecut împreună i/.i de oară. Cu oca- 
ziunea aceasta am întrebat pe colegii sași, 
că de mult esistă frumosul obiceiu că cer
cetează ambele biserici? La aceasta mi-au 
răspuns: că așa au pomenit.

Ce resultă de aci ? Resultă prea evi
dent că pănă la anul sus amintit, ba se 
poate că și după aceea pănă la un ti mp 
oarecare, între inteligența de ambele con
fesiuni și prin urmare și între popor a 
dămu>t legătură de amiciție, stimă și în
credere rec’procă. Ear acum față da pro- 
cederea necorectă și purtarea provoca
toare a acestui uitat de Dumnezeu, tre- 

, bue să-mi esprim indignarea și totdeodată 
a-i face observarea, că dacă din î itâmpla- 
re a avut ceva pică pe vreun Româi, te 
miri din ce motiv, trebuia afacerea sa par- 

' ticuiaiă să o aplaneze pe cale privată, însă 
a cuteza, să transpună o cauză de car icter

vorbă, dar mai dor le era de vre-o înghi
țitură de rachiu și de o lulea de tutun; 
ia” cei cinci cu rândul pe cari aveam să i 
'■ ocuim îndată ce ne-au zărit au și por
nit dela stână.

In fine suntem la stână și găsim pe 
baciul alegând jăntița din urdă și pregă 
tind pentru fiecare câte o ulcică cu jăn- 
tițăjcu așa ceva sunt primiți toți cari vin 
cu rândul.

Pe repezeală prefacem o sticlă de 
■spirt în rachiu și >Dumnezeu v’ajute la toți*  
în hir.ă baciul, iar ceilalți pe rând, că de 
pahar nu se pomenește la stână, acolo cât 
îți ia gâtlejul acela e paharul, mi-aduc și 
acum aminte cum luneca pe gâtlejul ba
ciului rachiul, că el înghițea cu stațiuni 
pare că era un tren care apuca pe o 
pantă așa se ducea, el știa înghiți, om cu 
esperiență ce să’i faci, apoi la ciobani ie 
împărțește baciul merinde, aceștia și-o pun 
în glugă și pornesc cu oile la pășune, Î3r 
«ouă ne împarte baciul lucrul, unul era 
însărcinat cu spălatul găleților și vaselor 
din stână, unul trebuia să însoțească cio
banul cu oile, care atr buțiune mi s’a dat 
mio ca celui mai îndemânatec, unul tre
buia să ducă în fiecare zi mâncare cioba
nii >r dela târla mieilor, iar doi erau însăr- 
cint'ți cu aducerea lemnelor pentru foc și 
în scurt timp fiecare își avea atribuțiu- 
nea lui.

La mulsul oilor însă fiecare trebuia 
să dea ajutor, unii erau puși la muls, cari 
.știau mulge, că și la mulsul oilor este un

meșteșug, iar ceilalți trebuiau să dea oile 
în strungă, un lei de ocol făcut din les
pezi de piatră și acest ocol are o ușe sau 
mai bine zis 0 poartă pe unde întră oile 
și cinci sau șease uși unde sunt postați 
acei cari le mulg.

Toate aceste se făceau dimineața, 
afară de muls care era la prânz și seara, 
după prânz măcinam sare, adecă frecam 
cu o piatră pe o lespede lată sare de o 
făceam ca făina apoi odată pe săptămână 
împrâștiam sarea pe pietrii și dupăce mul
geam oile ne duceam acolo unde era sarea 
împrăștiată și băteam din palme, adecă 
aplaudam și oile toate sbierând alergau 
acolo de lingeau sirea; restul zilei îl pe
treceam în escursiuni sau glume de cari 
toți ciobanii sunt dibaci.

Așa gluma cu lespedea de plăcintă 
eăte cunoscută la toate sîânile.

Baciul ca cel mai competent, <ând 
vede că oamenii sunt fără treabă și stau 
de glume, deschide vorba că ar fi bune 
niște plăcinte și bine înțeles toți sunt de 
aceeași părere, unul, care a trecut prin 
această păcăleală și sare de pe piatra pe 
care ședea și aleargă în stână, scoate o 
găleată pe care începe a o freca cu nisip, 
să fie curată, altui aleaigă după apă, al 
treilea prinde toporul și începe a țăndări 
lemnele pentru focul cu caro aveam să 
coacem plăcintele, numai hiatul Sas nu 
făcea nimic, el este pentru prima dată la 
munte, baciul observă atât mișcarea celor 
trei oameni câf și uitătura plin i do mi-

rare a Sasului și știind acum cu cine are 
a face. începe :

»Hoho 1 da-vaș și iirea-ți, ce vă gră- 
b ți cu urda ’n Turda că cu cașu ați rămas, 
voi puneți oala la foc și iepurile ’n pădure, 
apoi lespedea pentru plăcinte e la stâna 
cealaltă*.

>Ei și! dacă-i acolo, ce are a face? 
jupânul Miș ce păzește, se poate repezi 
până acolo*  răspund ceilalți și baciul fără 
multă vorbă desprinde o glugă ce era 
atârnată în un prepeleag, i-o dă Sasului și 
îl trimite la stâna cealaltă să roage pa 

1 baciu pentru lespedea de plăcinte, că-i vom 
face și lui rost de-o bucățică, dar să bage 
de seamă să umble cu grije cu ea să nu 
o spargă, că ne găsim beleaua cu biciul 
d’acolo cA’i arțăgos din seamă afară.

Sasul ia gluga și’ntr’un sullet aleargă 
la stână după lespede iar noi cu biciul 
ne punem pe râs, că știm bine ce are să 
pățască Sasul și în adevăr, că nu na-ain 
înșelat, că după un timp oare care vedem 
pe Sasul venind gâfâind și gârbovit de 
greutate, că în glugă la ol se afla un pie- 
troiu de vi’o 40 chilograme, era renumita 
lespede pentru plăcinte. Când ajunge Sasul 
aproape de stână îi strigă baciul :

»D’apoi ți-ai pierdut mintea jupâne 
Miș, nu vezi că cei dela stână și-au bătut 
joc de tine de te-au încărcat ca p’un mă
gar, apoi aia-i lespede de plăcinte, nu vezi 
că-i un petroiu cât toate zilele, ai dracului 
oameni mai sunt și aceia, cum știu să 
rîdă de om«.

