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ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.
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Adminietrațiunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cot. 
Cu dusul acasă : Po un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. —, Atât abona
mentele, o&t și inaerțiunite 
sunt a se plăti înainte.

ffr. 56. Brașov, Duminecă 11 (24) Martie 1907.

întâmplările din România.
Greaua încercare prin care trece 

România în momentele de față în ur
ma turburărilor din ținuturile moldo
vene de miază - noapte, trebue să 
umple de întristare și durere inima 
fie-cărui Român, pentru că este vorba 
în aceste turburări de un mare rău, 
de care sufere prea de multă vreme 
țăranul român de acolo și care a is- 
bucnit acuma, cauzând răscoalele sân
geroase țărănești în contra arânda- 
șilor evrei și a împilatorilor poporului 
de tot soiul. Sunt triste și dureroase 
evenimentele ce le-a produs aceasta 
răscoală, dar s’au ivit și au trebuit 
să se ivească ca să servească de pu
ternic avertisment întregei păture 
conducătoare din țară, ca c’o zi mai 
curând să se convingă cât de mult 
mai trebue să se facă pentru îmbu
nătățirea soartei țăranului, mai ales 
în acele districte moldovenești, cari 
par a fi căzut cu totul victimă lăco
miei speculanților și a esploatatorilor 
nemiloși și fără nici un simț de uma
nitate față de țăranul muncitor.

Cetitorii noștri cunosc toate peri
pețiile prin cari a trecut până acuma 
răscoala țărănească din județele: Do- 
rohoi, Botoșani și Suceava. Nu este 
de lipsă deci să întrăm în amănunte. 
Vom reaminti numai declarația făcută 
de șeful guvernului român în cameră, 
că „acapararea moșiilor prin arândări 
in masse mari și compacte de cătră 
trusturi puternice, constitue un pericol 
economic și național de-o mare gra
vitate."

Aceasta e fără îndoială o cauză 
de căpetenie, care a dat naștere isbuc- 
nirei violente a amărăciunei țăranilor 
din cele trei județe. Două familii 
ovreiești stăpânesc acolo în total o 
întindere nu mai puțin de 89700 hec
tare de terenuri agricole. Dacă la 
aceasta extraordinară stăpânire vom 
adauge și sistemul diabolic de esploa- 
tare al arândașilor, vom înțelege pe 
deplin c!e ce guvernul a hotărît a se 
aduce cât mai în grabă o lege în 
contra trusturilor arândășești. Dar 
am văzut că relele ce bântuie pe țărani 
nu derivă toate numai del a trust, ci 
sunt multe și varii și izvoresc toate 
din starea cu totul năpăstuită a ță
ranului, care n’are pământ destul care 
să-l hrănească, nu are nici razimul 
tare ce ar trebui să-l găsească la ad- 
ministrațiune și organele ei și este 
de altă parte cu totul espus lăcomiei, 
volniciei și cruzimei arândașilor.

Proporțiile ce le-au luat răscoa
lele, sângele vărsat și devastările ce
telor turbate, la care s’a alăturat și 
plebea de prin târgușoare și orașe, au 
necesitat întrebuințarea forței arma
te în măsură mai mare și au adus 
cu sine și votarea proiectului de lege 
pentru concentrarea rezerviștilor pe 
mai mult de 15 zile.

Toate aceste măsuri s’au luat 
grabnic și dacă, se va adeveri știrea 
ce o primirăm azi, poate că va urma 
și proclamarea stărei de asediu în ți
nuturile cele mai mult primejduite de 
revolte.

Dorim din tot sufletul ca răscoa
lele să poată fi potolite cât mai cu

rând și să se pună capăt vărsărei de 
sânge. O dorim aceasta cu atât mai 
mult cu cât în fața celor ce se pe
trec în județele moldovene ale țărei 
se dă pe față atât de bătător la ochi 
prietenia celor ce mai eri alaltăerî se 
lingușiau pe lâDgă Țara românească 
și domnitorul ei, cărora le aduceau 
atâtea complimente.

Dacă este adevărat că în vreme 
de năcaz și de nenorociri se pot cu
noaște sincerii prieteni, atunci frații 
noștri din regatul român pot să se 
convingă despre cei ce le sunt sin
ceri și le doresc în adevăr binele.

E de înțeles că răscoala din Mol
dova îndreptându-se în primul rând 
în contra arândașilor evrei, pressa 
evreiască și evreo-filă a alarmat deja 
întreaga Europă și țipă în contra Ro
mâniei și a Românilor. Despre acea
stă aparițiune, care nu ne surprinde, 
vorbim la alt loc. Aici ținem a sem
nala numai purtarea pressei evreo- 
maghiare, care nu mai poate de bu
curie că are ocaziunea să ne spună 
nouă Românilor de aici cât de bine 
am avea-o noi cu arândașii și stă
pânii noștri față cu stările ce se des- 
coper acum în Moldova și că n’am 
avea nici un drept de a ne plânge 
în contra proiectului lui Apponyi ș. a.

O dovadă destul de clară aceasta, 
cum stă lucrul cu prietenia maghiară 
pentru România! Dar să vedem ce 
va urma încă și apoi să vorbim și noi.

Adunare de protestare în Brașov.
Convocare.

Cetățenii locuitori în cercurile 
electorale din comitatul Brașovului se 
convoacă la adunarea poporală, ce se va 
ținea în Brașov Vineri 16/29 Martie 
la oarele 2 p. m. în sala hotelului 
Nru 1, cu următorul program:

1. Deschiderea adunării.
2. Discuțiune asupra proiectelor 

de lege ale guvernului, cu privire la 
școalele elementare.

3. Resoluțiune asupra acestei 
cestiuni.

Brașov, 9/22 Martie 1907.
Vasile Voina m. p., Iuon Lengeru m. p., 

George B. Popp m. p, Andreiu Bârseanu 
m. p., Simeon Damian m. p., Dr. Vasilie 
Saftu m. p., Dr. G. Baiulescu m. p., Dr. N. 
Vecerdea m. p., N. Bogdanu m. p., George 
Ludu m. p., Toma Giurgiu m. p., loan 
Hamsea m. p., Zenovie Popovici m. p., 
Dimitrie Grecean m. p., loan Broșu m. p., 
Ioan N. Bidu m. p., Iosif Comanescu m. p., 
Ioan Aron m. p., Romul Verzea m. p., loan 
R. Butu m. p., Ioan Schiopu m. p., loan 
Hamsea m. p., G. Navrea m. p., loan Nan 
m. p., Hie Savu m. p., Nicol. Puiu m. p., 
Irodion Frateș m. p., Petru Popovici m. p., 
V. Sfetea m. p., I. Prișcu m. p., I. Saba- 
deanu m. p., Nicol. Dușoiu m. p., Teofil 
Roșea m. p., loan I. Maximilian m. p., 
Stefan Taus in. p.

Dietele anstriace in contra pactului. 
In ședința de eri a dietei Austriei de sus 
din Linz s’a distribuit raportul comisiunei 
constituționale privitor la propunerile în 
chestiunea raportului economic cu Ungaria. 
Com siunea a prezentat următoarea rezo- 
luțiut e: sDieta Austriei de sus a ajuns cu 
vii regrete la convingerea în urma atitu- 
dinei și declarațiunei cunoscute a guvernu
lui ungar, că un pact, care să păstreze 
caracterul unitar al imperiului, creat prin 

sancțiunea pragmatică, care să asigure în 
mod durabil uniunea economică fără linie 
vamală și care să împartă sarcinile comune 
într’un mod just — apare nerealizabil. 
Dieta invită prin urmare guvernul de-a 
iniția deplina separațiume începând cu 
1 Ianuarie 1908 și de-a prezenta >Reicbs- 
rath<-ului proiectele de lege necesare.*  
Dieta boemă a desbătut raportul comisiunei 
în chestia pactului economic cu Ungaria. 
După-ce raportorul Urban a motivat între 
aplausele repețite ale dietei resoluțiunea 
ce am publicat-o în numărul trecut, dieta 
a primit-o cu unanimitate.

