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Episcopii „valahi" și Apponyi.
Știm cum au fost primiți archie- 

reii noștri, cari în numele bisericei 
române gr. or. au prezentat guver
nului memorandul împotriva noului 
proiect de lege școlar. La rugarea 
Metropolitului Mețianu ca ministrul de 
culte și instrucțiune publică să țină 
samă de gravaminele înșirate în me
morand, acesta a dat un răspuns care 
pune în lumină îngâmfarea și dispre
țul cu care tractează interesele de 
viață ale bisericei și națiunei noastre.

Apponyi a găsit cu cale a pre
găti dinainte pe Arhiereii români, că 
nu va putea satisface dorințelor și 
postulatelor lor din memorand. Fran- 
cheța aceasta, deși crudă și, adau- 
gem, din punct de vedere politic ne
precaută, îl privește în cele din urmă 
pe ministru însuși. Dar cum vine el 
să ceară dela episcopii români să-și 
întrebuințeze toată influența pentru a 
suprima nemulțumirea ce se mani
festă în sînul poporului contra noue- 
lor măsuri de maghiarizare? Cu ce 
obraz le însinuă de a se lace polițaii 
guvernului dându-i concursul spre a 
Suprima pretinsa „agitație valahă?" 
Și aceasta tocmai într’un moment, 
când prin prezentarea memorandului 
i se dă de știre, că și biserica ro
mână să simte în mare grad ame
nințată și nedreptățită prin măsurile, 
ce au dat naștere nemulțumirei ge
nerale.

Multă desconsiderare se esprimă 
în aceasta purtare a ministrului nu 
numai față cu episcopii „valahi", ci 
și față cu poporul și biserica noastră. 
Mai mare este însă desconziderarea 
și disprețul lui pentru însăși așeză- 
mintele și legile, pe cari să întemeiază 
gravaminele din memorandul bisericei 
române gr. or.

Memorandul constată în intro
ducere, că proiectul de lege, în contra 
căruia să îndreptează plângerile, s’a 
prezentat parlamentului, fără ca mai 
înainte să se fi solicitat părerea au

torităților superioare bisericești-șco- 
lare cu privire la dispozițiunile lui. 
Până acuma în cazurile analoage s’a 
observat acest procedeu, fie și numai 
ca formă exterioară. De astădată însă 
bisericele au fost cu totul ignorate 
la inițiarea reformei școlare propuse, 
și prin urmare toată reforma se face 
atârnătoare de puterea și de liberul 
arbitriu al partidelor politice a unui 
parlament, care, cum e azi în general 
recunoscut, nici că poate fi în com
poziția lui actuală espresiunea voinței 
adevărate a poporațiunei statului.

îngâmfare și dispreț față cu așe- 
zămintele noastre culturale și față cu 
legile, pe cari se razimă ele, răsuflă 
și din articolul de Vineri al foaiei 
guvernamentale apponyiste „Buda- 
pesti Hirlap", în care e vorba de 
episcopi, și de memorandul sau a- 
dresa ce au prezentat’o ministrului. 
Aceasta foaie firește nu se poate.pune 
pe terenul legilor pozitive existente, 
cari stabilesc și circumscriu drepturile 
bisericelor noastre și autonomia școa- 
lelor susținute de ele, fiindcă atunci 
ar recunoaște îndreptățirea gravami- 
nilor din memorand, cari sunt îndrep
tate nnmai în contra încălcării aces- j 
tor drepturi și a acestei autonomii, j 
ci își construește, amăsurat politicei | 
contelui Apponyi, o formulă în afară 
de ,lege. Zice că stăruința clerului 
nostru înalt, de a lua în apărare drep
turile bazate în lege ale bisericilor și 
școalelor române, ar veni în conflict 
cu interesele unității statului, favori
zând numai interesele particularismu
lui naționalist și de rassă. Archiereii 
noștri ar trăi în credința falză, că 
datoria lor tocmai în urma poziției 
lor de drept public este de a repre
zenta interesele acelui particularism, 
pe când ar trebui să lucreze numai 
pentru întruparea utopiei „statului 
național" al lui Apponyi, singură prin 
care s’ar putea garanta unitatea sta
tului. Dar nu vom mai continua. Sunt 
cunoscutele vorbe și fraze în dosul 
cărora se ascunde cea mai condam

nabilă volnicie, cel mai abiect despo
tism de rassă.

Dacă s’ar declara de îndreptățite 
vederile desfășurate de organul appo- 
nyist, atunci rupte ar fi toate zăga
zurile și în numele unității statului 
s’ar putea confișca ori ce drept in
dividual și libertatea publică ar fi dată 
cu desăvârșire pradă egoismului și 
lăcomiei celor de la putere.

Ce face alta memorandul, ce a 
fost prezentat guvernului de archie
reii noștri, de cât de a apăra drep
turile autonome ale bisericelor ro
mâne gr. or. garantate prin statutul ei 
organic înarticulat în legile țării. Să fie 
oare și aceea „particularism" când bi
serica își apără organizația și constitu
ția ei ? A zice că ceea ce fac episcopii în 
împlinirea datoriei lor față cu biserica 
și cu poporul este numai un eflux al 
unei tradițiuni greșite și a unei con
vingeri rătăcite, este ușor, nu va fi 
însă niciodată cu putință celor ce 
susțin aceasta de a o și dovedi. Din 
contră li-se va putea dovedi lor că 
politica ce o urmăresc este cea gre
șită și rătăcită.

Dar de ce să mai pierdem atâtea 
cuvinte când avem de-a face cu oa
meni, cu cari nu poți sta de vorbă 
în chestiuni de drepturi și de liber
tate ?

Ca mâne se vor căi poate de 
ceea-ce fac astăzi. Deocamdată însă 
Apponyi și cu soții sei din guvern 
își vor ajunge scopul cel mai apropiat 
de-a lăți credința în massele aderen
ților lor din țară, că sunt pe punctul 
de-a dobândi o mare victorie națională 
în contra „dușmanilor" dinăuntru ai 
statului.

Din dieta ungară.
Am adus deja un scurt raport despre 

discusiunea din ședința de Joi a camerei 
asupra petiției comitatului Săiagiu și a al
tor comitate pentru modificarea legei de 
naționalități, a codului penal și a dreptului 
electoral și pentru »înfrânarea agitațiuni
lor*.  Astăzi dăm pasagele mai esențiale din

vorbirea, prin eare deputatul Brediceanu a 
răspuns la învinuirile nebasate și tenden
țioase ale lui Zoard Lazar.

C. Brediceanu: Are dreptate d-1 La
zar Zoard, când spune că va fi bine să 
aducem în discuție legea de naționalități, 
înțelegem noi gândurile D-voastră. Așa de
parte am ajuns în practica și aplicarea 
legii despre egala îndreptățire a naționa
lităților, încât să mai treacă vre-o cinci 
ani și nici un articol al acestei legi nu se 
va mai putea menține din cauza legilor ce 
se vor aduce. Așa dovediți D-voastră dra
gostea ce-o aveți pentru egala îndreptă
țire. (Sgomot în stânga. Președintele sună.) 
Nu va rămânea decât titlul legii » Despre 
egala îndreptățire a naționalităților*,  ca să 
vă puteți mândri cu ea în fața Europei 
culte.

Endrey Qyula : Egala îndreptățire o 
puteți menține, numai privilegii să nu cereți.

C. Brediceanu: Discuția legii națio
nalităților îmi face impresia unui teatru, 
unde două trupe mari se gătesc de luptă 
și publicul stă și se întreabă : Cine va în
vinge : Maghiarii sau Viona? Și de odată 
numai cade cortina, urmează scena primej
diei naționalităților și toți se năpustesc 
asupra lor.

Este oare această procedere patrio
tică, că D-Voastră abateți atenția dela in
teresele însemnate aie poporului, ale cetă
țenilor, dela viitorul lor cu astfel de amă
nunte amăgitoare, aceasta judecați-o și dacă 
nu vă place, poftiți, noi ținem piept cu lo
vitura ce ni-o dați. Cei ce apără și repre
zintă aici interesele naționalităților, țin piept 
și sub loviturile acelea se întăresc numai. 
(Sgomot mare în stânga. Prez. sună).

