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In ajunul desbaterei.
Stăm iarăș în fața unui șir de 

evenimente critice și mult primej
dioase pentru națiunea noastră. Cei 
ce nu-i voesc binele, ci vor s’o încătu
șeze tot mai tare și s’o aservească 
pentru vecie, încep a se pune în linie 
de bătae pentru a da năvală din nou 
asupra așezămintelor noastre de cul
tură înțelegem pregătirile guvernu
lui și ale partidului său pentru a face 
să fie primită de dietă cu cât mai 
mare vâlvă legea școlară propusă de 
Apponyi.

Nimic mai ușor pentru guvernul 
unguresc decât a stoarce învoirea ma
jorității dietale pentru această lege. 
Știm cu toții cât de mult este stă
pânită de șovinism această majoritate. 
Mai întâi părea că se fereau încâtva 
cei din coaliție de a călca în urmele 
tiszaiștilor și că vor să-și mai astâm
pere șovinismul față cu naționalitățile. 
Dar n’a durat mult rezerva lor dela 
început. Lupul își schimbă părul dar 
năravul nu. Astăzi oamenii coaliției 
în frunte cu independiștii, cari vor să 
treacă înaintea lumei de liberali și 
democrați, întrec pe înaintașii lor în 
prigonirea naționalităților.

Dacă guvernul de față face atâta 
sgomot cu noul său proiect de lege 
școlar, aceasta mai are și altă cauză. 
Deoarece față cu Viena până acuma 
nu i-a succes să realiseze postulatele 
naționale, vrea să-și susțină presti
giul și popularitatea, și să arate lumei 
maghiare cât de mult se îngrijește 
de interesele ei luând măsuri tot mai 
aspre de maghiarizare. Dar se pare 
că Apponyi va da chiar și la Unguri 
de opoziție față cu proiectul său 
școlar, la care nu s’a așteptat. înainte 
de toate sunt învățătorii maghiari 
foarte nemulțumiți cu modul cum mi
nistrul vrea să îmbunătățească sala
riile lor. Ei cer și pretind mai mult 
decât le ofere. Apoi s’au^ deșteptat 
mai ales în partidul poporal mari în

grijiri, că prin măsurile din proiectele 
lui Apponyi s’amenință de-adreptul 
esistența școalelor confesionale. Chiar 
din sânul majorităței se vor face oare 
cari greutăți lui Apponyi cu ocaziunea 
desbaterei proiectelor sale.

Cea mai hotărâtă opoziție o va în
tâmpina însă ministrul de culte și 
instrucțiune publică din partea depu- 
taților naționaliști. Aceștia au ținut 
alaltăeri în clubul lor o consfătuire 
intimă. A fost vorba de atitudinea 
ce trebue s’o ia cu ocaziunea desba
terei proiectului de lege școlar. Con
sfătuirea a durat patru oare, dar nu 
s’au luat hotărâri definitive, ci s’a a- 
mânat consfătuirea pe Joi 7 1. c. ca 
să poată fi toți membrii clubului na
ționalist de față.

Se zice că unul din motivele 
pentru amânarea consfătuirei a fost 
și dorința clubului naționalist de-a 
afla mai întâiu ce va răspunde mi
nistrul Apponyi episcopatului român 
gr. or. Ia memorandul, pe care s’aștep- 
ta să-l prezenteze guvernului metro- 
politul Mețianu dimpreună cu episcopii 
dela Caransebeș și Arad.

Ori-care ar fi rezultatul hotărârei 
definitive, ce o vor lua azi mâne de
putății naționaliști, e învederat, că ei 
trebue să-și încordeze toate forțele 
spre a combate noul atentat în con
tra școalelor noastre, în cameră. E 
clar că ori cât de energică va fi lupta 
deputaților naționaliști, ei vor fi co
vârșiți de imensa majoritate și nu
mai în cazul unei tenace obstrucțiuni, 
bine organizate și conduse, ar putea 
să țină piept timp mai îndelungat cu 
falanga guvernamentală și să aducă pe 
guvern în cea mai mare încurcătură, 
întrebarea este numai dacă vor fi în 
stare să facă o astfel de obstrucție.

Noi am dori s’o poată face. Nici 
odată obstrucție parlamentară n’a 
fost mai justificată ca aceea, pe care 
ar face-o reprezentanții din sânul na
ționalităților în contra nouei legi de 
maghiarizare.

Revista politică.
Zilele din urmă s’au ținut con

sfătuiri cu privire la atitudinea ce 
trebue să-o observe Românii față cu 
proiectul de lege școlar al lui Ap
ponyi, care mâne, Vineri, va fi pus la 
ordinea zilei și se va desbate în ca
mera ungară. In 1 și 2 Martie n. s’a 
întrunit conzistoriul metropolitan gr. 
or. în Sibiiu și a decis ca Arhiereii 
să prezente guvernului un Memorand, 
în care se va protesta contra dispo
zițiilor din proiectul lui Apponyi, cari 
vatămă autonomia bîsericei și a școa
lelor noastre și în contra tendinței de 
maghiarizare ce răsuflă aproape din 
toți paragrafîi lui. In ce privește con
vocarea congresului național-bisericesc 
gr. or. în ședință extraordinară, s’a 
enunțat în conzistoriu că aceasta nu 
s’ar putea face, timpul fiind prea 
scurt.

Dela Blaj aflăm că metropolitul Mi
halyi a conchemat acolo o conferență a 
episcopilor români uniți pentru a să 
conzulta asupra pașilor ce trebue să-i 
întreprindă față cu proiectul amenin
țător a lui Apponyi. La această con
ferență au fost invitați și inspectorii 
de școale confesionale din diecesă.

Biserica evangelică săsească ase
menea e hotărîtă a face o remonstra- 
țiune la guvern, apărând dreptul ei 
de autonomie amenințat prin aminti
tul proiect de lege.

Marți a ținut în Budapesta o 
consfătuire și clubul naționalist dietal 
în cauza proiectului lui Apponyi. După 
ce s’a dezbătut proiectul s’a decis ca 
el să fie combătut cât mai energic de 
cătră deputății naționaliști. Venind 
vorba de obstrucțiune s’a enunțat, 
după cum comunică biroul telegrafic, 
că clubul naționalist din anumite con- 
siderațiuni nu va recurge la mijlocul 
obstrucției. Consfătuirea a chibzuit 
asupra tuturor eventualităților, dar 
n’a luat încă o hotărîre definitivă, 
fiind amânată pe altă zi.

Se pregătesc și deputății unguri 
din majoritate cum să ia poziție, 
firește, nu contra proiectelor școlare 
ale lui Apponyi, ci pentru ele. Se 
zice, că ar fi plănuit, ca într’o confe
rență comună a partidelor coaliției, 
din partea unui independist să se 
propună, a se lua în cameră din par
tea majorității hotărîrea ca instruc
țiunea în școalele de stat poporale să 
fie în viitor gratuită.

Dintre partidele coaliției numai 
partidul poporal mi este pe deplin 
mulțumit cu proiectele lui Apponyi. 
Acest partid în frunte cu șeful său 
Ferdinand Zichy se teme adecă, că 
prin măsurile luate de Apponyi este 
amenințată existența școalelor confe
sionale. Guvernul își asigură în acest 
proiect astfel de drepturi față cu școa
lele confesionale, cu cari ar putea să 
le nimicească, ear aceasta ar fi foarte 
primejdios pentru catolici în cazul 
când ar veni la cârmă un guvern anti- 
catolic.

In zilele din urmă ale săptămâ- 
nei trecute comisiunea dietală pentru 
instrucțiune a terminat cu desbate- 
rea proiectelor lui Apponyi. Comisiu
nea a făcut la diferiți paragraf! amen
damente cu scop de a înăspri măsu
rile de maghiarizare. Așa a decis, că 
dacă jumătate din elevii unei școale 
confesionale vor fi cu limba maternă 
maghiară, sau dacă jumătate vor 
vorbi ungurește, limba de propunere 
sau predare în școală să fie cea ma
ghiară.

A cerut apoi ca acolo unde 
2O°/o din școlari vor vorbi ungurește, 
să fie pe lângă limba maternă și 
limba maghiară folosită ca limbă de 
propunere. In fine a stabilit ca în 
școalele de repetiție limba de predare 
să fie exclusiv cea maghiară. A mai 
introdus comisia și alte înăspriri în 
proiect.
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Sonet
...Și alergam prin luncile ’nflorite 
Și ascultam cum cântă lin izvorul, 
Priviam încet, încet cum trece norul 
Pe-azurul bolților nemărginite.

Cum răsunau dumbrăvile ’nverzite 
De cânturi! In poieni doinia păstorul 
Și nesimțit trezise ’n mine dorul, 
Să plec, să merg... oh! visuri ne ’mpli- 

[nite!
•

M-am dus... Copil aș vrea sa fiu azi iară, 
Să cad înaintea ta, iubită, mamă, 
Și să te-aseult în liniștea de sară,

Cum îmi mai povestești de-o Cosinzeană... 
Oh! Unde-i codrul? blândele-i izvoare? 
Aud mereu, cum glasul lor mă chiamă.

Tirațov. Vasile Stoica.

Din pricina dragostei...
De Radu Baltag.

(Fin e.)

In fie-care seară mă strecuram afară 
din curte și mă duceam la locul ales. Și 
niciodată n’am fost supărat în singurăta
tea mea; picioare omenești nu călcau ier
burile câmpiei și nici animale nu treceau 
pe aoolo: doar vântul căldicel răscolea 
sămânăturile, adueându-mi mirosul proas
păt al apei, amestecat cu acela al fânete- 
lor îndepărtate. Din când în când, pasă
rile nopții fâlfâiuu din aripi deasupra mea, 
sau din sat răsuna, ușor și șters, lătratul 
vre-unui câne.

într’o seară, pe la sfârșitul lui Cup 
tor, cum ședeam în căsuța mea de lemn, 
privind Argeșul printr’o gaură rotundă 
din scânduri, băgai de seamă că vremea 
se schimbă. In zare se adunase fâșii de 
nori, ca niște steaguri negre și se alungau 
cătră luna de argint, care visătoare și 
mută în totdeauna, se oglindea în râu. Uu 
vânt puternic; sufla cu furie, răspândind 
în văzduh mirosul de furtună. Iarba foș
nea ca un voinic ce-ar cânta din frunză. 
Argeșul devenise mai neastâmpărat, între 
malurile înalte ce-1 ocroteau. încet, încet 
se întunecă și luna fu năpădită de nori. 
Doar prin marginea norilor se mai iveau 

raze fricoase, sclipind și murind. In de
părtare nu se mai deslușea nimic alt de
cât negură.

Dar când să fac o mișcare ca să ies 
din cutie, o vo^e omenească mă opri în 
loc. Ce sc fie? Și strecurai cu băgare de 
samă razele ochilor prin gaură. Nu vedem 
nimic, afară de luciul apei. Vocea însă se 
lămuri mai bine și peste câte va clipe, 
două umbre: una neagră și alta albă se 
deslușiră pe poteca ascuusă de bălării.

Niciodată pănă atunci nu văzusem 
ființe omenești în acele locuri. Noutatea 
lucrului îmi făcu frică. Ara început să 
tremur înfiorat. Furtuna clocotea în văz
duh, Argeșul șuera mânios, văzduhul vâ- 
jăia.

Frânturi du vorbe îmi loviră auzul: 
„leano... nu bărbatul... apoi o voce de 
bărbat izbucni într’un strigăt: Femeel... 
m'auzi?... cuvinte înghițite de suflarea 
vântului.

Deodată o lovitură puternică îmi zgu
dui adăpostul. Și după ce căsuța de scân
duri încetă de a se clătina, bubui oa lo- 
v>tâ de petre. Răsuflarea mi se tăia, un 
văl de sânge îmi porni din inimă în o- 
braji, ca o palmă... și rămăsei ghemuit pe 
loc, cu gâtlejul uscat. Din nou, clevetirile 
înfuriate ale Argeșului bătut de vânt, aco- 
periră orice alt zgomot.

— „Dar oe zici să faci?"... răsună 

aproape de tot o voce de femee. Necu- 
noscuții se răz'maseră de cutia mea de 
lemn. Glasul femeei era muiat în lacrimi.

— „Tu n’ai să faci nimic... m’auzi ?... 
Lasă toate pe nunei Așal“ răspunse o 
voce sălbatică de bărb&t.

— „Nae, Nae, dar ce-ai tu de gând 
să pui la cale?! să jăluia femeia. Mai 
bine de nu ți spuneam că...u

— Taci, mu ere, taci... m’auzi! Nu te 
boci, m’auzi?... Ți s drag ori ba? Hai? 
Ți s drag? Apoi dacă e așa, ce mai ai tu 
de vorbit?... M’auzi?... și necunoscutul urmă 
cu fălcile încleștate: Dacă te-a bătut pănă 
la sânge și ți-a spus că mâine va da de 
veste în tot satul că popa trăește cu ne- 
vastă-sa... că popa-i un blestemat — ce 
să fac eu? S’aștept să mă dea de ocară? 
Așa vrei tu? vorbește, femeie! Să mă 
tunză ? Să mă nimicească ? Să nu știu unde 
să-mi îngrop ființa?.. Hai? Spune“...

Femeea plângea încetișor și timp de 
câte-va minute nu auzii decât plânsul ei 
și cearta valurilor.

Eram jumătate mort de emoție. Cu 
mintea mea de copii nu pricepeam încă 
toate. Atâtea numai că omul care vorbea 
era părintele Nae, pe care ’1 văzusem de 
atâtea ori în sat și în biserică. Și chipul 
lui, revenindu-mi în creeri îmi făcu frică. 
II vedeam înalt, uscat, galben la față, cu 
ochii mari și negri, rostogolindu-se în or
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In ședința de eri a camerei un
gare a vorbit înainte de a se trece 
la ordinea zilei deputatul Brediceanu, 
răspunzând Ia rândul lui la atacurile lui 
Hock, care a zis că preoții și advo- 
cații români ar fi lucrat numai din 
egoism la alegerea din Bocșa. Respin
gând cu dispreț atacurile lui Hock, 
Brediceanu și-a exprimat părerea sa 
de rău, că n’au fost de față la ale
gerea din Bocșa și ziariștii maghiari, 
ca să se poată convinge despre ade
vărata stare a lucrurilor.

«

Dumineca trecută s’a ținut în 
Șiria o adunare poporală, în care 
deputatul naționalist Dr. Stetan C. 
Pop a dat samă în fața alegătorilor 
săi despre activitatea desfășurată de 
deputății români în dieta ungurească. 
Cu această ocasiune d-I Stefan C. Pop 
a vorbit și despre proiectul presentat 
dietei de cătră ministrul Apponyi, iar 
adunarea a votat o moțiune, prin care 
se protestează în mod energic contra 
acestui proiect, care atentează Ia esis- 
tența școalelor noastre poporale.

După nimicirea mandatului dela 
Bocșa are să urmeze anularea man
datelor obținute de deputății Dr. G. 
Popovici și Dr. Stefan Petrovici in 
ceri urile Lugoș și Zorlențul mare, 
așa cel puțin scriu foile ungurești. 
Sfârșindu-se zilele trecute investigarea 
contra mandatului din Lugoj, s’a în
ceput astăzi în Budapesta ultima per
tractare în fața comisiunei censură- 
toare dietale; iar în curând se va 
pertracta și pâra înaintată în contra 
mandatului dela Zorlențul-mare.

Mult se vorbește și se scrie des
pre mersul negocierilor pentru pact 
între guvernul austriac și ungar. Ne
gocierile, cari s’au început la Viena 
au fost întrerupte și se vor continua 
iarăși pe la mijlocul lui Martie. Până 
acum încă nu e nimic hotărât. Și unii 
și alții își dau silința să îndrume ne
gocierile în direcția ce le convine mai 
bine.

Cei din Budapesta se sfătuesc 
acum de mai multe zile și se zice că 
ministru-președinte Wekerle își dă 
mare silință să îndemne pe indepen- 
diști să se învoiască a încheia un pact 
mai îndelungat decât pănă la anul 
1917. Wekerle se ’vede că s’a 
convins că nu va putea reuși cu pla
nul de a încheia pactul numai pănăla 
1917, Austriacii vor un pact pe cej

puțin 20 de ani și mișcarea contra 
tendințelor de separațiune ale Unga
riei crește pe zi ce merge. Cehii și 
Germanii din Bohemia s’au aliat spre 
a lua poziție energică față cu Unga
ria în chestiunea pactului.

