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Adunarea din Brașov.
Nu vorbim de o adunare trecută, 

ci de adunarea poporală ce a fost 
convocată pe ziua de Vineri în 29 1. 
c. din partea Românilor în chestiu
nea proiectului școlar al lui Apponyi.

N’am mai putut să însoțim con
vocarea la această adunare cu espu- 
nerea așteptărilor ce le avem față cu 
ea, fiind timpul prea scurt, deoarece 
am primit’o numai înainte de înche
ierea foaiei. Ținem a o face astăzi la 
locul acesta. Era un timp când Ro
mânii din Brașov și jur erau cei din
tâi la toate manifestațiunile împreu
nate cu luptele noastre naționale. 
Cine dintre cei mai în vârstă nu-și 
aduce aminte de impozanta adunare 
ce au ținut’o Românii din Brașov la 
1883 când cu proiectul de lege ma- 
ghiarizător relativ la școalele medii? 
Atunci s’au inaugurat la noi meetin- 
gurile de protestare în contra siste
mului asupritor de guvernare tiszaist.

Partidul nostru național, unitar 
și solidar, era înființat numai de 2 
ani și pulzațiunea lui începu a fi tot 
mai viuă și puternică.

Nu este momentul acuma să fa
cem o escursiune în trecut și să ară
tăm ce s’a întâmplat în răstimpul 
acesta de aproape 24 de ani; să ară
tăm prin câte peripeții au trecut lup
tele noastre naționale și cum am fost 
tot mai mult strâmtorați și scurtați 
în libertatea mișcărilor noastre pănă 
ce am ajuns în epoca tristă de azi, 
când totules te falzificat, când partidul 
nostru național este legat și ferecat și 
aderenții lui nu se mai pot mani
festa decât îmbrăcați în tunica co
lectivității de indivizi și cetățeni.

Nu este momentul de a vorbi 
despre toate acestea, dar este la timp 
și considerăm de o datorie a noastră 
a reaminti Românilor brașoveni mân
drul rol ce’l aveau odinioară în frun
tea mișcărilor naționale, care trebue 
să fie și în împrejurările de astăzi 
pentru ei un împinten de-a lua parte 

FOILETONUL »GAZ. TRANS.<
'A--VA ».V<V W V'-.V .%> V SXMVMV \. VAXXS.XV

De prin Ardeal.
Legende despre comori.

I.
Leagăn de povești și de minunate 

egende este Ardealul. înaintașii ne-au lăsat 
povestite în vorbe frumoase vitejiile voini
cilor din neamul nostru, cari se luau la 
harță cu smeâ și răpuneau balauri floroși, 
cu câte nouă capete. Ne-au lăsat tradiții 
despre munți, râuri și despre cetăți stră
vechi și ni-s’au păstrat prin veacuri legende 
măiestre despre comorile ascunse în sânul 
pământului.

In munții și dealurile noastre de 
calciu, spălăcite de ape, se află nenumărate 
peșteri, crepături și găuri suterane. Dacă 
în aretui acestora ciocănim stânca cu un 
drug de fier sau cu muchea toporului, pă
mântul dă un sunet a gol, un sunet tainic, 
zângănitor. Poporul crede, că prin astfel 
de 1< curi sunt ascunse comori de bani și 
alte scumpeturi, străjuite de zine sau de 
duhuri rele. Și în fantazia lui vie el și-le 
închipuie în proporții uriașe și le zugrăvește 
atât de măiestru și plastic, încât figurân- 
du-ți-le aievea, îți vine să le sorbi cu ochii.

Dar să grăiască legendele ....

în mod cât mai împuitor la adunarea 
de Vineri.

Aici în orașul nostru și în comu
nele din jurul lui activitatea pe tere
nul educațiunei școlare e de dată ve
chie și a fost mănoasă. Gimnaziul nostru 
și-a serbat de multjubileul semisecu- 
lar și câte alte școli nu s’au ridicat 
în Țara Bârsei împrejurul lui! Am 
fost în acest colț al țărei puțin mai 
feriți de ciocnirile ce au avut să le 
sufere Românii din alte părți din par
tea șovinismului deslănțuit. Dar de 
un șir de ani încoaci au început să se 
arate și aici tot mai tare semnele de 
intoleranță și nenumăratele legi și or- 
dinațiuni de maghiarizare au amărât 
și viața școalelor românești din Țara 
Bârsei.

Totuși încă poate nici unul din
tre număroșii amici ai școalei din a- 
cest ținut nu și-a dat seamă ce ar 
fi într’o zi când, realizându-se măsu
rile propuse de actualul ministru de 
culte și instrucțiune publică, ne-am 
pomeni că în școalele noastre popo
rale se predă și se vorbește mai mult 
ungurește decât în limba noastră ma
ternă ; ne-am trezi că stăm față cu 
dascăli ai acestor școale cari nu mai 
vreau să știe de căpeteniile noastre 
școlare bisericești, ci numai de ceea 
ce vor voi funcționarii dela admini
strația politică, și de ceea ce le va 
porunci ministrul.

Să-și închipuiască fiecare un mo
ment numai o astfel de stare de lu
cruri la institutele noastre de învăță
mânt și va înțelege pe deplin însem
nătatea ce o are pentru noi și pentru 
viitorul școalelor noastre ceea ce se 
plănuește în sânul guvernului contra 
lor prin proiectul de lege școlar ; va 
înțelege de ce noi Românii trebue 
să ne ridicăm glasul și toți c’un gând 

; și c’o simțire să protestăm.
Dar n’a fost de lipsă să le mai 

spunem acestea în special Românilor 
din orașul și din comitatul nostru. 
Cunosc ei foarte bine primejdia de 
care este amenințat de prezent învă

In valea râulețului Vargyaș din Să- 
cuime, în o regiune romantică și sălbatică, 
departe de așezările omenești, în coasta 
dealului Mal, își cască gura peștera dela 
Almaș (Homorod). Este cea mai mare 
peșteră a noastră, cu 52 de încăperi mari, 
boltite și provăzute cu numeri de un inginer. 
Ele sunt împreunate cu coridoare, așa că 
întreg complecsul suteran are înfățoșarea 
unui labirint. In adâncimile tainice și stă
pânite de întunecime ale acestei peșteri 
se află comori nenumărate, buți pline-pli- 
nuțe cu galbini. Comorile sunt închise cu 
o uriașă ușă de fier și zăvorite strajnic, 
iar de păzitoare veghează asupra lor o zină. 
Ușa se deschide numai odată pe an, a doua 
zi de Rusalii, la miezul nopții și stă des
chisă două oare, apoi se închide iarăși cu 
mare zgomot. In acest timp poți să te în
carci de bănet, dacă îi știi locul de ascunziș.

Odată, așa se povestește, au sosit la 
gura peșterii trei călăreți streini, cine știe 
din ce țară depărtată. Ei s’au rugat de un 
cioban, ce-și păștea turma prin apn piere, 
să le grijească caii, cât vor zăbovi ei în 
peșteră. Ciobanul ș!-a făcut urechea toacă 
și și-a văzut de turmă. Dar a avut să se 
căiască în curând, căci streinii ieșiră din 
peșteră cu câțiva saci plini cu galbini și 
încălecând se făcură nevăzuți.

La anul se iviră de nou călăreții. De 
astă-dată ciobanul fu prevenitor față de ei

țământul nostru. Dacă am accentuat’o 
aici din nou, am făcut’o pentru a 
atrage atenținnea tuturor, că este o 
chestiune de onoare pentru toți de a 
dovedi prin participarea în massă la 
adunarea de Vineri, că cunoaștem și 
apreciăm în adevăr importanța luptei 
ce ni-s’a impus din partea adversa
rilor culturei noastre naționale.