D-1 deputat Lazar Zoard a spus, când 
în legătură cu un caz din provincie a ară
tat fapteie și păcatele arădanilor vătămă
toare constituției, că noi ^Maghiarii facem 
bine când detragem acestora scutul con
stituțional*.  Apoi d-le deputat, scutul con
stituțional ni-1 dă legea.Nu-i cerem dela nime, 
nu-1 cerem nici dela d-ta, nici dela majo
ritate, pentru-că pe acosta ni-1 asigură le
gea. (Voci în stânga : Ai iscălit memoran
dul. Sgomot. Preș. sună. O voce: »cătră 
împăratul*.)  Eu cunosc numai un rege ma
ghiar constituțional. Acesta a iscălit legi
le, acesta a pus jurământ că le va ținea 
și va griji ca și alții să le țină. (Aprobări 
pe băncile naționaliștilor). Eu nu sufersu- 
gerație vrășmașă constituției de nime : așa 
ceva nu permit.

X

D-1 deputat Lazar Zoard ne-a făcut 
acea observare, că noi nu ne îngrijim de
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De prin Ardeal.
Comori îngropate.

In pământul Ardealului se află mari 
bogății. Aur, argint, aramă, fer, sare și 
cărbuni de peatră să găsesc cu îmbelșu- 
uare, pe. lângă cusutor, plumb, antimoniu, 
teluriu și alte metale și minerale raro și 
prețioase. Sunt tot. atâtea comori, pe cari 
locuitorii acestei țări le esploatează de mii 
do ani, scoțâudu-le din adâncimile întune
coase ale pământului.

Dar nu voiesc să Iac acum descrierea 
acestor comori naturale. Voroava nva va 
glăsuî despre alte bogății, despre alte co
mori ale Ardealului. In sânul pământului 
nostru s’au aflat și poato să vor mai fi 
aflând și acum comori de bani și de alte 
scumpeturi, ascunse în cele mai multe ca 
zuri de omul temător să nu i-se răpească, 
să nu și-le peardă.

Bani sau monete romane singuratice, 
perdute din întâmplare, s’au găsit aproape 
în toate părțile Ardealului. Mai multe au 
fost desgropate prin locurile, unde au stă
tut odinioară municipiile și coloniile ro

mane, pe la Napoca, (Cluj), Apulum (Alba- 
Iiiliaj, pe la așezările miniere și printre 
rămășițele Ulpiei-Traiane. Acum însă pe 

1 aici să găsesc foarte rar. S’au găsit multe 
I moneto la Turda, pe locul unde a esistat 
Potaissa romană. Pe locul acesta să estind 
țarine cultivate și adeseori se întâmplă și 
azi, ca ferul plugului sau sapa muncito
rului să scoată la lumină bani vechi de ai 
străbunilor, cu chipul impunător al împă
raților, cari au stăpânit pe vremuri plaiu
rile Daciei.

In afară de asemenea monete au fost 
aflate în unele locuri din Ardeal adevă
rate comori de bani, îngropate de veacuri 
în pământ.

Știm cu toții prin ce zile grele a 
trecut țara Ardealului. Ca furtuna nă- 
praznică să aruncau din răstimp în răs
timp cete năvalnice [asupra locuitorilor ei 
și-i sileau a lua calea codrilor pustii și 
sălbatici, dar ocrotitori ai celor prigoniți.

Așa s’au petrecut lucrurile prin ță
rile noastre, începând din anticitatea de
părtată. Martor este Ovidiu poetul, care 
descriind în exiliul său năvălirile Iazigilor 
și Sarmaților în câmpia Dunăreană, zice :

Țăranii fug departe, lăsând câmpia pradă
Și barbarul riîpește puțina-i avuție,

I Tot ce putea să. strângă săteanul prin sudoare 
Și carăle și turma și sărăcia-i toată...

Cei mai cu stare, dacă aveau adu
nați bănișori, îi îngropau în pământul mut 
și păstrător de taine, sperând a-i scoate, 
când va trece reșmirița și vor scăpa cu 
viața. Dar pe mulți îi păștea moartea în 
pribegie sau erau duși în robie pe viață...

Așa vor fi făcut și unii din comații 
Daci, când cohortele romane, ca un puhoiu 
de apă iresistibil, au cutropit câmpiile și 
sălașurile patriei lor.

Astfel să esplică faptul, că în Ardeal 
sau .descoperit în diferite locuri comori de 
bani din anticitate și din timpurile mai 
nouă.

Cea mai veche și mai însemnată des
coperire de felul acesta este tesaurul Da
ciei, din al via Streiului. Povestirea despre 
acest tesaur se pare a fi mai mult o is
codire legendară, decât un adevăr istoric, 
cu toate că nu e eschis nici. acesta din 
urmă.

Să spune anume, că simțind Decebal I 
apropierea lui Traian de Sarmiseget.uza, a 
adunat tot tesaurul țărei sale și l’a îngro
pat în alvia Streiului, nu departe de Ca
pitală. In înțelegere cu un om credincios 
al său Bicilis, sau cu nume romanizat Bi- 
culus, el a abătut la o cotitură apa Strein- ! 

lui din alvie, a săpat în alvia sacă o 
groapă, pe care a zid uit-o și așezând. în ea 
tesaurul și făcând-i boltituri, a dat drumul 
apei peste ea. Pe sclavii, cari au săvârșit 
aceasta lucrare, i-a ucis, ca nu cumva 
vreunul din ei să trădeze secretul. După 
ce Decebal s’a sinucis, singurul om, care 
păstra secretul, Bicilis, desperând de vii
torul patriei perdute și poate mai mult, 
spre ași câștiga grația învingătorilor, a 
descoperit iui Traian locul de ascunziș ai 
bănetului. In chipul acesta a ajuns co
moara Daciei în mânile Romanilor și a 
fost transportată In cetatea eternă.

In anul 1519 s’a aflat printre surpă- 
turile Ulpiei Traiane o peatră votivală cu 
următoarea inscripție :

IOVI INVENTOR1
DIT1 PATRI TERRAE MATRI 

DETECTIS DACIAE TESAURIS 
D1VUS NERV A TRAIANUS

’ CAES AUG
VOTUM SOLVIT *)

Unii scriitori cred, că aceasta inscrip
ție se referă la tesaurul Daciei, sechestrat 
de Romani.
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interesele nici culturale, nici economice ale 
poporului român. (Sgomot) D-lui prezintă 
situația astfel ca și când noi am neglija 
interesele culturale și economice ale popo
rului nostru.

....Eu cred că aceste dușmănii politice 
nu sunt altceva, decât că flecare vrea să 
se întărească în paguba celuilalt.; de pildă, 
d-voastră vreți, ca atât cultura noastra, 
cât și progresul economic să fie curat ma
ghiar. (Sgomot).

Deci, dacă ori care naționalitate din 
patrie, se întărește, progresând pe calea 
dreaptă, — ea devine factor folositor pen
tru stat; prin urmare nu căutați D-voastră 
răul în faptul, că noi am neglija interesele 
culturale și economice ale poporului no
stru ; iăsați asta în grija noastră : nu vă 
nisuiți a creia mereu legi, cari să ne facă 
imposibili de a conduce noi soartea cultu- 
ral-economică a poporului nostru. E mai 
bună și mai cu etect conducerea asta din 
mânile noastre ; e mai natural, — mai firesc.

Acum trec la a doua chestie, — la 
propunerea de înfrânare a celor multe 
>agitații?. Sunt informat că în minister se 
traduc ziarele nemaghiare, iar uniiarucoli 
sunt trimiși la procurori spre a fi împro- 
cesuați. Un distins membru al procuraturii 
îmi spunea, cât de detestabil e acest pro
cedeu, iar în provincie muiți se miră când 
primesc câte un articol de a fi încriminat, 
în care ei nu află nimic vătămător pentru 
lege. (Sgomot.)

Sunt cazuri foarte interesante, cum 
se perzecută presa naționalităților. S’au 
improcesuat cărți pentrucă reproduceau 
acte de istorie, — cari au fost tipărite și 
în limba maghiară mai înainte, dar împo
triva editorului maghiar n’au pornit pro
ces. Așa ceva declară jurații de »agitație< 
și aduc osânda. Cea mai nouă agitație este 
că advocații pun firma în limba lor. (Con
traziceri sgomotoase.) Ce privește chestia 
steagurilor (Strigăte : Ați folosit steaguri 
albe) nu-i decât o singură ordinațiune, care 
spune că la anumite ocazii, la anumite ma
nifestații, sunt a se folosi steaguri ungare. 
La 1884 și eu am folosit steaguri ungare.