Noi ne tăvăiiam de râs, iar Sasul 
mânios și plin de rușine aruncă pietroiu 
din glugă și mai trântește și un »Tataen- 
der Waeders (o înjurătură săsască) la a- 
dresa baciului, care l’a onorat cu pietroiu.

S’a săturat repede Sasul nostru de 
plăcinte și nici nu mai vorbea cu nimeni, 
așa era de mânios.

A doua zi i-a trecut mânia când ne 
trezim cu un băiețandru dela stâna cea
laltă cu o păreche de desagi pe spate, a 
venit și el trimis fiind dela stâna vecină, 
să le împrumutăm lespedea de plăcinte, 
și l’am încărcat pe bietul băiat cu două 
pietroaie punându-i în vedere, că după ae 
vor isprăvi cu plăcintele să ne-aducă înapei 
lespezile că sunt ale noastre.

Nu a mai venit bietul băiat cu ele, 
se vede că i-s’a aplecat, va fi mâncat cu 
lăcomie din plăcinte.

Am mai făcut o plimbare pănă la 
iezer, un lac frumos sub sghiaburile mun
telui Negoiu, în jurul lacului este un șes 
frumos unde pasc mieii și care loc îl nu
mesc ciobanii scăldarea mieilor*.

Timpul a fost frumos și cele șoapte 
zile petrecute la munte au trecut așa de 
repede încât abia ne dedasem la munba 
și a trebuit să ne înapoiem acasă ispră
vind menndea.

De sub Surul
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privat pe teren comun, provocând prir 
aceasta dușmănia, însemnează a fi om pă 
timaș, ceeace nu se potrivește cu demni 
tatea sa de oin cult, de cumva aparțin 
clasei culte.

Pe baza acestor aserțiuni, ’mi iau vo
ia ca unul are am petrecut câtva timp îi 
această comună, a atrage binevoitoarea 
atențiune a on. inteligențe săsești într’a 
colo, ca să spună pe fiță numele acelu 
necunoscut, pentruca în viitor Românii să 
se știe feri de un atare pătimaș, ear oa 
menii de bine, Sași și Români, să uite ș> 
acest incident și să stărueasră a renoi și 
întări în măsură tot mai mare legătura 
simțemintelor bune între credincioșii d< 
ambele confesiuni, deoarece numai în acest 
caz poate fi vorbi de binele și promova
rea intereselor bisericești, școlare și co
munale.

Cu profund respect 
loan Vatican, 

dir. școl. în pensiune.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 31 Dec. Biroul tele

grafic ungar comunică știrea, că de
putății naționaliști români au renun
țai la convocarea proiectatei confe
rence națtonale.

București, 31 Dec. Ministrul de 
răsboiu, general Averescu, a prezen
tat eri camerei un proiect de lege 
prin care cere sporirea armatei 
române cu șease regimente nouă ele 
artilerie.

Catastrofa din Italia.
Roma, 31 Decemvrie. Din partea 

tuturor capetelor încoronate europene 
au sosit telegrame de condolențe la 
adresa regelui Italiei și a camerei ita
liene. Aproape toate camerele euro
pene, între cari și dieta ungară, au I 
esprimat președintelui camerei italiene 
profunde condolențe.

Catania, 31 Dec. Martori oculari 1 
povestesc lucruri grozave despre cele 1 
văzute în Messina: Unde-ți îndrepți 
ochii vezi numai ruine, peire și moarte. 
Numărul morților e atât de mare, în
cât, cu toate ajutoarele sosite la fața 
locului, e imposibil a strânge cada-1 
vrele. Și cu aceasta ocaziune a eșit' 
la iveală bestia în om. Mai multe 
sute de hoți și ucigași, scâpa.ți din 
închisori, au început să fure și să 
scotocească hainele morților. Deși 
mulți dintre ei au fost împușcați, de 
cătră soldați, totuși ei își continuă în 
ascuns munca lor bestială. Sute de 
oameni au tăbărât afară pe câmp 
așteptând să fie scăpați din gliiara 
morții. Pe mulți ofițeri și civili i-a 
surprins cutremurul în localuri publice 
și la. baluri. Toți au fost îngropați 
sub ruinile locurilor de petrecere.

Gerace Mar'na, 31 Dec. Prefec
tul orașului Reggio di Calabria, care 
s’a refugiat aici, povestește, că în
treg orașul s’a prăbușit îngropând 
mii de oameni sub ruine. Din comuna 
Palmi s’au scos pănă eri la amiazi 
400 morți. Comunele Bragnaro, Palmi 
și Riporto sunt o ruină. Morții zac 
cu sutele sub ruine.

Roma, 31 Dec. Iu urma cutremu
rului fundul mării în jurul Messinei 
s’a schimbat cu totul, punând piedeci 
navigațienei. To.ite farurile s’au pră
bușit. Numărul celor morți în urma cu- 
iremw'ului trece peste 100,000.

Roma, 31 Dec. Regele a sosit eri 
în Messina, pentru a supraveghia în 
persoană acțiunea de salvare. Pre- 
sența lui la locul sinistrului a încu
rajat pe nenorocirii locuitori, rămași 
în viață.

Roma, 31 Dec. Papa a voit să 
plece la locul catastrofei. Medicii l’au 
oprit, fiind încă reconvalescent. Nu
mărul morților se cifrează după ști
rile mai nouă la 50.000 în Calabria și 
30.000 in Sicilia.

Sfaturi de-ale bucătăriei
pentru femeile econoame.

Dulceață de cantalup. — Se taie bu
cățele 900 grame de cantalup, se înmoaie 
1200 grame de zahăr cu 900 grame de 
apă, se topește, se curăță cu albușul unui 
ou și zeamă de lămâe si pe urmă se 
strecoară. Se pune iar pe foc, să leagă 
zahărul bine groscior și după aceea se pun 
bucățelele de cantalup. Se leagă bine la 
olaltă, se stoarce zeama dela o lămâe și 
după câteva clocote se toarnă în castron 
și pe urmă în borcane.

