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Gendarmii lui Andrassy.
In ședința de eri a camerei un

gare, deputatul Coriolan Brediceanu 
a adresat ministrului de interne, con
tele Andrassy, o nouă interpelare în 
afacerea alegerei de deputat din cer
cul Bocșei, comitatul Caraș-Severin, 
care se va face de adi într’o săptă
mână. S’a plâns că autoritățile publice 
săvârșesc în acest cerc di Inie abuzuri 
și aduc piedeci în ce privește dreptul 
electoral și de întrunire. S’a întâm
plat apoi, ceea ce a fost foarte bătă
tor la ochi, ca să fie trimiși în cerc 
600 de gendarmi încă înainte de a 
se începe mișcarea electorală și înainte 
de a se fi fixat măcar terminul ale
gerei.

Aducem mai jos unele amănunte 
privitor la uneltirile aderenților can
didatului maghiar, sprijinit în tot chi
pul de cătră autoritățile locale.

Ministrul de interne a răspuns 
de astă dată neamânat interpelantelui 
și a spus un lucru, care trebue să 
minuneze pe ori și cine, că adecă 
gendarmii au fost trimiși în numitul 
cerc numai ca să fie scut și pază a 
libertății electorale, să susțină ordinea 
și să apere libertatea fiecărui alegător.

Alte esperiențe au făcut alegă
torii români cu gendarmii ungurești 
pănă acum la alegerile dietale. Dar 
contele Andrassy a trebuit să moti
veze și el cu ceva faptul ne mai 
audit, că s’au trimis și se mai trimit 
încă atâta amar de gendarmi pe capul 
alegătorilor din cercul Bocșei.

Dacă vom avea în vedere că 
acești alegători sunt în majoritate co
vârșitoare români și încă români na
ționaliști și că și în rândul trecut au 
votat pentru un candidat național- 
român, vom înțelege toată istoria cu 
gendarmii și cu purtarea abuzivă a 
autorităților publice față cu alegătorii 
români credincioși neamului lor șifațăde 
candidatul lor Dr. Valeriu Branisce, 
pe care I’au fost oprit într’o localitate 
să-și țiuă vorbirea sa de candidat pe 
cuvânt că n’a putut să-și documenteze 
identitatea personală.

A mai răspuns contele Andrassy 
că ’n adevăr a trimis la Bocșa gen
darmi mai mulți, dar nu pentru ca să 
influințeze alegerea, ci ca să împiedece 
terorismul ce s’ar ecsercita în intere
sul candidatului român. A mai măr
turisit ministru că autoritățile locale 
i-au cerut să ia.măsurile ce le-au luat. 
Cu alte cuvinte, pentru ca să pregă
tească tărîmul în favorul candidatului 
kossuthișt, a gazetarului evreu-ma- 
ghiar Iulian Weiss, le-au trebuit po- 
voiul de gendarmi. Ministrul de in
terne întoarce frigarea și acuză pe 
Români de terorism, când tot ceea-ce 
pregătesc și fac partizanii candidatului 
kossuthist n’are alt scop decât a în
spăimânta pe alegătorii români, căci 
altfel cum ar putea să învingă can
didatul maghiar, dacă alegătorii ro
mâni vor fi uniți în jurul candidatu
lui lor?

Cu toată energia mă voi strădui, 
dise Andrassy, de a face cu nepu
tință terorismul ce se continuă pe 
pământ maghiar împotrivă ideii de 
stat maghiar.

Am înțeles și va fi înțeles și 
deputatul Brediceanu ce vreau să dică 
cuvintele aceste ale ministrului, când, 
dacă ar merge toate după dreptate 
și cuviință, Maghiarii nici n’ar măi 
trebui să pună candidat într’un cerc 
românesc ca al Bocșei.

Cu toate acestea interpelantele 
a luat la cunoștință răspunsul rfii- 
nistrului de interne fiindcă acesta a 
mai adaus că a îndrumat pe gendarmi 
ca să se ferească de ori-ce influințare 
asupra rezultatului alegerei. Vom ve
dea acum cum se vor purta pănă în 
sfârșit gendarmii ministrului Andrassy, 
dar cu anevoe credem că-și vor 
schimba năravul. Și apoi n’a vorbit 
Andrassy de terorismul în contra ideii 
de stat maghiar. Ce ușor le va fi 
s’aducă în prepus pe conducătorii 
alegătorilor români, că vreau să agite 
în contra ideii de stat și apoi „să facă 
ordine" cum știu ei.

De aceea e neapărat de lipsă ca 
Joia viitoare alegătorii români din 
cercul Bocșei să fie strâns uniți în 

jurul candidatului lor, să păzească 
buna rânduiaiă, dar să nu lase a fi 
înfricați nici într’un chip.

Se duse dintre noi și bătrânul 
Vincențiu Babeș ! Cine nu l’a cuno
scut după nume și renume, cine n’a 
auzit de laptele, de stăruințele și de 
luptele iui nobile pentru binele și fe
ricirea neamului românesc? A fost 
unul din bărbații noștri cei mai vred
nici, care a avut un rol de frunte în 
viața noastră națională și bisericească; 
a fost fala Bănatului, patria sa re
strânsă, și neobosit apostol al rede
șteptării naționale în mijlocul Româ
nilor bănățeni ; a fost unul din stâlpii 
bisericei române greco-orientale îna
inte și după înființarea Metropoliei.

Dela 1881 când s’a unit Românii 
ardeleni cu cei bănățeni și ungureni 
într’un singur partid național, numele 
lui V. Babeș, care a contribuit mult 
la aceasta, ajunse a fi și mai cuno- 
cut și iubit în sinul poporului român, 
a căruia plângeri, dorințe și postulate 
le știa înșira cu atâta sentiment și 
vioiciune în conferențele noastre na
ționale, ce încă pe acele vremuri le 
puteam ținea.

Poporul nostru românesc e cu
prins de adâncă jale din cauza pier- 
derei acestui fiu credincios, care și-a 
câștigat merite atât de mari și nepe- 
ritoare, muncind, stăruind și luptând 
peste o jumătate de veac pentru re
deșteptarea și înaintarea lui. Fiă-i în 
veci neuitată memoria nouă atât de 
scumpă!

*

Lăsăm să urmeze aici câte-va 
date biografice :

Vincențiu Babeș a fost crescut la mo
șul său adoptiv Mitra Babeș. După termi
narea cursurilor teologice în Arad și a 
cursurilor juridice dela universitatea din 
Budapesta, s’a reîntors la 1846 la Arad cu 
titlul de jurat-notar al Tablei reg. judi

ciare. La 1848 a obținut diploma de advo
cat, iar la 1849 a fost chemat a admini
stra ca director trei districte cu peste 500 
școale rom, rur. din Bănat; în curând însă 
el a fost rechemat la Arad și trimis cu 
plenipotență la Viena, pentru a reprezenta 
diecesa Aradului și interesele poporului ro- 

' mân dela Murăș și Crișuri în deputaținnea 
cea mare a tuturor Românilor din impe
riul Habsburgic, care cu Șaguna, Popazu, 
Bărnuț, P. Mocsonyi, E. Hurmuzachi, Dau
rian, etc. în frunte, încă din Dec. 1848, 
chemată de ministrul împărătesc, se afla 
în funcțiune, dar în sinul căreia din cauza 
revoluțiunii maghiare, părțile dela Murăș 
și Crișuri nu erau reprezentate, Babeș în 
această misiune dela Dec. 1849, a fost apli
cat, mai ales la translatură în ministeriul 
împărătesc de justiție, iar cu începutul 
anului 1851, a fost numit secretar de se
nat la acea Curte; la 1860 a fost înaintat 
la rangul de c. r. secretar aulic, iar după 
separarea admioistrațiunii Ungariei, la 1862 
a fost chemat în cancelaria aulică a Un
gariei de referent pentru cauzele crimi
nale și grațiale, de unde peste un an a 
fost numit și trimis judecător la Tabla reg. 
din Budapesta și referent la septemvirat. 
Intr’aceea convocându-se la 1860 așa nu
mitul »Conziliu imperial înmulțit®, Babeș 
a publicat cunoscuta broșură în limba ger- 
mână sDie Sprach-und Nationalitâtenfrage 
in Oesterreich, von einem Rumânen®, care 
pleda pentru unitatea monarhiei și egali
tatea tuturor popoarelor ce o compun, și 
semnala grelele turburări și pericole, ce 
au să urmeze, dacă maghiarilor s’ar încu
viința dualismul. Prin aceasta publicațiune 
Babeș a devenit politic respectat și conlu
crarea lui a fost căutată de membrii ro
mâni ai conziiiului imperial, precum și de 
toate deputațiunile, ce ani dearândul ve
neau din partea Românilor cu gravaminele 
și postulatele lor la curtea împărătească 
din Viena. Cele mai multe petițiuni și me
morii de pe acel timp sunt opera lui Ba
beș, sau cu ajutorul lui făcute.

La 1861, convocată fiind dieta Unga
riei, B. a fost ales în cercul român din 
Sasca-montană. In adunarea reprezentan
ților țării ungurești Babeș a apărat cu 
toată energia autonomia Transilvaniei și 
cu alți 10 deputați români a pus temeiu 
la crearea partidului național român. La 
1864 dându-se Românilor ort. mitropolia și 
încuviințându-se separarea lor de cătră bi
serica sârbească, pe lângă Saguna”>și Mo- 
csonyești nimeni n’a contribuit mai mult 
ca Babeș, și a fost ales la toate congre
sele și sinoadele bisericești-naționale de
putat și membru delegațional. La 1865 Ba
beș a fost reales deputat dietal tot în 
Șasea, iar la 1869 atât aici, cât și în cer-

FOILETONUL >GAZ. TRANS.®

Lupul.
Un puternic lătrat de câni umplea 

curtea boerească, care era zidită lângă un 
sat dela poalele munților Carpați.

— Ce s’a întâmplat? Iarăși au tăbă
rât tălharii! esclamă boerul Costică, un 
bărbat încă în floarea vârstei. De sigur 
că iarăși afurisitul ăla de Neagu!

Un servitor aduce pe hoț.
— Ce, tu ești, mă Brumă! Ce ai 

sub sarică?
— Un puiu de lup, conașule, șopti 

încet Lina, servitoarea.
— Un lup! Ia să-l văd.
Conul Costică se coborî din verandă 

în curte.
Un puiu de lup privea cu ochii săi 

fulgerători.
— Ce-o să fac cu ligioana asta?
— Să trăiți, conașule, dar e blând 

ca un miei, răspunse ciobanul Brumă, m’a 
însoțit pănă aici ca un câne credincios.

— Să-l omori mă, ori dacă nu, pleacă 
dela mine!

Ciobanul privi lung pe stăpânul său, 
apoi zise, ridicând din umeri:

— Mi-a murit nevasta și cei do co
pii. Acum nu am numai puiul ăsta.

— Nebunule! îmi va mânca turma 
de oi.

— Nu, conașule, nu va face una ca 
asta. Nu e așa, Brezoiu ! Și ciobanul apucă 
de ureohi pe puiul de lup, care-și ridică 
capul și linse mâna lui Brumă.

— Mă, Brumă! Să nu ții dihania 
asta. Lupul își schimbă părul, dar năravul 
ba. Te va mânca și pe tine.

— Nu mă despart de el.
— Ce? Vreai să-ți lași slujba! Gân- 

dește-te. M’ai servit cu credință. Ce zici? 
Rămâi?

— Nu pot să mă despart de puiul 
ăsta.

— Ți-ai pierdut mințile, mă Brumă. 
Cum l’ai găsit?

— Nu știu. Într’o bună dimiueață 
l’am găsit în leagănul răposatului meu 
copil.

Boerul Costică începu să râdă.
— Poate Dumnezeu mi-a trimis acest 

puiu, în care e pus sufletul copilului meu, 
zise Brumă.

— Văd că cu tiDe nu e nimic de 
făcut. Să nu mai văd lupul. Dă lui Brumă 
ceva de mâncare și un clondir de țuică.

Boerul Costică uitase aceasta întâm
plare, când într’o seară Bruină întră în 
curtea boerească, însoțit de lupul său, 
care crescuse mare.

—-■ Mă, Brumă, îmi aduci acum lupul.
- Nu!
-- Atunci poți pleca.
— Pentru asta am venit. Te rog 

dă-mi hârtiile. Voesc să mă bag la boe
rul Mitică.

— Vei vedea tu odată, că este pri
mejdios pentru un cioban să aibă un lup.

— Acest dobitoc îmi va fi de mare 
folos. Zicând aceste Brumă plecă cu pași 
încetișor), urmat de lup care sărea vesel 
în jurul lui.

După câtva timp se opri în pădure 
la o colibă de lemn.

— Brezoi, sm ajuns acasă. Sunt cu
rios cum te vei purta, zise ciobanul că
tră lup, care ca și când ar fi înțeles pe 
stăpânul său începu să se gudure pe 
lângă el.

Brumă aprinse un foo și puse de 
mămăligă. Lupul se întinse lângă el și 
când mămăliga fu gata, mâncă și el res
tul cu o coajă de brânză uscată.

— Brezoi, zise ciobanul mângăindu-l, 
fi pe pază. Dacă simți ceva, dă-mi de știre. 
Vezi tu: cu arma asta putem împușca de 
șease ori una după alta.

Brumă descărcă un foc. In urma de- 
tunăturei, lupul sări în sus și alergă ca 
un câue încoace și încolo.

— Brezoi, fi pe pază. Acum tu ești 
cioban. Eu vreau să mă odihnesc puțin.

Brumă se întinse jos și adormi în 
curând. — — — — — — — — —------

Primăvara apăru, după aceea vara 
cu zilele și nopțile ei frumoase. La turma 
încredințată lui Brumă lucrurile mergeau 
strună. Brezoi își împlinise datoria cu 
scumpătate. 
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cui locuit de Sârbi și Români al Sân-Mi- 
clăușului-mare (Torontal). Tn urma lupte
lor purtate în dietă Babeș, membrul justi
ției superioare a țării, prin justiția de ca
binet, după 22 ani de serviciu a fost lip
sit nu numai de oficiul său ci și de drep
tul său legal la penziune, pe motivul ati- 
tudinei sale ^contrare legilor și consti- 
tuțiunei». Babeș a fost ales deputat din 
nou în cercul grănițăresc al Bisericei-Albe, 
iar la 1884, pentru^a patra oară la Șasea. Cu 
ziua Paștilor din 1866 s’a întemeiat jurna
lul > Albina» în Viena, ca organ ai parti
dului național, punânduse sub conducerea 
particulară a lui Babeș, însă după activi
tate abia de trei ani, > Albina» a fost oprită 
de a întră în Ungaria, Bănat și Ardeal. 
Atunci Babeș a adus foaia la Peșta, conti- 
nuându-i edițiunea încă 8 ani cu toată 
energia, pe lângă toate procesele ce s’au 
intentat foaiei »Albina«. Babeș prin foaia 
>Albina< și prin cuvântările sale în dieta 
Ungariei și adunările române naționale re
prezenta și pleda în mod energic politica 
moderată. Programul național pentru des- 
legarea chestiunii limbelor în țara poliglotă, 
după lungi desbateri între deputății români 
și sârbi dela dieta ungurească, Babeș J’a 
formulat și cuprins în 12 puncte, într’un 
proiect de lege subsemnat de 24 deputați 
români și sârbi, și de unicul ruteano-slav 
dela dietă, și susținut prin luptă parla
mentară de trei zile cu toată energia în 
aceeași sesiune dela 1868. Mulți ani de zile 
pe această bază s’a continuat lupta națio
nală priu reuniuni și adunări particulare, 
până când la 1880 într’o asemenea adu
nare în Sibiiu, s’a pus t.emeiu conferenței 
publice din Maiu 1881, unde tot Babeș, ca 
raportor general, a motivat și-a susținut 
programul Românilor din Transilvania, Bă
nat și Ungaria. La toate conferințele na
ționale generale, câte în decursul timpului 
până la cea din 1892 s’au succedat, tot 
Babeș a avut cuvântul explicător și con
ducător. La Main 1891, prin mișcări — 
afară din comitetul național — înaugu- 
rându-se în politica națională o nouă direc
țiune, Babeș s’a retras absolut din lupta 
politică, și s’a reîntors la scrutările sale 
istorice, mai vârtos întru interesul bise- 
ricei române-naționale și al Academiei Ro
mâne, al cărei membru activ a fost dela 
urzirea ei.