Limba maghiară în academia conzulară. 
Ministrul Apponyi a fost încunoștiințat din 
partea ministrului de externe br. Aehren- 
thal, că dreptul public ungar va fl primit 
ca studiu obligat în planul de învățământ 
al academiei conzulare. Mai departe a fost 
încunoștiințat, că se va da o îngrijire mai 
mare instrucțiune! limbei maghiare în 
academie. Elevii austriaci ai academiei vor 
trebui să petreacă 6 săptămâni de vacanță 
în fiecare an prin orașe curat ungurești, 
ca să-și însușească mai lesne limba ma
ghiară.

Bosniacii protestează contra legei de 
presă. Tinerii universitari din provinciile 
ocupate, cari studiază la universitatea din 
Agram, au ținut o întrunire, în care au 
protestat contra dispozițiunilor legei nouă 
de presă Introdusă în Bosnia și Herțegovina, 
cari dispozițiuni sunt mult mai reacționare, 
decât cenzura preventivă, ce a fost în vi
goare până acum. S’au mai plâns, că legea 
a fost adusă, fără a asculta pe factorii in
teresați și pe ziariști. Ca la noi.

Escursiune politică croată în Dalmația. 
Clubul partidului dreptei din dieta croată 
a decis a aranja la Paști o escursiune a 
tuturor politicianilor și publiciștilor croați 
îr> Dalmația și-i provoacă pe toți deputății 
croați să ia parte. Toate partidele și foile 
croate salută această acțiune, care va fi o 
demonstrație pentru încorporarea Dalmației 
cu Croația, un postulat vechiu de drept 
public al Croaților, pe care ei îl consideră 
acuma de actual.

Adunări poporale.
Locuitorii de pe valea Ampaiului apar

ținătoare de cercul Ighiului, cei din cer
cul Vințului de jos, din cercul Aîndulni, 
Uîoara precum și Românii din Alba-Iulia 
se convoacă la o adunare populară, care 
se va ținea la 11 oare a. m în 30 Martie 
1907 în orașul Alba-Iulia cu următorul
și străinii, scoțând iarăși bani din peșteră 
îi dădură și lui o ferdelă, de se 1'ăcu bo
gătan din sărac lipit ce era.

Afară de călăreții necunoscuți, cari 
pe semne aveau la ei iarba fiarelor, nici 
un om pământean n’a dat cu ochii de 
aceste comori....

In pasul Buzăului, în o gaură suterană 
asemenea se află grămădite mari comori. 
Lui Kovâry*)  i-a povestit poporul, că ușa 
de fier a acestei găuri este deschisă întot
deauna și poate lua oricine cât vrea din 
bani. Dar n’are nimeni folos de ei, căci 
sunt fermecați. In momentul, când streinul 
dă să pășească preste prag, ușa se închide 
cu o isbitură puternică și rămâne închisă 
câtă vreme nu se pun la Jocul lor toți 
banii, până ia cea din urmă fifirigă.

*

Câmpia, draga noastră Câmpie, cu 
poporul blând și satele-i liniștite, își are 
și ea legendele sale despre comori.

Amintesc aci una, legenda Horgoșului. 
In miezul Câmpiei, acolo unde se întâlnesc 
hotarele dela trei sate, al Velcheriului, al 
Tușinului și al Șărmașului, se ridică un 
deal — în limbagiu câmpenesc țucluiu — 
conic și înalt și se numește Horgoș. Din

*) Vezi: L. Kdvâry, Tort, regek, vol. I.

Program:
1) Deschiderea adunărei.
2) Alegerea biuroului.
3) Votul universal.
4) Libertatea pressei.
5) Proiectele de lege referitoare la 

școlile și învățătorii poporali confesionali.
6) Proiectul de resoluțiune.
Alba-Iulia, în 21 Martie 1907.
1) Patiția Rubin m. p., 2) Dr. loan 

Marciac m. p., 3) Dr. Enea Nicola m. p., 
4) Dr. Camil Velican m. p., 5) Octavian G. 
Sâmtion m. p., 6) Titus Ciortea m. p., 7) 
Ignațiu Borza m p., 8) Nechifor Hațiegan 
m. p., 9) Valeriu Valican m. p., 10) Anghel 
Roșea m. p., 11) loan Muntean m. p., 12) 
Iosif Roman junior m. p., 13) George Fi
lip m. p., 14) Simeon Dragomir m. p., 15) 
A. Cricavean m. p., 16) Aurel Stoica m. p., 
17) Iosif Roman senior m. p., 18) IoaD Tat 
m. p., 19) Kadar Petru m. p., 20) Sabin 
Solomon m. p., 21) Nicolau Dușia m. p., 
22) Simeon Micu m. p., 23) Rubin Patiția 
m. p.

*
Ni-se scrie că adunarea poporului 

i din comitatul Făgărașului în chestiunea 
proiectelor școlare se va ținea Marți în 2: 
Aprilie în piața mare din Făgăraș.

*

Cetățenii din cercurile electorale: 
Arad, Pecica, St. Ana, Ohișineu, M. Radna, 
Șiria, Roroșineu și losășel, sunt convocați 
la adunarea poporală, care se va ținea 
Luni, 1 Aprilie st. n. la oarele 11 în piața 
din fața Catedralei gr. or. române eu 
următorul program: 1) Deschiderea adu
nării și constituirea. 2) Desbaterea asupra 
proiectelor de lege ale guvernului cu pri
vire la școalele elementare. 3) Proiect de 
resoluție. 4) închiderea adunării.

Convocatorul este semnat de un nu
măr foarte mare de fruntași din aminti
tele cercuri, între cari și deputății Dr. N. 
Oncu, V. Goldiș, Dr. Suciu și Dr. St. C. 
Popp.

♦
»Tribuna« aduce știrea că în Vârșel 

se va ținea un mneting de protestare ro- 
mâno-sârbo-german.

Studenții români din Paris
contra proiectului Apponyi.

►
Studenții români de la universitatea din 

Paris, au ținut o întrunire în saloanele „Cercului 
Român1' (Cafe Voltaire), în care au manifestat în 
favorul dreptului de limbă al naționalităților din

bătrâni a rămas vorba, că în măruntaiele 
acestui deal se află ascunse comorile zinelor. 
Zinele își aveau aici casele lor pline cu 
bani de aur, argint și aramă și cu tot felul 
de pietri scumpe. Și ele nu lucrau alt-ceva 
decât numărau zi și noapte la bani, mu- 
tându-i din câte o bute în alta. Tot la 
șeapte ani odată, în z ua de Sân-Giorz, cu 
două ceasuri înainte de a se crepadeziuă, 
se despica dealul înspre răsărit și se des
chidea o ușă mare de piatră. Și cine se 
potrivea a fl atunci pe la Horgoș, avea ce 
să vază. Că rogu-vă, din casele zinelor 
strălucea bănetul și pietrile de diamant 
mai altfel ca sfântul soare, străluceau de-ți 
luau vederea.... Zinele ieșeau din case 
și se duceau după apă la fântâna lor, care 
esistă până azi în hotarul Tușinului și-i 
zice fântâna din Horgoș. Câtă vreme zinele 
erau duse, putea întră oricine în casele lor 
și putea lua din comori, dar trebuia să se 
grăbească, ca să nu treacă sorocul, căci 
atunci cât bați în palme dealul se încleșta 
și streinul era închis în adâncime, ca într’un 
mormânt.

Să spune, că așa a pățit în zilele din 
bătrâni un cioban, sau •— cum să zice pe 
Câmpie — un păcurar. Acesta a pândit 
sorocul și după ce zînele au plecat la fân
tână, a luat de două ori din bani, cât a 
putut duce cu gluga. Dar venind a treia 
oară, au nimerit acasă zînele, și daalul s’a 
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Ungaria, protestând împotriva proiectului de lege 
al ministrului de culte și instrucțiune publică Ap
ponyi, care țintește la maghiarizarea școalelor ro
mâne.