Șerbet (dulceață) de cafea. — Să 
fierbe 50 grame de cafea prăjită, pisată, 
cernută, cu 300 grame dej apă și cu 3 
grame de vanilie, pănă ce scade de un 
deget; să strecoară, iar drojdiile se mai 
ferb cu 600 grame de apă; cu aceasta apă 
se moaie 1200 grame de zahăr, se topește, 
se curăță cu ou și lămâe și când bine 
topit, se strecoară. Aceasta fertură stre
curată se pune iar pe joc, adăugându-so 
și cele 150 grame de apă de mai sus. după 
ce se leagă acestea așa do tare încât 
dacă pici puțin din ea^într’un pahar cu 
apă rece, să poți picătura s’o aduni laolaltă 
cu degetul fără ca să se topească îndată, 
se coboară tingirea să se răcească și să 
ia la mestecate, când se va răci într’atâta 
încât să poată suferi degetul, se mai poate 
freca sau frământa și cu mâna. Când e 
gata deși schimbă fața și se face ca o 
alifie se pune în borcane.

Șerbet de lămâie. — Să moaie 1200 
grame do zahăr cu 200 grame de apă și 
cu un albuș de ou și să pune să se to
pească pe un foc?lin; asupra ferturii să 
stropește cu patru linguri de apă și zama 
dela un sfert de lămâie ; pe urmă dân- 
du-so tingirea jos, să strecoară fiertura 
curat, să pune iar pe foc (după voie se 
poate pune și 3 grame de vanilie) și fier
bând cu foc ținte, să leagă ca mai mult 
cu trei clocote decât șerbeturile celelalte, 

j după aceasta, coborându-se tingirea spre a 
se reci cât poate suferi degetul, să ia la 
mestecat pănă ce să taie coarda, punându-se 
și zamă de lămâie pregătită mai dinainte, 
Ceartă și strecurată ; să pune în șerbet o 
linguriță din zama aceea, frământându-se 
și cu manile pănă ce se va ’nălbi bine; 
apoi se pune prin borcane presărând pe 
deasupra răzătură de lămâie. Să poate 
pune, după voie, în locul vaniliei apă de 
flori.

Casfane „zaharisite (înghețate). — Să 
leagă mai tare decât șerbetul 600 grame 
de zahăr cu 300 grame de apă ; pe urmă 
se pun castane în mașina ’de prăjit cafea 
învârtindu-so pe foc pănă ce pleșnește 
coaja de pe ele; să scoate coaja aceea, să 
înfige în ele câte un bețișor subțire și una 
câte una să înmoaie în zahăr, lăsându-le 
să se răcească pe o masă de marmoră; 
iar dacă zăharul nu e bine prins de cas
tane, se mai înmoaiă odată.

Tocmagi. — Ia vre-o 530 grame de 
făină și amestecă-o încet cu 600 grame 
de lapte. Să bat opt ouă întregi, să pune 
sarea trebuitoare, să bate bine, să unge 
o tigae cu unt și să toarnă aluatul înăun
tru ; pe urmă se pune spuză și deasupra 
și dedesubt, pănă ce să închiagă. Apoi să 
răstoarnă pe o masă, să taie în lățimea 
unui deget, să răsucesc bucățelele, să ung 
cu albuș de ou, să tăvălesc în zăhar și în 
scorțișoară, să prăjesc în unt, să pun pe 
farfurie și să presară cu zahăr.

După cartea de bucate a d-nei Colonel Steriad.

MULTE DE TOATE.

Telefon în sicriu.
Ceva unic în felul său pănă în ziua 

de azi s’a întâmplat în orășelul Lockport 
din Luisiana. — In acest orășel trăiește o 
văduvă bogată, Mrs. George 0. Richmond. 
Doamnei Richmond i-a murit bărbatul îna
inte de asta cu 10 ani și de atunci ea 
trăiește retrasă la o moșie a ei. Văduva 
a ținut, foarte mult la bărbatul ei ; acum 
de când a murit e foarte melancolică și 
în decursul anilor s’a smintit binișor. Se 
teme grozav de mult de moarte. Intre al
tele s’a cugetat și la aceea, că ce s’ar în
tâmpla dacă ar îngropa-o de vie? Schin- 
teia de viață n’ar fi încă stânsă în ea, dar 
ce folos că nu s’ar putea mișca, n’ar pu
tea să strige ca să o audă cine-va. Câte 
cazuri de acestea n’a cetit ea? Ce s’a gân
dit dar? Și-a p egătit o criptă spațioasă 
și luminoasă și și-a făcut testamentul. Si
criul în care va fi pusă, a lăsat să fie gă
urit în mai multe locuri ca să nu se înă 
bușească, dacă s’ar trezi. Dar asta nu-i 
nimic ! Cu găurile făcute în sicriu nu era 
liniștită, s’a cugetat să facă ceva mai bun 
și a lăsat să i-se instalezi în sicriu un —

telefon, care să stea in legătură cu păzi- | 
torul cimitirului, pentru-ca la caz că n’ar 
fi moartă, să poată da de veste cât mai 
îngrabă. De când s’a făcut instalațiunea tele
fonică d-na Richmond e cu mult mai liniș
tită și uu se mai teme atâta du moarte.

❖

Statistica lumii.
După cea mai nouă statistică supra

fața Europei e de 10.1COOOO cbilom. □, 
și are 437 miliome locuitori, pe un chi- 
lometru □ se vin 43 locuitori. Africa are 
31 500.000 chm. □ cu 126 mii. locuitori; 
Az’a 41.600 000 chm. □ cu 851 milioane 
locui1 ori ; Oceania cu 11.000.000 chm. □ și 
51 mii. loc; America de Nord : 26.000.000 
chm □, 116 mii. lo\; America de Sud: 

118.500.Of0 chm. □ cu 45 mi), loc. Mările 
I se estind pe o suprafață de 374 200 000 
| chm. □ din ciri Oceanul Pacific are supra
fața da 170 000.000 chm. □, Oceanul At- 
lan ic 100.000.000. Supralața pământului 
peste tot are deci o suprafață de 512 900 000 
ohm. □ cu 1626 mii. loc. (după altă sta
tistică 1485 mii.)