*
Înmormântarea mult regretatului Vin- 

cențiu Babeș s’a făcut Marți p. m. în Buda
pesta oficiind preoții I. P. Cuv. Sa archi- 
mandritul Augustin Hamsea, părintele Ioan 
Murnu-Georgiades și protosincelul Ghena- 
die Bogoevici. Corurile funebrale au fost 
esecutate de cătră corul tinerimei univ. 
din Budapesta. Discursuri au fost rostite 
trei, unul din partea archim. A. Hamsea, 
altul din partea d-lui dep. Dr. V. Vaida în 
numele partidului național-român, iar în 
numele tinerimei univ. a vorbit d-1 P. Nis- 
tor, președintele societății >Petru Maior». 
Numeroase cununi au împodobit sicriul în
tre cari cununi depuse de cătră >Acade- 
mia Română», Familia Mocsonyi, partidul 
național român, Liga culturală, societatea 
>Petru Maior» etc. etc.

într’o zi ciobanul luă un sac de lâ
nuri și brânză și plecă la oraș să le vândă. 
Mai înainte însă spuse următoarele lui 
Brezoi: bagă de samă. Mi se pare eă sunt 
lupi în apropiere. Vei păzi cu Turco și 
cu Sultănica. Ai înțeleși’

După ce-1 netezi pe frunte, îl sărută 
și plecă.

Brumă zăbovi mult. Se întâlnise cu 
prietinii lui și țuica era ieftină și tare.

Se făcuse noapte. Era frig și întu- 
nerec.

După ce plăti și tocmai voia să iasă 
din cârciumă, uu câne alerga la el.

— Ce, Turcule, ce cauți? Ești plin 
de sânge? Cine ți-a rupt urechea?

Era ca și când un cuțit i-a străpuns 
inima. El se gândea la Brezoi al lui. Să 
fi săvârșit acesta vre-o mișelie? Puse mâna 
pe revolver, cuprins fiind de o furie fără 
margini. El alerga ca un om gonit de 
toate furiile iadului. înaintea lui alerga 
cânele, lăsând o dâră lungă de sânge pe 
zăpadă.

Brumă scoase un țipet sălbatic, când 
își văzu turma împrăștiată.

— Dumnezeule ! Dumnezeule! cinci...

Revista politică.
In ședința de Vineri a dietei un

gare s’a terminat și desbaterea spe
cială asupra proiectului de budget 
care a fost primit în total. La des
baterea acestui proiect au mai luat 
cuvântul deputății Juriga și Dr. Vaida. 
Dep. Juriga a zis între altele că gu
vernul actual e mai rău ca a lui Banffy, 
căci cei bogați se bucură de sprijinul 
guvernului, iar poporul de rând are 
să sufere cele mai mari neîndreptățiri 
și șicanări. La judecătorii sunt tratați 
țăranii mai rău decât vitele și atâtea 
procese și jandarmi ca sub guvernul 
actual nu s’au mai pomenit. Vorbirea 
plină de adevăruri triste a deputatu
lui Juriga a înfuriat într’atâta pe de
putății coaliției și pe președintele, în
cât acesta i-a detras cuvântul. După 
dep. Juriga a luat cuvântul dep. Dr. 
Vajda, care într’o vorbire de aproape 
2 ceasuri a dovedit cu numeroase ar
gumente, că cele susținute de mini
strul de interne Andrassy cu privire 
la naționalități, nu corăspund adevă
rului și stărei adevărate. Și în de
cursul vorbirei dep. Vajda cei din 
coaliție făceau mare larmă, dar n’au 
avut încătrău, au trebuit să asculte 
pănă la sfârșit adevărurile spuse de 
dep. Dr. Vaida.

In ședința de Luni s’a început 
desbaterea proiectului contingentului 
de recruți pentru 1907( care a fost 
votat în ședința de eri, Miercuri. De
putatul Juriga a luat din nou cuvân
tul și a cerut reducerea serviciului 
militar de 3 ani, care este una din 
cauzele principale ale emigrărilor. A 
mai cerut și ștergerea duelului și a 
pedepsei corporale ale soldaților. Des
pre ședințele ce au urmat și despre 
alte momente din desbaterile dietei 
dăm amănunte la alt loc al numă
rului nostru de astăzi.

*
Fără mult sgomot și paradă și-a 

anunțat Joia trecută dietei ungare 
ministrul de justiție Polony i, dimisi- 
unea sa și după ce dep. Hoitsy a dat 
cetire declarațiunei partidului indepen- 
dist, în care se zice între altele că 
Polonyi a fost 30 de ani de-arândul 
membru credincios al acestui partid, 
dieta a trecut la ordinea zilei. Urmaș 
al lui Polonyi a fost numit de cătră 
Majestatea Sa Monarchul secretarul 
de stat de pănă acum al ministeru
lui de justiție, Anton Gunther, a că
rui numire a și apărut alaltăeri în 
foaia oficială. Nici nu-și ocupase bine 
noul ministru de justiție A. Gunther 
locul său, și deja și-a arătat colții 
naționalităților. In ședința de Luni a 

zece... cincisprezece... Brezoi! Lupul alergă 
plin de sânge înaintea stăpânului său.

— Ge ai făcut? E frumos? Tu nu 
ești copilul meu! Ești un lup mizerabil!

Zicând aceste îl împușcă cu revol- 
veiul. După aceea se duse ca să și strângă 
turma.

Intre oi zăceau morți doi lupi mari, 
oribil mutilați.

Ciobanul se retrase cu groază. Un 
gemet dureros eși din pieptul său sbu- 
ciumat.

Grozav! Ca făcuse ei!? Ucisese pe 
aceia, care sfășiase pe cei doi lupi.

Brumă se dusese clătinându-se spre 
Brezoi.

— Brezoi! Dragul meu! zise el, arun- 
cându-se peste trupul neînsuflețit al cre
dinciosului său păzitor.

1-1 sărută, îl îmbrățișă plângând cu 
amar. După aceea căzu întins lângă el.

A treia zi niște ciobani trecători îi 
găsiră pe Brumă mort. Pe cadavrul înghe
țat zăcea gemând cânele Turcu și lingea 
mâna înțepenită a stăpânului său.

Corneliu.

dietei, în care s’a cassat dreptul de 
imunitate al dep. slovac Juriga, osân
dit la 2 ani închisoare, noul ministru 
de justiție A. Giinther, luând cuvântul, 
a zis că va urmări cu asprime și de 
aci încolo pe toți,, agitatorii" naționa
liști, precum este d-1 Juriga.

Nici că ne-am putut aștepta la 
altă vorbă din gura noului ministru. 
Știm doară din trecut, că oricine ar 
fi la cârma țării, fie Polonyi, Gunther 
sau altcineva, sistemul de asuprire 
contra naționalităților tot acelaș ră
mâne.

Congresul bisericei gr. or. sâr
bești, care este întrunit de mai multe 
săptămâni în Carloviț, a adus în șe
dința sa de Sâmbătă o hotărîre, prin 
care capul, bisericei sârbești, patriar
chal Brancovics a fost timbrat de 
defraudant, deoarece a păgubit biserica 
cu 80,000 cor. In urma unor acusări, 
cari s’au ridicat în contra patriarchu- 
lui, că pe timpul când era încă epi
scop în Timișoara și-ar fi însușit bani 
din fundațiunile bisericei, congresul a 
ales o comisiune, care, după-ce a re- 
vidat toate socotelile, a constatat de 
fapt lipsa unei mari sume de bani și 
pe basa acestor constatări și-a expri
mat regretele asupra faptelor patriar- 
chului și speranța, că în vederea dem
nității bisericei și pentru liniștirea po
porului sârb, patriarchul se va retrage 
din fruntea bisericei. Congresul a și 
primit cu mare majoritate de voturi 
această propunere. Știrea aceasta a 
făcut, de sine înțeles, mare zarvă în 
țară, c^ci nu e lucru mic, ca un pa
triarch să fie timbrat în public de 
defraudant și escroch. In ședința de 
Luni a dietei a și interpelat deputa
tul conte Hadik în afacerea aceasta, 
iar ministrul Wekerle i-a răspuns că 
va proceda contra patriarchului pe te
meiul legilor, cercetând afacerea cu 
de-amănuntul. Guvernul a și cerut 
deja toate actele spre a le examina. 
Se crede cu siguranță, că în curând 
va urma suspendarea patriarchului 
BrancovicI din postul său.

*

Senatul român a votat în ședința 
de erl cu unanimitate de 54 voturi 
proiectul de lege pentru recunoaște
rea Ligei ca persoană morală și pro
iectul de lege pentru organizarea ma
rinei comerciale

❖

In Rusia încă tot mai sunt la or
dinea zilei alegerile pentru Duma im
perială. Pănă la 3 Februarie st. n. 
au fost'aleșl de cătră muncitorii și 
proprietarii mici 7835 delegați, dintre 
cari 4292 monarchiști, 2292 moderați 
și 99 cădeți (constituționali). Alegerile 
din Tiflis au fost amânate, deoarece 
alegătorii n’au putut veni să voteze 
din cauza zăpezii. Alegerile din Pe- 
trokov au fost casate din cauză că 
au votat și multe persoane, cari nu 
aveau vârsta de 25 ani, precum și 
lucrătorii a cinci fabrici, cărora li-s’a 
luat dreptul de a vota. 

Din dieta ungară.
Cu ocaziunea dezbaterilor din ca

mera ungară în zilele din urmă, la pro
iectul do buget au vorbit și deputății ro
mâni V. Goldiș și Alesandru Vaida. Re
producem din vorbirile lor unele părți.

Dep. V. Goldiș în vorbirea sa ținută 
în ședința dela 29 Ianuarie n. c. a zis între 
altele :

Are dreptate d-1 Andrassy când zice, 
că naționalitățile nu pot fi nimicite, dar 
dacă recunoaștem că existența lor în Un
garia e îndreptățită, urmează să li-se și 
asigure existența.

D-1 ministru de interne a iăcut în 
privința aceasta o concesie zicând, că va 
pretinde dela toți funcționarii lui să știe 
limba poporului din ținutul unde sunt in 
funcțiune. Ministru-președinte a declarat, 
că se va strădui să execute legea națio
nalităților cel puțin în organizația internă

a comunelor, iar ministrul de justiție a 
promis, că va îngriji ca în viitor juzii să 
nu se mai înțeleagă cu oamenii prin me
diul tălmacilor.

Din aceste declarații putem conchide, 
că însuși guvernul simte că trebue să se 
facă ceva în chestia aceasta.

Dar avem cauze de a ne teme că 
guvernul nu înțelege chestiunea națio
nalităților așa, după cum ar reeși din de
clarațiile sale. Despre aceasta ne dau triste 
dovezi ziarele guvernului și ale coaliției, 
care propagă pe'față ideia contopirei noastre 
în națiunea maghiare.

D. ministru vede în noi dușmani și 
vrea să ne prigonească. Poftiți și prigoniți 
pe »agitat.ori«, dar executați legea naționa
lităților față de marile masse, pe cari ziceți 
că le iubiți! (Fenyvesi: Poporului nu-i pasă, 
el ori și când se invoiește bucuros).

Contele Andras.-y și-a încheiat vorbi
rea cu cuvintele: »Vom iubi, vom fi cu 
dreptate față cu massele naționalităților, 
dar vom perzecuta cu tărie pe agitatori». 
Cu privire la aceasta citez o întâmplare din 
istoria Atenei. Pe când regele Filip Mace
doneanul voia să cucerească At6na, De- 
mosthene cu soții săi însă au conjurat pe 
Atenieni să nu se dea. Atunci Filip a tri
mis vorbă Atenienilor să alunge pe agita
tori și vor fi fericiți. Poporul obosit de 
luptă era să alunge pe Demostene cu ai 
săi. Atunci Demosthene ținu o cuvântare 
poporului și îi povesti, că o turmă de oi era 
mereu atacată de lupi. Atunci au trimis 
vorbă lupii oilor să izgonească pe ciobani 
și pe câni, căci atunci lupii le vor păzi și 
vor putea trăi în pace laolaltă. Dar când 
oile au izgonit pe ciobani și câni, lupii le-au 
slășiat pe toate.... Când poporul a auzit 
aceste n’a mai voit să lase pe agitatori sâ 
plece, ci i-a reținut și au continuat îm
preună lupta în contra lui Filip Macedo
neanul.

*

Dr. Alexandru Vaida ocupându-se 
în ședința de la 31 Ian. de declarațiile fă
cute de cătră ministru de interne cente 
Andrassy în chestiunea naționalităților a 
încheiat vorbirea sa astfel:

Contele Andrassy Gyula își încheie 
discursul astfel: (cetește) ^Politica mea 
față de naționalități mi-o pot resuma în
tr’o singură propoziție: a iubi, a fi drept 
față de poporul (massele) naționalităților, 
dar a perzecuta cu aspi ime nemiloasă pe agi
tatori».

Despre aceea cât de mult iubește po
porul, d-1 conte a dat din nou o dovadă 
chiar acum trimițând în cercul Bogșei 600 
jandarmi și va mai trimite o miie. (Sgo
mot în stânga).

Cor. Bredicecmu: Asta-i libertatea ma
ghiară ! (Ilaritate).

V. Vaida: Se vede însă că d-1 conte 
Andrassy Gyula tot nu prea vrea să mă- 
sure cu măsură egală poporului nostru, 
pentru-că să zicem d. e. față de poporul 
din Hajdu BOszormdny de bună seamă nu 
se va purta așa, ca față de poporul ro
mân din cercul Bocșei. Mi-ar plăcea zău 
să văd dacă s’ar încumeta oare d-1 mi
nistru de interne (Mare sgomot în stânga) 
să trimită 600 jandarmi în Hajduboszor- 
mdny (Sgomot).

In acest chip iubește deci "d-nul 
conte Andrassy poporul nostru. Credeți 
oare că vorbirea d lui ministru de interne 
tipărită pe hârtie așa de frumoasă va con
vinge pe popor, că bunăvoința guvernului 
se îndreaptă spre el? (Mișcare) Aceasta 
n’o crede nici însuși d. ministru de in
terne (Contraziceri)...

Voiu să vorbesc acum ceva de politica, 
care ne întâmpină mereu din toate părțile cu 
acuzarea trădării de patrie și că suntem agi
tatori. Politica aceasta a urmărit’o și fostul 
guvern Wekerle din 1895 și anii următori. 
Dovadă numeroasele procese de agitație, 
ce au fost intentate numai dela 1897 în
coace, 188 procese cu pedepse laolaltă de 
44 ani și amende de 49,500 coroane. Noi 
avem însă ațâți trădători »netrebniei și 
făr’ de suflet», încât puteți arunca în fie
care zi în temniță câte unul și tot mai 
rămân. (Sgomot). Oricine trebue să recu
noască, că politica aceasta a forței a dat 
faliment.