La apelul ștudenților, saloanele cercului ro
mân erau pline de tineri universitari și de alți 
Români locuitori in capitala franceză. întrunirea 
a fost presidată de Nicolae Enache. Au vorbit 
d-nii 0. Georgescu-Severin, care a arătat ce in
tenționează proiectul școlar al lui Apponyi și a 
înșirat toți pașii întreprinși pănă acum din partea 
Românilor în combaterea lui. In fața pericolului 
grav ce amenință naționalitatea română propuse 
a se vota o moțiune de protestare și a se pleda 
în pressa franceză și europeană pentru cauza cul- 
turei Românilor din Ungaria. Au mai vorbit d-nii 
Cezar Ionescu, Pleșoianu, Rara, Dragomirescu, Vic
tor Popp, Manolescu-Mlădian, Stoicescu ș. a. Apoi 
s’a cetit și s’a votat unanim o moțiune de urmă
torul cuprins:

^Studenții români din Paris, întru
niți în seara de 5/18 Martie 1907, spre a 
protesta contra proiectului de lege al mi
nistrului de instrucție Apponyi, privitor 
la școlile populare confesionale din Unga
ria au votat în unanimitate următoarea

Moțiune:
Studențimea universitară română din 

Paris înfierează cu toată energia proiectul 
de lege al ministrului Apponyi, ca tinzând 
lâ maghiarizarea școalelor românești din 
Ungaria.

Protestează contra acestui proiect de 
lege, care voește să asigure supremația 
unei rase în paguba celorlalte, într’un stat 
poliglot, a cărui constituție garantează 
egala îndreptățire a tuturor naționalită
ților.

Găsește nedemnă de un guvern ce 
se pretinde civilizat și. ca o pată pentru 
șecolul al XX-iea, tendința de a se desna- 
ționaliza prin forță națiunea română, care 
formează un element autochton ai statului 
ungar și care de altfel are drepturi isto
rice imprescriptibile în acest stat, — drep
turi consfințite în ce privește școala prin art. 
de lege 44 și 46 de la 1868.

Socotește că după cum Maghiarii au 
dreptul netăgăduit de a se cultiva în limba 
lor și a căuta a-și păstra naționalitatea, 
— același drept se impune, însă să fie re
cunoscut și respectat de asemenea Româ
nilor, căci după cum a spus-o Kossuth 
Lajos, de la care actualul guvern ungar 
pretinde, că se inspiră: »Fără de naționa
litate viața este de prisos; a pierde națio
nalitatea este a muri ca popor, pentru 
aceea naționalitateași limba sunt mai scumpe 
decât libertatea, de oarece libertatea per- 
dută se poate recuceri, pe când naționali
tatea odată perdută, e perdută de-a pu
rurea*.

*) Legenda aceasta mi-a comunicat-o cuno
scutul scriitor poporal Aron Bora Velchereanul din 
Velcher.

Consideră ca atare faptul de a se 
răpi primul drept ce are un individ, — 
dreptul de a se instrui în limba sa ma
ternă, limba care-i este sfântă, pentru-că 
e moștenită din străbuni și în care, deci 
în mod exclusiv, — poate să-și capete cu
noștințele elementare și necesare fie-cărui 
cetățean în secolul în care viețuim.

Condamnă pentru aceste motive pro
iectul ministrului Apponyi șiînvită guver
nul ungar, — în numele drepturilor sacre 
ale omului, a păcei și în interesul chiar 
al statului ungar, care numai printr’o egală 
îndreptățire a tuturor naționalităților poate 
propăși, — să retragă acest proiect de 
lege, menit numai a desbina pe membrii 
aceluiași stat._________________________
închis pe el. Și închis a rămas șepte ani de 
zile încheiați. Nu i-a mers însă tocmai rău 
sub pământ, căci zînele i-au dat o piatră 
lucitoare, spuindu-i că e fermecată și când 
va avea lipsă de ceva, n’are decât să o 
atingă și i să va da tot ce dorește. Apoi 
zăvorindu-1 într’o odaie, i-au dat de lucru 
să numere bani, mutându-i din o bute 
în alta.

La șepte ani dealul s’a desfăcut iară 
și păcurarul, dăruit din partea zînelor cu 
mult bănet, a eșit între oameni cari îl. ți
neau ca mort. Și s’a făcut putred de bo
gat omul nostru, încât n’avea păreche pe 
Câmpie. Dar lacom cum era, și-a pus în 
gând să scoață dinHorgoș toți banii zîne
lor. A năimit sumedenie de oameni, de au 
săpat dealul și aflând butea, în care a nu
mărat el banii, au legat’o cu lanțuri, au 
înjugat la ea zeci de boi și au dat să o 
scoată afară. Și era p’aci să isbutească, 
când eată măre, că lanțurile de-odată au 
trosnis și s’au rupt în două și butea s’a 
rostogolit în afunzime cu o detunătură 
groaznică, acoperindu-o pentru tot-deauna 
pământul. De atunci nu se mai știe nimic 
de comorile zînelor. Oamenii însă au cre
zut multă vreme, că le vor afla și au să
pat din timp în timp prin acel loc, căutând 
hani. Săpăturile să văd și azi înțelenite, 
pe coastele Horgoșului.*)

Contrariu va căuta a face cunoscut 
întregei Europe prin presă, întruniri și 
alte mijloace, ce se vor găsi potrivite, asa
sinatul ce se pregătește contra națiunei 
române, ca să se știe în ce mod se înțe
leg și se practică în al 20-lea secol în 
centrul Europei drepturile și libertățile de 
cătră Maghiari, deținători puterei în statul 
ungar.

Admiră lupta decisă și înălțătoare, 
ce a întreprins întreaga suflare românea
scă, întru apărarea școalei și bisericei na
ționale.

Admiră în deobște pe deputății na
ționaliști, cari în parlamentul ungar puțini 
la număr, au susținut însă cu demnitate 
și curaj drepturile națiunei române, — și 
nu se îndoește că-și vor face datoria pănă 
la sfârșit.

Trimite un salut frățesc Românilor 
din statul ungar, — îi asigură că sunt și 
vor fi alături de dânșii și că-i vor urmări 
pas cu pas în lupta întreprinsă pentru apă
rarea drepturilor naționale.

Ii îmbărbătează la luptă și-i îndeamnă 
cu tărie, a nu se lăsa învinși ci a-și apăra 
cu puteri unite, școala și limba strămo
șească*.

Cu capul de piatră,
ori cu piatra de cap?

Sub titlul acesta primim dela un fruntaș din 
Ardeal un articol, din care se reoglindează extre
ma îngrijire ce a produs’o pretutindeni proiectul 
școlar al lui Apponyi. Autorul atinge o chestiune 
gravă de tot, ce s’a mai ventilat în publicitate, dar 
care acum a devenit actuală : „Să mai susținem cu 
crunte sudori școalele noastre ca până acuma?11 
Expunerile, cele race în legătură cu aceasta între
bare, sunt caracteristice pentru situația forțată de 
azi și dau prilegiu ca chestiunea să fie temeinic 
discutată. Eată ce scrie numitul fruntaș :

în fața proiectului de lege pentru re- 
gularea salarielor învățătorilor comunali și 
confesionali toată iumea românească își 
pune întrebarea ce e de făcut? Dacă va 
deveni lege acest proiect să renunțăm to
tal la școale și să le lăsăm în mâna sta
tului ori să le susținem cu crunte sudori 
ca până acum?

Pentru ca să putem răspunde la acea
sta întrebare importantă, mai întâiu tre- 
bue să fim în curat cu unele pro
bleme juridice-culturale și naționale și nu
mai după deslegarea acestora am putea 
veni în curat cu aceasta chestiune ; pentru 
că acele sunt strîns legate de chestiunea 
susținerii ori abandonării școalelor.