Mulțămirea Papei. >Vaterland« din 
Viena comunică că Papa a adresat Maje- 
stății Sale Francisc Iosif 1. călduroasele 
sale mulțumuri, pentru-că monarchul a 
mijlocit să i-se redea de cătră guvernul 
din Paris Vaticanului vechile archive ale 
îiunțiaturei de acolo. Majestatea Sa a răs
puns îndată dând espresiune bucuriei sale, 
că i-a fost cu putință a face un serviciu 
sfântului Scaun. Cu ocaziunea aceasta Papa 
a conferit ministrului de esterne br. Aehren- 
thal și ambasadorului ces. reg. în Paris 
conte Khevenhiiller crucea de mare oficer 
al ordinului Grigorie — iar ministrul de 
esterne austro-ungar a mai primit și foto
grafia cu autograful Papei.

Alegerea de deputat în cercai Lugojului se va face, după cum știm, Mercuri 
în 27 Martie st. n. După măreața adunare, 
ținută Marția trecută la Lugoj, în care a 
fost, proclamat din nou și cu mare însu
flețire de candidat d-1 protopop Dr. George 
Popovici, candidatul însoțit de deputății 
Dr. Mihali, Dr. C. Brediceanu, Dr. St. C. Pop, 
Dr. Suciu și de alți fruntași bănățeni a 
început să cutriere cercul. Adunările ținute 
până acum au fost imposante. Alegătorii 
se grupează cu însuflețire în jurul candi
datului național. Contra-candidat este 
48-istul Makkay. Constituționalul Ronay, 
care de-asemenea își pusese candidatura, 
s’a retras.

Răscoalele din nordul Moldovei.
București, 8 Martie v.

Întreaga opiniune publică de aici se 
ocupă cu un interes viu de peripețiile răs
coalelor țărănești din Moldova, cari i-au 
din ce în ce proporțiuni tot mai mari. Gu
vernul a luat cele mai severe măsuri pen
tru potolirea răscoalelor. Deoarece trupele 
din Moldova nu sunt îndestulitoare pentru 
a menține ordinea, se trimit trupe din 
Muntenia.

La cererea ministrului de răsboi, ge
neral Mânu, Parlamentul a votat legea 
prin care se chiamă sub drapel rezerviștii 
dela 1898 încoace, pentru ca flecare bata
lion să aibă efectivul de 600. Aceasta în
semnează o mobilizare generală a armatei. 
Peste două zile pleaiă din capitală în 
Moldova regimentele de infanterie de aici 
21 și 6, împreună cu două batalioane de 
vânători sub comanda generalului Hiotu. 
De asemenea vor fi trimise trupe de in
fanterie și din garnisoanele Olteniei. Tru
pele de artilerie și cavalerie vor rămânea 
pentru menținerea ordinei în garnisoa
nele lor.

Eri s’a ținut un consiliu de miniștrii 
la palatul regal, sub presidența Regelui, 
și la care au luat parte toți miniștri. Su
veranul, după ce a ascultat espunerea fă
cută asupra evenimentelor sângeroase din 
Moldova, a pus în vedere guvernului ca să 
presinte de urgență Parlamentului un 
proiect de lege în contra trusturilor aren
dașilor, cari în cea mai mare parte sunt 
Evrei. Se afirmă că în acest proiect de 
lege se interzice arendașilor de a lua mai 
mult de două moșii în arândă, iar aren
dașii străini vor plăti o foncieră de 50 Ia 
sută asupra cantractului de arândă.

In urma șituațiunei grave din Mol
dova, prin cercurile politice pe aici circulă 

fel de fel de versiuni, pe cari le redau ca 
simplu cronicar.

Unii spun că guvernul Cantacuzino 
nu se simte destul de tare de a reprima 
răscoalele țărănești, și deci se va retrage 
dela putere, după ce va face o declara- 
țiune asupra motivelor retragerei, ear Re
gele va chema la putere partidul liberal, 
de sub șefia d-lui Sturdza.

Alții spun că Regele va face ca și la 
1888, adecă va însărcina pe un personagiu 
care nu face politică militantă — de pildă 
pe primul președinte al Curții de casație 
— cu formarea viitorului cabinet, în care 
vor întră personagii distinse, fără coloare 
politică, adânci cunoscătoare a chestiunei 
agrare. Acest guvern va disolva Parla
mentul și va face nouă alegeri generale, 
având ca platformă modificarea constituției.

Toate aceste, după cum am spus, 
sunt numai niște simple svonuri. Un lucru 
insă este sigur: guvernul Cantacuzino 
caută prin toate mijloacele să potolească 
mișcarea, care pe lângă caracterul ei anti
semit, mai are caracterul de revoltă agrară, 
care este mult mai primejdios.

C.

Amănunte asupra răscoalei.

La Botoșani. E mai bine de o lună de 
când s’au prevăzut aceste vărsări de sânge. 
Toată lumea era îngrijită de murmurul 
și groaza ce se răspândeau din vizuinile 
în cari trăiesc țăranii. Pentru a ne face o 
ideie ce fel de despoiare se făcea pe spi
narea țăranilor, putem spune că pe unele 
moșii puseră arendașii amenzi și taxe de 
necrezut. Sunt moșii unde țăranul e în
cărcat la socoteală cu 20 lei, când îi trece 
o vacă pe ogorul boerului; alții pun taxe 
pe apa ce trebuie să bea vitele și păsările 
din iazurile comunei. Exploatarea merge 
pănă acolo, că țăranul trebuie să plătească 
și lutul ce-1 scoate pentru a-și lipi căsuța 
sa săracă.

In urma devastărilor din Botoșani, 
acest oraș bogat și înfloritor are o înfă
țișare dureroasă. Aproape toate casele sunt 
ruinate și furate. S’a constatat că țăranii 
s’au mărginit la devastare ; elementele rele 
însă și mahalagii, abpindu-se po lângă 
țărani, prădau fără cruțare în chipul cel 
mai sistematic. Ziua mare femeile lipove
nilor și copiii cărau cu căruțele mărfurile 
din dugenele devastate.

Casele creștinilor erau însemnate cu 
cruci mari albe lipite pe tereștri". După 
cum se simțeau mai curat la suflet cru
cile și semnele creștinătății erau mai pu
ține. Fișerofilii orașului scoseseră toate 
icoanele în ferestrii și puseră zeci de cruci 
pe toate colțurile zidirilor. De două zile, 
de când armată destulă se găsește în oraș, 
țăranii s’au liniștit. Arendașii s’au împăcat 
cu țăranii, admițând toate cererile lor. In 
tot județul este însă dezordine și nesigu
ranță grozavă.

Mai trist e că sărăcie cumplită a cu
prins orașul, iar comerțul a încetat cu de
săvârșire.

La Vaslui. Ziarul »Țara< descrie pe 
larg scenele de teroare întâmplate Joi la 
Vaslui. Țăranii vrând să ocupe și să de
vasteze palatul administrativ, batalionul de 
vânători sub comanda maiorului Colariu, 
a încercat să-i împedece. S’au făcut soma- 
țlunile legale, s’a tras o salvă de tocuri în 
aer, iar țăranii erau îndârjiți la culme. O 
parte din soldați văzând pe ofițerii lor în 
pericol de a fi sfâșiați, au tras în carne 
vie. Țaranii au răspuns și ei cu ce au pu
tut: cu pietre, cu bâte, ba unii au smuls 
câteva puști dela soldați și au tras. Aproape 
o oră a durat această luptă. Au rămas pe 
loc 14 morți și peste 60 răniți. De ase
meni sunt și alți trei ofițeri răniți.