Nu mai rămâne acum alta decât pro
punerea făcută de St. Apathy în »Erd. 
Hirl.» dela Cluj, executarea acelei idei, ca 
să poftiți să puneți la cale o noapte a 
sfântului Bartolomeiu. (Sgomot mare, con
traziceri), ori să executați ideia colegilor 
dep. Markos, Hock. (Să trăiască) : ștreang 
lor ! (Sgomot mare). Și acestea le propo- 
văduesc preoți catolici (Markos și Hock) 
în numele iubirii ; acestea poate așa le-au 
.învățat în seminare.

Markos : Sunt bune pentru făcători 
de reie! (Sgomot.)

A. Vaida: Aud, că Dv. aprobați. Și
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deoarece mereu mă întrerup și ne ofer 
ștreangul, pe care l-au propus d-'nii Mar
kos, Hock, adecă să ne spânzure, deoarece 
vedem, că D-voastră aprobați această po
litică și se poate, că On. Cameră să se 
ocupe cât de curând cu vr’o moțiune de ur
gență și să o și primească, trebue să vă 
povestesc o anecdotă istorică.

S’a întâmplat în România, că marele 
bărbat de stat Cogălniceanu discuta odată 
cu un Evreu, cu un agitator al Evreilor, 
un trădător de patrie cum s’ar numi aici, 
(ilaritate) și l’a întrebat pe el Evreul, cum 
ai de gând să rezolvi chestia ovreiască 
domnule? (Cogălniceanu era pe atunci mi- 
nistru-president.) Congălniceanu, care de 
altfel era om foarte liberal și pe care Evreii 
îl iubeau, zise în glumă: Foarte ușor: 
vom pune la cale o noapte de Bartolomeiu, 
vă aruncăm pe toți în Dunăre, acolo aveți 
loc destul. La aceasta îi răspunse Evreul : 
Die, eu cred că poți arunca într’o singură 
noapte jumătate ovreimea în Dunăre, ră
mâne însă cealaltă jumătate de sămânță 
și e de ajuns o noapte ca să se pună la 
Joc cei înecați în Dunăre. (Ilaritate.)

Așa veți păți d-voastră și cu noi Ro
mânii. Ne este de ajuns o noapte ca să pu
nem la loc ceeace ne-ați luat prin spânzu- 
rare. (Ilaritate).

In ce privește faptul, că guvernul ac
tual în frunte cu d-1 ministru de interne 
e atât de încrezut, la aceasta se potrivește 
vorba Românului: »Apa trece, pietrile ră
mâne. ...

In ce privește insă poporul nostru, 
despre care d-1 ministru de interne a zis 
că-1 iubește, eu m’am dus și am întrebat 
ce zice Românul opincar, fratele meu, de
spre discursul d-lui ministru de interne, și 
acesta mi-a răspuns: Domnule, las să vor
bească cât o vrea groful Andrassy, noi 
știm una și bună : aținem mintec. Nu pri
mesc proiectul. (Aprobări din partea na
ționaliștilor.)

Proiectul do lege a! recruților.
(Ședința camerei dela 5 Febr. a. c)

Marți s’a început în cameră discu- 
țiunea asupra proiectului de lege prezentat 
ile ministru de honvezi privitor la stabi
lirea numărului recruților pe anul 1907 
pentru armata comună, marină și houvezi. 
Imediat după raportor a luat cuvântul de
putatul naționalist.

Dr. Ales, Vaidn, zicând că-și ține de 
datorie a desfășura înaintea camerei punc
tul de vedere al partidului naționalist cu 
privire la armată și cu deosebire în ches
tiunea liinbei de regiment:

Am văzut cu uimire că în Ungaria 
numai două regimente au mai rămas cu 
limba lor veche de regiment neungurească. 
Este regimentul de Caransebeș mi-se pare, 
cu limba românească și regimentul slovă- 
cesc de Neutra. Intâiu nu am înțeles asta, 
dar pe urmă am priceput. Pitreich a știut 
să păcălească pe oameni și la dreapta și 
la stânga. El a pitreichuit limbile noastre 
de regiment (râsete). In Ungaria sunt 6 
comănduiri de corp de armată (Korps- 
kommando) cu următoarele raporturi na
ționale: Corpul al 4 lea de Budapesta are 
9 regimente, între cari șease cu majori
tate ungurească trei cu majoritate nema- 
gbiară. Corpul al 6-lea de Cașovia are 8 
regimente, 4 în majoritate ungurești și 
patru ungurești, slovăcești, românești și 
rutenești (Contestări). Corpul de armată 
din Timișoara are 8 regimente 3 în ma
joritate ungurești, iar restul sârbești, ro
mânești, nemțești. Corpul de armată al 
12-lea din Sibiiu are 2 ungurești, 6 neun
gurești, cele mai multe românești. Regi
mentul 82 de pildă de sigur este unguresc- 
săcuesc (Sgomot Voci: Dar al doilea ?) Ce 
privește pe al doilea este lucru ciudat. 
Este cel de Brașov, unde românii și sașii 
sunt atât de număroși. Și totuși ungurii 
să fie în majoritate?

Dintre 47 de regimente 14—17 sunt 
cu majorități ungurești, și sunt cel puțin 
30, unde feciorii neunguri fac majoritatea. 
In regimentele ungurești firește, sunt tot 
așa minorități neungurești, ca în cele ne
ungurești minorități ungurești. Numai re
gimentul 81 dela Soinoc, 46 dela Seghedin 
și 38 dela Kecskemdt 'sunt curate ma
ghiare. Va să zică trei, cu totul (Sgomot).

Numai trei regimente sunt curate 
maghiare. Celelalte nu. Și sunt 10 nema
ghiare. Anume 6, 16, 29, 1, 43, 53, 61, 78, 

79 și 96. Observ că ar fi ș’ mai multe ne
maghiare, dacă ovreii n’ar fi socotiți între 
unguri. (Strigăte: Dar trebue! Sunt un
guri !) Dar eu nu mai vreau să discut 
asta. Doar vi-i lăsăm bucuros Dvoastră. 
Ci e vorba... (Sgomot).

Arată starea ungurilor la husari ; la 
vânători și artilerie dominează însă ne
maghiarii, românii, nemții și slavii. Dintre 
oficeri 17.27% știu bine, 16.21% potrivit 
ungurește. Chiar dintre cei născuți în Un
garia, numai 61.26% știu ungurește bine, 
19.55% știu cât cere strict regulamentul.

Roagă pe ministru să se îngrijească 
să fie judecători (auditori) militari destui, 
cari să știe limba, naționalităților. Nu merge 
cu tălmaciu, căci la război nu trimiteți pe 
tălmaci, ci pe fii noștri (ilaritate). Dacă se 
face politică și in armată, o să ajungem 
să nu fie nici armată comună, nici ma
ghiară, ci o să putem mulțumi lui Pie- 
treich că o să avem o instituțiune armată 
hermafrodită, care când va trebui să între 
în luptă, nu o să fie la înălțimea cerin
țelor și a misiunei sale, căci va fi compusă 
din nemulțumiți. Oficerii, să mă credeți, 
sunt, toți nemulțumiți, pentru că în loc să 
fie instruiți în limba lor, îi chinuește cu 
limbi străine.

Acuză pe Pitreich, că a dus în armată 
chestia națională, ceea ce mai curând ori 
mai târziu va destrăma armata. Dacă Fe- 
jervâry ori Kristdffy ar fi fost vrednici de 
a fi dați în judecată, apoi Pitreich d’o 
sulă de ori e mai vinovat. Dacă (vreți să 
avem o armată, care în timp de primejdie 
să apere monarchia, apoi lăsați ca ostașii 
să fie instruiți în limba lor maternă și nu 
duceți nemulțumirea națională și în ar
mată,

Nu ne învinuiți într’una că de ce 
suntem împărătești, de ce suntem amici 
ai armatei nemțești. Iubim armata împă
rătească pentru că ea nici față de noi n’a 
făcut deosebire de naționalitate, ci a fost 
obiectivă.

Vorbitorul presentează un proiect de 
resoiuțiune, deși știe înainte că majori
tatea nu-1 va sprijini.

Cetește următorul proiect de reso
iuțiune :

>Să fie îndrumată administrația de 
răsboiu ca

1. Regimentele să se organizeze ast
fel, ca soldații după putință să aparțină 
unei naționalități, atât la armata comună 
cât și ia honvezime.

2. Limba de regiment este limba pe 
care o vorbește majoritatea soldatilor.

3. Ca limbă de instrucțiune se vor 
folosi toate limbile vorbite de cel puțin 
20% a soldaților.

4. La toate școalele militare de pe 
teritorul diferitelor corpuri de armată, în 
sensul punctului 1 al acestui proiect, sase 
propue intensiv limbile de regiment, ca 
oficierii, cari vor ieși din acestea să fie în 
stare a instrui pe soldați în limba lor.

5. La judecătoriile militare să se a- 
plice astfel de auditori, cari înțeleg limba 
regimentului și nu trebue să ,se înțeleagă 
prin interpret.

6. Elevii militari să se primească în 
toate școlele militare în proporția națio
nalităților de pe teritorul regimentului.

7. Tot așa la locurile fundaționale 
să se observe aceiași proporție.

8. Religia să se propue în toate șco
lile militare în limba maternă.

D-lor ! Dacă d-1 ministru de răsboiu 
va primi principiile acestea și dacă în ca
drele unei astfel de armate veți cere dela 
noi bani și recruți, atunci ori-ce contin
gent de recruți ne veți cere vom vota, 
dar unei armate spitreichuite« nu-i votăm 
nici un ban. (Aprobări pe Dăncile naționali
tăților.

După ce răspunde ministrul de hon
vezi Jekelfalussy, dieta respinge proiectul 
de resoiuțiune al d-lui Vajda.

Recunoștința Moților. Se știe că în
tr’una din ședințele dietei ungare, deputa
tul Dr, Stefan O. Pop șl a ridicat glasul, 
desvălind fără cruțare multele persecution! 
și neajunsuri, pe cari le-au suferit si le 
sufer Românii din Munții-Apuseni din par
tea administrației. Drept mulțămită pentru 
interesul dovedit față de Moți, adunarea 
generală a comunității de avere a erezilor 

foștilor urbarialiști din Certege a trimis 
d-lui Dr. Stefan C. Bop următoarea adresă 
de mulțumire :

>Adunarea generală a Comunității de 
avere a erezilor foștilor urbarialiști din 
Cert.ege. luând la cunoștință, că d-taîn șe
dința dietei țării, ținută în 6 Decemvrie 
1906, ai binevoiți să-ți ridici glasul în fa
vorul mult năpăstuiților și lipsiților erezl 
ai foștilor urbarialiști din Munții-Apuseni 
a părților transilvănone a țării’ vine a-ți 
exprima cea mai sinceră mulțămită și re- 
cunrștință, dorind'u-țl din inimă viață. în
delungată, ca și în viitor să-ți poți ridica 
glasul pentru cei slabi și năpăstuițl șt să 
poți aduce la cunoștința cârmuiturilor țării 
năcazurile și greutățile cu cari erezii fo
știlor urbarialiști au să lupte în această 
iubită și frumoasă țară.

Din adunarea generală a comunității 
de avere a erezilor foștilor urbarialiști din 
Certege, ținută în 3 Februarie 1907. Con
stantin Cothișel, prezidentul comunității de 
avere, losif Arieșan, notarul comunității 
ee avere

Congresul nostru.
vi.

- Ur mar e. —

Trecând peste comput, dând mai 
multă atențiune geometriei ne oprim la 
studiile istorice.

Din acestea vom lua întâi geografia. 
Această deși stă în mare legătură cu isto
ria, totuși trebue să o tractăm separat. 
Din lipsa mapelor și acest obiect e în 
mare parte neglijat. De multe ori omul 
dela comitatul în care aparține, nu să 
poate estinde mai departe. Cunosc cazuri 
reale. De aceea cunoștințele geografice 
la țăranul nostru simt foarte răstrânse. 
Dacă nu e o fire care să călătorească, să 
facă întreprinderi, sau dacă n’a fost mi
litar, în nimic nu să poate orienta. Nimic 
nu-ți va ști povesti despre modul de traiu 
din alte ținuturi, despre localități mai în
semnate, cu trecut istoric. Ou totul nebă
gată în samă e geografia fizică, astrono 
mia și geologia, — prin care s’ar putea 
mult ajuta la combaterea superstițiunilor.

Cu atât mai nemulțămiți trebue să 
fim cu istoria. Ea care e chemată să for
meze caracterele, ea care trebue să facă 
cunoscut poporului nostru obârșia și tre
cutul său atât de întunecat; ea care tre
bue să arete că deși am fost tractați în 
modul cel mai neomenesc; deși ajunsesem 
să ne perdem conștiința de oameni, totuși 
am ajuns să recunoască lumea că și noi 
avem însușirile de popor autochtom. Pro
bele de foc prin cari ara trecut sunt do
vezi destul de eclatante. Ea care trebue 
să ne sooată în relief suferințele noastre 
și bărbații cari și au jertfit viața pentru 
noi neamul românesc e formal neglijată. 
Ea care trebue să ne arete iuvențiunile 
și descoperirile, cari au străformat lumea 
e redusă la niște simple biografii ■— „a 
bărbaților mai distinși din istoria Unga
riei'1. —

Aceasta negligență nu este a să a- 
tribui numai nouă ori manualului — făr 
planului de învățământ. Iată ce cetim la 
acel loc. — „In urmă să propune istoria 
sistematică a regatului Uugariei în legă
tură cu istoria popoarelor, cari au fost și 
mai trăesc în atingere cu patria noastră, 
aruncând câte o privire și la faptele na
țiunilor, cari au avut rola principală în 
istoria universală*. — (p. 17 — 18). Iată 
dâr un text, care deși să referește la cel 
mai cardinal obiect, ’atât e de paradoxal 
încât nioi cel mai mare diplomatic nu la-r 
fi putut făuri. Nu ne spuue nici cari ar fi 
bărbații mai distinși cu a căror biografii 
ar merita să ne perdem vremea, nu amin
tește nici cari sunt popoarele cari au trăit 
în atingere cu patria noastră și nu ne 
înșiră nici faptele națiunilor, oari au pur
tat rola principală în istoria universală 

Tot “rămâne la placul nostru. Și oare ce 
facem noi? Luăm un manual în mână, în
cepem cu nițăl daco-românizm, trecem 
apoi la sf. Ștefan și nu ne oprim — dacă 
ne ajută vremea — până la actualul rege. 
Nu ținem cont, că în aceea ce am tractat 
fostau vorbă de popoarele, cari au trăit 
și trăesc în atingere cu patria noastră, 
nici că oare amintit.am națiunile ce-au 
avut rolul principal în istoria lumei. Cu 
atât mai vârtos să fie vorbă de noi nea
mul românesc, pentru care e chemată is
toria. De bună samă că în modul acesta 
nu vom cunoaște persoanele, cari au lu
crat când-va pentru națiune, biserică și 
stat. Nu să vor nobilita nici simțămintele, 
nu să va întări nici voința și nu să va 
forma nici oaracterele școlarilor — precum 
dorește și planul de învățămâut la cuvin
tele Introductive la acest obiect. — Mo
dul ei de propunere așa precum să prac
tică azi stârnește în sufletul copilului toc
mai atâta interes cât ar stârni în inima 
mea noutatea vecinei că astă-noapte ia 
fătat mâța 2 pisioi, precum foarte corect 
obsearvă pedagogul Herbet Spencer.

