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Jale și durere în Țara românească.
Jalea ce-a cuprins inimile frați

lor noștri din România în fața răs
coalelor țărănești, cari au căzut peste 
ea ca o grea nenorocire, nu poate fi 
întrecută decât numai de durerea ce 
o simte fiecare Român, că țara sân
gerează din cauza mizeriei și a adân- 
eei nemulțămiri a țăranului mult nă
păstuit stors și nedreptățit.

Nu este pentru prima oară, că 
țăranii din România și-au luat refu
giul la acest mijloc desperat al re
voltei în contra arendașilor evrei și 
altor străini și pământeni arândași, 
funcționari și proprietari.

Dar se pare că de astădată răs
coalele au întrecut în sălbătăcia lor 
pe toate cele de mai nainte. Nu mai 
încape îndoială că mișcarea este agra
ră. Țăranii cer pământ, cer să fie 
tractați omenește și mai cu blândețe, 
să nu mai fie supți și schingiuiți de 
lacomii arândași, cari ar vrea să tragă 
3piei|de pe ei; vreau ca păsurile lor să 
fie judecate cu dreptate și mai vreau alte 
multe, căci e lung pomelnicul suferin
țelor bietului țăran.

Toți recunosc că motivele prin
cipale ale răscoalelor țărănești sunt 
a se căuta în traiul rău al țăranului, 
recunosc că, toți, dar toți din pătura 
conducătoare a țării fără deosebire 
de avere rang și inteligență, au pă
catele lor, pentru că nu s’au îngrijit 
cum trebuia, și la timp, de soartea 
țăranului și de îmbunătățirea ei. Ma
rilor proprietari, boeri și neboeri, le 
plăcea să petreacă parte mare a 
anului în străinătate, risipind paralele 
ce le primeau dela arendașii lor, pe 
când aceștia își esercitau acasă me
seria de a despoia pe țărani, ca să se 
îmbogățească ei și mai ales stăpânii 
for cari, ca evreul Fischer, arendau 
zeci și sute de moșii ca să poată 
aduna milioane din amara sudoare a 
săteanului. S’a întâmplat ceea-ce zice 
noul ministru de culte român într’o 
circulară adresată tuturor preoților și 
învățătorilor din comunele rurale: „A 
voit sfântul Dumnezeu să ne încerce 
ori să ne pedepsească pentru păcatele 
noastre, și ne-a dat să vedem ceea-ce

părinții noștri nu văzură în țara 
noastră cea blândă.“

Și țăranii încă au păcatele lor și 
ei greșesc și păcătuesc, deși, desperați 
și amărâțl în sufletul lor, se Iasă a fi 
seduși la săvârșirea unor fapte crude, 
condamnabile și sângeroase. Ei cred 
că cu focul și cu arma se pot îndrepta 
relele de cari sufer, se poate îndrepta 
țara. Dar se înșală, căci, cum zice cir
culara amintită, mai curând îi pregă
tesc peirea „vrăjmașii țârei sunt 
mulțl și puternici și ei atât așteaptă, 
să ne dujmănim noi unii cu alții, 
pentru ca să ne stăpânească și să ne 
pună pe grumaz un jug mult mai 
greu decât acela al suferințelor noa
stre de astăzi; vrăjmașii cari au ve
nit să sufle zizanie între noi, ca să 
nu ne putem înțelege la nevoile noa
stre". Nu-i vorbă sunt mulțl și cei cari 
ațâță într’un fel sau altul pe țărani, 
dar lucrarea lor ar fi făr’ de nici un 
efect dacă acesta n’ar fi într’adevăr 
așa de nemulțămit.

In aceste momente toate gându
rile din țară se unesc în una și a- 
ceeași dorință, ca să fie potolite răs
coalele cât mai cnrând, punându-se 
capăt devastărilor și vărsărilor de 
sânge. Se săvârșesc pe unde se plimbă 
flagelul răscoalei multe fapte crimi
nale și anarcbice din partea țăranilor, 
tot mal înfuriați asupra tuturor pe 
cari îi cred dujmanîi lor de moarte. 
Dar faima ce se lățește despre ele le 
întrece totdeauna. Se răspândesc svo- 
nurile cele mai mincinoase și îngro
zitoare, sunt însă în cea mai mare 
parte ceea-ce sunt. încă răul n’a ajuns 
a fi așa de mare ca să nu fie spe
ranță de al putea înăbuși. Trebue 
să se proceadă însă cu grabă și 
energie la potolirea răscoalelor ca 
să nu ia proporțiuni și mai mari 
decât a luat pănă acum.

De aceea trebue să dorească tot omul 
binevoitor României ca stăruințele 
bărbaților ei conducători din toate 
clasele și partidele, cari și-au dat 
mâna în fața primejdiei pentru a scăpa 
țara de această mare nevoe și cala
mitate, ca stăruințele acestor bărbați să 
aibă cel mai bun rezultat și cel mai 
deplin succes.

A fost frumos și înălțător când 
în fața primejdiei, de care e amenin
țată țara și-au dat mâna toate par
tidele din parlamentul român pentru 
salvarea ei. Fie ca după aceasta 
crudă și mare încercare țara să se 
poată bucura iarăși de liniște și să 
se poată ispăși păcatele din trecut, 
punând toți fii țărei umărul pentru 
a îmbunătăți soartea țăranilor prin 
reforme bune, folositoare și înțelepte.

Revista politică.
Sâmbăta trecută ministru-preșe- 

dinte Wekerle a fost la Viena în au
diență la monarchal, unde a rapor
tat despre rezultatul de pănă acuma 
al conjerențelor dintre guvernul ungar 
și austriac pentru pact. După Paștile 
gregoriane se vor continua conferen- 
țele la Viena. Guvernul unguresc ame
nințase, că dacă pănă la Paști nu 
se va încheia pactul, va introduce 
încetul cu încetul măsurile pentru 
înființarea vămii la granița austriacă. 
Și-a schimbat însă gândul și vrea să 
continue acum și după Paști tratările 
pentru pact, fiind-că Germania s’a 
pus în lupta aceasta pe partea Au
striei și a declarat, că dacă se va 
înființa teritorul vamal ungar inde
pendent, va denunța (abzice) îndată 
convenția veterinară și va opri ex
portul vitelor din Ungaria peste gra
nița Germaniei. Față cu poziția ce-o 
ia Germania în această chestiune se 
zice că partidul independist maghiar 
vrea să ia poziție în dietă contra 
Germaniei și a triplei alianțe.

îj!

Alaltăeri se lățise la bursa din 
Budapesta știrea că Wekerle e în 
ajun de a’și da demisiwnea. Știrea s’a 
desmințit, dar se vede că guvernul 
coaliției nu e culcat tocmai pe flori 
și că mai ales în chestiunea pactu
lui, îl amenință în fiecare moment 
pericolul unei crize.

*

Toate ziarele nemțești vorbesc 
despre răscoalele țăranilor din Ro
mânia. Se înțelege, că părerile lor 
se deosebesc după culoarea de partid.

Cele jidanofile zic că toată mișcarea 
e îndreptată împotriva Jidovilor, că ura 
confesională este care conduce pe ță
ranul revoltat. Foile nemțești anti
semite susțin că cauza principală a 
turburărilor sunt chiar „Jidovii". 
„Deutsche Ztg." zice că foile jidano
file se silesc a arunca vina asupra 
altora, așa de pildă asupra agitato
rilor, cari au venit din Rusia, ear pe 
Jidovi îi înfățișază ca pe cei mai 
pacinici locuitori ai României. Și dacă 
au venit din Rusia agitatori, cine sunt 
aceștia? Sunt agenții „ligeijidovești" 
socialiste. Trusturile evreiești au pri
cinuit răscoalele. Arândașii au ajuns 
a fi iar domni pe moșii, nu proprie
tarii români. Numita foaie citează un 
pasagiu din „memoriile Regelui Carol", 
unde Regele istorisește ce a văzut 
într’o călătorie a sa din Moldova, cu
rând după suirea sa pe tron. „In 
această călătorie" — zice Regele Carol 
— „am început să înțeleg cum a pu
tut să crească așa de puternic anti
patia contra acestei rasse străine în 
sânul poporațiunei moldovene".

*

Zilele acestea au fost vii dezba
teri în Duma rusească. S’a dezbătut 
între altele despre desființarea tribu
nalelor militare de câmp. Au vorbit 
foarte mulți deputați și după ce nu 
mai aveau ce să zică s’a constatat, 
că mai sunt încă 60 vorbitori înscriși. 
Așa s’a întâmplat și în Duma trecută 
cu ocaziunea dezbaterei agrare.

Uu deputat al cazacilor dela Dor 
Petrowski a declarat între altele în 
Dumă, că e aproape timpul când nici 
un cazac nu va mai ridica nagaica 
(gârbaciulj. Atunci s’au ridicat repre
zentantul cazacilor din Astrahan Po- 
ljakov și alții strigând, că nu pot su
feri să se ofenseze armata. Poljakow 
a voit să se urce pe tribună. Numai 
cu mare greu președintele Golovin a 
putut restabili ordinea.

Guvernul Stolypin umblă Să res
trângă competentele Dumei și teme
rea e mare, că iarăși poate isbucni 
un conflict fatal al Dumei cu gu
vernul. Mulți îi numără zilele de pe 
acuma.

FOILETONUL »GAZ. TRANS.c

t Dionisie Făgărășianu.
Discurs rostit de d-1 prof. Dr. Alexandru Bogdan 

la înmormântarea mult regretatului profesor 
gimnasial din Brașov Dionisie F&g&r&șianu, 

Duminecă in 24 Martie st. n. în biserica
Sf. Nicolae din Scheii Brașovului.

Jalnici ascultători!
In’r’una din zilele din urmă ale lui 

August dm vara trecută pe drumul Făgă
rașului grăbia în trăsura prăfuită spre Bra
șov fostul noeu profesor și colegul, vesel 
și bucuros de începutul unui nou an de 
muncă — Dionisie Făgărășan, după care 
în scurtul răstimp, de când sufletul lui a 
părăsit lumea «ceasta cu margini strâmte, 
au curs deja atârna lacrimi. Ca țăranul, 
care în primăvară iese la cânp, să-si în
ceapă cu puteri nouă munca, ce-o împli
nește an de an, așa și Făgărășan se în
torcea în vara aceea să facă pentru a 
23-a oară începutul luorului în schimbarea 
și creșterea sufletelor încredințate lui. îna
intea porții din strada Cimitirelor, când 
trăsura se opri înaintea lonuinții lui, se 
întâmplă să fiu eu cel dintâi, care îl în- 
tîmpină cu un „bun sosit** și care acuma 
cu inima plină de durere, cel din urmă

îmi iau rămas bun dela el, nu cu o strân
gere de mână, ci cu cuvinte amărâte de 
părerea de rău, tăinuite pentru el, care 
nu le mai aude. Și ca totdeauna la des 
părțire și atunci nu m’a lăsat pănă nu 
și-a gătat vorba cu una din glumele lui 
cuminți și așezate.

Atunci îmi mai spuse, că el după 
munca de un an la șboală se odihnește 
în satul lui de naștere mai bine decât în 
ori-care alt loc de pe pământ.

In acel sat Drăguș, așezat în mijlo
cul țării Făgărașului s’a născut Făgărășan 
în 3 Oct. st. v. anul 1855. Dragostea ne- 
mărgenită pentru acest locșor de câmpie 
își are rădăcina puternică în tradiția fa 
miliară. Părinții, tatăl lui a fost preot în 
Drăguș, și moșii și-au avut pământurile în 
acel loo și fratele si surorile lui împreună 
cu nepoții au rsmas acolo și nu 1 pără
sesc. De aceea, înainte de-a fi trimes în 
locuri străine, părinții îl, ținură lângă ei, 
de-1 învățară singuri întâia carte. Apoi îl 
găsim înscris nu departe de părinți la 
școalele grănițărești din Vajda Recea și 
Viștea inferioară și la școala poporală din 
Sibiiu. In etate de 12 ani întră în gimna
ziul de stat din Sibiiu, unde în timp de 
opt ani de zile își însușește pregătirea 
trebuincioasă pentru studiile academice, 
pe cari avea de gând să le facă.

Era de 20 de ani, când nesocotind

lipsa de mijloace bănești îndestuhtoare, 
plecă la Viena, unde se înscrise la uni
versitate, la facultatea de filozofie. Dar 
neîmpl nindu-i-se speranța de-a primi din 
oare care parte vre-un ajutor în bani, fu 
silit să părăsească orașul împărăteso și 
întorcându-se în Ardeal întră în semina- 
riul teologic diu Sibiiu, în orașul, unde 
și-a petrecut copilăria. După 3 ani de zile 
era teolog absolut. Urmă un an de încer
cări petrecut în Sibiiu pentru ajungerea 
dorinții ce-o avu când termină gimnaziul. 
In sfârșit cu ajutorul unor bărbați, cari 
au avut timp s&-i cunoască talentele și 
au știut să-i prețuiască caracterul și rîvna 
pentru învățătură, primi din partea Con- 
zistorului aihidiecezan unul dintre sti
pendiile hotărâte pentru teologii absoluți, 
cari ar fi dorit să-și continue studiile. Ast
fel văzându-și asigurat traiul, a plecat ia
răși la Viena, unde a rămas 3 ani și jumă 
tate (1879—1882J urmând oursurile pro
fesorilor de matematică, fizică, filozofie și 
pedagogie. Aici a pus bazele activității 
sale didactice și științifice de mai târziu.

Dupft ce se pregăti astfel temeinic 
pentru cariera dăscălească, fu ales în 
toamna anului 1884 profesor suplent la 
gimnaziul nostru dm loc, în 1885 provi- 
zor și acum a avut ocazie să dovedească, 
cât de universală i-a fo-t cultura câști
gată la universitate. Căci fiind catedrele

de specialitatea lui ocupate, i s’a dat să 
propună pe rând aproape toate studiile 
de gimnaziu și acest om fără prihană și-a 
împlinit datoria și intre astfel de împre
jurări vitrege cu desinteresul, de care este 
capabil numai un om de caracter unitar 
și consolidat, cum a fost Făgărășan. El 
însuși o spune cu o notă ușoară de plân
gere duioasă, pentru-că uu i s’a dat oca
zie să pună în praxă cunoștințele mai 
vaste de specialitate, cu cuvintele aoestea: 
„Numai limba elină nu mi s’a dat s’o pro
pun, încolo toate**.

Aceasta l-a hotărât să ceară la tim
pul său catedra de religiune, care, după 
ce își câștigă dela Conzistor calificațiu- 
Dea de oatehet, i se și încredința în mod 
definitiv cu luna Sept. 1891. Și astăzi, 
după ce-i cunoaștem faptele și simțămin
tele, nu încape îndoială, că cu schimbul 
de studiu ce l-a făcut, gimnaziul nostru 
a câștigat fără să piarză. De atunci acest 
bărbat de-o nespusă blândețe, care n’a 
avut norocul unei fericiri casnice, a fost 
un adevărat părinte al școlarilor săi, 
pe cari îi creștea cu îngrijire în frica 
lui Dumnezeu și îu iubirea deaproa- 
pelui. S’a văzut aceasta când vestea zgu
duitoare o morții lui a făcut să tresară 
de durere foștii săi elevi împrăștiați prin 
Cluj și Budapesta, dela cari ne-au sosit 
condolențe duioase, și când a făcut, ca
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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 ho
telului 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 no. 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., Ioan 
Hamsea m. p., Zenovie Popovici m. p., 
Dimitrie Grecean m. p., Ioan Broșu m. p., 
Ioan N. Bidu m. p., Iosif Comanescu m. p., 
Ioan Aron m. p., Romul Verzea m. p., Ioan 
R. Butu m. p., Ioan Schiopu m. p., loan 
Hatnsea 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 no. p., I. Saba- 
deanu m. p., Nicol. Dușoiu m. p., Teofil 
Roșea m. p., Ioan I. Maximilian m. p., 
Stefan Taus m. p.