*

Se știe că din causa proiectului 
de lege referitor la reorganisarea în
vățământului superior din Romania, 
presentat de cătră ministrul Dissescu 
camerei române, senatul universității 
din București a hotărît închiderea 
universității. Aceeași hotărîre a adus’o 
și senatul universității din Iași, ba 
profesorii acestei universități au făcut 
un pas și mai departe, declarând că, 
dacă se vor învoi 30 de proLsorl, ei 
vor dimisiona din posturile lor, dacă 
proiectul amintit nu se va lua dela 
ordinea zilei. In urma acestor deci- 
siuni ministrul Dissescu în ședința de 
Vineri a camerei a retras proiectul, 
iar drept urmare senatele din Bucu
rești și Iași au decis reluarea prele
gerilor cu începutul acestei săptămâni. 
Unele ziare din România înregistrează 
știri despre o criză în ministeriul con
servator în urma celor petrecute. Pănă 
acum aceste știri însă nu se ade
veresc.

♦

Marți s’a deschis la Petersburg 
în palatul Tauridelor Duma imperială 
prin vicepreședintele consiliului impe
riului dep. Golubeff. Când secretarul 
de stat a dat cetire ucazului impe
rial pentru convocarea Dumei, toți 
membrii dreptei, mai bine de o sută, 
erau în picioare și au strigat: Trăiască 
împăratul! Restul deputaților stăteau 
jos și ascultau în liniște citirea uca
zului. După terminarea citirei mem
brii dreptei au mai strigat încă-odată 
Ura! In timpul acesta toți miniștrii 
stăteau în picioare. Toți membrii Du
mei au depus apoi jurământul. Mem
brii social-democrației nu au asistat 
la cetirea ucazului și au intrat în sală 
numai pentru a depune jurământul. 
S’a procedat apoi la alegerea preșe
dintelui. Deputatul Golowin a fost ales 
președinte cu 356 voturi contra 102. 
Alesul a fost aclamat de membrii stân
gei și de ai centrului. Membrii drep
tei au primit în tăcere rezultatul vo
tului.

Președintele a rostit apoi un discurs 
adresându-se tuturor reprezentanților 
Dumei. El a zis că ori cari ar fi di
vergențele de opiniunl ce separă pe 
deputății ei, toți trebue să se gândea
scă la binele națiunei așteptat de 
mult cu nerăbdare. Exprimă speranța 
că noua Dumă își va da seamă de 
misiunea ei și vor ajuta pe monarch 

să aducă la îndeplinire constituțiu- 
nea șii să îndrumeze poporul pe calea 
cea bună, indicată de prima Dumă. 
Discursul președintelui a produs o im- 
presiune favorabilă și a dat naștere 
la câteva aplauze chiar în rândurile 
partizanilor dreptei.

înființarea unui atelier de 
tăsaturi si cusături românești.> * »

Adunarea generală a Reuniunei femeilor române 
din comitatul Hunedoarei, ținute în Deva, la 28 

.Februarie 1907.

Deva, 2 Martie 1907.

Vin, cu o deosebită bucurie, să 
vă vestesc, că scopul principal al 
Reuniunei femeilor române din co
mitatul Hunedoarei, de a înființa și 
de a pune în practică, un atelier de 
țesături și cusături, — de a deschide 
un bogat isvor de câștig pentru ță
rancele noastre și de a păstra și per
fecționa lucrările frumoase și trai
nice ale industriei noastre naționale, 
cu ziua de 38 Faur 1907 s’a realizat, 
— cuvântul trup s’a făcut! Dumnezeu 
să ne ajute!

Ou toată iarna cumplită și a 
timpului nefavorabil, adunarea de 
alaltăeri, a fost bine cercetată. Era 
un moment solemn și o mândrie na
țională ne stăpânia pe toți, când 
presidenta d-na Elena Pop Rosszu Don- 
gin își ocupă locul și rosti următoa
rea vorbire de deschidere:

Onorabilă adunare generală!
Deschizând azi a XVI-a adunare ge

nerală semnalez cu deosebită plăcere un 
nou period'în analele Reuniunii noastre.

Ținta doririlor de ani de zile, pentru 
care s’au depus două decenii, muncă și zel 
neobosit, e pe cale, ca cu ajutorul lui 
Dumnezeu să-o vedem realizată.

Conform mandatului primit în adu
narea generală din 14 Februarie 1906, 
care ni-a impus îndatorirea, de-a lua mă
surile cuvenite pentru instalarea atelieru
lui de țesături și cusături al Reuniunii, 
ne-am nizuit a corăspunde, întru cât vă 
putem vesti cu bucurie, că la Orăștie în- 
tr’un modest local funcționează deja pri
mul nostru război, în pregătire de modele 
deocamdată și așteaptă numai aprobarea 
adunării generale de azi, ca să-și poată 
continua activitatea pe baze mai estinse.

Raportul general al comitetului d-voa- 
stră va arăta fidel toate fazele, prin cari 
am ajuns la acest moment, când numai 
încuviințarea D-voastră mai lipsește pen
tru ca să putem da înainte pe o nouă că
rare, neumblată încă la noi, dar care spe
răm, că cu zel străbătută, este chemată a 
pune un modest început desvoltării indus
triei naționale.

Suntem avizate însă în rezolvirea 
acestei mărețe, dar grele probleme, numai 
și numai Ia puterile noastre proprii.

De aceea vă rog, doamnele mele, cari 
pănă azi cu dragă inimă ați ocrotit această 

Reuniune în nizuințele ei, să-o sprijiniți 
de aici încolo mai vârtos și să-i îmbrățo- 
șați plăpândul vlăstar, cu acea dragoste și 
căldură, care să-i asigure prosperarea și 
înfloiirea.

Dați ajutorul d-voastră, ca frumoa
sele izyoare a artei poporale, care veacuri 
a contribuit Ia păstrarea caracterului no
stru etnic, să fie înălțate la demnitatea... 
ce li-so cuvine.

Cred, că exprim nu numai dorința, 
dar convingerea noastră a tu urora, că 
atelierul, ce Reuniunea va susținea, să fie 
un jertfelnic întemeiat, cu gândul, de-a 
promova și încuraja industria noastră na
țională.

Să fie un mijloc, prin care să întrăm 
în nemijlocită atingere, cu femeile noastre 
din popor, pentru a-le sfătui, a sta mai 
departe lângă războiul strămoșesc și a 
menține frumoasele lor producte în origi
nalitatea lor, ferindu-se a introduce forme 
nouă străine în detrimentul motivelor noa
stre clasice.

Dorim și voim, ca acest atelier să 
fie o zală între noi femeile cu carte și a 
țărancelor noastre, drept dovadă a dra
gostei și iubirei, ce le păstrăm pentru ne
întrecuta lor hărnicie si vrednicie.

Dorim și voim, ca produsele lor mă
iestre să devină o podoabă caracteristică 
în toate casele culte românești, un titlu 
de mândrie, datorit inteligenței femeilor 
noastre dela țară.

Sunt încredințată, că publicul mare 
românesc va înțelege și apreția după cuviință 
nizuințele acestui atelier, — primul la noi 
în aceasta direcție, și ne va da posibilita
tea de-a esploata aceasta comoară de bo
găție după vrednicirea sa.

Fie deci, ca aceasta poveste a nea
mului în colori și în chipul minunilor eșite 
din acul și războiul românesc, să devină: 
un izvor de inspirație pentru noi precum 
și celor, ce ne vor urma și cari pe vre
muri chemați vor fi, a crea arta și orna- 
mentica românească pe baza creațiunilor 
originale, păstrate în sânul poporului nostru.

Cu Dumnezeu înainte !
Adunarea generală o declar deschisă.
Amăsurat ordinei de zi urmează ce

tirea raportului comitetului. In acest raport 
se spune că comitetul reuniunei a fost în
credințat de cătră adunarea generală tre
cută, să pregătească un plan in vederea de- 
schiderei atelierului de cusături și țăsături 
românești. In legătură cu acest plan, pe 
care comitetul are onoarea a-1 prezenta 
adunărei, reuniunea a luat parte activă la 
expoziția jubilară din București, cu care 
ocaziune a conzultat conducătoarele ate
lierului >Furnica« din București și alte per
soane competente, asupra modului cum 
s’ar putea crea la noi un astfel de atelier.

După lămuririle prețioase ce le-a pri
mit dela numitele persoane, comitetul reu
niunei s’a pus în conțelegere și cu mai 
multe persoane competente și țăran
ce dela noi tot în același scop și a ți
nut consfătuiri în mai mnlte centre ale 
comitatului Hunedoarei. Consfătuirile au 
avut un rezultat mulțumitor în deosebi cea 
ținută în Orăștie. D-l Dr. loan Mihu, cu
noscutul sprijinitor al afacerilor noastre 
culturale, a autorizat presidenta reuniunei 
»ca la timpul său să închirieze, o locuință 
potrivită pentru atelierul proiectat 'pe chel- 
tuelile d-sale, până ce se va vedea, ce tre-

bitele gfilbue ca un ariciu în colb, cu 
barba neagră, încâlcită și îngustă. Nici 
odată nu mă putusem uita drept la el; 
totdeauna mă neliniștea ou înfățișarea lui 
de copac noduros și fără frunze. Și acuma 
sta lângă mine nu ca preot, ci ca un pă
timaș și înfuriat.

De odată părintele făcu o mișcare 
bruscă de-mi sgudui căsuța din nou și cu 
vocea Sugrumată urmă: — Leana 1... m’a 
târât necuratul în brațele tale și necura
tul își râde de mine. Dar nu-mi pasă! De 
dragostea ta nu mă pot lipsi, m’auzi? Tu 
ești de jar, Leano și m’ai ars în inimă. 
Dar nu vreau să mă prăpădească ca un 
șoarece, ca o cârpă moale. N’o s’ajungă 
el, bărbatul tău să mă răpue?... Trăzni- 
l’ar toți sfinții din cer! El un bețiv, fe- 
mee, bețiv și bătrân ! Când mă gândesc 
că și el te sărută; că'ți pune mâna la sân, 
că se culcă într’un pat cu tine, văd roș... 
roș... m’auzi? M’apucă turbarea și mă sgăl- 
țae Satana!... Și el vrea să mă ciuntească 
pe mine?,.. 0/ o! o/... unde e să’l... să’l...“

Și urmă repede în vorbe scurtate de 
patimă:

— „Leano, ia uite-te Ia mine/... Vreau 
să ți mai aud strigătul de dragoste. Strân
ge mă’n brațe... tare... așa cum te strâng 
eu pe tine... așa... cum... ne strânge necu
ratul p’wmândoi/...

Și ’n adăpostul meu pătrunseră ge

mete arzătoare... O căldură ciudată îmi 
strânse gâtlejul, manile și picioarele mi 
se muiară și dacă n’ași fi fost răzimat cu 
spatele de scânduri, de sigur c’ași fi căzut.

Argeșul mugea fără încetare, ples- 
căindu-și apele de maluri. Un bubuit de 
tunet își rostogoli sgomotul în depărtare. 
Răcoarea mă înfioră; fortuna amenința 
văzduhul.

— Zice că o să treacă la noapte pe 
aci?... Bine că m’ai întâlnit; bine că mi-ai 
dat de veste ce dorește el!... Du-te acasă, 
isbucni popa, m’auz ? Du-te acasă și nu ți 
pese de... Scap eu lumea de el. Dacă așa 
vrea Satana, așa să fie!... Taci, femeie! 
strigă el când Leana începu iar a plânge... 
Numai tu m’ai scos din fire, tu cu gura 
ta de foc, cu sânii tăi ca piatra, cu toată 
făptura ta!...

Hai, du-te, lasă-mă. Ba stai, merg și 
eu cu tine pănă la hotarul lui Pralea.

Și se îndepărtară. încet și ou băgare 
de seamă făcui o mișcare să mă ridic, pen
tru a privi afară. Ii deslușeam pe amân
doi luând-o pe poteca de alungul apei. Se 
opriră o clipă și se îmbrățișară, popa strân
gând o ou pat mă la pept, îndoindu-i tru
pul pe spate ca să il frângă și lipindu-și 
buzele de gura ei. Apoi îi dete drumul, 
făcându-i semn cu mâna să se îndepăr
teze. Femeia se codi, vru să mai spue 

ceva, dar el bătu cu furie din picior. Leana 
se întoarse și făou câți va pași cu capu 
’n jos, ștergându-și ochii cu năframa. Dar 
popa car. rămăsese înțepenit pe loc, sări 
din nou după dânsa și iar o strânse ’n 
brațe. Ii vedeam pe amândoi lipiți parcă 
unul de altul. Apoi părintele Nae se în
toarse ca un fulger, venind cu pași mari 
în spre cutia iw de scânduri, femeia o 
luă pe potecă, perzându-se în noapte.

Parcă visam. Tremuram și mă ’ntre- 
bam dacă nu cumva dorm. Inchipuiască-și 
ori cine, un copil de paispre-zece ani fiind 
în marginea Argeșului hain și posomorât, 
în mijlocul fiirii mânecate și a unui om 
însălbătăcit de patimă. Și apele râului r-lo- 
ooteau în spume, sămânăturile foșneau jal
nic, răcoarea umedă a furtunei îmi îngheța 
trupul.

Dar popa, care’și încetinise mersul, 
venea în spre mine -- mă pitulai din nou. 
Când l’am auzit adineaorea spunând aman- 
ti-si că merge cu ea pănă la hotarul lui 
Pralea, oredeam că o va conduce o bună 
bucată de loo, dându-mi mie vremea să 
mă furișez în curtea fabricii. Eram însă 
silit să rămân cum mă găseam. Simțeam 
eu că nu mi-ar fi fost a bine dacă ași fi 
eșit afară. Și cu inima svâcnindă, cu ochii 
măriți de spaima prevestirilor, așteptam.

O detunătură grozavă păru a rosto
goli norii pe pământ. îmi aruncai ochii 

să văd daoă plouă. Dar nu ploua. Deasu
pra Argeșului norii se mai subțiaseră; din 
ei pornea o jlumiDă searbădă, tremurând 
pe întinsul apei frământate. Și Argeșul 
luă o înfățișare și mai fioroasă. II vedeam 
cum curge în spune și lovind malurile ca 
un șarpe năpraznic ce s’ar abate în cătușe.

Deodată preotul, care pănă atunci 
stătuse nemișcat în loc, cu mâmle la spate, 
ridica capul, pândind. După aceea se aruncă 
fără 8gomot la pământ, tărându-se ca o 
șopârlă. II vedeam venind aproape, tot 
mai aproape de mine. Ii auzii pieptul hâ- 
râind și mânile frământând scândurile cu
tiei de lemn. Se ghemuise în dosul adă
postului sub care mă îneca frica. Am ră
mas cu ochii ațintiți cătră câmpie, fără 
îndrăzneala de a mișca măcar detreto). Era 
lângă mine, fiorosul, cu ochii neliniștiți, 
cu trupul uscat, cu barba neagră ca bezna, 
îngustă și încâlcită, așa cum îl văzusem 
de atâtea ori în biserică și în sat.

Ce era asta?.,. Pe poteoa dinspre 
sat, înainta ceva alb. Leana? Nu, încet- 
incet putui lămuri un bărbat, un țăran, 
pășind greoi și clătinându se. Respirația 
popii par’că era un fluer... Omul s’apropia 
mereu, ajunse în dreptul meu și trecu ou 
doi pași inainte. Atunci, atunci se întâm
plă ceva îngrozitor! Capacul de șopron 
trozni din toate încheeturile... O clipă îmi 
văjăiră urechile și mi se împăienjenară 
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buințe vom avea, pentru a ne pune apoi 
Ia dispoziție un loea), mai acomodat, în 
casele d-sale«.

Un mare ajutor moral și material a 
dat comitetului și neobositul profesor De- 
metrie Cotnșa. Ca rezultate a consfătuirilor 

iținute sunt și numeroasele modele și ță- 
sături alese, în număr de peste 30, ce s’au 
trimis reuniunei din diferite părți. ’Numă- 
rul tuturor modelelor și țăsăturilor, cari 
sunt în posesiunea reuniunei, trec peste 100.

Un mare sprijin a primit reuniunea 
șl din partea pressei române din patrie, 
care s’a ocupat în numeroase articole și 
corespondențe cu scopul urmărit de reu
niune. De asemenea și băncile românești 
au început Bă pună î«i vedere ajutoare bă
nești.

Încurajat de toate aceste manifesta- 
țiuni comitetul reuniunei a pus în luerare 
prwisor aisUerul din Orăștie sub condu
cerea d-nei v.-președ. Victoria Erdilyi n. 
Bardossy. Spre scopul acesta s’a -închiriat 
un local, s’a angajat o țărancă, s’a procu
rat mobiliarul necesar, iar până la sosirea 
războiului comandat de d4 prof. Comșa s’a, 
împrumutat un războiu țărănesc, la care 
s’a și început lucrarea de modele. In luna 
Ianuarie a fost angajată de conducătoare 
provizorie a atelierului d-șoara Tiberia R. 
Barcian, care<si-a și ocupat postul.