Și oare după aceste constatări ce-ar 
fi de făcut? Oare în cadrul legilor exis
tente, putea-vora noi să ne estindera mai 
tare în acest obiect? Da ne vom putea. 
După ce am tractat temeinic partea in
troductivă cu ocuparea Daciei, după-ce 
ne-am convins de caracterul Dacilor, Ro
manilor și a persoanelor ce ia cârmuit în 
aceiași vreme, vom trece la Sf. Ștefan, 
ca întemeietorul creștinizmului la Unguri. 
In legătură cu acesta vom tracta jobăgia, 
fiind-că de sub el și-a luat naștere. Fond 
însemnat vom pune pe prima manifestare 
a jobagiior dela 1514 sub Dozsa, a doua 
pe vremea lui Iosif II, sub Horea, Cloșca 
și Criștm și a treia la 1848 sub Ianou și 
soții-----In legătură cu isprăvurile lui An
drew al II-lea vom putea traota înființa
rea prinoipatelor române, aruncând o pri
vire fugitivă pănă în zilele noastre. Vom 
propune pe larg epoca Huniadeștilor, unde 
putea descrie forfecarea lui Mateiu dela 
Baia-raare, dată de cel mai mare erou ro
mân fost când-va și numit Stefan cel mare. 
Tot așa putem pune în legătură vitejia 
lui Mihaiu Viteazu. — Apropiindu-ne de 
anul 1698—1700 Unirea Românilor cu bi
serica Romei și urmările — bune rele — 
ce le-a avut aceasta Unire.

Toate acestea și altele asemenea nici 
decât nu să esolud din nici un manual, 
din cele cari folosim. Adevărat că poate 
abea sunt amintite ori chiar lăsate afară. 
Aceasta însă nu însamnă ca și noi să pur
cedem asemenea manualului. Autorul, care 
la întocmit a făcut-o din anumite conzi- 
derațiuni ce trebue să aibă în vedere pen
tru cenzura statului. — Noi Ie putem pune 
în legătură cu evenimentele cu cari în 
adevăr a stat în oare care nex. Prin aceasta 
nimio nu am păcătuit contra legii, nici 
contra planului, făr ne-am fă Cut'’datori a 
de Români. - - învățământul istoriei va 
avea altă înrîurință asupra poporului, îi 
va stârni curiozitatea de-a ști tot mai 
mult și atunci cu alt succes vom putea 
folosi broșurile istorice din diferite biblio
teci de popularizare.

Trecând peste constituția patriei, ne 
oprim la științele naturale. Din acestea 
vom lua întâi istoria naturală. Aceasta 
indireot să propune în desp. I. II. III. IV. 
prin învățământul intuitiv. Ca studiu de 
sine stătător, ocură abia în desp. V și VI. 
In ea sunt combinate: zologia, botanica și 
mineralogia. Ceva specificări nu găsim 
nici la acest obiect. Dacă deschidem pla
nul de învățământ la pag. 19 cetim ur
mătoarele: — „Drept aceea alege — înv. 
— din fie care regn, obiecte de acele carac
teristice, a căror însușiri mai viu înfăți
șează caracterul grupelor întregi și în ju 

deiătureză : tusa, flegma :is'j;>rn 
de noapte.

Cei mai numeroși profesori și mediei îl prescriudilnic

q contra morburilor de plumâni. catar, tuse măgăr^scă, ser 
și influență. -------------

$ Se vă feriți de imitație de aceea să se ceră: Pachetarea originală „Ut

F. IIolfniiinn-La Roche «Sr Co. ȘSasel Helveția (Schweitz).
•țSe capătă cu prescriere medicală, 

in farmacii. Sticla 4 cos*.
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rul acestora grupează cele de câte o cate
gorie, făcând atenți pe școlari la condițiu- 
nile desvoltărei animalelor si ale plantelor, 
și la foloasele animalelor in economia de 
casă și de câmp ori pentru industrie și 
comerciu“. — Cred, că în acest amalgam, 
nu va fi tocmai ușor, ca învățătorul să 
se știe orienta. Adaugeți apoi că manual 
nu avem, iar tabelele în cele mai multe 
locuri ne lipsesc. Natural dar că pe lângă 
cea mai mare ambiție omul nu poate face 
nimic.

După ce planul de învățământ pre
scrie materialul din acest obiect în disor- 
dinea proverbială de mai sus adauge: — 
„in urmă — înv. — propune elemente din 
anatomia corpului omenesc și regulele prin
cipali de igienă". — După vorba — „i- 
gienă" — face notă și zice că elevii să 
facă colecțiuni sub conducerea învățăto
rului.

(Va urma)

Alegerea dela Bocșa. De azi într’o 
săptămână, Joi în 14 Februarie, se va face 
alegerea de deputat dietal în cercul Boc
șei. Candidatul partidului național român, 
d-1 Dr. Valeriu Branisce a plecat deja în 
cerc ca să-și țină vorbirea de program. 
Sâmbătă a fost în Bocșa-română, Dumi
necă în comunele Lupac, Clocotici și Vod- 
nic, Luni în Țerova, Câlnic și Moniom, 
Marți în Biniș, Doclin, Surduc și Fizeș, 
eri, Mercuri, în Jidovin, Rafna, Barboș și 
Valeapei, iar astăzi își “ține vorbirea de 
program în comunele Vermeș, Izgar și 
Ierșig. Mâne d-1 Dr. Branisce va vizita co
munele Duleu, Valeamare și Dezești, iar 
Sâmbătă se va ținea o mare întrunire po
porală în Bocșa-montană, unde se vor 
aduna pe lângă numeroși alegători toți 
fruntașii din cerc și mai multi dintre de
putății naționaliști. In turneul său electo
ral d-1 Dr. Branisce a fost însoțit de de
putății C. Brediceanu, Dr. St. Petrovici și 
alți fruntași din Lugoș și a fost primit 
pretutindeni cu cea mai mare însuflețire 
și bucurie. Deși în fie-care comună sunt 
concentrați 50—100 gendarmi și deși gen- 
darmii nu permit alegătorilor să se întru
nească mai mulți într’un loc, — nu s’a 
întâmplat pănă când scriem aceste rânduri 
nici o vărsare de sânge, așa încât și gen- 
darmii se miră că de ce i-au trimis la 
fața locului. Pe lângă gendarmi au mai 
tăbărât prin comunele cercului și inspec
torul reg. școlar și directorul finanțelor, 
ca să «viziteze* — vezi Doamne — școa- 
lele și antistiile comunale.

Mare »dragoste« i-a cuprins deodată 
pe stăpânii zilei față de frații noștri din 
Bocșa. Ii doare răn căci văd că din zi ce 
merge candidatul lor, jidanul Weiss, perde 
din teren și că se va alege din nou cu o | 
trântă, sdravănă. Din cauza aceasta fac | 
fel de fel de încercări și ispitiri, cari însă ; 
nu mai prind, căci alegătorii români din i 
cercul Bocșei sunt oameni deștepți, cuminți 
și la locul lor și în ziua alegerei se vor 
strânge cu însuflețire în jurul candidatu
lui naționalist Dr. V. Branisce.

La optsprezece luni închisoare de stat 
ȘÎ 1500 cor pedoapsă în bani a fost osândit 
alaltăeri de cătră curtea cu jurați din Cluj 
d-1 Vasilie E. Moldovan, fostul redactor 
al revistei lunare «Orizontul*, ce începuse 
se apară anul trecut în Cluj. D-1 Moldovan 
scrisese adecă în revista sa 3 articole, în 
care a vorbit despre marele nostru erou 
național Avram lancu, și a scris despre 
alegerile dietale trecute, cu ocaziunea că
rora s’au săvârșit numeroase abusuri. In 
articolii aceștia procurorul a găsit «agitație* 
contra Ungurilor, iar Curtea cu jurați l’a 
osândit pe d-1 Moldovan la pedeapsa mai 
sus amintită. Pertractarea a fost foarte 
agitată, deoarece d-1 Moldovan voind să 
se apere, a făcut o critică* aspră guvernu
lui, coaliției și fostului ministru de justiție 
Polonyi. Președintele l’a întrerupt și l’a 
îndrumat în mai multe rânduri la ordine, 
iar în sfârșit i-a detras cuvântul, astfel 
încât nu s’a mai putut apăra. Contra sen
tinței d-1 Moldovan a anunțat recurs de 
nulitate.

Vocea unui dascăl renegat în „Nep- 
tanîtOk Lapja“. Ni s’a atras atențiunea 
asupra unui articol publicat în „Nep- 
tanitok Lapja“ nr. 3 din 1907, și sub
scris deînvățătorul-dirigent dela școala 
de stat maghiară din Băiești Prekup 
Lclszlo. Din cuprinsul articolului se 
vede că scriitorul lui e Român de na
ștere, dar cum se mai vede din acel 
cuprins, acesta e un Român nenoro
cit, care își reneagâ neamul și-l bat- 1 

jocurește pentru a se linguși înaintea 
superiorilor și stăpânilor săi maghiari.

Acest Prekup scrie lucruri îngro
zitoare despre educațiunea, ce se dă 
școlarilor în institutele române de la 
noi. Merge pănă a afirma, că preoți- 
mea și dăscălimea noastră ar lăți din 
altarele și de pe amvoanele biserice- 
lor și de pe băncile școalelor ura con
tra Maghiarilor. Nici cel mai încarnat 
dușman al Românilor n’ar putea năs
coci minciuni mai răutăcioase.

Firește că renegatul Prekup e 
lăudat de șoviniștii încarnați de la 
„Erdelyi Hirlap" pentru articolul său 
care, zic ei, justifică munca și acțiu
nea lor în chestiunea naționalităților.

Cine e Prekup Laszlo? Ce fel 
de om e dascălul, pe care cei dela 
foaia șovinistă din Cluj îl iau ca chi- 
zaș, care să stea bun pentru ceea-ce 
scrie și lucră ei?

Vom ști în curând cine e acest 
nenorocit dascăl, căci am cerut in- 
formațiuni despre el, și, primindu-le, 
le vom da în vileag, ca să afle Ro
mânii, dar să afle și Maghiarii, cine e 
Prekup Laszlo din Băiești.

Un discurs al împăratului Wilhelm. 
Marți seara s’au sfârșit în întreaga Ger
manie alegerile de balotagiu pentru «Reichs- 
thagul« german în favorul guvernului. 
Socialiștii au perdut din 79 mandate câte 
au avut în sesiunea trecută, 36. Marți 
noaptea, după ce s’a aflat rezultatul ale
gerilor, un public imens a făcut o căldu
roasă manifestație de ovațiuni în fața pa
latului imperial. împăratul Wilhelm și îm
părăteasa au apărut în balcon mulțumind 
publicului. împăratul Wilhelm a pronunțat 
apoi următorul scurt discurs cătră popor:

„Mulțumesc pentru ovațiunile pe cari mi le 
faceți. Văd că recunoașteți și cunoașteți cu toții 
obligațiunile pe cari le aveți cătră patrie. Ar fi 
de dorit ca tot poporul, din toate clasele și de 
orice confesiune, să fie unit în dragostea cătră țară.“

Poporul a strigat de trei ori: ura, și 
apoi s’a retras îndreptându-se cătră locuința 
cancelarului Billow. împăratul și împără
teasa au rămas pe balcon, până ce mul
țimea s’a retras. Publicul a făcut entuziaste 
ovațiuni prințului Biilow, care a apărut pe 
balcon mulțumind.ȘTIRILE ZILEI.

— 25 Ianuarie v.

Un monument poetului Alexandri în 
București. Se știe că un comitet având 
în frunte pe d. 1. Kalinderu, președintele 
Academiei, a luat inițiativa ridicărei în 
București a unei statui nemuritorului poet 
V. Alexandri. Pentru ridicarea acestui mo
nument, care va costa cel puțin 150.000 lei, 
s’au strîns aproape 90.000 lei. M. S. Regele 
Carol a subscris suma de 20.000 lei, iar 
Academia română 5000. E probabil că 
statuia va fi așezată în piața Teatrului. 
Un concurs se va deschide între sculptorii 
români pentru ridicarea monumentului.

In onoarea Vienei și a primarului Dr. 
Lueger consiliul comunal din București a 
hotărît în ședința sa de alaltăeri, ca strada 
Vămei din București să fie numită de-acum 
înainte strada Vienei, iar strada Clemenței 
strada Carol- Lueger.

Un strănepot ai Maj. Sale Monarchului. 
Principesa Elisabeta Windischgrătz a dat 
naștere alaltăeri unui băiat sănătos.

Păpușile Reuniunei rom. agricole si- 
biene. Bravele românce din Apoldul român, 
din prilejul primei noastre expoziții de 
copii, au costumat o păpușă, ce reprezintă 
o frumoasă nevastă în portul vechiu apol- 
zenesc, pe care îi purtau nevestele de acolo 
timp de un an dela ziua cununiei. îmbră
cămintea s’a confecționat prin d-nele Su- 
sana Orăștean n. Greavu, preoteasă, Maria 
Topârcian n. Dragomir, norărășiță, Anna 
Preda n. Orăștian și Ana Fărcaș n. Popa, 
ambele soții de învățători, și Maria Beu 
n. Iuga. Păpușa ni-s’a predat drept «Dar 
de Crăci unt. Pentru acest dar generos și 
costisător exprimăm d-nelor amintite cea 
mai sinceră mulțămită și recunoștință. Cu 
această păpușă colecțiunea interesantă a 
păpușilor noastre a ajuns la 18. Ele re
prezintă portul din Avrig, Borgo-Prund, 
Certegea, Gurarâului, Hunedoara, Lăslăul 
român, Marpod, Mercurea, Reșinari, Rucăr, 
Săsciori, Sebeșul săsesc, Săliște, Sibiiu, Si
ghișoara, Toplița rom.. Vaida-Recea și 
Apoldul român. Avem speranță, că se vor 
afla și alți generoși cari vor îmbogăți co
lecția noastră de păpuși, menită să conserve 

și răspândiască portul original al țărancelor 
noastre de pretutindenea. Sibiiu, 29 Ian.1907. 
Comitetul «Reuniunii române de agricul
tură din comitatul Sibiiu*. Pantaleon Lu
cida, prezident. Vie. Tordășianu, secretar.

Sesiunea generală a Academiei române 
se va deschide Ia 22 Martie v. In această 
sesiune se vor acorda premiile • pentru 
operile cari vor fi prezintate la concurs.

t Dr. Fiorea Theodorescu. In București 
a încetat alaltăeri din viață medicul Fiorea 
Theodorescu, senator, efor al spitalelor ci
vile și comandor al mai multor ordine. 
Doctorul Fiorea Theodorescu moare la 
vârsta de 64 ani. El a îmbogățit cu lucrări 
de mare valoare, a căror faimă a trecut 
hotarele, bibliografia medicală română. 
Dintre cele mai importante: «Memoriu asu
pra abscesului ficatului« (o operă din ti
nerețe, 1870); »Studii generale asupra 
pneumoniei« (1878); «Sifilisul pulmonar*; 
«Kystele Hydotice pulmonare« (1895) etc.etc.

Hirotonire. I. P. S. metropolitul loan 
Mețianu a hirotonit în 5 Februarie n. pe 
diaconul, oficial consistorial, loan Baptist 
Boiu, întru presbiter.

Concert. Eri seara a avut loc în sala 
dela »Gewerbeverein« concertul cântăreței 
bucureștene, d-șoara A. Umling. Din cauza 
lipsei de spațiu vom publica o recensiune 
în numărul de mâne.

Fostul ministru de răsboiu de Pitreich 
a fost trecut la propria cerere în pensiune.

Zăpadă fără sfârșit. Din toate părțile 
vin știri, despre ninsori neîntrerupte. In 
capitala Germaniei, Berlin, a nins alaltăeri 
din nou. Casele și străzile au fost aco
perite cu pături groase de zăpadă. Orașul 
chelt.uește zi de zi 50000 mărci pentru 
curățirea zăpezei.