Maiorul Colariu a fost grav rănit și 
transportat, în casele d-lui Neron Lupașcu, 
unde se află sub îngrijirile d-lui Dr. Bas- 
taki. O parte din răscuiați a năvălit asupra 
oficiului telegrafo-poștal, pe care l’au de
vastat, tăind firele telegrafice și telefonice.
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La lași. In oraș, scrje «Evenimentul*  
din Iași, deși e perfectă liniște, totuși, mai 
ales acum în urma devastărilor din Bo
toșani și Vaslui, domnește o mare îngri
jorare, cu atât mai mult, cu cât s’a 
pus în circulație un svon foarte alarmant. 
Se zice că 'țăranii din împrejurimile la
șului s’ar fl hotărât ca Sâmbătă să vină 
și să pătrundă în oraș. Neliniștea poate fi 
însă îndepărtată, căci față cu măsurile 
energice ce s’au luat, țăranii nu vor putea 
pătrunde în oraș și nici nu se vor putea 
întâmpla în lași, cele petrecute la Botoșani 
sau la Vaslui.

Conferințele învățător ești. învățătorii și 
institutorii din județul Iași și Dorohoiu au 
fost convocați în capitalele județelor, unde 
li-se vor ține conferențe de cătră inspec
torii învățământului asupra mișcărilor a- 
grare și asupra rolului învățătorilor în 
aceste mișcări.

*

Pressa jidovească despre turburările din 
România. Ziarele vieneze antisemite atrag 
atențiunea cetitorilor lor asupra esagera- 
țifior tendențioase ce se publică în sfoile 
evreo-file din Viena, Berlin și Budapesta. 
«Deutsche Zeitung< zice între altele : Evreii 
din târgușoarele moldovenești, par a lăți 
cu intențiune faimele despre >pogromuri< 
pentru ca să li-se facă colecte în bani cum 
s’a întâmplat în Rusia ; dar Europa nu va 
lăsa a fi păcălită printr’o astfel de josnică 
speculație <.

Ca să avem o ideie cam cum vor
besc foile evreo-file despre răscoală, vom 
cita aici un pasagiu din »N. Fr. Presses 
ale căreia coloane întotdeauna au fost des
chise alianței izraelite: «Toată lumea, zice 
numita foaie, trebue să cetească și să se 
revolte zilnic, cum sute și iarăși sute sunt 
dați pradă furiei masselor fanatizate ale 
poporului. Auzind de un prefect, care spune 
minciuni guvernului din București, de 
trupe cari privesc în liniște și nemișcate 
cum țăranii devastează casele și aruncă 
averea locuitorilor pe stradă, ba împedecă 
cu intențiune ori-ce încercare de scăpare (?!) 
Soldații beți umblă rătăcind pe ștrade, își 
umplu buzunarele cu marfa aruncată pe 
stradă. Comandantul își petrece cu țigară 
în gură, pe când mulțimea turbată dărâmă 
...și așa mai departe*.  Când cetești tele
gramele ce le publică această foaie în nu
mărul ei mai nou, ți-se ridică părul în cap. 
Astfel găsim în una din telegrame urmă
torul pasagiu, care de sigur este peste 
măsură de esagerat: «După constatările 
de pănă acum -350 de moșii au fost'Jefuite 
și nimicite. Afară de aceasta în multe orașe 
s’au devastat nenumărate' case.t

Deja în acelaș număr după știrile aceste 
esagerate, >N. Fr. Pressec publică că pre
ședintele alianței izraelite din Viena «Gut
mann*  s’a și prezentat la ministrul de es- 
terne br. Aehrenthal, ca să ceară scut pen
tru evreii austro-ungari din Moldova, care 
ferește s’a și promis. Ministrul a răspuns 
c’a dat deja avizul său în această privință 
ambasadei austro-ungare din București.

«

Ziarul > Patria*.  publică un articol 
semnat de Virgil Arion, în care se vor
bește de cauzele răscoalelor și se zice în
tre altele:

«Răscoala țăranilor din nordul Mol
dovei se întinde ca un foc pustiitor și ad- 
ministrațiunea locală, primari, administra
tori, prefecți, nu sunt în stare să-i reziste.

»De unde vine această neputință a 
administrațiunei? Din lipsa ei de autori
tate, — din incapacitatea ei. A dovedit că 
este incapabilă admlnistrațiunea, căci n’a 
știut nimic, n’a aflat nimic despre răscoala 
ce se pregătea.

«Primarul, care trăește cu țăranii, 
care le cunoaște păsurile, care le știe gân
durile, care le pătrunde scopurile, prima
rul n’a văzut nimic și n’a dat de știre ni
mănui despre fierberea, care a trebuit să 
prevestească răscoala.

«Administratorul s’a plimbat prin plasă 
și n’a observat nimic căci să plimbă, nu 
inspectează, nu chiamă pe țărani, nu-i în
treabă, nu-i ascultă, nu le face dreptate.

«Și când întră în sat trage drept la 
curtea arendașului unde mănâncă și pe
trece.

«Prefectul.... dar prefectpl e un per
sonaj așa de mare și de important încât 
știrile supărătoare, cari ar putea să turbure 
liniștea lui senină, nu indrăsnesc să treacă 
pragul palatului administrativ.

«Și atunci.... toți acești fericiți visează, 
toți acești fumători de opium se pierd cu 
gândul în regiuni luminoase, iar noi ne 
deșteptăm într'o zi cu toată țara în foc«.

Cronica din afară.
Tratativele austro-sârbe. Semioficio- 

sul «Polit. Correspondenz< află din Bel
grad, că schimbul de note între Austria 
și Serbia a ajuns așa de departe încât e 
de lipsă numai o invitație din partea Au
striei pentru ca să se trimită delegați sârbi 
la Viena. Intr’una din aceste note Serbia 
cere fixarea unui scurt termin. Dar acest 
lucru nu se poate deocamdată realiza, de 
oarece Austro-Ungaria a adresat invitații 
României și Bulgariei și trebue mai întâiO 
să termine tratativele cu aceste tărl spre 
a putea începe apoi cu Serbia.

Relațiunile sârbo.-bulgare. In cercu
rile guvernamentale bulgare se critică cu 
multă asprime purtarea Serbiei în chestia 
asasinărei primului ministru Petcov. Scup- 
cina, deși a ținut ședințe după asasinare, 
totuși n’a exprimat nici o condolență- gu
vernului bulgar, pentru pierderea ce a su
ferit. Aceasta se atribue faptului, că pri
mul ministru asasinat era privit de Sârbi 
ca un adversar al politicei lor în chestia 
macedoneană.

Situațiapatriarchului ecumenic. Din 
Gonstantinopol se anunță, că situația fi
nanciară a patriarchului ecumenic s’a în
răutățit foarte mult din cauză că mai multe 
subvenții nu iau mai fost acordate. Din 
această pricină patriarchu) a trebuit să 
recurgă în luna Februarie la facerea unui 
împrumut și va trebui să repete acest lu
cru și în luna Martie. Cheltuelile normale 
ale patriarcbatului sunt de 50.000 lire tur
cești, pe când încassările regulate nu sunt 
decât de 9000 lire. 9500 lire sunt nece
sare pentru plata personalului, restul pen
tru alte cheltueli, Din acestea resultă, că 
cheltuelile patriarchale sunt acoperite din 
subvențiile acordate de diferite state.

Declarațiile lui Stolypin sunt apre
ciate de pressa rusească din Petersburg. 
«Novoie Vremia< laudă curajul primului 
miuistru rusesc, pe când organul cadeților 
«Rjeci*  îl laudă numai pe jumătate. Cu
vintele lui Stolypin, zice această foaie, do
vedesc curagiu personal, se teme însă că 
declararea lui: «aici nu e bancă de acu
zați, aici șade guvernul, arată mai mult 
că nu va învăța, cum se vorbește cu in- 
stitutiunî libere politice. In țara clasică a 
libertății politice, în Englitera, banca mi
nisterială numai atunci a încetat de a mai 
fl o bancă de acuzați, când miniștrii au 
devenit responzabili înaintea parlamentu
lui.< Cele mai multe zțare nu cred, că gu
vernul rusesc, care se razâmă numai pe 
cei 80 de deputați ai dreptei, va putea lu
cra împreună cu Duma, a căreia majori
tate a primit declarațiile lui Stolypin cu 
profundă tăcere.ȘTIRILE ZILEI.

— 10 Martie v.