Evenimentele din România.
Turburările agrare. — Căderea guvernului 
Cantacuzino. — Noul guvern liberal. — 
Manifestul noului guvern. — Amănunte.

Turburările agrare, cari s’au ivit 
Ia începutul săptămânei trecute în 
județul Botoșani din nordul Moldovei 
s’au întins cu iuțeala fulgerului asupra 
întregei Românii. La început se credea 
că mișcarea țăranilor din Moldova, 
unde, precum știm, arendașii și câr- 
ciumarii evrei sunt cu sutele, e în
dreptată contra jidovimei din România, 
deoarece moșiile și casele acestora au 
căzut mai întâiu pradă furiei țărănimei 
române revoltate. In cete de câte 
100—500 țăranii au plecat dela moșie 
Ia moșie, dela orășel la orășel, nimi
cind și pârjolind tot ce găsiau în 
drumul lor. Ca întotdeauna la astfel 
de ocaziuni se alăturaseră țăranilor și 
alți indivizi fără căpătâiu, cari folo- 
sindu-se de revolta țăranilor, își făceau 
mendrele furând și devastând, unde 
numai li-se dădea ocaziune.

In modul acesta numeroase moșii 
din Moldova au fost prădate, iar din
tre orășele au fost devastate mai cu 
seamă târgușoarele Podul-Iloaiei, Bur- 
dujeni și orășelele Dorohoiu și Boto
șani. In vre-o două locuri armata a 
fost nevoită a trage focuri asupra 
răsculaților, pentru a susținea ordinea 
și siguranța publică.

Intiazându-se tot mai mult ră
scoala, camera română a votat o lege, 
prin care guvernul fu împuternicit a 
concentra sub arme pe toți rezerviștii. 
Totodată ministrul de răsboiu a trimis 
în Moldova mai multe regimente.

Mișcarea pornită în Moldova s’a 
întins deodată și în celelalte părți ale 
României, în Oltenia și în Muntenia 
și îndeosebi în Muntenia, unde țără
nimea a început să prădeze cu și mai 
mare furie ca în Moldova. Mai jos 
publicăm unele amănunte.

Din mișcarea aceasta generală a 
țărănimei din România se vede însă,, 
că ea nu e îndreptată atât în contra 
jidovimei, ci e îndreptată în contra 
tuturor proprietarilor mari, prin ur
mare ea este o mișcare eminamente 
agrară, îndreptată în contra proprie
tății mari.

Ca să ne facem o închipuire de
spre modul împărțirii proprietății în 
România, reproducem în următoarele 
o parte a interpelațiunei făcute săp
tămâna trecută de d-1 D. Sturdza în 
cameră în contra trusturilor*) aren- 
dășești.

Iată ce-a zis d-1 Sturdza:
„Întinderea Regatului României este 

de 13.135,744 hect. Din aceste 13.135,744 
hectare, două treimi sunt pământuri cul
tivable și o treim6 suut păduri, ape, nisi
puri, râpi, stânci și locuri neoultivabile. 
Această treime are o întindere de 4 378,581 
hectare. Pământurile cultivable cuprind 
o întindere de 7.826,796 hectare, la care 
se pot adauge 931.366 hectare vii și pruni.

„Mă voiu ocupa numai cu cele 7.826,796 
hectare. Dintre acestea, 3.153,645 hectare 
{40,20^/^ conslilue proprietatea țărănească 
dela % de hectar pană la 10 hectare și 
aparține la 920,000 familii, cari reprezintă 
5,000,000 de suflete. Proprietatea dela 10 
la 100 hectare posedă 862 8b0 hectare 
(11,02%); proprietatea de peste 100
hectare în sus are o întindere cultivabilă 
de 3.810,351 hectare <48,69%). Din această 
întindere de 3 810,351 hectare, proprietate 
dela 100 hectare în sus, 1.516 390 hectare 
sunt exploatate în regie, și 2.293,961 hec
tare sunt arendate. Regia reprezintă. 39,8°/0 
și arenzile 60,2% din 3.810.351 hectare.

>Did\această întindere arendata, de 
2 293,961 hectare, sunt arendate la Ro
mâni 1.445,285 hectare și la străini 848.676 
hectare; adecă două treimi din arendași 
(63%) sunt Români și o treime de (37%) 
sunt străini, intre cari jumătate Greci, Bul
gari, iar jumătate evrei. Din 436.446 hec
tare arendate evreilor, 189.556 hectare 
sunt arendate celor două trusturi evre- 
ești, din cari unul, cel mai principal, are 
8,27%(i/i2) din întreaga întindere a pă
mântului arendat de proprietăți dela 100 
heotare în sus și anume Mochi Fischer cu 
ai lui are arendate 159.000 hectare, Juster 
30.000 de hectare, în total 189.000. Trus
tul Fischer a crescut în trei ani dela 
138.423 la 159.399 hectare, adecă cu 20.976 
hectare. Trustul Fischer plăt.ia în 1903 o

arendă- de 2.803,116 lei. In 1905 arenda 
Fischer s© sue la 3.441,343 lei, arenda 
duster- la 554.999 lei, amândouă arenzile 
la un. loc la 3.996,342 lei. Lipsesc încă 
3658-lei pentru a face surna de 4.000,000 
lei. Trusturile stăpânesc la. Botoșani, Do
rohoiu și Iași 7g a întinderii cultivabile a 
fle-căruia din aceste județe.<

Răscoala din ce îb ce mai; ame
nințătoare a avut, de urmare retra
gerea guvernului conservator fâanta- 
cuzino din fruntea afacerilor țării. 
Regele Carol a primit dimisiunea gu
vernului și a însărcinat Duminecă 
cu formarea nouiui guvern pe d-l 
Dimitrie Sturdza-,. șeful partidului 
liberal. Noul guvern s’a constituit 
îndată în moduli următor:

D. A. Sturdza, președintele consiliului 
do miniștri, ministru de externe și ad 
interim la răsboiu.

Spini Haret, ministru cultelor și al 
instrucțiunei publice.

loanl. Q^Brătianu,vam\s\.r\i de interne. 
Emil Costinescu, ministru de finance. 
Anton Carp, ministrul agriculture!, 

comerciului, domeniilor și industriei.
Toma Stelian, ministrul justiției.
Vasile G. Morțun, ministrul lucrărilor 

publice.
Noul ministerul s’a prezentat Marți 

camerei române. Prim-ministru D. Sturdza, 
arătând primejdia mare în care se află 
țeara, a rugat pe toți deputății să dea gu
vernului sprijinul casă restabilească liniștea 
și să repare relele de care sufere țara. 
Indntă au luat cuvântul d-nii Tache lo- 
nescu, loan Lăhovari și P. P. Carp asigu
rând guvernul că îi vor da tot spriginul 
in momentele grele prin care trece țara.

Noul guvern a publicat în aceiași zi tin 
numele Regelui* și un manifest cătră po
por, care a fost răspândit în mii de exem
plare prin întreaga țară.

Iată ce pune în vedere acest manifest:

„Spre a îndestula cereri drepte și 
legitime, M. S. Regele a încuviințat a 
se lua de îndată următoarele măsuri:

Să se desființeze taxa de 5 lei 
a legei pentru asigurarea în contra 
lipsei de porumb provenită din secetă.

Să se desființeze cu totul taxa 
Statului pe decalitru de vin, perce- 
pându-se numai aceea pentru fondul 
comunal.

Pentru perceperea impositului 
fonciar asupra proprietăței mici țără
nești, venitul pământului să fie soco
tit întocmai ca acel al proprietăților 
mari.

Proprietățile Statului, precum și 
ale așezămintelor publice de binefa
cere și de cultură națională, să fie 
căutate în regie, sau arendate d’a- 
dreptul la țărani.

Să se ia măsurile cele mai te
meinice pentru a întări băncile popu
lare, ca ele să poată ajută pe țărani 
în arendări de moșii.

Măsurarea dreaptă a pământuri
lor date în învoeli și răfuirea cinstită 
a socotelilor agricole vor fi supra-

veghiate,. pedlepsindu-se cu cea mai 
mare asprime măsurările și răfuelile 
falșe.

Se va pregăti o lege pentru ușu
rarea învoelilor agricole.

Pământurile de cultură date în 
bani se vor plăti în. bani. învoelile de 
munci agricole vor arăta felul și câ
timea acestor muncij iar plățile se 
vor rălui după prețurile obicinuite 
din timpurile când munca se face. 
Munca agricolă cu care se îndatorează 
un cap de familie nu va întrece pu
terea acesteia. Pentru banii dați îna
inte pe muncă sau pentru rămășiți 
de munci plătite nu s® va lua o do
bândă mai mare de 10 Ia sută pe 
an;, dobânda nu se va schimba într’o 
reducere a prețurilor învoelilor. Nu 
se va îngădui ca în învoelile agricole 
să se pună sarcine „pe nume", ci 
sarcinile vor trebui totdeauna să fie 
proporționate cu numărul de po
goane date fie-cărui locuitor în în
voială.

Pe moșiile arândate țăranii vor 
plăti pământurile închiriate lor cu un 
spor de cel mult o treime peste va
loarea acestor locuri după contractul 
de arândare.

Se va pregăti o lege pentru ca 
nici un arendaș sau tovărășie de 
arendași să nu poată ține în arendă 
mai mult de două moșii, coprinzând 
împreună o întindere de 4000 hectare, 
fie arendarea directă sau indirectă,, 
sub ori-ce lormă ar fi, fie prin rude„ 
slujbași, sau perso.ane interpuse.

Se va pregăti o lege prin care 
se înființează dregătorii administra
tive care să reguleze și să garanteze 
aplicarea legilor și regulamentelor pri
vitoare la învoelile agricole.

Se va pregăti o lege pentru în
ființarea casei rurale, spre a înlesni 
țăranilor luarea în arendă și cumpă
rarea de proprietăți."

Iată ce ni so scrie din București cu data 
de eri despre întinderea ce-au luat-o revoltele 
țărănești:

București, 27 Martie.

In capitală c.irculează fel de fel de 
știri alarmante, cari însă în multe privințe 
sunt exagerate. Oa la toate evenimentele 
de caracterul răscoalelor țărănești, se să
vârșesc din partea țărănimei îndârgite și 
ațâțate de oameni fără suflet, prădări și 
chiar crime, pentru a căror împedecare 
miliția trebue să purceadă cu toată aspri
mea, trăgând în carne vie. E trist lucrul 
acesta, dar datorința guvernului este de-a 
suprima cu toate mijloacele posibile ră
scoala în interesul reputațiunei statului și 
a ordinei și siguranței publice.

Bucureștii nu sunt în pericol, deoarece 
s’au luat măsuri întinse de a respinge pe 
răsculații cari ar voi să între în oraș. In 
toate forturile orașului miliția e consig- 
nată, iar noaptea să luminează din forturi 
cu proiectoare electrice terenul din față pe

*) Trusturile arendășești sunt asociațiuni 
pentru exploatarea și câștigarea pământului în 

i folosul câtorva oameni, organisați în scop cle-a 
■ se îmbogăți repede prin ruina altora.

din inimile celor 400 de școlari să se ri
dice deodată, ca voia unui singur om, do
rința de a și arăta dragostea și recunoștința 
față de adevăratul duhovnic al sufletelor 
lor plăpânde. Bănișorii dați din inimă cu
rată de acești copii 8e vor întrebuința 
spre scopurile, pentru cari Făgărășan a 
luptat mai mult în calitate de administra
tor al fondului pentru școlarii bolnavi, 
care fond supt buna lui îngrijire s’a ridi
cat la suma de peste 9000 de coroane. 
Dar nu numai în timp de boală se îngri
jii de școlari ca un părinte, îmi aduc a- 
minte și se adeverește cu spusele altora, 
că în anii mai dm urmă de sărăcie mai 
mare școlarii săraci, cari u'aveau cărți, 
intrau în odaia prietinoasă a profesorului 
lor, oare le dădea cărțile trebuincioase din 
biblioteca sa ori ie dădea creițari să și le 
cumpere. Ba se găsiau și guri flămânde, 
cari nu trebuiau să cerșească, pentru oa 
profesorul — tată, să le pună mâncare 
înainte ori să le dea bani, oa să-și poată 
cumpăra o îmbucătură. Și când da el, da 
ca un părinte, oare nu cere îndărăpt dela 
fiul său, ce i-a dat, el dăruia.

Și așa, cum îi erau faptele față de băeți, 
îi erau și învățăturile. „Istorioarele inorale- 
religioase" din oolecțiunea sa (manuscript) 
și exortările oe le ținea Dumineca (manu
script) cuprindeau pilde și învățături, cari 
înobilitau inima și voința pioșilor ascultă-

tori. Cei cari au ascultat de el, au putut 
învăța multe. Deci dacă se găsesc azi șco
lari de-ai lui ou un sistem de morală ho
tărâtă, rigidă, care nu iartă, este în mare 
parle meritul lui, iar aceasta i se poate 
socoti în adevăr drept merit. Și când voia 
să pedepsească fapta nesocotită a unui 
copil mai neastâmpărat, atunci sufletul 
lui curat nu-1 îngăduia să zică vorbe de 
ocară, ci pedepsea cu câte-o glumă pișcă- 
toare, care era unul dintre cele mai ade
vărate mijloace de creștere ale acestui 
pedagog excelent, care știa și’n timpul 
lecțiilor să-și cruțe ascultătorii prin câte-o 
glumă nevinovată, senină și totdeeuna po
trivită cu etatea școlarilor, care deodată 
îutineria inimile și învioră' mințile grele 
de învățătură, îngreunate de atențiune.

Și cumpănind cu seriositate folosul, 
ce-1 pot avea învățăturile creștinești pen
tru tinerime, Făgărășan priveghia, ca șco
larii să-și împlinească cu ori-ce ocazie da- 
torințele creștinești față de biserică și 
față de capii bisericești. După viața ace
stora trebuia să ne-o îndreptăm și noi pe-a 
noastră. Astfel daoă răposatul profesor I. 
Popea știa să zugrăveasoă în cuvinte pu
ține și vii pe metropolitul Șaguna, Făgă
rășan ne făcea să-l înțelegem și să-l cu
noaștem arunoând lumină asupra timpului 
și împrejurărilor, cari au născut și au fă
cut din Șaguna arhiereul mare, care e

mândria neamului nostru, iar noi școlarii 
lui simțiam, ce ne cere profesorul și în tă
cere ne închinam puterile acelorași idea
luri, cari au mișcat pe prelații, zugrăviți 
de el. — Așa îl știu ca profesor.

Peste câți-va ani ne ’ntâlnirăm în 
aceleași sale ca colegi. Și trebue să-mi 
aduc cu recunoștință aminte de sfaturile 
și bunăvoința, cu câre mi le da mie, care 
i-am fost elev. El își continua munca de 
dascăl al meu, câud mă îtnbia de nenu- 
mărate-ori să cetesc cărți, pe cari le cre
dea folositoare și îmi indica să-mi cumpăr 
altele, cari m-ar fi putut interesa. Iar dacă 
unul dintre colegi se îndrepta cătră el cu 
o dorință ori rugare dacă îi sta în puteri 
i-o împlinea fără să mai aștepte multe 
rugăminți. Și mergea în ajutorarea cole
gilor săi în împlinirea datorințelor de das
căli pănă acolo, de jertfia din timpul li
ber, ce-i rămânea, numai să nu sufere 
mersul regulat al învățământului. Numai 
fiind-că nu a pierdut nici-odat din vedere 
interesele mai mari, țînta îndepărtată, i-se 
vor ierta de toată lumea și micile nedrep
tăți, dacă va fi fost în stare aoest om să 
facă și nedreptate, cari isvorau însă diu 
întregul lui sistem de înțelegere al lumii 
aceșteia.