Raportul mai aduce la cunoștință, că 
s’a.u trimis liste de contribuire pentru fon
dul special ateatelierului, că s’au adresat 
bănci ©r rugăn pentru acordarea de aju
toare și că s’adăcut în luna August 1'906 
raport la oficiu! polițial despre înființarea 
atelierului.

In ce privește punerea, în practică a 
. atelierului comitetul prezentă un țplaw amă
nunțit, care conține 15 puncte.

In punctul se zice, cil noul atelier 
se va deschide îe Orăștie și formează pro
prietatea reuniunei femeilor române din 
comitatul Hunedoarei. Firma atelierului 
este ^Atelierul de păsaturi și cusături ai reu
niunei femeilor române din comitatul Hune
doarei^.

In punctul 7. al planului se zic ur- 
mătoaiele :

;>In atelier să se confecționeze mai 
înainte de toate țăsături de modele alese, 
apoi costum® de la Săliște și din jurul 
Orăștiei, costume de eălușeri, plăci pentru 
bluze $i cămeși de noapte pentru bărbați, 
mici obiecte practice, ca cursoare de masă, 
igarnituri de fețe de masă pentru cafea și 
;ceaiu, tablette, ștergare, perdele, covoare, 
>tot felul de țăBături pentru menaj, cear
ceafuri ge pânză, ștergare de farfurii, po
cale, pre .pâne, pre credențe și diverse mă
gărițe, apoi surtucuri de babă pentru copii, 
jileuri cu cusături pentru .domni și alte 
țăsături și cusături din domeniul industriei 
de casă*.

Iar în punctul 14.: »Adunarea gene
rală să aleagă două sau trei membre de 
încredere în .centrele comitatului și anume: 
în Hațeg, Hunedoara,'Orăștie, Deva, Dobra, 
Brad, Ilia și Petroseai, cari vor avea să 
fie în conținu contact deoparte cu țăran
cele, ce se vor angaja la lucrare afară de 
atelier precum și cu directoara atelierului, 
intermedtând esecutarea eomandelor și su
praveghind lucrările țărancelor®.

Cel< ialte puncte ale planului conțin 
dispozițiuni privitoare la conducerea și su- 
praveghiarea atelierului.

iSn budgetul referitor la punerea în 
practică a atelierului s’a luat pentru anul 
190? suma de 8000 cor.

Comitetul presentă în fine mai multe 
propuneri spre primire dintre cari relevăm 
următoarele-: a lua act de raportul comi
tetului ; a aproba planul comitetului, refe
ritor la punerea în practică și deschiderea 
atelierului de țăsături și cusături ; a aproba 
bugetul presentat de comitet asupra fl- 
nanțărei atelierului; a lua act și a aproba 
ulterior lucrările comitetului și pașii intre- 
prinși în chestia deschiderei atelierului și 
în consecință a aproba însuși faptul des-; 
chiderei atelierului; a vota suma de 3000 
cor. pentru trebuințele finanțiare ale ate
lierului în contul -averii Reuniunei și a 
împuternici pe presidenta, ca să asigneze: 
la cassieră suma de sus, iar cassiera să 
ridice suma aceasta din depunerea Reu
niunii în -sume recerute de lipsurile ob- 
venite eonform budgetului și ale estrada 
acele de tot atâtea ori la mâna directoarei, 
atelierului ; încredințează comitetul de a 
înștiința deschiderea atelierului și a face 
pașii de lipsă pentru obținerea licenței de- 

rirept, a atelierului la forul industrial com
petent. Apoi să se-osprime mulțumite d-lor 
Dr. I. Mihu și D. Gomșa și să se aleagă’ 
-pe un period de 3 ani biuroul atelierului.

Cu cetirea și ■ esplicarea planului, a 
budgetului și a propunerilor comitetului a 
fost încredințat d-1 Dr. Iustin Pop, care a 
presentat adunărei >un raport detaliat. D-1, 
Dr. Iustin Pop a relevat importanța acestui 
atelier, constatând că adunarea generală 
actuală e un moment epocal în istoria 
«reuniunei, ba chiar și în istoria noastră 
culturală, -căci atelierul proiectat este pri
mul și unicul în felul său la noi Românii 
dincoace d® Carpați. Facerea acestui plan 
n’a fost un lucru ușor, și egreu să creezi 
dintr’odată un lucru ^perfect. Prin armare 
planul acesta va fi expus pe viitor la schim
bări și augmentări cerute de buna reu
șită, iar comitetul reuniunei în frunte cu 
distinsele dame române ca d-na preșe
dintă Elena iHosszu-Longin și d-na v.-preș. 
Victoria Dr. Erdelyi, în a căror trecut se 
reoglindează iubirea de neam, va propune 
la timpul său estinderea tot mai mare a 
acestui atelier.

Explicările date de d-1 Dr. I. Popp au 
fost luate cu plăcere la eunoștință.

A urmat cetirea Raportului pre
sentat de cassieră, din care se vede, 
că Reuniunea de present are elocați 
aproape 15,000 coroane. Ambele ra
poarte se predau la comisiuni și șe
dința se suspendă pe 10 minute. Re- 
deschizându - se ședința se rapor
tează, că :

s’au înscris 11 membrii și au intrat 
63 coroane, — că

socotelile cassierei s’au aflat esacte și 
că raportul, planul, bugetul și propunerile co
mitetului sunt în toată ordinea, deci s’a 
propus și adunarea generală a primit cu 
unanimitate: că ia act de raportul comi
tetului, — că aprobă și acceptă atât pla
nul, cât și bugetul prezentat de comitet, 
— deci suma de 3000 coroane o pune la 
disposițiunea comitetului, — că presidentei 
și vice presidentei se votează mulțămită 
specială protocolară.

Tot odată se aleg cu unanimitate:
1. de directoară a atelierului d-na Victoria

Dr, Erdelyi. 2. de conducătoarea atelie
rului d-șoara Tiberia P. Barcian, 3. de 
contabil d-1 Adrian Cristea,

Ca membre de încredere, se aleg’ a) 
în Hațeg : d-nele Hortensia Dr. Suciu, Vic
toria Popoviciu și Elena Popovlci Barei an, 
b) în Brad: d-nele Aurelia Demian, Ve- 
turia Dr. Pap și Sofia German, c) în Hu
nedoara : d-nele Ana Macrea, Victoria Os- 
vadă și Veturia Dr. Dubleșiu, d)tîn JBaiță: 
d-na Ela Moldovan, e) în Petroșeni: d-na 
Laura Rădic și d-na M. Stanca, f) în Ilia: 
d-nele Maria Oprea și Felicia Dr. Rozvany, 
g) în Dobra: d-nele Olimpia Morariu și 
Victoria Lesnican, b) în Deva : d-nele Emilia 
Romanul, Valentina Dr. Popescu și d șoara 
Marietta Olariu, i) în Orăștie: d na Vic
toria Dr. Erddlyi și d-șoara Tiberia P. 
Barcian.

Presidenta mulțumind celor pre- 
senți de viul interes manifestat și 
cerând spriginul cât mai intensiv 
pentru Reuniune și noul ram de ac
tivitate al acesteia, între însuflețitele 
aclamări ale publicului declară adu
narea generală de închisă.

Corespondentul,

Proiectul de lege 
al ministrului Apponyi

— U r mar e. —

§. 13. Dacă confesiunile ca susțină
toare de școale nu asigură salarul mini
mal învățătoresc în termicul stabilit în 
paragraful premergător, însă școala cu 
toate acestea vreau să o susțină, salarul 
cel mai mic învățătoresc stabilit în legea 
aceasta este a se consideră ca stabilit în 
contul coufesiunei susținătoare de școale. 
Iar dacă salarul învățătoresc nu se poate 
încaBsa și susținătorii de școale și după 
stabilirea acestei împrejurări nu recurg la 
ajutorul statului, respectivii susținători de 
școale își perd dreptul de a mai susțineă 
școală în comuna aceea.

§. 14. Salarul învățătoresc si canto- 
ral stabilit până acuma și plătit din isvoa 
rele proprii de venit ale susținătorilor de 
școale, este a se plăti și mai deparie, 
respective, în scopul esoperării ajutorului 
de stat nu poate fi scănțat. De altă parte 
e în drept susținătorul de școale, fie co
muna, fie confesiunea, să urce din pro- 
pri le mijloace salarul învățătoresc la sumă 
egală cu aJ învățătorilor de stat, fără ea 
în urma acestui fapt ajutorul de stat, odată 
stabilit să poată fi denegat ori redus. Daeă 
venitele postului învățătoresc dela o școală, 
oare primește ajutor de stat se împuți
nează în urma unei împrejurări de natură 
durabilă, care n’a puiuț fi împredecată din 
partea susținătorului de școale, respective 
autoritate șco'ară poate să ceară prin co- 
misiunea administrativă uroarea ajutorului 
de stat dela ministrul de culte și instruc
țiune publică.

§. 15. Ministrul de culte și instruc
țiune publică întregește din suma votată 
de legisiațiune spre scopul acesta salarele 
învățătorilor dela șooalele poporale ale 
comunelor și confesiunilor avizate la a 
ceasta și anume, pe calea comisiunii ad
ministrative a municipiului respectivi, avi
zând despre aceasta respectiva autoritate

suprem școlară, pănă la suma minimală 
stabilită în legea aceasta, -ub eondiț>unile 
din §§ ii 16, 17, 18, 19 și 20 ai 1-gii aces
teia, pe lângă următoarele modalități:

a) Oomisiunea administrativă stabi
lește, pe baza budgetului școlar, a contrac
tului cu învățătorul, și a atestatului des
pre starea materială a confesiunii, subscris 
și de primpretorul ceroual (primăriul ora
șului), suma care se plătește învățătoriu
lui ca salar, respective oa plată pentru 
cantorat și suma venitelor din cari se aco- 
per aceste erogate. Stabilește mai departe 
cualifioația legală a învățătoriului, cetățe
nia sa de stat, precum și aceea, dacă știe 
ceti și scrie corect ungurește și știe să 
propună ungurește, și că a depus jurămân
tul prescris în §-u) 33 din legea aceasta. 
In urmă mai stabilește oomisiunea admi
nistrativă, dacă respectiva școală core
spunde condițiunilor cerute de §§ ii 27 și 
28 din art. de lege 38 dela 1868.

5) Oomisiunea administrativă exami
nează și aoeea, dacă planul de învățământ 
și ordinea de propunere la școala respec
tivă, cum și ajustarea ei cu recuizite, etc. 
corespunde condițiunilor legii, în special 
celor cuprinse în §§ ii 16, 17, 18, 19 și 
20 din legea aceasta, mai departe și aceea, 
că în clasa învățătoriului, pentru care se 
cere întregire de salar, câți copii dintre 
cei de toate zilele (6—12 am) ar avea să 
umble. întrucât numărul lor ar rămânea 
sub 30, ministrul de culte și instrucțiune 
publioă numai în cazuri extraordinate va 
încuviința ajutor de stat.

§. 16. Ajutor de stat sau întregire 
de salar pot să primească numai învăță
torii dela astfel de școale comunale ori 
confesionele, în cari obiectele obligate de 
învățămând din §§ ii 11 și 55 din art. de 
lege 38 dela 1868 și din §§ ii 19 și 20 ai 
legii acesteia se propun după planul de 
învățământ dat de respectiva autoritate 
supremă bisericească, respective de mini
strul de culte și instrucțiune publică, în 
ours de 6 ani, în cel puțin câte 8 luni de 
instruoție la an, la sate și în cel puțin 9 
luni de instrucție la an, la orașe.

C o n d Iți uni ] e.
§. 17. Fie care școală și fie-oare în

vățător, fără considerare ia caracterul școa- 
lei și la aceea, că primește ori nu ajutor 
dela stat, are datorința să desvoalte și să 
întărească în sufletul copiilor spiritul ali
pirii cătră patria ungară. Punctul acesta 
de vedere trebue să primească valorare 
în firul întregei instrucțiuni. Ca semn de 
externă exprimare are să fie așezată dea
supra Intrării, precum și în șalele de în
vățământ, ia loc potrivit, pajura Ungariei, 
apoi în șalele de învățământ table de pă
rete cu figuri luate din istoria ungară, iar 
cu ooaziunea sărbătorilor naționale are să 
fie pus pe edificiul șooalei steagul ungar, 
ou pajura națională. Afară de insigniile 
acestea, numai pajura municipiului și a 
comunei, precum și caracterul comunal, 
respective oonfesional al școalei, cu ex- 
presiuni stabilite pe oale legală și prin 
inscripție externă, apoi în șalele de învă
țământ insignii rel gioase și recuizitele ne
cesare învățământului, pot să fie întrebuin
țate, cerându-se, ca acestea din urmă să 
nu conțină aluziuni ia geografia și istoria 
țărilor străine, și să fie producte din pa
trie. Ministrul de culte și instrucțiune, pu
blică să îngrijește în contul budgetului

oohii... Apoi un țipăt, ba nu, două răcnete 
scurte îmi spintecară auzul. Am scos și eu 
un strigăt, smb... in’am sculat în picioare 
ou genunchii tremurători. Și ce-am văzut 
atunci, n’am să uit nici odată !

Am văzut doi oameni strângându-se 
în brațe și frământându-se în noapte: popa 
și drumețul care-și urma poteca. Se în
vârteau ît» oere, se înțepeneau în loo, iar 
se învârteau, i«r se opreau. Mugete înă
bușite, cuvinte șuf-rate printre dinți um
pleau cuprinsul, îutreeând clocotitul Ar
geșului, care tăcuse par’că și el ca să 
vadă lupta.

— „Po-pă bleste-mat...tu ești... hai!...“ 
răcni țăranul căutând să scape din ghia- 
rele încleștate ale preotului. Și opintindu- 
se cu zgomot, îi apucă pe popa de gât, 
dar își retrase iute mâna urlând: „M’ai 
mușcat fiară!“ Și iar se cuprinseră în 
brațe.

Popa lupta fără zgomot. Ii auzeam 
numai respirația șuerătoare și chiote scurte 

când se opintea... Țăranul trăgea, se smu
cea, dar într’o clipă căzu într’un pioior ou 
vrăjmașul aplecat peste dânsul.

— Lasă-mă!... gâfâi cel mai slab’ 
Hoț de raueri... ce... ești!... Dar popa tă
cea, tăcea și se căznea să-și ridice duș
manul împingându-1 în spre Argeș.

Deodată se poticni, dar se ridică re
pede, mai tare, mai furios. Un strigăt scurt 
de izbândă, un urlet lung de spaimă, încă 
un țipăt. Și fript în inimă, cu oorpul în 
friguri, l’am văzut pe părintele Nae, pe 
slujbașul Domnului, legăDându-l pe țăran 
de asupra apei... încă un strigăt de groază: 
„Mă omoa. .., un zgomot de bulgări de 
lut căzând în apă, un plescăit surd și Ar
geșul mugi și el mai tare, bucuros de 
prada ce i-se arunca.

Iar pe mal, tremurându-și trupul us
cat, întocmai ca un copao noduros, cu 
crăcile lipsite de frunze, ucigașul privea 
în adâncimi, cu manile întinse înainte.

In acea olipă luna sparse norii și se 
arată palidă și mândră, dulce în splendoa
rea ei tainică. Cu dinții clănțănind de 
friguri, vedeam ceva negru sbătându-se 
pe suprafața creață a râului, Era bărbatul 
Leane’. Dar protivnicul său cu ochii hol
bați de beția crimei, cu buza de de-asu- 
pra ridicată într’un rânjet de lup, se re- 
peziși de luă o bârnă lungă din grămada 
de grinz putrede ce acoperiau malul și 
se întoarse pe țărm. .Și de câte ori neno
rocitul da s’atingă lutul țărmului, popa 
avântă bârna și ’1 lovea în cap repezin- 
du-l îndărăt O lovitură, două, trei lovi
turi surde răsunară în noapte și în tâm
plele-mi îndurerate.

înecatul se văita, abia ținându-se pe 
apă. Zidarnic se ruga cu vorbe din gură 
de valurile clocotind®, zadarnic urla, za- 
darmo plângea... ucigașul lovea într’una. 
După un timp, țăranul se dele la tend, 
apăru iarăși gâlgăind, iar se afundă, își 

scoase o mână, apoi pe cealaltă — și se 
perdu de tot. Nici un semn dela el: Ar
geșul își mâna apele cu aceeași mohorâre 
de războinic ursuz, cu aceiași clevetire a 
valurilor.

Luna se plimba acum în senin, re- 
vărsându-și argintul peste apă și la noi. 
Furtuna se retrăsese fără a isbucni. Și în 
lumina clară a astrului de sus îl văzui pe 
popă cu ochii fulgerați de lună și rătăciți 
cu bărb'a în vânt, căzând în genun hi cu 
privirea la cer și făcându-și încet o cruce 
mare. Apoi se ridică în sus, privi sălbatic 
râul, se lovi ou pumnii în pept și cu un 
strigăt răgușit: Leano 1 o luă la goană în 
spre sat.