Nou ziar pentru Românii basarabeni. 
La Iași a apărut un nou ziar al Români
lor din Basarabia întitulat > Basarabia 
Reînoită*.  Cauza pentru care comitetul a 
început tipărirea la Iași a «Basarabiei Re- 
înoite« e că pentru moment îi era impo
sibil s’o poată tipări cu litere latine, cu ca
ractere moderne, ia Chișineu. Are însă spe
ranțe că va putea tipări acest ziar chiar 
in Chișineu pentru aceasta trebuind tim
pul material pentru a face cuvenitele 
preparative.

lată ce spune noul ziar în programul 
său : «Reprezentăm pe mai mulți prietini 
moldoveni basarabeni supuși credincioși ai 
M. S. Țarului și cetățeni devotați ai impe
riului rusesc, care au pus bazele unui par
tid național și liberal basarabean în dorul 
lor de a servi cauzei Basarabenilor și în 
dragostea nețărmurită, care o au ca trebu
rile să meargă bine în toată Basarabia. 
Suntem dar organul partidului național și 
liberal al moldovenilor basarabeni și înche
garea cât mai bine și mai trainică a ace
stui partid urmărim noi<.

Și mai departe spune că: «Partidul ( 
și ziarul nostru aspiră ca forma de guver
nare să fie o monarchie constituțională 
când reprezentanța poporului ar căpăta o 
influență activă și folositoare asupra mer
sului afacerilor statului. Dorim o monarhie 
constituțională după chipul celor deja exi
stente în alte state civilizate, dânduse tot 
respectul și toată autoritatea cuvenită ca
pului statului și acordându-i-se toate pre
rogativele constituționale*.

Ziarul termină programul cu cuvin
tele : «Părerea noastră e ca reprezentanța 
poporului, Dumă, cum o numim noi, să se 
compună din reprezentanții tuturor națiu
nilor aflătoare în țara rusească și din re
prezentanții tuturor păturilor sociale, așa 
fel că ea să poată aduce servicii reale în
tregului imperiu, tuturor provinciilor și tu

turor cetățenilor. Alegerile ar trebui să fie 
făcute cu vot universal, direct, egal și 
secret*.

Sfârșitul procesului dintre statul sârb 
ȘÎ regina Natalia. Curtea de casație din Bu
curești după ce a judecat din nou recursul 
făcut de statul sârb — de oarece la prima 
înfățișare făcuse divergență — a respins 
alaltăeri recursul și cu aceasta a luat sfâr
șit un proces care a făcut mult sgomot 
în lumea juridică, atât prin importanța 
părților în litigiu cât și prin însemnătatea 
principiilor cari s’au discutat. Ex-regina 
Natalia a moștenit precum*  se știe de la 
nenorocitul ei fiu o creanță de 30.000 gal
beni contra statului sârbesc, sumă care 
trebuia plătită, conform convenției stipu
late, din prețul moșiei Negoiu din jud. 
Dolj, proprietate a statului sârbesc. Statul 
vânzând acum doi ani această moșie prin
ților Știrbey, a cărei preț urma să fie achi
tat în rate și cum statul sârb nu despă
gubise din primele rate pe creditoarea sa, 
ex regina, — aceasta a făcut proprire pe 
ultima rată de 500 mii lei ce prinții mai 
aveau să plătească și pe cari îi depuseseră 
la casa de depuneri. Tribunalul' de nota
riat validând poprirea, statul sârb a făcut 
contestație invocând între alte motive pe 
acel ai incompetinței tribunalelor române, 
de oarece prin judecarea lui ar atinge suve
ranitatea statului vecin. Tribunalul a res
pins contestația statului sârbesc; curtea de 
apel secția I a respins apelul pe care sta
tul sârb îl făcuse, iar casația i-a respins 
acum recursul.

Mișcarea populațiunei României în 1906. D-l N. Ionescu, șeful serviciului sta
tistic din direcția generală sanitară a îna
intat d-lui Dr. Obreja, directorul general 
al acestui serviciu, raportul d-sale asupra 
mișcărei populației României în 1906. 
Din raport se vede că numărul născuților 
în acest an este de 260.293 copii, ceea-ce 
reprezintă o natalitate de 40 ia mia de 
locuitori. Au murit 156.899 persoane adecă 
24 la miie. Sporul natural al populației a 
fost deci în 1906 de 103.394 suflete, dând 
astfel un coeficient de 15,9 la mia de lo
cuitori, cum nu s’a mai văzut nici odată 
în România. Aceasta se datorește atât na- 
talităței mari, care de altfel s’a mai 
constatat în România, dar mai ales mor- 
talităței reduse, cum nu s’a mai întâlnit 
la noi în ultimii 30 de ani, decât în anul 
1900. In unele județe, mortalitatea a fost 
și mai scăzută decât media generală, așa 
în Muscel și R.-Sărat, ea a fost de 20 la 
mie. Dr în Brăila, Prahova și Vâlcea de 
21 ia mie.

Papa și regele Spaniei, ziarul «osser- 
vatore Romano*  anunță că regele Alfons 
al Spaniei a rugat pe papa să primească 
a fi nașul copilului, a cărui naștere este 
așteptată.

Mulțumire, Petru Macaveiu și soția 
Maria au binevoit a dona 30 cor. fondu
lui de edificare a școalei de fetițe a «reu- 
niunei femeilor române din Abrud, Abrud- 
sat și jur*  ca răscumpărare a anunțărilor 
lor de cununie.

Cu ocaziunea ^șezătorii*.  aranjate de 
reuniune în 28 Februarie a. c. s’au încasat 
429 cor. din cari subtrăgându-se spesele 
de 170 'cor, 26 b. a rămas venit curat de 
258 cor. 74 b. Suprasolviri au incurs de 
la următorii: domnii Silviu Lazar 2 cor., 
Petru Macaveiu 1 cor., Ioan Misky 1 cor., 
Ioan Nicola, preot 6 cor., Ioan Dednca 2 
Ludovic Mesaroș 1 cor.. loan Ciolan 4 cor., 
Ioan Manoviciu 1 cor., Petru Balea 2 cor., 
Petru Popovici, protopop 4 cor., Romul 
Furdui, protopop 4 cor., Alesandru Furdui
1 cor., Iosif Gomboș, preot 2 cor., George 
Corcheș 1 cor., Simeon Stoica 1 cor.. Ni- 
colae David 2 cor., Teodor Macaveiu 2 cor., 
Lazar Boldaș 1 cor. d-na Ana Filip 16 cor., 
d-șoara Sofia Buceșan 1 cor., d-l Dr. La- 
urențiu Pop 16 cor, Samuil David 3 cor., 
Nicolae Onețiu 1 cor., Dr. George David 
6 cor,, Ioan Costea 2 cor., Dr. Alesandru 
Bordia 3 cor., Mihaiu Cirlea 6 cor., Teofil 
Fauru 3 cor., Coloman David 1 cor., Dr. 
Vasile Fodor 1 cor., Nicolae Pop 1 cor.,

1 Dr. Vasile Preda, prin mandat postai 20 
cor., Teodor Pănăzan prin mandat postai
2 cor., George Balta 2 cor. Binevoitorilor 
donatori si suprasolvitori li-se esprimă mul- 
țămită. Cu deosebită stimă Sabina Bordia 
cassiera reuniunei.

Ruși refugiați în România și Ungaria. 
Ziarul «Ruskoe Slovo*  anunță că omorâ- 
torii fostului deputat Herzenstein, anume 
Suskevici, Ichrkovschi și Polovnev, cari au 
fugit din Rusia, s’au refugiat în România 
și de acolo în Ungaria, unde se află și 
acum.

0 sinucidere înfiorătoare. Din Mediaș 
ni se scrie: O j sinucidere înfiorătoare s’a 
întâmplat în ziua de 19 I. c. între 10 și 
11 oare a. m. aici în Mediaș. Un comerci

ant, anume Hugo Paly, de naștere din Si- 
biiu și căsătorit în toamna anului 1906 cu 
o fată dintr’o familie săsească onestă, a 
ucis cu un revolver pe soția sa și apoi 
și-a pus însuși capăt vieții. Cauza uciderii 
a fost datoriile cele multe ce le-a făcut.