Autoritățile administrative se leagă 
acum ch'ar și de steaguri și prin aceste 
vreau să dovedească agitația noastră pe 
motiv, că e »demonstrație« împotriva 
patriei dacă nu folosim steagul ma
ghiar. Pentru acest fapt protopopul român 
din Caransebeș, în calitate de președinte 
de partid, a fost condamnat la 500 co
roane amendă, alți membrii la 300 și 200 
coroane și toate forurile au confirmat și 
aprobat aceste sentințe, prin cari se de
cretează un nou soiu do transgresiuni. Au
toritățile administrative își fac concurență 
reciproc, care să descopere soiuri nouă de 
agitații și sunt necruțători față de oamenii 
noștri. Dar dacă despre un corteș de al 
lor se dovedește că a delapidat, îl regretă 
cu toții, pentru că a fost un admirabil 
corteș de frunte. Pe de-oparte prin corte- 
șiri, pe de altă parte prin descoperirea de 
agitații vreau comitatele aceste să ascundă 
încălcările lor delege. Aceasta nu se poate 
numi direcțiune unitară. (Aprobări pe băn
cile naționaliștilor. Mișcare și protestări în 
stânga.) Din aceste motive, sunt în contra 
propunerii d-Iui raportor și în numele meu 
și al pretinilor mei propun camerei să 
treacă la ordinea zilei peste această pro
punere.

Episcopii români gr. or. 
la contele Apponyi.

Tema de predilecție a ziarelor din 
Budapesta este astăzi acțiunea pornită din 
cercurile naționalităților în contra proiec
tului Apponyi și în deosebi demersul făcut 
de episcopatul gr or. român la contele 
Apponyi. Ziarele maghiare publică vorbirea 
rostită de I. B. 8. Sa Metropolitu) Mețianu 
în audiența de alaltăeri și răspunsul mi
nistrului Apponyi, însoțindu le cu fel de 
fel de comentarii mai mult sau mai puțin 
fantesiste. Intr’un punct sunt însă toate 
de acord și anume în satisfacțiunea ce le-a 
dat’o Apponyi prin răspunsul său evasiv 
și bagatelisător adresat episcopilor români.

Foaia Ertesitoi e informată că
răspunsul lui Apponyi a deprimat mult pe 
episcopii români. Episcopii au crezut, că 
Apponyi va da ascultare unora din plân
gerile exprimate de dânșii. Acesta însă nu 
numai că n’a promis nimic positiv, dar a 
dat expresiune bucuriei sale pentru cașul 
când dieta ar vota neschimbat proiectul 
său. In urma acestui răspuns episcopii nu 
s’au mai presentat ministrului-președinte 
WekerloMetropolitul Mețianu se pregă
tește a pleca la Viena, pentru a presenta 
memoriul episcopatului Maj. Sale Monar- 
chului.

In continuare, >Kel. Ert.? e informat 
că desbaterea proiectului va dura mai 
multe săptămâni, deoarece deputății na 
ționaliști, deși sunt contra unei obstruc- 
țiuni, vor provoca o desbatere întinsă dar 
serioasă. La desbatere nu vor lua parte 
numai deputății români, sârbi și slovaci, 
ci și deputății sași și mai muiți oratori ai 
partidului poporal. Prin urmare e de pre
văzut că desbaterea proiectului va dura 
timp mai îndelungat.

*
Ziarele maghiare sunt informate, că 

episcopii români gr. cat. s’au alăturat me
morandului bisericei gr. or. române contra 
proiectului lui Apponyi.

*

Ziarul tLupta<, ce ne sosește, publică 
un comunicat, în care se constată că in- 
formațiunile foilor maghiare asupra con- 
ferențelor clubului naționalist sunt combi
nații falșe, — deoarece clubul din punctul 
de vedere al tacticei, n’a dat pană acum i 
nici un comunicat despre cele petrecute la 
ședințe.

Cronica din afară.
Alianța ang’o-italiană. Ziarul italian 

>Stampa< publică o convorbire pe caro a 
avut o un redactor al său cu un bărbat 
politic englez, care este foarte bine văzut 
de regele Eduard și care cunoaște perfect 
chestiunile diplomatice engleze. El a spus 
că relațiile între Anglia și Italia au luat 
caracterul unei alianțe. Dacă lucrurile n’ar 
sta așa, regele Eduard n’ar fi numit în ul
timul timp pe regele Victor Emanuel un 
aliat al său. Omul politic englez a explicat 
apoi interesul unei alianțe anglo-italiane 
și a declarat că această alianță e firească 
în vreme ce tripla alianță nu e decât opera 
unui singur om, a principelui Bismarck. 
Participarea Angliei în politica continen
tală a avut pâaă acum drept urmare, că 
textul contractului triplicei a fost schim
bat. Acest contract se va răzima în viitor 

pe hipoteza, că Englezii și Italienii vor lu
cra de acum în comun nu numai în Africa 
răsăriteană ci și în Occident și în ori ce 
evenimente ce se vor petrece în marea 
Mediterană vor ridica în comun cuvân
tul lor.

Programul guvernului rus. După șe
dința de Miercuri a Dumei primul mini
stru Stolypin a întrebat pe președintele 
Dumei Golovin, când va lăsa să se dea ce
tire declarațiilor guvernului. Golovin a ră
spuns că în ședințele viitoare ale Dumei 
vor fi verificate mandatele și din această 
cauză nu va putea veni rândul declarații
lor guvernului decât la începutul săptă- 
mânei viitoare.

Grecia și Italia. Ziarul »Acropolis«, 
care apare în Atena, anunță că regele Ita
liei a trimis Sultanului, prin ambasadorul 
italian ia Constantinopol, o scrisoare în 
care își exprimă dorința ca toți Greci află
tori în imperiul otoman să fie puși sub 
ocrotirea sa. Regele Italiei a făcut aceasta 
în urma cererei regelui Greciei, care a fă
cut o vizită anul trecut suveranului italian. 
Peste câteva zile regele Victor Emanuel 
va călători la Atena.ȘTIRILE ZILEI.

— 24 Febril» ris v.

Gonscrierea alegătorilor dietali. Pe 
baza relațiunei comitetului de alegere cen
tral orășenesc se aduce la cunoștința gene
rală, cu comisiunile de conscriere, alese spre 
scopul compunere! listelor alegerei depu- 
tațilur dietali, valabile pentru anul 1908 și 
anume: comisiunea de con<criere pentru 
cercul I de alegere, cetatea interioară și 
cătunele sub presidiul d-lui Gustav Hertel, 
Blumăna și Brașovechiul sub presidiul d-lui 
Rudolf Bolesch și aceea pentru cercul ai 
II lea de alegere sub pres'diul d-lui Fried
rich Lurtz, își vor ținea, începând cu 18 
Martie a. c. ședințele publice în localul 
archivei orașului Brașov și anume în fie
care zi de lucru de la 3—6 oare după prânz, 
pănă când vor termina lucrările de con
scriere. Fie-căruia îi stă în drept, ca să se 
înfățișeze înaintea acestor comisiuni și 
să-și documenteze dreptul de alegere.

SiHOd parochial. Pe mâne Duminecă, 
este convocat un sinod ai parochiei bise
ricei s. Nicolae. La ordinea zilei sunt: ve
rificarea listei sinodale și alegerea comisi- 
unei pentru cenzurarea socotelilor bisericii.

La petrecerea poporală de mâne se 
va reprezenta comedia: » Un pahar cu apă< 
de Labiche și celebrul monolog „Greva 
ferarilor". Se știe că la partea teatrală a 
producțiunei de mâne și-a dat concursul 
său binevoitor d-1 Nicu Danielopol, absol
vent al conservatorului din București. în
ceputul petrecerei e fixat pe oarele 7'/2 
seara. La convenirea socială, ce urmează 
după producțiune și la joc va cânta cu
noscutul taraf de lăutari lgnaț cu un pro
gram specia). Bilete se află de vânzare 
mâne în decursul zilei la firma D. Ere- 
mias nepoții, iar seara începând de la 6s/< 
la cassă. Prețul de intrare: balcon și fotei 
2 cor., parchet 1 cor. 20 b., galerie 1 cor., 
studenți (loc de stat) 50 bani.