Și am rămas singur, stors de puteri, 
năuc încremenit în fața lanurilor de grâu 
și-a Argeșului rece și posomorât. 

|l$j U
dolâturăzi: tusa, flegma asuJOrea 

do noapte.

---------- ------------- -------- -—”—■“—1
Cei mai numeroși profesori și medici îl prescriutțilnie 

contra morburilor de plumâni, catar, tuse măgăr^scă, scrofule 
și influență. ------------
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s&o, ca toate școalele să fie provăzute cu 
st-a'g ungar și pajură națională, precum 
și cu oh purile istorice, cari vor fi stabi
lite in înțelegere cu autoritatea susținăto
rilor de și'oale. A'este chipuri istorice au 
să fie așezate în șalele de învățământ în 
mod potrivit, iar ÎDVățătoriul e dător să 
explice copiilor însemnătatea lor cu oca- 
S unea exer< ițulor de limbă și de intuiți- 
une, pre ura și cu pr kjul propunerei geo
grafiei și a istoriei. Executarea acelor dis- 
pozițiun' din paragr-ful acesta, cari nu 
cad în oernu.l de activitate ai învățătoriu- 
lui, aparține datorinței scaunului școlar. 
Neglijența intenționată cu privire la îm
plinirea acestor dispozițiuni formează de
lict asupra căruia sunt chemate să judece 
acele autontăti administrative, pe cari le-a 
investit cu acest drept art. de lege XX 
din 1891. Pedeapsa pentru astfel de de
licte dovedite e amendă în bani pănă la 
500 cor., care pedeapsă apasă pe cel ce 
a comis actul de neglijență. Banii incurși 
sub acest titlu trec la fondul regnicolar 
de penziune al învățătorilor.

§. 18. Dispozițiunea din § ul 14 al 
art. du lege 44 dela 1868, dupâ care co
munele bisericești pot să determine sin
gure, după voe, limba de propunere în 
școalele lor, este a se înțelege așa, că le 
stă în liberă voe să accepteze ca limbă 
de propunere limba statului, ori limba ma
ternă a copiilor, rămânând, de sine înțe
les, în c»zul din urmă, în mod necondițio
nat în valoare dispoziția referitoare la în
vățarea limbei maghiare. In toate institu
te r puoorale de educație însă, în cari a 
fost introdusă limba statului ca limbă de 
pro.umere, schimbare nu se mai poate 
face.

§. 19. In școalele elementare cu limbă 
de uropunere nemaghiară, ori se împăr
tășesc de ajutorul statului ori nu, limba 
magh ară are să fie propusă în, toate cla
sele cursurilor de toate zilele după pla
nul de 'nvățăruânt stabilit din partea mi
nistrului de culte și instrucțiune publică 
și în oarele de el determinate, în așa mă
sură, ca cop Iul de limbă nemaghiara să și 
poată exprimă ungurește și la înțeles cu
getele corăspunzătoare scopului de viață 
pe care-l urmăr>ște.

§. 20. învățătorii aplicați la școale 
cu limbă de propunere nemaghiară se îm
părtășesc de ajutorul de stat și întregire 
de salar numai dacă pe lângă condițiunile 
din §-ul 16 mai împlinesc și următoarele 
condițium:

a) în șooala respectivă, limba ma
ghiară, aritmetica, geografia și istoria, mai 
departe drepturile și datorințele cetățe
nești, le propun după planul de învăță
mânt și în orele stabilite de ministrul de 
culte și instrucțiune publică, esclusiv cu 
folosirea manualelor și a mijloacelor încu
viințate de el;

b) în școala respectivă să folosesc ex
clusiv cărți de cetire de cuprins patriotic 
și mijloace de învățământ aprobate de mi- 
nist ul de culte și instrucțiune publică.

§. 21. Dacă statul contribue cu un 
ajutor de stat de peste 200 cor. ia între
girea salarului învățătoriului dela vre-o 
școală comunală ori confesională, aplica
rea învățătoriutui e făcută pendentă dela 
aprobarea ministrului de culte și instruc
țiune publică. Gând e ales în postul de 
îuvațaior un individ, respective se propune 
aprobarea alegerii unui individ, în contra 
că'uia ministrul de culte și instrucțiune pu
blica poaie ridica excepție pe baza legii, 
ori din punct de vedere patriotic (al sta
tului), — ministrul provoacă pe cei îndrep
tățiți, ca în termin fix, care poate fi de 
30 zile, să aleagă alt individ și să facă 
altă propunere de aprobare. Iar dacă pro
vocarea rămâne fără rezultat, ori noua 
propunere încă dă anză la excepționare 
din aceleași puncte de vedere: fără mai 
departe ascultare a susținătoriului de școală 
pe învățător îl numește ministrul de culte 
și instrucțiune publică, pentru școalele po
porale susțiuute de confesiuni însă- cu re
strângerea, că numitul trebue să aparțină 
aceleiași confesiuni la care aparține școala, 
iar cu privire la persoana învățătoriului, 
respectiva autoritate supremă bisericească 
este a se provoca în mod prealabil, să se 
declare în termin fix asupra ei. La școa
lele poporale elementare comunale, împăr 
tățite de ajutor de stat, procedura alegerii 
de învățător stabilită în § 13 punct 1 dm 
art. de lege 28 dela 1876 se modifioă amă- 
surat dispozițiunilor din acest paragraf. Iar 
dacă statul contribue la salarul fundamen
tal al unui învățător dela școala poporală 
comunală sau confesională cu mai bine 
de jumătate din salar, ia postul de învă 
țător ministrul de culte și instrucțiune pu
blică face numirea, la școalele confesio
nale însă iarăși cu restrângerea, ca învă- 
țfitoriul numit să fie de aceeași confesiune 
de care e școala, și ca cu privire la per
soana învățătoriului, respectiva autoritate 
supremă bisericească să fie provocată mai 

înainte a se pronunță — punândui-se spre 
acest scop termin fix. Chestiile de oeartă 
în jurul alegerii de învățător la școalele 
elementare comunale, împărtășite de aju
tor de stat care trece peste 2C0 cor., vin 
rezolvate în mod final de c^tră ministrul 
de culte și instrucțiune publică.

§. 22. Dacă statul are în vre-o co
mună școală elementară poporală de stat, 
pentru învățătorii comunali și confesionali 
din acea localitate poate fi acordat aju- 
toriul de stat numai în cazul, când școala 
de stat nu poate să instrueze pe toți co
piii de 6—12 ani din comună, din lipsă 
de loc și prin urmare e necesitate de o 
școală poporală de alt caracter. In caz 
contrar, ministrul decide după propria sa 
pricepere cu privire Ia ajutorul cerut, pu
nând în cumpănă interesele statului și as
cultând părerea comisiunii administrative.

(Va urma,]

ȘTIRILE ZILEI.
— 22 Februarie v.

Pentru gimnaziul român din Brads’au 
votat zilele trecute încă următoarele ajutoare 
mai mari: banca «Ardeleana* din Orăștie 
20 000 cor., corpul profesoral de la școa
lele din Brașov 1000 cor. și banca «Vene- 
țiana* 200 cor.

Averea fundațiuneî Gozsdu. Aiait&eri 
representanța tundațiunei Gozsdu a ținut 
ședință în Budupesta sub prez dini Metro- 
politului loan Mețianu. Raportul presentat 
s’a luat în desbatere amănunțită. Conform 
acestui raport activele fundațiuneî fac 
7.307.977 cor. 76 fii, pasivele 847.263 cor. 
Averea reală face deci 6.460.714 cor. 76 
fii Creșterea anului 1906 față de 1905 tace 
323.023 cor. 41 fii.

Repetiția baladei «Brâncoveanu*. Ni se 
scrie din Budapesta: Marți dimineața cu 
acceleratul a sosit iubitul nostru măestru 
lacob Mureșian însoțit de fiica sa Lucia, o 
desteră pianistă, fiind întâmpinat de un 
mare număr de tineri și salutat de bun 
sosit de cătră G. Novacovici stud. iur. cu 
cuvinte calde, la cari d-1 I. Mureșian mul- 
țumindude, le-a dorit ca ostenelele puse 
pe altarul artei românești să fie încoro
nate cu deplin succes.

Tot atunci a asistat la repetiția ba
ladei «Constantin Brancoveanu* orchestra 
reg. Nr. 6, Carol I rege al României, a 
cărei capelmaistru e d-1 Dr. fii. Cseriu. 
Proba a Bucces spre mulțumirea măes- 
trului și spre lauda lui Dr. Cseriu

Azi Mercuri a fost proba de ensemble 
a grandioasei balade, care a reușit splen
did, și ne îndreptățește a asigura, publicul, 
că concertul și petrecerea vor fi unice în 
felul lor. Tot Marți s’a ținut proba seratei 
etnografice cu orchestra, care asemeni a 
reușit peste așteptări. Proba generală a 
concertului și a seratei etnografice va fi 
Vineri, începând dela orele 9 a. m. în sala 
mare dela hotel Royal. — L.

La petrecerea poporală de Duminecă, 
ce o va aranja tinerimea noastră, se va ese- 
cuta următorul program: 1. a) G. Dima: 
>Trei colori*. b) N. Popovici: «Un regrets.
2. a) F. Abt. «Seara*. b) T. Popovici: «Pri- 
beaguls. 3. Declamațiune. 4. a) T. de Flon- 
dor: «Cântecul marinarilor*, b) Ștefu: «Foaie 
verde foaie lată». 5. a) 1. Vidu : «Răsune
tul Ardealului*, b) G. Dima: «Vivandiera*. 
6. Teatru. La producție își va da concur
sul său binevoitor d-i Nicu Danielopol, ab
solvent al conservatorului din București. 
Având petrecerea caracter poporal româ
nesc e de dorit ca damele și domnișoarele 
să se prezinte la petrecere în costume na
ționale. După producțiune joc. începutul 
la 7% oare seara. Prețul locurilor: Balcon 
și fotei ă 2 cor., parchet â or. 1'20 gale
ria (ioc numerotat) 1 cor. Studenți (loc de 
stat) â 50 bani. Bilete se află de vânzare 
la d-1 G. Baboe, funcționar la filiala «Al
binei* și la firma D. Eremias nepoții.

Comitetul aranjator, voind să întru
nească la această petrecere pe lângă pu
blicul românesc din Brașov și pe repre
zentanții și fruntașii poporului nostru din 
comunele din jurul Brașovului, a adresat 
președinților agenturilor despărțământului 
Brașov câte un călduros apel, rugându-i 
a lua parte în număr cât mai mare la 
această petrecere. Producțiunea se va ți
nea la locuri numerotate și va dura pănă 
la oarele 9'/2. După aceea întreg publicul 
se va întruni la mese întinse în localită
țile laterale ale Redutei la o convenire so
cială, unde va debuta din nou corul «Acor- 
dul«. Pe la 11 oare se va începe apoi jo
cul, care va dura fără întrerupere pănă în 
zorile zilei.

La această petrecere se invită pe ca
lea aceasta toți Românii din Brașov și jur.

Un incident la palatul regal din Madrid-
In palatul regal din Madrid a avut loc 

săptămâna trecută un incident senzațional. 
Regele a organizat o reprezentație de cine
matograf într’unul din saloanele palatului 
pentru a mai distra pe regina. Reprezen
tația a plăcut mult reginei; distracția ei 
se sfârși însă în curând în chip cu totul 
neașteptat. Proprietarul cinema'ografului 
a reprezentat între altele și atentatul con
tra perechei regale și atât de exact încât 
a descris și scena când anarchistul Morales 
a zvârlit bomba ascunsă în buchetul de 
flori asupra trăsurei regale. Mica societare 
fu deodată cuprinsă de groază și liniștea 
sălei fii întreruptă de un țipet al reginei. 
Regina Victoria își acoperi fața cu mânile 
și strigă: «Nothing Moore, nothing moorel* 
(nu mai continua). Regele Alfons sări speriat 
de pe scaun și strigă proprietarului cine
matografului: «Sfârșește odată, nenoroci- 
tulel* Când lămpile electrice din sală fură 
din nou aprinse, regina era palidă ca moar
tea și mama ei, prîncesa de Batenberg, o 
mângăia pe față. Această scenă va atrage 
probabil concediarea mareșalului Curții,care 
nu a examinat programul reprezentației.

Programa petrecere! ce o aranjază 
tinerimea română în Budapesta ia 9 Martie 
a. c.: I. Partea primă: 1. Mureșianu: «Con
stantin Brâncoveanuk, baladă pentru cor 
bărbătesc cu solo de tenor (D 1 Stefan 
Mărcușiu) de bariton (D-1 Nicolae Brătianu), 
de solo bas (D-1 Aug. Monția) și acompa
niament de orchestră. — II. Partea a doua: 
Trei puncte de muzică clasică executate de 
D-șoarele Valeria Pop și Virginia Gall 
(voci de sopran cu acompaniament de piano), 
D-1 Vasile Brumar (violină cu acomp. de 
piano). — III. Tiberiu Brediceanu-. Poem 
muzical compus din cântece și jocuri po
porale românești: Preludiu. 1. Hora. 2. Cân
tece poporale din Ardeal (Doamna Veturia 
Triteanu). 3. Lugojana. 4. Ardeleana și 
Hațegana. 5.- Romana. 6. Ardeleana (ca în 
Bănat) și pe picior. 7. învârtită. 8. Cântece 
poporale din Bănat (Doamna Lucia A.Cosma). 
9. Bătuta și călușerul. Finale. — Comitetul 
aranjator.

Agitație la revoltă contra Românilor. 
Tinerii români Coriolan Pop și N. Cbiș din 
Orăștie, candidați de advocat, s’au duelat 
săptămâna trecută cu redactorul Malăsz 
dela foaia «Szâszvâros* pe care l’au și 
rănit greu, încât va trebui să zacă vre-o 
6 săptămâni. Malăsz scrisese în foaia sa 
că «Românii trebue luați și asvârliți cu 
miile în Dunăre și în Mureș, iar alții trebue 
dați furcilor*. Aceste vorbe năroade au 
indignat pe toți oamenii cu judecată, chiar 
și pe Unguri. Iată ce zice foaia «Deva es 
Videke*: «O foaie din comită ul nostru, 
uitându-și de chemarea sa, scrie în așa 
ton despre o parte a locuitorilor țării noa
stre, care cu tot dreptul trezește toată 
indignarea. Foaia «Szâszvăros* scrie că 
Românii ar trebui stârpiți. Aceasta e în
demn la revoluție în contra unei naționa
lități și într’adevăr ne mirăm și noi, că în 
veacul al 201ea se poate scrie așa ceva 
nepedepsitl In veacul al 20-lea nici chiar 
despre Zulucaferi nu se mai poate scrie 
cu minte sănătoasă că trebuesc pustiiți 1 
cu atât mai puțin despre o astfel de grupă 
a neamului omenesc, care ne arată o îna
intare tare repede culturală, și slujește 
umanizmului. O sălbătăcire așa de mare a 
simțămintelor e departe de firea Maghia
rilor, și bunul gust se îngrețoșează de așa 
ceva!* Observăm că redactorul Malăsz 
până acum n’a fost dat în judecată de 
procuror.

Dela gimnaziul din Năsâutf. «Revista 
Bistriței* comunică, că corpul profesoral 
dela gimnaz'ul superior fundaiional din 
Năsăud a hotărât ca în scopul populari
zării cunoștințelor folositoare să se țină 
de aci încolo in fie-care an școlar câte o 
serie de conferințe publice din deosebiții 
râmi ai științelor. In anul acesta școlar 
vor ținea conferințe domnii profesori : E. 
Domide și D. Lupan. Afară de aceea bi
bliotecile și cabinetele gimnaziului vor sta 
la disposiția publicului în Dumineca primă 
a fiecărei luni, când se vor da și explica- 
țiuni de cătră c-ustozi și de cătră profe
sori de specialitate.

Tinerimea română de pe Goastă (Brașov- Sdieiu) invită la Petrecerea poporală îm
preunată cu dans, care o va aranja Sâm
bătă în 16 Martie st. n. (3 Martie st. v.) 
1907, în sala hotelului'«Central* (Nr. 1) 
din loc. începutul la 8 oare seara. Corurile 
se dirigează de Domnul Nicolae Oancea jun., 
învățător. Din venitul curat, o parte se 
alătură la fondul tinerimei de pe Coastă, 
iar altă parte spre scopuri filantropice. 
Prețul de intrare de persoană 1 cor.; de 
student 80 bani. Contribui» peste taxă și 
oferte marinimoase se primesc cu mulță- 
mită și se vor publica.