Dragostea unui mare duce rusesc. în 
cercurile politice din Petersburg se vor
bește mult despre înclinarea pe care o are 
marele duce Mihail, fratele țarului, cătră 
o d-șoară Forster, fata unui ofițer. Acea
stă dragoste pare a fi atât de mare încât 
țarina mumă este serios îngrijată de vii
torul fiului ei. Marele duce Mihail este cu
noscut pentru modestia care îl caracteri- 
sează și aceasta întărește temerile tuturor. 
Țarina mumă s’a dus pe cât se pare anume 
la Londra ca să-i aleagă o soție.

Un Sărac bogat. Acum câteva zile a 
încetat din viață în București un bulgar 
anume Ivanciov, domiciliat în calea Moși
lor lângă biserica Olari. Defunctul făcea 
negoț cu zarzavaturi, dar trăia cu familia 
sa în cea mai desăvârșită, lipsă. Cu ocazia 
înmormântărei sale, soția sa, care căuta să 
acopere cadavrul și cu un palton vechiu 
a) defunctului, a găsit în căptușala lui 
suma de 12 mii lei. își închipue ori cine 
cât de mare a fost surprinderea soției și 
a familiei când a dat peste cei 12.000 lei. 
II credea pe bietul Ivanciov sărac și el 
avea o sumă de 12.000 lei în numerar.

Gondamnarea propagandistelor engleze 
pentru dreptul de vot. Din Londra se anunță 
că pănă acum s’au arestat 66 propagan
diste pentru acordarea drepturilor electo
rale femeilor. Ele au fost condam
nate ia amende de la 1 pănă la 4 livre și 
la închisoare de la 15 zile pănă la o lună. 
Condamnatele sunt hotărâte a merge la 
închisoare.

Societatea de fotografi germană își va 
ținea în anul acesta în 30 August a 36-a 
adunare în Bremen cu concursul societă
ților «Verein Bremer Fachphotographen*  
și «Photographische Gesellschaft in Bre
men*.  Presidiul de onoare 1’a primit cu 
multă amabilitate primarul din Bremen 
d-l Dr. Marcus. Ședințele și espoziția îm
preunată cu această adunare se vor ținea 
în sălile din «Parkhaus*.  Societatea de 
navigare «Norddeutscher Lloyd*  și-a ofe
rit cunoscuta ospitalitate acestei serbări, 
nvitând pe participant de a cerceta în 
29 August mai întâi docurile și porturile 
din Bremen, precum și vaporul «Cecilia*  
și după acea să se îmbarcheze pe vaporul 
«Vor wărts*  cu care vor face o călătorie pănă 
la farul »Rotesand*  unde li-se va oferi 
din partea lui «Norddeutscher Lloyd*  un 
banchet splendid. Aceia cari vor să parti
cipe la această întrunire pot afla detalii 
în Bremen la președintele societății foto
grafice »Willy Dose (fotograf) Wall 117 și 
în Weimar la președintele societății foto
grafice d-l Karl Schwier*.

In închisorile din Rusia a fost mare 
iritațiune în zilele acestea în urma faimei 
că țarul va da amnestie pentru condam- 
nații politici. S’au întâmplat conflicte între 
arestanții cei de la administrația închiso
rilor. Alte conflicte s’au iscat din cauza 
numeroaselor telegrame ce le-au adresat 
condamnații politici deputaților din Dumă 
cerând amnestie. Urmarea acestor conflicte 
a fost ca în închisorile din Kostroma,,. le- 
katerinoslav, Minsk, Kavan și Twer a iz
bucnit greva de flămânzire.

Omor dublu pentru o găină. Din Nyi- 
regyhaza se vestește că cârciumarul de 
acolo Ioan Zsiros a furat de la soacra sa, 
Iosefa Duleban, o găină. Aceasta vrând 
să-și ia găina îndărăt, Zsiros a lovit’o cu 
săcurea în cap așa că la moment a murit. 
Nevasta cârciumarului vrând să vină în 
ajutor mamei sale a fost asemenea ucisă 
oe fiorosul ti bărbat, Zsiros a fost imediat 
arestat de gendarmi.

Tragere la țintă Batalionul regimen
tului de honvezi dislocat în Brașov va avea 
în ziua de 27 1. c. eserciții de tir în 
Poiana.

AviS. Din cauza repausului Domine- 
cal va fi deschisă în oraș (cetate) mâne 
de la oarele 1—9 seara numai farmacia 
«La leu*  a d-lui Fr. Stenner str. Porții 
nr. 21.

0 specialitate austriacă. Pentru cei ce 
sufer de stomac se recomandă folosirea 
prafurilor veritabilei Seidlitz ale lui Moli, 
ca o doftorie de case probată ce întărește 
stomacul și promovează mistuirea. O cu
tie 2 cor. Se trimite zilnic cu rambursa 
poștală de farmacistul A. Moli, liferantul 
curții c. și r. Wien 1. Tuchlauben 9. In 
depositele din provincie să se ceară es- 
pres preparatul Moli, cu marca de scut și 
subscriere. — ț5)
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Educația prin sine însuși.
Necesitatea unui idea! în viață.

De G. Aslan.

(F i n e.)

Odată ajunși să ne cunoaștem pe noi 
înșine vom alcătui un plan de îndreptare. 
In privința aceasta avem o metodă exce
lentă: calendarul lui Franclin. Această me
todă e așa de simplă, încât ne temem că 
nu i-se va da întreaga importanță pe care 
o are. De aceea vom spune mai întâi în 
câteva cuvinte cine a fost Franclin și ce 
a devenit el cu practica acestei metode.

Benjamin Franclin, filozof, fizician și 
om de stat americaD, s’a născut la Boston 
în 1706. Era fiul unui modest fabricant de 
lumânări. Fiind sărac și trebuind să învețe 
un meșteșug pentru a-și asigura existența, 
intră ca ucenic în fabrica tatălui său. Ne- 
plăcându-i această meserie, intră apoi ca 
ucenic în tipografia fratelui său. După o 
viață plină de muncă stăruitoare, Franklin 
izbuti să deschidă o tipografie a lui. Din 
acel moment, putând dispune de mai mult 
timp liber, începu să-și facă propria lui 
cultură. Fondă un jurnal și publică alma- 
riahul zis »al bunului Richard*,  în care 
dedea povețele pe care le scosese din viața 
lui. Acest almanah avu un succes enorm. 
Franklin, fiind încurajat fondă un club de 
lectură, o bibliotecă, un spital, o societate 
de asigurare contra focului și luă multe 
alte inițiative frumoase. In acelaș timp se 
ocupă de știință și inventă paratrăsnetul: 
fapt pentru care a fost ales membru al 
academiei franceze și al societății științifice 
din Londra. Intră apoi în viața politică și 
contribui mult la independenta Statelor- 
Unite.

*) Autobiografia lui Franklin a fost publi
cată de editor sub titlul bine meritat Comment 
on dement un liomme.

Viața lui Franklin, povestită de el 
însuși în memoriile sale, e un model demn 
de admirat. Citind aceste memorii rămâi 
uimit de ce poate să facă un om, care nu 
se dă în lături dela nici o greutate. Franklin 
a fost și va rămâne tipul omului, care se 
ridică prin propriile l'ui forțe, dela cea mai 
de jos treaptă a societății, la cele mai înalte 
onoruri. La moartea lui Constituantele 
franceze au votat un doliu de trei zile.

>Imi formai, zice Franklin în auto
biografia sa*)  planul îndrăzneț și anevoios 
de a ajunge la perfecțiunea morală. Doriam 
să-mi petrec viața fără de nici o greșală; 
vream să fiu stăpân peste tot ce m’ar fi 
putut duce la greșală: aplecarea naturală, 
societatea și deprinderea.

>Fiindcă cunoșteam sau credeam că 
cunosc binele și răul, nu înțelegeam pentru 
ce să nu pot face binele și să nu mă feresc 
de rău. îndată însă văzui că am întreprins 
o sarcină mai grea de cum îmi închipuisem 
la început. Când eram mai atent și mă 
siliam din toată inima să mă feresc de o 
greșală, cădeam adesea în alta, fără să 
observ; deprinderea era mai tare decât 
atențiunea; aplecarea firerscă era mai tare 
decât rațiunea.

