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Nouă colonizări de Ciangăi
în comitatul Huniădoarei.

Se afirmă în mod pozitiv, că 
guvernul din nou voește să. așeze 
nouă colonii de Ciangăi din Bucovina 
în comitatul Huniădoarei. înainte cu 
20 de ani, a mai așezat la Deva și 
Huniădoara două colonii.

Acum s’au cumpărat iar spre 
acest scop, cu bani grei, din partea 
statului două moșii mai mari, una la 
Peștiș a lui Barcsay Tibor, alta a 
deputatului koșuthist Szentivanyi 
Gabor, dela Șoimuș și alte două dela 
doi Evrei, patrioți patentați.

Deci aceste plaiuri sunt desti
nate a forma nonele fortărețe de ma
ghiarizare ca, înpopulate fiind cu Cian
găi, acești „Schyțiani de rassă nobilă“ 
să țină piept „tendințelor de roma
nizare a valachilor molocbi!“

Temerea și groaza ce le inspiră 
tenacitatea de rassă a acestui popor 
românesc, pe care nu-1 pot străforma, 
după chipul și asemănarea lor, nici 
într’un mod, le sugerează și actualilor 
stăpânitori, ca și antecesorilor lor 
ziua-noaptea alte și alte planuri spre 
a nimici ființa etnică a poporului 
nostru autochton.

Pe când zeci de mii de Unguri, 
pleacă din întinsul „Aifbid" unguresc, 
spre America și socializmul de con
trabandă își ridică tot mai temerar 
capul, având loizinca ,.nem kell Isten, 
nem kelJ haza"; pe când Săcuii din 
Ciuc și Treiscaune, pleacă cu droaia 
spre Orient, iar între Dunăre și Tisa, 
decimează sporul natural al poporului 
maghiar sistemul imoral „egy gyer- 
mek-rendszer“, pe atunci patrioticul 
guvern, cu pinteni și tulipane, în loc 
să-și bată capul, cum ar putea sana 
aceste rele, cari într’adevăr rod la 
rădăcina esistenței lor, bagă mâna 
pană in coate în visteria statului și 
cumpără la moșii cu prețuri fabuloase, 
ca să „fericească" pe Românii din 
Ardeal cu nouă colonii de Ciangăi.

Totul să învârte pe lângă cercul 
vițios de maghiarizare.

Fie-care ministru uuguresc, când 
își prezentă budgetul în cameră, spre 
votare, isbutește a primi totul îndată 
ce cu emfază se provoacă la marele 
pericol ce amenință patria din partea 
naționalităților și ’n special a „Ro
mânilor maghiarofagi".

Cu acest „mumuș“ capătă apoi 
Apponyi milioane, să facă școale de 
stat printre naționalități, Daranyi al
tele ca să colonizeze pe Ciangăi. Și 
așa pe clișeul acesta se îndoapă toți 
miniștri de resort și se căpătuesc o 
mulțime de gentry scăpătați ui guri, 
cari isbutesc pe aceasta cale a-și 
vinde cu prețuri ne mai pomenite 

; moșiile spre aceste scopuri patriotice 
I și mântuitoare de țară!

Și toate acestea numai și numai 
de dragul „ideii", de a întemeia sta
tul, din fantasmagoria lor înfierbân
tată numit „unitar maghiar".

Admitem, că cerute și reclamate 
de interese economice, sau industri
ale, pot avea în anumite împrejurări 
rostul lor și colonizările. Trebue însă 
ca baza acestora să fie totdeauna 
morală și să fie țintite spre binele 
obștesc, nu insă cu tendința și cu 
scopul de a nimici unul din popoa
rele conlocuitoare.

Ar avea statul alte probleme ar
zătoare de deslegat, decât să alerge 
vecinie după utopii și să ațîțe nemul- 
țămirea în țară, care azi se manifestă 
numai într’un murmur general, mâ- 
ne-zi însă poate să isbucnească în ma
nifestări cari să sgudue țara din te
melii.

Căci iată cum se prezintă aceste 
colonizări forțate.

înainte de asta cu mai bine de 
20 de ani, adecă înaintea colonizării 
prime de Ciangăi, avea statul la Deva 
un domeniu mare, foarte bun și fru
mos în valea Mureșului și a Cernei. 
Pe vremuri se promisese acest bun 
marelui Șaguna, drept înzestrare a 

unei înființânde episcopii românești. 
Pământ mănos pentru ori-ce fel de 
sî&nănături și priincios, cu deosebire 
fiind situat lângă apă cu bercuri um
broase, prăsilă de vite și râmători. 
Date fiind aceste condiții favorabile 
Românii din țară și jur, cari țineau 
și plăteau arândă bună statului pen
tru aceste locuri, aveau cirezi de vite 
frumoase, târle de oi, și turme de râ
mători. Cu un cuvânt era o economie 
de vite înfloritoare.

Dupăce s’au adus Ciangăi pe 
aceste locuri, s’a închis hotarul și de 
dragul câtorva familii de ciangăi s’a 
dat pradă existența miilor de Români, 
cari azi ne mai având Ioc de pășu- 
nat, decât copasturile stâncoase, cari 
împrejmuiesc orașul, din frumoasele 
vite de odinioară abia mai are câte 

j un biet gospodar o vituță două la 
! casă.
I Apoi unde pui îndrăzneala ocro
tită a acestor coloniști privilegiați, ce-o 
arată în toate ale lor față de Ro
mânii despoiați de interesele lor vi
tale și jertfiți acestor venetici!

Spre caracterizare un singur caz. 
Un biet Român, fost gornic de 

câmp ’mi povestea mai astăvară între 
alte păsuri ale lui următoarele :

„Am fost gornic de câmp, dar a 
trebuit să mă las de slujbă, din pri
cina Ciangăilor. Cât e lumea făceau 
pagube în ogoarele bieților Români, 
cu vite, cai, gâște și tot ce aveau. 
Dacă cutezam, să le zic ceva, ori să 
îi ameninț, că le voi închide vitele, 
atât ’mi trebuia! Și odată veneau 
toți asupra mea să mă toace în cap 
Dacă mergeam la mai marii mei, să 
mă plâng, tot Ciangăii aveau drept. 
Așa, mai bine m’am lăsat fără slujbă".

Iată scopul acestor colonizări is
codite cu mârșevenie și plan infernal 
de a răpi poporului nostru întâiu avu
tul, apoi sufletul său românesc.

Dar precum s’au cheltuit milioa
nele în vânt, cu kișdedovurile și școa- 
lele de stat, așa nici cu sistemele lor 

de colonizare, nu ne vor putea 
brăca de ființa noastră mândi 
Români!

Poftiți, nobili patrioți, luați pâi 
din gura Românului moșnean și o d 
Ciangăului venetic. Românul și pelân 
un bruș de mămăligă, tot Ror 
verde va rămânea, în veci și purur 

Helianthui

In fața unei catastrofe.
In lupta grea de conservare 

purtăm, avem lipsă nu numai 
caractere mari, cari să se jertfeas 
pentru idealurile noastre național 
ci avem lipsă de toți factorii naț 
nei noastre!

Cu durere văd că poporul j 
mân e pe cale de a-și perde u. 
dintre cei mai însemnați factori 
cultură națională. Acest factor e îi. 
vătătorul confesional. Chemarea lu’ 
e măreață pentru-că ea nu să măr
ginește numai la înzestrarea elevilor 
cu cunoștințele reclamate de cerin
țele vieții și ocupațiunile lor viitoare. 
El e chemat în prima linie ca pe 
lângă creșterea tinerelor mlădițe ale 
mult încercatului nostru popor în 
spirit național și introducerea lor .în 
cultură națională, să desvoalte în 
sufletul lor toate momentele ce con- 
stitue viața noastră, să le Infiltreze 
în inimă iubirea de limbă și lege ca 
astfel să crească generațiuni cari să 
se inspire pentru realizarea idealuri
lor noastre românești.»

Acestea sunt datorințe ce le 
impune învățătorilor noștri spiritul 
timpului. Și aceste datorințe învăță
torul le putea împlini sub scutul 
autonomiei școlare.

Ajunși în fața ajutorului de stat, 
și considerând că cei mai mulți în
vățători să declară pentru primirea 
lui fără multă discuție, ni se impune 
întrebarea: Oe urmări va avea ce 
schimbări va introduce în organiza
rea școalelor precum și în-viața în-
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Copilașul din Vifleim.
(Legendă.)
— Fine. —

Palatul lui Irod era o clădire impo- 
santă, în mijlocul căreia se afla o curte 
spațioasă asfaltată cu peatră și încunju- 
rată de clădiri, dealungul cărora se întin
deau trei galerii, una peste alta. Galeria 
cea mai înaltă a destinat-o regele, ca să 
ge țină în ea sărbătoarea copiilor dm Vi
fleim. La porunca regelui galeria s’a stră- 
format în cea mai frumoasă grădină de 
lux. Până peste coperiș șerpuiau vițele de 
vie, strugurii atîrnau pănă. jos, dealun- 
gul păreților și a columelor, iar jur îm
prejur se aflau pomișori încărcați cu por- 
tooale și smochine. Dealungul balustradei 
și deasupra mescioarelor și a divanelor se 
întindeau ghirlande împletite din crini.

In lăoașul acesta feeric erau basinuri 
mari de marmoră cu apă cristalină, în 
care 39 jucau pești de aur. Printre' cren
gile pomdor erau adăpostite pasări din 

toate țările, între cari și un corb bătrân, 
ce necontenit vorbea.

Incepându-se sărbarea sosiră rând pe 
rând copii cu mamele lor. Copilașii erau 
îmbrăcați în vestminte albe, decorate cu 
șinoare putpurii purtând pe căpșorul buclat 
cununițe de rose. Mamele lor, de o sta
tură impozantă, erau îmbrăcate în ves
minte roșii ssu albastre. Un văl alb le 
acoperea bogatul păr, care era prins în 
câteva locuri cu juvaerioale prețioase. U- 
nele ’și aduceau copilul pe brațe, altele 
de mână.

Femeile ocupară loc jos pe galerie. 
Și cura se așezară, veneau solavi și așe
zând măsuțe mititele înaintea lor le ofe
reau cele mai alese mâncări și beuturi așa 
cum se cuvine la o sărbătoare regească. 
Și toate acestea mame fericite, începură 
a mânca și a bea, fără de ași pierde ți
nuta impunătoare, podoaba cea mai fru
moasă a femeilor din Vifleim.

Dealungul păretelui galeriei, aco
perit cu ghirlande de crin, erau postați 
ostași în rând, aghiustați deplin. Ei stă
teau neclintiți ca și când oamenii aceștia 

nu ar avea nimica de a face cu societatea 
de pe galerie. Femeile se uitară la îdco- 
put surprinse la cei înarmați și fără voie 
se întrebau: „Oe treabă au aceștia? Ori 
doară crede Irod că noi nu ne știm purta? 
Crede el că are lipsă de așa o ceată, ca 
să ne țină în frâu ?“ Altele răspândeau 
șoptind, că așa se cuvine la o masă re
gească; acesta este un semn de onoare 
pentru cei Invitați.

La început copilașii erau sfiicioși și 
timizi și stăteau în apropierea mamelor. 
In curând însă se puseiă în mișcare și să 
veseleau de darurile ce le oferea Irod. 
Totul în jurul lor era schimbat ca într’o 
țară fermecătoare. Pretutindeni erau așe
zate fel de fel de delicatese, pomi cu cele 
mai frumoase și bune poame, a căror 
crengi atârnau pănă la pământ ca și când 
te-ar îrnbia să mănânci din ele. într’un 
colț aflară copiii un vrăjitor ce le vrăjea 
într’o clipă fel de fel de jucării în buzu
narele lor, îa alt loo era o menajerie cu 
câți-va tigrii așa de blânzi de te puteai 
sui călare pe spatele lor. Și totuși în pa- 
radizul acesta fermecat par’că nu i atră
geau pe copii nimic așa tare oa șirul lung 

de ostași ce stăteau drepți, neclintiți ca 
și când ar fi de oțel.

Deși se jucau, gândul le era totuși 
neîncetat la ostași, și toți se doreau să 
vină mai aproape, ca să vază oă întru 
adevăr ’s soldații vii, s’au numai niște fi
guri fără de viață.

Jocurile și bucuria celor invitați erau 
la culme. Soldații însă tot mai stăteau 
neclintiți și copiilor li se părea ceva ne 
mai pomenit ca oamenii aceia vii să stea 
lângă Btrugurii copți și lângă oelelalte 
poame, neroișcați, și să nu-și întindă mâna 
după ele,

In fine unul dintre copii nu se mai 
putu răbda să nu se apropie de ostași. 
Tiptil, gata de a o lua la fugă, se apropia 
de un înarmat și fiind-că acesta nu se 
mișca nici acuma, veni și mai aproape și 
pleoându-se, începu să se joace cu cure
lele sandalelor.

Deodată, ca la un semn dat, oamenii 
de fier se puseră în mișcare și cu o furie 
ce nu se poate descrie se aruncară după 
copii. Pe unii îi prinseră de cap și ridicân- 
du-i în sus, îi trântiră cu putere peste 
balustradă în curte unde se sdrobeau d - 
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acă să va primi pe 
anile lui Apponyi? Ră- 

or și ni-1 dau chiar con- 
alui ministru de culte, 
presează pe punctul de 

.aghi ari zării școalelor con-

condițiuni subminează ezis- 
ilelor confesionale și cul- 

itră națională. Prin ele să 
3e în școalele noastre ca limbă 

ropunere cea maghiară, ce 
ă caracterul școalei; să întro- 

nanualele lor cari vor fi con- 
iradițimiilor noastre istorice și 
ale; să Introduce planul lor 
care să aservește învățătorul 

relor de controlă ale statului 
^nind instrument pus în serviciul 
u statului național maghiar.

Acestea sunt adevăruri incon- 
itabile, cari spre durerea noastră 
vor realiza in viitorul cel mai 
jpiat — dacă să va primi ajuto- 
de stat, — abstracție făcând dela 

.terea, statului de-a aduce legi nouă 
a le aplica după cum reclamă 

'itatea de limbă și rasă. înlocuirea 
bei române cu cea maghiară va 
i urmare firească dacă să va in
duce obiectele indicate de ei cu 

nba de propunere maghiară și a- 
mie: Istoria, constituția, aritmetica 
geografia. Aceasta o arată însuși 

■>ponyi când zice că va rămânea 
el pe lângă usul de pănă acuma 
a da ordinațiuni prin cari va im

ine în școale schimbări în toate 
orivințele după cum va cere intere
sul statului național ?

Aceste obiecte vor aduce cu 
ele predarea și a celorlalte, afară de 
religie și română în limba maghiară 
și vom auzi în școale nu peste mult 
cântându-se și cântările lor patrio
tice. Și după cum a declarat minis
trul că va da mai multă putere in
spectorilor, acele operațiuni vor că
dea în dreptul lor — avem cazuri 
și pănă acum — rămânâd ministrul 
for de apelație.

Dar ei nu să mulțămesc cu atâta. 
Mai cer de-a să introduce și manua
lele lor. Aceasța să pare că n’ar fi 
o condiție cu urmări neplăcute pen
tru noi. Prin aceea însă lovesc în 
ce are națiunea română mai scump. 
Lovesc în ouginea noastră. Atunci 
nu să va mai preda istoria noastră 
adevărată care, ne dovedește că sun
tem următorii coloniștilor lui Traian 
de optsprezece secole pe acestea pla
iuri. Să va propune istoria lui Mol
dovan G-herghel din Cluj după care 
noi am fi venit ca ciobani de din
colo de munți mai eri alaltăeri. Să 
va propune istoria care ne arată a 

fi următori hoților trimiși de prin 
temniți ca ajutor Ungurilor.