Program: 1. Muzică. 2. «Sună bu
ciumul d’alarmă«, marș, cor bărb. de I. 
Simionescu. 3. Declamațiune. 4. «Nevasta 
care iubește*, cor mixt de Gr. Muzicescu. 

5. Declamațiune. 6. «Ana Lugojana*, cor 
mixt de I. Vidu. 7. Declamațiune. Ruga 
dela Chiseteu, comedie poporală într’un 
act cu cântece și joc, de Iosif Vulcan. — 
NB. In teatru se cântă corurile: 1. «Doină 
doiniță*, cor bărb. cu soli, de Is. Vorob- 
chievici. 2. «Ana Lugojana*, cor mixt de 
I. Vidu. 3. «Hora Sinaii*, cor bărb. de Gr. 
Ventura.

Jertfele muncii. Cetim în «Românul* 
din Cleveland: Sâmbăta trecută iarăși a 
fost o zi tristă și dureroasă pentru noi, 
românii din America. Dorul de a-și crea 
un viitor liniștit, după munca lui cinstită 
și obositoare, Pa adus la America, și aici 
și-a găsit moartea, departe de ai săi. Orfan 
de părinți, era singurul mângăetor al 
surorei iubite și singura speranță a ei. 
George Țirlea, din comuna Cioara, om tânăr, 
în floarea vieții l’a ajuns moartea, și l’a 
dus cu sila, l’a răpit din mijlocul nostru. 
In turnătoria de fier a firmei «West'ng 
house* a lucrat împreună cu vre-o 4—500 
de români. O bacsă (cutie mare) încărcată 
cu năsip pentru formele de turnat, care 
n’a fost bine întărită la cran, a căzut și 
l’a turtit la pământ. La moment a murit. 
Ambulanța l’a dus la spital, părintele M. 
Balea i-a dat onorurile din urmă, și l’a 
petrecut la mormânt. Cosciugului au urmat 
mulți frați români, prieteni de lucru ai lui.

Din Youngstown se scrie o veste de 
tot dureroasă, despre moariea doamnei 
Maria Span. Dimineața a găsit-o moartă 
împreună cu copilașul ei. Cu atât a atins 
moartea asta neașteptată mai dureros pe 
românii de aici, de oarece a fost de toți 
cunoscută și stimată. Cauza morții nu 
se știe.

Din Fort-Wayne Ind., se scrie, că ro
mânul George Sechei din Baia-mare, care 
lucra într’o fabrică de acolo, din nebăgare 
de seamă cureaua, care mâna presa cu 
foarfeci de tăiat fierul, l’a apucat și dus 
sub foarfece, care l’a tăiat în două părți. 
Nenorocitul a lăsat acasă soția și 3 copilași, 
cari poate îl așteptau cu brațele deschise 
cât mai curând.

Recrutarea în Brașov. Magistratul 
orașului ne trimite o publicațiune mai 
lungă cu privire la asent.ările din cercul 
IV, ce se vor face în Brașov în zilele de 
8, 9 și 11 Martie n. în otelul Central nr. 
1. La aceste recrutări au să se prezente 
tinerii născuți în anii 1886, 1885 și 1884. 
La 8 Martie 1907 sunt obligați a se pre- 
senta înainte de toate aceia, cari pe baza 
listei de asentare A, au a se prezenta drept 
pedeapsă fără considerare la clasa vârstei 
și la ordul lozului; apoi aceia cari pe baza 
listei de asentare B au a se prezenta în 
ordinul lozului și în fine afară de cei men
ționați, acei juni obligați la arme din I 
clasă a vârstei — înțelegem pe cei năs
cuți în anul 1886 — cari sunt induși sub 
numerii de los 1 pănă la 231. La 9 Martie 
1907: vin la rând cei obligați la arme din 
clasa Il-a și a lil a născuți în anul 1885 
și 1884 — după clasa vârstei și după nu
mărul losului, iar la 11 Martie 1907: ur
mează asentarea acelor juni obligați la 
arme, cari sunt străini și pentru cari au 
sosit listele de asentare de la autoritățile 
lor de acasă.

Cununie. D-1 llie O. Martin, comerciant 
în Seliște și d-șoara Anuția D. Steflea ne 
anunță serbarea cununiei lor, ce se va 
celebra Duminecă în 10 Martie-st,, n. a. c., 
la oarele 3 p. m., în biserica cea mare din 
Seliște. — Seliște, Martie 1907.

Dela corporațiunea de meserii primim 
spre publicare următoarele: In urma con
clusului comitetului dirigent al corpora- 
țiunei de meserii, s’a amânat, în mod ire
vocabil și pentru ultima dată, banchetul 
propus pentru ziua de 10 Martie a. c. 
Luându-se în considerațiune, cumcă în 
10 Martie a. c. se ține marea petrecere 
poporală românească în Redută, la care vor 
lua parte pe lângă membrii rumâni ai 
corporațiunei și mulți alți membrii ai 
corporațiunei de meserii, care nu aparțin 
națiunei române, banchetul se va ține în 
17 Martie a. c. la 8 oare seara. In comi
tetul de banchet sunt aleși: D-nui Ludovic 
Kâszonyi, friseur; d-1 Alexandru Albertfy, 
antreprenor; d-1 facob Riemer, croitor; d-l 
Henric Femminger, cojocar; d-1 Carol Jurak, 
lăcătuș; d 1 Moriț Wagner, architect; d-1 
Francisc Friedelt, tinichigiu; d-1 Eugeniu 
Precup, lăcătuș; d-1 Nicolae Balea, pantofar; 
d-1 Demetriu Platoș, croitor și d-1 George 
Vereș, pantofar.

Pentru masa studenților români din 
BrașOV au intrat: Dela »Corvineana* in
stitut de credit în Huniedoara 50 cor.-, dela 
*Cordiana< bancă în Fofeldea 20 cor.; dela 
* Olteana* cassă de economii 60 cor.

Pe lista de colectă dela «Masa stu
denților* Nr. 6 a elevului Gheorghe Birăescu 
din cl. VII. gimn. au contribuit: D-nii N 
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B’răescu 2 cor.; I. Burduloiu 2 cor.; D-șoa- 
rt-le Vicii' Roncea 2 cor.; Măr. R. 2 cor.; 
Anastasia Gabroveanu 2 cor.; Elena Dinu- 
lescu 2 cor.; Ana Birăescu 2 cor.; Reveica 
Tiberă 1 cor.; Maria Popa 1 cor.; D-n i I. 
Neacșa 1 cor.; V. Pușcariu 1 cor.; lust. 
Iacob 1 cor.; C. Babeș 1 cor.; G. Petrișor
1 cor.; N. Vodă 1 cor.; 1. Biro 1 cor.; E. 
Stanca 1 cor. și D-șoara Lucreția Balea
2 cor. Cu totul: 26 cor.

Primească marinimoșii donatori cele 
mai călduroase mulțumiri. Direcțiunea gimn. 
gr or. român.

Jertfa lupilor. Din Eperjes se anunță, 
că în afară de hotarul orașului pe drumul 
țărei un țăran, care mergea cu copilul său 
într’o trăsură spre oraș, a fost atacat de 
lupi. Țăranul, ca să scape de haita de lupi 
le a aruncat jertfa pe copil, firește că fia
rele sălbatice au sfârticat pe copil bucăți.

In nici un caz nu e de lipsă mai 
multă încredere ca ia cumpărarea de altoi 
de vițe. Vițe cultivate cu consciențiositate 
de specialiști sunt pentru fiecare proprietar 
de vie un câștig principal, pe când vițe 
ordinare nu numai nu aduc rezultatul dorit, 
dar nimicește munca și osteneala ce s’au 
făcut. încrederea cea mai mare merită 
plantațiile Milenium în Nagyosz comitatul 
Torontal sub conducere de specialiști cu 
■mare pricepere. Catalogul ilustrat art st.ic 
și în limba românească la cerere se trimite 
.gratis și franco.

Untura do pește alui Zoltan merită de 
a fi sprijinită, în vederea calităților extra
ordinare. Gust plăcut, fără miros și ușor 
de mistuit. Prețul unei sticle 2 cor. în 
farmacii sau la producentul farmacia Bela 
Zoltan, Budapest V. Szabadsăg ter.

Congrua preoțimei gr. cat.
Mai mulți preoți români gr. cat. din 

'dieceza Gherlei au trimes foilor noastre 
și m-au trimis și nouă spre publicare un 
apel în afacerea congruei preoțimei gr. 
cat. în speranță, că prin publicarea ace
stui apel vor putea „deștepta din letargia 
lor“ cierul gr. cat român.

In aoest apel se zic între altele ur
mătoarele: „Toate clasele societății ome
nești au ținut întruniri pentru îmbunătă
țirea subsistenții lor. Funcționarii căilor 
ferate la un moment s!au pus în grevă, 
medicii și învățătoiii ba chiar și zilerii au 
■mișcat pentru o soarta mai bună".

„Clerul gr. cat. de zeci de ani stă 
■amăgit cu rezolvarea cestiuuii oongruei 
și pe când toate cierurile altor confesiuni 
primesc de ani congră din visteria statu
lui, noi stăm părăsiți ca o turmă fără păs
tori cu congrua amânată „ad calendas 
graecas".

^împărțirea ajutorului de stat încă din 
început se face în mod de batjocură. Sun
tem puși la discrețiunea și bunăvoința 
nu numai a pretorilor' ci și a notărăși-ilor. 
Ba e destul dacă preotul nu votează pe 
placul lor să fie lipsit de ajutorul statu
lui. Ba și mai mult, dacă poporul își pro
pune în consenz comun să se absțină deJa 
crâșmă și beutură, preotul e denunțat de 
jidanul crâșmar pretorelui ca agitator con
tra ordinei publice, contra patriotului pa
tentat și e iipsit totalminte de ajutorul 
de stat.

„Sourt, clerul gr. cat. e ajuns bajo- 
cură în țară. Catolicismul a avut lipsă de 
noi numai înainte cu 200 de ani când era 
în apunere, iar după ce prin uniunea 
noastrâ s’au consolidat și întărit, azi cle
rul lor fiind bine dotat, de dragul nostru 
n’au lipsă de urgitarea congruei.

„Din fondul statului de unde primesc 
oongruă toate cierurile celorlalte confe
siuni, noi suntem eâchiși. Și cine își des
chide glasul pentru noi că suntem neîn
dreptățiți? Cine să interesează de soartea 
noastră vitregă ?“

Apelul vorbește apoi despre împăr
țirea arbitrară a ajutoarelor de stat prin 
'forurile superioare bisericești și -încheie 
cu propunerea, că după ce se văd părăsiți 
și ignorați și după ce forurile bisericești 
nu fac nici un pas pentru urgitarea con
gruei, preoții, uniți într’un corp, să con
vină în vr’un centru (de esenaplu în Dej) 
și să formuleze un memorand al gravami 
nelor, pe oare să’l aștearnă guvernului și 
.Majestății Sale.

Cât de mare este ămărăciunea preo
ților gherleni să poate vedea și din cuvin
tele amenințătoare din Apel, că daoă și 
acești pași ar rămânea fâr’ de nici un re
zultat și preoții ar trebui să sufere mai 
departe, atunci „^ă ne punem în înțele
gere cu poporul păstorit de noi și să ne 
schimbăm firma".

Vorbind de acest Apel, pe care unul 
din ziarele noastre l’a publicat întreg, 

„Unirea" condamnă amenințarea cu 
„schimbarea firmei", care zice, nici măcar 
în glumă nu era permis a se face. Că to
tuși s’a făcut este o dovadă a nemulțu- 
mirei celei mari ce domnește în sînul preo
țimei și de aceea credem că „Unirea" ar 
face bine dacă ar atrage atențiunea auto- 
ritățilorsuperioare bisericești asupra acestei 
împrejurări, ca să ia măsuri cât mai grab
nice și cât mai energice, spre a se delă- 
tura cauzele nemulțumirii și amărăciunei 
preoțimei.

In chestia salarului învățătoresc.
— Februarie v. 1907.

Pare că vălul desinteresului sau al 
mulțămirei a căzut peste afacerea sala
rului nostru, căci de unde mai nainte se 
publicau și s’au publicat pe tema aceasta, 
mai mulți articoli acum pare-că doarme 
totul.

In urma mișcărei tuturor învățăto
rilor, e drept că Ven. Oons. gr. or. a con- 
chenoat >Ancheta« dela Sibiiu. Cu toții 
am trimes delegați, bărbați încrezuți ai 
noștrii, și pare că toți aveam convingerea 
nestrămutată, că dela »Ancheta< aceia 
atârnă îmbunătățirea sorții noastre.

Dar Ancheta mult dorită a trecut, 
delegații noștri s’au întors la ale lor, iar 
soartea noastră este tot cea dinainte.

Resultatul Anchetei îl cunoaștem din 
jurnale, dar o convenire, pentru a ne con- 
sfătui ce avem de făcut, nu am mai avut. 
Nu știu, colegii mei, cari au scris înaintea 
Anchetei, au primit vre-o satisfacție a 
dorinței, sau au esoperat pe vre-o cale 
îmbunătățirea sorței lor, căci altcum nu-mi 
pot esplica tăcerea. Ori doară plângerile 
noastre au fost numai foc de pae?...

La ordinea zilei este acum proiectul 
lui Apponyi... Să nu mai așteptăm . resoi- 
varea proiectului de lege referitor la re- 
gularea salarului, carele ni-se întinde cu o 
condițiune pe carea dacă nu toți învăță
torii, apoi majoritatea învățătorilor con
fesionali nu o putem primi. Dacă dela noi 
depinde luminarea și înaintarea poporului, 
apoi tot dela noi depinde susținerea cu 
sfințenie a națiunei noastre și a inte
reselor lor.

Să insistăm cu toții ca 'Ven. Cons, 
să pună în aplicare conclusul Măritului 
Congres Național bisericesc, în sensul ca 
tuturor învățătorilor să ni-se urce salarul 
fundamental la 800 cor. și- încă cu înce
perea din 1 Ian. 1907 Cu aceasta cred că 
soartea noastră ni-s’ar îmbunătăți încâtva, 
deși nu așa ca să devenim geaburi, dar 
cei puțin să putem trăi. Și aceasta să o 
pretindem cu atât mai vârtos cu cât ve
dem, că multor funcționari li se dau >adau- 
suri< din causa scumpetei ; ba sunt mun
citori cari sunt îmbiați cu câte 3 cor. pe 
zi de lucru, iar noi suntem condamnați, să 
ne mulțumim cu 1 cor. 60 fii pe zi.

E lesne dară de înțeles soartea in
suportabilă de carea ne bucurăm, deci Veri. 
Cons. în interesul sorței noastre, dar mai 
mult în interesul națiunei noastre, să 
nu lase școalele în ghiara străinului, ci 
pănă nu e prea târziu să le mântue din 
pericol prin punerea în aplicare a deci
sului, Congresului naț. bisericesc.

Iar noi cu toții să jurăm pe legea 
noastră, că bunul străinului nu-1 vom 
primi, în schimbul vinderei de neam, ci 
vom susținea sus și tare caracterul na
țional al școalelor noastre, întru cât vom 
putea și va depinde de noi.

învățătorul confesional.

Reuniunea femeilor
române din Zârnesti.

— Februarie 1907.

Intre instituțiunile de care se bucură 
comuna Zârnești, este în tot cazul Reuni
unea femeilor române. Ea este cea mai 
veche, căci a trecut deja și peste iubileul 
de 25 ani.

Sunt deja 26 ani trecuți, de când fe
meile române de aici, conduse de o ideie 
măreață infiltrată prin mult stimata doamnă 
Maria Garoiu, au pus bază la înființarea 
reuniunea femeilor române din Zârnești 
Și jur.

Pe cât de măreață a fost ideia, pe 
atât de mare a fost și năzuința tuturor 
membrelor și în deosebi a vrednicei pre
ședinte M. St. doamna Maria Garo’u, care 
de la început pănă în prezent a condus 
această reuniune cu deosebit zel și înțe
lepciune întru înaintarea ei. Astfel reuni
unea pe lângă toate lipsele și năcazurile 
poporului no-tru, precum și pe lângă îm
prejurarea neorientării cu astfel de insti- 
tuțiune, totuși a putut ajunge la un grad 
destul de înaintat în cercul cel mic în care 

s’a mișcat; încât numai bucurie și mulță- 
mire se poate simți.

Ea și-a format un capital, care ne dă 
în viitor un venit sigur, din care reuniu
nea, chiar și fără alte venite mai însem
nate va putea corăspunde chemărei sale 
și va putea satisface îndatoririlor ce i-se 
impun prin statute.

Ba aceasta a fost o bună mamă, căci 
a dat naștere la alte 2 frumoase reuniuni: 
a reuniunii pentru înfrumsețarea biserici
lor și a reuniunei de înmormântare, care 
încă se bucură de un prea bun progres.