»In sfârșit, după observațiile făcute, 
mă încredințai că, deși suntem convinși 
despre interesul ce avem ca să fim pe de
plin virtuoși, totuși această convingere nu-i 
deajuns; ca să preîntâmpine greșala e nevoie 
să rupem in deprinderile contrarii să ne 
formăm altele bune, să ne întărim într’ân- 
sele, căci altfel niciodată nu vom fi siguri 
de o îndreptare statornică a conduitei 
noastre. Ca să ajung acest scop, mă gândii 
să adopt următoarea metodă:

»Sub 13 titluri coprinsei toate virtu
țile pe care atunci le priveam ca necesare 
sau de dorit, și alăturai pe lângă fiecare 
câte o scurtă învățătură, care arată pe 
deplin întinderea ce dăm însemnătății lor. 
Iată aceie virtuți, urmate flecare de pre
ceptul lor:

1. Sobrietate. Nu mânca până la în- 
greuiare, nu bea până să te amețești.

2. Tăcere. Nu vorbi decât ceea-ce 
poate fi folositor ție și altora; ferește-te 
de convorbirile deșarte.

3. Ordine. Fiecare lucru să-și aibă un 
loc, fiecare afacere un timp hotărît.

4. Rezoluțiune. Fii decis a face ce ești 
dator să faci, execută fără șovăire ceea-ce 
ai hotărît.

5. Economie. Nu face nici o cheltuială 
decât pentru binele tău sau al altora, adică 
nu cheltui nimic fără necesitate.

6. Aplicare. Nu perde timpul, ci ocu- 
pă-te neîncetat cu ce e folositor; și abține-te 
dela orice faptă de prisos.

7. Sinceritatea. Ferește-te de orice 
prefăcătorie vătămătoare, formează-ți cu
getări drepte și inocente, și conformează-te 
lor, când vorbești.

8. Justiție. Nu face rău nimenui, vă- 

tămându-1 în interesele lui. ori neîngrijind 
a-i face binele la care te obligă datoria.

9. Moderațiune. Ferește-te de extreme, 
nu te supăra de nedreptățile ce ți-se fac, 
pe cât crezi că nu le meriți.

10. Curățenie. Nu suferi necurățenie 
nici pe corp nici pe vestminte, nici în casă.

11. Liniște. Nu te turbura de nimicuri, 
nici de întâmplări obișnuite sau de care 
nu poți scăpa.

12. Castitate.
13. Umilință. Imită pe Socrate și pe 

Christos.
>Dorința mea fiind să mă deprind cu 

toate aceste virtuți, mă gândii că, în loc 
să-mi împrăștii atențiunea, încercând să Ie 
posed pe toate de-odată, ar fi mai bine s’o 
restrâng câtva timp numai asupra uneia 
din ele; și după ce mă voi asigura de 
dânsa, să trec la alta; și așa mai încolo, 
până le voi dobândi pe câte treisprezece. 
Și fiindcă câștigarea de mai înainte a câ
torva dintr’însele putea să înlesnească pe 
a celorlalte, așezai mai întâiu sobrietatea, 
pentrucă ea tinde să ne dea liniște de spi
rit, minte limpede : lucruri atât de nece
sare, când trebue să fim în necontenită 
veghere și să ne ferim de momirea vechi
lor deprinderi, de puterea ispitelor ne
curmate-

>După ce realizai această virtute și 
mă întări într’ânsa, tăcerea devenea mult 
mai ușoară. Dorind ca deodată cu perfec
ționarea în virtute să capăt și cunoștințe, 
judecai că în convorbire, mai curând le 
dobândește cineva prin ureche (ascultând), 
decât prin limbă (vorbind). Prin urmare, 
voind a curma deprinderea ca aveam dea 
tot flecări, de a tot face spirite și glume 
satirice, care mă făceau să nu fiu primit 
decât în societăți ușuratece, dădui locul 
de al doilea tăcerii,

>Cu ajutorul ei și al ordinei, ce vine 
după dânsa, speram să câștig mai mult 
timp, spre a-mi termina proiectul și stu
diile mele. Rezoluțiunea, îndată ce ajunse 
pentru mine o deprindere, căută să mă 
întărească în silințele ce-mi dam ca să do
bândesc celelalte virtuți. Economia și si
lința scăpându-mă de datoriile ce mai 
aveam de plătit și aducându-mi belșug și 
independență, trebuiau să-mi înlesnească 
practicarea sincerității, a justiției și a ce
lorlalte virtuți.

» Atunci, conchisei că, după cum a zis 
Pitagora în versurile lui de aur, era ne
apărat necesară o examinare zilnică. Ca s’o 
pui în lucrare, adoptai această metodă :

»Făcui un caet, în care, pentru fie
care virtute destinai o pagină, liniată cu 
roșu în șapte coloane — adecă câte una 
pentru fiecare zi a săptămânei.

>Peste aceste coloane, trăsei 13 linii 
roșii transversale, destinând câte o coloană 
pentru fiecare virtute. Puteam însemna ast
fel toate greșelile care, după cercetarea 
mea, vedeam că le făcusem în ziua aceea 
în contra vre-unei virtuți.

»Apoi mă întrebai în fiecare seară-: 
ce bine am făcut astăzi? Apoi mă hotărâi 
să observ cu strășnicie, în curs de o săp
tămână una după alta, fiecare virtute.

>Astfel în prima săptămână grija mea 
de căpetenie fu să mă feresc de cea mai 
mică greșală contra temperanței, lăsând pe 
celelalte virtuți în voia întâmplării, dar în- 
sămnând în fiecare seară greșalele făcute 
contra lor. Dacă în prima săptămână mă 
credeam destul de pregătit în practica pri
mei virtuți, încercam să-mi întind atențiu
nea asupra virtuții de a doua, și procedând 
tot așa până la cea din urmă virtute, pu
tui să fac un curs complect în 13 săptă
mâni și să-l repet de patru ori pe an.

»După cum grădinarul nu caută să 
smulgă toate buruenile deodată, ceeace ar 
întrece puterile sale, ci îngrijește mai în
tâiu o brazdă și nu trece la alta până n’a 
isprăvit cu cea dintâiu, tot astfel și eu 
speram să gust plăcerea de a vedea în pa- 
ginele calendarului meu progresele pe care 
le făceam în fiecare virtute, prin scăderea 
treptată a numărului însemnărilor. îmi pro
pusei în sfârșit, ca să reîncep de multe ori 
această metodă până ce voi ajunge să am 
fericirea să văd livretul meu alb, după o 
cercetare de 13 săptămâni.*

In resumat, pentru a ne face educa
ția trebue să avem mai întâiu un ideal cât 
mai înalt, cât mai convingător și perma
nent în sufletul nostru.

AI doilea, trebue să căutăm a ne cu
noaște pe noi înșine, în care scop ne vom 
reculege adesea, dacă se poate în fiecare 
seară, pentru a ne examina faptele pe care 
le-am săvârșit în cursul zilei și întâmplă
rile la care am luat parte.

Al treilea, vom alcătui un plan de 
educație bine hotărît și vom urmări reali
zarea lui astfel, ca să ne scăpăm treptat 
de defectele pe care le avem și să dobân
dim cal tățile ce ne lipsesc.

Studentul, care se însuflețește de un 
ideal în viață, care își formează un plan 
de cultură proprie și veghează neîntrerupt 
la realizarea lui, acordând fiecărui moment 
importanța pe care o are ; studentul care 
își formează asemenea deprinderi energice, 
poate fi sigur de un viitor frumos. O viață 
sublimă e un ideal al tinerețe! realizat de 
omul matur.

Ori cât de mare ar fi fatalitea eredi
tății și a împrejurărilor, omul se poate 
cuceri pe sine și ajunge să fie stăpânul de
stinului său. Noi hotărîm de soarta noas
tră : s’o facem cât mai bună!