Teribilă catastrofă în jud. Muscel. Din 
Târgoviște se anunță, că Marți, pe când 
15 lucrători dela fabrica d-Iui Romulus 
Ionescu, se întorceau spre casă, în comuna 
Pucheni (Musc<-1), pe șoseaua dintre munți 
numită Valea Sitei, a căzut, peste ei o te
ribilă lavină de zăpadă, omorîndu-i pe toți. 
Iată numele victimelor: Ion Drăghici, Ale
xandru Drăghici, Gheorghe Drăghici, Vasile 
Preda, Gheorghe Preda, Stan Preda, Ion 
Vlad, Gheorghe Vlad, Pantelimon Dobrea, 
Nae Ogrezeanu, Toma Gb. Minciună, Dinică 
Țigănită, Petre Părăscu, Petre Apostol. 
Toți sunt din comuna Pucheni și veneau 
din pădure dela tăiat lemne.

Alți 16 lucrători dela aceeași fabrică, 
pe când dormiau în apropiere de muntele 
Mitărcea, au fost acoperiți de o lavină, 
care desfăcându-se de munte a întrat în 
coliba lor prin deschizătura de un metru' 
dela acoperiș. Toți au fost acoperiți de 
zăpadă. N’a putut fi scos decât unul singur 
mort și el. Numele lui este Neculai Elena. 
Numele celorlalte victime nu se cunoaște 
încă. Prefectura locală a fost înștiințată 
de această mare catastrofă. Până acum 
victimele au rămas tot pe locul dezastrului 
acoperite de zăpadă, deoarece nimeni nu 
se poate apropia pe acolo, zăpada fiind de 
o înălțime de peste patru metri.

Palatul StUfdza din București a fost 
cumpărat, după cum se anunță, de cătră 
ministeriul român de externe.

0 turmă de 800 oi îngropată sub ză
padă. Pe moșia d-lui Negroponte, teritoriul 
comunei Umbrărești (județul Tecuciu), o 
turmă cam de vre-o 1200 de oi, cu 2 mă
gari, a brețcanului Fenik, din Transilvania, 
fiind apucată de viscol pe câmp, a fost 
lăsată, de ciobani în părăsire. Turma răs- 
leață, o parte a apucat în sat — parte 
care a scăpat — iar restul de vre-o 800, 
împreună cu măgarii adăpostindu-se sub 
un mal, a fost acoperită de zăpadă. In 
timpul din urmă aflându-se de urma lor, 
s’au făcut săpături de unde au fost scoase 
moarte, iar un număr de vreo 100 din 
ele, spie marea uimire a tuturor celor 
prezenți, s’au găsit și scos încă, vii de sub 
zăpadă. Ciobanii adăpostindu-se la un canton 
au avut și ei de suferit, degerându-le fața 
la amândoi.

In ahatoriul din Brașov s’au tăiat în 
Ianuarie a. c. următoarele vite: 184 boi, 
3 tauri, 24 vaci. 20 bivolițe, 87 juncani 
și juninci, 1257 râmători, 213 viței, 45 oi 
și 395 miei; în stare tăiate au întrat la 
abat.oriu 2 vaci, 1808 râmători, 48 miei. 
In total 4086 capete animale de casă au 
fost tăiate pentru consuinațiunea orașului 
Brașov. Afară de acestea s’au mai importat 
din prejur 24471 kg. carne de porc. Dela 
consumație au fost oprite: 9 râmători și 
40 oi. Sub titlul de controla s’au încassat 
2052 cor. 71 fileri, pentru, tăiat 2544 cor. 
60 fileri, pentru dare de consum 14.439 cor. 
95 fileri, pentru cântărit și alte competențe 
93 cor. 38 filori, în total 19.130 cor. 64 fileri.

Mulțămită publică- Aducem sincere 
mulțămite și pe această cale Societăței 
Române de ajutor «învierea*, și îndeosebi 
președintelui Paul Chiruța, pentru frățeasca 
primire, care a făcut-o reprezentanților 
Societăților veniți din mari depărtări spre 
a lua parte la Convenția «Uniunei Soc. 
Române de ajutorare din America*, ținută 
în 25 și 26 Nov. în Martin’s Ferry Ohio. 
Presidiul „Uniunei".

In cancelaria advocatului Dr. Eugen 
Bl’an în Teaca (Teke) află imediat aplicare 
un candidat de advocat.

Pe proprietarii de vii îi va interesa 
cu deosebire, că plantația Millenium în 
Nagyosz, comitatul Torontal, și acum ca 
în toți anii dispune de viță de calitatea 
cea mai bună, sorturi fine, nedegerate, și 
liferează cu prețuri ieftine. Catalog compus 
artistic în limba română la cerere se tri
mite franco și gratis.

Promisiuni ademenitoare seduc de 
multeori de a cumpăra ceva nefolositor. 
La cumpărare este bine a fi precaut. Când 
medicul recomandă, a cumpăra untură de 
pește, atunci să se cumpere numai untura 
de pește alui Zoltan, care este fără miros 
sau gust rău, și copiii o iau bucuros. Pre
țul unei sticle 2 coroane în farmacii.

Din Cincul-mare!
Comuna Cincul-mare e locuită în ma- 

ioritate de Sași, cam vr’o 400 familii, Ro
mâni vr’o 250 familii, țigani vr’o 80 fa
milii. — Românii și țiganii sunt în 2 con
fesiuni și fie-care confesiune își are bise
rica și școala sa. — Confesiunea gr. ort. 
e în maioritate covârșitoare, numărând 
cam 230 familii înțelegând și țiganii, cari 
partea cea mai mare se țin de biserica 
gr. ort. In general zis, comuna Cincul- 
mare e bine situată, deși locuitorii aproape 
toți să ocupă cu economia de câmp și de 
vite — ou eseepția câtor-va Sași .cari să 
ooupă și cu măestrii, — deoarece hotarul 
cuprinde un teritor foarte mare față de 
numărul locuitorilor. — Românii, cari par
tea oea mai mare sunt veniți din alte co
mune și așezați sau prin căsătorie, sau 
pe altă cale, nu se pot numi moșieri mari, 
dar cu toate acestea prin diligință au 
ajuns la stare materială mai bunioică, fa- 
vorizându-i împrejuiarea, că Sașii nepu- 
tându se măsura cu ei în diligință, sunt 
siliți a le pune la dispoziție pământ de 
lucru în parte sau în arândă sub condi- 
țiuni foarte favorabile.

E mirare deci ca un popor, care 
trăește în niște împrejurări atât de favo
rabile să fie taxat din partea conlocuito
rilor streini de incult și nedisciplmat, ba 
încă aceste aserțiuni să fie recunoscute 
și din partea alor săi și arătate și prin 
fapte. — Cui i-se poate atribui însă cauza ? 
Poporului?

Noi credem, ba îndrăznim să afirmăm că 
nu poporul e vinovat, oi conducătorii, cari 
sau nu sunt în stare, sau nu voesc a face 
nimic pentru popor spre al spăla de ru
gina slugărniciei, egoizmului și materia
lismului.

Că să arată din când în când, câte 
un corb alb cu dor de a face ceva lucru 
bun, prin ce să deschidă calea spre pro
gres, sunt numai întâmplări rari, căci cât 
de idealist și însuflețit să fie cine-va, în 
curând să descurajează văzându-se'-mknu
mai nesprijinit, dar din contră huiduit și 
silit, — sau să se acomodeze împrejurări
lor, — sau să se izoleze cu totul de 
contrari.

O întâmplate a fost înființarea reu
niunei de înmormântare, care la îndem
nul câiorva tineri, cari au petrecut o parte 
din tinerețe prin România și însuflețiți de 
faptele altora, au voit să facă și între ai 
lor un lucru bun, dar care azi după al 
treilea an de existență abia să mai sus
ține din lipsa de membrii.

Un alt moment de însuflețire a fost 
în ''ara anului trecut, când câți-va dori
tori de progres au pus bază înființării unei 
Societăți de lectură împreunată cu forma
rea unei biblioteci poporale, care până azi 
nu și-a început activtta ea, parte că sta
tutele încă n’au sosit provăzute cu apro
barea, parte că nimenea din cei chemați 
a o sprijini, nu urgează începerea activi
tății. — Despre aceea că există și un in
stitut de credit sub numele „Armonia", 
care să bucură de viitor în butul tuturor 
uneltirilor contrare, nici nu să poate aminti 
ca laudă a. Ciocanilor, deoarece acest in
stitut s’a înființat cu concursul străinilor, 
iar din Cine s’au aflat numai foarte puțini 
sprijinitori și mai mulți contrari, deși ar 
fi putut fi alcătuit numai din acționari din 
Cine. — Insă ce poți să aștepți dela po
por, când preotul gr. ort., oare material- 
minte e foarte bine situat, a sfătuit pe 
cei ce ar fi dorit a lua parte, ca să nu-și 
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•ncredințeze banii unor astfel de persoane, 
■n care dânsul nu are nici o încredere.

E drept că după un an de activitate 
■institutul s’a văzut silit aș mări capitalul 
social prin o nouă emisiune de acții, la 
care chiar și cei mai mari contrari sau 
îmbulzit a se face acționari, fără de a 
ști încă cu ce gând, — ori că s’au con
vins în onestitatea, celor încredințați cu 
conducerea, ori că voiesc a fi și aici un 
meiul lui Peplea. Acestea toate ni le va 
descoperi viitorul, — care ni se arată 
cam posomorât.

Credeau mulți oameni de bine, ca 
prin alegerea capelanului, să vor aduce 
treburile în ogașia cea adevărată, dar după 
cum s’a făcut alegerea, e puțină spe
ranță de îndreptare, deoarece a învins 
partida, care nu să poate lăuda cu nimic.

Nu voim să amintim de persoana 
aleasă, care poate ar fi în stare a aduce 
unele reforme de îmbunătățire, dar fiind-că 
e încunjurat numai de dușmanii progresu
lui, cari de pe acum se laudă că vor sfărma 
pe toți cei ce nu sunt cu ei, îi va fi im
posibil a desprețui pe cei ce cu forța iau 
ajutat de a reușit alegerea, — deși cei
lalți 2 candidați erau mai bine cualificați 
și și mai competenți la acest oficiu.

Preotul Miho, care ’și ocupă acest 
ofioiu din anul 1895, puțin s’a bucurat de 
el, fiind cuprins de un morb de piept, 
care de aproape 3 ani atât l’a slăbit, încât 
parochia e administrată de preoți din co
munele vecine. Simțindu-și neputința, a 
■cerut dela V. Conzistor în conțelegere cu 
comitetul parochial permisiunea de ași 
:alege capelan, care cerere s’a rezolvat, 
dar nu pe voia preotului de ași lua cape
lan ad personam, ci să fie ales cu drept 
de succesiune.

îndată după rezultatul acesta, s’a 
prezentatîn comună tânărul George Coanta, 
născut în comuna Comăna inf.. care func
ționa ca înv. în Bârghiș și s’a alipit de 
partida preotului. Că în popor s’a svonit 
și aceia, că preotul ar fi făcut, legătură 
strânsă cu respectivul tânăr, nu putem 
afirma, făr o credem de posibil, după ce 
a stăruit cu atâta silă, că numai și numai 
aoela să fie ales și după ce s’a folosit 
timp de aproape 5 luni de toate mijloa
cele permise și nepermise pentru ajunge
rea scopului său.

La acest oficiu au mai competat și 
Nicolau Șoneriu de origine din comună, 
dar născut în Brașov, unde tatăl său func
ționa ca înv., precum și Aurel Muntean 
din Merghindeal, ambii cu cualificație f. 
hună, cu purtare esemplară, cu trecut ne
pătat și provăzuți și cu însușirile, de cari 
ar fi fost lipsă capelanului din Cine, adecă 
posedau limbile maghiară și germană, cari 
sunt indispenzabile unui ales al poporu
lui, care trebue să-l reprezinte în fața 
străinilor.

Durere însă, că deoarece acești doi 
nu sau putut măsura în puteri ou ade
renții celui dintâi, la alegere au fost mi- 
norizați, ba Aure) Muntean, n’a primit nici 
un vot, ci din cele 196 voturi prezente a 
întrunit George Coanta 120 voturi, Nico
lau Șoneriu 75, iar unul care în chestia 
aceasta a jucat rolul cel mai mârșav n’a 
votat, ca să nu se strice — cu cel 
ales. —

E drept că partida rămasă în mino
ritate a protestat contra alegerei și din 
motivele aduse în protest e speranță că 
alegerea nu va fi întărită. Pentru aceea ne 
punem toată încrederea în Veneratul Con- 
sistor, care cu părințască dragoste și im
parțial ne va rezolva cauza, căci n’am 
dori să fim siliți a da publicității motivele 
■aduse în protest.

Doritorii de înaintare.

Dela frații din America.
Darea de samă anuală a „Uniunei societă

ților române de ajutorare din America*.

Homestead Pa De emvrie 19' 6.
înainte de aceasta cu vreo câțiva 

ani s’a început emigrarea Românilor în 
America. Românii supuși lipsei în țeara ior 
mumă au început a’și părăsi vetrele stră
bune, frați, părinți, rudenii și pe iubiții 
lor. emigrând în Amerioa (lumea nouă su
pranumită). La început Românii emigrați 
pe acest pământ străin erau supuși mul
tor greutăți, din cauza înstrăinărei, nea- 
vâud preteni cari să le dea mână de aju
tor Ia cas de neputință. Mai târziu au în
ceput a se grupa, consolida, formând so
cietăți Româneș’i de ajutorare. Aceste 

■societăți al căror număr de prezent este 
18 și sunt prin diferite orașe din Statele 
Unite din America, aduc mult bine mem

brilor lor sprijinindui cu mijloace materi
ale în cașuri de boală și nenorocire.

Eară la cas când un membru moare, 
societatea unde a fost membru se îngri
jește a’i face o înmormântare cuvenită 
unui Creștin.

Observându-se în ele erori cari sunt 
contra binelui membrilor, (câteva) Socie
tățile au hotărît a se ocupa mai serios cu 
starea lucrului, convocând o adunare 
pe ziua de 4 Iulie 1906 în Homestead Pa, 
în care s’a constituit așa numita „Uniu
nea societăților române din America".

Conform hotărîrei luate la 4 Iulie, 
Presidiul substitut a convocat o adunare 
(convenție) pe ziua de 25 Nov. 1906, care 
a decurs conform procesului verbal în 
modul următor:

La oarele 2 p. m. de față fiind co
mitetul și un mare număr dintre membrii 
Societăței „învierea*, din Martin’s Ferry 
O., apoi d-uii: Nicolae Mitarcă, Vasile Vla- 
duțiu, George Goman, Ioan Varga, Nico
lae Barbul, Dumitru Spornic, loan Popa- 
iovu representanți ai societăței „ Vulturul* 
din Homestead Pa. Filimon Holom repre- 
sentant al societăței „Transilvaniana* din 
Indiana Harbor Indiana având și plenipoten- 
ția din partea societăței „Bănățeană" din 
„Philadelphia Pa — președintele N. Bar
bul declară convenția deschisă și prin o 
frumoasă vorbire face cunoscută însemnă
tatea zilei. Ga funcționari temporari au 
fost aleși N. Barbul președinte, și loan 
Popoiovu secretariu.

Secretarul cetește raportul despre 
activitatea Uniunei pănă în prezent.

Luna August. Uniunea societăților 
Române din America s’a fondat la 10 Au
gust 1906, de societățile Rotn,âne „învie
rea" din Martin’s Ferry O și „Vulturul" 
din Homestead Pa.

Societatea „învierea" a solvit suma 
de 1605 doliari ca taxe de înscriere și 
lunare pentru 107 membri.