Numărul membrelor, cari au conlu
crat în această reuniune a fost variat în
tre 40 și 60. De prezent reuniunea nu
mără 4 membre fundatoare și 52 ordinare 
toate din Zârnesti. Averea reuniunei s’a 
format din taxele membrelor fundatoare, 
ordinare și ajutătoare, din interese de la 
capitalele elocate, de la balurile aranjate 
și bine reușite și din ofertele benevole, 
între cari cu deosebită mulțămire putem 
număra frumosul dar al d-iui NicolauJaja 
farmacist în Brăila în sumă de 500 co
roane.

Astfel reuniunea cu finea anului 1906 
se bucură de un capital de 14.388 coroane, 
care ne face a crede, că în scurt timp va 
crește astfel, că reuniunea va putea corăs
punde adevăratului scop de a susținea 
școala de lucru și învățământ. Cu toate 
acestea ea încă de la început in fie-care 
an a spesat — însă cu cruțare — pentru 
ajutorarea copilelor orfane și sărace. In 
fie-care an s’au împărțit la 40 — 60 fetițe 
hainele pentru-ca în toiul iernei să le scu
tească de ger, astfel că numărul fetițelor 
ce s’au îmbrăcat cu hăinuțe se sue la 1000; 
iar prețul hăinuțelor la 2500 coroane. In 
iarna aceasta încă s’a împărțit materia 
pentru hăinuțe în 17/30 Decemvrie ia 68 
de sărace. La acest loc amintesc și darul 
oferit de firma 1. Pop cu 25 m. barchet și 
Schiitz & fii cu 15 m. cărora și pe acea
stă cale li-se aduce mare mulțămită. Reu
niunea convinsă despre importanța cultu
rală și socială a balurilor, care de regulă 
aduc și bun profit material, a aranjat și 
în anul acesta unul în seara de 6/19 Ia
nuarie.

Resultatul balului a fost destul de 
mulțămitor atât din punct de vedere mo
ral, cât și material, deși au lipsit mulți 
din cei ce sunt chiemați a sprijini reuni
unea în toate privințele. Petrecerea a fost 
foarte animată și venitul curat al balului 
a rămas 203 cor.

Lista d-lor contribuenți este: Nicolau 
Garoiu, adv. 20 cor., Dr. Iancu Mețianu 20 
cor., Martin Copony, proprietar de fabri ă 
20 cor., Ernst Lang, director de fabrică 20 
cor., Dr. Eugen Mețianu, adv. 10 cor,, Lu- 
cz'ăn Iaczko, dir. de fabr. 10 cor., loan 
Străvoiu, paroch 8 cor., Gusztav Czămpa, 
jude reg., Dr. Tornovszky, medic. Constan
tin loanoviciu, Kautny, Daradics Elek, 
Schvarz J., șef de gară câte 6 cor., loan 
Vodă, notar, Ioan Coleșiu, primar Andreiu 
Șenchea câte 5 cor., Neculae Râmbeț, no
tar, Bucur Mețian, Stan Străvoiu, Andreiu 
Ciinciu, comers., Vesten, Tomandel câte 4 
cor., loan Guiman, Neculae Sperchez, înv. 
văd. Maria Badiu, Aurel Șenchea, înv., Ște
fan Buimez, Dumitru Furnica, loan Șona, 
Todor Voiculeț câte 3 cor. Pompiliu Dan, 
învățător, loan Comșa, comers., George 
Nastea, not., loan Sperchez, înv. Neculae 
Dan, Stan St. Străvoiu, Andrei Garoiu, Ne
culae Pană, Dobeș loan, Stoica Garoiu, A. 
Colan câte 2 cor. Ioan Pușcariu 220 cor., 
Stefan Dan 1 cor., Vaier Tacit 1 cor.

Cu deosebită mulțămire amintesc pe 
d-nii Andreiu Coleșiu, farmacist și Necu
lae G. Iiie ambii din Focșani, cari precum 
înainte de multe ori așa și cu această oca- 
ziune au trimis frumoasele oferte de câte 
20 coroane.

Pentru sprijinul moral și material 
manifestat de stisnumiții domni, reuniunea 
își esprimă și pe această cale cea mai căl
duroasă mulțămită.

In numele reuniunei: 
loan Strevoiu, 

notar.

Curs de desemn în Sibiiu.
Cu aprobarea ministerului de culte 

și instrucțiune puolică se va ținea în Si
biiu un curs de desemn. Cursul va ținea 
câte 7 săptămâni în decurs de 2 veri, adecă 
peste tot 14 săptămâni. In anul acesta 
cursul începe în 1 Iulie u. și ține pănă în 
17 August. La acest curs pot lua parte 
învățătorii și învățătoarele. Intru cât vor 
permite împrejurările vor fi admiși și me
seriași și femei, cari doresc să se perfec
ționeze în desemn.

Cursul e gratuit. Frecventanții, cari, 
nu își au locuința în Sibiiu, pot reflectă 
la cvartir gratuit și eventual și la oare
care ajutor în baui. Acest ajutor însă se 

va da numai după absolvarea cursului. — 
După încheierea cursului în a. 19C8 freo- 
ventanții vor da un eșarnen de capacitate 
înaintea unei comisiuni compuse — pe 
lângă directorul școalei de meserii orășă- 
nești din Sibriu și cei 2 profesori condu
cători — din directorul suprem al instruc
țiunii pentru meserii al statului și un spe
cialist delegat de ministru. Cei cari vor 
presta esanenul cu succes, capătă un tes
timoniu, pe baza căruia sunt îndreptățiți 
a propune desernnul în școalele de me
serii.

Deoarece desernnul trebue predat și 
în școalele poporale, e de dorit ca să ia 
parte și dintre învățătorii noștri cât mai 
mulți. Ou deosebire e de interes acest curs 
pentru învățătorii dela orașe și din co
mune mai mari, în cari se află și un nu
măr oare-care de meseriași. In orașe și în 
comune cu un număr anumit de mese
riași se orgamsează pretutindenea șooale 
de meserii pentru ucenici. In aceste școale 
desernnul ocupă loc foarte însemnat. Prin 
urmare aceia dintre învățători cari au cva- 
lificația recerută, oâstigată pe o cale re
lativ sourtă și ușoară, se pot aplica la pre
darea desemnului în școalele de meserii 
din orașul sau comuna lor. Astfel își cre- 
ază un venit lateral destul de însemnat.

A da învățătorilor posibilitatea să se 
cvalifice pentru predarea sistematică a de- 
seranului este de mare interes și pentru 
comună și cu deosebire pentru acelea din 
cari mulți copii doresc să între la vreo 
meserie la oraș. Deoarece este știut, că 
aceia dintre învățăceii de meserii, cari în 
vremea cât au mers ia școală în sat, s’au 
împăriășit de o instrucțiune bună și temei
nică în desemn, izbutesc să-și ajungăsoo- 
pul mult mai ușor și se fericesc mai cu
rând și mai bine ca alții. De aceia co
munele bisericești și politice, cari dispun 
de mijloace în interesul lor propriu, ar 
face bine să vie în ajutor acelora dintre 
învățătorii lor, cari sunt aplicați să cer- 
ceiczH cursul de desemn dm Sibiiu. O 
jertfă relativ miră de 100—150 cor. date 
învățătorului pentru întreținere în timpul 
duratei cursului, ar fi cu folos mare pen
tru comuna respectivă.

Recomandăm deci cu toată căldura 
învățătorilor noștri și comunelor cursul de 
desemn despre care e vorba.

înștiințări pentru primire sunt de fă
cut la d-1 Martin Schuster, directorul ș ma- 
lei de meserii orășănești din Sibiiu (Nagy- 
Szeben. Saggasse 29) în timpul cel mai 
scurt. Informații mai deaproape se pot 
cere și dela o-i T. Popovici, prof, la se
minarul! din Sibiiu.

ULTIME ȘTIRI
Budapesta 7 Martie. Conferența 

comună a coalițiunei a primit în una
nimitate și cu aplause demonstrative 
proiectul ministrului de culte Apponyi.

Petersburg, 7 Martie. Țarul a 
primit eri în audiență pe noul preșe
dinte al Dumei, Golowin. In decursul 
audienței Țarul și-a exprimat speranța, 
că Duma va relua cu seriositate acti
vitatea ei legislatorică. Golowin a 
răspuns, că Duma se va nizui a sa
tisface încrederea Țarului și a relua 
activitatea ei, îndată ce se va duce 
în îndeplinire organisarea ei internă.

Petersburg, 7 Martie. Toate ziarele 
rusești se ocupă cu deschiderea Dumei și 
salută pe nouii reprezentanți ai poporului. 
Ziarele moderate spun că așteaptă din 
partea Dumei o activitate rodnică. Această 
activitate, spun ele, este o chestie de con
știință pentru deputați, căci dela dânsa 
depinde viitorul Rusiei. Ziarele partidelor 
stângei păstrează o atitudine moderată.

Orașul are aspectul obicinuit, din 
când în când zărindu-se patrule, ceea-ce 
nu este lucru nou. Cu ocazia ședinței de 
deschidere a Dumei, palatul Taurida a fost 
înțesat de polițiști și detectivi, cari n’au 
avut însă a interveni în nici un incident, 
publicul păstrând atitudinea cea mai calmă. 
Eri dimineață pe la oarele 9 jumătate, s’a 
adunat în fața palatului Dumei o mulțime 
imensă, care aclama pe deputați. Nu s’a 
petrecut nici un incident.

Sebastopol- 7 Martie. Un individ ne
cunoscut a aruncat sub trăsura comandan
tului fortăreței, generalul Nepliew, o bom
bă, care a esplodat. Generalul a fost ră
nit la picior.
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De lângă Mureș, Faur 1907.
Tot în 11 Deo. Nr. 157/1905 a pro

vocat pe prezidentul despărțământului în
doi, ca să raporteze: câți baui s’a încassat 
dela membrii acelui despărțământ înce
pând dela înființarea reuniunei și ce s’a 
făcut cu banii?

La aceasta provocare legitimă, numi
tul prezident D’a răspuns, dar din proce
sul verbal al adunărei de toamnă s’a aflat, 
că la foștii cassari Basiliu Poruțiu s’ar 
afla 12 ooroane, la Ilariu Popescu 58 cor., 
la Vasiliu Muntean 21 cor., la Vasiliu Ci- 
rebea 4 cor., la Gabriel Mercean 56 oor. 
la Ioan Oltean 4 cor., la Nicolae Gârbo
veau 4 cor., iar în procesul verbal al adu- 
nărei de primăvară să zice: „Nimic în cu
rat, nioi cum am stat, nici cum stăm nu 
se știe; deoarece raport în regulă nu s’a 
făcut".

După oe în acest despărțământ func
ționează 16 învățători, cari la an ar tre
bui să solvească 64 cor. taxă și în 9 ani 
5iă cor. și după ce dela înființarea reu- 
munei n’a administrat cassarului general, 
de ât 15 cor, ar rezulta, oă despărțămân
tul In 1 ului este în restanță cu suma enormă 
de 664 cor.

In r«portul comitetului central nu să 
mai amintește nimica, că biroul central ca 
pași ulteriori a întreprins, ca să se ese- 
cueze suma numită, sau cel puțin să se 
asecureze averea aceasta a reuniunei. — 
După normele vizitate și conform deci- 
z unei adunărilor generale, biroul central 
era în drept, ba obligat, ca pentru scoa
terea pretenziunilor reuniunei să se fi 
adresat încă dela început cătră oficiul pro- 
topopeso ooncernent, — iar eventual că
tră Prea Ven. Consistor archiepiscopesc, 
când averea și pretenziunea reuniunei nu 
era periclitată, — căoi avem toată încre
derea în persoana d lui protopop tractual 
Ceorge Suciu, cumcă având știre oficioasă 
despre disordirnle practizate de decursul 
anilor precedenți nu va lăsa, ca să se 
dăuneze instituțiunea noastră culturală. 
Ceea ce nu s’a făcut în trecut, cu puțină 
bunăvoință a oficialilor noștri din centru, 
să poate face acum ulterior, oa păn la 
proxima adunare generală limpezându-se 
starea lucrului, — să se scoată dela foștii 
cassari ai despărțământului taxele aflate 
pe nedrept fără % *a dânșii și să se ad
ministreze la centru, — ca așa să se șteargă 
p»ta ce trebue să sufere despărțământul 
Indului pentru necorectitatea oficialilor 
săi; — ba și bunul mers al afaoerilor reu
niunei noastre recere, ca biroul central să 
desvoalte odată o energie mai eficace față 
cu acest despărțământ, căre între membrii 
ordinari are afară de învățătorii obligați 
și pe d 1 protopop tractual George Suciu 
și pe paroehii d-1 Iuliu Suciu, cooperator 
în Iodol, d-1 Nicolau Racovițan, parooh în 
Șchiopi, — d-1 Emilian Marcu, paroch în 
Silvașul unguresc, d-1 Teodor Bordan, pa
roch în Lita-română și pe Vasiliu Mure- 
șan, paroch în Hășmaș; prin urmare des
părțământul Indul cu conlucrarea acestor 

1 parochi harnici, n'are numai 16 membrii 
ordinari, ci cu domnii preoți numiți cu 
totul 22, deoi ar putea să steie între cele 
mai de frunte despărțăminte ale reuniunei
noastre, 
lipsește.

numai puțin zel și corectitate îi

Mureșanul.

Producținni și petreceri.
Petrecere în Christian. Sara de anul 

nou 1907 a fost pentru Românii din Cris
tian una din cele mai vesele și mai plă
cute sări. In acea seară a avut loc pro- 
duețiunea declam a torică-teatrală-muzicală 
a tmeiimei române din Cristian sub con
ducerea comitetului parochial, la care a 
cooperat eo-ul mixt al tinerime! adulte 
din Cristian, înființat și condus de vred 
nicul învățător Ștefan Dan. Corul mixt al 
tinerime), c^re a cântat precis 2 piese po
porale: „Hm leliță din cel sat" de G. 
Dima și „Dorule o dorule" de V. Magdu. 
— a produs multă plăcere și entusiasm 
în public. Onoare tinerimei și onoare în- 
ființătorului și conducătorului ei Stefan 
Dan, căruia după o muncă încordată de 

2 luni, i-a succes a debuta 1* producțiune 
cu cele 2 piese amintite și a înființa și 
un cor mixt bisericesc, eseoutând răspun
surile liturgice; spărgând as'fel ghiața pe 
terenul muzical Îd Cristian. Tot a-emenea 
a fost bine predată piesa teatrală „Vlă- 
duțul mamii“ de tinerii adulți din Cristian: 
Ioan Barbu, Achim Geană, Paraschiva Că- 
proiu, George Câmpean și Valeria Sîrbu, 
instruați , de învățătorul Gerasim Popa. 
Mult haz a produs și „Herșcu Boccegm", 
predat de Aron Rucărean. Pe cât a fost 
de strălucit rezultatul moral, pe atât a 
fost de satisfăcător și rezultatul material. 
Venitul brut 198 cor. și 10 bani. Venit 
curat 81 cor. și 50 bani.

Contribuiri peste taxa de intrare au 
intrat dela domnii: Dr. Franz Herfurth, 
dechant Cristian 3 cor., Virgil Pop, pa
roch Cristian 4 cor., Dr. Eduard Sternheim 
medic Cristian 4 cor., Dr. Vasile Saftu, 
paroch Brașov-S<?hei 3 cor., loan Nan, ne
guțător Buzău 3 cor. și 50 bani, Gerasim 
Popa, învăț. 2 cor. și Carl Zell 1 cor. Din 
venitul curat de 81 cor. și 50 bani. 31 cor. 
și 50 bani s’au adaus la fondul Călușeri- 
lor români din Cristian, iar 50 cor. plus 
10 cor. dăruite ulterior de domnul Buour 
Popovici, neguțător Hațeg, s’au adaus la 
fondul pentru înfrumsețarea bisenoei ro
mâne din Cristian. Subscrisul, ca condu
cător și patron al aeeștei petreceri, mul- 
țămeso la toți și toate, cari au oontnbuit. 
oa prima zi a anului 1907 să fie pentru 
noi o zi de bucurie. Dee Dumnezeu, 8ă 
fie și pentru viitor de bun augur, Cristian, 
12 Faur 1907. Cu distinsă stimă: Virgil 
Pop, paroch gr. or.

*
„Reuniunea pentru biblioteca popo

rală'1' din Viștea inferioară invită la se
rata teatrală împreunată cu cântări și de- 
clamatiuni, care o aranjează în favorul 
gimnaziului din Brad, Duminecă în 26 
Februarie v. (10 Martie n.) 1907. Prețul 
de intrare: o persoană: 1 cor, 20 bani: o 
familie (3 pers.) 3 cor. începutul precis la 
7 oare seara. Comitetul aranjator: Gheorghe 
Tulbure, președinte. loan Bărbat, secretar 
I. loan Negrea, secretar II. Dionisie Stân
cii), cassar. Iosif Neagoe, controlor. Supra- 
solvirile se primesc cu mulțumită și se 
vor publica în ziarul „Țara Oltului11 din 
Făgăraș.