Dintre statele singuratice Anglia cu 
pos's’unile ei are o estindere de 34 534.000 
chm. □ ; Rusia 22.392.1 00 ; China 11 383 000 
Francia 1('.904.000, Statele unite 9.695 000, 
Brazilia 8.51 7.0 0. Germania 3.199 000, Ar
gentina 2 886 000, B îgis și Congo 2.412.000, 
Danemarca (cu Islanda si Grbnlanda) 
2.345.000, Poriugalia 2 171 000. Olanda 
2.079.000.

Statele după numărul locuitorilor: 
E iglitera 403 mii.. Chita 350, Rusia 152, 
Statele unite 98, Francia 81, Germania 78, 
laponia și Coreu 62, Austro-Ungaria 50 ; 
Turcia 38, halii 36, Belg a și Congo 27, 
Spania 20 milioane.

Cele mai mari orașe ale lumii sunt : 
Londra cu 7.021.000 locuitori; New-Jork 
4-113.0on, Paris 2.763.000; Chicago 2.649.000, 
Berlin 2040.CC0, Vicna 2.000.000, Tokio 
1 819 000. Filadelfia 1.442.000, Petersburg 
1.429.000, Mosor» 1.359.000, Constantino- 
pol 1106f00; Pumos-Ayres 1.048.000; Pe- 
kmg 1.000(00.

Cei mai înalți munți de pe suprafa
ța pămâi mini sunt; In Azia: Mont Everest 
do 8840 m ; în America: Aconcagua 7040, 
în Africa: Kiiimandjaro 6050, în Europa: 
Elbrus 5629 și Mint B’anc de 4810 metrii.

Cele mai mari râuri : Nilul, lung de 
6400 <hm., llâ-.il Amazuunelor 5500 și Vol- 
gi 3400 ch'loinetri.

*
Care-i pilotul ?

împăratul Wiihelm al Germaniei se 
afla în vara trecută cu iachtul său >IIohen 
zoilern» într’un port diu nordul Germaniei. 
Ca de obiceiu, pilotul (cârmaciul) care avea 
să conducă corabia, se postase lângă câr
mă. împăratul, care voia să-și arăte dibă
cia și în conducerea unei corăbii, se așeză 
1b cârma auxiliară, care se afla aproape de 
cârma principală la care manevra pilotul, 
și încercă să schimbe puțin direcția coră 
biet. Pilotul, care nu știa cu cine are de 
a face, se răsti ia el nu tocmai pretinește : 
»Ești tu pilot, ori sunt eu ?< împăratul 
părăsi imediat cârma și ducândti-se în a- 
partamenteie sale, se reîntoarse cu o cutie 
de țigarete pe cari le puse pe banca pilo
tului și bătându-1 pe umere, îi zise : >Tu 
ești pilot !<

*

Cum să fie un bărbat bun ?
O damă din Filadelfia, Anna Sowney, 

într’un ziar englez dă următoarele sfaturi 
fetelor cari vreau să se mărite bine:

— Omul gras e cel mai bun bărbat 
pe fața pământului: măritați-vă după ast
fel de oameni.

— Nu vă măritați după străini, ei 
nu pot să se obicinuească nici când cu 
ideile în cari ați fost voi crescute.

— Nu vă măritați după artiști, după 
muzicanți; aproape toți sunt oameni ner
voși.

— Vă pun însă la inimă pe Irlandezi; 
pe aceștia îi puteți pune mai cuiând sub 
pantof, puteți face cu ei ce voiți voi.

— Dacă rămâneți văduve, pentru 
nimic în lume să nu vă măritați a doua- 
oară.

Acestea sunt sfaturile Anei Sowney. 
Trebue insă să mai spunem că ea însăși 
s’a mărit a doua-oară după un artist ita
lian și atât pe primul cât și pe al doilea 
l’a lăsat în plata Domnului. Ar face mai 
bine așa-dar să dea sfatul cum ar trebui 
să fie soția credincioasă, soția bună!

In nici un caz însă să nu fie ca Anna 
Sowney !

POȘTA REDAGȚ1UNEI.
D-lui Ilie Mole din Girbau. (Nu știm dacă 

așa îți scrii numele, căci l’ai scris nedescifrabil.) 
O carte pentru ortografia limbei române o găsești 
la librăria „Gazetei11 în Brașov, e scrisă de Stefan 
Pop și costă 1 cor. plus 10 bani porto (recoman
dat mai mult.)

„Călindarul Plugarului*'.
,A. apărut în editura tipografiei 

A. Mureșianu din Brașov „Qălindaru! 
Plugarului11 pe 1999.

Ou aparițiunea lui pe 1909 „Călin
darul Plugarului11 întră în al 17 lea an 
al existenței sale.

Convins fiind că cetitorii acestui că- 
lindar îi vor face și de rândul acesta o- 
bună și caldă primire, invităm pe toți 
dela țăran i ănă la fruntașii dela oraș, cu 
frățească dragoste să-l cumpere, să-l ce
tească și să-l răspândească, ca pe un că- 
lmdar de care nimănui» pănă acuma înoă 
nu ia părut rău că a dat pentru el pu
ținii bani ce costă.

In partea întâia a „Călindarului Pla- 
garului“, aducem datele calendaristice în 
toată estensiunea, după cari urmesză în
drumările necesare, privitoare la postă, 
telegraf, la taxele pentru timbre, compe- 
lințe etc. Urmează apoi «abela târgurilor 
din Ardeal, Bănat și țara ungurească după 
datele oficiale ale ministerului ung. de co- 
inereiii. Târgurile sunt indicate atât după 
alfabet, cât și după lunile anului.

Partea economică conține următoa
rele: Așternutul vielor. îngrășatul vitelor. 
(I. Georgescu). Să ținem o rânduială anu
mită la nutrirea vitelor. (A. Nistor). O pre
legere poporală despre alegerea și pregă- 
t rea seminței, de A. Bolder. Animale 
folositoare șt stricătoare plugăritului șr 
grădinărituri, (I. Georgescu). Economia și 
seceta, (I. Georgescu). Povețe.