Și învățătorii vor fi siliți a preda 
acea istorie care ne falsifică originea 
căci în caz contrar cei din turnul 
de veghe“ din Cluj vor zice. Aha! 
1) Acestuia ia expirat pașaportul să-l 
trimetem dincolo de unde a venit.

Dar ei nici cu atâta nu sunt 
mulțămiți. Mai cer ca și planul lor 
să se introducă în școalele confesio
nale. In acel pian să va pretinde 
cât nu poate învățătorul să predee 
nici în cazul când elevii ar ști un
gurește și când ar trăi sub împreju
rări materiale mai favorabile. Această 
condiție e cea mai învederată garan
ție că învățătorul va deveni atârnă-, 
tor de voința lor. Ceea ce pe altă 
cale nu poate presta va suplini prin 
supunere față de scopurile lor.

Prin această condiție mai ur
măresc încă un scop. Și anume: a 
îndopa pe copii cu atâta știință ca-n 
decurs de șease ani să devină Un
guri întregi. In acest mod învățăto
rul să înstrăinează de viața noastra 
națională, nu-și mai poate împlini 
datorința față de neam și va deveni 
instrumentul scopurilor șoviniste. Și 
dacă ’și va arăta vre-odată sentimen
tul iubirei de neam nu numai că 
nu-și va mai primi întregirea sala
rului dară va fi nimicit pentru-că 
într’un astfel de caz păcătuește con
tra idei statului național maghiar și 
Apponyi ne spune inainte ce să plă
tește pentru asemenea crimă.

Așa dară cu primirea ajutorului 
din partea statului primesc învăță
torii și condițiuni contrare sentimen
telor și datorințelor naționale, con
dițiuni cari îi perzecută și nimicesc.

Autoritățile noastre superioare 
bisericești și școlare cari poartă des
tinele ar trebui să fie cu cea mai 
mare precauțiune la rezolvirea ace
stei probleme dacă să va primi aju
torul de stat. Precum zic cei dela 
conducerea statului în fața proble
melor mari că nu pot arunca în 
mod așa de ușuratic tradițiunile mi
lenare ale poporului maghiar, în toc
mai așa și auctoritățile noastre su
perioare să nu ne expună în mod 
ușuratic curentului șovinist.

Iar domnii învățători cari sunt 
dătători de ton la rezolvirea acestei 
probleme ar face cu mult mai bine 
să dovedească mai multă iubire față 
de autonomia noastră școlară și mai 
mult devotament față de aceia cari 
chemați sunt de-a prevedea urmările 
triste pentru neamul nostru și cu 
deosebire chiar pentru învățătorii con
fesionali în astfel de împrejurări.

Să aibă în vedere domnii învă

țători și aceea că strămoșii noștrii 
prin suferințe de veacuri — pe cari 
nu prea dovedim a le cunoaște — 
pe lângă legea ce-o avem ne-au păs
trat o limhă prin care ni s’a dove
dit originea cu care ne mândrim, 
dându-ne de frați popoare cu trecut 
atât de glorios.

Iar dacă, aceste comori națio
nale ce s’au păstrat cu suferințe de 
veacuri și pe cari să întemeiază cele 
mai elementare drepturi câștigate 
prin grele lupte politice s’ar arunca 
în gârlă în mod așa ușuratic, ce ar 
însemna?

Ar însemna o catastrofă, de care 
Dumnezeu și geniul bun al neamului 
nostru să ne ferească.

Un aderent al autonomiei școalei, 
al libertății învățământului și al 
independenței învățătorului.

Revista politică.
Sâmbătă s’a început în dieta un

gară dezbaterea budgetului miniște- 
riului de justiție. In discursul, cu care 
a introdus desbaterea acestui budget, 
ministrul de justiție Polonyi a vorbit 
despre activitatea sa de 9 luni ca mi
nistru și a spus multe și de toate, ce 
vrea să mai ducă în îndeplinire. Intre 
altele a spus, că va regula numirile 
notarilor publici și sediile tribunalelor 
și judecătoriilor, va înființa și jude
cătorii nouă și în ținuturile românești 
(în Brad, Petroșeni și Reșița), va îm
bunătăți și lefurile judecătorilor. Va 
presenta și mai multe proiecte de 
legi, dintre cari cel mai urgent este, 
cel referitor la regularea relațiilor de 
proprietate în Ardeal. Judicatura cu-1 
rială în chestii electorale încă va fi 
supusă unei reforme. In fine Polonyi 
a mai pus în vedere că va presenta 
un proiect privitor la pressă, prin 
care se vor lua măsuri contra agita
torilor (!?)

Desbaterea budgetului ministe- 
riului de justiție u’a presentat deastă- 
dată nici un interes deosebit, deoare
ce întreaga dietă era preocupată de 
afacerea Polonyi-Halmos-Lengyel. de
spre care vorbim la alt loc al foaiei 
noastre. Astfel desbaterea s’a termi
nat deja în ședința de Marți, votân- 
du-se budgetul în general și în spe
cial In aceeași ședință s’a votat și 
budgetul ministerialul de honvezi.

*

In ședința de eri, Mercur!, a die
tei s’a început desbaterea budgetului 
ministeriului de finanțe.

♦

Se știe că mai multe mandate

ale deputaților naționaliști au fost 
protestate și că s’a orânduit cerceta
re la fața locului. Intre alte mandate 
a fost protestat și mandatul deputa
tului Dr. Teodor Mihali din Ileanda 
mare. Se vede însă că alegătorii, cari 
au protestat acest mandat, și-au tras 
pe samă că nu vor putea reuși cu 
protestul lor și astfel au retras pro
testul.

0 știre mai puțin îmbucurătoare 
vine din Budapesta, vestindu-ne că 
comisiunea cenzurătoare dietală a ni
micit mandatul dep. Coriolan Bre- 
diceanu, obținut în cercul Bocșei și 
astfel în curând se va face o nouă ale
gere. Foile ungurești spun, că guver
nul va candida în cercul acesta pe 
publicistul maghiar Iuliu Weiss. Din 
partea Românilor încă nu s’a nomi- 
nat candidatul naționalist.

V

In Rusia sunt la ordinea zilei 
alegerile pentru Duma. In Petersburg 
s’au început alaltăeri alegerile man
datarilor muncitorime!, cari vor avea 
să aleagă apoi un anumit număr de 
deputați. Au fost aleși cu totul 94 
mandatari, dintre cari 38 democrați- 
socialiști, 4 cădeți, 23 moderați fără 
partid și 22 fără partid. Patru par
tizani ai dreptei s’au unit cu demo
crații socialiști și unul cu revoluțio
narii socialiști. Resultatul acestei ale
geri nu e complet, deoarece din 25 
mii lucrători nu au luat parte la vot 
decât 10,000. O altă telegramă din 
Petersburg spune, că guvernul nu prea 
are mari speranțe de reușită, deoa
rece partidele opoziționale sunt foarte 
bine organizate.

Afacerea Polonyi-Halmos-Lengyel
S’a încurcat rău afacerea Polonyi- 

Halmos în săptămâna din urmă; rău pen
tru ministrul de justiție Polonyi, dar nu 
mai puțin rău și pentru întreg ministerial.

Polonyi. cu ajutorul medicului de 
casă ai iui Halmos, a fost dobândit dela 
acesta o declarație în scris, prin care Hal
mos își retrage toate învinuirile îndrep
tate în contra lui.

Bucuria lui Polonyi că a scăpat, n’a 
durat însă mult. Nu vrea să creadă a- 
proape nimeni în nevinovăția lui Polonyi. 
Lumea zicea, că Halmos n’a spus adevărul 
în declarația sa, că a fost influințat de 
medicul lui. Cei doi fii și ginerele lui Hal
mos (medic și el) au făcut declarații, cari 
au întărit numai lumea în aceasta cre
dință.

l)ar s’a ridicat și un alt adversar al 
lui Polonyi, Lengyel Zoltan, care în ziarul 
>A Nap« a declarat că susține acuzațiile 
lui Halmos, îndreptând contra lui Polonyi 
și alte nouă acuzații, cum că ar fi umblat 
ca advocat și conzilier comunal cu șoalda 
și cu înșelăciuni în diferite cazuri, ca să 
se îmbogățească. L’a mai învinuit, că cu

pardoseală, pe alții îi traseră în bajouete, 
iar pe alții îi trântiră de păreți, ca după 
aceea să i arunce în curte.

In primul moment era o tăcere ca’n 
mormânt. xMamele și copilașii încremeni
seră. Dar în momentul următor se deștep
tară nefericitele mame și pricepând ce s’a 
întâmplat, se aruncară cu o sbierătură, 
ce-ți rupea inima din piept, pe ostași.

Prin galerie mai erau copii pe oare 
nu-i prinseră încă. Soldații alergau după 
ei, iar mamelo lor se aruncau înaintea 
lor, prinzând cu mânile lancea ascuțită, ca 
să-i abată dela omor. Alte femei a oăror 
copii erau morți se arunoară pe ostași 
prinzându-i de grumaz și ceroau să-i ucidă 
drept răzbunare pentru moartea copila
șilor lor. In tumultul acesta sălbatic, pe 
când sbierături îngrozitoare cutrierau pa
latul și se petreceau cele mai înfiorătoare 
lupte sângeroase, ostașul — straja porții 
din Vifleim — sta nemișcat pe treapta 
cea mai de deasupra ce ducea spre gale
ria a doua. El nu luase parte la luptă și 
la omoruri, oi avea ordin să ridice arma 
numai în contra acelor femei, cărora le a 
fost succes să-și ia copiii lor în brațe și 

oari cutezau să treaoă pe dinaintea lui 
spre a se coborî în jos pe trepte. Privirea 
lui era așa de înfiorată încât bietele mame 
prefereau a se arunca pe balustrade în 
jos, decât să treacă pe dinaintea lui.

„Adevărat cuminte lucru a făcut că
pitanul că m’a postat aci*,  se cugeta os
tașul în sine. „Să fi fost altul în locul meu 
de mult s’ar fi aruncat și el în lupta — 
și de in’ar fi cuprins și pe mine dorul de 
luptă, cel puțin o duz nă de copii ar fl 
scăpat ou viața* 4.

Gândiodu-se astfel, iată că se apro
pie de el o femeie tânără oe-și ținea strâns 
în brațe copilașul. In fuga ei îngrozită 
ajunse pănă la el, nefiind oprită îo calea 
ei de nici un oștaș.

„Iată una, care este aproape să 
scape", se gândi ostașul. „Nici ea și nici 
copilul ei nu’s vulnerați Dacă n'ași fi eu 
aciia**...

Femeia veni» cu atâta repeziciune de 
credeai oăsboară cătră el, încât nu avuse 
timp să o vadă în față nici pe ea, nici 
pe oopilul ei. Stând nemișcat la locul său 
întoarse arma ascuțită în contra fugarei, 
care observând perioolul se repezi asupra 

armei. In același moment un auzi bîzăit 
asupra capului și o groaznică împunsătură 
în ochiul drept îl ameți. Arma îi căzii din 
mână și repede du3e mânile la ochi. In 
timpul acesta scurt îi succese femeii să 
se furișeze pe lângă soldat și să scape 
din palat...

*

Io dimineața zilei următoare ostașul 
cunoscut sta cu unii din camarazii săi 
strajă la poarta orașului. Era des de di
mineață, porțile grele de fier deabia se 
deschiseră. Se părea că de astă-dată ni
menea n’a așteptat deschiderea lor, căci 
nu se vedeau cetele de lucrători ca de 
altădată. Toți locuitorii Vifleimului erau 
îngroziți de sângeroasa scaldă din palatul 
lui Irod și nici unul nu mai cuteza să-și 
părăsească locuința.

Într’un târziu soldatul observa că un 
bărbat și o femeie veneau grabnic pe 
stradă în jos, apropiiudu-se de poartă. Ei 
înaintau repede și aruncau priviri înspăimân
tătoare în jurul lor, așa ca și când ar fugi 
de o primejdie. Bărbatul ținea o bardă în 
mâuă strângând-o de mănunchi oa omul 

hotărât să-și spargă calea dacă cine-va 
l’ar opri.

Ostașul nu lua seama bărbatului, ci 
a femeei, căci i se părea că aceasta sa- 
mână cu cea care se furișase pe lângă el 
în palatul lui Irod. Cu cât se apropia fe
meia mai tare ou atât îi se părea ostașu
lui, că observă mai bine copilul ce-1 duoea 
femeia în brațe. „Sunt sigur, își zise osta
șul că aceasta-i femeia care s’a strecurat 
aseară, pe lângă ruine. Deși nu i-atn pu
tut vedea fața, o recunosc după ținută".

Bărbatul și femeia veneau cu repe
ziciune spre poartă, că și când nu s’ar aș
tepta ca cine-va să-i oprească în drumul 
lor. De-odată soldatul îi opri în loc.

„Pentru ce ne oprești să mergem la 
câmp, la lucrul nostru**  întrebă bărbatul. 
„Tu poți merge", răspunse ostașul, „eu 
vreau să văd ce asounde femeia ta în 
rochia ei“.

„Nu e decât pâne și vin, cu ce tre- 
bue să ne nutrim**,  răspunse bărbatul.

„Să poate să ai dreptate, zise osta
șul, dar dacă este așa, pentru ce nu mă 
lași să văd?

t „Nu voesc ca să vezi și te sfătuesc 
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ajutorul unei baronese din Viena, Rosa 
SchSnberger, amanta unui mare demnitar 
al curții, a umblat să spioneze ceea-ce se 
petrecea la curte pe la începutul anului 
1905, și să facă cumva să fie pr;mit de 
monarch în audiență Fr. Kossuth.

Polonyi a voit să răspundă lui Len
gyel stăruind ca acesta să fie dat afară 
din partidul independist, iar lui însuși 
să i-se voteze încredere.

In ședința de Luni a partidului in
dependist s’au luat hotărîri în privința 
aceasta. Lengyel a fost scos din partid, dar 
numai puțini au votat pentru eliminarea 
iui — încredere însă nu i-s’a votat lui 
Polonyi.

Intr’aceea au isbucnit neînțelegeri 
chiar și în sânul guvernului. Contele An- 
drassy, ministru de interne, eerii ca Po
lonyi să se justifice înaintea tribunalului, 
ce nu voia acesta. Andrassy s’a supărat 
apoi pe Polonyi, fiindcă acesta a zis în 
cameră, că și Andrassy știe de scrisoarea 
lui adresată cătră baroneasa Schfinberger 
și publicată de Lengyel. Andrassy neagă 
aceasta hotărât și a declarat că dimisio- 
nează și numai în cazul acela v’a rămânea 
în guvern, dacă Polonyi va eși de acolo.

Astfel s’a născut criza ministerială. 
Acum umblă ministru-președinte Wekerle 
pe la Viena, să aplaneze criza. E! este 
ajutat de ministrul Aladar Zichy.

Știrile mai nouă spun, că lui Zichy 
i-ar fi succes în fine cu amenințări al în
demna pe Polonyi să-și dea dimisiunea. 
Polonyi a cerut numai ca să fie demisio
nat într’o formă cinstită : să demisioneze 
întreg cabinetul și apoi să se constitue 
acelaș cabinet din nou, însă fără Polonyi, 
cu altă persoană în postul de ministru al 
justiției.