Programa: 1. Cuvânt de deschidere, 
rostit de parochul local Gh. Tulbure. 2. 
Romanțe, esecutate la țimbală de d na 
Oodrea. 3. a) „Noi", poezie de O. Goga. 
t») „Spinul", poezie de G. Coșbuc, decla
mate de d-șoara Inna Buzeczky. 4. Tea
tru: „O ședință comunală", oom-die în 2 
acte, de George Stoioa, (premiată de co
mitetul societății pentru fond de teatru 
român.) Se reprezintă pentru întâia oară. 
— După producțiune urmează dans.

— Reuniunea de cetire și cântări din 
Jertof (p. u. Vrany), învită la Concertul 
său împreunat cu teatru ce se va aranja 
la 25 Februarie st. v. a. c. (10 Martie st. 
n ) în sala școalei confesionale din Ioc. 
După producțiune urmează joo. Prețul de 
intrare: Loc 1. 1 cor. 60 fii., II. 1 cor. 20 
fii., loc III, de stat. 80 fii. Oferte marini 
moașe se primesc și se vor cuita pe cale 
ziaristică. Venitul curat e destinat pentru 
fondul gimnaziului din Brad. Inoeputui 
la 8 oare seara.

Program: I. Cântările. Motto. Voioși 
fii ai României, cor hârb Româncuța, 
cOr bărb. de I. Mureșan. Trei de odată 
poezie de Mana Cioban, declamată de I. 
Novacescu. Hora nouă, cor bărb. de N. 
Stefu. Auzi valea, Pîc cor bărb. de 1. 
Vidu. Marșul lui Tudor, cor bărb. de A. 
Popoviciu. Pănă când ma stări, poezie de 
AI. Aciu, declamată de I. Sava. Teatrul: 
Prin moarte la victorie, comedie înir’un 
act după A. Coizebue, localizată de Irina 
Scnea și Bogdan.

Dare de seamă și mulțumire publică.
Cu ocaziunea seratei muzicală tea

trală aranjată de Tinerimea română de 
pe Tocile, care s’a dat în favorul Pictu- 
rei dinlăuntru! bisericei Sf. Treimi de pe 
Tocile (Scheiu) au binevoit a contribui 
următorii domni și doamne :

Director A. Vlaicu 7-4O cor., O. Po
povici 6 cor., B. Emzig F‘80 cor., N. Dima 
4 cor., L. O 4 cor., Dr. E. Mețianu 3 cor.

Cu câte 2 coroane: D. Ronoea, N. 
Căpățână (tureu), G. Popovici, V. Bojer, 
Dr. Străvoiu, Murăroi, N. N., Dr. I. lenei, 
G. Navrea, I. Zamfir, St. Median, Popo
vici, N. Căldărea, d-na E. Voina, 1. Soa- 
czinsky, D. Căpălână, N. Budroăloi, Dra- 
gomir Pulpaș, Iiie Ardelean, Dimitrie 
Comșa, prof. sem. Sibiiu. D ua P. Vlaicu 
T60 cor., V. Ivan, serg. major 1'60 cor., 
d-na M. V. Bărbier 1’20 cor.

Cu câte 1 coroană; Stefan Căpățână,
C. Ioan, N, Fizeșean, R. Pașal, G. Barla, 

Purece, G. D., G. Măciucă, G. Petrescu, 
d-nele P. Lupan, R. Chicomban, M. Băn- 
cilă, M. G. Căpățână, G. Muntean, M. Fur
nică, I. Toth, I. Furnică, C. O. Orghidao, 
A. Lupan jun., V. Burețea, G. Zavici, C. 
Iurak, D. Ardelean, D. Popp, N. Navrea, 
N. Lupan, d-na E. Oance», d-na R. T. 
Zernovean, D. Penciu, G. Bădițoi, St. Găi
tan, D. I. Ardelean, G. Vlaicu, ,N. Ferar, 
St. Furnică, P. Chicomban, G. Buștea, I. 
Brânză, St. Belindeseu, V. N. Căpățână, 
G Șerban, N. Ghimbășan, P. Budiu, N. 
Colacea, R Colacea G. Oltean, G. Govna, I. 
Jurjea. N. Urzică, FI. Pernea, D. Ursoiu,
D. Drăghici, N. Baboie.

Cu câte 80 bani: N. Burețea N. Fo- 
ril, d-na P. Dârstar.

Cu câte 60 bani: G. Râșnovean, V. 
Irimie, V. Zernovean, N. Rene), N. P., 
G. Ghițulaș Stinghe, R. Spuderca, A. I.
D. Furnică, D. Bădițoiu, G. Vlaicu, G. 
Bădițoiu, V. Bădițoiu, V. Benigal, D. 
Brânză, V. Schiau, V. V. Ardelean, N. 
Gal, Miclea, serg. major, d-na E. Știnghe, 
d-na R. Pitiș.

Cu câte 50 bani: A. Pulpaș, V. C., 
I. Zamfir, N. Furnică jun„ C. Tiu, D. Tiu.

Cu câte 40 bani; C. Popp, D. Pur- 
cărea, N. Barbu, d na M. Câmpian, d-na
M. Giuvelcă, N. Râșnovean, Cr. Frunză, 
I. Zamfir, N. Stinghe, C. Câcitu, 1. Cața- 
naș, l. Găitănar, D. Tanislau, T. Murășan,
N. N . C. Postovar, N. Pricu, G. Loga Ne
gru, N. Furnioă, D. Măzgărean, G. Măz- 
gărean sen., V. Gonțea, G. Urzică, N. 
Spuderca, G. Ancân. V. Miroao, N. Stinghe 
N. N., G. Sulică V. Vușinuc, St. Fngător, C. 
Neguș, G. Savuj, C. Caraiman, D. Bădițoi, 
V. Pitiș, N. Brânză, D. Pestrea, G. Bădi- 
țoiu, G. Pitiș, I. Sidon, V. Birt, N. N, N. 
Stinghe, V. Oltean, H. Bayer, T. Mânu, 
St. Varga, d-na M. Saftu. d-na P. Pestrea,
E. Remmer, H. W.t I. Tlăgner, M. Chi
comban, d na El. N'stor, V. Todorenoi, 
V. V. Vlaicu, G. Giuvelcă, G Ihescu, G. 
Burețea, W. Mazăre, I. Ciucu. I. Măzărescu, 
G. CostantiD.

Cu câte 30 bani: N. Bărber, V. Cli
pea. G. Avrigeanu, I. Căpălână, V. Bun- 
ghez, E Jalea, M. Loga, N. Vușrauc, I. 
Barbu.

Cu câte 20 băni: 43 de domni.
Generoșii donatori primească pe acea

stă cale sincerile noastre mulțămiri precum 
și publicului care a avut bunătatea de 
ne a sprijinit pentru acest scop măreț și 
nobil.

In deosebi mulțămim cordial d lui 
director Arseniu Vlaicu, pentru jertfa 
adusă pe altarul obștei șt pentru buna 
voință ce a avut de a ne instrua la pro
bele teatrale.

Domnilor membrii ai „Acordului" încă 
le mulțumim frumos pentru prezența și 
onoarea pe care ne-a făcut-o.

Tot pe această cale aducem cele 
mai călduroase mulțumiri stimaților domni 
din București care a avut bunătatea de a 
contribui pentru acest scop măreț, colec
tând pe lista Nr. 18 care a fost trimeasă pe 
adresa d-lui N. D. Moroeanu,dela următorii 
domni: N. D. Moroean 35 lei, N. Amira 
85 lei, Tache Popescu, comerciant 40 lei, 
C. Steriu 21 cor., Baron Kapry 20 lei, 
Alexandru Orescu 20 lei. D. Constandini 
10 lei, N. T. Filiti 10 lei, cari în totdeauna 
au avut bunătatea de a ne sprijini. Bunul 
Dumnezeu să-i aibă sub scutul său și sa 
le dea tot binele.

A mai incurs prin domnul Ștefan 
Căpățână dela următorii coraercianti din 
Odessa și Galatz: L. Altman 3 ruble, I, 
Meyer sen. 3 ruble, I. Meyer jun. 1 ruble. 
Morcovitz 1 rublă. Din Galatz: C. Dimi- 
trescu 3 lei, Ioan Tanase 2 lei, M. Grama 
1 leu. Andrei Gmrghi 1 leu. Din Azuga: 
N. Gall 1 leu, I. Georgescu 1 leu.

Venitul curat e de 400 coroane, care 
se va adăuga la fondul bisericei.

BuLTE Șl DE TOATE.
maimuțele mediei.

Un învățat povestește un fapt foarte 
curios de animale cari fac pe medicii în
tre animale. E vorba de niște maimuțe 
din Guiana, cari sunt de o mare inteli
gență. Când se întâmplă ca vre-unul din 
camarazii lor să se rănească, maimuțele îl 
înconjoară și prin tot felul de nimicuri 
par-că îl întreabă asupra naturei boalei 
sale și’l mângâie. Cele mai tinere dintre 
maimuțe se risipesc prin pădure, sar din 
cracă în cracă și oaută pe cele mai bă
trâne cari aleargă cu toatele în ajutorul 
bolnavului.

Ele îl examinează cu băgare de 
seamă, introduc degetele în rană ca pen
tru a-i măsura adâncimea, pe când altele 
aduc niște frunze uscate pe cari le lipesc 
pe rană ca să oprească sângele. Altele 
aduc niște plante pe cari le aplică pe 
rând peste rană. Partea curioasă e că multe 
din aceste ierburi au fost recunoscute de 
botaniști ca având în adevăr calități me
dicinale.

„Aceste maimuțe, spune învățatul, 
se domesticesc repede și se alipesc repede 
și de bună voe de om. Una din ele a fost 
mai multe luni singurul meu tovarăș în 
pădurea prin care mergeam. Intr’o zi, tăiam 
niște lemne ou o secure pentru a-mi face 
o trecere pnntr’un luminiș și mă tăiai 
foarte rău. Sângele ourgea cu îmbelșugare 
spre marea spaimă a lui Pipo — maimuța 
mea — care da semne de mare dragoste, 
îmi făcu în grabă un pansament și în 
urmă au adormit. Mă deșteptai însă deodată 
și zări că Pipo, prea puțin încrezător în 
bandajul ce mi-1 făcusem, îmi examina 
naâna, dând din cap. Nu făceam nici o 
mișcare, din curiozitate. Și văzui că așează 
peste batista, oare îmi acoperea rana, niște 
frunze pe cari le aranja cum putea mai 
bine.

8ă nu râdeți oând vă voi spune 
adaugă învățatul că am fost mișcat de 
devotamentul mioului meu doctor, pe care 
îmi venea să-l îmbrățișez".

$
Bucătăriile Sultanului.

Buoătăriile regale și împărătești pot 
fi mai mult sau mai puțin elegante, dar 
bucăturiile Sultanului Turciei sarnână mai 
de grabă cu o fortăreață. Ga să întri în- 
tr’ânsele trebue să treci prin niște porți 
căptușite cu fier și prevăzute cu niște în- 
ouetori monumentale ale căror chei le 
poartă numai un singur om.

L)e câte ori e gata să se ducă Sul
tanului o farfurie cu mâncare, ea e pecet
luită cu ceară roșie de un ofițer care 
poartă rumele de Kelardhji și care e res- 
ponzabil de tot ce mănâncă Sultanul. A- 
ceastă farfurie e apoi așezată sub un fel 
de clopot de catifea neagră în așa fel ca 
să nu se răcească mâncarea și urmată de 
o adevărată procesiune, ea e adusă în sala, 
de mâncare, unde pecețiile se rup în fața 
lui Abdul Hamid. „Kelardjhi“-ul primește 
adesea ord nul de a gusta tot ce prezintă. 
Cheltui la hranei Sultanului nu depășește 
de 5000 de lei pe an. Ea se compune 
aproape numai din mezeluri și ouă ză- 
moase. In schimb hrăuirea personalului și 
a anturajului, costă frumoasa sumă de 
70,000 de lei pe săptămână.

$
Kăzbunareu tubușuiul.

Generalul american H. avea un io- 
baș care era o haimana mare, dar era uu 
om glumeț. Intr’una din zile tobașul pen- 
tr’o faptă rea ce a săvârșit’o a fust con
damnat să capete 24 de bâte și tocmai 
începuseră să esecute pedeapsa și să-i a- 
plice bâtele când iacă că treou generalul 
călare și se opri. — „La a câta lovitură 
su, teți acum?" întrebă el, — „La a două
sprezecea" — răspunse căprarul. — „Bi
ne, atunci să rămână ou atâta" —, zise 
generalul. „Dar numai sub coudițiunea ca. 
ștrengarul acela să mă deștepte mâner 
dimineață c’o glumă bună".

Arestantul fii liberat și a mulțămit, 
frumos. In dimineața următoare înainte- 
de răsăritul soarelui tobașul dădu alarmă 
de foc în f ița locuinței generalului. Bă- 
tea doba cât îi ertau puterile. înspăimân
tat escelența sa generalul sări din pat și 
deschise fereastra. „Unde arde?" — stri
gă el, — „încă tot la locul acela unde 
am fost lovit cu bâta" răspunse tobașul. 
Generalul înjură una bună și închise fe
reastra.

Astfel și-a răsbunat tobașul.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.interim.: Victor BraniSCCt
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Adevărată binecuvântare se poate numi 
•crucea duplă electro-magnetică R. B. nr. 
86967 a d-lui Albert Miiller, care a avut 
efect minunat și în astfel de nenumăroase 
cazuri, în cari alte mijloace au fost zadar
nice. In deosebi la reumă, podagră, ischias, 
dureri de inimă și stomac, slăbiciune ge
nerală și alre asemenea dureri, ceea-ce e 
dovedit prin numeroase scrisori de mulță- 
mit-ă și recunoștință. Intre alții d-I Romu
lus Gombos, preot în Sălciva de jos, scrie 
următoarele : »Stimate domnule Miiller! 
Jml servește spre deosebită bucurie a te 
încunoștiința, că crucea duplă electro-mag- 
netică a avut eminent efect, încât o pot 
recomanda în modul cel mai călduros. Te 
rog să-mi mai trimiți una cu posibilă gră
bire. Sălciva de jos, 17 August 1905. Gom
bos Romulus. preot«. Cine sufere de mor
burile de mai sus, să-și comande aparatul 
acesta folositor, care se capătă cu 6 cor. 
la d-1 Albert Miiller, Budapesta, V. Vadâsz- 
utcza 42/AE.

Vindecarea deplină
a bălelor secrete.

Sâ nu pregete nimeni într’o ces- 
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
pândire» și starea bdlei, ori cât de adânc 
ar fi bdla înrădăcinată în O'ganism. Pe basa 
acestei esaminărl poți cu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la videcarea răului, 
ceea-ce fie-care o pote face acasă fără de 
a-șl împiedeca ocupațiunile. Dâcă cine-va 
nu pdte veni în persdnă, atunci să-și des
crie băla cu deămănuntul și după ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebuinciose pe lângă ținerea 
în cel mai mare seoret. In scrisore puue 
maroâ de răspuns. După încheerea curei, 
scrisorile se ard său la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de leouitor și curățitor^e 
institutul special al d-rului Palocz, medic 
le spital (Budapesta VII Kerăpesi-iit 101 
înde cu bună voință și oonsoiențiositate 
japătă ori cine (bărbat său femee) deslu- 
lirl asupra vieții secsuale, unde i-se cu- 
■ăță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
rupul întreg se eliberăză de bolă și sufle
ul de chinuri.

Fără conturbarea ocupațiunilor dil- 
îice Dr. Palocz vindeoă de aul de tjil0 0H 
iguranță, repede și din fundament cu me- 
odul seu propriu de vindecare și cașurile 
ele mai neglijate, bdlele de beșică, de 
eve, de testicule, de șira spină’ei, de nervi, 
rmările onaniei și ale sifilisului, b61a albă, 
ole de sânge, de piele și tote bdlele ce 
e țin de organele secsuale femeescl. Pen- 
ru femei e sală de așteptare și intrare 
eparată. Consultațiunile le dă însuși Dr 
'alocz de la 10 ore în. a. pănă la 6 6re 
5ra (Duminecă pănă la 12 6re la amiaijl)

Adresa Dr. Palocz, medic de spital, 
Judapesta VII, Kerepesi-fit 10.