Sccopul acelora cari sunt de părere, 
că ar fi bine să abzicem de școale este, ca 
să scăpăm de greutățile cu cari e împreu
nată azi susținerea școalelor, și să folosim 
spre alte scopuri sumele, ce le-ar recere 
susținerea lor. Numai cât aici se ivește 
întrebarea: Stă oare în puterea comunelor 
bisericești a abzice achitarea salarului în- 
vățătoresc plătit până acum și pot ele în
trebuința edificiile școlastice folosite până 
acum — spre alte scopuri? Averile ce le 
posed azi școalele confesionale, nu vor 
trece oare în posesiunea nouilor susținători 
ai școalelor?

Pentrucă precum s’ar vedea din ord i- 
națiunea ministerială 99275, din 1904, în 
cas de trecere la școala de stat, comuna 
bisericeăscă nu poate scăpa de greutățile 
ce le-a purtat până acum, ceeace se poate

De pe înălțimile dela marginea ve
stică a Câmpiei să zărește vestita Cheia 
Turzii, ca o uriașă gură de balaur, căscată 
spre cer. Poporul crede, că aici să află co
mori nesfârșite, lăzi pline cu bani și cu 
pietri scumpe și strălucitoare. Prin găurile 
suterane ale Cheii, formate în stâncile de 
calciu, să zice, că zac ascunse de veacuri 
bogățiile lui Dariu-împărat, păzite de spi
rite rele. Credința aceasta și rîvna după 
bani a pretins și o jertfă omenească. Este 
cunoscut cazul homarului (urloierului) din 
Turda, care s’a vârât la 1780 în o gaură 
verticală de aici, ca să dea de comori. El 
să încinsese peste mijloc cu o funie, dar 
cu toate aceste tovarășii lui n’au izbutit 
să-l scoată. Bietul urloier s’a strîmtorat în 
gaură și și-a aflat sfârșitul în ea.

Legenda spune, că pe când tovarășii 
lui își dedeau silința să-1 scoată din gaură 
trăgând funie din răsputeri, urloierul le-a 
strigat din adâncime :

— Nu mai trageți, lăsați-mă, că mai 
mulți mă trag în jos, decât în sus!

— Erau — zice poporul — duhurile 
necurate, cari îl trăgeau în jos și cari ast
fel l’au pedepsit pentru încercarea cutezată 
de a să atinge de comorile, date în paza lor....

Silvestru Moldovan.

vedea din următoarele dispozițiuni ale ace
lei ordinațiuni : >Comuna politică ori bise
ricească deja în decisul său la statificare 
să se declare în mod obligător, cumcă con
cede ca dreptul de folosință sau de pro
prietate la intravilanul și a edificiilor deja 
existente........... să se transcrie la cartea
funduară pe erarul regesc................și că
la susținerea anuală a școalei de stat va 
avea comuna politică ori bisericească să 
contribue eu suma cu care de prezent do
tează pe învățători*.  In cazul dară, când 
o comună bisericească română va dobândi 
scoală de stat în locul celei confesionale va 
avea să deie în proprietatea statului edifi
ciile zidite de ea și să concurgă cu salarul 
docentul ce Va plătit până acum la sala
riul învățătorului de stat.

Așa dară de ușurare, vorbă nu e.... 
Dar se poate întâmpla, ca statul să refuze 
cererea comunei de a preda școala statu
lui și să oblige pe cale administrativă co
muna politică la susținerea unei școale co
munale. In acest caz, dacă comuna biseri
cească e identică cu cea politică, ea va fi 
cu mult mai îngreunată ca acum.

Ce ar urma dară? Să ținem și de 
aici încolo la școalele noastre, căci tot e 
mai bine să dispunem noi pe pielea noa
stră, dar sunt comune, în cari aceste nu 
să vor putea susținea nici cum.

Paragr. 22 al proiectului lui Apponyi 
zice, că numai în acel caz să va da unei 
școale confesionale ajutor în comunele 
unde există școale de stat, când din lipsa 
de spațiu nu vor încăpea în școala de stat 
toți școlarii obligați dela 6—12 ani*.  Apli
cate dispozițiile acestui §. volnic șl fals,_ 
ele vor pune funie în gât tuturor școale
lor confesionale, aflătoare în comune, unde 
există școale de stat. Pentrucă atunci când 
școala confesională va cere întregire de 
salar ori quinquenale i să va răspunde că 
este spațiu în cea de stat; apoi îndată ce 
se va sista cea confesională, vor cere ridi- I 
carea altei școale comunale ori de stat, de 
va fi de lipsă.

Urmarea va fi deci, că pe lângă ori 
ce încordări în astfel de comun școalele 
se vor pierde.

Acum dară unde suntem ?
Dacă abzicem de toate școalele, în i 

cele mai multe comune românești se poate 
prevedea că să vor înființa de pe spinarea 
bietului popor, școale comunale cu limbă 
de propunere maghiară, cu mult mai co
stisitoare ca cele de azi, iar în comunele 
mixte, unde sunt și maghiari, se vor în
ființa școale de stat, luând statul în pro
prietatea sa toată averea școalei confesio
nale românești.

Ce avem să facem ? De susținem școa
lele, rămânem numai cu o parte din ele, 
precum rămâne o parte din corabie după 
naufragiu, de nu le susținem, punem sar
cini grele pe comunele curat române.

Suntem deci aduși într’o strîmtoare, 
din care numai teafări nu vom putea eși.

Pentru aceea ar fi de lipsă ca băr
bații noștri inteligenți să studieze funda
mental toate ordinațiunile ministeriale re
feritoare la școale, toate dispozițiunile ve
ninoase ale §-lor proiectului lui Apponyi, 
ca cel puțin sacrificând școalele, să nu ne 
punem sarcini mai mari, ca cele ce le pur
tăm azi, și ca să putem ști și noi cum ar 
fi mai bine, cu capul de piatră, ori cu pia
tra de cap.

A. Fodor.

Chestia țărănească in camera 
română.

Cu ocaziunea desbaterei budgetare 
în ședința dela 9 Martie st. v. doi dintre 
vorbitorii din opoziție, amândoi foști mi
niștri, d-1 E. Costinescu (liberal) și d-1 N. 
Filipescu (conservator-junimist), au adus 
în discuțiune și chestiunea țărănească, vor
bind și de reformele, ce ar trebui să se 
facă pentru soluțiunea acestei chestiuni.

Lăsăm să urmeze în extras aceste 
vorbiri remarcabile.

D-1 E. Costinescu a vorbit mai întâ 
de budget și de escedente, după aceea a 
trecut la chestiunea țărănească zicând între 
altele:

Nu trebue să facem politică în această 
chestiune și nu trebue să ne ascundem 
după deget: fiecare ne avem partea noastră 
de vină în răul căreia țara azi e pradă. 
Trebue să ne punem cenușe pe cap și să 
facem mea culpa. Să căutăm leacul.

Mișcarea de azi n’a putut fi numai 
resultatul unor instigații. Instigațiile n’au 
nici un efect atunci când nu sunt rele la 
bază. Cauza răscoalelor de azi este urcarea 
grozavă a arenzilor, pe care numai țăranul 
o plătește.

Un exemplu edificator este cazul cu 
imoșia Flămânda a d-lui Sturdza, care stă 
la Paris. S’a certat Juster cu Mochi Fischer.

Acesta din urmă a făgăduit că va da falcea 
la țărani cu 25 lei, — ceea-ce nu e cu 
putință. Aceștia doi s’au judecat. Judecata 
a condamnat pe Mochi să plătească lui 
Juster un milion despăgubiri. Acest milion 
tot țăranul trebuia să-l plătească.

F. P. Carp: Și de-aceea s’au devastat 
Botoșanii ?

E. Costinescu: Cu asemenea chestiuni 
nu se glumește.

P. P. Carp: Nu glumesc nici eu.
E. Costinescu: In țara Românească 

nu există măsură dreaptă pentru țărani.
B. Catargiu: Protestez contra acestei 

afirmațiuni.
Voci: Aceasta e o infamie! De aceea 

se revoltă țăranul. Acestea să le spuneți 
într’o cameră liberală.