*

In ciubu) independist, Marți seara, 
fiind de față și Polonyi s’a discutat viu 
afacerea lui. Deputatul conte Vladimir 
Zichy i-a zis lui Polonyi: >Tu ori trebue 
să demisionezi, ori să te prezenți înaintea 
juriului». Polonyi îi răspunse : »Nu pot să 
părăsesc acum postul meu, căci atunci s’ar 
zice că eu însumi recunosc a fi necinstit«. 
Contele Zichy îi răspunse : »Nu trebue să 
demisionezi, ajunge dacă vei merge înain
tea unui tribunal.

Atunci Polonyi tresărind zise: »De 
ași merge înaintea unui tribunal, mi-aș 
compromite deja prin acest pas cinstea».

Declarația aceasta a ministrului pro
duse mare mișcare între cei de față și 
câțiva strigară: Cum poate, un ministru 
de justiție, să vorbească așa ?

Polonyi răspunse : Nu mă voiu duce 
înaintea juriului. Știu cum să pertractează 
la juriu și știu că jurații de regulă nu 
sunt nepreocupali.*

De aici să poate conchide cu ce mare 
greu să va fi decis Polonyi, ’la stăruințele 
ministrului Zichy, de a demisiona.

*
16 deputați independiști în frunte cu 

contele Stefan Karolyi publică o declarație, 
în care spun că nu e adevărat, că partidul 
independist în conferența sa de Luni arii 
votat încredere lui Polonyi. Ei declară tot
odată, că părerea lor este, că pe câtă vreme 
afacerea Polonyi nu va. fi clarificată defi
nitiv înaintea, tribunalului, a singurului for 
competent, ea nu va putea fi rezolvată 

nici printr’o hotărîre a partidului, nici 
printr’un vot de încredere parlamentar.

*
In numărul do eri al ziarului >A Nap« 

publică Lengyel Zoltan o nouă declarație, 
care în fond e îndreptată in contra lui 
Ugron Gâbor. Lengyel face în această de
clarație o nouă destăinuire spuind, că a 
aflat zilele aceste că foaia partidului inde
pendist «Fiigetlen Magyarorszâg«, pe baza 
unui mandat dat de guvernul Fejervary, 
dar neîncassat, a cerut dela guvernul ac
tual suma de 29.050 coroane. La aceasta 
destăinuire să referă ceea ce a zis Kos
suth în conferența partidului, când s’a jă- 
luit, că Lengyel a început să’l atace nu 
numai pe Polonyi, ci și pe dânsul.

Din dieta ungara.
Afară de deputatul Ștefan Petrovici, 

au mai vorbit cu ocaziunea dezbaterei bu
getului cultelor și a instrucțiunei publice 
deputății români Dr. Iuliu Maniu și Cor. 
Brediceanu.

Dep. Iuliu Maniu, luând cuvântul în 
ședința dela 15 Ian. st. n.. a combătut teza 
desfășurată de miniștri și de toți deputății 
maghiari, că fie-care cetățean trebue să 
știe și să învețe ungurește. A dovedit cu 
argumente pedagogice, că școlarii fiind 
siliți a învăța ungurește în școalele pri
mare, printr’asta se împiedecă numai pro
gresul lor în învățătură. Arată că elevii 
români dela școalele de stat știu mai pu
țin decât elevii din aceeași clasă dela o 
școală confesională română.

Zice că a atins foarte dureros pe 
deputății români limbagiul vorbitorilor 
maghiari, cari văd în nizuințele de cultură 
ale Românilor numai dușmănie față cu 
statul și cu națiunea maghiară. Ba. unul 
din ei (Hellebronth) a mers până a zice 
că școalele noastre românești nu sunt 
decât »cuiburi de trădare de patrie«.

Vorbește apoi de declarațiile mini
strului Andrassy — care a zis că »iubește 
poporul, dar pe agitatori îi va prigoni 
fără de milă« ■— și zice că «strivirea 
agitatorilor», cu care ne amenință nu e 
ceva nou, căci numai dela 1896, în zece 
ani, pedepsele, cu cari au fost loviți poli- 
ticianii români în procesele pornite împo
triva lor fac în total 40 de ani, și amendele 
trec peste 52,000 de coroane. Iar cum 
iubesc poporul, o dovedesc prin aceea că-1 
tratează peste măsură nedrept. In comu
nele unde s’au înființat școale de stat, 
s’au detras ajutoarele date până atunci 
de stat școalelor confesionale române. Ori 
încătrău privim, poporul e scurtat.

Dep. Maniu spune apoi că mi
niștrii și toți deputății maghiari pretind 
că legea naționalităților nu se poate exe
cuta, fiindcă nu voesc să se execute, nu 
voesc ca poporul nostru să se desvolte 
după cum cere firea și individualitatea lui 
etnică românească.

Nu poate recunoaște nici decum teza 
pusă de Apponyi, că Maghiarul e stăpân 
în această patrie și anume pentru că într’o 
țară democrată stăpân e fie-care cetățean 
muncitor. Dacă numai Maghiarul ar fi aici 
stăpân, ar urma ca celelalte popoare să 
fie slugile lui.

Ca țara să fie tare și viitorul ei asi
gurat, trebue să se bucure fie-care popor 

de egală. îndreptățire și toate să fie mul- 
țămite. Nu primește budgetul.

Co 'dele Apponyi, ministrul cultelor, 
răspunzând deputatului Maniu recunoaște, 
că acesta a vorbit obiectiv și cu argumente 
pedagogice. încât pentru învățarea limbei 
maghiare o ține neapărat de lipsă pentru 
toți cetățenii, ca singura copcie a comu- 
niunei lor intelectuale și de sentimente, 
dacă nu s’ar izola massele nemaghiare și 
ar deveni dușmane patriei. Dacă a zis că 
Maghiarul e stăpân în aceasta țară, a în
țeles pe toți cetățenii statului, cari sunt 
membrii ai «națiunei politice unitare ma
ghiare». Așadar, numai acela poate să fie 
aici stăpân care să mărturisește ca mem
bru al națiunei maghiare politice.

*
La desbaterea specială a bugetului 

cultelor a vorbit iar Banffy, cerând ca 
cele 16 școale medii ale naționalităților să 
fie ștrăformate în școale de stat, căci nu
mai așa se poate clădi statul național ma
ghiar, dacă nu vor fi decât școale de stat 
maghiare.

Dep. Brediceanu a protestat contra 
«ideilor distrugătoare de patrie» ale lui 
Banffy, idei cari numai neîncredere pot 
sădi în sufletele Nemaghiarilor. Banffy în- 
vinuește pe Români, că au fost la Expozi
ție în București. Au privit expoziția. Ce 
au făcut alta? (Voci: Ați beut! a-ți con
spirat !) Nimeni nu va putea însă dovedi 
aceasta Banffy a mai adus ca argument con
tra noastră, că cei ce ies din școalele ro
mânești adresează scrisorile lor la Blaj și 
Cluj și nu cu numirea ungurească. Dar ce 
să-i faci dacă așa vorbește poporul ? Banffy 
a mai adus înainte contra școalelor noa
stre medii, că mulți copii maghiari săraci 
din acele ținuturi sunt siliți a le vizita, și 
acolo n’ar fi educați în sens patriotic. D 
Brediceanu întreabă : dar sărmanii mei co
pii n’au fost siliți să viziteze școale ma
ghiare, unde n’au fo.-t tratați cu acea iu
bire, care singură îi poate atrage?

încheie protestând din nou contra 
ideilor despotice ale iui Banffy.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 24 Ianuarie. In consi

liul de miniștri ținut eri seara, s’a 
luat decisiunea ca Polonyi să pășească 
pe cale judecătorească și să intenteze 
proces, în calitate de ministru de 
justiție, contra lui Lengyel.

Budapesta, 24 Ianuarie. Rezultatul 
consiliului de miniștrii a fost comu
nicat de Kossuth partidului independist. 
Kossuth a declarat că Polonyi inten
tează procesul în interesul partidului, 
de oarece e de mare importanță, ca 
coalițiunea să nu se spargă. Majori
tatea membrilor partidului kossuthist 
nu consideră însă prin decisiunea con
siliului de miniștrii crisa de încheiată, 
ci cel mult de amânată.

BudapgSta, 24 Ianuarie. Știrea 
despre demisionarea lui Andrassy nu 
se confirmă.

București. 24 Ianuarie. D-l gene

ral de brigadă Moise 
în primire comanda di

București. 24 Ianuarie, 
relui viscol ce continuă în 
tații n’au putut pleca la Bu
nici eri camera n’a putut 
neputându-se completa număj 
putați.

Constanța. 24 Ianuarie. 
„Kelet“ sub pavilion ungar, 
din Sulina spre Constanța cu 
ger! și marfă de acum 4 zile, 
sosit încă aci și nici nu se ști 
se află. Sunt temeri că „Kelet 
rit în valuri.

Constanța- 24. Ianuarie. Va, 
„Carolcare era să sosească eri no 
aici, n’a sosit în port. Prin telegi 
fără sârmă vaporul „Carol a anu 
că se găsește în largul mării, fări. 
putea determina exact poziția sa. , 
toată furtuna ce a bântuit pe M- 
Neagră vasul „Carol“ n’are nit 
avarie. Remorcherul „Sulina" a pic 
eri la prânz în căutarea lui.

Petersburg. 22 Ianuarie. In guv' 
namentul Iaroslav temperatura a ( 
zut la 50 grade sub zero.

ȘTIRILE ZILEI.
— 11 (24) Ianuarie

Delegațiunea consiliului comunal ’ 
București, care a sosit Joi seara la Vien 
a fost primită de populațiunea Vienei 
frunte cu primarul Dr. Lueger în mod cui. 
nu se poate mai cordial și însuflețit, b 
onoarea oaspeților s’au dat banchete : 
prânzuri particulare, cu care ocaziune s’au 
rostit discursuri, în cari s’au relevat legă
turile de prietenie ce există între poporul 
românesc și populațiunea Vienei. Zi de zi 
au făcut oaspeții escursiuni prin Viena și 
prin împrejurimile Vienei, visitând nume
roase stabilimente, între cari filtrele dela 
Kaiserbrunn, unde se va așeza o tablă 
comemorativă în onoarea delegațiunei 
române, apoi oborul, uzinele electrice etc. 

, Marți seara colonia română a aranjat în 
onoarea oaspeților un comers festiv, dela 
care s’au espediat telegrame Maj. Sale Mo- 
narchului și regelui Carol. Tot Marți de
legații români au participat la o ședință 
a camerei vieneze, unde au fost salutați 
cu mare căldură de cătră președintele ca
merei Vetter.

Pentru gimnastul gr.or. român din Brad 
s’a pornit în toate părțile locuite de Ro
mâni o frumoasă mișcare, cu scop de a se 
aduna bani ca acest gimnasiu, care până 
acum are numai 4 clase, să fie completat 
la 8 clase gimnasiale. Direcțiunea institu
tului «Cvișana» din Brad a votat suma de 
50,000 cor. pentru acest scop. Direcțiunea 
casei de păstrare din Mercurea a hotărît 
ca mărcile de presență ale membrilor ei 
pe anul 1907 să fie date fondului gimna- 
sial din Brad, iar dela fruntașii din Mer
curea s’a strâns frumoasa sum i de aproape 
2000 cor. pentru acelaș scop.

să ne Iași calea liberă0. Și zicând acesta 
bărbatul ridică barda asupra, ostașului, Fe
meia îi puse însă mâna pe urmăr.

„Nu te certa cu elK se ruga ea, eu 
vreau să cerc altceva, vreau să-i arăt să 
vază ce duc, căci sunt convinsă, că nu-i 
va face nimica0. Apoi cu o admirabilă 
mișcare și aii deplină încredere, desfăcii 
un colț din rochie.

Oe minune! Soldatul fu orbit de o 
strălucire cerească. Ce purta femeia aceea 
în rochia ei ascunsă, nu-și putea da seamă 
nici el. Era ceva strălucitor, ceva minu
nat ce n’a mai văzut în viața lui.

„Eu oredeam că ai un copii în brațe", 
zise el. „Tu vezi ce port" răspunse fe
meia. Acuma deabea observa ostașul că 
femeia avea în brațe un buchet mare de 
crini albi culeși de pe câmpia din fața 
Vifleimului. Dar crinii erau mai bogați în 
strălucirea lor, încât abia se putea uita la 
ei. Ostașul întinse mâna spre criui, căci 
nu putea să se desbare de gândul, că el 
a văzut un copil în brațele femeei. El 
atinse crinii, simți însă numai frunzele 
moi ale florilor.

Văzând femeia zăpăceala ostașului

îi zise: „Voești acum să ne deschiz calea" ? 
Ostașul se dădu la o parte, iar fugarii tre
cură prin poartă....

Pe când ostașul se uita în urma 
fugarilor, auzi deodată strigăte pe stradă. 
Era căpitanul cu câți-va ostași ce alergau 
spre poartă. „Prinde-i“ strigau ei, „încuie 
poarta înaintea lor, nu-i lăsa să fugă®.

Sosind lângă ostașul zăpăcit, căpita
nul îi spuse, că a dat de urma lor că i-au 
căutat în casa lor, dar chiar atuncea au 
fug't! Ei au văzut pe părinții copilului 
fugind cu copilul. Tatăl copilașului era 
un om puternic cu păr și barbă căruntă 
cu o bardă în mână, iar mama o femeie 
naltă care ținea îd crețele rochii copilul.

Pe când povestea căpitanul un beduin 
sosi călare; ostașul îl trase cu puterea 
jos de pe cal, și urcându-se într’o clipă pe 
calul Beduinului, o porni în fugă nebună 
după fugari.

*
Câteva zile după aceea aflăm pe că

lărețul prin înfricoșați! munți, ce se în
tind pe partea sudică a Iudeei. El încă 
tot urmăria pe cei trei fugari din Vifleirn, 
pe cari în zadar încercase să-i prindă. „Oa

menii aceia par a avea puterea să des
pice în două pământul, ca să se ascundă 
în el“, își zise năcăjit soldatul. „Nu odată 
mi-au fost așa de aproape de puteam 
arunca laucea după copil și totuși au dis
părut! Irai vine să cred acuma că nici 
când hu i voiu mai putea ajunge".

Ostașul era eu totul descurajat, i-se 
părea că el se luptă cu puteri supranatu
rale și fără voie se întreba, că oare zeii 
sprijinesc pe oamenii aceea în contra lui?

„Oboseală zadarnică! Mai bine să 
mă întorc cătră casă, înainte de-a muri de 
foame și de sete prin sălbăticiunile ace
stea0, își zise ei în mai multe rânduri. 
Apoi îl cuprinse din nou frica, gândind că 
cel așteaptă acasă daoă va merge fără 
ispravă. Sigur că nu-1 vor ierta, căci chiar 
el a fost acela care a soăpat copilul în 
două rânduri.

Se făcuse din nou amiazi, căldura 
era teribilă prin părțile acelea neumbrife, 
leac de vânt nu se simțea. Ostașul și ca
lul erau aproape de peire. „Nu se mai 
plătește să mai umblu după ei, cari și așa 
trebue să piară în pustiul acesta", se gândi 
soldatul și observând în apropiere o peș

teră, se îndreptă spre ea, ca să scape de 
razele ucigătoare ale soarelui.