Partea literară are următoarele ar
ticole: Baronul lui Toma Vulture, (de I. 
Rodina). Fiorile dalbe, (colindă, de V. Ale
xandri). Sărbători vesela, (de Tb. Popo- 
vici-Grivița). Jubileul „Gazetei Transilva- 
mei“. Poe.ii poporale. (Constantin Mânu, 
învăț.). Anecdote si glume: Pan’ mi-a esi.t 
părul priu căciulă.... Dada toși a murit-.... 
De-ahala... Luati-l daeă-i »1 vo'tro... Ce a 
zis David?... Mai mare decât mine nimeni 
ou-i pe lume. E burrisi seracul. Năduful 
cel mare și răzbunarea femeei. Mătușa 
dela stână. Multe și de toate. Sfaturi de- 
ale bucătăriei pentiu femeile econoame.

Printre artico’ele de mai sus sunt 
mai multe ilustrațiuni representând pe 
neuitații Metropolis Iosif Sterca Șuluțiu 
și Andreiu br. de Șaguna, pe S'meon Băr- 
nuțiu și Avram Iancu. „Gazeta de Tran
silvania1’ (apărută în anul 1838) și pe di
rectorii ei dela înființarea ei pănă în ziua 
de azi eto.

Călindarul Plugarului costă 40 bani 
(fileri) esemplarul plus porto posta! de 
10 bani.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșisnu 
Redactor respons.: Victor Branises.

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secret ?

E trist, — dar în realitate adevărată 
că în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea anelor oaim ni, a căror sânge și 
suc-nri trupești sun; atrofiat•> i cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine- 
timei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va căruia oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuns însă a dcstâ’nui aceste necazuri 
ori și cui, ci trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, coușliințios, care 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a sjuta și morburilor ce 
deja eventual exists, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare i-tât de măreață si 
pentru ar est scop e instituiul leuumit îu 
toată țara al O rului PALOl’Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Ră- 
kdezi-ut 10), unde pe lângă discreția^uea 
mai strictă primește ori-eine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra viețri 
sexuale, unde sângele și suourile trupești 
aie bolnavului se ourăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.
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Fără conturbarea ocupațiunilor dilnice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de (file 
repede si radical cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazurile cele mai 
neglese, rane'm sifilitice, boalele de țeve 
bășică, nervi și șira spinărei, începutul și 
de con fu sie a minței, urinările onanieirei 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măturii*,  boalele ele sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșlt. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată, in ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu e^te piedeofi, căci dscă 
cioe-va, din ori-ce cauză. n’ar putea veni 
în persoană, atunci o:» 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 1‘Oitiână 
se vorbește perfect. După Încheierea curei, 
epistolele se -rd, ori la "orință se reprimit 
fie căruia. Institutul se îngrijește și deme-’ 
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela iO ore a m. pană la 5 6re 
p. m., (Dumineca, până la 12 6re a. m.)

Adresa: Dl’. PALOCZ, ncmdic de spița' 
pesoialist. Budapesta, VII, Râkficzi-ut 10

La tipografia și librăria A. Mtsreșisnu 
se află de vendare urniătbrele:

Gărți literare apărute din ediția „Minsrva 
------=-= Bucurescl. -

TUu Maiorescu, „Critice", Volumul
I, prețul 1.50 cor.

O. Sandu-Aldea, „Pescar de Islanda" 
prețul 1.50 cor.
A’. Petra-Petres ai. Ilie Marin, istorid- 

ră pentru tinerime, localisată după 
nerațesce. 193 pag. . Prețul cor. .1,50 

'Vasilie Pop, „Domnița Viorica*  ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto băni) 20 

St. Salodeanu. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani) 20 

Ștefan losif, „Credințe." Poo-ii â, cor. 1.50 
Em. Gârleanu Emilgar, „Bătrânii",

sch'țe din vieța boarilor moldoveni 1.50 
Evgeniu Boureanul. „Povestiri din

copilărie". Prețul â . . . cor. 1.50
Vanilie C. Osvadă, „Băncile poporale

S din Bcmânia" cu un adsuj infor
mativ. Prețul 1 cor (oius 5 b. 
port,o)................................................. 1 05

Ion Manolache-Holda, Fețe, portrete 
schițe și nuvele, ediție I. 316 pag.

Prețui Lei 1-50
II, Chendi. „Fragmente". Un șir d<*  in 

teresante artm.olo (mformațiunl lite
rare), și sunt o continuare a volu
melor „Preludii’" și „Foiîetone" s >ri-
se. 246 pag. Prețul .... Lei 2.50 

Vasilie C. Osvadă. „Legea Tovără
șiilor". Prețul —50 cor. ('plus 

porto 5 b.)...................................... ---55
N. V. Beldiceanu. „Chipuri dela Maha

la" Conține 305 pag. Prețul cor., 1.50 
J/'. Eminescu, Poesti postume", ediție

nouă, 263 pag. cu nute. Prețul o. 1.50

Abonamente la
Gazeta Transilvaniei" 

ov pot fac© ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

Nr. 20502/908.

Publicațîm.
Pe baza recereării On. tribunal 

regesc din loc se aduce la cunoș
tință publică, că On. acela în pri
vința comasării locurilor din „Po
iană" — aflătoare pe hotarul comu
nei Brassb — a omis următoarea 
resoluțiune :
10536—908. polg. szăru.