E. Costinescu: Mențin ceea-ce am spus. 
Mai ales în cercurile trustului arendășese, 
țăranul nu cunoaște dreptate? Nimeni riu 
vrea să i-o dea. (Sgomot, întreruperi),

P. Brătășeanu : Aceasta nu e ia or
dinea zilei.

E. Costinescu: Președintele consiliului 
a cerut concursul opoziției p/entru îndrep
tarea stărei de lucruri de a'zi.

P. P. Carp: Lăsați ,pe cele două par
tide istorice să-și arăte părerile asupra 
acestei chestiuni, de/ oarece vrem să le 
cunoaștem și noi, cari nu facem parte din 
cele două partide istorice.

E. Costinescu: D-1 prim-ministru a 
spus că va -veni cu un proiect de lege 
pentru desființarea trustului. Foarte bine. 
Cu condiția însă ca acea lege să se facă 
astfel încât efectele ei să fie imediate. Ar 
trebui să se legifereze cum se cade toc
melile agricole, ca să nu mai fie vecinie 
exploatat țăranul.

Ar trebui să se desființeze tocmelile 
î mixte. Să se plătească în bani munca. Să 
1 se desființeze rușfetul. Să se prevadă pe
depse aspre pentru speculatorii țărănimii. 
Să măsoară strîmb la țară. Țăranul e mereu 
înșelat. Nu mă mai întrerupeți. E momen
tul solemn când cu toții trebue să ne în
țelegem asupra măsurilor de luat spre a 
îndrepta această tristă stare de lucruri, 

i După cum a fost expulzat Goldvurm, care 
a speculat zeci de mii de tineri, tot așa 
ar trebui să fie expulzați și Fischereștii 
cari au speculat, au stors milioane dela 
țărani.

Să se scadă arenzile. Să se revină la 
limita lor de acum câțiva ani. Alături de 
măsuri de represiune trebue să se ia mă
suri de dreptate.

Situația de azi e teribilă și nu se 
știe unde se va ajunge. Noi nu vorbim azi 
fiindcă vrem să venim la putere. E vai de 
guvernul care e azi la cârmă. Un lucru 
însă trebue să recunoaștem că e mai greu 
pentru un guvern vechili să potolească 
asemenea grave turburări.

Toți trebue să ne facem datoria azi 
și să privim cu curaj răul în față, fără a 
încerca să mistificăm adevărul.

*

Din vorbirea d-lui Nic. Filipescu vom 
aduce un rezumat în numărul următor al 
foaiei noastre.

Cronica din afară.
Serbia și chestia macedoneană. Unele 

ziare bulgare aduc amănunte senzaționale 
asupra atitudinei Serbiei oficioase față de 
bandele sârbești din Macedonia. Ziarele pu
blică numele mai multor oameni politici și 
ofițeri în activitate cari sunt membrii ai 
comitetului activ macedonean. Prințul mo
ștenitor al Serbiei este membru de onoare(?) 
al comitetului și anul trecut a împrumu
tat acestui comitet o sumă mare pentru 
scopurile comitetului.

Situația din Rusia. Ziarul »Moscova 
Wjedomosti*  anunță că membrul Dumei, 
prințul Trubetzkoi a reușit să convingă pe 
Țar, ca să primească deputațiunile tuturor 
partidelor și pe acei ai extremei stânge 
pentru ca aceste să expue împăratului si
tuația din Rusia.

Senatul italian a aprobat în unani
mitate și fără discuție, tratatul comercial 
italo-român și l’a votat apoi tot în unani
mitate.

Călătoria regelui Italiei în Grecia. 
După cum se comunică din Atena, regele 
Victor Emanuel va fi întâmpinat în călă
toria sa spre Grecia de o flotă grecească 
la Corfu. După cum afirmă ziarele, acea
stă flotă va fi pusă sub comanda vice-ami- 
ralului, prințul George, care este așteptat 
a se întoarce dintr’o călătorie din Asia 
de Est.
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Răscoalele din nordul Moldovei.
Ziarul oficios »Conservatorul< publică 

în numărul său de erl următorul comu
nicat :

Relațiunile oficiale primite din jude
țele din nordul Moldovei spun că de erl 
se constată o liniștire a spiritelor în ju
dețele Dorohoiu, Botoșani, Suceava, Neamțu 
și VasluiQ, unde se produseră agitațiuni 
agrare.

In cursul zilei de erl s’au produs ten
tative de turburară a ordinei în unele co
mune din județele Tutova și Putna, dar 
ele au fost imediat reprimate.

In trei comune din județul Covurlui 
s’au produs de asemenea manifestațiunl 
țărănești, dovedite a fi fost resultatul unor 
instigațiuni socialiste. Ele nu au avut însă 
nici o urmare.

După alte știri primite din Alexan
dria (Teleorman), țăranii de pe moșia Na- 
nov s’au răsculat și s’au dedat la scene de 
sălbătăcie contra arendașului și proprietaru
lui. Se afirmă că d-1 C. Atanasiu, fost sena
tor și Săndulescu-Nanoveanu, fost senator, 
ar fi fost maltratați de săteni și căs’ar afla 
într’o stare îngrijitoare.

Grație măsurilor luate, ordinea a fost 
restabilită.

Svonul după care fabrica de spirt de 
la Ghidigeni, proprietatea d-lui Crissove- 
loni, ar fi fost incediată, nu se adeverește.

Știrile primite din celelalte puncte 
ale țărei sunt liniștitoare.

$
Ziarul >Neue Freie Presse» a primit 

din partea ministrului de finanțe d-1 Take 
lonescu următoarea telegramă:

>Nenorocita mișcare din România nu 
e numai de un caracter pur antisemit ci 
agrar și anarchist. N’au fost distruse și 
■devastate numai locuințe evreeștî, ci și 
case românești, precum și curți de pe mo
șii ce aparțin arendașilor români.

Guvernul a luat măsuri ca să. înă
bușe aceasta mișcare de caracter mai mult 
anarchică.»

*
Din Dorohoiu se anunță, că deoarece 

țăranii în mare parte se plâng, că prețul 
cu care li-se vând falcea de pământ se 
ridică în unele locuri peste 80—90 lei, au
toritățile au hotărât ca la 14 c. v. să se 
întrunească în localul prefecturei un con
gres al tuturor arendașilor și proprietari
lor, cari îșl cultivă singuri moșiile, ca îm
preună să stabilească un preț convenabil 
de fie-care falcea, precum și a celor alte 
dări pentru vite.

S’au luat dispoziții pentru paza ora
șului DorohoiO, postându-se la barieră in
fanterie și la 5-—6 kilometri plutoane de 
cavalerie, nepermițând decât delegaților a 
întră în oraș, care este zi și noapte păzit 
de patrule de infanterie și cavalerie,

După sosirea rog. 10 Putna și a d-lui 
general Pavlov, acesta împreună cu inspec
torul administrativ Varlam și cu prefectul 
au stabilit câte-și trei că județul să fie 
împărțit în mai multe secțiuni și în fie
care să. se trimită câte 4 sau 5 sute sol
dați din care la nevoe să se poată trimite 
cu înlesnire ajutoare celor în nevoe. Cu 
acest mod răscoala a început să descrească 
și e speranță, că afară de localități, în re
stul județului să se liniștească.

*
Audiența studenților ieșeni și bucu- 

reșteni la regele Carol. Sâmbătă Ia oarele 
6 d. a. regele Caro! a primit în audiență 
comisiunea studenților, cumpusă din d-nii 
Georgescu-Bârlad și Dorin (lași). Cei doi 
studenți au înaintat, precum știm, regelui 
un memoriu asupra situațiunei țăranilor 
din Moldova și o moțiune a studenților 
universitari. Regele luând în primire me
moriul a spus că e în curent cu tot ceia 
ce se petrece și că știe toate evenimen
tele grave ce au loc acum în întreaga țară. 
A promis că, chiar în această sesiune se 
va vota legea pentru obștii și tocmelile 
agricole.