Când voi să între în peșteră, rămase 
din nou surprins, văzând de ambele părți 
ale peșterei câte două tufe de crini albi 
admirabili, cari umpluseră locul cu miro
sul lor amețitor. O mulțime de albine su- 
geau mierea din flori. Ostașul rămase din 
nou zăpăcit. In pustiul acesta unde nu 
afli nici un fir de iarbă verde, unde totul 
e ars, să afle flori de crini și albine? A- 
ceasta îl puse în uimire. El rupse repede 
un crin și-l luă cu sine în peșteră.

Peștera nu era nici adâncă și nici în
tunecată. Se putea observa că într’ânsa 
mai erau trei persoane, o femeie, un băr
bat și un copil, întinși pe pământ, și adân
ciți în somn.

Nici odată nu a palpitat inima osta
șului mai tare ca în momentul acesta. 
Erau chiar fugarii pe cari îi căutase el în 
zadar atâta timp. Ostașul își scoase bajo- 
neta din teacă și se aplecă asupra băia
tului. Și cât era de fericit, căci îl recu
noscu pe acel copil care se juca la poarta 
orașului cu crini și albine.

„De aceea am urât eu copilul acesta.
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Ardelenilor «Frăția*  din 
ignatie Mircea președintele 

ăția« a fost primit în au- 
na României Joi 5 Ianuarie 

jum. p. m. D-,1 Mircea a pre- 
anei, cu aceasta ocazie, un 

..at despre rezultatul balului 
societate a dat în prima zi de 

i folosul instituțiunei «Vatra Lu- 
bal care a fost dat sub patro 

inei. Suverana a rămas încântată, 
. Mircea i-a comunicat că bene- 

îet a fost de lei 3605, sumă pe care 
litul președinte al societăței «Frăția*  
is’o în mânile reginei.
n loc de cunună pe sicriul fericitei 
Zoe Petric n. Onițiu au contribuit 

u masa studenților rom. din Brașov 
,enia și Dr. Nicolae Vecerdea 100 cor., 
'ioara și Nae Mircea din București 20 cor., 

ua Maria G. Dima 10 cor. și familia 
■. I. Bunea 10 cor.

Tot pentru masa studenților au intrat: 
) pe lista de colectă nr. 12 (colectant 
oan Moldovan din Hendorf, student de 

sa VI. gimn.): Hie Moldovan 40 bani; 
Piroș 20 bani; Zah. Bocan 40 bani; Ilie 

jmuția 20 bani; Achim Robu 20 bani; 
Jc. Stoica 20 bani; Nic. Hantău 20 bani; 
lie Moldovan 10 cor.; I. Grusea 20 bani; 
neof. Grusea 20 bani; Gh. Moldovan 20 bani; 

ic. Piroș 40 bani; D-l Nic. Dobre, paroch 
cor. 80 bani; cîi totul 20 cor. 2) Dela 
1 Dr. Gh. Ciuhandu, refer, școl. Arad 6 cor. 
pe lista de colectă nr. 3 (colectant loan 

uașiță din cl. VIII, gimn.): Sabin Catilina
1 cor.: N. N. 2 cor.; P. Lazar 2 cor.; I. (in- 
’escifrabil) 2 cor.; I. Dan (?) 6 cor.; Dr. I. 
Slekes 4 cor.; cu totul 17 cor. 4) pe lista 
le colectă nr. 4 (colectant Ioan Popu din 
J. VIII, gimn.): D l Dr. Octavian Vasu, adv. 
20 cor.; Dr. Teodor Popescu 6 cor.; Dr. A. 
Micu 6 cor.; Dr. Perția 6 cor.; Dr. Șenchea 
6 cor.; Georgiu Popu 5 cor.; G. Marhae(?)
2 cor.; Iosif Hercicgea 2 cor.; cu totul 53 cor.

Primească marinimoșii donatori cele 
mai călduroase mulțumiri. Direcțiuneagimn. 
gr. or. român.

Fasiunile asupra datoriilor intabulate 
pe case ori moșii. Cei ce plătesc interese 
pentru datorii, sau rente intabulate pe 
case și pământuri, dobândesc un acăză- 
mânt al dării suplementare, adecă al arun- 
cului după darea de casă și pământ, dacă 
fac în timpul prescris de lege fasiunile lor 
asupra acestor datorii întabuiate. Pasiu
nile se pot face pănă la 31 Ianuarie st. n. 
1907 pe blanchete, ce se capătă |la toate 
primăriile (antistiile) comunale și se pot 
preda în decursul orelor de oficiu pro vă
zute cu datele și cu subscrierea necesară. 
La cas de boală sau ivindu-se altă pie- 
decă, din pricina căreia cineva n’a putut 
preda la tirnp fasiunea sa, celui împedecat 
îi stă în drept a face o cerere de justifi
care, arătând căușele, pentru cari a fost 
împedecat și înaintând fasiunea datoriilor 
sale pe imobile pănă Ia 15 Februarie n. c. 
tot la primăriile comunale și la percepto- 
rateie orășenești. Cel ce ria înaintat fa
siunea sa pănă la 31 Ianuarie n. sau n'a 
justificat întârzierea ei pănă la 15 Fe
bruarie st. n. 1907, pierde avanlagiul ce 
1-1 dă legea pe acest an, adecă nu i-se 
mai scade nimic din arunc pe case și 
moșii.

Prelegere și petrecere poporală în 
GhimbaV- Sărbătorile mari din iarna acea

sta s’au încheiat în Ghimbav în ziua «Sf. 
loan*  cu o prelegere poporală ținută în 
numele >desp. Asoc. Brașov*  de d-l înv. 
dirig. A. Boldor, și cu o producțiune de 
cântări și declamări din partea tinerimii 
adulte. Ocupându-se poporul nostru numai 
cu economia de câmp, a fost o ocaziune 
binevenită, atât pentru d-l prelegător de 
a și desfășura prețioasele d-sale cunoștințe, 
cât și pentru popor de-a prinde tot mai 
multă îndemânare în cultivarea rațională 
a pământului, împreunând partea teoretică 
cu experiențele zilnice. Tema despre care 
a vorbit d-l Boldor a fost, cultivarea ra
țională a pământului și folosul și impor
tanța gunoiul pentru fertilitatea pământu
lui. Intr’un grain poporal și neaoș româ
nesc a desvoitat această temă d-l prele
gător cu mult succes, stăruind deosebit 
asupra arăturilor de toamnă și asupra 
pregătirei și folosirei gunoiului pentru ară
turi și fânațe. Ii aducem d-lui Boldor si 
pe aceasta cale mulțămita și recunoștința 
noastră.

După terminarea prelegerii s’a înce
put producțiunea. S’a cântat »Sună Buciu
mul*,  >Păsărică trecătoare« și «Numai 
Popă«. Iți era mai mare dragul să vezi și 
să asculți tinerimea toată, îmbrăcată în 
port național și condusă cu destoinicie de 
d-l înv. D. Marcu. Deosebit plăcută impre
sie a făcut publicului declamarea poesiilor 
«Dușmancele*  de cătră Valeria Șurariu, și 
«Rada*  de cătră Elena Toma, ambele îm
podobite cu portul de flori și fluturei. După 
producțiune s’a jucat >Călușerul« și «Bă- 
cuta«, de 11 voinici, cari cu aceeași dibă- 
tie știu răsturna glia și buboi și pămân
tul. S’a continuat apoi cu jocul până ’n 
zori cu curaj și voie bună, așa numai cum 
Românul știe să-și petreacă, dovedindu-se 
și prin aceasta forța și setea lui de viață 
și libertate. Și era o animație și o ropo- 
teală și la domni și popor de pare că so
sise «ceasul vremilor răzbunătoare» de jale 
și asuprire. Astfel sara de »Sf. loan» a 
fost și instructivă și și plină de veselie — 
și să dea Dumnezeu când o fi mai rău nu
mai așa să fie. — Ghimbav, 10 (23) lan. 
1907. losif Oomanescu, paroch.

Ger cumplit. Din Lemberg(Galiția) vine 
știrea, că acolo domnește un ger cumplit. 
Termometrul s’a scoborît la 27 grade sub 
zero. Compania de salvare a trebuit să 
intervină Marți în 60 de cazuri de îngheț 
de oameni. Nimeni nu mai îndrăznește să 
iasă pe strade, cari sunt pustii. Birjarii 
refuză serviciu. Din comunele galițiene 
sosesc mereu știri despre țărani găsiți sub 
zăpadă, mor ți de ger.

In Rusia domnește deasemenea un 
ger cumplit. Temperatura s’a scoborît până 
la 36 grade. Pe străzi și pe drumuri se 
găsesc numeroși oameni înghețați. Portul 
din Odessa a înghețat.

De patru zile a scăzut și la. noi în 
Brașov temperatura în mod simțitor. Astăzi 
dimineață termometru a arătat 23 grade 
Celsius sub zero.

GOIlVOCare. Pe baza §. 12 din Statute 
se convoacă prin aceasta P. T. membrii și 
membrele Corului bisericei «Sfintei Ador
miri*  din Brașovul-vechiu, precum și toți 
membrii onorari, fundatori, ajutători și 
ordinari la adunarea generală extraordinară, 
care se va ținea Duminecă, in 3 Februarie 
st. n. (21 Jan. st. v.) a. c. în sala școalei 

române gr. or. din Brașovul-vechiu, la 
oarele 2 după amiazi. Tot pe această cale 
invităm și pe toți binevoitorii și sprijinitorii 
cărora le zace la inimă înaintarea și înflo
rirea acestei instituțiuni cultural-religioase 
bisericești. Din ședința comitetului Corului 
bisericesc, ținută în 16 Ianuarie n. a. c. 
D. N. Căpățină, președ. D. Jaliu. secretar.

Reuniunea greco-catolică de cântări 
din Gherla va aranja în 3 Februarie st. n. 
în sala cea mare dela «Coroană*  Petrecere 
cu joc împreunată cu al IV-lea concert al 
Reuniunei. Venitul curat este destinat în 
favorul bibliotecii și fondului de musicalii 
al Reuniunei.

Programa: 1. «Limba mea*  declamată 
prin corista Mărioara Făgărășan. 2. «Cucuruz 
cu frunza ’n sus« de V. Șorban, cor miest. 
3. «La oglindă*  de G. Coșbuc, declamată 
prin Florica Oșorhelean. 4. «Luciafărului 
sării« de N. Gane, cor mut cu solo, predat 
de corul bărbătesc al Reuniunei. 5. «Mol
dova în 1857« de V. Alexandri, declamată 
prin Iosif Gaal. 6. «Măi muiere măi« de 
Vidu, cor miest. 7. «Văduva*  de Zaharie 
Bârsan, prin corista Anița Oșorhelean. 
8. «Răsunetul văilor« potpuriu, sextet pen
tru cor miest de A. Popoviciu. 9. «Oltul*  
de Oct. Goga, prin A. Domide. 10. Marș.

Se caută un comerciant român pentru 
fruntașa, comună curat românească Țânțari 
(Szunyogszdk) comit. Treiscaune, comună 
care numără 2400 suflete. Dela concurenți 
se cere un capital de 4000—5000 cor., cu 
care respectivul ar putea face cele mai 
bune afaceri, fiind sprijinit de întreg satul. 
Lămuriri dă bucuros d-l notar comunal 
din Țânțari llie Oana.

Mari inundații în America, in urma 
debordăriior fluviului Ohio mai multe mii 
de persoane și-au părăsit locuințele. Bi
rourile din lonisville, Jefferson, Newalbany 
sunt închise și mii de amploiați stau fără 
lucru. Perderilo se cifrează la 1 milion. 
Asemenea știri sosesc și din Cincinali și 
din alte orașe unde pagubele se urcă ia 
mai mult de un milion de dolari.

Ciocnire de trenuri. între Bârlad și 
Tutova s’a întâmplat eri noapte din pricina 
viscolului o ciocnire de trenuri. Două ma
șini trimise din Bârlad, pentru recunoaștere, 
din cauza viscolului s’au ciocnit cu un tren 
de marfă, sfărâmând vagonul cu bagaj și 
încă două vagoane următoare. Au fost 
grav răniți 3 frânări și extrem de grav 
șeful de tren.

0 interpelare. Ni-se cere publicarea 
următoarelor rânduri: Nerăspunzând încă 
P. O. D. protoprezbiter Vasile Voina la 
interpelarea mea publicată în coloanele 
acestui ziar în 18 Nov. 1906, prin aceasta 
îmi iau voie a-1 ruga din nou să bine- 
voiască. a se pronunța, că ce e cu «Inve
stigația alegerei de învățător din Bran*,  
mai are de gând să o țină sau nu? Ce e 
cauza de nu dispune ținerea ei, că doar 
au trecut de atunci, nu 30 de zile, ci 130?! 
Protestului înaintat cătră P. V. Conzistor 
trebue să i-se dea atențiune, pentru-ce 
dar’ nu iese la fața locului, ca să se con
vingă despre decursul acelei alegeri și să 
raporteze incorectitățile obvenite?! La caz, 
că nici la această repețită interpelare nu 
va răspunde, voiu fi silit a da pe față tot 
decursul alegerei, ca să judece publicul 
mare, cine are drept?! — Treilem.

ReGtîfiCare. In bilanțul institutului de 
credit și de economii »Cordiana«, publicat 
în nrul trecut de Duminecă s’a strecurat 
pe pag. 7 o eroare de tipar. In loc de 
«interesele transitoare sunt 270'40 cor.*  
are să se cetească «interesele transitoare 
sunt de 8270'40 cor.«

Turburăriie din Madrid. In arena lup
telor de tauri din Madrid a avut loc alal
tăieri o mare întrunire de protestare, con
vocată de partidul conservator contra Je- 
gei asociaților. Au luat parte 25.000 de 
persoane. După ședință au avut loc încăe- 
rări sângeroase între conservatori și libe
rali. Ambele tabere au făcut uz de arme. 
Au rămas pe câmpul do luptă 20 de per
soane grav rănite. După câtva timp a fă
cut, explozie o bombă care a omorât un 
trecător.

Moarte tragică. Din Viena se anunță 
că deputatul Camerei Iosef Kopp a murit 
eri noapte, iar după o jumătate de oră a 
murit și soția lui. Kopp era de mult bolnav 
și în timpul din urmă n’a luat parte la 
acțiunea politică. El a fost membru al le- 
giunei academice în 1848. Din această le
giune trăiesc astăzi foarte puțini.

AviS. Mulțămitele publice și rapoartele 
despre petreceri, ce ne-au sosit, se vor 
publica rând pe rând în numerii viitori.

Este cunoscut Că cele mai bune vițe 
conștiențios cultivate se capătă numai în 
«Pepineria Milenium*  în Nagyosz, comita
tul Torontal. Mii de scrisori de recunoș
tință dau dovadă de deosebita încredere ce 
o au proprietarii de vii, pentru plantația 
aceasta, administrată de specialiști. Cata
log ilustrat în limba ungurească, germană, 
română la corere se trimite gratis și 
franco.

Este 0 boală a modei a spune despre 
toate mai mult decât în realitate repre- 
sentează. Reclama cu care se recomandă 
anumite producte, să nu surprinză pe ni
meni, dacă vine vorba despre aceea că 
copilul la recomandația medicală să bea 
untură de pește. Atunci numai untura de 
pește a lui Zoltăn se poate lua în consi
derare. Se capătă în fiecare farmacie, sticla 
cu 2 cor.

Congresul nostru.
(F i n e.)