Starea sănătății regelui Carol. Din
București se anunță: Regele se află foarte 

bine și face zilnic preumblări de câte o 
oară prin grădina palatului. La 15 Martie 
v. regele va pleca la Mentone însoțit de 
regina, deoarece aerul de acolo îi priește 
foarte bine. Suveranii se vor înapoia în 
țară la 1 Maiu a. c. v.

Carte românească oprită. Foaia ofici
ală >Bud. Kiîzl « anunță; s.VIinGrerul de 
culte și instrucțiune publică a iriterz's din 
toate școalele cu limba valahă din Unga
ria cartea d-lui Petru Barbu »I torioare 
bisericești?, carte'de religiune pentru școa
lele poporale, aprobată de Ven. Cons. gr. 
or. român din Arad, Caransebeș, Oradea 
mare ed. IV. Motivele opririi sunt: deoa
rece conform criticei oficiale atât spiritul 
cât și conținutul ei, tăgăduește (!) cu desă
vârșire ideia de stat maghiar, ba încă stă 
în serviciul unei direcțiuni contrare și sub 
firma istoriei bisericești introduce ca con- 
trabandăistoria imaginară ,,daco-română“(!l) 
în școala primară valachă din Ungaria. 
Apoi falsifică istoria Ungariei și teritorii! 
Ungariei îl împarte tendențios în spirit 
daco-român«.

Necrolog. Mercuri în 6 Martie a în
cetat din viață Constantin Lasar, advocat, 
președintele băncei poporale din Rekas etc. 
în anul 68-lea a! etății și 28 lea al ferici
tei sale căsătorii. înmormântarea a avut 
loc eri, Vineri, în Lugoș. Odihnească. în 
pace!

Reprezentanții României la conferința 
de la Haga.După o știre din Viena Româ
nia va fi reprezentată la conferința de la 
Haga, prin ministrul ei de la Berlin, Al. 
Beldiman și Edgard Mavrocordat, ministrul 
României la Belgrad.

CUÎînniî. D-l George Mihail Moisescu 
și d-șoara Hortensia Florica ZCtiultanu își 
vor celebra cununia lor religioasă Dumi
necă în 25 Februarie st. v. (10 Martie st. 
n.) oara 5 după amiazi în sf. biserică gr. 
rom. ortodoxă din Lipova (Lippa) Ungaria. 
Lipova (Ungaria) — București (România) 
1907.

— Domnul Ludovic Mesaroș, farma
cist și d-șoara Elena Macrea își vor cele
bra cununia religioasă în 10 Martie st. n. 
la oarele 4 d. a în biserica gr. or. din 
Săcel. Săcel — Turda 1907.

— Aurelia Petricaș și Ioan Moldovan 
ne anunță cununia lor, ce se va ținea Du
minecă la 10 Martie n. 4 oare d. a. în bi
serica gr. cat. din Ghiriș-Sâncraiu. Sân- 
craiu — Turdașul-român 1907 Martie.

PrOCeSfi de presă. Redactorul respon- 
zabil al ziarului ■»Lupta<- d-l V. Macrea a 
fost citat la judecătorul de instrucție pen
tru articolul »Idea de stat? apărut în nu
mărul 4al >Luptei?, în care se cuprinde »ca- 
lumnie la adresa lui Bolonyi — așa zice 
actul oficial.

Tribunalul din Cluj a pertractat M<r- 
curi în 6 Martie recursul d-lui Savu Ro
man, redactorul responsabil al > Libertății*  
înaintat contra procesului intentat pentru 
publicarea unei notițe în >Libertatea« asu
pra cunoscutei scrieri a d-lui Aurel C. Po
po viei. In urma pledoariei adv. Dr. Ca- 
ssiu Maniu tribunalul a achitat pe domnul 
Roman.

*) Wolf de Bethlen, Histor. și M. Sarepta II.
Predigt.

Ofițeri de vânători din Orăștie, înghe
țați în munți. O așa numită >Nă’chcichten 
Patrouille? constând din 3 ofițeri și 5 sol-

Ce va fi adevărat din istoria tesau- 
rului, nu s’a putut constata pănă acum. 
Cei doi istorici din vechime, Pliniu cel tâ
năr, contemporan cu Traian și Dio Cassiu, 
cari au scris despre răsboaiele lui Traian 
cu Dacii, nu pomenesc nimic despre a- 
ceasta întâmplare. Ea să găsește descrisă 
mai întâiu în secolul al XI lea, de călu
gărul grec Xipbiiin, care a făcut estrase 
din scrierile lui Dio Cassiu și le-a co
mentat.

Xiphilin nu indică isvorul, de unde a 
scos aceasta legendă istorică, pe care au 
Iuat’o dela el toți aceia, cari s’au ocupat 
cu faptele împăratului nostru Traian.

Tesauruî Daciei să aduce în legătură 
de unii istorici, cu o comoară aflată aievea 
în Streiu. Pe timpul reginei Isabela, la 1545 
s’a întâmplat, că un pescar român, a dat 
pe malul r âului, lângă Sântă-Măria- de-piatră, 
de un arbore uriaș răsturnat, iar la rădăcina 
lui a găsit, în o groapă ziduită, o comoară 
de 6000 de galbini de-ai regelui Traeiei, 
Lysimach. Vestitul cardinal Martinuzzi, pe 
atunci tesaurarul Ardealului, a sechestrat 
comoara pentru tesauruî public și 200 de 
galbini i-a făcut cadou regelui Ferdinand.*)

Unii susțin, că această comoară este 

cea a lui Decebal, sau apoi o parte a te- 
saurului dacic, fiind posibil, ca regele dac 
să fi îngropat avuția sa în mai multe locuri.

Q altă comoară s’a găsit la 1802 în 
jurul Grădiște!, printre niște vechi surpă- 
turi în munți. Au fost 1000 de galbini de 
Kozon.**)

In Săcuime, lângă drăgălașa stațiune 
balneară a Corondului, se ’nalță dealul 
Firteș. Pe coastele lui să așterne un drum 
prăpăstios, pe care dacă-1 urcăm, sus pe 
vârf avem o priveliște largă și încântătoare 
și totodată dăm de vechi ruine de cetate 
și de surpăturiie unui claustru de călugări 
catolici. In apropierea acestora s’a găsit la 
1831 la rădăcina unui arbore secular o 
comoară, alcătuită din galbini de ai împă
raților bizantini. Intre ei au fost muiți cu 
deosebire de-ai lui Teodosiu II. cu figura

*♦) GalbÎDii de Kozon au fost bătuți de 
M. I. Brutus în orașul Traoiei Kozon, de unde li se 
derivă numele. Pe avers se vede figura unui consul, 
pășind semeț între doi lictori și de desupt cuvântul: 
Kozon, cu litere elÎDe. Pe revers este un vultur, 
ținând în ghiară o cunună.

Galbinii lui Lysimach (f 281 a. Chr.) au 
figura acestui rege, și inscripția cu litere eline: 
Lysimakos Basileos, iar pe revers figura zeiței 
Pallas Athene. De pe unii lipsește chipul regelui- 

lui, a surorei sale Pulcheria și a lui Marciau, 
bărbatul ei.

Bani din timpurile mai noue s’au 
aflat între altele în Cluj, la 1808 cu ocazia 
săpăturilor Ja temelia colegiului reformat 
de azi. A fost o comoară prețioasă de 229 
bucăți bani de aur, din diferite timpuri și 
de mărimi diverse.

In 1828 a aflat la Săliștea, în comi
tatul Turzii, un Român cu numele Vasile 
Chiorean o comoară, compt să din 70 mo- 
nete de argint, bani de-ai regilor poloni 
Sigismund III. și Stefan Bathori. Banii au 
fost rescumpărați de erar.

Aceste și alte comori găsite prin 
Ardeal au dat ființă la o mulțime de cre- 
dințo și legende despre bani și alte scum- 
peturi, ce s’ar afla îngropate în pământ. 
Și poporul caută în toate părțile astfel de 
comori ascunse. El crede, că banii ÎDgro- 
pați ard uneori, cu flacără albăstrie. Ard 
banii cu deosebire în noaptea înspre ziua 
de Sân-Giorz. Sunt o samă de oameni, cari 
în noaptea aceasta se urcă pe câte un 
vârf de deal, de unde se deschide o privire 
depărtată preste văile și înălțimile împrej
muitoare. Pe la miezul nopții ei pândesc 
cu ochii în patru, să vadă vâlvătaia banilor. 
Și dacă zăresc undeva licărind vre-o flacără 
albastră, își înseamnă bine locul, deoarece 
flacăra arată, că acolo sunt bani în pământ. 