Făgărășan a fost însă și un bărbat 
de știință. El sprijinea din toate puterile 
literatura noastră națională abonându-se

la revistele și ziarele românești, iar pen
tru împrospătarea și aprofundarea cunoș
tințelor câștigate se îngrija cumpărându-și 
și cetind cărțile de specialitate cele mai 
nouă. Și ca un adevărat crescător al su
fletelor a avut un deosebit interes pentru 
studiile de etică, de morală. Dar el s’a în
grijit să aibă din ce învăța și alții. Astfel 
împreună cu colegii săi S. Moldovan și 
A. Bârseanu și cu iubitul său frate, Făgă
rășan a desfășurat o activitate didactică 
însemnată. A edat mai multe manuale 
de Geografie și de Aritmetică pentru șc. 
pop. și medii, a tipărit singur un manual 
de fizică și a păstrat în manuscript o pla- 
nimetrie, pe lâogă completările, ce le fă
cea manualelor de religie în lecțiile sale.

A tradus apoi opere de filozofie și 
morală și ca teolog și om de știință l-a 
atras și pe el ca pe atâția alții întrebarea 
după nexul și armoniarea legăturii între 
credință și știință, pe care și azi să simt 
îndemnați să o trateze filozofi de renume.

In revista „Școala și familia" a tra
tat chestiuni de pedagogie practică și teo
retică, într’un articol atinse legătura din
tre școală și familie, în altul chestiuni de 
higiena școlară și în altul disertează de
spre educațiunea estetică a școlarului.

In „Gazeta Transilvaniei", în numerii 
cari ajungeau și în manile țăranilor, ca 
fiu de gospodar și ca unul, care vară de
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o întindere de mai mulți chiteraetri, pen- 1 
tru a se dbserva la timp o eventuală apro
piere a răseulaților.

Știrea că în apropierea orașului B’ar 
fi dat o luptă mare cu răsculații, în care 
să fi căzut 400 marți și răniți, deși se 
menține, 'nu e încă confirmată. Organul 
oficios „Voința Națională1* declară că ști
rea nu e „exact,ău.

Din rprovincte au sosit următoarele 
știri, cari se confirmă și de -cătră cercu
rile oficiale: ‘Prefectul din Prahova des- 
■minte știrea, că în acest județ s’ar fi în
tâmplat tulburări. Pănă eri dimineața a 
fost liniște, mulțămită măsurilor ce s’au 
luat la timp de c*tră autorități.

Situația îu Moldova s’a îmbunătățit. 
Afară de mici incidente, pretutindeni dom
nește liniște In cele mai multe comune 
și -orășele țăranii s’au înțeles cu arendașii.

Din Județul Ilfov se anunță, că eri 
s’a dat o luptă sângeroasă Ia Clijeni. A 
intervenit artileria. Sunt numeroși morți 
și răniți. Noul proieet al Bucureștilor d-l 
Constantin Alimănișteanu, a visitat eri cu 
automobilul mai multe comune din județ. 
Deși spiritele țăranilor sunt agitate, pro
iectul s’a convins eă în general domnește 
liniște. In comunele Cornetul din Vale și 
Buda (jud. -Ilfov) au fost- arestați primarii 
și secretarii, fiindcă au pus pe picior liber 
pe unogitato-r. Colonelului Saegiu i-a succes 
a aresta din nou pe instigatorul refugiat.

Ia județele Teleorman, Glt și Vlașca 
țăranii s’au dedat la excese. Soldații au 
fost nevoiți să puște. Sunt numeroși morți 
și răniți. In -mai multe comune din aceste 
județe autoritățile s’au pus în legătură cu 
țăranii răsculați, pentru a le .asculta ce
rerile.

S’a svonit, că soldații s’ar fi opus în 
unele locuri comande! ofițerilor. Știrea 
aeeasta so desminte. 'Soldații își fac pe 
deplin datoria sub ordinele comandanților.

Ministrul cultelor d-l Spini Haret a 
•trimis o circulară tuturor preoților și în
vățătorilor din România. Această circulară 
este iscălită și de metropoliții și archiereii 
români. învățătorii se provoacă a a luce la 
cunoștința țăranilor manifestul guvernului, 
iar preoții se invită a dispune tragerea 
clopotelor și de-a merge în mijlocul popo
rului îmbrăcați în odăjdiile sfinte și cu 
crucea în mână, spre a 1 liniști.

O asemenea scrisoare a trimis și epi
scopul catolicNelshammer preoților catolici.

Cor.
*

Cunoscutul bărbat politic român d-l Virgil 
Arion publică sub titlul „Ordinea un articol în 
ziarul „Patria**, în care arată df-torința guvernului 
în situația actuală, tată ce zice intre altele d 1 V. 
Arion :

Guvernu1, ori care ar fi el, se află 
dinaintea unui imperativ categoric. El tre- 
bue să restabilească ordinea. Este dator să 
readucă în țară liniștea și dreptatea.

Căci nu atât în liniște, în readucerea 
poporului la acel automatism al supunerei 
la autoritate, cât mai cu seamă în drep
tate, adecă în supunerea autorității la lege 
și în ocrotirea poporului de ori-ce exploa
tare și de ori-ce iniquitate, stă ordinea.

A reduce ordinea la liniște, este a 
reduce guvernul la Poliție, a nu vedea de
cât represiunea violentă, acolo unde ar 
-trebui să vezi lecuirea reului și suprimarea 
dui în viitor.

Și de aceea nu poate cârmui decât 
an guvern, care are o soluțiune a proble
mei, care s’a pus cu o iminență atât de 
vară vedea pe țăran la ruunca câmpului, 
el împarte povețe și învățături cu privire 
la economie acelora, pe cari îi iubia pen
tru câtă osteneală iși dau să scoată din 
scoarța pământului pânea de toate zilele.

Dar sufletul lui nu a bătut numai 
între păreții școalei. Ei a îmbrățișat și ori
zonturi mai largi. In toate manifestările 
noastre ca societate, la sinoade, confe- 
rențe, ședințele diferitelor societăți, con
certe și teatru, Făgărășan era totdeauna 
de față.

Și dacă a fost oine-va, care să-și fi 
iubit cu toată puterea părinții, frații, ru
deniile și prietinii și să se-fi jertfii pentru 
ei și să le fi dus grija în toată clipa, acela 
a fost Făgăraș n, pe care dragostea de ai 
lui și de pământul, unde s’a născut îl în
demnă să iasă vară de vară din hotarul 
Brașovului numai ca să meargă în sațul 
de naștere, pe oare l’a iubit atât de mult. 
Și cine va putea să uite, ou câtă gingă 
șie și-a legat el viața sufletească de su
fletul celor doi colegi ai săi, cari ca un 
adevărat simbol al „prieteniei1* în tab'oul 
posomorât al vieții brașovenilor păreau a 
fi aduși pe o rază de soare, să-i lumineze 
un colț, care să ți mai poată da speranțe.

Dar în inima lui a cucerit tflrîmuri 
și mai largi. Față de poporul acesta mare 
și mândru al Românilor cât de mândru se

>tragică."“Stadiul îndoielilor-, al ■ încercărilor 
a trecut. Trebue măsuri repezi și hotă
râtoare.

Dar mai presus de ori-ce, trebue ca 
cei cari ne vor guverna în aceste mo- 
mente .grele să nu uite că nu puterea par
tidului lor i-a adus în fruntea, trebilor pu
blice,'et calamitatea țării. De durerile țării, 
nu de interesele partidului,-să se preocupe.

In împrejurările de azi, nu au liber
tatea de a fi oameni de mâna a doua, ci 
oameni întregi. Aspri cu ei înșiși, ei cari 
vor trebui să fie atât de aspri cu ceilalți, 
să-și pue mândria în a se învinge pe sine 
și egoismul lor de partid.

Era de prevăzut, că proiectul de 
lege al ministrului Apponyi, care are 
de țintă maghiarisarea învățământului 
în școalele noastre poporale, va stârni 
în toate părțile locuite de Români o 
viuă nemulțumire și că toți Românii 
se vor ridica ca un singur om, ca să 
protesteze în cadrele legii contra 
acestui proiect.

In săptămâna aceasta au avut 
loc iarăși mai multe adunări de pro
testare și pretutindeni se fac pregă
tiri de-a se convoca astfel de adunări.

Marți s’a ținut în Sibiiu o adunare 
imposantă, la care au luat parte vre-o 
4000 de Români. In această adunare au 
luat cuvântul d-nii Dr. L. de Lemenyi, 
Dr. N. Comșa și asesorul M. Voileanu. S’a 
votat apoi următoarea resoluțiune:

Românii din cercurile electorale Sibiiu, 
•Ciznădia, Nocrichiu, Cristian și Sebeș în 
adunarea poporală ținută în Sibiiu în 13/26 
Martie 1907, după ce au discutat starea 
politică de azi a patriei noastre și în deo
sebi proiectele de lege ale guvernului pri
vitoare la învățământul elementar,au luat 
următoarea

Hotărâre:
1. Protestăm contra întregului sistem 

politic de azi, care țintește numai cătră 
crearea unui stat unitar de rasă cu asimi
larea și nimicirea tuturor popoarelor ne
maghiare, protestăm contra acestor zădar- 
nice încercări, cari periclitează, fac chiar 
imposibilă buna înțelegere între locuitorii 
patriei comune și ne împiedecă în libera 
noastră desvoltare culturală și materială, 
la carea avem drept neprescriptibil ea po
por, care de atâtea veacuri locuim pe acest 
pământ, pentru care atâtea jertfe am adus, 
atâta sânge am vărsat.

2. Protestăm mai cu samă contra pro
iectelor de lege ale guvernului privitoare 
la învățământul elementar, pentru-că și 
aceste proiecte nu au altă țintă, decât iară 
numai maghiarisarea și întru realisarea 
acestei idei în veci nerealisabile, face im
posibilă copiilor noștri câștigarea cuno
ștințelor celor mai trebuincioase pentru 
înaintarea lor, ca astfel să poată deveni 
cetățeni folositori ai statului, protestăm 
contra acestor proiecte ca fii credincioși 
ai bisericii noastre, a căreia autonomie bi
sericească și școlară este prin ele adânc 
vătămate, protestăm contra lor ca Români 
pentru-că este atacată limba noastră, pe 
carea preste toate o iubim și protestăm 
în fine ca oameni pe temeiul dreptului 
dumnezeesc, înăscut fie căruia, de a se 
cultiva fiecare după firea sa.

simția Făgărășan când se știa un fiu al 
mănoasei țări a Făgărașului, un fiu al Ol
tului bătrân, cel care dă țării noastre viață. 
La vorbele lui pline de îndemnuri ni se 
aprindeau sufletele de dragostea de moșie, 
de neam și în deosebi de acea țărănime 
muncitoare cu palmele, pentru binele că
ruia în alte părți oameni de frunte își 
jertfesc ca niște apostoli tot avutul și 
viața. Si de câte ori nu le bătea inima în 
ritm de bucurie prietinilor olteni, la auzul 
cuvintelor, cu oari Făgărășan le chiema 
în minte ținuturi și obiceiuri din acea țară 
a Făgărașului, atât de iubită de el. Și 
totuși soartea care nu ascultă de dorin
țele oamennor, care împarte orb, ce are 
de împărțit cu omul, a voit, ca el să nu-și 
găsiască odihna de veci în pământurile 
spălate de apele Oltului, oi aici între munții, 
cari l-au ocrotit timp de 23 de am, de 
când și-a pus piciorul pe pământul Bra
șovului. Din ceasul morții lui însă s’a să
dit în inimile noastre față de memoria 
profesorului nostru datoria, pe care tr fi 
avut-o Oltenii, cari l-au dat. Și pentru a- 
cest dar al lor școala și biserica aceasta 
ou corpurile lor administrative, Delegațiu- 
nile și Eforia vor ști să fie muițămitori, 
păstrând cu sfințenie și înnoind la fie-care 
ocazie ou mândrie amintirea de profesorul, 
care le-a făcut numai cinste.

3. Muîțămim arch ier ailor noștri, mul- 
țămim deputaților noștri, adevăraților re- 
presentanțî ai poporului nostru, pentru lupta 
ce o poartă în contra acelor proiecte de 
lege, cerem dela ei și de aici înainte lupta 
cea mai energică, fără nicî o șovăire, 
aplicarea tuturor mijloacelor posibile în 
cadrul legii pentru a zădărnici primirea și 
sancționarea acelor stricăcioase și nedrepte 
proiecte, în caz de lipsă cerem chiar ca 
archiereii noștri toți să meargă la trep
tele tronului tăiipăcind plânsoarea poporu
lui român, de-a pururea credincios dina
stiei și patriei.

Cu întețire așteptăm dela conducă
torii neamului nostru, dela păstorii aceluia, 
chemați ca să apere turma, încredințată 
lor, să justifice cu bărbăție neclintită în
crederea de care sunt împărtășiți, să gri- 
jască ca turma să nu fie împrăștiată, ruptă 
și sfâșiată, căci fără de turmă ce vor fi 
ei, cum vor sta înaintea lui Dumnezeu?!

4. Cerem introducerea imediată a vo
tului universal direct și secret după co
mune, care singur corespunde legilor di
vine și dreptului firesc față de datorințele 
pe cari cu toții egal le îndeplinim, prote
stăm contra amânării, protestăm contra 
ori cărui leliu de restricțiunl măestrite, 
cari nu ar avea alt scop, decât falsificarea 
voinței obștești.

5. Suntem cetățeni credincioși ai pa
triei noastre, aici vrem să trăim și să mu
rim, iubim pe toate popoarele conlocui
toare, le recunoaștem tot ce cerem pen
tru noi, aducem toate jertfele ce ni-se cer 
și ce este de trebuință pentru unitatea 
statului acesta poliglot încă din vremea 
sfântului rege Ștefan, în schimb însă pre
tindem recunoașterea noastră loială ca po
por băștinaș și libertatea, ba sprija chiar, 
ca să ne desvoltăm ca popor român egal 
îndreptățit spre binele patriei comune. —

Sfârșindu-se adunarea, cei vre-o 4000 
Români s’au dus în fața reședinței metro- 
politului I. Mețîanu, și prin graiul d-Iui 
Dr. Lemenyi i-au adus mulțumite pentru 
pașii energici ce i-a întreprins 1. P. S. Sa 
împreună cu episcopii Caransebeșului și ai 
Aradului întru apărarea școalelor noastre 
primejduite.

*

Duminecă s’a ținut în Bachnea (co
mitatul Târnavei mici) o frumoasă adunare, 
care a votat următoarea resoluțiune:

>1) Adunarea poporală cere și pre
tinde de la guvernul țârei, — ca cu pri
vire la nemulțumirea generală, care-și are 
izvorul în mare parte într’o lege nedreaptă 
electorală și conform promisiunii prea 
înalte a Majestății Sale făcute in mesagiul 
de tron, cu care s’a deschis dieta țărei 
din anul 1906, — să așterne parlamentu
lui țăiii cât mai în grabă proectul delege 
despre sufragiul universal (dreptul de vot 
pentru toți) egal, secret și fără restricți- 
une, precum și proiectul despre arondarea 
noauă și pentru toate popoarele dreaptă a 
cercurilor electorale.

2) Adunarea poporală cere și pre
tinde libertatea deplină de presă și în ma
terie de delict de presă judecătorii com
puse din sânul acelui popor, care cetește 
și pentru care se scriu productele presei.