Examenele după modul lor de ținere 
este ziua solemnă, în care după un au 
de muncă și abnegațiune urmează repau
sul. Le putem însă conzidera mai mult 
chiar. — Sunt un fel de control eserțioi- 
tat de aceea, despre spatele cărora să 
zice că trăim. Pentru mulți dintre noi 
acestea sunt momentele principale, ce ho- 
tăresc, intrarea în plăcerea ori displăcerea 
poporenilor săi. Mulți sunt, cari judecând 
esamenele din acest punct de vedere să 
silesc a face cât mai multe formalități, 
cari pot fermeca ochii țăranului nostru. 
Acesta atât e de naiv, încât ușor să poate 
seduce, așa ca cele mai rele esamene să 
le judece de splendide.

El este profețitul împărat", esolamă sol
datul. „Dacă ași duce capul acesta lui Irod 
m’ar încărca îndată ou toate ouorunle pă
mântești". Pre când își făcea el planuri 
cura să omoare copilul, albinele shurau 
când în potirul floarei, când în jurnl ca
pului copilului. Ostașul trăsări, căci își 
aduse aminte eu câtă dragoste se îngrija 
copilul acesta de albme pe câmpia din 
fata Viflleimuloi, și cura una din albinele 
aceste a fost care l’a scos din gura inorții 
în palatul lui Irod. Și cugetându-se la 
toate aceste, ostașul rămase uimit. Miro
sind apoi parfumul crinului, ce’l purta la 
piept își aduse aminte și de crinii de pe 
câmpia Vifleimulu', cărora copilașul le-a 
stat întru ajutor ca să nu-i nimicească 
ploaia torențială și că uu buchet de crini 
a fost acela, sub care mamă-sa îl ascunse 
în rochia ei.

Ostașul deveni tot mai gânditor. „Al
binele și crinii i-au răsplătit binefacerea 
lui" își șopti el. Fără voie trebui să se 
gândească și la binefacerea ce i-a făout-o 
copilașul când i-a oferit apa cea răcori
toare și o roșeață adâncă i acoperi fața.

„Se poate ca un ostaș roman să uite 
vre-odată serviciul ce i l’a făcut și ajuto
rul să rămână nerăsplătit", șopti el.

O luptă scurtă se lupta cu sine. De
odată se apleca jos și așeză arma ucigă
toare lângă copilaș, ca trezindu-se fugarii 
din somn, să afle din oe periclu au scăpat-

Deabia acum observa că căpilașul era 
trezit și privea cu frumoșii săi ochi la 
dânsul. Ostașul își pleca genunchele înain
tea copilului. „Doamne tu ești cel puter
nic", zise el. „Tu ești învingătorul, tu ești 
acela pe care îl iubesc zeii și acela, care 
calci șerpii și scorpionii". Apoi sărută pă

mântul pe care zăcea copilul și se înde
părtă încetișor din peșteră, pe când oopi- 
lașul.se uita plin de mirare în;urma lui...

Mureș-Uioara, Decemvrie 1906.
Maria.

Cântece.
D-șoarei M. S.

In horă toți sunt lângă ea,
Dar nu știu ei că e a mea?
Vai, toți pândesc norocul mieu
Și nu știu ce vină port eu.

Dar facă dânșii ce vor vrea
In ciuda lor va fi a, mea
Și ’n ciuda lor nu vreau să mor. 
Ca să le las mândruța lor.

♦

Tu nu vezi oare că mi-ești dragă?
De ce mă ocolești acum,
Când nebunit de chipu-ți dulce,
Mă mai abat în al tău drum ?

Tăcerea ta mă înfioară
De ce mă osândești tăcând?
Spre ceruri, pentru tine rugă
Înalță pururi al meu gând.

Odată mi-aî zâmbit. De-atuncea 
Robită inima mea fu
Un înger inima-mi robește
Și îngerul ești, dragă, tu.

Apropie-te iar de mine
Cu ochii tăi cei iubitori
Căci cu tăcerea ta amară
Maria mea, tu mă omori!

Nicolae Stoica.

delătureză : tusa, flegma uscUr* . 
de noapto. ,

Cei mai numeroși profesori și medici îl prescrintțilnie 

contra morburilor de plumâni, catar, tuse măgăr^scă, scrofule 
și influență. ------------
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Prin școala de adulți să pot obținea 
câștiguri, morale, intelectuale si materiale. 
Marale ar fi atunci, când prin ajutorul 
elevilor adulți, s’ar ferma coruri, s’ar da 
reprezentații și concerte mai primitive, așa 
cam dnpă gustul țăranului. — Intelectuale 
ar fi foloasele ce le-ar trage din cetirea 
cărților, revistelor, ziarelor și ascultarea 
prelegerilor. — Iar materiale ar fi partea 
ce s’ar face fie-căruia după munca sa din 
venitul școalei de pomi, a stupăritului și 
mătăsăritului.

Atât ași fi avut de zis la partea 
aceasta.

Morlaca, la 14 Ianuarie 1907.
Traian Șutea, 

înv. ding.

Și mulți sunt dintre colegii noștrii 
■cari dacă fac ceva spor în școalele încre
dințate lor, fac mai mult de groaza esa- 
menului. — Iar nu de frica controlei ce 
•rganele bisericești ezercitează. Mai fac 
apoi și de frica inspectorilor regești și 
nici decât de a căpetenilor noastre.

Mai su-nt apoi alții, cari pentru de
plina reușită a ezamenului, recurg la tot 
felul de mijloace neiertate. In cele mai 
multe locuri esamenul este asemenea unei 
tăB&turi din o piesă teatrală. Fie-care își 
știe rolul său, fără să aibă ceva cunoștință 
de al vecinului. — îmi aduc aminte de 
esamenul unei școale de stat. Urmând la 
•ordinea zilei cetirea maghiară, învățătorul 
le spune, să deschidă la pag. cutare, pa
radigma cutare. — O copilă ce era toc
mai înaintea noastră deschide în alt loc. 
Noi, — mai mulți inși, — cari din întâm
plare eram postați în preajma ei o facem 
atentă. Ne răspunde însă, că ea aici va 
răspunde. Vezi bine, că curiozitatea noa
stră prin aceasta crescuse. Și să întâmplă 
tocmai. — Convinși — voiam să mai des
coperim și altele. Dela aceiași copilă, aflăm 
în sfârșit, tot ce avea și de unde avea să 
răspundă. Cărțile îi erau teanc în bancă’ 
fie-oare deschisă, la locul designat poate 
cu săptămâni înainte. Astfel de lucruri 
.găsim cu duiumul și în școalele noastre.

In vremea din urmă s’au găsit oa
meni, cari s’au ridicat contra ținerii esa- 
menelor. Dacă copilul nu învață nici pen
tru școală, nici pentru învățător, — făr’ 
pentru viață n’ar mai fi lipsă de esamene. 
Așa ar trebui să fie — dar nui. — In 
■cele mai multe locuri să învață pentru 
■esamen. A desființa prin urmare esamenu 
ar fi un mare rău. Dacă școalele noastre 
sunt lipsite de controla auctorităților, să 
■nu fie lipsite barărai de a țăranului. — 
Aceasta în mulți ar perde ori ce buu 
simț, de a mai arăta vre un interes școa- 
lei sale. Prin urmare, până nu să învață 
pentru viață, și nu vom dispune de altă 
controlă, esamenele trebue menținute.

Cu esamenele în legătură stau și pre
mierile sau promovările. Spun unii, că 
■acestea încă ar fi o plagă pentru școalele 
noastre. Ele ar da naștere la desvoltarea 
onor simțăminte pe cari educațiunea mo
rală nu le-ar dori. Noi din contră suntem 
pentru ele. A cinsti pe școlarul sârguin- 
cios, cu ceva bănișori, o cărticică, niște 
haine sau alt-ceva n’ar putea un ce așa 
■de stricăoios și păgubitor.

Pentru-ca școala să fie în mai strânsă 
legătură cu familia, — pusus’a temelii, la 
■un fel de școală pentru copii dela 3—5 
ani. Școalele aceste să chiamă ovode, Bau 
grădini de copii. — Primăvara institutele 
acestea s’au înființat la Nemți și dela ei 
au început a să întroduoe și la noi. Astăzi 
avem numai la orașe, La sate încă nu 
s’au introdus. Pe când lucru ar trebui cu 
totul întors. Cu mult mai de lipsă ar fi 
•ele la satele noastre, unde țăranii noștrii 
toți sunt muncitori de pământ. Jumătate 
anu copiii sunt lăsați în voia întâmplării, 
rătăcind de pe o uliță pe alta. Și câte nu 
să întâmplă din cauza acestor copii necă- 
pătuiți. — Prin urmare lipsa azilelor, sau 

-gradinelor de copii, să impune, mai tare 
'la sate ca la orașe. Introducerea lor, ar fi 
un mare avantagiu pentru școalele noa
stre și pentru noi. — Pildă să luăm dela 
vecinii noștri Sași, cari și în privința aceasta 
cue-au premers.

Ni să pune apoi întrebarea oă de ce 
■școale ar fi mai mare lipsă, de complementare 
sau de adulți. Răzpundem : și de unele și 
de altele. Deși par a sluji scopuri opuse, 
totuși sporul de care noi am avea lipsă, 

-să poate ajuta atât prin unele cât și prin 
altele. Deocamdată stăruim pentru cele 
de adulți. prin cari s’ar putea ajunge la 
mari foloase. Cele complementare le înlo
cuim ou cele de repetiție.

Că prin ce mijloace s’ar putea mări 
frecventarea lor, — nu-i greu de gâcit. A- 

. ceasta atârnă dela desteritatea învățăto
rului. — Pentru formarea și cercetarea 
-acestora, elevii trebue pregătiți în vremea 
cât cercetează școala ordinară și cea de 
.repetiție. > 

Vesti din România.
9

Conferență. In seara Duminecii de 7 
Ianuarie a vorbit în sala Ateneului din Bu
curești pentru un public destul de nume
ros d-1 Petrescu-Comneu magistrat despre 
>Suferințele muncitorimei noastre*.

S’a amintit între altele de nenumă
ratele accidente cari aduc nenorocirea mul
tor familii, apoi despre lipsurile legii care 
ar trebui să proteagă pe muncitorul pri
mejduit, dar care silește pe patron a veni 
cu o despăgubire numai după-ce muncito
rul dovedește că nu el poartă vina neno- 
rocirei sale.

In cele mai multe cazuri însă acel 
care a adunat comori patronului, ajunge 
să ceară milă pe la ușile bisericilor sau la 
un colț de stradă arătând drept certificat 
piciorul sau mâna frântă.

E vorba acum de un proect de lege 
mai dreaptă, dacă cumva el nu va rămâ
nea proiect în cameră.

In Germania, Franța și alte state ale 
apusului există de mult o asemenea lege, 
care cere mai întâiu dovezi patronului pen
tru vinovăția muncitorului primejduit și 
care în orice împrejurare nu-1 lasă pe mun
citor fără pâne.

— Joia săptămânei trecute d-1 Octav 
Leca și-a desvoltat tot la Ateneu confe
rința sa interesantă „Despre Domnițele 
Române" ocupându se pe larg cu viața, în
deletnicirile și obiceiurile de pe acele vre
muri.

— Ca urmare a conyresului din Poc- 
șani ministerul instrucțiune! publice a ce
rut printr’o circulară relații tuturor învă
țătorilor din țară asupra nevoilor școalei.

In altă circulară îndeamnă pe inspec
torii (revisorii) școlari de județe a-și pune 
toată silința ca să între toți învățătorii în 
>Asociația«, în care au pășit hotărâți toți 
acei cari au putut lua parte la congres.

Pentru cultura românească. In Ga
lați românimea se mișcă. Un cerc cultural 
pentru ridicarea intelectuală și morală în 
sens românesc a locuitorilor de toate trep
tele s’a format aici ca și în alte orașe de 
provincie.

Comitete formate din reprezentanți ai 
tuturor profesiunilor și treptelor și din 
fruntași ai partidelor politice vrășmașe, vor 
conduce împreune o «Academie popularăm 
care va avea a se îngriji pentru lumina
rea celor mai puțin norocoși în această 
privință, un Ateneu cu conferințe săptămâ
nale și — pentru sprijinirea după cerință 
vremii celei noi a literaturii care se scrie 
astăzi — s’a format și o secțiune a «Sera
telor literare*  unde se vor ceti opere noi 
se va cânta, se va recita, etc.

Mișcarea e pornită tot dela școală, 
dela profesorii liceului din Galați, cari au 
în sprijinul luptei lor și cea mai frumoasă 
bibliotecă între orașele de provincie, lăsată 
de regretatul Urechie.

— Cu ziua de Si. loan s’a încheiat și
rul sărbătorilor Nașterii aducătoare de bu
curii pentru mari și mici, pentru bogați și 
săraci.

In câte case n’a intrat Moș Crăciun 
cu haine, jucării și tot felul de daruri pen
tru copii, cari nu văd decât lipsă în casă, 
grijă și durere pe fețele părinților.

Cu anul nou apoi câte nădejdi de vii
tor nu s’au legat de acei ce luptă, de ace: 
ce sufer, de acei ce doresc!

Aceea ce a început să ne dea anu 
nou Ja toți e deocamdată un ger, pe zi ce 
trece mai cumplit.

M.

d-1 P. Carp, șeful junimiștilor, va fi mai 
conciliant și astfel se va putea realisa mult 
dorita concentrare conservatoare. Se înțe
lege. că pentru realisarea ei vor trebui să 
se facă sacrificii din ambele părți. Mulți 
cred că in primul rând se va disolva par
lamentul și se vor face nouă alegeri.

Pe de altă parte partidul liberal își 
strânge rândurile și se pregătește de luptă 
pentru campania de răsturnare a guvernu
lui. Pentru acest scop comitetul executiv, 
îu înțelegere cu șeful partidului, d-nul D. 
Sturdza, a convocat pe ziua de Duminecă, 
14 Ianuarie, o mare întrunire publică în 
capitală, la care vor lua parte și delegați 
din județe.

— In toată țara și mai ales în par
tea de jos a Moldovei bântue de trei zile 
un viscol puternic. Crivățul suflând cu fu
rie, a descoperit de zăpadă toate câmpiile 
Înfundând văile și deschizăturile. Astă 
noapte a fost un ger cumplit. Prin unele 
ocalități ale țării temperatura a scăzut 

până la 29 Celsius sub zero. Pe linia Bu- 
curești-Constanța trenurile nu mai circulă 
din causa viscolului.

— D-1 colonel Elian, medic militar 
la Craiova, a dat în judecata înaltei Curți 
de Casație, secția contenciosului admini
strativ, ministerul de războiQ, fiind-că l’a 
scos la pensie înainte de vreme, cerând 
anularea decretului regal. Curtea a admis 
acțiunea d-lui colonel Elian, anulând de
cretul regal, prin care d-sa a fost scos la 
pensie și ordonând reintegrarea sa, în toate 
drepturile pe cari le-a avut mai înainte. 
Acest caz este identic cu al d-lui general 
M. Groza.

C.

„Cum sunt muițămiți
preoții gr. or. cu „Congrua".

(Un răspuns.)

II.
Io nrui 276 al acestui prețuit ziar 

„preotul român gr. or. din Lungocești“ 
aduce în discuțiune publică chestiunea 
ameliorării salarelor preoțești. Anză la 
aceasta îi dă împrejurarea, oă tocmai acum 
să pertractează în țara noastră pe linia 
întreagă chestiunea ameliorării situației 
materiale a învățătorilor dela școalele po
porale elementare.