Se apucă apoi nu preste mult de lucru, 
fac săpături ostenicioase și adeseori îm
preunate cu spese, dar in cele mai multe 
cazuri nu găsesc decât vre-un putregaiu 
de lemn sau prin locuri mlăștinoase, turfă.

Alții iarăși caută comorile cu sfredelul- 
Sunt sfredele de bani făcute anume pentru 
căutarea banilor; ele sunt lungi și cu tăișul 
dur. Cu astfel de instrumente sfredelesc 
în pământ, cu deosebire prin curți și gră
dini pustii, pe unde se pomenește din bă
trâni, că au fost cândva zidiri vechi. Dacă 
sfredelul dă în adâi cime de un corp solid, 
cei cari se ocupă cu sfredelitul banilor — 
așa spune poporul — cunosc de pe sunet, 
dacă acolo sunt bani. Fiind sunetul favo
rabil, se apucă de săpate și fac gropi și 
șanțuri în adâncimi considerabile.

Și s’a întâmplat uneori de osteneala 
săpătorilor a fost recompenzată. S’a găsit 
ici-colea câte-o ulc că cu găibiori, îngropată 
în pământ cine știe de ce babă bătrână 
sau moșneag gârbovit. Asemenea cazuri 
însă sunt rare și nici nu se prea știu. Ele 
se tăinuiesc, deoarece ieșind la iveală lucru), 
banii aflați îi ia împărăția.

De altfel cu scoaterea banilor din 
pământ sunt împreunate multe greulăți. 
Unele comori sunt îngropate cu blăstăm 
și cel-ce pune mâna pe ele, nu are nici un 
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■dați ai batalionului de vânători nr. 28 din 
Orăștie, scrie >Libertatea*,  a plecat cu 
trenul de Marți în 26 Februarie la Petro- 
șeni. Peste noapte au petrecut acolo. In 
patrulă au fost: locotenentul Franz Kna- 
ppek, sublocotenentul Karl Rehner și ca
detul A. Boricariu. Mercuri în 27 Februa
rie patruia a plecat din Petroșenicu >sky«-1 
uri spre Sibiiu, peste munți. Noaptea ace
leiași zile au petrecut’o în liber. Joi dimi
neața în 28 Februarie au pb cat mai de
parte peste marile troiene de zăpadă. Cu 
■mult greu au isbutit să ajungă la cazarma 
finanților aflătoare în Carpați pe muntele 
Piatra albă. In 1 Martie mergând mai de
parte, au perdut drumul. Li-s’a gătat și 
mâncarea. Negăsind nici un adăpost, au fost 
siliți a sta așa în zăpadă și ger peste 
noapte și într’o noapte i-a străbătut gerul 
așa de rău, că i-a degerat aproape de tot. 
Unui ofițer i au degerat picioarele, altuia 
și picioarele și mâniie, feciorilor asemenea! 
Singur cadetul A. Bocicariu (român) a scă
pat teafăr și s’a putut întoarce la Orăș
tie întreg. Fiind-că patrula avea porunca 
să sosească Vineri în Sibiiu și nu au so
sit nici Sâmbătă, Duminecă în 3 1. c. au 
plecat după ei două patrule, una din Si
biiu, sub comanda căpitanului Klempa și 
alta din Orăștie sub comanda sublocote
nentului Schwarz. 1 au aflat. Dar’ cum ? In 
ce hal! Atât ofițerii cât și soldații au fost 
duși în spitalul de garnizoană din Sibiiu, 
unde se află și azi bolnavi.

*. Vincetoxicum officinale. Este o plantă 
veninoasă, cu frunze lungărețe și flori galbine; 
-srește prin păduri.

Damele române din Năsâud invită ia 
petrecerea de dans împreunată cu diverse 
producțiuni, care se va aranja Sânibătă în 
16 Martie st. n. 1907 în Năsăud în sala de 
g'mnastică de la gimnaziu. începutul la 
7'/2 oare seara. Prețul întrărei de persiană 
1 cor. Venitul curat al petrecerei, prbcum 
și al »bufiet<-ului aranjat de dame cu acea
stă ocaziune, e destinat pentru scopul com
pletării gimnaziului din Brad. Suprasolvi- 
rile și oferte marinimoase se primesc cu 
mulțămită și se vor publica. Adresa pen
tru oferte: Victoria Dr. Filipan, Năsăud. 
Năsăud, în 5 Martie 1907.

Flirt Un hoț îndrăsneț a intrat erl 
între orele 1 și 2 p. m. în biroul băncii 
Mihalovici et Nussbăcher descuind ușa care 
duce din curtea casei în birou și a furat 
din vitrină monete de aur și argint în 
suma de 989 cor. 06 b.

Despopularea Ungariei de nord. Dm 
an în an emigrarea d n comitatele Urga- 
riei de nord devine tot mai mare. In anul 
1906 au emigrat în America din comitatul 

:Zips 4883, din Sâros 3894, din Lipto 1535 
din Arva 1634, din Turocz 1515, cu toiul 
13.451 de indivizi. In urma acestei emi
grări în masse, este criză economică în 
Ungaria de nord, de oare-ce lipsa de lu
crători devine tot mai mare.

închiderea cârciu nelor Dumineca. Co
muna Brețcu din Săcuime, urmând esem- 
plu dat în Gelencze, a luat hotărârea de a 
compune un statut prin care să se pres
crie ca cârciumele și buticele, în care se 
vinde rachiu, să fie închise în zilele de Du
minecă.

AviS- Dir cauza repausului Dominecal 
va fi deschisă mâne în cetate numai far
macia d-lui Eugen Neustădter din Târgui 
Grâului.

0 domnișoară română din casă bună 
j de 20 ani, absolventa de 2 clase a liceului 

de fete din Viena, posede pe lângă română

folos, se alege cu nimic. Cele mai multe 
c< mori sunt păzite de zine și mai des de 
■duhuri rele sau de Necuratul, care șede 
pe bani și nu lasă pe nimenea să se apropie 
de ei. Banii, ce se află ascunși prin afun- 
zimea peșterilor sau în măruntaiele dea
lurilor sunt închiși cu uși de fier, zăvorite 
groaznic. Ușile se deschid foarte rar și nu 
se știe întotdeauna sorocul deschiderii lor. 
Din pricina aceasta oamenii, cari caută 
bani, se înarmează cu iarba fiarelor.*)  Ei 
își încrestează palma cu un cuțit nou de 
nouț și în crestătură vâră câte un fir din 
această iarbă tainică. Făcând astfel, ei ca
pătă o putere așa de mare de pi t descleșta 
și frânge cu mâna orice încuietoare de fler. 
De altcum iarba fiarelor o folosesc și hoții 
vestiți, ca să frângă cu ajutorul ei zăvoa
rele temnițelor și lanțurile, cu cari sunt 
încătușați.

In poporul nostru este foarte lățită 
credința, că printre ruinele de cetăți și 
mănăstiri pustii se află îngropate bogății 
enorme. Această credință nu e lipsită de 
temeiu, deoarece odinioară în cetățile oli- 
garcliilor și între zidurile mănăstirești se 
aflau grămădite bogățiile lumii, aurării, 
pietrii scumpe și banii cu ferdela. 

și franceză perfect limba germană, caută 
loc Ia o doamnă ori la copii cu preferință 
în România. — Informațiuni primește ad
ministrația Gazetei.

Pentru locuitori în orașe, amploiat! 
etc. cari în urma ocupației sedentare și a 
muncei spirituale încordate sufer de ne- 
mistuire, prafurile Seidlitz ale lui Moli 
sunt o doftorie de casă indispensabilă, în 
urma efectului disolvant și regularea func
ționării stomacului. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite z Inie prin postă cu rambursă 
de farmacistul A. Moli. k. k. liferantul 
curții din Viena I. Tuchlauben 9. In far
maciile din provincie să se ceară prepa
ratul A. Moli, provăzut cu marca de con
travenție și subscriere. — (3)

Atelierul de cusătorie si tăsătorie> >
din Orăștie.