(„Rev. Idealistă1'.)

Bibliografie.
In tipografia seminarială din Blaj a 

apărut „I. P. Tousaint. Sfaturi pentru ță
rani și viața s-tului Izidor". Prețul 16 fii. 
Traducătorul însoțește această folositoare 
scriere cu o prefață mai lungă, în care 
zice între altele următoarele: >Gândul bun 
și curat de a deștepta în inima poporului 
religioșitatea și credința vie, a căror bun 
și binecuvântat sfârșit va fi sirguința, cru
țarea, un trai cumpătat și pacînicși înain
tarea pe toate căile, — m’a îndemnat să 
dau în traducere viața sfântului Izidor, 
care la apuseni se socotește de cel mai 
frumos chip al muncitorilor de câmp. Pilda 
lui și cele treisprezece sfaturi, ce le dă 
autorul I. P. Tousaint, pot să slujească și 
țăranilor noștri de învățătură și mân
gâiere*. ULTIME ȘTIRI.

Viena. 23 Martie. Wekerle a fost 
primit astăzi în audiență de Maj. Sa. 
Wekerle a raportat asupra decursului 
desbaterilor pentru pactul economic.

București. 23 Martie. Ministrul român 
de externe a transmis reprezentanților Ro
mâniei în străinătate următorul comunicat:

>In Moldova au avut loc mișcări 
agrare foarte serioase. Un mare număr de 
cete de țărani s’au dedat în multe locuri 
la acte de sălbătăcie ; cu toate acestea ști
rile răspândite sunt foarte exagerate și ca 
să dau un exemplu voi aminti că în lași 
n’au avut loc excese. Autoritățile din Iași 
au făcut tot posibilul pentru reprimarea 
mișcărei agrare. Guvernul a fost împuter
nicit de parlament de a concentra pe toți 
rezerviștii și coneediații. Mai multe regi
mente din corpul II. de armată din Bucu
rești au fost trimise acum în Moldova unde 
au și avut loc mai multe ciocniri intre ță
rani și soldați. Intre țărani sunt mai multi 
morți și răniți. Guvernul speră că în urma 
dispozițiunilor luate, ordinea va fi în cu
rând restabilită*.

București. 23 Martie. Primul-mi- 
nistru Cantacuzino a declarat unui 
reprezentant al biroului de drept al 
evreilor germani, care a cerut infor- 
mațiuni asupra răscoalelor din țară, 
următoarele : Excesele vor fi împiede
cate cu puterea armată. Ordine re
spective au și fost date prefecților. 
Dacă totuși turburările s’ar repeta, 
se va proclama stare de asediu în 
toate locurile unde sunt turburări. 
După informațiunile ce are — a zis 
primul-ministru — mișcarea e între
ținută din Rusia, ele unde e întreți
nută. și cu bani. In Iași a fost prins 
un agitator rus, la care s’a găsit o 
corespondență extrem de compromi
țătoare cu asociația bărbaților ruși.

București. 23 Martie. Constatându se 
că unii membrii aparținători cercurilor so
cialiste din București, Brăila și Galați au 
început să distribue în comunele din jurul 
Bucureștilor manifbste revoluționare, auto
ritățile administrative au primit ordin să 
proceadă cu cea mai mare energie contra 
instigatorilor criminali și a celor cari vor 
urma povețele lor. S’au făcut deja câteva 
arestări.

București, 23 Martie. D-nii Gr. G. 
Cantacuzino și D. Sturdza au discurat eri 
timp de peste o oră asupra anteproiec
tului de lege contra trusturilor arendă- 
șești. După aceea s’a ținut un consiliu de 
miniștri.

București. 23 Martie. La Siliștea (ju
dețul Suceava) să fi avut loc eri o ciocnire 
între trupe și răsculați. Se vorbește de 60 
morți și răniți. Știrea încă nu s’a confir
mat. — In numeroase localități au fost 
arestați șefii răsculaților. La Răcești (jud. 
Vaslui) soldații, fiind împresurați de aproa
pe 2000 țărani, au tras asupra acestora. 
Sunt numeroși morți și răniți.

București, 23 Martie. După ședința de 
eri a camerei, numeroși deputați s’au în

trunit pentru a formula o propunere, de 
a să cere guvernului proclamarea stărei 
de asediu în județele răsculate.

Botoșani, 23 Martie. O tragedie zgu
duitoare s’a întâmplat alaltăeri aici. D-l 
loan Popovici Băznoșanu, fiul mai mic al 
marelui proprietar Băznoșanu, sosise dela 
moșia Albești, unde se revoltaseră țăranii, 
după patru nopți nedurmite la Botoșani. 
Pe când dormea întră în casă fratele său, 
inginerul Băznoșanu. loan trezindu-se spe
riat din somn și crezând că e un țăran 
răsculat, a pușcat asupra fratelui său, care 
a rămas pe Ioc mort. Observând mai târ
ziu crima săvârșită, voia să se sinucidă 
dar fu împedecat de servitorii, cari intra
seră în odaie, alarmați de pușcăturile date.

Petersburg. 23 Martie. In Odessa s’a 
întâmplat o mare nenorocire în timpul 
unei reprezentații de binefacere. Copii de 
câte 9—10 ani reprezentau o feerie cu 
zâne, în care aveau rol și fulgi de zăpadă. 
Deodată se aprinse pe un copil un fulg de 
zăpadă din vată. In câteva clipite toat,ă 
scena fu cuprinsă de flăcări. Au ars 9 copii, 
Iar 10 au fost grav răniți. Spectatorii fură 
cuprinși de o mare panică. Mai multe mame 
de copii au înebunit de groază.

Diverse.
Originea vinului. In biblie se amin

tește Noe ca cel mai vechiu cultivator al 
viței de vie. Această legendă așază mor
mântul lui Noe pe Libanon. Pe coastele de 
est ale Libanului cultivarea viței, până la 
o înălțime de 1500 m. este aproape singura 
ocupațiune a locuitorilor.

După cules strugurii sunt puși pe 
acoperișele plane ale caselor, espuși fiind 
la razele soarelui și după aceea storșî cu 
mânile deasupra unui vas.

Vinul de Libanon este escelent și se 
esplică foarte biue legenda, că părintele 
viței de vie se află îngropat acolo.

Noe însă, ca păpîhte al viei, are și 
concurent), cari revindică pentru ei aceeași 
glorie. Intre altele Chinezii afirmă că la ei 
s’a descoperit mai întâiîî prepararea vinu
lui. Legendele lor spun, că un agricultor 
cu numele Itye a preparat întâîQ vinul în 
timpul domniei împăratului Yu, în anul 
2207 a. Chr. Dar deoarece consumațiunea 
vinului era însoțită de consecințe rele, îm
păratul Yu interzise întrebuințarea șipre- 
parațiunea lui.

Și Persienii revendică pentru ei glo
ria descoperirei vinului. Astfel o legendă 
persană povestește că persianul Jemșeid, 
cere mânca bucuros struguri, păstra sucul 
lor în mai multe cane. Când în timpul fer- 
mentațiunii beu într’o zi dintr’o cană, se 
îmbolnăvi și pentru ca să se evite vre-o 
nenorocire, scrise pe fiecare cană >otravă*.  
Curând după aceea una din soțiile sale, care 
căzuse în disgrație, voia să se sinucidă și 
astfel se hotărî să bea din acea >otravă«. 
Tristeța ei se prefăcu însă în bucurie, iar 
când beu și mai mult, fața i-se înflori și 
astfel întră din nou în grația soțului ei. 
Ea păstra secretul și consumă întregul 
deposit. Când Jemșeid observă, că ulcioa
rele sunt goale, femeea îi descrise efectul 
în colori atât de vii, încât Jemșeid repeta 
încercarea și astfel vinul a fost desco
perit.