W e g- k e s î
Brassb văros reszleges tagositâsi 

ugyeben a kir. torvenyszekuek a fold- 
merovel kotbtt szerzbdes es a kolt- 
segelbirănyzat jbvâb.agyâsa târgyâ 
bau a folyb evi oktbber ho 12-en 896'2 
—908. polg. szâm alatt hozott veg 
zâse a folyo evi november ho 23-ău 
jogerore emelkedrtt —- ennelfogva. 
a kir. torvbry-zâk iz brdekelt bir- 
tokosok es bchmidt Gyorgy foii 
merb kozbtt Brassbban a folyo bvi 
szeptember hb 26-ăn megkbtott szer- 
zbdest azzal a hozzâadâssal, hogy a 
tagositâs a brassoi k.r. tbrvbnyszck- 
nek 1907. evi clecember hb 31-6n 
10348—907. polg. szăm alatt kelt bs 
a marosvâsârheiyi kir. itelbtâbla ăl 
tal 1908. evi âprilisho 1 o-bn 894 —908. 
polg. szăm alatt hoz tt itelettel hely- 
benhagyott ireîetev 1 left ioge’bstm 
elrendelve, tovăbbă Brassbban a folyb 
evi szeptember hb 26-â.n elkbszi- 
tett koltsbgi-lbirănyzatot is jovâha- 
gyăsi zâradbkkal eilătni es a fennebb 
hivatkozott szerzbdesnek I-so pe!- 
dânyât es a koltsege]6irănyzat,ot a 
kir, tfirvinyszeknel visszatartani, a 
szerzbdbs II od pbldânyât Brasso vă- 
ros tanâcsânak, a Ill-ad pâldănyăt 
Schmidt Gyorgv foldmerbnek a vo 
natkozb ugyiratokat pedjg tovâbbi 
eljârâs vegett Abrahâm Istvân eljâio 
birbnak kiadni rendeli.

Az 500—9u8. 1. M. szăm alatt 
kiadott utasităs 171. §-a errelmbben 
a kir. torvboj s-Ak a fi rmebb hivat- 
kozott 8962 — 908. polg szâmu jog- 
ereju vegzost a jeleu vegzes kapr-sân 
am. kir. Igazsăgiigymimster Urhoz 
jeiterjeszti.

Eirbl a kir. tbrvbnyszbk Abra
ham Istvan eljâro kir. torvenyszeki 
birbt a vonatko-.b iigyir-tok kiadâsa 
mellett, tovâbbâ az Osszes brdekelt 
feleket, illetfileg kepviselbiket a je- 
len vbgzhskeznesitesilletblega Brassb 
szab kir văros 6s a szomszbdos 
kbzsbgek teruleten szokott modon 
leendb kO/hn rele" el utjăn brteeiti.

Brassb, 1908. evi November 
ho 28-ăn.

A kir. torveny. zek uieseboi: 
Witich a- k., Zakarîâs Imre s- k., 

eliaofc. jt’g-yzo.
Brassb, în 17 Dec. 1908.

(417,1—3.) Magistratul orășănesc.

Atragem atențiunea fiecăruia 
ca dacă tușește, e răgușit, cu flegmă, 
n’are poftă, asudă noaptea, se simte slab, 
abătut, sau la careva din familie vede 
asta, — să-și aducă înfiată

Sirupul de miere de teiu
i» Sui «mES.EWY 

eare întjjedecîi HisțiB'ea icăwBisS.

Sirupu! de miere de teiu 
a BheS SrREMÎ

întrece toate leacurile de acest fel, li
niștește tușea, înceată scuiparea de sânge, 
topește minunat flegma, îmbunătățește 
pofta și înceată neplăcuta asudare de 
noapte. La expoziția engleză a fost dis
tins eu -rne'dalia de aur! O sticlă de 
mustră 3 cor., o sticlă mare 5 cor., și 
3 sticle mari franco 15 cor. Le expe- 
dei.ză după trimiterea banilor înainte 
ori im rambursă.
Apoteca nAposinl;(> a lui Orkeny
Budapesta, Jozsef-koriit 64 (Depozit 81).

'434,3—!<’.)

Viță nltttiră !
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•Romana»
jste titlul broșurei, care a apărut în 
editura tipografiei A. Mureșianu, ou 
descrierea și csplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana" dans de colină în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 
cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefață",) de Tunarul din Dumbrău, 
Popa. — Tipografia Aure] Mureșianu, 
Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, S 
hârtie fină, și tipar elegant, cu adau- | 
sul unei cole de note (musica „Roma
nei" cu esplicărl) și costa numai 2 |
cor. 50 bani (plus 5 bani porto-pos- I 
tal) pentru România 3 lei. |

„llomana^ se pote procura de | 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov, I

Masiiiele de cusut

SIR&ER
ssiBRt ©’ele maz

Miișuiile 
de cusut 
SINGER 

sau distins 
ca cele mai 

bune.

ivi e și nil© 
de cusut 
SINGER 

sunt în a- 
devăr cele 
mai ieftine

i

SINGER
mașini de cossstj soc» pe aeț.

Brașov, Strada Porții Nr. 23.

Cursul, la bursa din \ ism.
Din 30 Decemvrie n. 196’8

Renta ung. de aur 4'/0.................... 109 50
Renta de corone ung, 4°/0 . . . 9105
Inap». că; . ter. ung. în aur 3l/.,% 80 75 
Impi. căii. fer. ung. în argint 4l!/„ . 92 80 
Bonuri rurale croate-siavone 93 50
Impr. ung. cu premii ..... 185.— 
Leșuri pentru reg. Tisei și Seghedin 141.— 
Renta de hârtie austr. 42/lc , 94 20
Renta de argint austr. -l2/,,, . . 94 20
Renta de aur austr. 4% .... 114.^5
Renta de corone austr. 4% ■ • . 94.35
Bonuri rurale ungare 3l/2°/0 . . . 84.10
Los.irî din 1860 ........................ 151.40
Acții iie-ale Băncei ung. de credit 719 — 
AcțiI de-ale Băncei austr. de credit 619.60 
Acții de-ale Băncei austro-uwg. , 1735 —
Napoleondorî. ....... 1910
Mărci imperiale germane ... 1 7 12
London vista . . 239 60
Paris vista...................................... 95.42
Note italiene............................. 95 10

C u r s u 1 îi î f - P *»  $ ? AJy -k V V <f /> r- ’■5. y Vy V'
Din 31 Decemvrie n. 1908

Bancnote rom. C ump. 18.66 Vând. 18.74
Argint român „ 18 50 B 18.70
Lire turcesc! „ 21.40 „ 11.70
Sen’s, fone.Albin e 5% 100.— „ 101.-
Ruble Rusesc! „ 2 5D/2 y 2.53
Napoleondori. „ 19.04 „ 19.12
Galbeni „ 11.20 „ 11.40
Măre! germane „ 117.20 „ 117'20

Viță altuită ! Viță altuită, I
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Snmr’ă pentru vin roșu:
Burgundi mare (Nagy Burgundi) 