Nimenea nu-i poate lua în nume de 
rău numitului preot, că-și ridică cuvântul 
în interesul statului preoțesc. Dar din fe
lul discuțiunei sale eu am primit impre- 
siunea, că nu atât neagra grije a nevoilor 
materiale l-au îndemnat să-și moaie peana 
în neagra cerneală, cât mai ales sentimen
tul de invidie și de pismuire față de în
vățători în vederea îmbunătățirii de salar, 
oe-i așteaptă pe aceștia. Iată cum să ex
primă preotul nostru în expunerea moti
velor sale:

„Abstrăgând dela împrejurarea, că 
venitul de azi al preoților noștri e prea 
mare de a putea muri și prea mic de a 
putea trăi, unde stăm apoi și cu autorita
tea față de învățători?"

„Cugetați, — că un învățător plătit 
cu 1000 cor. salar fundamental și cinci 
ouincuenale de câte 100—200 cor. și alte 
accidente va mai băga în seamă de aci 
înainte mult pe directorul-parochul școa
lei sale...?“ — „Va trebui — numai și din 
această consideranță — să vină la rând 
și ameliorarea salariului preoțimei noastre". 
Cuviosul părinte, care să plânge, oă așa 
cum e dotat astăzi „nu să află tocmai ca 
în sânul lui Avram", își încheie articolul 
său cu următorul apel cătră frați:

„Acum pe lucru, frați preoți rom. 
gr. or. și să cerem ameliorarea Balarelor 
noastre ca, dacă cel puțin suntem siliți să 
tăcem, unde trebue să vorbim, — să avem 
pentru ce tăcea și să nu ne lăsăm între- 
cuți chiar și de subalternii noștri, de în
vățători". — Recunosc că și lor li să cade, 
prea Ii să cade — nouă însă cu cât mai 
mult ?“

Mărturisesc din capul locului, că am 
rămas consternat la oetirea acestui pro
duct spiritual omenesc și pentru ușurarea 
sufletului meu oa român și creștin drept 
credincios fac declarațiune, că precum pe 
harta Metropoliei noastre nu ored oă există 
parochia cu numele „Lungocești“, tot ast

BllCUFBȘtl, 9 Ianuarie.
Prin cercurile politice se vorbește din 

nou despre nouă tratative în vederea unei 
fuziuni între partidul conservator dela pu
tere și junimiști. Se crede că de astădată

fel nu ored, că este preot rt 
cel ce a dat în vileag aces*.  
dențios la adresa preoțimei șii 
române gr. or. deopotrivă.

Căci nici chiar un preot . 
de 4 clase primare nu va fi at 
tit în logică, oa să susțină că p 
nătățirea situației materiale a îl 
lui ar scădea autoritatea preotu^ 
mai susțină, că un învățător binfi 
zat n’ar mai băga mult în seamă pe 
tul. Apoi nici chiar un preot cu • 
academice nu poate susținea, că prii 
carea la 1000 cor. etc. a salarului d 
lese s’ar produoe o disproporție jignit 
pentru preoți între dotațiunea sa și a 
vățătorului. Este un neadevăr grosolf 
afirma, că învățătorul afară de dotația . 
sistemizată prin lege pănă la cel din urr,K 
filer ar mai avea și accidențe după ofici 
său dăscălesc. Pe cine afirmă așa ceva n 
dascălii îl declarăm de un calomniator oro 
nar. Dacă învățătorul afară de leafa sa m; 
are și alte venite, d. e. cantorale, pentn 
acelea el trebue Bă muncească deoș 
afară de oficiul său în școală. Nu așa st< 
însă treaba la preoți. Este lucru provei 
bial, unic în felul său, că preotul nu îr 
deplinește nici o funcțiune, nici o sluj1 
în cadrele oficiului său strâns preoțe 
fără de rerannerațiuue în bani, lumini, co 
Iaci etc. Astfel că în cea mai slabă paro- 
chie — cum preoții o numesc — venitele 
accidentale preoțești, cari nu sunt fasir 
nate în nici un fel de coală, întrec salar 
flx al congruei.

E de prisos de-ocamdată și nu bine 
a scormoni, a urma mai încolo cu asemâl 
nări între situația materială a preotului ș- 
a învățătorului. Nu e oportun nici aceea 
ca să tragem o paralelă între studiile pre-i 
gătitoare și mai ales — ceea oe foarte 
mult îrupoartă — între munca, prestațiu- 
nile și serviciile aduse bisericei, neamului 
și patriei de unul și de altul. Este destui, 
ca să stabilim, că chiar de ar ajunge vre
odată salarul învățătorului la 1000 cor., 
chiar și atunci — zic — dotația iui reală 
nu va fi nioi pe jumătate așa de mare ca 
dotația reală a preotului celui mai slab 
dotat. — Și cu toate acestea noi, învăță
torii, nu-i pismuim pe preoții, ci ne rugăm 
lui Dumnezeu și mai departe ca să ne 
țină preoțimea noastră cât mai bine do
tată pentru a-și împlini cu demnitate înalta 
misiune morală și națională în fruntea po
porului nostru.

Protestăm însă cu hotărâre în oon- 
tra pseudo-preoților, care ca și cel din 
„Lungocești", ne socotește pe noi de „sub
alterni" ai lor, — și protestul nostru să 
bazează pe lege, care pe preotul ca atare 
nu-1 pune stăpân peste învățător, — și 
să mai bazează și pe rușinea, ce ne-ar cu
prinde atunci, când am fi subalternii unui 
preot, oare îndrăznește să ceară în -fiublic
— ameliorarea salarului său, pentru ca 
astfel astupândui-se — vorba Românului
— gura cum se cade, să și aibă pentru 
ce tăcea.

Un învățător gr. or. rom.

Propaganda pentru pace.
D-1 Wiliam Stead, cunoscutul propo

văduitor al păcii, a sosit la Viena pentru 
a conferi cu cercurile superioare ale sta
tului și a se convinge de atitudinea lor 
privitoare la conferința păcii. D. Stead a 
avut o convorbire cu baronul de Aehrenthal, 
pe care l’a rugat să-i mijlocească o audiență 
la împărat.

Luni el a primit pe un ziarist căruia 
i-a povestit lucruri foarte interesante des
pre activitatea sa. El a întreprins o călă
torie la Paris, la Nizza, unde a conferit cu 
contele Nehlidov, apoi s’a dus la Roma, 
de unde a venit la Viena. De aci se va 
duce la Budapesta, Berlin, Petersburg, 
Stoekolm și Kopenhaga. In Martie va trece 
în America.

Stead a declarat că nu are nici ini 
temeiu versiunea, cum-că călătorește în 
misiuno oficială. N’are nici o misiune dela 
nici un guvern european, ci călătorește 
independent de toate guvernele, pentru-că 
vrea să cunoască opiniunea publică a țări
lor celor mari din Europa.

Punctele programului său sunt: 1. Ati
tudinea guvernelor în chestia dezarmării
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'ta guvernele a da un buget 
și anume așa ca după fondu- 
pentru armată să găsească și 

Jtru propagarea păcii? 3. Gu- 
r recunoaște ca obligatorii tri- 
'ernaționale?
privește conferința dela Haga 

viitor crede, că președinte va fi 
.ehlidov. Profesorul Martens, care 

conferință a reprezintat Rusia, 
'te acum în Europa, însărcinat de 

i’4 rus pentru a lua avizul guverne- 
să adune material pentru programul 

i al acestei conferințe.
Iu ce privește programul, d. Stead a 

?uns cum-că foarte multe greutăți mai 
:t încă de învins și că încă nu poate fl 
ba de un program oficial. Trebue să 

îm în vedere că Anglia și America pre- 
<d ca în orice caz programul oficios al 
nferinței să fie făcut pe chestia dezar- 

■Arii. Italia și Rusia sunt de aceeași părere. 
. .ermania încă nu e de acord și așa fiind 
e lucru natural, că Austro-Ungaria va fi 
solidară cu Germania.

Rusia a stabilit până acum trei puncte 
oficiale cari se vor discuta în conferință 
și anume: Chestia proprietății private pe 
mare; drepturile națiunilor neutrale și 
chestia contrabandelor. Pe lângă aceste 3 
puncte sunt și altele, însă nu sunt oficioase.

Astfel va fi vorba și despre paragraful 
8 al convenției din Haga, care sfătuește 
puterile, între cari există discordii, ca 
înainte de a începe războiul, să aducă dis
cuția înaintea amicilor lor neutrali, cari 
vor face tot posibilul ca să împiedice răz
boiul. Va fi vorba și de tribunalele inter
naționale pe cari obligator toate națiunile 
vor trebui să le recunoască.

Dacă paragraful 8 va fl aprobat ca 
obligator, atunci toate statele cari ar întră 
în războiu fără a căuta să aplaneze mai 
întâiu incidentul prin ajutorul tribunalului, 
nu vor putea face împrumutul de războiu.

Dela frații din America.
[Un nou ziar românesc. — Teatru 

românesc.)
Din Erie Pa ni-se scrie : In Cleveland 

Ohio, s’a luat inițiativa, de un comitet, de 
a fonda un ziar românesc. Noul ziar va fi 
cu totul imparțial și va urmări tot ce e 
bun și de folos națiunei. Pentru acest scop 
s’a și oferit o mare bancă din Cleveland 
a ne pune la dispoziție capitalul necesar

In ziua de 16 Decemvrie 1906, s’a 
ținut o întrunire intimă în Cleveland la 
d-1 Germany în care s’a ales un comitet 
provisor, care va convoca o întrunire pu
blică, unde se va discuta și se vor pune 
bazele fondărei, înscriindu-so acționari și 
alegându-se și comitetul permanent. întru
nirea publică va avea loc pe ziua de 20 
Ianuarie 1907, și care se va convoca prin 
afișe.

Comitetul provisor se compune ast
fel : Președinte Acsente Germany (Cle
veland). Secretar Ioan N. Șufană (Erie Pa). 
Asistenți secretari Gheorghe Soiu (Cleve
land), Dionisie Iorgovan (Cleveland), Va- 
sile Leluțiu (Erie Pa). Consilieri: loan 0- 
prișiu, Iason Tatariu, Simion Măcău, Va- 
sile Vinti. Vasile Silea, llie Duca, Nicolae 
Rosiuță,' Mihai Tătariu, Petre Germany, 
Nicolae Plaiași, Gheorghe Rogoza, Gheor
ghe Sofonea (Cleveland), Gheorghe Stefan, 
Ioan Schitea și Dumitru C. Șufană (Erie Pa).

Societatea > Carmen Sylva< învită Ia 
marele teatru național însoțit de dans ce 
îl va da Sâmbătă seara în 12 ianuarie 1907 
în >01sen’s Hall« din York St. Spre di
stracția onor, public va servi renumita mu- 
siră »Sherverth Orchestrat, care noi am 
instruit’o în ariile naționale române, im
nuri, marșuri și valsuri, după notele ce 
ne-au sosit expres dela magazinul de mu- 
sică a lui Jean Feder din București.

Comitetul aranjator: Acsente Ger
many, president. Nicolae Comșa, secretar. 
George Pufu casier I, I. Aron, casier II, I. 
Popa casier III. Nic. Zamfirescu, George 
Cabas, Vas. Vinti, controlori. Simion Măcău, 
Zaharie Muntean, incaș, de bilete. I. Dejan, 
Vasile Vinti Bartendări.

Program : La ora 8 p. m. musica in
tonează imnul »Deșteaptă-te Române*.  D-1 
Acsente Germany declamează poema »Ne- 
statornicie*  apoi urmează teatru : »Ruga 
dela Chisetău«. După teatru urmează dans.

*) A se vedea numărul 276 al „Gazetei 
Transilvaniei" a. 1906-

Producținni și petreceri.
Petrecere în Brașovul-vechiu. Duminecă 

seara >Corul bisericei gr. or. rom. din 
Brașovul-vechiu*  ne-a dat din nou oca- 
ziune să asistăm la una din petrecerile 
sale, pe care o putem numi din toate 
punctele de vedere bine reușită. S’a decla

mat bine, s’a cântat frumos, s’a jucat cu 
pricepere teatru și s’a dansat, așa cum 
știe juca Românul, când își uită de grijile 
zilnice ce-1 împresoară. Au declamat d-nii 
I. Aldea și C. Voicu, producând mult haz 
în piesele »Cocoșații< de Speranță și >Ă1 
mai tare om din lume*  de regretatul poet 
bănățean Victor Vlad-Delamarina, iar d-1 
G. Grădinar în poesia lui A. Vlăliuță 
>Dormi iubito*  ne-a dat dovezi de un ta
lent incontestabil, ce-1 posede în arta de- 
clamatorică. Corurile de bărbați și mixte, 
întrețăsute între declamațiuni, au fost exe
cutate cu precisiune și au plăcut atât de 
mult, încât au fost repetate. Nici că se 
putea alttel sub o conducere atât de di
bace ca a d-lui înv. N. Oancea jun., cu
noscut publicului brașovean ca un probat 
și însuflețit conducător de coruri.

Piesa teatrală „Oltenii în Iași“ ta
blou național în IV scene de Georgean a 
fost bine aleasă și a avut efectul dorit. 
Deși p esa e scrisă pentru frații din Mol
dova, cari sunt cotropiți de Jidani și că
rora le vin într’ajutor Oltenii ca să ră
pească din mânile ^lipitorilor satului*  co- 
merciul, — ea este și pentru noi Românii 
din Ungaria de actualitate, căci și la noi 
— durere — comerciul și industria sunt 
în mare parte în mâni străine. Pie3a a- 
ceasta merită prin urmare să fie jucată și 
prin alte părți și cât de des. Diletanții 
din Brașovul-vechiu și anume d-șoara E. 
Aldea și d-nii G. Grădinar, I. Aldea sen., 
I. Tampa, I, Aldea jun , G. Popovici, I. 
Micu, D. Aldea și C. Cârstea au produs 
prin jocul lor priceput mult haz și voe 
bună. Aplauzele curgeau, semn că publicul 
era pe deplin satisfăcut..

Dacă cântăreții, declamatorii și dile
tanții au fost la culmea chemării lor, nu 
tot așa fruntașii din Brașovul-vechiu, din 
cari o mare parte au esceiat prin ab
sență. A bătut la ochi absența preotului 
din loc, iar dintre epitropi numai d-1 I. 
Balea s’a prezentat la frumoasa petrecere. 
Causa ? N’o cercetez deastădată. E însă 
fără îndoială un mare păcat, că chiar acei, 
cari ar fi chemați să sprijinească în pri
mul rând manifestațiunile culturale ale 
tinerimei, fac pe supărații sau indiferenții, 
în loc ca, lăsând la o parte toate conside- 
rațiunile de ordin secundar, să sprijinească 
nisuințele nobile ale celor ce stau în le
gătură atât de strânsă cu biserica. In 
schimb comitetul aranjator în frunte cu 
d-nii D. N. Căpățină president și D. Jaliu 
secretar, merită toată lauda.

v. b.
*

Sara de anul nou în Săcete. Onor. Re- 
dacțiune 1 Sara de anul nou a fost pentru 
Românii seceieni una din cele mai vesele 
și mai plăcute sări, in această seară a avut 
loc producțiunea tinerimei din Săcele, la 
care a cooperat corul elevilor seminariului 
»Andreian« din țara Bârsei, precum și un 
grup de fetițe din Săcele. Program bogat, 
constătător din 12 puncte, unul mai fru
mos ca celălalt.