3) Adunarea poporală cere și pre
tinde executarea articolelor de lege XXXVIII 
si XLIV diu anul 1868, cu toate dispozi- 
țiunile lor privitoare la învățământul po
poral și la limba maternă a învățăceilor, 
eară de altă parte cere și pretinde de la 
ministrul de instrucțiune publică retrage-

ln curând adie vânt de primăvara! 
Acum, când toate vor reînvia și vor viețui 
o viață nouă, s’a stins un suflet, care tre
buia Bă mai trăiască. Pustiul iernii, care 
ne a ’ngbețat pentru totdeauna pe Dioni- 
sie Făgărășan, va trece și pământul va 
răsufla cu suflet întinerit. Pe pajiști vor 
răsări florile, și ’n păduri pe dealuri vor 
înmuguri arborii și își vor crește frunzele, 
dm cari vor doini tânguirea de moarte 
după acela, pe care nu-l vor mai vedea 
pe aleele pustii ale Brașovului și ou ele 
părăiașul din poalele Timpii își va îm
preuna susăitul de durere cu «1 celor doi 
prietini, can acum singuri și triști își vor 
bate gândurile asupra trecerii ca gândul 
a viețn noastre și nu ei plângem din su
flet noi toți, cari l-au cunoscut și cari am 
trebuit să iubim pe cel mai blând, mai 
biuefăcător și mai drept om din câți și-au 
purtat viața în mijlocul nostru.

Odihnească ’n pace!

Ieoană.
Te văd în raza sfântă-a stelii, 
Cum tremuri de ușor,
Ș’aud cuvântul tău cum curge 
Ca apa din isvor. 
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rea proiectului referitor la raporturile de 
drept a școalelor și la salariile învățăto
rilor de la școalele comunale și confe
sionale.

4) Adunarea poporală își esprimă ad- 
mirațiunea și venerațiunea sa archiereilor 
ambelor confesiuni românești pentru pă
șirea lor energică, — o pășire deamnă fă
cută pentru apărarea așezămintelor noa
stre culturale bisericești.

5) Adunarea poporală aderează întru 
toate și cu toată vrednicia unui popor 
demn de viață deputaților naționaliști ro
mâni din dieta țării, aproabă purtarea lor 
bărbătească, cu care apără drepturile po
poarelor din această țeară. Tot odată ca 
pe reprezentanții adevărați și demni ai 
poporului românesc, ai unui popor de trei 
milioane îi roagă să apere drepturile școa
lelor românești și să împedece cu toate 
mijloacele ridicarea la valoare de lege a 
proiectului de lege cunoscut.

*
Mâne, Vineri, se ține adunarea de 

protestare în Brațov. La alt loc publicăm 
convocarea acestei adunări. Datorința sfântă 
a Românilor din comitatul Brașovului, 
bărbați și femei, este să ia parte în număr 
cât mai mare la această adunare.

Din celelalte părți ale patriei noastre 
sosesc următoarele știri îmbucurătoare:

In Sân-Miclăușul român s’a ținut în 26
1. c. o adunare poporală română, care a 
protestat în contra “proiectului Apponyi și 
a cerut să se respecteze drepturile școa
lelor confesionale. Episcopii și partidul na
ționalităților au lost rugați să conchieme 
o mare adunare de protestare a Româ
nilor.

Comitetele parochiale din comunele 
Săcădat, Luncșoara (Bihor) și Ollaca (Arad) 
au protestat contra proiectului Apponyi. 
Deasemenea și sinodul parochial din JVă- 
diac (com. Cianadului.) Sinodul protopopeșc 
al Zărandului întrunit în 25 Martie n. în 
Brad s’a ocupat deasemenea cu proiectul 
Apponyi și a votat o energică resolu
țiune.

Adunări de protestare se vor ținea 
în Arad Luni în 1 Aprilie n., în Alba-lulia 
Sâmbătă în 30 Martie, iar în Nădlac Du
minecă în 31 Martie.

Protestul Slovacilor din Turoț. Senio- 
ratul evaghelic slovac diu Turoț a pro
testat împotriva proiectelor de lege școlare 
și a decis a trimite o reprezentațiune cătră 
district și cătră parlament. A fost vorbă 
să se trimeată și o deputațiune la Majes- 
tatea Sa, dar s’a decis îu urmă să nu se 
mai trimeată.

Sârbii in contra proiectului Apponyi. Pe 
Duminecă în 31 Martie n. Sârbii din comi
tatul Torohtal suDt convocați la o adu
nare poporale contra proiectului Apponyi 
în Becicherecul-mare. Convocatorul adu
nării a fost publicat în ziarul sârbesc >Za- 
stava« și este iscălit de numeroși frun
tași sârbi.

Din Duma rusească.
In ședința de Marți a Dumei a înce

put să se desbată propunerea de a 8e de
sființa curțile marțiale, adecă judecătoriile 
ca în timp de războiu, pe care guvernul 
rusesc le-a instituit în unele comune ru
rale revoltate. ..

Oratorii din partidul cadeților 'și cei 
ai stângei rostesc cuvântări aprinse pentru 
desființare. Dep, Kosmin Karavaeff prote-

Sub fruntea ta de marmură
Icoană neînțeleasă.
Se sbate-o lume de gândiri: 
Gândirea mea aleasă!

In ochii tăi frumoși de pară
Cetesc povestea dragă
A visului, ce ne-a ’nfrățit
Durerea ’n lumea largă.

Nu vreau, să simt, să iau puterea
Frumosului tău chip,
Că știu că strălucirea lui
E slovă pe nisip.

Dar las’ să-ți înțeleg durerea,
Ce ’n sufletu-ți trăiește,
Să stau de vorbă-o vecinicie
Cu lumea, care-1 crește.

Plutește-așa mereu în zare
Icoana mea divină,
Oglindă-i fă nădejdii mele
Din raza ta senină 1

Z Nițessu. 
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stează contra vărsărei de sânge și cere să 
se intervină pe lângă președintele consiliu
lui de miniștri să se telegrafieze imediat 
guvernatorilor generali să înceteze execu
tarea decisiunilor Curților marțiale din sate, 
să le revisuiască pe acele cari au osândit o 
sumă de criminali la muncă silnică. Ora
torii socialiști și reprezentanții muncitori
lor condamnă de asemenea în termini vio- 
lenți guvernul.

Oratorii Sulguin, Krusewan, Purische- 
viei, ai dreptei, araiă necesitatea măsurilor 
escepționale impuse de rescoale.

Deputatul Malakoff, advocat la Mos
cova și membru al partidului cadeților, 
zice că statul nu trebue să înființeze tri
bunale revoluționare. Curtea marțială de 
la sate este o instituție fără procedent. 
Oratorul este sigur că ministrul Stolypin, 
care vrea să înființeze un stat constituțio
nal, nu se va opune la desființarea tribu
nalelor acestora, care condamnă pe oameni 
la moarte ca pe dobitoace și care nu are 
nimic comun cu justiția. Deputății polonezi, 
musulmani și octombriști se unesc la mo
țiunea cadeților pentru desființarea Curți
lor marțiale. Deputatul Bardisek descrie 
ororurile, la cări sunt supuși ofițerii din 
armată când sunt siliți să devină călăi. 
Preotul Tikvinski atacă guvernul și adre- 
sându-se lădoi episcopi, cari sunt membrii 
ai Dumei, îi imploră să condamne pedeap
sa cu moarte. In mijlocul unui tunet de 
aplause episcopul Evloghie condamnă orice 
asasinat, se exprimă contra pedepsei cu 
moarte, dar roagă Duma să condamne ac
tele de teroare.

La oarele 6 ședința se ridică. Mai ră
mân încă 52 oratori înscriși să vorbească 
în ședințele viitoare.

Alegerea din Lugoș.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.“)

LuQOȘ. 28 Martie n. — Protopo
pul Dr. G. Popovici a fost reales de
putat cu 159 voturi majoritate.

LugOȘ. 28 Martie. Alegerea s’a 
încheiat deabea după miezul nopții. 
Alegătorii au votat la 3 comisiuni 
în cea mai perfectă ordine. Era emo
ționant și totodată impuitor să pri
vești la sutele de alegători români 
cu ce sfințenie mergeau la urnă și-și 
dădeau votul pentru candidatul Dr. 
Popovici. Din 4011 alegători, intro
duși în lista electorală, mi votat 3389.

1774 voturi a întrunit candidatul 
naționalist Dr. George Popovici, proto
popul Lugoșului, iar 1615 contra
candidatul Makkay. Dr. Popovici a 
fost declarat ales. însuflețirea alegă
torilor și a Românilor lugojeni după 
publicarea rezultatului, nu se poate 
descrie. Afară de deputatul Dr. Bre- 
diceanu au mai asistat la actul ale
gerii deputății Dr. Stefan Pop, No
vac și I. Suciu.

Rezultatul alegerei din Lugoș dove
dește, că alegătorii români din acest cerc 
au procedat cu toții energic și solidar, așa 
că candidatul kussuthist cu toate silințele 
ce și le-a dat și cu tot ajutorul, ce l’a pri
mit din partea guvernului și a organelor 
sale, a fost învins.ȘTIRILE ZILEI.

— 15 Martie v.

Adunarea generală extra-ordinară a 
reuniunei femeilor române din Brașov- Se 
convoacă de nou adunarea generală extra
ordinară a reuniunei femeilor române din 
Brașov pe ziua de 22 Martie {4 Aprilie) 
l. c. tot la 3 oare și tot în sala cea mare 
a gimnaziului român. Obiectul de perțrac- 
tat. este: Chestia zidirii unui internat de 
fetițe. Adunarea s’a convocat de nou, pen- 
tru-că în 16/29 Martie a. c. ședința adu
nării nus’a putut ținea din lipsa număru
lui suficient de membre. Cu astă ocaziune 
facem atente pe doamnele membre, că la 
terminui susindicat adunarea — în senzul 
statutelor — se va ținea fără considerare 
la cele prezente. Ar fi de dorit ca să ne 
prezentăm în număr cât se poate de mare, 
afacerea de rezolvat este destul de însem
nată. Elena Sabadeanu, presidentă.

Mulțămită publică- Aducem vii mul- 
țămite d-lui Solomon Făgărășianu, fratele 
mult regretatului nostru profesor Dionisie 
Făgărășianu, care a dăruit biblioteca bo
gată și frumoasă a răposatului său frate, 
școalei noastre medii. Fapta nobilă pe 
sine se laudă. Brașov în 15 Martie v. 1907. 
Direcțiunea scoalelor medii gr. or. române.

Din Zelau, comitatul Sălagiului ni-se 
scrie: Aici a murit în 9 1. c. leodor Ni- 
chita eseeutor trib. reg. din Zelau în etate 
de 62 ani. Adormitul a fost model de om punc
tual, onest și conștiențios în afacerile ofi
ciului său. De la organizarea judecătoriilor 
pănă la moartea sa tot în oficiu, n’a fost 
morb, năcaz familiar sau petrecere cât 
de sgomotoasă, cari să-l fi împiedecat 
pe dânsul în împlinirea datorințelor 
sale său să fi întârziat măcar pe o oară 
prezentarea raporturilor sale și a bani
lor încasați de dânsul. Cătră finea vieții 
sale ne-putând umbla de slab își făcea es- 
misiunile chiar și în oraș în căruță. Fi
rește în timpurile, în care trăim, agendele 
sale oficioase ca ale unui oficiant român 
au fost supuse celei mai severe controle, 
dar în decursul serviciului său lung nici 
măcar escepțiune nu s’a putut face contra 
lor. înmormântarea s’a făcut de la casa 
defunctului în Zelau prin protopopul gr. 
cat. al M. Ss. Georgiului, Vasiliu Popu, asi
stat de doi preoți. La prohod au azistat 
afară de jalnicii săi consângeni, preteni și 
cunoscuți, cornițele suprem, vice-comitele 
și oficianții comitatensi în corpore, precum 
și președintele tribunalului cu numeroși 
juzi și oficianți de la tribunalul regesc din 
loc, advocați și mulțime de popor. Onoa
rea dată unui oficiant simplu dar bun și con
știențios, cum a fost defunctul, din partea 
reprezentanților autorităților supreme din 
loc a făcut foarte bună impresiune asu
pra publicului mare și mai ales asupra 
noastră a Românilor, nerăsplătiți în zi
lele noastre în multe locuri nici măcar de 
acte de curtuasiă. — țg).

Un învățat slovac insultat. Pe unui din 
trenurile ce duceau la Pojun s’a petrecut 
o scenă scandaloasă, la care au jucat un 
rol de frunte mai mulți deputați dietali 
din partidul poporal. Dr. Milan Stefanik, 
membru al institutului astronomic în Pa- 
ris-Meudon, care s’a întors în Ungaria din- 
tr’o călătorie sciențifică ce a fost între- 
prins’o în Asia, a plecat în 19 1. c. în so
cietatea unui profesor la Pojun. Ei ședeau 
în cupeul de cl. 1 și conversau slovăcește. 
De-odată apăru în cupeul lui deputatul 
Szmrecsânyi și îi întrebă dacă sunt Cehi. 
Ei răspunseră, că sunt Slovaci, apoi au 
vorbit mai departe slovăcește. In urmă ve
niră alți trei deputați unguri și începură 
să înjure asupra deputaților naționaliști 
slovaci. Atunci Stefanik a dat ase cunoa
ște că știe ungurește, apoi a vorbit mai 
departe slovăcește cu soțul său, dar depu
tății Kovacs Szmrecsânyi începură a i ame
nința, că-i vor împușca dacă vor continua 
a vorbi slovăcește. Atunci s’a oprit trenul 
la Pojun și așa au scăpat Slovacii ame
nințați.

Maghiarii din Nyiregyhăza și cu ei 
împreună toate foile ungurești sunt înfu
riate din cauza următoarei întâmplări: Joia 
trecută a sosit la Nyiregyhâza generalul 
Eduard M6rk, comandantul de corp din 
Cașovia. Cu această ocazie ofițerii din gar
nizoană au ținut să i-se prezinte coman
dantului de corp, care i-a primit în sala 
cea mare a hotelului >La Coroană*. Intre 
ofițeri erau și acei de la regimentul 5 de 
husari ai honvezimei. Aceștia au ajuns ia 
rând după husarii din armata comună. 
Cel dintâiu dintre honvezi s’a prezentat 
majorul Joni. Generalul a zis: Sunt vesel 
de cunoștință! După Joni veni căpitanul 
Victor Gbrgey. Generalul nu zise nimic 
și trecu mai departe. Dar vorba ungurea
scă pe care ofițerii de la honvezi o între
buințau demonstrativ față cu comandan
tul, care nu o înțelegea, îl făcu pe acesta 
să-și piardă în fine răbdarea. Fără a mai 
aștepta să i-se prezinte și ceilalți ofițeri 
de la honvezi, el le dete drumul, zicându- 
le pe nemțește: Nu mă interesează ce 
vorbesc domnii. Limba aceasta nu o cu
nosc. >Abtretenl< Ofițerii unguri au ră
mas cu gura căscată. Se vorbește acum 
că în chestia acestui incident se va face o 
interpelație în cameră.

NeCFOlOg. Superiorii și clericii semin. 
teologic gr. cat. de Gherla, anunță moartea 
clericului de cursul al Il-lea Stefan China, 
întâmplată în 21 Martie dimineața, după 
suferințe îndelungate, provăzut cu sfintele 
Taine. înmormântarea rămășițelor pămân
tești ale regretatului tînăr s’a făcut în 
23 Martie, la 10 oare a. m.