1000 bu.i. = 200 cor.
LugcjmS, neagră (Nemes Kadarka) 

10( 0 buc. = 209 cor.
Carbenet (Garbeoet franc)

1000 buc. = 200 cor. 
1000 „ =200 „

desert (de masă) esemege: 
blanck croquant (alb)

160 buo. = 22 cor. 
rouge croquant (roșu)

100 buc. = 22
Muscat Alexander (alb) 100 — 22 
Muscat. Passatutti (alb) 100 = 24
Muscat Ottonel (alb) 100=28 
Muscal Hamburg (negru) 100 = 30 
ICoss ith Lajos (alb) 100 = 3) 
Suvenir de mileniu (alb) 100=40

Merlot
Soiuri de
Chasselas

Ghasselas
n
n
n
n
n 
n 
r

(G-snuai or âs (alb) 1000 buc. = 40 cor.
1 „ = 1 

1000 ,, =80

Un enant mai mare de altoi de vița cl. I-mă, alluiți în viță americană 
(„Biparia Portalis“) după metoda cea mai bună (altoirea în mușchi) in urmă
toarele specii:

Soiuri jBCsatraa vin aSE»:
Rizling italian (Olăsz Rizlir.g) 

1000 bu . = 200 cor.
Mustoși (Musztos fehdr) 1000=200 
Goarnesi. lordovună (Iărdo’ăny)

1000 buc. =220 
Galbini (Mezes fehdr) 1000 = 200 
Frte.jti (Erd.Leă yk-<) 1000 = 200 
Mestecați (Vegyes borfaj)

1000 buc. = 200 
RuDndi (Rulfinder) KOO, =200 
Șm ghiră (Som.Furm nt) 100t —200 
Ezeijâ 1000 buc. = 200
Bacator 1000 „ =200
Silvan verde (Zfild Szihăny)

1000 buc. = 200 
Cha-sHas Napoleon ICOO b. = 200 
Mus- st Lr.nel 1000 buc. = 220 
Muscal Croquant 1000 „ =240
Slancamenca (roșie) 1000„ = 240

Oriasul de Genua 
C-:aba gyongye (aib) 
Altoi clasa Il-a . .

circa-. 800,000 buc. loze, VSță îoawricgmă, (sălbatică) : circa-. 800,000buc. loze 
Riparia portalis l-mă dela 6 ram. în sus scoasă 45 cm. lungă 1000 buc. = 17 cor.
Riparia portali i cl. I-roă dela 6 cm. în sus groasă 120 oro. lungă

(din <-«re se pot face 3 bucă',;) ța toi)..........  1000 bu’. = 50 cor.
Riasria portalis cu rădăcina........................................  1000 buc. = 40 cor.
Vită, cob’lft (euro© -ană) dela 6 mm. groasă 45 — 50. e.m. lungă

(mai muite soiuri).................................. 1000 buc. dela 8 cor. în sus.
Aceia cari au trebuință de viță sălbatică peutra altoit, sunt rugați ași 

face cum udele cel mult până m 10 Novembre 1908 și totodată a mi faoe ci- 
noscut rât de lunyă să fie tăiată; după 10 Noemvcie prețul viței sălbatice se 
va urca (ridica). La conandă rog, a-se tiimde ‘/3 anticipățiune, adresa să se 
scrie lcgibil indu ându-se posta sau staț unea căii ferate Pachetarea să va face 
cu îngrijire socotindu-se spesele proprii. Reclamațiunile se iau în considerare 
dacă strat ficute cel mult la trei zile după primire. La comande mai mari vând 
și pe cambiu pe lângă cavenii bum, tetminul solviiii 1 Oetomvre n. 1909.

Sâncel—Szancsal, u. p. Balâzsfalva. H«mn BKAsiiat.
(863,10 -■ 10.) înv. producent de altoi.

f^bnxiă de spălat ș? curățit m mod chemic, Kolozsvăr.
Spală și cal ă albit&a’iî și gWRT&riui bărbați

ajuiornl mașinelor teehnice moderne, foarte frumos ClH'ând
și pe lângă prețurile cele mai moderate.
Primește pentru curățit în mod ehemie vestminte femeiești

CU

Și bărbătești, tnatert de mătase, țesături și obiecte de lux etc.
Reprezentanți în Brasov la

„sazoTEX.-’crx- o-±&
Strada A2% {KfeSietc-utciaa’). — ’S'eBeftțn ®2,
unde se primesc obiectele pe lângă revers, și în cel mai scurt 
timp se reinapoiază. Tot acolo se capătă și registrul prețurilor. 
(431,8--10.) Pathetsirea mî expesSarea girataaîite.

OI
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> !
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Institut indigen. Banca de asigurare

gf „TRANSILVANIA44 IgJ 
difâ S î'b ii ia

— întemeiată la anul 1868 -----
în Sîbîiu, straeia Sssnădiei nr. 5 (edificiile proprii), 

asigurează în cele mai ayantagioase condiții;
contra pericolului de incendiu și esplosiuue, 

edificii de ori-ce fel, motile, mărfuri, vite, mitrețnri și alte producte economice etc. 
oi®*  asupra vieții omului “W 

în toate combinațiile, capitale pentru cașul moi ții și cu termin 
fix, asigurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieața 

întreagă <■ te. etc.

Asigurări poporale fără mesSScaSă.

Asigurări pe spese (le înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra incendiului:
93,886.419 ©or.

a Capital asigurat asupra vieții:
Del a întemeiare institutul a solvit:

pentru aesW. de incenitii 4,484,278-83 cjț capitale asig, pe vieața 4,02S.ii312 c.
Oferte si infonnaț.iunî se pot primi dela : Direcțiunea în Sibiiu, 

strada Cisnădiei nr. 5 etapiul I., curtea 1, și prin agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița, Cluj, și Orcdea-mare precum ș> ele a suhagetițiî 
din tote oomirr.ele mai mari.

XXXXXXXXXXXXXXXX?
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primul măestru român de apaducte, canalisări, 
instalații de gaz și telefoane, 

ir BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, 
se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de însta&țiuni, canalîsări și 
apaducte, closete, trenajați, pivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă- 
tori), conform planului de canalisare și al sta

tutului orășănesc.