In număful penultim al foaiei noastre am 
publicat un raport asupra adunSrii generale a 
reuniunei femeilor române die comitatul Hunedoa
rei, în care s’a decis înființarea unui atelier de 
cusături și ță.răturl în Orăștie.

Dăm loc astăzi planului aprobat de aduna
rea generală în acest scop și care ni-s'a trimis de
odată cu raportul:

Planul comitetului „Reuniunei femei
lor române din comitatul Hunedoarei14, re
feritor la punerea în practică a unui ate
lier de țăsături și cusături.

1) Atelierul să se deschidă în Orăștie 
și în înțelesul disposiții cuprinse în §. 2. 
p. I. 2. din statutele reuniunii, el formează 
proprietatea Reuniunii femeilor române 
din comitatul Hunedoarei.

2) Firma atelierului să fie:
>Atelierul de țăsături și cusături 

al Reuniunei femeilor române din comi
tatul Hunedoarei*.

Ungurește: »A Hunyadvârmegyei 
român nbegylet szOveszeti es varrotas- 
miiterme*.

3) Să se acvire un local potrivit pen
tru atelier și acela să se înregistreze cu 
toate recuizitele recerute și mobiliarul ne
cesar.

4) Să se angajeze o persoană versată 
în ale țăsătoriei și cusătoriei, care să fie 
instituită ca conducătoare a atelierului și 
care, cerând trebuința, să se poată trimite 
pe spesele Reuniunii, pentru a studia un 
timp oarecare și alte ateliere.

5) Să se angajeze și aplice o țărancă, 
eventual, cerând trebuința, mai multe, cari 
să pregătească modele și să esecute în ate
lier comandele, ce se vor face.

6) Să se facă pentru atelier o colec
ție du țăsături și cusături originale cât 
mai alese, vechi și nouă, având a servi ca 
material pentru alegerea de modele.

Drept material vor servi țăsăturile și 
cusăturile deja adunate și cari vor întră.

Comitetul Reuniunii să continue adu
narea pieselor de cusături și țăsături.

7) In atelier să se confecționeze mai 
înainte de toate țăsături de modele alese, 
apoi costume dela Seliște și din jurul Oră- 
știei, costume de călușeri, plăci pentru 
bluze și cămeși de noapte pentru bărbați, 
mici obiecte practice ca cursoare de masă 
pentru cafea și ceai, tablette, ștergare, per
dele, covoare, tot felul de țăsături pentru 
menaj, cearceafuri de pânză, ștergare de 
tăiere, pocale, pe pâne, pe credențe și 
diverse măsărițe, apoi surtucurî de habă

Din cauza aceasta s’au făcut și se fac 
săpături prin cele mai multe locuri cu vechi 
ruine. Amintesc aci numai două.

Intre Sibiiu și Turnul-roșu, lângă satul 
Tălmaciu pe un vârf de dea), stă jăiind 
trecutul cetatea ruinată a Tălmaciului, cu
noscută în istorie cu numele de Landskron. 
Unele părți din ziduri, martore de veacuri 
a îmbrățișării Oltului cu Țibinul, sunt bine 
conservate.

In incinta lor curtea cetății e toată 
săpată. Printre tufișul pădureț să înșiruie 
în disordine gropi și șanțuri înțelenite. 
Sunt urmele săpătorilor, cari au căutat 
comori. Nu se știe însă să fi aflat ceva...

In ținutul Ighiiului, la Craiva, se ’nalță 
Piatra Craivii, un frumos munte cu coaste 
prăpăstioase. Sus pe vârf, de unde privirea 
ne străbate în mari depărtări, se luptă cu 
puterea nimicitoare a vremii niște resturi 
de cetate, mucegăite și năpădite de pământ 
și pietriș. In preajma lor ne întâmpină 
iarăși cunoscutele semne ale săpătorilor 
de comori, gropi și movilițe în neorându
ială. Omul lacom n’a pregetat a roscoll 
pământul și aici, sus pe prăpăstiosul munte, 
spre a-și îndestuli setea de aur, de bo
gății ....

Si/vestru HHoidovan. 

pentru copii, jileurl cu cusături pentru 
domni și alte țăsături și cusături din do
meniul industriei de casă.

8) Cele trei albume, proprietatea Reu
niunii, împreună cu toate țăsăturile și cu
săturile și toate modelele din archivul 
Reuniunii din Deva să se transpună în ate
lierul dela Orăștie, lăsându se în grija și 
la răspunderea conducătoarei atelierului, 
care va avea să înregistreze în inventarul 
Reuniunii și celelalte ce vor întră de aci 
încolo.

9) Cu supraveghiarea și dirigiarea 
mersului întreg al atelierului să se împu
ternicească o membră a comitetului în ca
litate de directoară a atelierului, pe care 
o va alege tot la trei ani adunarea gene
rală și pe care eventual o va designa în 
mod provizor până la proxima adunare 
generală prezidenta în conțelegere cu co
mitetul, ear în caz extraordinar singur nu
mai presidenta.

10) Pentru contabilitatea atelierului 
să se aleagă prin adunarea generală o per
soană versată în materie pe un termin de 
trei ani la început fără plată, mai târziu 
cu o plată potrivită.

Cerând trebuința, directoaraatelieru
lui să aibă dreptul a numi pe contabil în 
mod provizor până la proxima adunare 
generală.

11) Toate persoanele aplicate Ia ate
lier sunt supuse directoarei atelierului a- 
vând dreptul la caz de controverse a apela 
la comitetul Reuniunii și la adunarea ge
nerală.

12) Directoara atelierului să fie îm
puternicită a cere dela prezidentă asigna
rea și dela cassibră extrădarea sumelor 
necesare pentru toate trebuințele atelie
rului.

Directoara atelierului va avea de a 
presenta la cererea presidentei ori a co
mitetului din când în când raport despre 
mersul lucrărilor din atelier și a înainta 
socoțile făcute de contabilul atelierului.

13) Să se facă două albume cuprin
zând ță-ăturl și cusături originale esciusiv 
vechi și foarte vechi. Albumele vor con
ține aceleași modele, un exemplar însă să 
fie destinat esciusiv pentru archiva atelie
rului, ear celeiait pentru folosința de toate 
zilele.

14) Adunarea generală să aleagă două 
sau 1rei membre de încredere în centrele 
comitatului și anume: în Hațeg, Hune
doara, Orăștie, Deva, Dobra, Brad, Ilia și 
PetroșenI, cari vor avea să fie în continuu 
contact deoparte cu țărancele, ce se vor 
angaja la lucrare afară de atelier precum 
și cu directoara atelierului, intermediând 
esecutarea comandelor și supraveghiând 
lucrările țărancelor.

15) Directoarei atelierului i-se dă la
titudinea de a face toate acele dispoziții 
și a da toate acele instrucții menite de a 
asigura bunul mers al lucrărilor și aface
rilor atelierului, precum și susținerea bu
nei ordine în atelier, cari nu sunt normate 
în planul prezent, dar vor fi reclamate de 
interesele bine pricepute ale atelierului.

Rog pe toți prietinii și cunoscuții, 
cari din tristul incident al trecerei la o 
viață mai fericită a iubitului și în veci ne- 
u’tatului nostru tată loan Crișianu, fost 
preot gr. cat. în comuna Grid 36 ani și 7 
ani în comuna Barcutu din vicariatul Fă
găraș. răposat în 20 Februarie în etate de 
74 ani și înmormântat în comuna natală 
Ohaba în 23 Februarie 1907, și cari n’au 
întârziat a ne exprima și ușura durerea 
prin condolențele lor, să primească pe 
aceasta cale mulțămită și recunoștința noa
stră cea mai sinceră.

Familia Crișanu, 
din Ohaba.

BffidapSStSj 8 Martie. In astă seară 
se va întruni o conferență comună a 
clubului naționalist cu reprezentanții 
bisericei gr. or. I. P. S. S. Metropolitul 
Mețianu și P. S. LL. Episcopii Popea 
și Pap. Archiereii vor rămânea în 
Budapesta până Luni.

Budapestei 9 Martie. Proiectul lui 
Apponyi relativ la școalele confesio
nale va veni la ordinea zilei numai 
în săptămâna viitoare. Deocamdată 
se va desbate în cameră cel cu pri
vire la școalele de stat.