Corul seminariștilor, cari au cântat 
cu o preciziune rară, a produs multă plă
cere și entusiasm în public. Toate cântece 
poporale, doine și hori înduioșitoare. și 
marșuri eroice. Onoare tinerilor seminariști 
și ouoare conducătorului lor Ionel G. Ludu, 
care ca conducător a avut aparința nu a 
unui elev ci mai mult a unui dirigent pro
bat. A urmat o declamare >01tuI« de Goga, 
declamată cu mult succes de elevul în pe
dagogie Radu Mirean, care și-a dat multă 
osteneală, ca producțiunea să fie la înăl
țime, și o declamare comică >Duiceața« de 
Speranță, bine și cu mult haz declamată 
de d-șoara S. Roșculeț. Programul produc- 
țiunei a fost împodobit cu 2 soluri, unul 
sopran acompaniat de pian de cătră d-șoara 
M. Iar ca și unul de alt cântate cu multă 
artă de cătră d șoarele Victoria Moldovan 
și Speranța Dogariu.

Punctul al XII. a fost un teatru de 
cuprins moral: »Fiica pocăită*,  jucat cu 
multă preciziune de cătră d-șoarele : A. I. 
Butu, S. Roșculeț, A. Comșa, Ef. Țuțuianu, 
M. Cârstocea, V. și L. Verzea. Rolurile bine 
studiate, așa că lipsă de sufler nu a fost.

Dansul a fost foarte animat. Tinerii 
și fetițele povestiau că de multă vreme 
n’au petrecut așa bine. Pausa, un al doilea 
concert. Entusiasm. Toaste, o telegramă 
de felicitare din România, dela Românii din 
orașul Buzău, toate în fine cu mult șic. Dintre 
preoți au luat parte : A. Verzea, G. Urdea, 
G. Ludu Preșmer, I. Broju Dârste, și L. 
Popovici.

Pe cât a fost de strălucit rezultatul 
moral, pe atât a fost de satisfăcător și re
zultatul material. Venitul brut 436 cor. și 
10 bani. Venit curat 214 cor. 60 bani.

Contribuiri peste taxa de întrare au 
întrat dela domnii N. Soiu, paroch Turcheș 
2 cor., 1. Broju, paroch Dârste 2 cor., Dr. 
G. Moroianu, București 6 lei, N. N. 2 cor., 
Dr. T. Sbârcea, medic Satulung 2 cor., Dr. 

I Cozma M., advocat 2 cor., Augustin Bena, 
prof, de muzică Sibiiu 2 cor., Toma Frateș, 
paroch Bacifalu 3 cor., Ștefanovici, comers. 
Brașov 2 cor., Koszta frizer 1 cor., A. Ver
zea, paroch 2 cor., R. Verzea, paroch 3 cor. 
Venitul este destinat pentru procurarea 
uuui război de țesut sistematic, prin care 
să se promoveze industria de casă din 
Săcele.

De încheiere amintesc frumoasa fapta 
a d-lui Dr. N. Vecerdea, dirigentul filialei 
«Albina*,  care prin o scrisoare frumoasă 
scuzându-și absența din cauză de boală, 
ne trimete un libel întitulat: «Colecta pen
tru procurarea unui «războiu de cea mai 
perfectă construcție*  pe sama «Românce- 
lor Secelene« cu suma de 50 cor.a Dorim 
ca d-1 Dr. Vecerdea să fie imitat și de alți 
Români, cărora le zace la inimă binele și 
soartea atât de mult plânsă prin ziare, a 
poporului nostru secelean.

Subscrisul ca inițiator al acestei pe
treceri mulțumesc la toți-toate, cari au con
tribuit ca prima zi a anului 1907 să fie 
pentru noi o zi de bucurie. Dee Dumnezeu 
să fie și pentru viitor de bun augur.

Satulung, în 6 Ianuarie 1907.
R. Verzea, 

preot.
*

Baia mare, 2 Ian. st. v. 1907.
Anul nou în Baia mare Ziua de anul 

nou s’a serbat aici și de astădată cu mare 
solemnitate. Eșind din sfântul lăcaș ne în
tâmpinară urările de anul nou ale săracilor. 
Doamne mulți sunt! Dar precum se îngri
jește bunul Dumnezeu și de pasările ce
rului s’a îngrijit și de ei, căci eată «Regele 
aurului*  tata săracilor, mult stimatul domn 
Alecsiu Pokol cu inimai nobilă, cu mâna-i 
darn'că împarte la toți rând pe rând bani 
albi pe zilele lor negre. Prin sărutatui ba
nilor mnlțămind rugau pe Dumnezeu în
tru împlinirea scripturilor, că celui ce 
mult are mai mult să i-se dee.

Intruninduse apoi curatoratul la școala 
confesională română în frunte cu d-1 Po
kol, merg spre a bineventa în numele po
porului pe iubitul nost’ părinte sufletesc 
Alex. Breban. Aici d-1 Pokol cu pătrunză
toare cuvinte îl îndeamnă la perseveranță 
întru edificarea bisericei începute, aslgu- 
rându-1 în numele poporului întreg de ne
clătita alipire și sprijin și pe viitor. Părin
tele Breban mulțămind asigură că și pe 
viitor va stărui cu toată conștiențiozitatea 
și dragostea inimei sale, întru ajungerea 
scopului măreț reclamat de interesele bine 
înțelese ale acestei parochii. După aceasta 
poftindu-ne la masa ospitală, închinarăm 
cu toții întru dorirea unui an nou mai fe
ricit.

D-1 A. Pokol ca dovadă de iubirea ce 
o are și despre instituțiunile noastre cul
turale, arătând chemarea grea a nou ale
sului învățător Nicolau Șandru, îl îndeamnă 
la luptă energică și la împlinirea conștien- 
țioasă a oficiului său spre binele poporu
lui român din Baia mare. Având apoi în 
vedere și modesta dotațiune docențială 
oferă pentru augmentarea ei suma de 50 
coroane, iar pentru școlarii orfani 20 co
roane. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească 
și să dee la toată românimea așa condu
cători cum noi avem 1

— u. —

Reuniunea
învățătorilor români uniți din Archidieceză.*)

De lângă Mureș, Nov. 1906.
D 1 George Muntean președintele re- 

uniunei oontinuă în vorbirea sa de des
chidere astfel: Din timpurile amare și 
grele, cari aooper veacurile bisericei și ale 
neamului nostru, străbate versul însetat 
după lumină al poporului, ca proba cea 
mai puternică „a dorului de a fi“ ^de a 
existâ“. Din toate manifestațiunile lui 
sorise pe paginile acum prăvuite ale cro
nicarilor, fără de a cerceta, că i-au fost 
amici ori contrari, — se vede iubirea ne
mărginită pentru viața sa, deșteptarea sa 
nizumdu-se în conținu de a le așeza pe 
temei trainic.

Ori cât de amănunțit vom cerceta 
scrierile vechi, nicăiri nu vom da în isto
ria noastră de urme de expanziune, care 
altcum caracterisează pe multe din po
poarele, cu cari am împărțit și binele și 
răul în cursul lung al timpului, ci totdea
una vom afla la el dorul și setea de a 
deveni și el însuși părtaș la razele bine
făcătoare ale luminei, a deșteptărei, făr 
de cari nu pot încolți și prinde rădăcini 

în sufletul nici unni popor, nobilele să- 
mânțe ale civilizațiunei și oulturei.

Timpurile așa numite vitrege au în
chis și astupat pentru poporul nostru 
fântânile luminei, rămânând în întunere- 
cui amorțitor așa, ca numai din când în 
când ne mai liouria din suflet dorul de o 
vieață mai bună și mai deamnă de un 
popor; iar când s’au deschis, și desfundat 
aoeste fântâni, calea școalei și pentru 
poporul nostru, — cu câtă sete, cu câtă în
suflețire a început a alerga avuți și săraci: 
la școală, la lumină, de oarea de aici încolo 
și el avea să fie părtaș! Aceasta este un 
punct însemnat în istoria culturei neamu
lui Dostru.

Că din pământ au răsărit deodată; 
sute și mii de școale întemeiate și susți
nute toate din filerul săracului lipsit de 
bunuri lumești și sufletești căci ou an» 
avut boerime, care să ne ajute, nici fun- 
dațiuni; chiar nici clerul nostru, factor im
portant la alte popoare, încă era și mai 
este lipsit, încât abea o ducea și duce de 
pe o zi pe altă. Miseria a fost partea noas
tră și din aceasta sărăcie s’a întemeiat 
și să susține școala noastră poporală.. 
Nu este popor, care să poată zice cu 
atâta îndreptățire, că din sine și prin sne 
a devenit aceia ce este și a creat aceea, 
ce are.

Țeara noastră, bătută și ea ca și po
porul, de timpuri grele, deja numai înain
te de aceasta cu câțiva ani, a declarat 
obligativitatea învățământului poporal, dar 
nici astăzi n’a ajuns încă în pozițiunea 
ca, numai singur din mijloacele sale să 
poată susținea toate șooalele și să mai în
temeieze școale, acolo uude poporul și as 
tfizi are încă lipsă de ele.

Știu, că partea cea mai mare a spe- 
selor pentru instrucțiune o supoartă și 
astăzi confesiunile, între cari confesiunea. 
noastră, nu eBte cea din urmă!

Nu prin lege silită, ci din însufleți
rea curată a poporului nostru, din dorul și 
setea Iui de desvoltare, resultă sacrificiile 
oele mari, cu cari și-a înființat și susține 
școala sa română gr. cat., în al cărei ser
viciu stau și învățătorii din archidieceză 
dela Alba-Iulia și Făgăraș, cari s-au întru
nit astăzi la adunarea generală a „Reu- 
niunei" noastre.

Mureșanul.

Neglijența și neorânduiala.
Tu cunoști, copile, povestea acelui 

călăreț care din pricina unui cuiu oe lip
sea din potcoava calului a plătit ou viața, 
neglijența și nesocotința ce-a avut-o. Din 
potcoavă căzuse un cuiu, iar călărețului 
i s’a părut lucru prea puțin aceasta și-a 
zis că poate calul umbla și fără un biet 
de cuiu. Dar, pe cale, din pricina cuiului 
s’a desfăcut potcoava și a căzut. Niște 
hoți călări s’au luat pe urma omului. A- 
oesta avea cal mai bun și ar fi putut să 
scape, dar din cauza potcoavei calul a în
ceput să șchiopăteze tot mai rău și în 
urmă l-au ajuns hoții.

Povestea asta o știu și eu de când 
eram copil ea tine, dar nu i pricepeam 
bine învățătura. Acum mai de curând însă 
ini s’a dat ocaziunea s’o înțeleg și s’o văd 
aevea, nu cu un călăreț ci cu niște oa
meni dela țară. Dmtr’o schintee mică s’a- 
prinde focul mare, și dintr’o mică negli
jență poți ajunge la pagube mari, mai 
ales într’o gospodărie.

Eram la țară, la un agricultor. Por
tița dela curtea pasărilor avea o încue- 
toare stricată și stăpânul a tot neglijat 
s’o dreagă. Cine eșea, trăgea după ei por
tița, dar ea se deschidea iarăși. Din cauza 
aceasta s’au perdut mai multe pasări. Dar 
într’o zi s’a întâmplat că un purcel scăpă 
pe portița aceasta și fugi spre pădure. 
Vizitiul băgă cel d'ntâiu de seamă și dete 
alarma. Sări și bucătăreasa, care tocmai 
spăla rufe, sări și servitorul din grajd și 
slujnica din oasă. Cu toții alergau ca ne
buni, să prindă puroelul, fiind că aveau 
mare frioă de stăpânul lor. Vizitiul, în 
fugă, vrând să sară o groapă ca să în
chidă drumul purcelului, căzii rău și-și 
frânse piciorul, așa efl trebui să stea vr’o 
două săptămâni în pat. Bucătăreasa cre
zând că e treabă de câte va clipite, își 
lăsase rufele lângă foc să se usuce, dar 
când se întoarse după vr’un sfert, de ceas 
le găsi pe toate arse și s’a luat cu mâ
nile de cap. Sluga din grajd tocmai voise 
să lege la iesle o vacă împungătoare, dar



Nr. 8.—1907. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 7

:în pripă a lăsat-o nelegată și pănă s’a în
tors el, vaca spintecase burta unui mânz 
de lângă ea. Iar slujnica din casă a găsit 
geamurile sparte, căci tocmai spăla fe
restrele și le-a lăsat deschise și neprinse 
în cârlige, iar în vremea aceea s’a pornit 
un vânt. Intr’așa de scurtă vreme ce de 
pagubă, din cauza unei încuetori care nu 
costă decât doi trei gologani! Și pe lângă 
pagubă, boala vizitiului și grija lor a tu- 

’.turor și alte neajunsuri străine cheltuelii/
G.

MULTE ȘI DE TOATE.

zile, altele chiar numai câteva oare. După 
ce și-au depus ouăle, îndată pier cu moarte 
naturală. Mai mult trăesc animalele sugă
toare mari. Elefantul și balena sau chitul 
trăesc mai multe sute de ani. Calul și ur
sul trăesc câte 40—45 de ani. Leul trăește 
35 de ani, porcul sălbatic 25, oaia 15, vul
pea 14, iepurele 10, iar șoarecele 6 ani. 
Dintre pasări vârsta cea mai mare o a- 
junge vulturul, care trăește 100—120 de 
ani, apoi papagalul și pasările de mare 
cari trăesc câte 50—60 de ani. Dintre ce
lelalte cucul trăește câte 30—35 de ani, po
rumbul 10, găinile 10—20 de ani, iar faza
nul câte 15 ani.

Ziua cea mai Intimă.
— Știi tu măi țigane, când e ziua 

cea mai lungă?
— Da cum nu coconașule.
— Ia spunemi.
— Păi, când n’ai ce mânca boerule...
— Da, care bucate sunt mai bune 

-ști Faraoane?
— Păi oare le mănânci după o zi 

-d’alea lungili.
— Brava, ție, să trăiești cât cioara 

în par și codru în raână-ți când ești flă
mând !

*
Cuui vorbesc boeril cu cocoanele lor.

— Dragă bărbățele.
— Ce vreai scumpă nevestică?
— Te iubesc cocoșelule!
— Și eu puiculiță.
— I-mi faci tu un hatâr bibilicule?
— Iți fac, bibilico.
— Să ieși cu mine la târg păpu- 

șoiule.
— Pentru ce păpușico?
— Să-mi cumperi o rochie sufle- 

țelule. •
— N’aih vreme îngerașule.
— Cu toate acestea ’mi trebue, dom

nule 1
— Nu pot acum doamnă.
— O să-ți pară răn bărbate!
— Puțin îmi pasă nevastă.
— Ești un nesimțitor, onorabile.
— Și tu o căpiată, respectabilo!
— Iți spun că o să te căiești, nă- 

tângule!
— Din care prioină, netoată?
— Dacă nu-mi cumperi rochia, ho- 

dorogule.
— Și pentru-ce, afumat-o ?
— Pentru-eă o să rai-o cumpere al- 

^ul, cornutule.....
♦

Șterg-e’l Stane...
Ci-că a fost odată un popă care avea 

-obiceiul pe lângă blagoslovenia, pe care 
o făcea creștinilor când întră cu botezul 
pe la Bobotează, or la alte întâmplări, că 
pilea (fura) câte ceva în înțelegere cu 
dascălul lui, pe care-I chema Stan. Un 
enoriaș d’ai lui știindu-i obiceiu când era 
să vie cu botezul la ajunul bobotezei 
arse fierul ăl lung dela plug, și-l puse 
Tăzimat lângă ușe. Popa văzu fieru și cum 
;întră începu a cânta:

Iordane, Iordane
Șterge fieru Stane
(dar dascălul răspunse tot cântând)
I! ștersei
Și mă fripaei
Oă m’ajunse 'n vine
Săracul de mine.