In curs de 14 arsă de când lucrez în Brașov 
OH șî ce lucrare mi s’a încredințat am exe
cutat spre mulțumirea celor ce m’au onorat 

cu lucrări în branșa mea.

VIC T O RIA S T1 I N T E J
J 5

E cu un picior în mormânt omul 
e«itt fiind bo'nsv nu ș' găsește leacul. 
Om ;l modern are mo:buri complicate, 
îis>-unse, ee provin dui neregularit&ți e 
s sternului nervos nepătruns. Pentru a- 
orsle boule știința modernă med cală 
.ș ie leac llou, tigur, — puterea electrică, 
taro introdusă iu sistemul bolnavilor, 
face minuni! Dar tot cu asa succes să 
fplo ește iltctrie.itat.ea contra retine', 
ne urasteniei, nesoinuului, lipsei de apetit, 
sklbuii etc. Cela-co are, dară, ori-ie fel 
de morb de nervi, sru din boslele amin
tite pe Cire-va, după cetirea acestui a- 
t.unl >-ă griibeasrs» u-și procura cartea 
„INSTRUCȚIUNE DESPRE VINDECAREA 
ELECTRICĂ", carie ce se află deose
bit.'. pt nu o bărbați și deosebită pentru 
f’m--, și se trimit ? în covertă :noh 
ori-f. 1, de cât.' a :

Institutul de ordin, medical ELECTRO-VimiZSR",Jț
BiadapcNln, IV, K&roly-koriit felem. 33.

Scrisoare de recunoștință. 
Fraaieise Jaliâsz, Blntanliarnszli- 

A he, NtiflomiHjor.
Cu bucurie îți fio lui’oscut, că din 3 Mani 

femeia mea folosește după instrucțiune instru- 
nieiitul „Eleclro-Vitalizri", care funcționează 
admirabil. Femeia nu n ni simte dureri nu mai 
urc simțul spaimei, ctun avea înainte de aceea. 
Mulțumită lui Dumnezeu, că mi-a dat gândul 
să cumpăr acest instrument, că de atnn-i poate 
și o i muriam, n’aș mai fi putut vedea suferința 
ce ■> chinuia po lenioji ti ea. Acum a t'-ecut

Conpon pentru o carte de cinste:
Institutului «ic ord. meri 

„ElECTRO-VITALiZERu 
Budapesta. IV. Kâroly-kiirut 2 felem. 52. 
Rog ini trimite gratis și franco, în 
cnvertft închi & op 1: „SISTEMUL de 
VINDECARE ELDCTRIC MODERN11

( băi bațiPentruț femei

Numele:_______________________

torile Oră,ciu.:n~ci.l~Q.î Tl a. i o To in. ne '<"■

pe.'to tot răul șt cu bucurie spune celor ce o 
întreabă, că „Electro Vitn)izeru-ul a vindecut’o. 
Primește Domnule Doctor mulțumită mea Te- 
cunoscătoare.

Comuna și 
poșta ultimă

Trie .și lipoșto po o corespondenții.

fi 
a 
o 
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Aviz important.
Aduc la cunoștința Onoratului public din loc și înpreju- 

î’ime că mi-a sosii; un mare asortiment de sfofe fa*an»  
ceze și esțgSeze,

Prăvălia, de ștofe din Brașov 
P»

Brașov, Strada Michael Weiss Nr. 26.
Jn prăvălia mea se lucrează atât hahe civile cât și 

militare cele mai elegante haine de bărbați după măsura și 
după croiala franceză și engleză se pregătește în propriul atelier 
aranja după 
recerințele 
cele mai mo
derne.

Eu cred, 
că Ou. pu
blic poate a- 
vea toată în
crederea în 
mine, care 
am fost dis
tins pentru 

lucrurile mele 
bune în anul 
1906 la Expo 
siția generală
română diu București cu medalia ds argint și Diplomă de reâur.eșt’jiță.

Corn înde din provincie se esecață. prompt și ieftin.
Mare magazin îSes Manjele și gulere de pâuză. Man- 

jete și gulere de cauciuc. B tom pentru manjete. Mănuși de 
iarnă blănite de Gla-^se și de lână cit prețurile cele mai ieftine.

firma- fi”AVE&. & t omp., Brașov.

Fon&riă iii naM SS58
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SOCIETATE PENTRU ASIGURAREA VIEȚII Șl DE RENTE 

tHrecțhi^eft peaatr?? Uxsgas'ia s SiS.lSÎAPlKM'B’ 
PĂNĂ LA 1SPRĂVIREA ZIDIRE PALATULUI ANKER 

¥., ERZSESET-TES? Bir. IX

Corsane.

r
Societății 30 milioane cor. 
cazuri de moartă și supra- 
De curând s’a introdus o

Averea Societății: 174 miiiaane
Plătit până acuma: 338
Starea asigurărilor: 538 

In Ungaria sunt plasate din averea 
Societatea asigură capitale pentru 
Viețu ri cu premii fixe și moderate,
modalitate nouă de asigurări, cate împreună avantaj ii le.

Asăgorări pe văață și penziune.
In cazuri de in vai1 dilate, în urma de boală, sau accidente, nu 
se mai plătește premiile, și asiguratul primește cât durează 
timpul asigurărei o renta de 5‘/0 sau lO°/0 din capitalul asigu
rat, Suma asigurată ’i se plătește deplin la caz de moarte sau 

supraviețuire.
Informații dă. Direcțiunea ț entru Ungaria și D-nul Adoîf 

Tibafiyî, agent principal pentru Transilvania în Cluj. (443,1—2.)

pro văzut cu tot felul de hamuri s5e lues șs pentru 
îucru dira piei® de feSasac, precum și tot felul de 
curele de încins, d. e. șerpare de pîeîe de tot 
feBuBs rsegre, gatlilne, de covor cu Șîsite, care 
este sub conducerea mea proprie.

Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 
eufere, geante <lo călătorie și pungi.

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu 
să află gata : piesei do lemn în orice mărime, îmbrăcate 
î«o carete iîjie.

Cu stimă Vasiiie Muscata.

Tipografia A. Mure^ianu, Brașov.