In același timp regele a recomandat 
studenților liniște perfectă, deoarece altfel 
nu se va putea face nimic. înainte de a 
pleca, comisiunea a înmânat regelui un 
memoriu cu privire la plutonierii bacalau
reat, cari au fost concentrați. Regele le-a 
spus, că au perfectă dreptate și că le va 
da satisfacție. înainte de a concedia comi
siunea, regele a spus :

— Dv. studenții, ar trebui să vă du
ceți mai des pe la Fundațiunea universi
tară, acolo puteți discuta în liniște.

Audiența a durat până la ora șeapte 
fără un sfert.

*
Comandamentul general din Iași a 

dat un ordin cătră toți comandanții de 
trupe, cari sunt împrăștiați prin sate, târ

guri și orașe pentru potolirea răscoalelor. 
Printre alte puncte ordinul spune:

»Țara e în grea cumpănă, e nevoe 
de grabnică și energică intervenție pentru 
apărarea ei.

»Armata a fost lovită, ceea-ce este 
de o extremă gravitate.

»De azi înainte comandanții de trupe 
sunt răspunzători de cea mai mică atin
gere a trupelor.

> Armata va considera ori ce loc, unde 
se va afla, ca un post militar. In nici un 
caz și sub nici o formă, armata nu se va 
mai retrage în fața resvrătiților, de la lo
curile supuse armatei spre apărare.

»La împotrivirea turburătorilor și după 
întrebuințarea somațiilor legale, infanteria 
va trage focuri și nu se va retrage până 
la ultimul soldat. Cavaleria va șarja fără 
nici o milă, trecând peste ori ce piedeci 
pentru a împrăștia pe resvrătiți. In cazul 
când aceștia se vor întoarce, atunci se vor 
întrebuința săbiile».

Ordinul mai prevede și alte puncte 
tot atât de energice.

ȘTIRILE ZILEI.
— 12 Martie v.

înmormântarea profesorului Făgără- 
șanu a avut loc eri la orele 3 p. m. în ci- 
miteriul bisericei Sf. Nicolae din Scheii- 
Brașovului. Serviciul funebru a fost oficiat 
de cătră protopopul V. Voina și de preoții 
Dr. V. Saftu și 1. Prișcu, iar cântările fu- 
nebrale le-a esecutat corul mixt al bise
ricei St. Nicolae sub dirigența d-lui prof. 
G. Dima. La înmormântare au asistat elevii 
școalelor medii, corpul profesoral și nu
meroși prietini și cunoscuți ai răposatului. 
Un emoționant discurs a rostit în biserică 
d-1 prof. Dr. Alexandru Bogdan, lăsând să 
treacă înaintea ochilor numeroșilor ascul
tători faptele și viața neuitatului profesor 
Făgărășianu, iar în fața mormântului des
chis a vorbit studentul Bârsan, tălmăcind 
durerea elevilor causată de moartea prea 
timpurie a iubitului lor profesor și părinte 
sufletesc. Mulțimea publicului din Brașov, 
care a ținut să dea ultimul onor răposa
tului, este o dovadă viuă a simpatiei ge
nerale de care s’a bucurat defunctul în 
toate cercurile societății din Brașov.

Odihnească în pace și în veci amin
tirea lui 1

Camera română a votat alaltăeri pro
iectul de lege prin care se ratifică cunos
cutele măsuri de represalii luate contra 
supușilor greci.

Recunoștința Franței. Camera și Se
natul au adoptat proiectul de lege prin 
care se autorisează înmornfântarea cele
brului chimist Berthelot la Pantheon.

In atențiunea celor decorați cu oca- 
ziunea expoziției naționale. în deferire ia 
publicația cu Nr. 3774 din >Monitorui Ofi
cial» Nr. 264 din 25 Februarie 1907, se 
aduce la cunoștința persoanelor decorate, 
cu ocaziunea Expoziției Naționale din 1906, 
că termenul de restituire Cancelariei Or
dinelor, în conformitate cu art. 2 din re
gulament, a buletinelor (adeverințelor de 
primire), ce au însoțit notificările de con
ferire, expirând la 10 Martie v. 1907, se 
acordă o prelungire pe termen de 5 zile, 
care este cel din urmă. După expirarea 
acestui nou termen de 5 zile, adecă la 15 
Martie 1907, se vor aplica prescripțiunile 
menționatului art. 2 din regulament, ex- 
ceptându-se persoanele cu domiciliul în 
străinătate.

In loc de anunțuri de fidanțare d-i 
Victor E. Preda, măestru tâmplar din Avrig 
și logodnica sa d-șoara Eugenia Mandeal 
din Porumbacul inf., au dăruit fondului 
> Victor și Eugenia Tordășianu, pentru în
zestrarea fetelor sărace», suma de 10 cor. 
Fondul acesta a ajuns pană acuma la suma 
de 500 cor.

Inundațiile Dunărei. Din Brăila se 
anunță că în urma topirei zăpezii, apele 
Dunărei au crescut și s’au revărsat în mai 
multe locuri. Târgușorul Pechea din ju
dețul Covurlui a fost inundat. La Cerna
voda apele s’au revărsat peste digul de 
apărare, amenințând orașul. S’au luat mă
suri din partea autorităților pentru a pre
veni inundațiile, cari amenință.

Nenorocire. Din Ciceu-Criștur ni-se 
scrie: Muierea țăranului Teodor Moroșan 
Mechisiu din Ciceu-Cristur mergând în 24 
a. 1. c. dimineața la 7 oare să adape vi
tele, a lăsat în casă pe cei doi copii ai 
săi. Reîntorcându-se a aflat pe cel mai mic 
copil în etate de 3 ani încunjurat de flă
cări. Copiii rămânând singuri s’au jucat cu 
foc și celui mai mic i-B’au aprins vestmin
tele. Copilul de present e in agonie între 

chinurile cele mai grozave. Nu este spe
ranță de scăpare. — f. M.

Moartea lui Pobjedonoszev. Din Pe
tersburg se anunță, că fostul procurator 
suprem al sf. Binod din Petersburg a în
cetat din vieață Sâmbătă seara.

Grațieri turcești. Sultanul a grațiat 
35 sârbi și români, condamnați de tribu
nalele extra-ordinare din Macedonia pentru 
delicte politice. El a grațiat de asemenea 
70 mahomedani condamnați pentru crime 
comise precum și 10 greci din vilaetul. 
Adrianopolei, și 10 bulgari din acelaș vilaet

Din Sălagiu, 22 Martie n.
j- Teodor Pop, protopop. In 16 a lunei 

a adormit în Domnul în Ortelec Teodor 
Pop, protopopul Bredului în etate de 74 ani 
și s’a înmormântat în 18, pontiflcând la ce
remoniile funebrale, asistat de toți preoții 
tractului și de unii străini — preotul Cătie- 
lului-rom^n, Grabiem Flonta. Afluința po
porului și inteligenței, fiind adormitul în 
tot jurul cunoscut și venerat de toți, a 
fost enormă cu toate că timpul a fost 
foarte neplăcut.

In adormitul a perdut clerul gr. cat. 
un reprezentant demn și de toți venerat 
al bisericei sale, națiunea română un fiu 
iubitor și resolut al neamului său, iar so
cietatea românească un membru al său 
dintre cei mai binemeritați și venerați, 
atât pentru însușirile sale personale, cât 
și pentru ținuta sa resolută și neșovăitoare 
în trebile noastre publice.

Adormitul ca preot a fost una dintre 
acele figuri antice venerabile, cari devin 
tot mai rare în zilele noastre: profund 
religios dar fără bigotism, adevărat pă
rinte, iubitor al fiilor săi sufletești și al 
preoților din tract; în serviciul divin de o 
rară pietate și demnitate, efectul cărora 
asupra inimelor asistenților credincioși 
mereu creștea la auzul vocei sale dulci și 
sonoare, cu care esecuta cântările biseri
cești după tipic învățat și însușit de dân
sul deja în fragedă etate și nu după >gla- 
sul gurei» azi tot mai mult îndătinat.