Societatea „Vulturul" 12 dollari 
taxe de înscriere și lunare pentru 80 
membri.

Luna Septemvrie. Societatea „învie
rea" a solvit suma de 7'25 doi. taxe de 
înscriere pentru 13 membri noi și taxe lu
nare pentru 119 membri.

Soc. „Vulturul" 4 30 doi. taxe de înscrie
re pentru 3 membri noi, și taxe lunare 
pentru 80 membri. Societatea „Transilva- 
niana" a solvit suma de 7 50 doi. taxe de în
scriere și lunare pentru 50 membri.

Luna Octomvrie. Societatea „învie
rea a solvit suma de 7'70 taxe de înscri
ere pentru 12 membri și taxe lunare pen
tru 130 membri.

Societatea „Vulturul" 4'40 taxe de 
înscriere pentru 8 membri noi și taxe lu
nare pentru 72 membri. Societatea „Tran
silvania" a solvit 2-90 taxe de înscriere 
pentru 3 membri noi și taxe lunare pen
tru 52 membri. Societatea „Dacia Traiană" 
Newark O. și-a înscris membrii în Uniune 
66 la număr, pentru care a solvit taxe de 
înscriere și lunare suma de 9'90. Sau 
făcut următoarele donațiuni la fondul Uni
unei : loan Popaiovu a donat 3'45, George 
Coman 1'95 dollari, Nicolae Mitaroa 80 
cenți Vasilie Vladuțu 98 cenți, Alexandru 
de Bacilă 5 doll., Filimon Holom 3 doi., Au
gustin Sisea 2, doi. Societatea „Vulturul" 
3*05 dollari. Venitele în total dau suma 
de 92'23 dolari.

Spese. Sau tipărit 5C0 bucăți certifi
cate de bolnavi, pen’ru cari s’a plătit. 6'50. 
500 bucăți bilete de transferare 4. Ex- 
pedarea lor la Societăți 80 cent. 100 copii 
din „Proces Verbal" 4'50, s’a spesat pen 
tru corespondenții 3'05. S’au procurat: pro
tocoale pentru „Uniune", protocol pentru 
convenții 3'45, un registru al membrilor 
1’95 dolari, protocol pentru cotisații —'80, 
protocol pentru încasări 2 doi. o cutie 
pentru păstrarea lor 98 cent.

Averea totală a Uniunei e de 73'38 
dollari.

(Va urma.)

ULTIME ȘTIRI.
Fillllie. 7 Februarie. Erî noaptea pe la 

orele 2, s’a declarat un groaznic incendiu 
la marele elevator, proprietatea căilor le
vate ungare. A fost distrusă complect toată 
clădirea. In elevator se găsiau 300—400 
vagoane cu grâu și săcară, multe vagoane 
cu zahăr, precum și o mare cantitate de 
alte mărfuri. Focul era atât de puternic, 
încât flacărele se vedeau pe o distanță 
enormă. Săcara arde și acum. Elevatorul 
a fost zidit acum 15 ani și a costat un 
milion și jumătate de fiorini. Pagubele se 
evaluează aproximativ la 3 milioane.

KarlOVÎț. 7 Februarie. Patriarhul Bran- 
covici a adresat congresului eclesiastic o 
scrisoare protestând cu energie contra acu- 
zațiunilor ce i-s’au adus și declarând că 
consideră deciziunile congresului ilegale.

Viena. 7 Februarie. Alegerile pentru 
camera vieneză se vor face la începutul 
lunei Maiu. Intre socialdemocrații germani 
și cehi din Viena, a isbucnit un grav con
flict.

înfiorătorul cutremur de pământ din 
Yamaica (America).

Nouă amănunte, 2.000 morți și răniți, 5 mi
lioane dolari pagube numai în Kingston, 

capitala Yamaicei.

Cleveland, Ohio, U. S. A. Ian. 190P
După cum se știe, în noaptea de 14 

Ianuarie 1» ora 2, cutremurul a isbucnit 
în frumoasa insulă Jamaica de pe oceanul 
Pacific. Groasnioul cutremur, s’a repetat 
din nou în nenumărate rânduri în 15—17 
și 20 Ianuarie tot cu aceiaș forță sismi- 
că supramajoră. Iată ce spun cei care au 
fost la fața locului, și care au fost aduși 
cu vapoarele societăți de navigațiune Ham
burg-American, pe pământul american 
al statelor Unite:

Cutremurul s’a ivit de odată la ora 
2 noaptea în 14 Ianuarie și cât a durat, 
nime nu poate ști în acea mare și gro
zavă învălmășalft, decât aparatele sismice 
din New-Joik și Waschington. La ora 2 
și 15 m. frumoasa capitală era o ruină. 
Locuitorii cei mai mulți, fiind surprinși în 
impui somnului, au fost îngropați subt 
ruine, asemenea și cei de pe străzi. Inme- 
diat a isbucnit incendiul de prin toate 
enormele mormane de ruine. Causa a 
fost, că țevile de prin pământ, care sunt 
conducte de gas aerian peDtru lumină, s’au 
frânt din causa scormonirei pământului. 
Gasul venind în atingere cu focurile de 
priu stabilimente, s’a produs un groasnic 
incendiu, care ardea ca nn Vulcan. Cu vi
ața au scăpat numai aceia care în acest 
timp se aflau prin piețele publice, sau pe 
câmp.

Iată ce raportează Ambasadorul din 
Washington la Kingston președintelui Sta
telor Unite T. Rosevelt:

„Sire! La ora 2 timpul central (în 
America timpul e măsurat în trei feluri: 
timpul din New. Jork, timpul după soa
re, și căile ferate. Acesta e oentral) mă 
întorceam dela club. In piața sf. Iosif 
trăsura mi se răsturna cu vizitiul, caii își 
frânseră picioarele, câteva minute am fost 
nedumerit. După aceia văzând oeiace sau 
petrecut, în marele întunereo, care s’a pro 
dus întro secundă, mam ridicat pe trăsu
ră, și priveam în jurul meu. Era un spec
tacol demn de văzut, dar fioros tot odată; 
caii mei, trăsura și visitiul asvâriiți la o 
distanță de 10 picioare. — era îngropat în 
pământ, asemenea trăsura cu roatele din 
dreapta, și tot asemenea calul din această 
parte, și picioarele celui din stânga.

Din feerica lumină, ce era în oraș, a 
rămas un groasnic întunerec. In timpul 
cutremurului nu se auzeau de cât pocni
turi, și dărâmături înfundate, curn și sur
dul sunet al locului ce se scufunda, și se 
ridica în unele locuri.

Inmediat după încetarea mișcărei sis
mice (a cutremurului) s’a umplut văzdu
hul de țipete și chiote sfâșietoare, cerând 
ajutor. Dar cine era să vie în ajutor, când 
fiecare deabea putea să se scape pe sine 
și când nime nu putea găsi scăpare și li
niște nicăiri. Tot atunci a năvălit, și apa 
în valuri enorme prin văgăunile și pră
păstiile create întro secundă de puterni
cele aguduițuri. Am stat pe trăsura mea, 
care era răsturnată, pănă la ora 7 a. m. 
Din ce se lumina, spectacolul era mai te
ribil.

Sire! Ceia ce mi s’a presentat ochi
lor, era mai teribil ca catastrofa de la 
Sânt Francisco. Groaza și temerea că cu
tremurul se va repeta nu mă lăsa să plec 
a da ajutor nenoroi iților, care se svârco- 
leau a se desgropa din minele și pămân
tul cu care erau acoperiți. Oameni, femei 
și copii, se vedeau îngropați, unii pănă la 
genunchi, alți pănă la brâu, alți mai mult. 1 

Apoi animalele, care produceau un urlet 
infernal, tocmai ca în timpul nimicire! 
lumei. Acest urlet se amesteca cu al ome- 
nirei nenorocite, care ridicându-se spre 
cer, părea a blestema chiar providența, 
care stătea nepăsătoare în fața acestei 
catastrofe. Petrile ar fi trebuit să se emo
ționeze la vederea mamelor, cari voiau 
a se salva cu oopiiașii la pept strânși de 
pământul și dărâmăturile clădirilor.

Bărbați și femei goale, cu copii și 
singure, îndată ce eșiau din ruine alergau 
de spaima morței fără să știe unde, și 
cădeau din nou în alte prăpăstii. De no
tat mai e și gerul, care era teribil. Firele 
telegrafioe și telefonice, împreună cu stâl
pii erau îngropate, unii stâlpi erau îngro
pați cu vârful în jos, ear cu capul cel gros 
în sus deasupra pământului. In usinele 
electrice s’au produs explosii, care au 
consumat prin foc vagoanele compleota- 
mente depe străzi și din depouri. Focul 
s’a transmis pe sârme în toate localurile, 
pănă unde ele nu au fost întrerupte. Că
rămizile și bucățile de fer clocoteau prin
tre victimele moarte și vii, din oauza cu
rentului electric din ruine.

Dar, Sire, îmi e imposibil să des
criu ceia ce s’a petrecut înaintea ochilor 
mei. Numai o ființă supra naturală sau 
un aparat electro-fono • stenografie, ar 
fi putut reproduce acele scene și ve
deri, dar o minte omenească nu. Se vor 
scrie mii de articole chiar și după zeci 
de ani, despre aceasta catastrofă, dar în
tregul adevăr nici odată nu va fi cu
noscut.

Milionari și săraci se luptau pentru 
a se salva. Aci nu mai era vorba de di- 
ferință de rang său rușine din causa cor
purilor goale. Din cei soăpați, unii bleste
mau alții făceau rugăciuni. Linii ferate nu 
mai există.

— Acest raport este semnat de 
Gow. Swelten Ham, representantul State
lor unite în Jamaica. Tot îu acești termini 
a fost avizat și seoretarul de stat din 
Washington de Admiralul Dawis care du
pă ameazi a luat măsuri de a transportat 
pe vapoare atât pe consul cât și pe cei 
câți a putut.

Tot după ameazi a sosit o mică flo
tă, între care erau și câteva vapoare de 
poștă (toate acestea erau germane). Baccon 
comandantul vaporului de poștă german 
a fost primul care a adus vestea în New. 
Jork, ear de aci la Casa Albă. Mercuri 
d-ua Carnegie sa dus la locul sinistrului 
ca mai multe dame din înalta societate, 
pentru a distribui ajutoare la nenorociți. 
Pe insulă sau instalat stațiuni Cablegra
mice cu ajutorul vapoarelor.

Vă comunic aici ultima cablegramă, 
trimeasă vice-preșeaintelui din Washig- 
ton, de vice consulul din Jamaica, care 
e publicată în oficiosul „The Unit ed 
States press":

Morți sau răniți dar toți perduț 
2,000. Pagube în valoare macsimă de 5 
milioane dolari (25 milioane kor.) în King
ston. Nu se cunosc însă pagubele în pro
vincie.

La timp vom da amănunte.
Axente Germany-DrăgușvH,.

Biblio grafie.
D-l Ioan Genț protopop gr. cat. în 

Oradea mare a edat Tomul II din »Cu- 
vântări bisericeștic de Massillon (Episcop 
de Clermont și membru al Academiei fran
ceze) pe care l’a tradus din originalul fran
cez. Volumul acesta prețios este tipărit 
pe hârtie fină, are 304 pagini și costă 3 
cor. 40 bani. Cuprinsul e nrmătorul : Pre
față la tomul II. — Notițe despre Bossuet, 
Bourdaloue și Massillon. — Vorbirea lui 
Bossuet, Bourdaloue și Masillon : despre ne- 
pocăința finală. — Dumineca Vameșului și 
a Farizeului. — Despre respectul uman.
— A treia zi de Paști.-’ Despre încrederea 
oarbă. — Dumineca a patra după Paști.
— Despre recăderea în păcat. — Dumi
neca a șeaptea după Rusalii. Despre ca- 
lumnie. — Dumineca a opta după Rusalii. 
Despre elemozină. — Dumineca 14 după’ 
Rusalii. Despre numărul mic al celor aleși
— Dumineca 17 după Rusalii. Despre ru
găciune. — Dumineca 19 după Rusalii 
Despre iertarea vătămărilor. — Dumineca
20 după Rusalii. Despre moarte. Dumineca
21 după Rusalii. Despre Cuvântul lui Dum
nezeu. Dumineca 22 după Rusalii. Despre 
Avutul osândit,. Dumineca 24 după Rusalii. 
Despre moartea păcătosului și a dreptului.
— Sărbătoarea sebimbărei la față a Dom
nului nostru Isus Christos. — Sărbătoarea 
nașterii Preacuratei Vergurei Maria. Des
pre pedecile ce le opune amoarea proprie 
grației. — Sărbătoarea Nașterii Domnului 
nostru Isus Christos. Despre pacea ce a 
adus’o lsus oamenilor.—Despre dingitatea 
înaltă a statului preoțesc. — Despre ne- 
pocăința finală de Bossuet. — Despre ne- 
pocăința finală de Bourdalouse.
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Prodncținni și petreceri.
Petrecerea din Dârstele Brașovului. Mult 

stimate domnule Redactor! Permiteți-mi 
ca în coloanele prețuitei „Gazete11 ce bi
nevoiți a redigia șirurile următoare, să fac 
o dare de samă despre producțiunea de- 
clamatorioă muzicală, care s’a săvârșit în 
comuna nostiă Dârst.ele-Brașovului, în sara 
de Bobotează 6(19) Ianuarie a. c.

Pe la oarele 7 deja sala cea mare a 
berăriei „Czell" era tixită de poporeni de 
ai noștri, printre cari cu plăcere am con
statat, că și familiile germane și maghiare 
din loc au luat parte în număr consi
derabil. Și daoă din cauza zăpezii mari 
n’ar fi fost circulațiunea tramvaiului sis
tată, de bună-samă puteam vedea oas
peți bine primițt si din Săcele și din Bra
șov. La oarele 7*/2 cortina se ridică și să 
începe esecutarea programului, tare a fost 
următoarele:

1. „Sună buciumul de-a!armă“ chor 
bărb. de Simionescu. 2. „La oglindă" de 
G. Ooșbue, declamată de Valeria Buțu, 
3. „Trecui valea", chor mixt, de I. Mură- 
șan. 4. „Oaii țiganului" de T. Speranță, 
declamată de Dumitru Milu. 5. „Pîe, pîc, 
pîc“, chor mixt de 1. Vidu. 6. „Marinarul 
bețiv", monolog de 7. „Hora", chor 
mixt de G.-orgescu. 8. „Oinel-Cinel" tea
tru de V. Alexandri, în care rolurile s’au 
reprezentat în chipul următor: Boierul 
Sandu învățătorul D. Mfirtin; Smaranda 
Sevastia Aldulea; Tincuța, Ana T. Mol
dovan; Florica, Maria C. Irimie; Graur, 
Ștefan Muscalu. Țărani și țărance îmbră- 
cați în costum național. 9. .loan Păpușa
rul", canțoneta comică de V. Alexandri, 
reprezentată de Nicolae Bârsan.

Toate punctele din program au fost 
bine și cu multă pricepere ezecutate. In 
special corurile mixte sub conducerea dex- 
teră a d-lui învățător G. lordache, — care 
a dovedit, că să pricepe foarte bine în 
ale muzicei — au succes peste toată aș
teptarea, încât la inzistența publicului au 
trebuit bisate. Dirigiarea și ezeoutârea 
acestor două cântece a pus în uimire pe 
străinii cari erau de față, și cari știu apre- 
ția după merit cântările corale executate 
de poporeni.

Onoare și stimă se cuvine unui ast
fel de învățător, care n’a pregetat, și cu 
drag a jertfit și timp și osteneală, — ba 
chiar și jertfe materiale în interesul bine 
priceput al cauzei. Publicul asistent l’a și 
răsplătit atât pe dânsul cât și pe bravii 
săi coriști și coriste cu furtunoase aplauze.