Falsificatori de vinuri. Un negustor 
bavarez de vinuri numit Keren, a fost 
condamnat zilele trecute de tribunalul cri
minal din fTraueuthal la 2 luni închisoare 
și la o amendă de 12.000 fr. pentru falși- 
ficare de vinuri. In timpul procesului s’a 
dovedit că, într’un an, Keren fabricase prin 
procedeuri chimice, 250 kgr. vin, fără nici 
un bob de strugure. Doctorul Rosicke a 
făcut câteva destăinuiri uimitoare cu pri
vire la amestecurile de otravă, care sunt 
vândute sub numele de »vin de Rhin* sau 
»de Mosel*. Doctorul a dovedit că un fa

bricant de produsuri chimice, al cărui nume 
îl și citează, a furnizat la 267 negustori 
de vinuri preparațiuni chimice în scopul 
de a-și falșifica vinurile. In fiecare an, în 
Germania, cam 100 negustori de vinuri 
sunt condamnați pentru falsificare. In 1905 
inspectorii imperiului au nimicit 315 000 
kg. vio, fiind absolut dăunător consuma
torilor. La un negustor un inspector a 
găsit 10 la sută vin curat și 90 la sută 
amestecuri chimice. La un altul s’a desco
perit că el întrebuințase în 7 ani, 300 tone 
glicerina, 120 tone acid tartric, 16 tone de 
potasă și 11 tone acid citric.

Dare de samă și mulțămită publică. 
La suportarea speseior pentru decorarea 
scenei din Șoimuș a contribuit prin plăti- 
rea prețului broșurei următorii domni: Si
meon Pepelea, perceptor penz. O. Radna, 
loan Hațiegan, protopop Kolozs, Iosif Ba- 
cila, sub-locotenent Mehadia, Dr. loan Me- 
țian Zârnești. loan Simu, preot în Abrud, 
Artemiu Balaș în H. Baița. Dr. loan Ga- 
roiu în Zârnești, Constantin loanoviciu 
Zârnești, Nicolau Garoiu, advocat Zârnești. 
Pop Petru, jude Brașov. Iosif Botta în 
Dumbrava Vasiliu Mica Szamos-Udvarhely 
loan Sârbu Kerpenis, Dr. Cosma Aurel, 
advocat. Dr. Zepeniag, advocat Versetz. Dr. 
N. Petra, adv. Săliște. Emanuil Barbu Re- 
sieza câte 1 cor. Restanțierii sunt rugați 
a grăbi cu plătirea prețului broșurilor pri
mite ca să putem încheia socotelile. Cu 
deosebită stimă loan Baciu.

AviS- In cancelaria subscrisului află 
imediată aplicare un tînăr deplin versat în 
afacerile notariale pe lângă un salar fix de 
50 coroane, vipt și cuartir, — afară de 
vestminte de pat — precum și o terțiali- 
tate din venitele îndreptărei catastruiui, 
ce se va pune în lucrare cu 1 Aprilie. 
Traian Radu, not. cercual în Feneș, p. u. 
Zalatna.

Sămânță de sfeclă impregnată. Secți
unea de specialitate pentru lucrările de 
câmp și plante a Reuniunei agricole un
gare în Budapesta a ținut sub presidiul 
d-lui profesor Koloman Kerpely o ședință, 
în care d-1 profesor Emeric Râzsâ a ținut 
o prelegere despre impregnarea semințe
lor de sfecle și importanța lor. Examinând 
cu deamăruntul decursul ședinței, adaogă 
și firma Mauthner o observare, că toată 
discusia ar fi fost o invidie din causă de 
concurență. Au asistat la ședință și negu
țători de semințe, cari nu au de vânzare 
sămânță impregnată. Prelegerea a fost ca 
să producă impresia că ar fi ținută în in
teresul agronomilor. O intențiune bună dar 
de prisos. Sămânța de sfecle impregnată 
care e pusă în vânzare de firma Edmund 
Mauthner c. și r. liferant de semințe al 
curții e cu mult mai bună decât cea ne- 
împregnatâ. Succesele ce au dobândit se
mințele mele impregnate în decurs de 11 
anî, nu se pot micșora cu prelegeri scien- 
țifice, deoarece la mii de economi ce au 
cumpărat s’a dovedit ca escelentă.

Struguri buni și frumoși numai atunci 
se pot obținea dacă la cumpărarea vițelor 
se va procede cu mare băgare de samă. 
Atunci cultivatorul liniștit poate aștepta 
culesul când va cumpăra vițele dela pian- 
tațiunile Milenium în Nagybs comitatul 
Torontal, unde se capătă esclusiv numai 
vițe de clasa primă atât indigene cât și 
americane, cu preț ieftin. Cataloageîn limba 
română se trimit gratis și franco.

Ori C8 efect își are reacțiunea sa. 
Aceasta este un fapt cunoscut. Folosind 
pentru copii earna untura de pește alui 
Zoltan, are efectul asupra constituției co
pilului, că rămâne sănătos. Acest product 
foarte nutritor se capătă în sticle cu 2 
coroane în farmacii sau la producentul Bela 
Zoltân farmicist, Budapesta V. Szabad- 
sâgter.

Reuniunea
învățătorilor români gr. cat. din Archidieceză.

De lângă Mureș, Martie 1907.
Terminând biroul central cu înșira- 

rea agendelor sale din anul espirat, în
cepe în raportul său sub II. să înșire a- 
gendele „Comitetului central'1.

Comitetul central și-a ținut ședința 
sa în 22 Oct. 1906, la care afară de mem
brii biroului central a participat d-1 Iuliu 
Bardossy inspector r. școlar comitatens 
în retragere, membru onorar al reuniunei 
și 26 membrii externi.

1) In ședința aceasta s’a desbătut 
proiectul de raport general despre activi
tatea reuniunei noastre în anul espirat, 
prezentat de secretarul d-1 Petru Ungu- 

I rean și în legătură cu aceasta s’a decis,

ca față cu despă'rțămintele, cari nu pre
sents procesele verbâle, să se purceadă 
cu cea mai mare rigoare, oă în adunările 
despărțămintelor să se cetească numele 
membrilor fundatori cu scop de a câș
tiga și alți membrii noi, ca să se facă 
un apel cătră toate băncile și institutele 
de credit și economii românești din patrie, 
pentru a se înscrie de membrii fundatori 
și în fine s’a decis, ca să se publice pro
cesul verbal al adunărei generale din 
anul 1905.

Frumoase și salutare decisiuni sunt 
aceste, dar este întrebarea, că și păn’ acum, 
în restimp de 6 luni, esecutatu-le-a birou! 
central, sau ba?

Anume nu știm, ce procedură rigu
roasă a aplicat în contra despărțămiote- 
lor negligente în așternerea proto
coalelor adunărilor despărțămintelor ? 
Adresatu-s’a pentru sanarea acestui rău 
cătră oficiile protopopești ? și dacă da, ce 
succes au avut receroările sale în asta 
privință ?

Pentru ca să poată satisface adună
rile despărțământale decizului comitetului 
central, ca să se cetească numele mem
brilor fundatori în fie-care adunare, pre
ședinții despărțămintelor an lip<ă de con
semnarea membrilor acestora, — este în
trebare, cumcă biroul central comunicat-a 
consemnarea aceasta cu ei? Acum pri
măvara să țin pe teritoriul archidiecezei 
adunările generale; ce ocaziune bineve
nită ar fi, când s’ar putea ceti numele și 
starea membrilor fundatori — prin care 
procedură s’ar augmenta în mare măsură 
numărul membrilor fundatori, înscriindu-se 
— precum vedem în despărțământul Ro
șiei, afară de parochi și mai mulți învă
țători de membrii fundatori, solvind taxa 
de 40 cor. odată pentru totdeauna, — ba 
s’ar afla și alți mecenați și binefăcători.

Nu știm, cumcă apelul cătră bănci 
espedatu-să la timpul său acomodat adecă 
cu începutul anului curent și cumcă dela 
care bancă câte a percipiat reuniunea 
noastră ?

In anul 1905 nu s’a fost publicat 
procesul verbal al adunărei generale: — 
motivele acestei întrelăsări nu le cunoa
ștem; — atunci erau doi secretari în func
țiune, acei membrii, cari au participat la 
adunare, vor ști, că cine a fost încredin
țat cu conducerea protocolului, — oare 
pentru-ce nu satisface ordinului comitetu
lui oentral?

Mureșanul.

Alegerea de învățător 
din centrul Branului.

(Fin e.)
Scopul meu este ca să fac publicu

lui mare o iooană fidelă despre demersul 
acestei alegeri. Ce a fost cauza de înv. 
E. R. a rămas în miuoritate? La aceasta 
răspund eu sincer. Iată cum. I. fi. pentru 
ca de ast.ădată să triumfeze și-a căutat o 
persoană cu ajutorul căreia spera să-și 
faoă partidă, în schimb i-a făcut promisia, 
că-i ia fata. Asta tot Branul o știe. A- 
ceastă persoană a oorteșit în dreapta și 
în stânga, esprimându-se în mai multe 
locuri, că B. jertfește parale din greu, 
chiar și salariul de pe 2 ani și are să reu
șească. In calitate de corteș a îmbiat pe 
un alegător cu 40 cor. zicându i să voteze 
cu B., dar care sumă acel alegător deși 
simplu, dar onest — a respins'o cu dis
preț, spunându-i franc, că dânsul nu pen
tru bani votează, ci din propria-i convinl 
gere. Bravo țăran !!! Aceasta alegătoru- 
din chestie o susține totdeauna și după 
cum s’a esprimat, chiar și înaintea foru
rilor civile o va întări cu jurământ.

Tot persoanei cu tocmeala are să-i 
raulțămiască câștigarea votului păr. I. Ou- 
cioiu din Fundata, al primarului G. Pu- 
chianu din Moieciul sup. Ioan Chirciu din 
Șirne și înv. I. Enescu din Peștera, cari 
în anul trecut votaseră pentru E. R. De
clare aceștia solemnei înaintea lui D-zeu, 
că nu pentru bani au votat, ci din simpa
tia, ce o au față de B. și atunci sunt sa
tisfăcut !!

Preotul Is. Enescu, cel care în anul 
trecut făcuse protest contra alegerei, a 
arătat acum în mod vădit motivele, cari 
l’au îndemnat a fi contra lui E. R. Moti
vele sunt banii. Și dânsul de astă-dată 
numai pentru bani a votat și de sigur,
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daoă i s’ar fi denegat suma cerută — s’ar 
fi abținut dela alegere și ar fi anunțat 
protest. Și în cazul acesta am martore și 
contra martori. Mai sunt unii alegători, 
cari înainte de alegere cerură bani dela 
E. R. și deoare-ce aoesta le-a denegat, au 
trecut în partida contrară, de unde — așa 
cred — au primit ceva, pentru-că altcum 
nu-mi pot esplioa această trecere fără 
motiv.

Concluzul congresual din a. 1878 Nr. 
prot. 119 anunță ca întregire și aplicare 
la § 7 pot. 2 al stat, organic:

Ori-oe alegere de funcționar biseri- 
oesc, școlar sau epitropesc, la oare alesul 
s’a folosit direct sau indirect de mijloace 
nemorale spre seducerea și compunerea 
alegătorilor, este de a să anula din oficiu 
resp. de a i-se denega aprobarea. Concu- 
renții culpabili pentru astfel de abuzuri, 
pentru prima dată vor fi esohiși dela can
didate la acel post, iar în cazul repețirii 
abuzului vor fi esohiși pentru totdeauna 
dela oandidare Ja ori-ce post eclesiastic.

Tot astfel regulamentul parochial vo
tat în congresul național-bisericesc din a. 
1878 dispune sub § 18: Este strict oprit 
coucurenților â influința în persoană sau 
prin alții ou ori-ce mijloace corurnpătoare 
asupra alegătorilor etc.

Destul de evident dispun acești §-i 
și cu toate acestea tot au obvenit atari 
abuzuri.

Oare nu-s de ajuns aceste abuzuri, 
ca conform §-lor citați, respectivul să fie 
eschis din candidație, iar alegerea să fie 
nimicită?! Mai aminteso și aceea, că în 
toamna anului 1905 a depus la păr. G. 
Enesou din Moieciul inf. vr’o 600 cor. oa 
să-i câștige partidă, care sumă însă i s’a 
retourat. Iată deci 2 cazuri de corupție 
repețită, prin urmare dacă cu severitate 
s’ar aplica § 7, d-nul B. ar trebui eschis 
din candidare la ori-ce post de înv.

Sunt sigur, că mulți dintre Brăneni 
îmi cunosc pseudonimul meu, dar deolar 
solemnei că ori și când am curajul a de- 
lătura această mască și a păși pe față. 
Sunt sigur, că cei interesați îmi vor cere 
satisfacție pentru aceste șire înaintea or
ganelor civile. Deolar și aceea, că bucu
ros le stau la dispoziție și chiar dacă m’ar 
câștiga (oeea-ce e imposibil, deoare-ce do
vezi am destule), cu deplină satisfacție și 
mulțămire îmi iau osânda, ca un Crist 
chiar, pentru susținerea dreptății.

Tot aceste aserțiuni s’au descoperit 
și înaltului ministru de culte și instrucție 
publică în cele 2 proteste înaintate: Sub 
Nr. 90,341 aceste proteste sunt în cer
cetare.

Erori de formă sunt mai multe. Ca
zul din Peșteră însuși Ven. Con. — după 
cât ara înțeles — l’a declarat de incorect, 
deoare-ce în reprezentanța școlară au fost 
aleși 3 mireni, iar preotul n’a fost băgat 
în samă. Deasemenea mai mulți alegători 
n'au primit și subscris listă de convocare 
în termin legal după cum dispune stat. 

< org. Urmarea va fi, că în această cauză 
va interveni prin organele Sale și d-1 mi
nistru și atunci cu o celeritate vertiginoasă 
să va apropia ultima oară de ezistență a 
acestei școale, din care au eșit ațâți băr
bați luminați.

Atât am voit deooaradată a da în 
vileag despre alegerea de învăț. Cei che
mați să răspundă pe ori-ce cale, eu bu
curos le stau la dispoziție.

Treilem.

Higiena — în școalele poporale.
Motto : Omenirea să răscumpără 

prin higienă de boale și 
de moarte prematură.

Dr. Crăinicean.
Omul e regele pământului. Istoria 

ne spune, că după ce Dumnezeu a creat 
toate vietățile câte 1-e vedem noi pe pă
mânt a zis: „Acuma să fac și pe om după 
chipul și asemănarea mea pentru-ca să 
stăpânească toate vietățile de pe pământ". 
Aceste cuvinte întăresc pe deplin afirma- 
țiunea noastră de mai înainte. Omul este 
ființa cea mai desăvârșită de pe fața pă
mântului, care prin însușirile și calitățile 
sale spirituale se apropie de ființa Divini
tății. Omul — zice Humboldt — trebue 
să urmărească mai înainte de toate des- 
voltarea cea mai desăvârșită și mai armo
nioasă a tuturor facultăților sale, ca să 
se ridice la expresia cea mai bogată și 
mai puternică a ființei sale întregi. Por
nind dela aceste premise îmi iau voie a 
vorbi în acest artiool despre însemnătatea 
studiului Higienei în general și necesita

tea învățării acelui ștudiu în școalele po
porale.