Deja ca preot începător, făcut pro
topop de primul episcop al diecesei Gherlei 
de G. Alexi, a fost fiu ascultător a 4 epis- 
copi ai săi fără însă' să-și fi ascuns cândva 
părerile și convingerile sale atât ca preot 
cât și ca Român.

Luat odată la goană de organele ad
ministrative pentru știința sa resolută 
românaască în politică atât ca catechet 
cât și ca preot, și admoniat blând de epis
copul său, că pentru ce nu se acomodează 
în politică sfaturilor bune date din centru 
și să espune unor neplăceri și daune ca 
aceste, dânsul răspunse în tonul convin- 
gerei bărbătești : »llustritate, ca preot 
știu, că trebue să merg, unde mă îndru
mați, și să stau, unde mă puneți, dar ca 
cetățean, în lucrurile lumești — ertați-mă, 
— nu pot să ascult decât de convingerea 
mea.»

Adormitul în Domnul a luat parte 
activă la toate adunările și mișcările în
semnate bisericești, politice și culturale 
românești întâmplate în decursul vieței 
sale, era așa zicând figură stabilită în a- 
ceste și în toate și totdeauna își esprimă 
părerea și convingerea sa cu sinceritate și 
francheță, cari erau trăsăturile principale 
ale caracterului său.

Ai săi au perdut în dânsul un pă
rinte gingaș, iubitor și pururea devotat 
binelui lor, biserica și națiunea sa o inimă 
înflăcărată de iubirea lor și un bărbat re
solut întru apărarea drepturilor și demni
tății lor, amicii săi un prietin credincios și 
sigur.

Fie-i țărâna ușoară și memoria bine
cuvântată !

Un vechiu amic.

NECROLOG. Emil Gheaja, paroch gr. 
or. ca soț, văd. Elena D. Nistor, ca mamă, 
Aurel Nistor, paroch gr. or., Valeria Ra- 
firoiu, Pompiliu, Virgil, Dionisiu și Cornelia 
Nistor ca frați, loan Rafiroiu cumnat, Ma- 
rioara Nistor nasc. Micii, văd. Livia Timar 
născ. Gheaja, Olimpia Gheaja cumnate, în 
numele lor și în numele număroaselor ru
denii aduc cu inima frântă de durere la 
cunoștința tuturor rudeniilor, prietinilor și 
cunoscuților familiei, că iubita și neuitata 
lor soție, fiică, soră și cumnată Victoria 
Gheaja n. Nistor Și-a dat nobilul său suflet 
în manile Creatorului în noaptea din 11 
spre 12 Martie v., după scurte dar grele 
suferințe în frageda-i vârstă de 17 ani și 
după un an de fericită căsătorie. înmor
mântarea scumpei defuncte se va face 
Marți în 13/26 Martie 1907 la 3 oare p. m. 
în cimiteriul bisericei gr. or. române din 
Paloș. Odihnească în pace 1 Pa 1 oș, în 11/24 
Martie 1907.

ULTIME ȘTIRI.
Bncnrești. 25 Martie. încercările 

făcute de ministrul-președinte Canta- 
cuzino pentru alcătuirea unui guvern 
de coaliție n’au avut rezultatul dorit.

București, 25 Martie. Guvernul 
Cantacusino a demisionat- Regele a 
însărcinat pe d-1 Dimitrie Sturdza cu 
formarea noului cabinet.

Noul minister liberal a fost ast
fel format:

D- Sturdza, prim ministru și mi
nistru de externe.

Ionel Brătianu, ministru de in
terne.

Costinescu, ministru de finanțe. 
Anton Carp, ministru de domenii. 
Sp. Haret, ministru de instrucție. 
Thoma Stelian, ministru de ju

stiție.
V. G. Morțun, ministru de lu

crări publice.
General Averescu, ministru de 

războnî.
Precum se vede în noul guvern 

liberal au intrat patru miniștrii noi 
și anume : d-nii A. Carp, T. Stelian, 
V. G. Morțun și generalul Averescu. 
Eri spre seară s’a comunicat comite
tului executiv liberal formarea noului 
guvern.

București, 25 Martie. La meetingul 
de eri studențesc, ținut în sala »Dacia», 
au luat cuvântul și profesorii universitari 
lorga și Cuza protestând în contra măsu
rilor de represiune, ce se întrebuințează 
contra țărănimei. Meetingul a decurs în 
mod măreț. După întrunire mulțimea a 
manifestat pe străzi, cântând »Deșteaptă-te 
Române». Manifestanții au fost opriți în 
drum de patru compăniî de vânători. O 
parte din manifestanți au rupt cordonul. 
Au urmat câteva momente emoționante, 
deoarece soldații au năvălit asupra stu
denților cu baionetele ridicate. Gorniștii 
sunau de atac. In urma intervenției gene
ralului Crăiniceanu s’a drumul studenților. 
Pe Calea Victoriei s’au întâmplat din nou 
mici încăerări între studenți și armată 
fără însă să se producă vre-un incident 
mai grav.

București, 25 Martie. Socialiștii au ți
nut eri deasemenea o întrunire în sala 
dela Băile Eforiei. Erau mari temeri de 
excese. Mulțămită intervenției poliției și a 
armatei nu s’a întâmplat nici un incident. 
Panica între negustorii evrei a fost însă 
mare.

Teleorman. 25 Martie. In peste 25 
comune din județul Teleorman țăranii au 
incendiat edificii și au devastat prăvălii și 
case particulare. Au avut loc ciocniri în
tre miliție și țărani. Sunt 3 morți și 6 ră
niți. Populațiunea greacă a trecut la Ni- 
copole Dunărea.

București. 25 Martie. In județul Bo
toșani e liniște. Arândașii s’au înțeles cu 
țăranii. In județul Bacău situația e foarte 
neliniștitoare, semnalându-se în numeroase 
sate răscoale.

Iași. O companie din regimentul 25 
a plecat eri ia Poeni, moșia regelui, răs- 
culându-se sătenii și dedându-se la de
vastări.

Teleorman. 25 Martie. In mod oficial 
se confirmă că incendiile din Teleorman 
au fost provocate de țărani prin arunca
rea unor bombe exp/osibi/e.

CraiOVa. 25 Martie. Țăranii din valea 
Standului s’au răsculat. Proprietarul Virgiliu 
Tărnăveanu a fost omorât de răzvrătiți, cari 
au devastat totul. Comunicându-se că locui
torii din comunele Orez și Poenari s’ar fi 
răsculat, au plecat la fața locului procu
rorul Economy și două compănii din re
gimentul 26 pentru a liniști pe răzvrătiți. 
Prefectul județului ia cele mai energice 
măsuri contra răscoalei.

Alexandria. 25 Martie. Eri dimineață 
răsculații Uau dat foc tmuror pătulelor a- 
rendașilor din comuna Ploșca, și anume: 
Fane Grigoriu și căpitan Petrescu. Flăcări 
enorme se văd din tren pe o întindere 
mare. 300 de soldați sub comanda locote- 
nenților Tomescu și Melinescu au pornit 
eri ia 2 de noapte cu un tren special spre 
Bălăci și în mai multe comune învecinate. 
Peste 40 de comune au fost devastate și 
casele arendașilor distruse.

Galați. 25 Martie. In orașul Galați a 
intrat un mare număr de țărani cari s’au 
dedat la devastări. Ei au vrut să devasteze 
palatul administrativ. Sunt morți și răniți.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
1 Redactor respons.interim.: Victor Branisce
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== Se pot procura == 
următârele cărți literare dela scriitorii

Cor.
1-50 
1:50 
1-50 
1-25 
1-50 
1-50 
l‘-25 
1-50 
2.- 
1-50

noștri de valore: 
Alexandri: „Poesii" (30 bani: porto)

„ „Teatru" I, IIt III â. . 
„Proză" ........................