Declamațiunile încă au fost execu
tate dostul de bine. Piesa teatrală în care 
rolurile principale au fost reprezentate 
prin învățătorul Daniil Mărtin și poporeoii 
Ștefan Muscalu și Mar. C. Irimie, a plăcut 
foarte mult și atât aceste persoane, cât și 
cele care au avut roluri mai secundare 
au dat dovadă, că deși diletanți de oca- 
ziune, dar totuși sau achitat în mod vred
nic de laudă de rolul ce l’a luat asupră-și. 
Abia au mai putut înceta aplauzele.

Mult, haz a făcut apoi d-1 Nicolae 
Bârsan, cu păpușile din canțonetă. Și dân
sul a dovedit, că este tare dibaci în cele 
comice ca și în cele serioase. Ara mai 
avut noi oosziune a-l vedea ca diletant 
priceput și tot așa furtunoase aplause a 
secerat acum ca și altă dată. După pro- 
ducțiune s’a încins o horă mândră și fru
moasă — de ’ți era drag s’o privești, în 
urma căreia s’a înșiruit apoi celelalte jo
curi între cari și „Călușerul" și astfel în 
deplină voie bună și încântați de cele 
văzute și auzite poporenii și-au petreout 
cât se poate de bine pănă în zorile zilei 
următoare, ducând fie-oare cu sine cele 
msi plăcute aduceri aminte.

Rezultatul material al producțiunei 
încă a fost foarte frumos. Din venitul 
brut de cor. 238 90 subtrăgându-se spesele 
cu cor. 158'90 a rezultat un venit curat 
de 80 coroane, care s’a predat la cassa 
biser. gr. or. din loc. In venitul brut ară
tat mai sus vin a se socoti și următoarele 
suprasolviri: d-nul Dumitru D. Voina și 
frații lei 10, par. loan Broșu 2 cor., d-na 
Otroban 1 cor., d nul Kreutzer 1 cor., d-nul 
Zeidner 1 cor., cărora și pe această cale 
le esprim cea mai oălduroasă mulțămită. 
Dârstele-Brașovului, în 16 Ianuarie 1907. 
Cu distinsă stimă loan Broșu, paroch gr. or.

*

Petrecerea studenților români din Bra
șov. Studenții de la gimnaziul superior gr. 
or. român din Brașov invită la petrecerea 
cu dans, care se va ținea în sala ^Redutei* 
în ziua de 29 Ianuarie st. v. (11 Febr. n.) 
sub patronagiul d-nei Elena I. Sabadeanu. 
Venitul curat e destinat pentru *Măsa 
studenților^ români din Brașov. începutul . 
petrecerii la oarele 8 seara. Prețul de în-1 
trare 2 cor., balcon 3 cor. Contribuiri p?stej 
taxă și oferte marinimoase se primesc cu I 
mulțămită și se vor publica. I

Tinerimea română de pe Tocile (Bra- 
șov-Scheiu) invită la serata muzicală-tea- 
trală împreunată cu dans, ce o va aranja 
Sâmbătă în 10(23) Februarie a. c. 1907 în 
sala hotelului >Central< nr. 1. începutul la 
8 oare seara. Corurile se dirigează de d-1 
Romulus Ardelean, învățător. Intrarea de 
persoană 1 cor. 20 b. Venitul curat este 
destinat pentru renovarea picturei din lă- 
untrul biserirei sf. Treimi de pe Tocile. 
Suprasolvirile și ofertele benevole se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica pe 
cale ziaristică. Bilete de vânzare se pot 
căpăta la d-1 D. Pop, zaraf și seara ia cassă.

Programul seratei: 1. a) »Marșul 
Dorobanților*, cor bărbătesc de St. Paulian. 
b) »Taci bărbate* cor mixt, de I. Vidu (solo 
de sopran și tenor), c) »Toate fetele se duc* 
cor mixt de P. Oiorogaru. 2. Teatru: I. 
„Rămășagul”. Proverb cu cântece într’un 
act de V. Alexandri, jucată de d-șoarele 
Aneta Lungu. Maria Cati și d-nii Vasilie 
Furnică, D. Gămulea. II. »Nevasta rea< sce
netă de *%. HI. >Scara mâțeit. Operă în
tr’un act de V. Alexandri jucată de d-nii 
D. Gârneț, N. Ghirincea, d-șoara M. Pricu. 
După teatru urmează dans.

Producțiune și petrecere în Peldioara 
Reuniunea femeilor române în frunte cu 
corul învățătoresc din Feldioara invită la 
producțiunea teatrală-muzicală împreunată 
cu dans, ce se va aranja Duminecă în 28 
Ianuarie (10 Febr.) 1907 în sala hotelului 
comunal din loc. începutul la 6’/2 oare 
seara. Prețul de intrare: Locul I, (de per
soană) 1 cor. 50 bani. Locul II. 1 cor. Lo
cul III. 60 b. Venitul curat este destinat 
în favorul >Fondului reuniunei femeilor 
române* pentru înfrumsețarea bisericei gr. 
or. române din loc. Contribuirile peste taxă 
și ofertele marinimoase se primesc cu mul
țămită și sa vor publica.

Mulțumire publică.
(Urmare.)

III. Lista comitetului reuniunei fe
meilor române din Brașovul-vechiu.

Pre-bitera Maria Ios. Maximilian 10 
cor. Elena D. Căpățînă 10 cor. Ana Ma
rie 10 oor. Reveica Jaliu 5 cor. Marina 1. 
Balea 4 cor. Floarea Coleșa 4 oor. Dobra 
Oprea 4 cor. Ana Șerbao 2 oor. Maria I. 
Bârsan 4 cor. Maria Grecu 4 cor. Dumitru 
Jaliu secret, reun. 2 cor.

Deia Elena N. Balea 2 cor., Elena 
I. Cojocar 1 cor. Ana Lupu 1 cor. Suma 
totală 63 cor. Venitul resultat deia petre
cerea din iarna trecută a reuniunei feme
ilor româno din Brașovul-vechiu, în sumă 
de 123 cor.

Lista IV a comitetului și epitropiei 
parochiale:

Iosif Maximilian par. 5 cor. Dumitru 
Grecu epitr. 2 cor. loan Balea epitr. 3 
cor. George Perșinariu epitr. 2 cor. loan 
Puiu 2 cor. Nicolae Toma not. 2 cor. Mi
hail Sincan 2 cor. Radu Rogozea 2 cor. 
George Șerban 2 cor. Nicolae Dușa 4 cor. 
Nicolae Cârstea 2 cor. George Puiu 5 cor. 
George Sîrbu 2 cor. Vasile Șerban 2 cor. 
George Sandu 2 oor. George Toma 2 cor. 
Const. Jaliu 2 cor. loan Prișcn 2 cor. loan 
Oprea 2 cor. Dumitru Negură 2 cor. Const. 
Ghimbășan 2 cor. Nicolae Marica 4 cor. 
Dumitru Noian 2 cor. Nicolae Petrișor 2 
cor. George Creți u 2 cor. Ioan Barbu 2 
cor. Dumitru Aldea 2 cor. loan Lupu 2 
cor. loan Puiu 2 cor. loan Jinga 2 cor. 
loan Cathi 2 cor. Dumitru Popa jun. 2 
cor. loan Bârsan Pipu 2 cor. Deia Iancu 
G. Coliban mâsar în seheiu 3 cor. Suma 
totală 82 cor.

Lista V-a din parochie:
Vasilie Puiu 1 cor. Ioan Foril 40 fii. 

George Cojocar jun. 40 fii. George Țirea 
1 cor. Paraschiva Pura 1 cor. loan Brun- 
dușoiu jun. 1 cor. Vasilie Grecu 2 cor. 
George Crăciun jun. 60 fii. Dumitru Ar
delean 20 fii. Ioan Dușa 40 fii- Constan- 
din Prișcu sen. 1 cor. loan Comșescu (din 
Azuga) 1 cor. Constantin Perșinar 1 cor. 
loan Constandin 30 fii. George Crăciun 
1 cor. loan Bucșa 1 cor; George Bucșa 1 
cor. Ioan Rusu 1 cor. George Buoșa 40 
fii. loan Grecu 40 fii. George Jinga 40 fii. 
loan Suci 40 fii. Toma Moaroăs 40 fii. 
Vasilie Toni jun. 40 fii. Nicolae Prișcu 1 
cor. Maria Cârstea 1 cor. loan Irimie 30 
fii. Dumitru Vlădărean 50 fii. Văd. Paras1 
lenea 40 fii. Văd. Elena Negulici 60 fii. 
Dumitru Cârstea 60 fii. George Puiu 40 
fii. loan Brundușoiu 40 fii. Paraschiva Do- 
bri 30 fii. Constantin Brundușoiu 60 fii. 
George Negulici 50 fii. loan Sîrbu 40 fii. 
George Samoilă 60 fii. Constantin Ferar 
40 fii. loan Negulici 1 cor. Nicolae Vlă
dărean 1 cor. Elena Ferar I cor. George 
Achim 1 cor. Nicolae Crăciun 1 cor. Ge
orge Foril 1 cor. George Perșenar 1 cor. 
Suma totală 25 cor. 70 fii.

(Va urma.)

ECOKTOMI-A.

legoțnl cu ouă.
(Continuare).

La stricarea ouălor contribue în 
prima linie aerul, care străbate prin 
porii sau găuricile coajei și astfel 
silește apoi albușul ca sa evaporeze, 
iar îti locul aceluia străbătând ae
rul, acesta face ca în celâ din urmă 
să se strice oul întreg. De aceea ne
guțătorii de ouă le și împachetează 
cât se poate mai bine, numai ca să 
nu vină în atingere cu aerul.

In timpul din urmă ouăle au 
început a să plăti cu mult mai bine 
ca în trecut. Scumpirea aceasta a 
ouălor provine de o parte de acolo, 
că orașele mai mari au lipsă pe fie
care zi de sumedenie de ouă, de 
altă parte, pentru-că pănă acum ouăle 
încă nu se pot falsifica ca celelalte 
mijloace de nutrire, bunăoară ca 
făina, cafeaua ș. a., ei trebue să se 
cumpere în starea lor naturală.

Intre țările, cari ’cumpără mai 
multe ouă să numără în locul din- 
tâiu Anglia. Englezii nu întrebuin
țează ouăle numai în mâncări și 
aluaturi, dar ei le mai întrebuințează 
chiar și în beuturile de thea. De 
aceea apoi ei, pe lângă producțiunea 
lor proprie de ouă, trebue să mai 
cumpere încă și de prin alte țări. 
Intre acestea locul cel dintâiu l-a 
ocupat pănă acum Francia.

In anul 1884, Anglia a impor
tat (cumpărat) ouă în preț de 3 mi
lioane lire engleze sau 70 milioane 
de coroane; în anul 1901 a impor
tat de 3l/2 milioane lire engleze sau 
85 milioane de coroane, iar astăzi 
impoartă ouă în preț de peste 4 
milioane lire engleze sau 115 milioane 
de coroane.

La importul acesta Rusia con
tribue cu a cincea parte sau cu 1700 
milioane de ouă, pe cari în parte le 
transportează în Germania. Rusia 
nu espcrteaza ouăle așa întregi, 
ca celelalte state, ci le sparge de 
coaje și astfel le adună apoi în anu
mite vase de tinichea (pleu), în cari 
nu poate străbate aerul și așa le 
transportează și le vând mai cu 
samă la tartari și la alți neguțători 
de zaharicale. Uneori la ouă se 
desparte albușul de gălbinuș și nu
mai după aceea se transportează la 
locul destinafiunei lor. Aceasta se 
face mai cu samă și din acel punct 
de vedere, fiind-că ouăle din Rusia 
de regulă sunt mai mici ca ale 
noastre.

După Rusia, cu cel mai mare 
împort de onă în Anglia, urmează 
republica franceză. Importul acesteia 
se face mai ușor, de oare-ce e și 
mai aproape de ea, Cu totul Fran
cia esportează ouă proaspete în An
glia cam de 10 miloane de coroane 
sau 300 milioane de bucăți. La im
portul acesta se mai socotesc și 
ouăle italiene, cari trec în drumul 
lor de pe uscat prin Francia,

(Va urma).

„Călindarul Plugarului11
A apărut în editura tipografiei 

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

Cu aparițiunea lui pe 1907 „Călin
darul Plugarului” întră în al 15-lea an al 
existenței sale, ediția de față este deci o 
ediție aniversară ceea-ce se înfațișază 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 cu frățască dragoste să-l cumpere, 
să-l 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 baai' 
(fileri) esemplarul plus porto postai de 1$’ 
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.

Vindecarea deplină
a botelor secrete.

Să nu pregete nimeni într’o ees- 
tiune atât de gingașe a se presents 
odată în personă, pentru oa cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din streină- 
tate poți afla puctual locul, causa, răs
pândirea și starea bdlei, ori cât de adânc 
ar fi boia înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminărl poți cu siguranță afla și 
oalea, pe care ajungi la videcarea răului, 
ceea-ce fie care o pots faoe acasă fără de 
a-șl împiedeoa ocupațiunile. Dâcă oine-va^ 
nu pote veni în persână, atunci să-și des
crie bdla cu deămenuntul și după ce tj 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebuinciose pe lângă ținerea, 
în cel mai mare seoret. In serisore puue 
marcă de răspuns. După încheerea curei, 
scrisurile se ard său la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de locuitor și eurățitor e- 
institutul special al d-rului Palocz, medic 
de spital (Budapesta VII Kerăpesi-iit 10) 
unde cu bună voință și oonsoiențiositate- 
capătă ori cine (bărbat său femee) deslu
șiri asupra vieții seosuale, unde i-se ou- 
rftță sângele bolnav, nervii i-se întăresc,, 
trupul întreg se eliberăză de bolă și sufle
tul de chinuri.

Fără conturbarea ocupațiunilor dil- 
nice Dr. Palocz vindecă de ani de cjil© 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul seu propriu de vindecare și casurile- 
eele mai neglijate, bălele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinărei, de nervi, 
armările onaniei și ale sifilisului, băla albă,, 
bole de sânge, de piele și tote bălele ce 
se țin de organele secsuale femeescl. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
separată. Consultațiunile le dă însuși Dr. 
Palocz de la 10 ore îu. a. pănă la 6 ore 
săra (Duminecă pănă la 12 ore ia amiacjl)-

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

Cea mai mare fericire pe lume e să
nătatea și mulți au jertfit averi întregi, ca 
să și-o câștige, dar de cele mai multe ori 
în zadar. Deci inventatorul crucii duple elec
tro-magnetice R. B. nr. 86967, d-1 Albert 
Mtiller în Budapesta V. Vadâsz utcza 42 
AE. a pus Ia dispoziția lumii bolnave apa
ratul său; e știut, că numai acesta e în 
stare să ajute acolo, unde alte mijloace nu 
mai pot: ceea-ce documentează din nou și 
următoarea scrisoare de recunoștință: Prea- 
stimate d-le Miiller: De 30 de ani am fost 
tot bolnăvicioasă nu puteam nici durmi, 
nici nu vedeam bine, nu puteam mânca, 
m’am simțit totdeauna rău, dar de când 
mi-am adus aparatul d-tale, din 23 April 
a. t. și de când îi port mă simt foarte bine 
pot durmi, văd, bine, am poftă de mâncare 
cu un cuvânt sunt deplin sănătoasă și îți 
mulțămesc din inimă, că mi-ai dat iară 
plăcere să trăiesc. Cu stimă Rosa Schirl, 
văduvă de geometru Kesmapk.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiarsu 
Redactor respons. interim.: Victor Braniscr.