*
Viața animalelor.

In deobște animalele mai mari au 
-o viață mai lungă, ca cele mai mici. Ast
fel unele musculițe nu trăesc decât câteva

„Călindarul Plugarului"
A apărut în editura tipografiei 

A. Mureșianu din Brașov „Călinda- 
rnl Plugarului" pe 1907.

Cu aparițiunea lui pe 1907 „Călitir- 
darul Plugarului" întră în al 15-lea an ai 
existenței sale, ediția de față este deci o 
ediție aniversară ceea-ce se înfățișază prin- 
tr’o învălitoare cu un desemn, tipărită în 
patru colori.

Convins fiind că cetitorii acestui că- 
lindar îi vor face și de rândul acesta o 
bună și caldă primire, începând de la ță
ranul nostru pănă la fruntașul de la oraș, 
nu le vom înșira multe vorbe, ci îi vom 
învita eu frățască dragoste să-l cumpere, 
să-1 citească și să-l răspândească, ca pe 
un călindar de care nimănuia pănă acuma 
încă nu i-a părut rău că a dat pentru el 
puținii bani ce costă.

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

Abonaților ziarului nostru, cari voesc 
să aibă călindarul, li-se vor trimite cu pre
țul de 40 bani franco. Vânzătorii cari vor 
desface mai multe exemplare de-odată pri
mesc rabatul cuvenit.

SEvjf S)omnii abonați, cazi pe 
diua 5e i Sanuazic v. nu si-au zes f I
inoit încă abonamentul, se binevoi 
ieșea a^£ zeinoi neamânat, ca se nu 
£i~se intzezupă espedazea Șiazutui.

WE" 2)e ații începând nu vom 
mai espeSa foia cetoz ce nu și^au 
zeinoit abonamentul.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons. interim.: Victor Braniscs

Dr. SZEEIS K.
50-’ s’a mutat

VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 
Consult ațiuni 

cu celebritățile medicale, cu specialiștii de ta 
facultatea de medicină din Viena.

Telefon nr. 17065.

De vânzare.
Casa din orașul intern Brașov 
strada Castelului Nr. 33, este de vân
zare din mână liberă. Condițiunile 
favorabite să pot afla în cancelaria 
advocatului Simeon Darnia.n strada 
Hirscher Nr. 7.

5. Statorirea marcelor de prezență pro 1907.
6. întregirea locurilor vacante prin abzicere și sortare devenite vacante 

în direcțiune pe periodul 1907—1908 și 1907—1909. Alegerea unui vice
președinte pe anii 1907—1908. Alegerea comitetului de supraveghiere 
pe anul 1907.

7. întărirea noului comptabil în postul său.
8. Statorirea unui regulament de serviciu intern și a unuia pentru 

depuneri de bani.
9. Raportul directorului despre afaceri interne cu interpretai 

cu aplicarea de statute la cașuri concrete.
Din ședința direcțiunei băncii „Industria", ținută în

Deva, la 9 Ianuarie st. n. 1907.
August A. Nu oră m. p. Vasi'ie Domșa m. p.

director general. prezident.
Protopresbiter Orăștie.

Observare : cu provocare la §§ 18 și 19 din statute. Acționarul are atâtea 
voturi decisive, câte aoții sunt trecute în registre pe numele său înainte de în 
cheierea anului cu cel puțin 3 luni.

Acționarii raai noi de 3 luni au vot consultativ și pot fi aleși dacă își depun 
acțiile la cassa societății barem cu una zi înaiute de adunarea generală.

Acționarul poate lua parte ori în persoană ori prin alt acționar împuternicit, 
carele și-a înaintat împuternicirea înainte de adunare cu cel puțin 48 de oare la 
cassa societății, adecă pănă la 18-lea Februarie, Luni la 12 oare din zi. — Des
pre împuternicirile înaintate pănă la acest termin să va încheia la aceeași oară 
un proces verbal, carele să înaintează adunării generale, spre luare la ounoștință.

Vasilie Domșa m. p. • August A. Nicoard m. p.
președinte. director generai

„INDUSTRIA" 
bancă industrial-economică, societate pe acții în Deva.

Bilanț net cu finea anului I de gestiune 1906.
ACTIVA: Cor. fii. PASIVA: Cor. fii.

Numerar per Cassa . 560 77 Capital......................... 100000
Cambii în portofoliu . 113936 03 Fond de reservă . . 364 53
Cambii cu acop. hipot. 45251 33 Reescompt .... 63088 33
Comerciale .... 67 80 Depuneri spre fructifi-
Mobiliar . K 151570 care.................... 9132 69
10°/0 amorți?. „ 151'57 1364 13 Interese anticipate. . 1935 10
Spese de fondare . . 3535 32 Pro diverșii (comp. &
Conturi curente. . . 14102 70 dări nesolv.) . . . 1120 12
Proteste .................... 70 01 Timbre anticipate . . 184 79
Inrerese de reescompt 842 — Venit curat .... 3937 13
Interese restante . . 208 60 Deposite de cassa . 176 —

179938 69 179938 69

Per d ere și Profit.
DEBIT: Cor. fii. C R EDIT: Cor. fii.

Interese de depuneri . 217 27 Interese de escompt . 2490 89
„ „ reescompt 2577 90 după camb. cu

Sal&re......................... 100 — ac. hip. 1054 59
Porto......................... 303 94 de cont curent 285 48
Dare......................... 292 40 w după depuneri
Dare după int. depuneri 21 72 proprii . . . 481 98
Chirie......................... 375 — Provisiuni................... 1858 37
10°/o amortisare 151 57 Diverse venite . . 1805 62
Venit curat .... 3937 13

7976 93 7976 93

Deva, la 31 December 1906.
August A. Nicdra m. p.,

director general.
Nicolae Jgna m. p.,

cassar.
Nicolae Olariu m. p.,

comptabil.

5> I » K CTi I V A :

„INDUSTRIA", bancă industrial-economică, societate pe acții în DEVA.

CONVOCARE
Onorații acționari ai băncei industrial-sconomică „INDUSTRIA", 

societate pe acții în Deva, să învită la

l-a adunare generală ordinară,
carea se va ținea în Deva, la 7/20 Februarie 1907, Miercuri dimineața, 
Ia 9 oare în localul societății.

\
La ordinea zilei:

1. Deschiderea adunării generale prin prezident. Designarea unui 
notar și patru bărbați de incredere pentru veirficarea procesului verbal 
și controlarea mersului adunării.

2. Statorirea acționarilor presenți și a acțiilor, ce represintă ei pe 
baza procesului verbal despre împuternicirile sosite la timp.

3. Raportul direcțiunei și a comitetului de supraveghiere despre 
anul I. de gestiune 1906.

4. Stabilirea bilanțului pe anul I. de gestiune 1906. Propunerea 
direcțiunei și a comitetului de supraveghiere cu privire la împărțirea 
venitului curat și darea de absolutor.

Balaș Arthur m. p., 
secretar.

Nicolau Popp m. p., 
Svoboda Petru m. p., 
Dionisie Mateeș m. _p., 
loan Stibău m. p., 
Demetriu Maniu m. p.

Vasilie Domșa m. p., Iuliu E. Cosma m. p.,
președinte. vice-președinte.

Szatmâri Norbert m. p., Nicolae Olariu m. p.,
Petru Aslâu m. p., George Guga m. p.,
Topor Nicolae m. p., Avram Săbău m. p.,

Diniș Petru l. Nicolae m. p., Adam Avram m. p.,
, ™eaq Lazar m. p., Săbău m. p., Deva.

Subsemnatul comitet am esaminat conturile presents și le-am aflat 
în deplină ordine și corecte.

Deva, la 9 Ianuarie 1907.
Comitetul «le supraveghiere:

Dr. August Dregits m. p., președinte.
Serafim Olariu m. p., Buda Bela m. p., Iuliu Putici m. p.

Propunerea direcțiunei și a comitetului de supraveghiere 
pentru împărțirea venitului curat.

5% interese acționarilor după capitalul plătit în deosebite rate K. 1797-30
Fondului de reservă dotare......................................................„ 2000-—

„ „ siguranță................................................................. „ 100- —
„ special de reservă...................................................... r 39 83

K. 3937 13
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De vânzare
2 mașini cu foc de împletit 
cu tot ce e al lor complet. Una de 

puteri de cai, una de 4y2 sunt de 
're cu preț convenabil.
Doritorii a se adresa la proprie- 

il Stefan Bnlmes, în Zernești.
(2696,2—3.)

Pa Jaaaisa 
■veritei'bîl cel mai fin. 
= 0@gaa§ -----------

veritabil franțuzesc și unguresc. 

VIN Malaga și Sherry. 
Esențe ie Rum și Licher 
96°/0 spirt de vin. Diferite sorturi de 
CEAS recomandă -...

C. H. NEUSTĂDTER, 
Droguiet,

Brasov, Strada Porții Nr. 15.
O@ee^eeee@eeeeeQ

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.
---------—----- ——llllimnuilllll----—----- ---------

important pentru vândetorii de cărți prin orașe și târguri 
este cartea de rugăciune

„Lauda lui Dumnedeu“
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de 
dimindța și de sdră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la numâr pe 255 pagini, format octav mic.
Acesta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue sâ 
stăm în privința aedsta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui Dumnezeu" s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se pdte căpâta în diferite legături dela mai simple păuă la mai luxdse și t<5te 
în preț fdrte moderat.

Prețul
Cor. b.

lor este:

II
.1

n 6 zi le

AMERIi A.
Transport de persoane 

în

CANADA și ARGENTINA.
'—~ Cereți Clarificări. —zr.

E de ajuns carte posta’ă.

Răspundem românește.

FALK et H !■
Secția românească. 

Hambnrg1.
Strada Raboisen Nr. 30.

De vânzare
Casa și gțrădina — Șirul Cetății!
Nr, 3 (Sehlossbergzeile) este de vân- 

I zare în total sau parțial, cu condiții 
favorabile. — Informații se pot lua 
in cancelaria advocațială a d lui Dr. 
Wilhelm Theil, Brașov, Strada Porții 
Nr. 58 sau la proprietarul Dr. Julius 

| Orenâi, secretarul Universității să- 
pești, Sibiiu, Grosser Rmg 15, 

(2605, b-20.)

Legătură trainică nâgră și au
rită cu sâu fără chip sfânt 

de fildeș în alb sdu negru 
„ „ cu încheietdre
„ „ cu cadriu argintat

și închidâtdre

Imit.
»
»

-.90
1.60
1.80

2.10

Cor. b.

2.65

8.10 
rabat

Imit, de fildeș cu catifea și în- 
ohietdre

„ „ ou catifea și po-
ddbă mai mare

de cărți primesc un 
mai considerabil.

Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de rugă
ciune11 întocmite de protopresbiterul Calistrat Coca cu aprobarea consistoruiui 
episcopeso ortodox-onental din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin
zând asemenea t<5te rugăciunile ndstre folositdre ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toți școlarii.

Prețul acestei cărți: 
.............................  cor. 1.—

„ ceva mai luxâsă............................ cor. 1.20
„ format ceva mai mare . . . cor. 1.40

pânză nâgră

I»

% i
i

Fața D-vostră “aV-
Dacă doriți a vă conserva 
fața tînără întrebuințați 
Mra Actiiia de Cologne,

Ca etate aveți?

o novitate pe temei scien
tific, pentru conservarea 
și înfrumsețarea teintului 

și evit&țl pudra de ores, fare astupă porii și 
produce sg'ăbunțe. aCTINA are efect admi
rabil asupra necurețenei teintului, feței gălbuie, 
sgrăbunțosei, pistruei etc. A se aplica cu o bu
cățică de pieln de capridră albă, sau cu o basma 
de batist. Pudră actina neparfumată în cutii sau 
pungulițe. Economie mare la Pudră în urma 
pachetărei (legal apăr'. Mijloc probat pentru 
îngrijirea copiilor, îngrijirea picerelor. Depărtează 
ori-ce miros de sudoare. — O plăcere după bae 
și ras Recomandată de medici Prețul 3 cutii 
parf. Cor. 2, nepa-f. Cor. 1-50, în pungulițe 
30 b. In tarmaciile Ed. Kugler, Fr. Kelemen, 
G. Ob»rt. En gros la: G. & R. Fritz, Wien și 
A. Notsch & C. Wien.

In

T6te acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A, Mu-

â

« X X A ft

AX y\

fr'j-'

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție fdrte slabă.

rene de gâscă 
ieftine, din Boemia, 

pentru umplut perini, 
curățite Cor. 9'60, mai 

12.—, fulgi albi Cor.

ă

se «Mănâncă bine 
UI1IW și se beu VINURI curate 
de Mediaș BERE de Pilsen 
„Ur^uell" prospStă dela cep în 
fie-care <Ji? î La -----

în Brașov, Str. Spitalului nr. 20. 
De o cercetare numerosă se rogă

C. R. GLIGORE CRISTEâ,
107—0 conducătorul restauratului.

5 Kilo nou 
bune Cor.
18—24, fulgi' ca zăpada Cor. 30 — 36. 
Se trimite franco cu- ram bursă. Se 
primește îndărăt seu se schimbă ce nu 
convine ca rebomfioareaporiului postii. 
BENEDICKT SACHSEL, Lobes 357 
Post Filsen, 13-5, Bohmen.
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Cruce seu stea duplă electro - magnetică,
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

Nu e mijloc secret

pe lângă garanție.

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 anî.

Deosebita atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne
uralgic, impedecaroa oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, Bgârciuri de inimă, asmă, awțul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiire, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insCmnie, epilepsia, 
Circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențumea mea fi ori-cine pâte examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permts s Sse 
co funde eu aparatul „Volta11, de ore-ce „Oia#ul-Volta“ atât în Germania cât și în Anstro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat șl cercetat. Deja ieftinătatea cruoei mala eleclro-magnetioe o reoomandă îndeosebi . 

Prețul aparatului mare e S cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și loeul de vendare pentru țâră i streinătate e:c.

MfflLER ALBERT, Budapesta, v’ cSoirfJ“

.3 
X 
X
X

X
X
X

A

« 
X 
M

reșianu, Brașov, unde au s6 se adreseze și vendetorii.

A. Mureșianug
JSrașay, Ternul SiimIuI ISIr. 3®.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai S| 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot @ 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put£ esecuta ori-ce J 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:^ 

fiitti «

tti«t
»
l>«il
*

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurl. C

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

C&M/V&Ca, in lela măvimaa-

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUB, ARGINT ȘI COLOBI.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTTTTE.

FOI PWODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIVEBITE FOBMATE.frogramFelegante.BILETE DE LOBODEI ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DOBINȚĂ ȘI ÎN COLOBI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, în eta- 
giui, înderSpt în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fi RESTAURANTE.PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ÎNMORfflfiNTÂRI. 

se primesc în biuroul

TipogTwila. A. Mureșianu, Brașov.