încă din cele mai vechi începuturi 
studiul și importanța higienei a preocupat 
mințile bărbaților erudiți de știință. Cu
vântul „higienă" provine dela JHigea (Hi- 
gieia) zeița sănătății la Greci și la Ro
mani, înfățișând o fecioară în care erau 
întrupate sănătatea, juneța și frumsețea. 
Higiena este știința care ne învață a ue 
păstra sănătatea, a preveni boalele, a câș
tiga puteri nouă spre lucrare, cu un cu
vânt ne arată modul cum să ducem o 
viață veselă, fericită și a ajunge pănă la 
adânci bătrânețe. Omenirea ține a se per
fecționa azi în toate direcțiunile, așa și 
pe terenul higienei, care eBte un punct 
cardinal din viață. Higiena modernă nu 
cere dela omenime fapte atât de eroice, 
ca de pildă cum erau casele Egiptenilor, a 
căror instalare era de invidiat, ci cere ca 
agenții recunoscuți ca stricăcioși sănătății 
să îi delăturăm pe ori-ce cale. Un doctor 
englez contimporan zice, că de nimic nu 
sufere umanitatea în zilele noastre mai 
mult, ca de lipsa de respect pentru cor
pul omului. Partea oea mai mare de oa
meni — adaugă el — chiar printre cla
sele mai bine crescute, își petreo viața în 
cea mai completă ignoranță despre orga- 
nizațiunea corpului,și a legilor lui. Sim
patiile active pentru aceea ce’l privește, 
interesul trebuitor la sănătatea precum și 
la patima sa, îngrijirea amănuntelor ce le 
produc — toate sunt lăsate în grija me- ’ 
dicilor și . publicul nu se îngrijește nici de 
gândul, nici de scopul, nici de modul cum 
medicii lucrează.

Eduoațiunea dată în tinerețe nu cu
prinde în deajuns couștiința corpului — 
instrucțiune necesară pentru a dirigia viața 
fizică. Frumsețea formei, această sorginte 
de plăcere neperitoare, acest mare semn 
de noblețe — ce trebue a se coutinua în 
trecerea generațiunilor succesive — de
parte de a fi arătată ca un obiect de ve- 
nerațiune, ca scopul stăruințelor stator
nice, este mai lesne considerată ca o cursă 
periculoasă, ca o deșertăciune ce poate 
împinge pe oameni din calea virtuții. Forța 
fisică este — adeseori — desprețuită din 
partea acelora cari cultivă inteligența și 
tinerii cari au pasiune spre jocuri și exer
ciții corporale sunt adesea desprețuiți ca 
având gusturi vulgare și înjositoare.

Sănătatea corpului, această probă ma
nifestată a unei vieți fisicește virtuoasă, 
nu este privită ca unul din scopurile prin
cipale ale silințelor noastre, nici conside
rată ca o onoare pentru cel ce o posede. 
Din partea celor mai mulți este privită 
aproape ca un bine datorit provedinței 
sau mai bine părinților — bine la care in
dividul n’are relativ decât o mică parte. 
Legile sanitare sunt asemenea puțin res
pectate și înțelese. Pe când violarea unei 
legi morale implică culpabilitatea cea mai 
mare și atrage după sine pedepsele cele 
mai aspre — chiar pedepse eterne — pe 
atunoi violarea unei legi fisice, care des- 
voaltă patima nu este de fel considerată 
ca o greșală, ci numai ca o simplă neno
rocire. O viață lungă, o viață care ajunge 
la singurul adevărat frumos și adevărat 
natural, la cea mai adâncă bătrâneță, ast
fel de viață nu este de fel luată pentru 
nobilul scop ce omul trebue să-l urmă
rească. Universul material este întreg ne
gligent, ca și scopul ce’l reprezintă în om. 
Științele fizice nu sunt studiate decât de 
câți-va dornici de știință, iar’ pentru res
tul oamenilor ele rămân un ce necunoscut.

Guvernamentul vieții noastre fisice 
este tot așa de dificil ca aceia al vieții 
morale. A duce o viață virtuoasă fisicește, 
este a merita atâta admirațiune, ca și pen
tru o viață morală virtuoasă. A înălța cor
pul nostru ca și pe al altora este un scop 
tot atât de nobil ca și cum ar înălța su
fletul. O parte însemnată de oameni în- 
tr’adevăr cred, că a se ocupa cu cunoa
șterea baremi în parte a principiilor ab
solut trebuitoare la îugrijirea corpului în 
diferitele peripeții ale vieții — este nu
mai o pierdere de timp, pe când adevă
rata pierdere — nu de timp — ci perde-

rea ființelor iubite nouă, rude, amici, ou- 
nosouți, oameni folositori familiei, patriei 
lor și uneori ohiar umanității — pierdere 
cumplită — rezultă din nesocotința fisio- 
logiei omenești și a măsurilor de precau- 
țiune ce trebuesc luate la timp, îndată ce 
dintele morții începe a se înfige. Natura 
omului e astfel făcută, ști s’o îngrijești îi 
păstrezi sănătatea completă, nu ști — o 
sfărâmi.

Din oele până aici desfășurate re
zultă, oă studiul higienei joacă un rol în
semnat în viața națiunilor civilisate. Băr-' 
bați merituoși valoroși își sacrifică viața 
pentru a arăta omenimii căile ce duc spre 
limanul fericirii. Cu mult spor s’ar putea 
lucra în școalele noastre poporale și în a- 
ceastă privință, făcând cunosout tinerimii 
perceptele higienei și regulele cari conduc 
pe ora la o viață lungă. Să nu se înțe
leagă prin aceasta, că din tinerimea șco
lară să se scoată oameni speoialiști în ale 
higienei, ei să se împărtășească copii cu 
cunoștințe din acel studiu în așa măsură 
cât pretinde sfnciwZ necesar pentru viață. 
Și în adevăr e trist, că în cele mai multe 
șooale de ale noastre nu se pune pond în 
deajuns pe învățarea acestui studiu, sau 
că el este neglljeat cu desăvârșire. Fran
cezii și Nemții înțelegând mai bine rostul 
acestui studiu, în școalele lor sătești este 
luat în planul de instrucțiune învățarea 
mai sistematică, ținând cel puțin 2 oare 
săptămânal, având în vedere cuvintele lui 
Beaconsfield, că: „Puterea unei țări atârnă 
în locul întâi dela desfășurarea fisică a 
locuitorilor -, prin urmare tot ce spre îm
bunătățirea sanitară a poporului se face, 
servește de temelie la mărirea și splendoa
rea națiunei“.

N. Hamsea.

Din camerele române, in ședința de 
Marți a camerei s’au votat cu unanimitate 
următoarele proiecte de lege: referitor la 
suspendarea inamovibilității funcționarilor 
polițienești, administrativi și didactici; pri
vitor la prelungirea mandatelor conziliilcr 
comunale, județene și ale comisiilor interi
mare; privitor la modificarea circumscrip
țiilor comunale, a plășilor, a cercurilor și 
strămutarea reședințelor comunale, și pri
vitor Ja deschiderea unui credit de 100,000 
lei necesar pentru siguranța publică. De 
asemenea s’a votat și proiectul de lege 
prin care: se suprimă legea pentru înfiin
țarea taxei de 5 lei pentru asigurarea ță
ranilor în caz de secetă; suprimarea taxei 
pe vin; revizuirea recensământului din 1905, 
în senzul ca proprietatea mică să fie la fel 
impusă cu cea mare ; și pentru autoriza
rea guvernului de a tace, în budgetul din 
1907—1908, toate reducerile ce va crede 
necesare, pentru economie.

Proiectele aceste de legi erau sem
nate de ministrul de interne I. C. Brătianu, 
iar raportorul legilor a fost d-nul Tache 
Ionescu.

In ședința de Marți a senatului s’au 
votat de asemenea cu unanimitate legile 
mai sus amintite.ULTIME ȘTIRI.

București. 28 Martie. Țăranii răscu- 
lați din județele Teleorman și Vlașca, cari 
înaintau spre județul Ilfov cu intențiunea 
de a veni la București, au fost înconjurați 
de numeroase trupe. O parte dintre țărani 
s’au refugiat în pădurea de la Clejani. In 
județul Ilfov e liniște. In urma atitudinei 
energice a armatei se crede, că liniștea și 
ordinea va fi în curând restabilită. Se con
stată în mod oficial că partea cea mai 
mare a țăranilor din Vlașca și Teleorman 
ău fost seduși de cătră instigatori prin 
cele mai teribile minciuni și absurdități. 
De pildă: că a murit regele și că regina 
vrea să împartă moșiile între țărani. Pro
prietarii și arândașii se opun însă și pen
tru aceea țăranii trebue să se răscoale și 
să-i omoare etc.

București, 28 Martie. D-1 general 
Averescu, ministru de răsboiu, a lucrat 
timp de două oare la ministeriul de interne, 
împreună cu ofițerii statului major, cu cari 
a aranjat planurile după cari trupele tri
mise în Ilfov, Vlașca, Teleorman și Olt se 
vor mișca, ca în timp de campanie, pentru 
potolirea răscoalelor. Potrivit măsurilor 
luate de d-1 ministru de răsboiu, trupele 
cari vor întâlni cete de țărani, le vor 
soma să trimeată un singur delegat 
care să comunice doleanțele lor. In caz 
când aceste cete de țărani vor încerca 

să înainteze în cor pore, trupele vor trage 
fără nici o altă form&litate.

București. 28 Martie. O tele
gramă primită de parchetul general 
al curței de apel din București, spune 
că trupele trimise întru întâmpina
rea bandei de răsvrătiți, cari devas
tau satele din Vlașca, au întâmpi
nat pe aceștia la Crevedia. Țăranii 
în loc de a se retrage au atacat 
trupele. Artileria ușoară a primit 
atunci ordin să tragă asupra răscu- 
laților. Se afirmă că sunt 600morți 
și 400 răniți. Trupele de cavalerie 
urmăresc restul răsculaților refugiați 
în pădure.

București, 28 Martie. D. loan Brătianu, 
ministrul de interne, a învitat eri pe di
rectorii de ziare în cabinetul d-sale dela 
ministeriu. D-1 Brătianu a făcut apel la cei 
invitați ca, în aceste momente de primejdie 
pentru țară, toți să-i acorde sprijinul presei, 
controlând cu rigurozitate știrile ce publică 
și îndemnând populațiunea la liniște. D-1 
Brătianu a mai comunicat directorilor de 
ziare că a revocat ordinul d-lui Cantacuzino, 
după care se oprise mergerea ziarelor la sate.

București, 28 Martie. Miniștrii Dim. 
A. Sturdza și Ionel Brătianu au făcut eri 
câte o vizită d-lui Take Ionescu. Ambii 
miniștrii s’au întreținut foarte mult cu 
fostul ministru de finanțe asupra situației 
grave din țară și i-au mulțumit încă odată 
pentru nemărginitul și necondiționatul 
concurs făgăduit noului guvern.

Caracal. 28 Martie. Sătenii din Po- 
pânzelești și Robănești s’au răsculat și au 
devastat dând foc conacului. A plecat la 
fața locului procurorul și două escadroane 
de cavalerie. La Popânzelești, după soma
țiile procurorului s’a tras foc. Au căzut 40 
morți.

Bnștenari, 28 Martie. O grevă generală 
a izbucnit la toate societățile de petrol 
locale. Sonderii cer sporirea salariilor. 
Greva a izbucnit la Steaua Română. Se 
crede că o imediată înțelegere se va pro
duce. Lucrătorii au o atitudine demnă. 
Totuși a sosit încă o companie din regi
mentul 32, cu efectiv de răsboiu. Numărul 
total al soldaților împreună cu cei cari 
erau deja aci, se urcă la 400.

Iași- 28 Martie. In nordul Moldo
vei țăranii s’au liniștit aproape cu totul. 
Țăranii au înaintat numeroase peti- 
țiuni autorităților, prin cari atrag 
atențiunea guvernului asupra soar- 
tei lor.

Cernăuți, 28 Martie. O parte din evreii 
refugiați aici, s’au reîntors în Moldova, re- 
stabilindu-se liniștea și ordinea.

Biblio grafie.
Statul, Biserica și Școala, un capitol 

din marele op premiat de universitatea din 
Budapesta: Drepturile și datorințele fa
miliei, bisericei și statului pe terenul in- 
strucțiunei și educațiunei de Sarmasagh 
Geza. Traducere de 1. N. Pop. Cu-o pre
față de Dr. E. Dăianu. protopop. (Cuvânt 
rostit de protop. Dăianu în sinod, protop. 
ținut în Novembre 1906 în Cluj.) Prețul 
unui exemplar 1 cor. 50 fii., în România 
2 Lei. Tipografia >Carmen<, Cluj.

In editura institutului grafie „Miner
va" din BucurescI au apărut:

Nestor Urechiă: „In Bucegi" (Nara
țiune) Format octav mare pagini 285 pre
țul 1 cor, 50 plus 20 porto.

Ludovic Dauș: „Doamna Oltea< 
(Mama lui Stefan cel mare) poem drama
tic în versuri. Musicade d-1 D. G. Chiriak. 
Piesa aceasta s’a jucat pentru prima oară 
pe scena Teatrului național din București 
în seara de 19 Noemvrie 1904 la repre
zentația de gală dată cu ocazia jubileului 
de 400 ani dela moartea lui Ștefan cel 
mare. Poemul e scris pe 62 pagini. Costă 
1 coroană plus 10 bani porto.

D. G. Moruzi: „Rușii și Românii" c’o 
prefață de N. lorga. Prețul cor. 1.50.

N. lorga: „Negoțul și meșteșugurila 
în trecutul românesc". Prețul cor. 2.50.

Se pot procura și prin tipografia și 
librăria A. Mureșianu, adăogându-se 20 fii 
porto.

In institutul de arte grafice Carol 
Gobi dm București a apărat „Politica a- 
grară la Români" de Dr. George Maior, 
profesor de agricultură la școala de Ja Fe- 
răsttău și la seminarul Nifon milropolitull 
Format quart mare pe 520 pagini. Prețui 
8 coroane plus 30 bani, recomandat mai 
mult și se poate procura prin tipografia ș 
librăria A. Mureșianu, Brașov.



Fumatul....
Unul dintre obiceiurile cele mai urîte, 

cari au prins rădăcini atât de adânci în 
toate clasele omenimei este fumatul.

înainte de descoperirea Americei fu
matul era cu totul necunoscut și obiceiul 
acesta atât de urît și l’a însușit Europa 
civilizată dela indienii Americei, cari pen
tru a fi apărați în contra pișcăturilor ne
plăcute a unor muște țineau în gură co
toare de tabac aprins.

Firește, tăbaoul la început a servit 
numai ca plantă medicală; folosirea lui la 
fumat a fost oprit sub pedeapsă de moarte, 
dar ou timpul legea își pierde valoarea și 
folosirea tabacului la fumat devine un 
lucru de predileoțiune de care azi omeni- 
mea nu e în stare a se lipsi. — Bogatul 
cel mai mare și cerșitorul cel mai lipsit, 
omul matur și băiatul cel mai plăpând, 
doamna cea mai delicată și țiganca cea 
mai nebăgată în samă deopotrivă își află 
distracțiunea în folosirea tabacului sub 
forme foarte varii, necugetându-se la ur
mările dezastruoasă ale acestei distracții!

Fumatul atât din punctul de vedere 
fizic oât și moral și material e foarte stri- 
căoios.

1. Prin folosirea tabacului la fumat 
omul își cauzează durere de cap, morb 
de gât, de plumâni și de stomac prin ce 
fizicul omului Blăbește.

2. Omul fumător chiar și în cazul 
câud nu ș’a ajuns dezvoltarea fizică și in
telectuală să crede cu mult mai matur și 
astfel își permite lucruri detrăgfitoare mo
ralității.

3. Prin fumat spulberăm în aer co
mori întregi, Oare, nu ne cuprinde mira
rea când oetim statistica direcțiunii mo- 
nopolă de tabac, care ne arată că din l 
Ianuarie — pănă în ! Octomvrie a anu
lui expirat în patria noastră s’a consumat 
tăbac în valoare de 99.76’2,623 cor. 56 
fileri. Oare nu ou indignare ne cugetăm 
asupra acestor milioane fumate? Oare, nu 
ar face o națiune un pas gigantic pe toate 
terenele folosind aceste milioane spre alte 
scopuri ?