Fetele adulte
au adese-ori nevoie de un medicament de- 
întărire, pentru a veni intr’ajutor naturei 
și pentru a,învinge greutățile, ce se opun 
desvoltărei lor. Emulsiunea lui Scott, 
preparată din untură de pește medic, și 
din hypophosphite de var și natron se do
vedește întotdeauna ca un medicament 
sigur de întărire. Ea se prepară exclusiv 
numai din cele mai bune materialii, cari 
devin prin procedeul observat de Scott 
atât de gustoase, încât nu pricinuesc nici 
cele mai mici greutăți la digestiune, ci 
din contră regulează digestiunea și ațâță 
pofta de mâncare. Emulsiunea lui Scott 
e prin urmare mult mai cu efect decât, 
untura de pește de toate zilele.

Pescarul cu batogul cel mare este 
semnul de garanție al procedurei verita

bile a lui Scott. Cu referință la 
„Gazetă" și trimitere de bani 
în mărci poștale se trimite sticla, 
de probă franco deia

D r. Emil Bu dai
— „Farmacia orașului". — 

Budapesta IV. Vaczi utza 34/50,.
Prețul unei sticle originale 2 cor. 50 b. 
— , . Secapătă în toate farmaciile . . —
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Lectiuni de Pian
‘u teorie perfectă, precum și îec- 
:idni în limba francesă predă o 
Domnișoară română cu condiții foarte 
ivantagioase. Informații se pot lua 
lela Administrațiunea „Gazetei".

De vânzare
2 mașini cu foc de îmblătit 
cu tot ce e al lor complet. Una de 
6 puteri de cai, una de 4[/2 sunt de 
vânzare cu preț convenabil.

Doritorii ase adresa Ja proprie
tarul Stefan Bulmes, în Zernești.

(2696,2—3.)

Casă cu 5 odăi, 
verandă cu geamlic curte mare și 
grădină plantată cu pomi locu fiind 
mare și foarte plăcut, să mai poate 
clădi case. — Prețul fior. 5000.— 
De vânzare din mână liberă.

Informați la Trafica Spuderea 
pe promenadă.

59 L IP O V AN A66, institut de credit și economii în Li |)O¥il.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „LIPOVANA", societate pe acții să 

Invită la a
ZIII-a adunarea generală ordinară,

ce să va ținea în 21 Februarie H. a. c. la 10 oare a m. în localul institutului.

Obiectele de pertractare sunt:
1. Raportul direcțiunei pe al treisprezecelea an de gestiune.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Deciderea respective aprobarea bilanțului pe 1906; dare absolutorului direcțiunei și comi

tetului de supraveghiere (§. 26 din statute).
4. Decidere asupra întrebuințărei profitului curat și fixarea dividendelor pe 1906 (§. 26 și 46 

din statute).
5. Pertractarea eventualelor propuneri (§. 26 litera g din statute).
6. Alegerea a 2 membrii în direcțiune cu mandat pe 6 ani — și alor 5 membrii în comite

tul de supraveghiere cu mandat pe 3 ani.
Domnii acționari, cari voesc a participa la adunarea generală, în conformitate cu §. 16 din statute 

*se avizează a depune le cassa institutului acțiile înainte de deschiderea adunării generale.
L i p o v a, în 24 Ianuarie 1907.

Ales. Mocsonyi m. p.,
președinte.

CONTUL BILANȚULUI.
ACTIVE: Cor. fii. PASIVE: Cor- fii.

Cassa în numărar..................................
Bscompt......................................................
Credite personale............................ ....
Credite cambiale cu acoperire hip. . .
împrumut hipotecar.............................
Lombard.................................................
Efecte......................................................
Mobiliar....................................... 1134’—

amortizare............................. 114- —

12202
1011743

34230
298260

97122
6300
6000

1020
787

1648
12283

1883
7830

43
05
50
32

84

28
52
09

Capital......................................................
Eond de reservă.......................................
Fond de pensiuni...................................
Depuneri.................................................
Reescompt.................................................
Dividende neridicate ....... 
Interese riansitoare..................................
Cont curent ............................................
Creditori.................................................
Profit..........................................................

100000
64592 

4968 
1006533
251548

70
16445
14723
7725

24705

13

65

75

44
06Giro-Oonto.................................................

Cont-Ourent............................................
Realități......................................................
Cassa de păstrare poștală.........................
Debitori......................................................

1491311 03 1491311 03
ii l

PROFIT ȘI PERDERL
E Ș I T E : Cor. fi). î N T R A T E : Cor. fii.

Interese de depuneri .... 51157’59
„ „ reescompt . . . 977619
„ „ cont curent . . 539’06 61472

6503
12709

1252

12249
114

24705

83
81
61

18

06

Interese:
de escompt........................ 89720 37
„ cred, personale .... 2973’98
„ credit, cambiale cu acop.

hipotec............................... 18564 67
„ împrum. hipot.................. 7150’63
„ lombard ... . . 226’10
„ efecte............................. 352 — 118987

18
75
74

Spese...........................................................
balare, chirie, porto..................................
Maree de prezență..................................
Contribuțiune directă .... 7133’42

10% dare după interese de
depuneri..................................5115’76 Proviziuni.................................................

Amortizare din mobiliar........................
Profit...........................................................

119006 49 119(06 49

Lipova, 31 Decembrie 190 
Voicu Hamsea m. p., 

director executiv.
ID

6.

1 r e o ț

loan Dejenariu m. p., 
prim comptabil.

i u. n e a, :

C. H. Neustadter!
Untură, de pește Borș 

W veritabilă "W 
este cel mai bun 

mijOoc de ântă^ire 
pentru copii, ad-ulți.

Drognerie medicinală
C. H. Meustădter,

Brașov, Strada Porții 15.

V >

In B zile

AMERICA.
Transport de persoane 

în
CANADA și ARGENTINA.
zzz Cereți clarificări.------

E de ajuns carte poștală.

Răspundem românește.

FML8C et Comp.
Secția românească. 

Hamburg.
Strada Raboisen Nr. 30.

« A

La esposițiile hygieniece din Oairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1896 a fost premiat

Spirtul Iteuma a iui Vidder 
cn diploma de onoare și cu medalie de aur.

Probat de capacități medicale și între
buințat cu succes în spitale 

SPIRTUL-REUMA 
și FLUID de PITBIÎK.

are efect sigur la toate părțile corpului 
și anume: contra reumatismului durere 
de nervi, șoldină, ișchiaș, a3thmă ș. a.

în multe cazuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune încetează durerile.

Dureri <le dinți și cap vindecă în 5 minate 
Prețul unei sticle cu instrucție 1 coroană, 

sticle mai mari cn 2 cor. 40 bani.
Depou principal în Budapesta: 

la farmacia d-lui JosifTSrSk
Klrăiy-utcza nr. 12 și Anrtrassy kbrut nr. 26, 
și la d-l Dr. A. Ejrger, Vâczl kdrut 17. 

asemenea in toate farmaciile din provinți, .prgpum 
și la proprietarul ' ”

vm>m n mu 
farmacia* în Sâtoralya-UJhely.

Comande din provincie se efectueză prompt. 
Depou îi Brașov : la Victor Roth‘far

macia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemeo, 
Friedrich Stenner, Ed. Kugler. JL — 20,2719.

H• •w
H♦ *
ti
H
w
H♦ ♦
h• •
ti
H
w• *w

Pene de gâscă 
ieftine, din Boemia, 

pentru umplut perini,
5 Kilo nou curățite Cor. 9 60, mai 
bune Cor. 12.—, fulgi albi Cor. 
J8 — 24, fulgi ca zăpada Cor. 30—36. 
Se trimite franco ou rambursă. Se 
primește îndărăt seu se schimbă ce nu 
convine cu re bomfiosrea portului postai. 
BENEDICKT SACHSEL, Lobes 357 
Post Pilsen, ic-5, Bohmen.

.7. Cimponeriu m. p. Dr. A. Cioban m. p. V. Deheleanu m. p. P. Papp m. p, A. Ciugudean m. p. 
Confrontându-să cu cărțile principale și auxiliare le-ani aflat esacte.

Lip o va, 24 Ianuarie 1907.
Comitetul d.e supraveghiere:

Vasile Beleș m. p., Teodor Cosma m. p. Vasiliu Bogoiu m. p. George Savici m. p. Ștefan Bordoșiu m. p. 
președinte.

imserțbsi și rect)
a se adresa subscrise: 

sdmincsiraăiuraL Est cașul pu
blicării assawii xonuetciu m®â mul li
sa s® face scătiement,
aa?e eresce cita cât publicarea 
«a face mai de sswHe-crs.

Admit istr. “Gazetei Trans.“
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Publicațiune.
Subscrișii lăcătuși artistici de mașine și construcții din Brașov au onoarea a face cunoscut On. 

public, că sunt constrânși, în urma urcărei considerabile a prețurilor tuturor materialelor brute și 
auxiliare, precum și > •• - 3-5 1 ...
moderată a prețurilor,
lucrare.

a plăților lucrătorilor și a timpului redus de lucru, a se înțelege la o urcare 
In fiecare atelier de

Bruder Schiel 
Teutsch lulius 
Bernhardt R. Friedr. 
Bernhardt R. Nachf.
Ferenczy Kâroly
Ferenczy Beia

Gromen Michael 
Horvath & Conradt 
Jurak Karl jun.
Kneisel Josef 
Knopf Heinrich
Kopf Rudolf

lucru se poate lua

Cu toată stima

Kosa Gyula 
Koserm Aurel 
Lindner Peter
Marko Alexander 
Pavlik Josef 
Precup Eugen

în vedere tariful prețurilor la orî și care

Roth Julius 
Schindler Ad.
Schwecht Friedrich Thieskes Thomas 
Stdssel Karl 
Szekely Karl 
Szfike Istvan,

Szombat Samuel 
Tar t ier Michael

Tint Nicolaus 
Wagner Friedrich 
Widmann Alfred.

$ o

a©

Banca Națională a României.
S itu ați 11 ne samară.

1506 __- 1907
14 Ianuarie. c t i 5 Ianuarie. 113 Ianuarie.

i108.317 065 177192065 Reser, metal, aur 82378273}
131125000 „ Trate aur 34830000j .117.474,464 117.208,273

1.289,894 Argint și diverse monede .... 795,617 855,977
54.436 571 Portofoliu Român și străin. 69.735,001 62.728,162
24.077,911 *Impr. contra efec. publice 9349700( 31.429,117 31.612.530„ „ în cont-corent 22262830}
11.999.924 Fonduri publice ............................. 11.999,924 11.999,924
14 983,507 Efectele fondului de reservă . . . 15.931,524 15.931.524
2.914,292 Efect, fond, de amort, irnob. și mater. 3.270,121 3.270.121
5.766,603 Imobile............................................ 5 881,372 5.881,372

600,273 Mobilier și Mașini de Imprimerie 612,061 612,381
132 359 Cheltueli de Administrațiune . 22,358 36,364

82.216,390 Depozite libere .... ... 83.592,171 84.188.733
— „ „ & provizorii . 373,500 373,500

18.046,184 Compturl-curente............................. 8.891,567 12.502,018
28.187,168 Compturi de valori......................... 18.388 466 20.466 234

352.968,141 Z5 a s 1 "v
Capital............................................

368.397,263 367.667,113

12.000,000 12.000,000 12.000.000
21.034,186 Fond de rezervă........................ 22.697,129 22.697,129

3.105,044 Fondul amoraș. imob. și material 3.343,012 3.343,012
234.501,450 Bilete de Bancă în circulațiune . . 246.340 870 244.937,100

111,071 Dobânzi și beneficii diverse 50,581 127,639
82.216,390 Depozite de retras........................ 83 592,171 84.188,733

— „ „ „ & provizorii . . 373,500 373 500
,------- Compturi curente..............................

352.968.141 Scomptul 5%
* Dobânda 5%.

368.397,263 367.667,1.13

I

^întinerește părul 
ău cu laptele de 

păr al lui

Laptele de păr a lui Grolich din 
nou ameliorat, liber de plumb 
'mprumuta părului cărunt și sur o 

coloare tinerească brună.

Laptele de păr a Ini drolicli din 
non ameliorat, liber de plnmb, 
nu se decolorează nici odată, re
zultatul este sensațional, poți să 
dormi pe perină albă, fără ca să 

se observe o pată.

Acelaș lucru are valoare 
și neutru barbă și pen

tru sprâncene.
întrebuințarea

este
plă, 
juns

Grolich’s
'ijiLL

Laptele de păr 
Laptele de păr a Iu» Grolich din 

nou ameliorat, liber de plumb,

părul tău
cu

Laptele de păr
■ji?

Cărbuni de lemn
în o^zntitâți mari 

®«s- se caută spre cumpărare.
Oferte sub adresa: „Dauernder Abnelimer 2007“

==- primește: ----
RUDOLF MOSSE, Wien I. Seilerstătte 2.

!

I

foarte sirn- 
esf.e de a- 
o periuță./'

împrumută părului roșu și bălan 
o coloare deosebită brună. Co
loarea este veritabilă și resistă 

spălăturilor și băilor de abur. 

Laptele de păr a Ini (trolich flin 
non ameliorat, liber fle plnml 
își face efectul încetul cu înce
tul, așa că nimeni nu bagă de 
seamă, și peste <:âte-va zile pă

rul strălucește îu culoare tinereții.
Nuinăroase scrisori de recu
noștință sosesc zilnic, reputa
ția laptelui de păr a Iui Gro- 
diu nou ameliorat și liber de 
plumb este atât de bine înte

meiată încât recunoștințele și scri
sorile de mulțumire sosesc diu conti
nente îndepărtate.
Laptele de păr a Ini Grolich diu non 

ameliorat și liber de plumb, esie liber de
aramă și plumb, pentru care lucru eu ga
rantez cu

floralii.
Laptele de păr a lui Grolich din uou ame
liorat și liber de plumb, a fost aprobat de 

stațiunea de cercetare c. r. pentru alimente 
din Viena și s’a permis vânzarea.

I<apt®l« de păr a lui Grolich din nou ameliorat 
și liber de plumb este un resultat al cercetărilor 

moderne chemice numai să se ferească omul de imitații, cari de regulă conțin 
plumb și aramă Pe fie-care sticlă cu laptele de păr din nou ameliorat a lui Grolich 
trebue să fie vizibilă firma inventatorului precum și marca de scutire alăturată, cu 
care marcă verde este pecetluită fie-care sticlă.

Expediția de sticle cu câte 1 și 2 fl. (Porto deosebit) se face i 
Laboratorul chemic cosmetic „la îngerul alb“ a lui

JOHANN GROLICH, Brunn
InBRăȘOV se canătă la: Victor Klein farmacia la „Coroana de aur“, Ferd Jekelius far

macia la „Speranța11, Teutsch &. Tartler Droguist la „Soare11 Strada Vămei!), Lang & Theil Droguist.

X

de cătră

Crace seu stea, iuplă. electro - magnetică,
Fa

Wu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

fiu e mijloc secret, 
pe lângă garanție.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne- 
uralgie, impedecarea ciroulițiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, autțul greu, Bgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prm electricitate. — In cancelaria mea se află, atestate mcurse din Uite păr
țile lumii, cari prețuesc cu muițămire invențiunea mea ți ori-cine p6te 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 permis s ese 
confunde cu aparatul „Voltau, de ore-ce „Ciasul-Volta11 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea cruoei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor. , Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la morburi, cari nu sunt folosibil la copii și femei de

mai vechi de 15 ani. constituție forte slabă.
Expediție din centru și locnl de vendare pentru țâră i streinătate e:c. 

MULLER ALBERT, Budapesta, coEțul strada Kalman.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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