Se oa,petă pretvi.tixid.eni

Cremă de dinți indispensabilă
conservă dinți curați, albi și sănătoși. ii

s——«—------—<a»Romana«
ite titlul broșureî, care a apărut în editu- 
tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 

plicarea dansului nostru de salon
„Romana“ dans de oolona în 5 figuri. 

esvrisă și esplicată împreună cu mustea 
după compunerea ei originală. Cu-o în- 

aducere („în loc de prefață“,) de Timarul 
n Dumbrău, Popa. -- Tipografia Aure) 
uresianu, Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
iă și tipar elegant, cu adausul unei cole 

note (musica „Romanei“ cu esplicărl) și 
stă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
rto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana11 se pote procura de la ti- 
grafia A. Mureșianu, Brașov.

(iisgrțiwi și reci.) 
smebî a s® adresa smSsscHss* 

dammstFattiaaraa. In cesui gs«- 
âsăa’ââ sassuâ asțamciu mai iraaaah 
î ©gSa-âă se face scădement, 
iî»e os*®sc® cu ©ât pySsSbc®b*®2î 
) face mai de snaafite-orî.

Admîuistr. «Gazetei Trans. “

Cursul la bursa din tiena.
Din 6 Martie n. 1907.

Sent* ung. de aur 4C/O- .... 113 65
Renta de corone ung. 4% • • • 94 90
Lmpi. că’”, fer. ung. în aur 3*/,°^ . 84 15
Impi. căii. fer. ung. în argint 4% • 94 75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96 95 
mpr. ung. cu premii....................199.—
□osuri pentru reg. Tisei și Seghedin .149. 0
Renta de hârtie austr. 42/10 . . . 99. 0
Renta de argint austr. 42/t0 . . . 98 95
Renta de aur austr. 4°/0 .... 117.40
Renta de corăne austr. 4% . . . 99 05
Bonuri rurale ungare 3y20/0 . . . 89 —
uos iri din 1860 ...... 153 10
A.cții de-ale Băncei ung. de credit 1772 —
AcțiI de-ale Băncei austr. de credit 807 — 
A. o ții de-ale Băncei austro-ung. . 680 50
^apoleondori.................................. 19 1(
Mărci imperiale germane . . . 117 70
London vista................................... 241 20
Jaris vista.....................................   95 371/2
Note italiene.................................. 9&-35

Cursul pieței Brasov
Din 7 Martie n. 1907.

Bancnote rom. Cmp. 18.92 V6nd. 18 96
Argint român „ 18>0 18.84
Napoleondori. „ 18.94 a 19 -
Galbeni „ 11.20 11.45
Mărci germane „ 117.20 117 3
Lire turcesc! „ 21.50 71 ■;L60
Scris, fonc. Albine 5% 101.- 102,-
Ruble Rusesc! „ 2.53 V

oooooeooo o-o
Cărți de rugăciuni.

Cărți de rugăciuni întocmite dc 
piotopresbiterul Galistrat Coca, cu 
aprobarea Consistoriului Archiepisoo- 
peso ortrodox oriental din Cernăuți 
cupriucjend diferite rugăciuni- rugă
ciunea de seră, cătră d-1 nostru Isus 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
laudă pentru sfânta Născătore. Rugă
ciunile în cțtlele de peste săptămână. 
Liturgia de Duminecă. Acatistul bu- 
neivestirl. Canone. Rugăciuni de pre
gătire pentru mărturis re. Rugăciunile 
din săptămâua luminam Rugăciunile 
din flii;a Nascerei Dorn? ului. Rugă
ciuni de cuprins felurit etc.

Tote aceste cărți sunt în diferite 
legături de la cele mai simple pănă 
la cele mai luxose. Tote., însă sunt 
fârte frumdse și elegante. Prețul lor 
e felurit. Iu pânză năgra, cu cruoe 
de aur — 75-78 cr. ceva mai mari cu 
90 or., 1 fi. 28 cr., 2 fi. 40 cr. Mai 
garnisite și cu flori 2 fl. 50 cr Mai 
departe de tot luxdse, cari se pot face 
si oa dar de Crăciun în preț de: 2 
fl. 60 cr., 2 fl. 90, 3 fl. 70, 4 fl. 40. 
4 fl. 60 or. Aceste sunt legate în os 
alb și negru și sunt de o frumseță 
neîntrecută.

Versurile nascerei Domnului 
nostru Isus Christos, . . . —.12.

Visul Născător ei de D-deu 
-.12.

Sonorul său frumos r esunăto- 
r e 1 e plânso-oânturi la mormântul 
Domnului nostru Isua Christos de Uoe- 
nesou,.................................. 24.—.

Epistolie a Domnului nostru 
Isus Christos ce a trimis’o Dum
nezeu din ceriu,................... —.24

▲visi
De vâDzare Viță de vie foarte 

frumoasă altoită în viță americană cu 
rădăcină după cel mai excelent me
tod, altoire lemr.easă și anume din 
muscatelor 2000 bucăți, din fetești 
[leânyka] 2800 bucăți, din Risling 
italian [Welschrisling] 2000 bucăți, 
din Som [Smiegei] 1000 bucăți și 
din moi albi 1800 bucăți.

Comandele să se trimită la a- 
dresa GEORGE ȘERBAN, paroch gr.-cat. 
în Smig (Somogyom) u. p. Medgyes.

(2753,3—3 )

Ii
I

L

Frumsetea.
Cea mai mare dorință a fiecărei dame 

este fără îndoială: a fi tot mai frumoasă și 
pe' tru a ajunge acest scop, să folosește de 
ori-ce ocazie, își sulemenește fața cu mijloace 
de necrezut, ceea-ce în cele mai multe ea- 
zuri are de urmare, că fața în loc să devie 
mai frumoasă, să ruinează așa, încât este 
lipsă de timp lung și de o îngrijire mare 
pănă ce se restaurează earăși.

Resultatul unie în lume, ce >’a obținut 
farmacistul din Arad Clemens de Foldes cu 
Margit-Crâme a sa (cu deosebire în Francia 
și Germania), a îndemnat pe muți a imita 
acest mijloc de renume universal, nestrică- 
cios și care singur are efecț miraculos con
tra tuturor necurățeniilor din față, pistrui, 
pete de ficat, bubițc etc. Aceasta natural, că 
nu a succes nimărui, deoarece secretul pre
parării Murgi t-Cr<5mei nn-1 știe decât inven
tatorul si producentul, care și păstrează a- 
cest secret, pregătind întotdeauna singur 
arest preparat. Margit-Crâine este prin ur
mare tot un fel, p elucrarea este întotdeauna 
îngrijită, din care cauză efectul este rapid 
și sigur De aceea să admoniază damele cu 
toa.ă serio itatea a nu-și unge fața cu tot- 
feli.l de alifii; să se folosească numai un 
astfel de mijloc care să recomandă și de 
medicii vestiți englezi, americani și f ancezi, 
ca nn mijloc cu efect sigur, nestricăcios 
șl pentru conservarea frumseții. Acest mi
jloc cosmetic (de frutnsețe) de renume uni
versal este Iflargit-Crenie a Iu3 Fiii- 
des, care deja după o folosință de 4—5 
zi e schimbă total pielea feții, depărtează 
pistruii, petele de ficat-, sgrabunțele, co
șuri, roșața feții și a manilor, dă feții frum- 
sețe ideală, vioiciune și înfățoșa-e tinerească. 
Un borcănel co^tă 1 cc.r. Săpun-Margit 70 fii, 
și Pudră-Margit (albă, roșa și creme) 1 oor. 
Toate mijloacele aceste sa not folosi și se
parate. Margit-Crâme a lui Fii des să capătă 
în toată lumea în fie-care farmacie mai mare, 
dar dacă undeva nu s’ar afla, să ne adresăm 
direct la inventatorul: CLEMENS DE FOLDES, 
farmacist în ARAD.

Deposit principal în BRAȘOV: Julius 
Hornung; Emil Jekelius: Fra’z Kelemen; 
Viktor Klein; Rudolf Kugler; Lang & Theil 
Droguerie ; Eug. Neustadter ; Heinr. Oberth ; 
Victor Roth; Fridr. Stenner ; r|’eo'sch & Tar- 
tler, Drogaerie. — SIGHIȘOARA : A. V. 
Lingner farmacie

t

De vânzare.
Casa din orașul intern Brașov 
Strada Castelului Nr. 33, este de vân
zare din mână liberă. Condițiunile 
favorabile să pot afla în cancelaria 
advocatului Simeon Damian strada 
H.rscher Nr. 7.

asortiment bogat, soiuri curate cu
garanție bferează firma------------- —

Prima Pepinerie cu vite nobilitate
«le pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal].
Cereți catalogul ilustrat!

Oare conține scrisori de recunoștință 
din toate părțile țerei. Se pot convinge 
proprietarii de vii, înainte de a face 
comande, cerând referințe dela per
soane cunoscute, despre soliditatea 
firmei de sus. 0^4700 .a

Vila Blebea în Azuga
cn 7 camere, curte mare, grădină, este 
de închiriat dela 1 Maiu a. c even
tual de vânzare din mână liberă.

Informații mai de aproape se 
pot lua dela Doamna Bllasa Blebea, 
Brașov, Strada Neagra Nr. 21.

(2752,3-3.)

V /T 
ir S zile

AMERICA.
Transport de persoane 

în 

CANADA și ARGENTINA. 
------ Cereți clarificări.--------

E de ajuns carte posta’ă.

Răsoundem românește.

FM. SC et Comp« ||
Secția românească. 

Hamburg.
Strada Raboisen Nr. 30.

---- ■ ..... -- - - .. ■" -■

C. H. Neustădter!

Untură ie pește Borș 
W veratahiSa “Wa

este cel mai bun 

msjioc de întărire 
pentru copii, ad/ULlți.

Droguerie medicinală

C. H. Neustădter,
Brașov, Strada Porții 15.

Osie saifere de
Șoldina, reumatism Ischias

să cumpere o Bticlă

Fluid de reumatism ai Dr Fiesch 
care vindecă sigur: Șoldina reuma,du-, 
reri de spinare, slăbiciuni de mâni și de 
picioare. Efectul se simte în scurt timp.

Se capătă în farmacia lui
Dr. EMIL FLESCH „Magyar korona“ 

Gyor, Baross-ut 24.
1 sticlă de l1/, decilitru 2 cor. Sticle familiare 

pentru folosire mai îndelungată 5 cor.
La comaDde 3 sticle mici seu 2 sticle de familie 

urmdză trimiterea franco.
i<£_____________ 25—70.2549.______________ 5?
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împrumut hipotecar.
dela cassa de păstrare generală din Sibiiu.

(Allgemeine Sparkassa.)

Cassa generală de păstrare din Sibiiu acordă împrumuturi hipote- 
care pe lângă replătire de anuități de ’/2 an (capital și interese laolaltă) 
cu următoarele condițiuni:

A. 5%’A interese la împrumutul minimal de 20,000 coroane:
a) Ia replătirea în 41 ani
în 82 rate de ’/2 an cu K. 29.60 pentru fie-care 1000 coroane, 
bj la replătirea în 35 ani
în 70 rate de 1/2 an cu K. 31.08 pentru fie-care 1000 coroane.
B. 51/2% interese la împrumutul minimal de 10.000 coroane:
a) la replătirea în 44V2 ani
în 89 rate de ’/2 an cu K. 30.01 pentru fie-care 1000 coroane,
b) la replătirea în 27’/2 ani
în 55 rate de J/9 an cu K. 35 07 pentru fiecare 1000 coroane.
0. 53/4°/o interese la împrumutul minimal de 3000 coroane:
a) la replătirea în 40 ani
în 80 rate de ’/2 an cu K. 31 84 pentru fie-care 1000 coroane.
b) la replătirea în 25 ani
în 50 rate de x/2 an cu K. 37.47 pentru fie-care 1000 coroane,
c) la replătirea în 10 ani
în 20 rate de ’/., an cu K. 65.05 pentru fie care 1000 coroane.
D. 6°/o interese la împrumutul minimal de 1000 coroane:
a) la replătirea în 32 ani
în 64 rate de -1/2 an cu K. 34.98 pentru fie-care 1000 coroane,
b) h replătirea în 23 ani
in 46 rate de 1/9 an cu K. 39.81 pentru fie-care 1000 coroane,
c) Ia replătirea în 18 ani
în 36 rate de ’/, an cu K. 45.05 pentru fie-care 1000 coroane,
d) la replătirea în 15 ani
în 30 rate de 1/2 an cu K 50,09 pentru fie care 1000 coroane, 
împrumuturile se plătesc — afară de subtragero de l°/o proviziune 

odată pentru totdeauna — în suma întreagă.

Rugărî pentru împrumuturi mijlocește Agentura Principală a 
Bâncei Gen- M. de Asigurare „Transilvania" în Brașov Strada Mihael 
Weiss nr 24 4-12.2801.
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Institut indigen!

Banca dc asigurare 
gf „TRANSILVANIA11 *3 

SIBIIU, Strada Cisnădiei nr. 5.
Fondată Ia 18«8. Edificiile proprii.

JPrimesce în c®ndițhsni favorabile :
asigurări contra focului și esplosiumlor,

J?-* asigurări de viață și de rente viagere, 
asigurări contra furtului prin spargere,

* asigurări de accidente și de sticlă.
■— — Valoră asigurate 105 miltone corone. ' 

Despăgubiri prestate 7 milione corone.
— Fonduri de reservă și garanție 2 mil‘6ne corâne.

Information! dela Direcțiune în Sibiiu și prin agenturile prin
cipale din Arad, Bistrița, Brașov, Cluj, cum și prin subagențil din t<51e 
comunele mai mari.
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Antreprise de pompe funebre
ZEL Tutsek.

Strada Sr. 3.
vâs-ă-wis de Băcănia Steua Bosse.

o .a Onor, public la cașuri de mbrte, așezământul 
mântare bogat asortat în cari tote obiectele, 

• mai de rând, cât și cele mai fine, ae pot că-
geu d>
atât 
păta ©u gsrețurâ ieftine.

Cou irtiune. și depoea de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicriurllor de lessaifi, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de CUUUni pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un cai* funebru venet, 
pentru cojjbd, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, i a u 
asupra-mi și transporturi de rnorți an ^străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la

18—* E. Tu Isek.
I

K e vi nzai *e!
în Seheiu, Strada Năsipului de jos Nr. 1 este 

de vânzare din mână liberă o casă de locuit CU 
grădină mare frumoasă într’un complex sau par
celat. A să adresa la cancelaria advocatului

Dr. ADOLF MANDL, 
2754,2—8. Târgul («râului IVr. î>.

safian
La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.
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lor este:

2.10

-.90
1 60
1.80„ cu îneheietdre 

„ cu cadrm argintat 
și înehițlStdre

Tot asemenea atragem atențiunea
cittne“ întocmite de protopresbiterul Galistrat Coca cu aprobarea consistorului 
episcopesc ortodox-onental din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin- 
dând asemenea tdte rugăciunile nostre folositore ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune

Imit, de fildeș cu catifea și 
chietdre 

„ „ cu catifea și po-
ddbă mai mare 3.10

Vindăorii de cărți primesc un rabat 
mai considerabil.

publicului asupra „Cartei de rugă-

Cor. b. 
în-

2.65

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

„Lauda lui Dumnezeu" 
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de 
diminâța și de sâră, ]a sfânta Liturgie, la taina raărturisirei, precum și la alte 

mulie rugăciuni folositdre 56 la numgr pe 255 pagini, format octav mic.
Acdsta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue sS 
stăm în privința acesta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități Prin cartea de rugăciune „Lauda lut Dumnedeu“ s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se pote căpgta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț forte moderat.

Prețul
Cor. b.

Legătură trainică ndgră și au
rită cu sdu fără chip sfânt 

Imit, de fildeș în alb seu negru
„ n
n »

pentru toți școlarii.
Er ețul acestei cărți-.

pânză ndgră..........................................................cor. 1.—
„ n ceva mai luxbsă............................. cor. 1.20
„ „ format ceva mai mare . . . eor. 1.40

In

«»
Tote acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. Mu-

reșianu, Brașov, unde au se se adreseze și vendetorii.
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A. iAuresianul
.SBrașov, Ternul Inului Wr.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai gg 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot xj 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce Qj 
COmaiîde cu promptitudine și acurateța, precum:®

r
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI. 

fjlRȚÎ DE SCIINȚĂ, 
UTERATURĂ ȘI DIDACTICE

ra MODICE.
BILETE DE VISITS 

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEjaESANTE.BILETE DE LOGODNI ȘI DE MTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. 

AWaJWTSJM.

!l 
II

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/VM/ta, vn Iotă mizimM-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PRETURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE BE IM0MENTARI.

se primesc în biuroul

*
K.<

Comande!e eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în’ curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. Brașov.

î ipoșț,r..D» A. Mureșianu, Brasov.