Pentru a pune capăt eventual a stârpi 
barăm în parte rău) cauzat prin fumat, 
încă în etatea cea mai fragedă a omului 
să interzicem fumatuljju cea mai mare 
rigoare. Părinții în familie, învățătorul în 
școală să aibă ochi de sentinelă și ori-ce 
suspițiune ce ar duce la aceasta faptă să 
o îndrepte în mod părințăsc.

Firește, că în cazul acesta porunca 
e prea puțină a ajunge la rezultat și tre- 
bue să premergem și cu exemplu. Oum-că 
mulți învățători și părinți chiar prin pro
cedura lor greșită sădesc acest păcat în 
copiii plăpânzi pot să o adeveresc prin 
un caz întâmplat cu mine.

In toamna anului 1904, pentru prima 
oară întru în oficiul de învățător. Io acest 
an ca și ori care începător plin de iluzii 
pășesc pe aceasta carieră, crezând, că și 
muntele cel mai mare am să-l delătur 
din cale. Spun elevilor mei legle, cari 
au să le observe în decursul anului, in- 
terzicându-le între altele și fumatul, — 
eu însă pe lângă toată stricteța cu care 
ara interzis fumatul, în prezența elevilor 
mei fumam ca un pașe turcesc... Nu peste 
mult răcindu-mă capăt un morb de p ept, 
în urma căruia am devenit foarte debil. 
In acel timp însă fumatul încă nu l’am 
părăsit, eram fumător pătimaș. Medicul 
oonstatâudu-mi morbul pentru totdeauna 
îmi interzioe fumatul.

După o cură mai îndelungată mă 
reînsănătoșez. Trupul debilitat începe a 
mi să întări. Firește, că în acest timp fu
matul l’am părăsit cu totul.

In clasa a V a școalei mele aveam 
un băiat de o construcție foarte debilă, 
care cu multă atențiune observă fazele 
prin tari am trecut. — Nu trece mult, 
după reînsăn'toșarea mea și unui dintre 
eonșco'atii s i îi denunță, că a fumat. La 
moment în mp interogatorul și băiatul își 
recunoaște spre a mea mirare păcatul în 
modul următor:

„Vlă rog frumos d-le învățător eu 
sunt ture slab și am văzut că și d-ta pănă 

ai fumat ai fost slab, iar acum dacă nu 
mai fumezi te-ai îngrășat. Am crezut să 
fumez și eu un timp și apoi părăsind fu
matul, sper, oă mă voi îngrășa, după cum 
cu d-1 învățător s’a întâmplat*.

La auzul acestei mărturisiri am ră
mas uimit, mustrându-mă conștiința, că eu 
sunt oauza acestui rău, fumând în fața 
băieților. Am ținut o mică morală școla
rilor, iar băiatului, care ș’a mărturisit atât 
de sincer păcatul, i-am iertat greșala.

Astăzi, când nu mai fumez, nu-mi 
obvin cazuri analoage de judecat și mă 
bucur, că exemplul în școala mea a prins 
rădăcini.

Oare, părinții și învățătorii, oari sunt 
robii acestui obiceiu, nu să pot feri de 
ochii ageri ai micilor băieți? Eu sunt 
firm convins, că da/ In cazul aceBta iată 
cum 8ă esprimă celebrul pedagog german 
Niemeyer despre fumat: „Pentru aceea 
învățătorul cu o însușire bună va fi mai 
bogat când prin ezemplul său va înouu- 
jura a escita cugetul în elevii săi asupra 
acestei distracții urâte, necurate și atât 
de stricăcioase pentru tinerimea plăpândă".

Când fumatul nu va fi prins rădă
cini în masa celor mici eu cred, că din 
aceștia nici în etatea matură, mulți nu 
vor ajunge a fi robii acestui rău, căci e 
lucru știut, că fie care păcat își are baza 
în tinereța cea mai fragedă; atunci vom 
putea căuta la un progres atât pe terenul 
fizic cât și pe cel moral și material, — fă
când prin aceasta un pas gigantic...

Aug. Ocnean.

ECOîffCaCIA.

Târgurile de țară.
Dacă ne uităm cu mai multă băgare 

de samă la ocupațiunile meseriașilor și 
ale neguțătorilor, vedem că sunt mai bine 
plătite ca ale economilor. Cauza este, că 
aceia se știu mai bine ajuta, ca economii.

Îndată ce văd de pildă, că produsele 
cutărei meserii nu să plătesc cum să cade, 
să adună în societăți și fac un fel de în
voială sau oartel, prin care se ÎDțeleg, ca 
să nu-și vândă marfa lor mai ieftin, ca 
pe alte locuri.

Numai economii nu pot face nimio 
în privința aceasta, deoarece prețul bu
catelor lor îl statorește bursa sau târgul 
de bucate de prin capitale și orașele mai 
mari. Și zău n’ar strica, când și economii 
de pretutindenea s’ar putea întruni în ase
menea societăți, ca să-și poată statori și 
ei prețul buoatelor lor. Aceasta ar fi acum 
cu atât mai de dorit, cu cât în timpul 
din urmă, s’au scumpit lucrătorii de peste 
vară într’un mod vădit, în urma emigră- 
rei neîntrerupte la America, așa că de 
multe cri, nu poți căpăta lucrători, nici 
chiar pe lâDgă prețurile cele mai mari.

Dar nu despre prețul bucatelor, ci 
despre al vitelor neatn propus să vorbim 
de astă-dată, care încă mai lasă mult de 
dorit. Mai lasă de dorit, nu atât întru cât 
privește prețul vitelor, care în timpul din 
urmă s’a urcat destul de bine, cât mai 
mult întru cât privește modul vânzării 
acelora.

Este în deobște cunoscut, că vitele 
să vând mai cu samă la târgurile de țară, 
cari sunt o rămășiță a timpurilor trecute, 
când adecă erau destule pășuni slobode 
pentru ori și cine, câmpurile sămânate ne* 
păzite așa aspru, încât vânzătorii cu vi
tele lor puteau merge în dragă voia lor 
cu zilele și săptămânile peBte pășuni, fără 
a-i întreba cineva „de ce li cojocul*.

Astăzi însă s’au schimbat împrejură
rile! Nu numai câmpurile cultivate cu bu
cate sunt foarte aspru păzite, dar chiar 
și pășunile slobode, așa încât cu deose
bire mânarea oilor la târguri sau la pă- 
șunat în ciopoare mai mari întâmpină nu 
numai multe neplăceri și greutăți, dar 
chiar și oare-câri cheltueli mai mari.

Căile ferate, cari acum brăzdează 
mai toate ținuturile țărilor, au înlesnit în
tr’un mod vădit cercetarea târgurilor de 
țară, atât pentru vânzători, cât și pentru 

cumpărători. Dar cei dintâi nu să prea 
pot folosi de ele, de o parte din pricina 
numărului mic de vite, pe care-1 mână la 
târguri, de altă parte din pricina cheltue- 
Iilor de drum.

Chiar și măcelarii și neguțătorii mai 
mari de vite nu prea cercetează târgurile 
de țară, tot din pricina cheltuelilor de 
drum, ci mai bine se mulțămesc a-și cum
păra materialul de lipsă pentru tăiat sau 
transportat din a doua și a treia mână.

In modul acesta s’au scumpit vitele 
vândute în târgurile de țară într’un mod 
așa de însemnat, încât orașele mai mari 
s’au plâns la primăriile lor pentru aceasta 
scumpete din cale afară a cărnii.

La început să înțelege, că oamenii 
nu-și prea puteau da sama, că de unde 
vine aceea scumpete a cărnii, pe când 
vitele în târguri erau de tot ieftine. Dar 
după mai multe cercetări s’a putut con
stata, că chiar trecerea vitelor din târgu
rile de țară prin atâtea mâni e pricina 
scumpirei cărnii.

Mai fie-care vânzător a putut vedea 
la târgurile de țară, că sunt anumiți sam
sar sau negustori de vite, cari dela o sin
gură vită cumpărată, câștigă uneori dela 
30—40 coroane la același târg, iar după 
ce o duo măcelarului sau neguțătorului 
său, cu care are daraveri, câștigă une-ori 
și mai mult.

Aceasta este o mare scădere atât 
pentru vânzători, cât și pentru oonsumă- 
torii de carne ai orașelor. Pentru oei din
tâi e o scădere și pagubă, că nu-și pri
mește prețul adevărat al vitei vândute, 
iar pentru oei din urmă e păgubitor, pen- 
tru-că ei trebue să plătească în prețul 
cărnii cumpărate câștigul eâtor-va sam
sari, cari le-au transportat vitele spre mă
celărie.

De aceea e vorba, ca să se curme 
târgurile de țară și în locul lOr, să se în
ființeze anumite târguri cercuale, în co
munele unde șed prirapretorii cercuali și 
veterinarii sau doctorii de vite. In astfel 
de târguri vor fi îngăduite apoi numai vi
tele din cercul numit.

Târgurile acestea vor fi apoi cu mult 
mai buue, ca cele de pănă acum, de o 
parte pentru-că vor putea veni la ele în 
persoană atât măcelarii, cât și neguțătorii 
mai mari de vite și astfel nu vor mai fi 
siliți a le cumpăra ca pănă acum tot din 
a doua și a treia mână, de altă parte nici 
boaiele lipicioase nu vor mai putea fi așa 
ușor lățite prin mânatul vitelor, care va 
trebui să se facă numai pe căile ferate.

Aceasta ar fi tare de dorit., deoarece 
sunt unele târguri de țară mai ferite, cari 
n’uu mai nici o însemnătate, nici pentru 
vânzători și nici chiar pentru cumpărători, 
ci numai pentru samsari, cari adeoă își 
pot face trebșoarele nejenați în ele.

1. G. 

Mulțumire publică.
Cu ocaziunea petreuerei cu dans aran

jată de cătră inteligența română dm Deva 
la 28 Februarie a. c. au' incurs următoa
rele suprasolviri, pentru gimnaziul din Brad:

Dela: I. P.S. S. d-1 loan Mețmn, ar- 
chiepiscop metr. 20 cor., I). Sa d-1 Ale
xandru Mocsonyi din Birkiș 10 <or., d-nn 
George Romanul din Deva 25 cor., Ioan 
Vulcu din Orăștie 18 Cor., Franeisc Hosszu 
Longin din Deva 16 cor., George Popo- 
viciu dm Lesnec, Petru Șinca din Batir 
câte 12 cor., August Herbay dm Vețel, 
Dr. Ioan Pop din Brad, Dr. Gavril Suciu 
din Ha'zeg, DioDisiu Ardelean dm Deva 
și Romul Ouriac din Kun’nidia câte 10 
coroane.

Dr. Virgil Olariu din Deva 9 cor., 
Dr. Romul Dobo din Orăștie, Dr. Iustin 
Pop din Deva, câte 8 cor., Dr. Nicoiae 
Motiu, Dr. Alexandru L. Hosszu, Dr. Cor
nel Popesou din Deva, Dr. Stefan Roz- 
văny din Iha câte 6 cor, Iosif Cotișei din 
Almașul mic, Iulius Orbonasiu d n lila, 
George Cușuta din Romos, Nicodim Ar
delean din Săcăraașiu, Alexandru Moldo
van iun, Steinman Fneyes, Tribun Almă- 
șescu din Deva, Petru A. M huțiu din Hon
do], Dr. Pavel Oprișa din Brad și doamna 
Anetta Șerban din Sântohalm câie 5 cor., 
N. N. și I. B. din Deva câte 4 cor., Dio- 
nisiu Popoviciu din Băoia, M hai! Iubaș

| din Vețel, Const. Popovioiu din Caineluli 
de jos, Victor Pop și Fabiu Bontescu din 
Hatzeg, Dr. Tiberiu Tișu din Brad câte .3 
oor,, L. F., N. Gut, George Gila și Dom. 
Szabd din Deva, Miron Oprean din Got- 
hațea, câte 2 cor., Nicoiae Igna, Iulius 
Codarcia, Alexandru SchuBter din Deva, 
George Guga din Șoimuș, Dr. loan Maior, 
loan Jantea din Orăștie, Dr. Stefan Uhi- 
riloviciu din Ilia, Lazar Vraoiu din Dobrâ 
și N. N. din Foit câte 1 cor.

Cu totul au incurs din suprasolviri 
și bilete de întrare 475 cor. din oari de- 
trăgândn-se spesele de 195 cor. au rămas 
profit curat 280 cor., care sumă s’a tran
spus la direoțiunea gimnaziului din Brad.

In numele comitetului aranjator, mă 
simt plăcut îndemnat a aduoe tuturor P. 
T. suprasolvenți sincerile mulțămite.

Dionisiu Ardelean.

MULTE ȘI DE TOATE.

ljupoalea eupltolinu.

La capitoliul din Roma într’o grădi
niță, lângă fațada mare, se întreține ur
mând un vechiu obiceiu, o lupoaică în 
amintirea legendei lui Romulus și Remus. 
Alăturea de lupoaică se află într’o colivie 
un frumos vultur, simbolul anticei măriri 
a Romei și a dominațiunei sale universale, 
vultur ce e și el un ob ect de venerațiune 
a publicului.

Ei bine, aceste animale, spre a ziee 
așa sacre, au încetat de a viețui, unul după 
altul într’un interval de câteva ore. Con
siliul municipal al Romei a făcut aeum un 
urgent apel, locuitorilor regiunilor Apenine, 
pentru ca aceștia să-i procure o nouă lu
poaică în timpul cel mai scurt. Cât despre 
vacanța lăsată de vulturul Capitolin trebue 
să mai așteptăm. Acești vulturi nu se gă
sesc așa de ușor.

*

Clubul femeilor tâetutie.
In orașul Ansonia (din America) s’a 

format o societate a femeilor cari și-au pus 
în gând să vorbească tare puțin și precis 
și numai când sunt întrebate, încolo să 
tacă. Te miri că s’a putut înființa un ast
fel de club, compus numai din femei mă
ritate, doamne eulte și elegante. Bărbații 
acestor temei sunt medici, advocați, ingi
neri, judecători, politici și funcționari înalți, 
cari s’au învoit cu mare plăcere ca femeile 
să între în acest club, căci ehiar în culti
varea tăcerii solemne văd asigurată pacea 
casnică.

Unele din regulele clubului sunt: nici 
o vorbă și conversație de prisos; la între
bări femeia să răspundă mai bine eu un 
surîs mult grăitor decât cu vorba și daeă 
trebue totuși să vorbească, să se exprime 
în propozițiuni cât de scurte și în cuvinte 
cât de puține. Clubul cucerește teren. S’a 
înființat o filială și în New-York, unde chiar 
și neveste de milionari au întrat în club.

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

Pentru Emulsiunea lui Scott 
dacă cheltuești parale, faci un lucru cu
minte, căci sănătatea deplină valorează 
mai mult decât avuții. Emulsiunea 
lui Scott conține cea mai bună untură 
de pește norvegiană, care se poate închi
pui, și numai această calitate se folosește 
la prepararea emulsiunei lui Scott, care e 
basată pe resultatele unor esperiențe și 
studii îndelungate de 30 ani. Productul 
acesta e de un efect estraordinar și înre
gistrează succese rapide, când e vorba de 
a combate o boală sau de a șterge urmă
rile ei. Ou untura de pește de to*te zilele 
nu se poate ajunge nici pe departe re- 
sultate ca prin emulsiunea lui Scott. 
f Pescarul cu Patogul cel mare 

est*- semnul de garanție al pro- 
cedurei ver tab le a lui Scott.

Emulsiunea lai Scott
se capătă în toate farmaciile. 

Prețul unei sticle originale 2 cor. 
50 b
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Ma „Tipografia și Librăria" 
A. MUREȘIANU, Brașov 

se țoi wocura următârele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe lângi portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandațle.)

Diverse.
„ATwefe" de Vasilie Ranta Buticescu. 