In conferința de eri seară a clu
bului naționalist, acesta s’a ocupat 
și cu ideia unui mare meeting poporal 
sub prezidiul Archiereilor noștri. Pen
tru adunări poporale parțiale conchie- 
mate de deputați s’a zis, că ar fi prea 
puțin timp, deoarece deputății trebue 
să stea necontenit în parlament.

BlldapSSta, 9 Martie. In ședința de eri 
a luat cuvântul în chestie personală dep. 
V. Goldiș pentru a răspunde la atacurile, 
pe cari le-a îndreptat contra sa < ep. Hock 
în ședința din 22 Febr. a camerei, spunând 
despre Goldiș, că ar fi preamărit într’o 
adunare de alegători ținută în M. Radna, 
absolutismul. Dep. Goldiș cetește o scri
soare a flsolgăbirăului Lengyel din M. Radna, 
care a asistat la acea adunare, în care 
scrisoare numitul fisolgăbirău desminte 
aserțiunea lui Hock. Pe baza acestei scri
sori dep. Goldiș respinge cu indignare 
acusa nedreaptă și mincinoasă, ce i-s’a adus. 
In aceeași ședință la desbaterea proiectului 
de lege asupra modificărei procedurei ci
vile și a articolului de lege XVIII din 1893 
despre procedura sumară au luat cuvântul 
deputății Dr. Vlad, I. Suciu, Maniu și Pop 
arătând că acest proiect care intenționează 
lărgirea cercului de activitate al judecăto
rilor de cerc și prin aceasta micșorarea 
căușelor ce se îngrămădesc la curie, sunt 
încercări foarte periculoase, cari se fac în 
detrimentul dreptului material și al oame
nilor săraci. Nu primesc proiectul.

București? 9 Martie. Eri a încetat 
din viață președintele camerei Gr. 
Triandafil în urma unei pneumonii. 
Camera a ridicat în semn de doliu 
ședința. înmormântarea va avea lotr 
mâne.

Varșovia. 9 Martie. Partidele radicale 
au hotărît să înceteze pentru moment ac
țiunea teroristă, mărginindu se numai la 
propagandă. Această hotărîre a fost adusă 
și la cunoștința autorităților, cari au de
cis acum retragerea trupelor militare și 
polițienești din stradă. Cu toate acestea au 
avut loc excese polițienești eri cu ocazia 
înmormântărei unui ofițer asasinat. Nume
roase persoane au fost rănite.

MOSCVa. 9 Martie. Conducătorii tram
vaielor au declarat greva. De eri dimineață 
nu mai circulă în oraș nici un tramvay. 
Greviștii au prezentat societățel tramvaie
lor un memoriu care cuprinde revendică
rile lor.

Petersburg. 9 Martie. Vicepreședinte 
al Dumei a fost ales deputatul stângei 
Posnomski.

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

Avis On. Public! Corporațlunea croi
torilor din Brașov aduce din nou la cuno
ștința on. public, că a încheiat în 22 Oct. 
a. t. în adunarea generală un contract, în 
care se obligă fiecare membru, a pretinde 
dela cine comandă haine a plăti pe rate 
a treia parte din sumă să o plătească 
înainte; contrahenții sunt obligați vis-â-vis 
de clienți a urca prețurile cu 15% și pen
tru comercianți cari primesc comande de 
haine 25%.

Nu este permis nici unui' dontr^hent 
a călca gratuit cu flerul haine, din contră 
are a pretinde pentru un costum 2 cor. 
Frac sau haine de salon 3 cor. Palton 
2 cor. Pardisiu 1 cor. Contrahenții sunt 
obligați la întrebare reciprocă să dea o 
informație exactă și conștiențioasă despre 
creditul și încrederea persoanei ce comandă 
haine. In caz dacă vre-un membru din 
contrahenți are cunoștință de împrejurarea 
aceea, prin care vre-un membru din cor- 
porațiune ar putea fi păgubit, e îndatorat 
a o aduce aceasta la cunoștința comitetului 
societății croitorilor.

Comande de haine dela cine est' 
dator vre-unui membru din corporațiun- 
numai atunci să execute, dacă s’a convin- 
că cine a comandat poate plăti la amândo- 
croitorii. In caz contrar numai cu bani 
gata să execută comanda sau cu cavenț 
siguri.

Pentru biroul unei fabrici dintr’un oraș 
mai mare de provincie din România so 
caută pentru intrare imediată, cel mai târ
ziu pănă la 1 Aprilie

o damă creștină ca 
cosBtaâaiSă.

Damele energice și libere, cari au lu
crat la registre în case mai mari și cari 
se pricep bine la toate lucrările de birou 
să binevoiască a-șî trimite certificatele, îm
preună cu oferta, indicând și cererile per
sonale și de salar. (Pentru pensiune și 
masă au a îngriji singure) sub Nr. 3700, 
Agenției de publicitate Schulder et Co., 
București, Str. KarageorgevicI 18.
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PUBLICATIUNE.
Toți supușii Ba serviciul 

militar se provoacă, că anunțările 
cu privire la taxa militară să 
le înainteze oficiului de dare până, 
la sfârșitul lui Martie a. c.t ia din con
tră cei neglijenț.i vor fi pedepsiți-

Publicațiune amănunți ă în pri
vința aceasta este afișată pe stâlpi 
pentru publieațiuni, se poate vedea 1 
și în oficiul de dare.

Brass 6, 28 Februarie 1907.
2767,1-1, Oficiul de dare orășenes.

I

Frumsetea.
Cea mai mare dorință a fiecărei dame

este f4ră îndoială: a fi tot mai frumoasă și 
pentru a ajunge acest scop, să folosește de 
ori-ce ocazie, își sulemenește fața cu mijloace 
de necrezut, ceea-ce în cele mai multe ca
zuri are da urmare, că fața în loc să devie 
mai frumoasă, să ruinează așa, încât este 
lipsă de timp lung și de o îngrijire mare 
până ce se restaurează earăși.

Resultatul unic îu lume, ce l’a obținut 
farmacistul din Arad Clemens de Foldes cu 
Margit-Crăme a sa (cu deosebire în Francia 
și Germania), a îndemnat pe mu ți a imita 
acest mijloc de renume universal, nestrică- 
clos și care singur are efecț miraculos con
tra tuturor necurățeniilor din față, pistrn’, 
pete de ficat, bubițe etc. Aoeasta natural, că 
nu a succes nimărui, deoarece secretul pre
parării Margit-Crâinei nu-1 știe decât inven
tatorul și producentul, care și păstrează a- 
cest secret, pregătind întotdeauna singur 
acest preparat. Murgit-Crăine 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 
toată seriositatea a nu-și unge fața cu tot- 
felul de alifii; să se folosească numai un 
astfel de mijloc care să recomandă și de 
medicii vestiți englezi, americani și f ancezi, 
ca un mijloc cu efect S'gur, nestricâcios 
și pentru conservarea frumseții. Acest mi
jloc cosmetic (de frumsețe) de renume uni
versal este 31argit-Cr6me a Iui Fol
lies, care deja după o folosință de 4—5 
zi'e schimbă total pielea feț'i, depărtează 
pistruii, petele de ficat, sgrâbunțele, co
șuri, roșața feții și a manilor, dă feții fum- 
sețe ideală, vioiciune și înfățoșa'e tinerească. 
Un borcănel costă 1 cor. Săpun-Mnrgit 70 fii. 
și Pudrii-Margit (albă, roșa și creme) 1 cor. 
Toate mijloacele aceste sa pot folosi și se
parate. Margit-Creme a lui Fb'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 îu BRAȘOV : Julius 
Hornung; Emil Jekelius; Fra’ z Kelemen : 
Viktor Klein ; Rudolf Kugler; Lang & Theil 
Droguorie ; Eug. Neustădter ; Heinr. Ob9rth ; 
Victor Roth; Fridr. Stenner; ’’’eutsch & Tar- 
tler, Drognerie. — SIGHIȘOARA : A. V. 
Linsner tarmacio

I

Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Martie n. 1907.

lenta ung. de aur 4C/O.......................H
Renta de joroue ung. 4°/# . . . I
Impt. cV . ter. ung. în aur ă’/j’/o • 
[napi. căii. fer. ung. în argint 4% - 1 
Bonuri rurale croate-slavone . . 1
impr. ung. cu premii...................... 11
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . H 

de hârtie austr. 4'i/10 . . . î 
de argint austr. 42/t# . . 1
de aur austr. 4u/0 . . > .11

Renta
Renta 
Renta
Renta de corbne austr. 4% • .
Bonuri rurale ungare 3*/ j“/9 . . 
uos iri din 1860 . , . .
Icțiî de-ale Băncei ung. de credit 
Acțiî de-ale Băncei austr. de credit 
Acțiî de-ale Băncei austro-ung. . 
Slapoleondori. ... ...
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista......................................
Note italiene..................................