AleXăitdreSCU: „Versuri" .... 
Brătescu: „Nuvele"........................
Bolintineanu„Poesii"....................
Cunțan: „Poesii".............................
Negruțiii-. „Proză".............................
Eminescu: „Scrieri politice" literare

„ „Literatura populară . .
Filimon-. „Ciocoii vechi și noi s6u 

ce nasce din pisică sdrecl mănâncă 
Constanța Hudoș: „Frumos" . . .
Ispirescn: „Basm e“........................

„Cuvinte adevărate" . . .
„Gândiri".............................
„Sate și mănăstiri" .... 
„Nămul românesc" .... 

Gorun: „Taina a șasea"'...................
Leca: „Poesii"..................................

„ „Tainele oerului"....................
Pann: „Povestea Vorbei" .... 
Rosseti: „Intre Capșa și Palat" 

(impresii) ......... 
Scrob: „Rouă și Bruma" (poesii) 
Sadoveanu: „Șoimii"........................

„ „Dureri înăbușite" .
„ „Povăștirr din resboiîî"
„ „Crâșma lui moș Preou"

Negoescu: „Fabule".........................
Delatismana: 100 Basme .... 
Genlis: „Povestiri Morale" .... 
Livescu: „Nu se cuVine" .... 
Bârsan: „Visuri de noroc" (poesii). 
Chendi: Preludii".............................
Griaorovitza: „Chipuri și graiuri din 

Bucovina"...........................................2.50
Teodor: „Din viața marinarului" . 1.50
„Rutenisarea Bucovinei", de un Bu

covinean ............................. .... . ■ 3.50
Slavici: „Din Bătrâni", (narațiune is

torică ..................................
„ „Vatra părăsită" (nuvelă) . 

Augustin Paul • „Intre Someș și Prut" 
Jules Brun: „Moșnăgul de la munte" 

(roman)................................................ 1.50
„RÎS și plâns", schițe umoristice și 

nuvele de Vasile Pop, prețul 1.50 cordne, 
plus 20 bani porto.

„Neamul românesc din Ardeal și Țera 
nngurescă" de Iorga. Vol. 1. Cor.2*50plus  
20 bani porto.

„Neamul românesc în Ardeal și Țara 
unguresc»" de lorga. Vol. II, Prețul cor. 
2'50, plus 20 bani porto.

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana" dans de oolonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

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

lorga:
7?

2.—
1.50
1.50
2.—
2.—
2.-
1.21
2.50
1- 55 
500.
2—
2-50

2-50
Q. 
£4 -----

1-50

de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă, numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei. 

mRornanau‘ se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Wliei,
Iezi,
Șunci,
Afumături, 
Slănină afumată

cumpără firma:

Franz Walter
Âtzgersdorf, Wienerstrasse 

Nr. 418. Nied-Osterr.
2773,3—4

zzr

la Fleur Anti nicotin |

A-=^i

SmsiwaiMitf Sjj(£'
A----
La esposițiile hygieniece din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 1896 a fost premiat
Spirtul fiieuraaa a Ini VitU'er
cu diploma de onoare și cu medalie de aur.

Probat de capacități medicale și între
buințat cu succes în spitale

SPIIITTJL-REUMA 

și EEUIO de I’ITORB, 
are efect sigur la toate părțile corpului 
și anume: contra reumatismului durere 
de nervi, șoldină, ișchiaș, asthmă ș a.

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

Dureri «le dinți și cap vindecă în 5 minute 
Prețul unei stîole ou instruoție 1 coroană, 

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

la farmacia d lui Jtosif1 ordk.
Kirâly-utcza nr. 12 și Andrassy kSrut nr. 26, 
și la d-l Dr. a. Esrger, Văczi korut 17. 

asemenea ta toate farmaoiile din provință, precum 
și la proprietarul

WlimR OT'LA 
farmacist în jSaturalya-țJjliely.

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

macia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemeo, 
Friedrich Stenner, Ed. Kugler. 14 20,2719.

Abonamente ia 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

I

Diogneiie xxxe^ioixxeilă,
a Iui

C. H. NEUSTÂDTER, 
BRAȘOV, Strada Porții Nr. 15 (Casele Altstadter). 

Magazinul cei mai bogat și bine asortat in Brașov de: 
Drogue, Chemicali.

Dudre și Parfumuri franțuzești. 
Articole, pentru frumsețe, JHanicwre. 

Perii pentru dinți păr și haine. Apă de păr și de gură.
Toate articolele de toaletă.

Pansamente, mărfuri de gumă.
Irrigatoare, Aparate de Irihalație și de pholografle 

cu articole necesarii. Untură de pește alhă și găl- 
bue. Săruri minerale pentru baiă. Ceai. Făină 

lactată Nestle, Kuf'eke, Theirihard. Uleiuri 
eterice, esențe pentru Hum, liquoruri etc. 

Cadouri frumdse pentru Crăciun și Anul nou.
Zllnie expediție ea poșta.
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Crema MARGIT 00®
depărtează după câteva zile pistrui, pete de ficat, sgrăbunțe, 
și alte necurățenii de piele. Netezește încrețiturile și face obrazul 
alb, freso și juvenil. Prețul unui borcan mic 1 cor., mare 2 cor. 
ARTICOLE SPECIALE DE TOALETĂ: Pudra Margit I cor. 
20 b.; Săpun Margit 79 b.; Pasta de dinți Margit I cor.; Apă de 
obraz Margit 1 cor.— Trimite cu rambursă sau primind prețul 
Producentul: CLEME.V8 v. FOLDE8, farmacist în ARAD. .

Se capătă, fon. toate farmaciile.
Deposit principal în Brașov; Julias Hornung, Emil Jokolius, 

Fr. Kolomon, V. Klein, R. Kugler, Lang t Thoil droguorio, 
I£- Neustiid ter, H. Obortli, V Both, Fr. Stauner, 

Teutsoh & Tartler droguerie.
Sighișoara: A. V. Lingner farmacie.
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Cruce seu stea âuplă electro - magnetică
r3»

Nu e crucea lui Volta.
Vindecă și învioreză.

Nu e mijloc secret
pe lângă garanție.

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa--

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne
vralgie, impedecarea circulaținnei sângelui, anemie, amtțeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, au^ul greu, sgâroiuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oirculația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu muițămire inversiunea mea ș ori-cine p6te examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se "retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
co’ifunde cu aparatul „Voltau, de âre-ci „Oiasul-Volta“ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-raagnetice o recomandă îndeosebi 

Prețui aparatului mare e 6 cor.
folosibil la .morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din oentrn și locul de vendare pentru țeră i streinătate e:c.

MOLLER ALBERT, Budapesta, *■  colțul strada Kălmăn.

Pretai r^arataiîid mic e 4 cor 
folosibil la capii și femei de 

constituție forte slabă.
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A. Mureșianu 
SBrașov, 'S'eE’&raS Imulni Nr. 8®.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
bune mijlpce tehnice și fiind bine asortat-cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne Q 

1K este pus în posițiune de a put£ esecuta ori-ce (3 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:^

IMPRIMATE ARTISTICE £
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PEMODKE.
BILETE OK VISIT!

DIFERITE FORMATE.

PROGRAIQJELEGANTE.
BILETE DE LO&ODJIĂ ȘI DE BOTĂ ii

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. î»

AOTMȚSJaaă. 5
Comandele eventuale se primesc în biuroui ^3 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- Q 
giid, înderept în curte. — FTețmle moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUOȘIAM, Brașov.
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P potrrati» A. i^urețsiaiiu, Brath.-"
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REGISTRE și IMPRIMATE (g 
pentru Iote speciile de serviciurt.

Comptun, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Sou/vaxAc, în Iota măwmea,.

twr
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. 

preturî-cureȘe și diverse 
BILETE DE IMORMâKTÂRI.
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