Broșura are 286 pagini și conține istoriore 
frumose scris. într’un limbagiu plăcut. Pre
țul ei e 1 cor. 60 bani plus 20 bani porto.

Poesii de Vasile Banta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei**. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Versuri da dor, adunate din poeții 
români de A. Prețul 50 bani (-{- 5 b. porto.)

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Actistă. broșură conține 
poesii istoritire și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
-|- 56 b. porto.)

Dinu Milian roman. Nenuioa sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veaoului. Roohia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viaț* tristă. După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

„Pe pragul mormentuiui* de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrale 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-L 6 b. porto).

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puacariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr, 
G. Pencescu, prețul 50 b. —f— 5 b. porte.

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Negruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(4- 5 b. p.)

Pribeag, ediția I-ă de Ioan Iosif Sce- 
opnl Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Macedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului s6u cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velohereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțî, adu
nate de 7. Pop-Rcteganul. Prețul 80 bani. 
(4- 10 b. p.)

Cu vârful penei, sorieri satirico-hucno- 
ristioe de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răeanu, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișore de 
lonQ A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

lnfluința francesă în România de A. 
Xenopol profesor la universitatea din Iași. 
Cu 50 b. 4~ 5 b. porto.

„Despre cel dintâiu ajutor la vătă
mări ale ochilor" de Dr. loan Popp, me
dic colonel i. și r. Aoestă broșură conține pe 
36 pagini sfaturile cele mai bune, cum se 
se procedă și ce măsuri grabnice sS se ia 
în cașurile de vătămări ale ochilor, o căr
ticică, care n’ar trebui se lipsâscă din nici 
o familie..

Cântul în șcâla poporală de lull» 
Poy, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentr ,i. 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ân’ 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Sațiu, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

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

„Romana** dans de colonă 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 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cdle 
de note (musica „Romanei** cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana'1 se p6te procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

AVZS!
Asociațiunea de pășunit din Po

iană arândează pășunatul de 
primăvară Duminecă în 7 Apri
lie st. n. la 2 oare după prânz în 
Casa Sfatului din Cristian,

(2777,2—1.)

. 111 90 
. 94.30

. 82.60

de hârtie austr. 42/lâ 
de argint austr. 42/u .
de aur austr. 4% . .
de cortine austr. 4fl/# .

. 98 45 

. 98.30

. 11680
. 98 60
. 88 65

151.25
1766.—

798 50
674.50

19.17
118 05
242.15
95.70
95'50

Cursul la bursa din Viena.
Din 28 Martie n. 1907.

Beata ung. de aur 4 7,. . . . 
Renta de cortine ung. 49/* . .
Impi. că'", ier. ung. în aur 3*/3®/o
Impr. căii. fer. ung. în argint 49/0 • 94.20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 95.45 
(mpr. ung. cu premii . . . . . 197.45 
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 148 50 
Renta 
Renta 
Renta 
Renta
Bonuri rurale ungare 3‘/2*/9 . .
Los.iri din 1860 ......
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Acții de-ale Băncei austro-ung. . 
Napoleondori..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista......................................
Note italiene..................................

De vânzare
Casa și grădina — Șirul Cetățui 
Nr. 3 (Schlossbergzeile) este de vân
zare în total sau parțial, cu condiții 
favorabile. — Informații se pot lua 
în cancelaria advocațială a d lui JDr. 
Wilhelm Theil, Brașov, Strada Porții 
Nr. 58 sau la proprietarul Dr. Julius 
Orencli, secretarul Universității să
sești, Sibiiu, Grosser Ring 15.

(2605,8-20.)

Nr. 4496-1907.

PUBLICAȚIUNE.
La 12 April 1907, 40 oare a m. 

se va ținea la magistratul orășenesc, 
în localul de oficiu al despărțămân
tului pentru afacerile economice în 
Brassb (strada Aurarilor Nr. 5, eta- 
giul II) o licitațiune cu oferte, cu 
scop de a se da în inteprisa furiii- 
sirea în cantitatea aproximativă de 
5000 măji metrice de var ars de lip 
aa la uzina de gaz orășenească în 
Brașșb pentru producțiunaa de gaz 
de iluminat pe timpul dela l-a Iu
lie 1907 pană la 30 Iunie 1908.

Ofertele referitoare la aceasta 
furnisire provăzute cu timbru de o 
coroană și însoțite de 200 cor. ca 
vadiu, au a se înainta închise pană 
la ora fixată, la numitul despărță
mânt magistratual.

Ofertele au a conținea prețul 
pentru fiecare maje metrică de var 
stins, furnisit loco uzina de gaz o- 
rășenească Brassb, în cifre și în li
tere precum și decîarațiunea ofertu- 
lui, că lui îi sunt cunoscute condi- 
țiunije de contract și că se supune 
acelora.

Condițiunile mai detaiate de o- 
fert și de contract se pot lua în ve
dere din partea ori cui în localul de 
oficiu al despărțământului pentru 
afacerile economice în Brassb, pe 
timpul oarelor de oficiu indatinate 
adecă dela 8—12 oare a. ni.

Brasso, în 15 Martie 1907. 
2787,1—2. Magistratul orășănesc.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

împrumut hipotecar.
dela eassa de păstrare generală din Sibiiu.

(Allgemeine Sparkassa.)

Rugări pentru împrumuturi mijlocește Agentura Principală a 
Băncei Gen- M. de Asigurare „Transilvania" în Brașov Strada Mihael 
Weiss nr- 24, 7-12.2801.

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

A. 5%’/4 interese la împrumutul minimal de 20.000 coroane:
a) la replătirea în 41 ani
în 82 rate de ’/2 an cu K. 29.60 pentru fie-care 1000 coroane,
b) la replătirea în 35 ani
în 70 rate de 1/2 an cu K. 31.08 pentru fie-care 1000 coroane.
B. 5y2% interese la împrumutul minimal de 10.000 coroane:
a) ia replătirea în 44 y2 ani
în 89 rate de 1/2 an cu K. 30.01 pentru fie-care 1000 coroane,
b) la replătirea în 27y2 ani
în 55 rate de y2 an cu K. 35 07 pentru fie care 1000 coroane.
C. 5%% interese la împrumutul minimal de 3000 coroane:
a) la replătirea în 40 ani
în 80 rate de y2 an cu K. 31 84 pentru fie-care 1000 coroane.
b) la replătirea în 25 ani
în 50 rate de y2 an cu K. 37.47 pentru fie-care 1000 coroane,
c) la replătirea în 10 ani
în 20 rate de */2 an cu K. 65.05 pentru fie care 1000 coroane.
0. 6% interesa la împrumutul minimal de 1000 coroane:
a) la replătirea în 32 ani
în 64 rate de 1/2 an cu K. 34.98 pentru fie-care 1000 coroane,
b) la replătirea în 23 ani
în 46 rate de y2 an cu K. 39.81 pentru fie-care 1000 coroane,
c) la replătirea în 18 ani
în 36 rate de y2 an cu K. 45.05 pentru fie-care 1000 coroane,
d) la replătirea în 15 ani
în 30 rate de x/2 an cu K 50.09 pentru fie care 1000 coroane, 
împrumuturile se plătesc — afară de subtragero de 1% proviziune 

odată pentru totdeauna — în suma întreagă.

Cursul pieței Brașov
Din 29 Martie n. 1907.

Bancnote rom. Cmp. 18.94 Vend. 18 96
Argint român „ 18.80 71 18.84
Napoleondori. „ 18.94 W 19 —
Galbeni ,, 11.20 7! 11.45
Mărci germane „ 117.20 51 117 30
Lire turcesc! , 21.50 71 21.60
ScriB. fonc.Albine 5% 100.— y> 101
Ruble Rusesc! „ 2.53 v 2X8

PUBLICAȚ1DNE
Pe baza concluzului comitetului 

parochial de dtto 2/15 Martie 1907 
Biserica gr. or. Persani, protopres- 
biteratul Făgărașului arândează „Ba
ia de peațră" aflătoare în nemijlo
cită apropierea comunei — Duminecă 
în 21 Aprilie st. n. la oarele 2 du
pă prânz în edificiul școalei confe
sionale din loc, pe timp de 6 ani.

Prețul st.rigărei e 200 cor.
Licitanții au a depune înainte 

de începerea licitațiunei vadiu de 
10%-

Condițiunile de licitațiune sa 
pot vedea la oficiul parochial.

Perșani, în 9/22 Martie 1907. 
Punt. Nastea, Petru Macedon,

preot preș. înv. not. al com.

6500 meri nobili
■ de 4 și 5 ani ~~ 

din soiurile Batull, Carmelit-Reinette, 
Cassel-Reinette, Goldparmăn, 

Poinic, Stettin

«r sunt de vânzare « 
la moșia subscrisei din Șmig 

(Somogyom)
Prețul unui pom numai 70 fii. 

(35 cr), la cumpărări în massă dela 
200 bucăți în sus 10% rabat.

Prețul e a se asemuâ deodată 
cu comandele la adresa subscrisei.

Spedarea se efectuește din gara 
Medgyes. și pănă aci fără spese.

Emilia Br. Russu, 
soția de advocat,

(l_3.) ■ Sibiiu—Nagyszeben.

„VOILEANA"
cassă de economii, societate pe acțiuni 

în Voii a (u. p. Also-Szombatfalva)

Acții de vânzare.
Biroul Institutului „Voileana" 

are următoarele acțiuni de vânzare:
10 acțiuni dela „Murășana** din 

Szăsz-rdgen.
2 acțiuni dela „Zlăgneana" din 

ZlagDa.
2 acțiuni dela „Porumbăceana** din 

Also Porumbâk.
4 acțiuni dela „Parsimonia** din 

Bran.
2 acțiuni dela „Detunata** diil -. 

Bucium (Alsb Feher m.) 
Doritorii de a cumpăra din a- 

ceste acțiuni au a’și trimite ofertele 
lor la biroul subsemnat

„V oileana" 
cassă de economii, societate 

2781,2—3. pe acțiuni în Voila.

Subscrisul aduce la cunoștința 
On. public, cu deosebire Onor. Co- 
mersanți, că a sosit acuma o 
partidă de mărfuri proaspete:

Icre roșii moi de Crap. 
Icre roșii tescuite. 
Măsline trîle ■?> de volo. 
Smochine legături.
Koșcove.
Stafide roșii Sultanine.
S®este sărat de tot-felul cu 

preț moderat. "W
Vânzarea en șțros și detail. 

IOAN BIDU,
Strada Castelului Nr. 40. 

7127,3—3. Brașov.
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Pentru economi!
Prav pentru îngrășarea vitelor cornute, porcilor șî a cailor. 

Vacile dau prin întrebuințarea pravului acestuia lapte mai mult și mai 
bun. De mare însemnătate este pentru ori care econom a întrebuința 
aoest prav de îngrășare, căci prin aceasta să urcă valoarea — adecă 
prețul vitelor, porcilor și a cailor. Prețul este 60 fii.

Moartea cloțanilor și a șoarecilor. Un prav sigur pentru stâr- 
pirea acestora. Prețul 60 fileri.

Prav pentru oatul găinilor. Prin întrebuințarea pravului acestuia, 
găinile ouă mai mult ca de comun — chiar și în timp de iarnă — pe 
când altcum nu ne ouă — sau foarte puțin. Prețul 30 fileri.

Unsoare galbină pentru păduchi la vite. Știut este, că vitele și 
porcii toamna și iarna întreagă, pănă la deplină desvoltare a primăverei, 
sufere mai mult de mâncărimea păduchilor, prin care mâncări me sunt 
reținuți percii și vitele în îngrășarea și desvoltarea lor — ba chiar slă- 
bindu-i, astfel încât în loc de a li-să ridica prețul, chiar perd din va
loare. De aceea, fie-care econom să întrebuințeze această unsoare — 
căreia îi e prețul 20 și 40 fileri.

Extracte pentru prepararea rumului și a diferitelor liqueruri. 
Cine voește a-și prepara rum și liqueruri foarte bune și ieftine, să în
trebuințeze aceste extracte. Prețui pentru 1 litră 40 fii. Tot cu acest 
preț să capătă și pentru rachiu de prune, de drojde, de sliboviț, de ra- 
rachiu de bucate și borovițca.

Thea foarte ieftină și bună. 1 pachet 20 fileri.
Syrup de zmeură. Curat numai din suc de zmeura de pe munte, 

preparat cu zachar rafinat. 1 kg. 1 cor. 20 fii.
Toate acestea să capătă la

CORNEL DEMETER, apotecar în Orăștie. (Szâszvâros) 
lângă bisericele evang. reformate. (9777.1—5.)
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AVIS!
Aduc la cunoștința On. birtași precum și On. public din 

Brașov, că am luat asupra-mi

firmei: JOHAN HABERMANN moștenitori din Sibiiu, 
și voiu continua afacerile sub firma protocolată la tribunalul 
comercial: RUDOLF HABERMANN.

Totodată aduc la cunoștință, că în urma cererei din par
tea mai multor birtași din loc am deschis

Un deposit de bere în drumul gărei Nr. 28 
în casa proprie, pentru Brașov și împrejurime. Conducerea a- 
cestui deposit am încredințat’o D lui Julius Thiess. De 
vânzare să află bere deschisă, bere neagră și berea de malta 
duplă (Bere Book) foarte apreciată de public.

Apelând la sprijinul On. public asigurez înainte pe On. 
mușterii că îi voiu servi cu promptitate.

Cu toată stima

Rudolf Habermann,
proprietar de berărie în Sibiiu.

(2791,1—3.)
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Banca de asigurare 
gf „TRANSILVANIA"

SIBIIU, Strada Cisnădiei nr. 5.
Fondată la 1808. Edificiile proprii.
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Primesc© in conditiuni favorabile :
3 asigurări contra focului și esplosiumlor, 

asigurări de viață și de rente viagere, 
asigurări- contra furtului prin spargere, 
asigurări de accidente și de sticlă.

--------- Valori asigurate 105 milione corone. • 
Despăgubiri prestate 9 milion© corone.

------- Fonduri de reservă șl garanție 2 mil>6ne cor6ne. .......

Informațiuni dela Direcțiune în Sibiiu și priu agenturile prin
cipale din Arad, Bistrița. Brașov, Cluj, cum și prin snbagențil din tdte 
comunele mai mari. $
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Antreprise ie pompe funebre
Tutsek.

Drațov, Strada Porții Nfr. 3. 
vis-ă-vis de Băcănia Steua Roșie.

Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așe4ământul 
său de înmormântare bogat asortat în can tbte obiectele, 
atât aortele mai de rend, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de SÎCFÎim de metal oe se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriurilor de lemn, de 
metal și imitaținni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru venăt, 
pentru copia, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, i a u 
asupră-mî și transporturi de morii m streinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
19_. E. Tutsek.

Tipografia A Brașov.

in 6 zileAMERICA.
Transport de persoane 

în
TOATE PĂTURILE DIN LUME. 

Cereți clarificări și îndrumări. 
E de ajuns cade posta’ă.

Răsoundem românește.

FALK et Comp.
Secția românească. 

Ha.rrxTo-u.rg'-
Strada Raboisen Nr. 30.

Mare asortiment de stofe indigene și din străinătate!
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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 
in Leg'ăitvi.xă, un modem

Atelier de croitorie -sa» 
in Piața din loc, Strada Vămii Nr. 21.

. 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 garanțiă deplină 
pentrn ireproșabilă croitură.

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

JOSIF 1ISCHKA.
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C-F■Gazeta „ Transilvaniei“ 

cu numerul ă 10 DL se vinde 
la zaraful Dumitru Pop, la tu 
tungeria, de pe parcul Rudolf 
și la Eremias Nepoții. ”W Noutăți în stofe de costume și pardesiuri.