!

Bancnote rom. 
Argint român 
Napoleondori. 
Galbeni
Mărci germane 
Lire turcesc!

ursiți Dietei Brașov 
ilin 9 Martie n. 1907.
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Pilule purgative zaharisite
ale lui

I Philipp Heustein.
(Pilule Elisabeth a lui Neustein.)

Sin t a se pref-ra preparat lor si
milare în toată prvța. Aceste p’lule 
nu o< nțm substanțe str>căcinase Se fo- 
loseso cu cel mai mare efect la b >ale 
de pântece ușor purgative, curăță sângele. 
Foarte folosi-oare și nevătAmâtoare ia
= Ccnstipftții, =

caie est» causa multor boale. Zaharisite 
le iau bucuros și copii.

O eutie eu 13 Pilule eoHtă nu
nțiii 30 1». 1 Sul eu 8 cutii care eon- 
țini S2O Pilule costă numai ? tor.

Ita trimiterea prețului «ie 9 cor. 
se espedează fl Sul franeo.Atențiune! ,îtlr

Pilule purga’ive ale lui Philipp 
Neustein. Veritabile numai când 
cutia este provăzută cu instruo- 
ție și cu marca protocolată de 
scut, cu tipar roșu și negru Sf. 
Leopold și subscrierea „Philipp 
Neustein f rmacieu. Invălitoarele 
scutite de tribunalul comercial 
sunt subsemnate cu firma 

noastră
Farmacia PIiiBițip Meu stein 
la „Sf. Leopold“, WIEN I Plankengasse 6.

Se capătă în toate farmaciile.
<2325,8—10.)

&
La espo-ițiile hygieniece din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 1896 a fost premiat
Sjiifi’i.u8 SKeuana a lui Vidder
cu diploma de onoare și eu medalie de aur.

Probat de capacități medicale și între
buințat cu succes în spitale 

Shhtul-heuma 
și F&UB» dc Pt'B'ESSE, 

are efect sigur la toatp părțile corpului 
și anume: conha reumatismului durere 
de nervi, șoidină, ișchiaș, asthmă ș. a.

în multe cazuri ef c'ul osie atât de mare, că 
după o fricțiune încetează durerile.

Dureri «Ie «llnți și cop vindecă în 5 minute 
Prețul unei etiole cu instrucție 1 coroană, 

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

la farmacia d lui JosIfToriik
Kirâly-utcza nr. 12 șl Andrassy korut nr. 26, 
și la d-l Dr. A. Ejrjrer, Văczi korut 17. 

asemenea in toate farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

farusacist în Sâtoralya-UJlieiy.
Comande din provincie se efectueză prompt. 

Depou în Brașov; la Victor Roth far
macia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemeo, 
Friedrich Stenner, Ed Kugler. 10 20,2719.
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Vinul «Ie buruieni este preparat din buruieni excelente și 
vindecătore cu vin bun, sntăresce stomacul șs organismul de

UJIII ■ i1 > iu ■ i__

La Fleur Anti nicotin--- --- ---
M.Fr.VViik jun.fi Comp. 
Coclea (Comitat BrassO i 
premiat cu medalia o’aur isoe 
PLftNTATIUMC KOUĂ DEGRĂDiHl. 
CATALOG PRINCIPAL GRATIS.

250

Tuburi de cigarete 
„Antinicotin" 

în cutii de țigarete.

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin recfi'ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, 

prea reci, seu viață neregulată și’au tras un morb de stomac și anume:
Cfâtftr ale stomac, cârcei, e&aaresi, mistuire rea 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani cu efect bun 

Vinul âe ‘buruenl (Krăuterwein) a lui Woer-th Wrich 
( 
(■

mistuire al omului. Vinul de buruienT delătură mistuirea rea, si v w ’
S ajută Ia formarea de sânge sănătos.

Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la 
început. De aceea sa se foiose că de timpuriu. Simptomeca: dureri de cap, 
râgăială, greță, slăbic une, vomare, dispare adese-crl după folosirea a câteva 
sticle de vin de buruieni.

Gs® stima'
------------f •'

zîx șt urmările ca: neastimper, colică, bătaie de inimă 
insomnia, corgestiune la ficat, splină, hemoroide, se 

delătură întret uițând vinul de buruenf. Asemenea curăță din stomac materii 
stricăciose prin eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea fetei, debilitatea
provin adeseori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă s .ficatului. 
Persone cari pătimesc de lipsa de apetit, nervositaie, durere de cap, insom- 
ire, tăngesc cu încetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață.

Vinul de buruieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă 
prefacerea substanțelor, alină nervii excitacl și produce vioiciune de viață.

Mulțime de scrisori de mulțumire confirmă acestea.
>’5b2 «le SiiiriaieiBă se etagi>eâ& în sticle â 3 c»s". și 4 coi*,  

in farmaciile din : Brașov, Săce'e, Cristian, Râșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, 
Feldiora, llyefalva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Papolcz, Zâgon, Kovâszna, Beresnyo, 
Sepsi-Szt.-Gyorgy, Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, 
Homorod, Kdhalom, Ugra, Kacza, Zsiberk, Lemnek, Biirânykut, Boldogvâros, Boholcz, 
Szăsztyukos, Bethlen, Sârkâny, Almâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, Voila, N.- 
Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasârhely, Erzsebetvâros, Segesvăr, Nogyszebon și în tote 
farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal și din țeriie străine. — Farmaciile din 
Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen Neustădter la „îngerul păzitor", 
Ferdinand Jekeiius la „Speranța11. — Trimite o seu mai multe sticle cu prețurile originale 
in ori și ce localitate din Austro Ungaria.

se feresess, «Se —-
Cereți snvme Vm de burmeni a, lui Hubert Ullrich.

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din viu malaga 4500, 
spirt de vin 100.0, Glicerin 1000, Vin roșu 240'0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 
320 0, fincon, anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini 
calmusa a. 10'0. Aceste părți constitutive să se amestece.

;S'3SH®BÎSi?£S3nsSKaF®eSSnWH!aS3®5®^RÎSfi^

Abonamente la 
„Gaaota Transilvaniei1' 

ss pot fac© ori și când pe timp mai 
îadelnnsat sen- lunare

CZUBA-OURDZIER 4 Cil.
DI8TILLERIE FRANQAISE.

Se cajifită pretatlndenca.

HCP7cneraIÂ8 Mâ & BleChmaHH Budapest

Prafurile-Seidlitz ale lui MOLL
Veritabile numai r*ecă  fie-care cutiă este provăduiă eu marca de 
----------------- apărare « lui A. MOLL și cu subscrierea sa. __________

Prin efectul de lecuire durabilă al Prnfurilor-Seidlitz (le A. Moli în contra greutăți
lor celor mai ce bicâse la stomac și pântece, în contra cârceilor și acreîei la stomac, con- 
stipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament do casă o răspândire, ce cresce mereu de 
mai mulie decenii încoce. — Prețui unei cutii originale sigilate Corone 2.— Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judecătorescă.

Franzhranntwein și sare a im Moll. 
Veritabil numai dacă fie-care sticlă este provedută eu marca 
---------------- de scutire și eu plumbul lui A. Sffleiî ___________

Franzbranntweîn-ul și sarea este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (frotat), alină ■ 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recdâl. — 

Prețul unei cutii originale plnmbate cor. 1.90.

MOLL’S
FranibranntviM 

und Sate

Săpun de copii a lui Moli
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metcdul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți c«r. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.80.
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca de apărare A. Moli.----
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. Tuciilauben 9.

c. și reg. lurnisor al curții imperiale
— Comande din preTineiă se efectudză (lilnic prin rambursa post.’lă —

La deposite să se ceră anumit preparatele procedare cu iscălitura și marca de apă
rare a lui A. MO L L.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Vidov Both și cn gros la 
T). Sremias Nepoții, și O. H. Neustădter.

Tipografia A Mureșianu, Brașov.