Afară de aceea trebue amintit, că 
pi imul nume al Americei a fost Vinland. 
După cum se spune navigatorii normani 
încă înainte de Columb au ajuns la țăr
mul nordamerican.

in anul 1000 d. Chr. se zice, că Leif 
cel fericit, fiul regelui Normanilor Erich 
cel roșu a ales numele de Vinland pentru 
țara cea nouă, fiind-că tovarășul său, Ger
manul Tyrkerk, după debarcarea la țărm 
între Nev-Jersey și Maine zise că aici vi
nul crește ca și în țara lui.

In Germania se cuitivă vinul din vea
cul al treilea după Chr. împăratul roman 
Probus planta prima viță în țările rhenane 
în anul 230 d. Chr. Carol cel mare era un 
mare promovator al culturei viței de vie. 
Pe la sfârșitul veacului al XI călugării au 
plantat celebrele vii dela Johannisberger.

£

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



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 56-4907.

garantează soiuri veritabile de

e^eeeeeeee

M.Fr.Wilkjun.&Comp.
Codlea (Comitat BrassO.) 
PREMIAT CU MEDALIA D'AUH 1906 
PLANTATIUNE NOUĂ DEGR ADIN1. 
catalog principal gratis*

I

© 
a

PUBLICATIONS.
Este de obște cunoscut, că pre

țurile materialului de metal sau ur
cat întreit ba chiar înpătrit.

In aceî aș raport sau urcat de 
odată și plățile lucrătorilor așa că 
aceasta împrejurare, și urcarea chiel- 
tuelelor de regie precum și scum- 
petea generală, ne silesc ca prețu
rile de până acuma, cari de muit 
nu corăspundeau împrejurărilor, și 
numai din cauza concurenței celei 
mari au fost scăzute, acuma să le 
urcăm pentru toate lucrările de tini- 
cbigerie.

Facem cunos< ut că am cumpă
nit bine toate acestea, și în deosebi 
am ținut seamă și de concurența 
d’afară.

Rugându-ne a lua la cunoștință 
cele de sus. Semnăm cu toată Stima.

Asociația Tinichigiilor.
Nr. 27527,-8.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 22 Martie 1907.

Măsura 
s6u 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii

1 H. L. Grâul cel mai frumos. 13
Grâu mijlociu . . . 12 —
Grâu mai slab . . . 11 —
Grâu amestecat , . 10 —

J) Săcară frumosă. . . 9 ■ —
Săcară mijlocia, . . 8 60
Orz frumos .... 9 —

n Orz mijlociu. . . . 8 40
Ovăs frumos. . . . 7 —

w Ovăs mijlociu . . . 6 60
Cucuruz .................... 9 —

j) Mălaiu (meii!) . . . 9 —
Mazăre........................ 18 —

țț Linte......................... 56 —
Fasole......................... 18 —

a Sămânță de in. . . 18 —
Sămânță de cânepă . 15 —
Cartofi........................ 2 —
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . 1 , 28
7> Carne de porc . . . 1 28

Carne de berbece. — —
100 kil. Sătt de vită prospăt . 40 —

Său de vită topit. . 62 ■ —

b.-friJTinyi
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ANUNȚ.I
Am onoarea a aduce la cunoștința On. public românesc 

cumcă mi-am asortat prăvălia mea cu

cele mai frumoase

tofe de haine b&rb&ieiti
de primăvară Și vară, aduse de mine personal și comandate 
dela cele mai bune firme, englezești, austriace și indigene.

Sunt în plăcută posiție a satisface tuturor gusturilor în 
materia aceasta prin eleganța stofelor și efeptuirea 
solidă și de gust a coinaiizilor.

Stofe indigene și englezești în abundanță!
---- Prețurile cele mai moderate. ■■ ----

Sunt convins cumcă Onoratul public românesc mă 
sprijini ca pe unul dintre cei mai distinși croitori din Brașov, 
decorat la expoziția din București cu medalie de argint și diplomă de re
cunoaștere — Journale de modă în continuu stau la dispoziție 
în prăvălia mea DC*  Strada Miliael-Weiss Wr. 96.

Cu toată stima

PETRU PAVEL.

va
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La Fleur Anti nicotinir
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Picături pentru ușurarea vânturilor și cârceilor

w Bibergeiltropfen -w
Un medicament de casă probat încă din anal 1844, care 

escitează pofta de mâncare și promovează mistuirea.

Prețul unei sticle 1 cor.
Se trimite numai 2 sticle cu rambursă de 2 Coroane 50 bani.

Comand.e a, se adresa :

JULIUS BITTNERS Apotheke in Gloggnitz
(2775,1-25.) Wiederoesterreich.

Gard viu de mărăcini
Mărâcini-Gleditschia 

prosperează iute în ori-ce fel de pă
mânt, resistă prin ghimpi deși ani
malelor, durează 70—80 ani, cresc 
așa de îndesat că nu pot r^zbî nici 
galițe, nici purceii. Un gard vecinie 
nerăzbit. Mărăcinii se pot planta păna 
la mijlocul lui Maiu. vlăstari se păs
trează în pivnițe cu ghiață Regule 
tipărite cum să se planteze se dau 
la fie-care comandă. Dacă nu con
vine mărăcini trimit gard de drot, 
cel mai perfect fabricat, >eft>n 100, 

150, ‘200 cm. de lat.

Umbrar de vițe 
este podoaba caa mai 
frumoasă la casă, O 
colecție constă din 8 
sorturi de vițe, HO de 
rădăcini, o rădăcină 
produce 200—800 de 

struguri.

Butași de struguri 
spre completarea lip- 
selor la plantarea de 

de struguri perfeot des-vițe, 60 de soiuri 
voltați, ou rădăcini moi.

U e i a w a r e
viță lucie, car° încolțește la fie-care oară, 
‘oiu nobil. De 18 ani plantez 40 de jugăre. 
Un jugăr pr duce 35 Hectolitri Vinul este 
dulce și tare. Pentru manip lare nu este 
trebuință de vje-o știință, de aceea mulți 
cultivatori de vin sunt contra
Descriere și catahgurî ilustrate cu conținut in
structiv spre orientare trimite gratis și franco 
GABRIEL NAGY proprietar de vii în 

Nagy-Biagya.
— Coreapondență în toate limbile.
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Prafurile-Seidlitz ale lui MOLL
Veritabile numai dâcă fie-care cutia este provădută eu marca de 
------  apărare a lui A. MOLL și cu subscrierea sa. -----------------

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți
lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
sțipajiunel cronice, suferinței de ficat, oongestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii îococe. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2.— Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judecătorâscă.

Franzbranntwein și sare a iui Moll.
Veritabil numai ducă fle-cnre sticlă este provăijută eu marca 
------------------ de seutire și eu plumbul lui A. Moli __________

Franzbranntwein-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 răce!ă. — 

Prețul unei cutii originale plumbate cor. 1.90.

MOLL’S
Franibmniwn 

ind SalZ
!■

♦

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

Cinci bucăți cor. 1.80.
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provădută cu marca de apărare A. Moli. = 

Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien,I. Tnchlauben 9, 
c. și reg. iurnisor al curții imperiale.

— Comande din provincia se efectuăză dilnic prin rambursă postulă —
La deposite să se ceră anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca de apă

rare a lui A. MOL L.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Both și e n gros la 

O. JEremias Nepoții, și C. H. Feustâdter.

■
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Mare asortiment âe stofe indigene și din străinătate!

P. T.
îmi iau voia a aduce la cunoștința On. public din oraș și îm

prejurime că am deschis un

w Deposit de postavuri -w 
îxx leg'ăt^iiă cu txxx modern 

kv Atelier de croitorie
în Piața dm Soc, Strada Vămii Nr. 2fl.

Cu stofe de modă indigene, precum și cu stofe veritabile en
glezești, scoțiene și franțuzești sunt bogat asortat, încât pot corăspunde 
tuturor dorințelor.

Atelierul meu de croitorie stă sub conducerea unui specialist în 
croit; care a lucrat în capitalele principale, așa că iau garanția deplină 
pentrn ireproșabilă croitură.

Apelând la sprijinul întreprinderii mele, asigur serviciul cel mai culant și prompt 
Cu toată stima

JOSIF LISCHKA.
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Tipografi» A Sdureșianu, Brașov.


