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Manifestațiile de protestare.
(p. î«.;)In fața pericolului ce amenință 

cu perzare școalele noastre, și prin 
urmare nizuințele noastre culturale, 
nu-i iertat să dăm nas vrășmașului, 
prin mici disensiuni interne. Acesta e 
momentul solemn, care trebue să ne 
găsească pe toți în unire — momen
tul pe care noi în toate vremurile îl 
ținuserăm în vedere.

Promițând aceasta ne vom ex
pune părerile asupra feliului cum se 
desfășură, adecă cum se încurcă si
tuația creată de atacul lui Apponyi 
■și de măsurile de apărare ce am cre
zut de bine noi Românii să le luăm.

Vom începe cu adunările de pro
testare.

Incontestabil, adunările de popor 
nu pot avea Ja noi acelaș mare rost 
ea în Elveția, unde ele sunt un factor 
constituțional, având puterea de a re
fuza puterea — sancționarea — unei 
legi votate de parlament. Intre împre
jurările speciale de acum însă, și față 
de machiavelicele intențiuni ale guver
nului,adunărileau o importanță specială. 
Este deci cu atât mai stricăcioasă 
prea puțina desfășurare de forță ce 
se face în aceasta direcție, și neînțe
legerea pentru importanța lor, ce o 
vedem.

Chestia trebue privită în chipul 
următor.

Guvernul țintește la desavuarea 
conducătorilor noștri prezentându-i în 
tot locul ca pe unii cari nu posed în
crederea poporului. Andrassy a măr
turisit verde acest plan, și pe zi ce 
merge ne putem convinge cum lu
crează pentru a câștiga date și mij
loace — false! — și a zdrobi pe urmă 
cu aceasta sofismă, bună de a îm
băta cu apă rece opinia publică din 
streinătate. Ei bine, între astfel de 
împrejurări, lâncezeala aceasta ar în
semna a răbda prostește să ni se tae 
capul! __________________

FOILETONUL »GAZ. TRANS.c

Intre vis și viață.
de Theodore de Banville.

In renumitul pensionat de fete al 
doamnelor Olliver, așpzat într’o Btradă tă
cută a mahalalei Vieille-Estrapade și ale 
cărei grădini, respectate până acum de 
nouăle clădiri, cuprind un loc foarte mare, 
într’o zi de Octombrie, în timpul recrea- 
țiunii de seară, două fete tinere, Blanche 
de Castan, în vârstă d« patrusprezece ani, 
Jeanne de Meslide, în vârstă de treispre
zece ani, disprețuind jocurile soațelor lor, 
admirau restrângerile trandafirii și daurite 
ale soarelui asfințind, pe când la picioarele 
lor foile moarte erau duse de vânt val- 
vârtej.

— Dar ce ai, scumpa mea ? zise Blanche 
oprindu-se pe neașteptate. Ochii tăi stră
lucesc cu o sclipire neobicinuită; glasul îți 
tremură, mergi cu un pas mai sprinten ca 
de obiceiu, și pe toate trăsăturile feței tale 
se vede numai bucuria. Ce ai? Ce ți-s’a 
întâmplat? Nu cumva ai găsit din întâm
plare o comoară, sau vr’un mărgăritar de 
mărimea unei alune, în acea peșteră pără
sită în care susură un izvoraș, și unde nu 
intră niciodată nimeni afară de tine?

— Ah! zise Jeanne, ai drept să mă 
întrebi, căci am nevoe să-ți fac confidențe,

De altă parte eată ce se mai 
poate întâmpla.

Clubul naționalist a încheiat pac
tul cu guvernul, cerând amânarea dez- 
baterei proiectului școlar pănă după 
Paști, ca în acest timp să se poată 
sfătui cu poporul. A primit mi se 
pare chiar și făgăduiala, că nu seva 
pune nici o pedecă adunărilor popo
rale din partea autorităților. Toate 
biue pănă aci. Dar acum, ia să pre
supunem că nu se vor organiza mai 
multe de 10—15 adunări de protes
tare și acest-e numai în anumite părți 
— cum se arată după toate semnele. 
Nu se poate un fiasco mai rușinos, 
decât acesta! Un fiasco, cure ar avea 
de urmare de a lua tăria unei atitu
dini mai estreme a deputaților în par
lament.

Pentru a da mișcărei caracterul 
•energic și însemnătatea ce trebue să 
le aibă, și din considerațiunile ce le-am 
amintit, să cere să se țină în ches
tia proiectului Apponyi întruniri de 
protestare cât mai numeroase și în 
ținuturile de miază-zi și la uord prin 
Sălagiu, Sătmar și Maramureș. Aștep
tăm să-și ridice glasul toate sinoa
dele protopopești urmând celor câteva 
cari cu multă vrednicie au grăbit 
să-și spună cuvântul, îndată ce s’a 
ivit primejdia — dar, pe cât luăm 
seamă, iute s’a ascuns lumina sub 
oboroc. Așteptăm să răsune și glasul 
de protestare al învățătorilor.

Să așteptăm toate astea și mai 
mult decât atâta — nici nu jertfe 
ci numai o leacă de osteneală! Să le 
așteptăm. Dar dacă vom aștepta za
darnic, va trebui să găsim și alt cu
vânt, cu deosebire dacă se vor ade
veri unele vești neliniștitoare ce se 
svonesc.

Să ne silim din toate puterile 
ca mișcările noastre să fie cât mai 
energice, cât mai impozante și cât 
mai generale. Adevărat, nu vor avea 
un rezultat nemijlocit, dar — de la 
noi atârnă! — să aibă și zezultate po
zitive.
și inima mea are și ea nevoe de a-ți îm
părtăși bucuria mea. Da, sunt nebună, sunt 
fermecată, sunt fericită. Acel vârtej, acea 
fericire, acea vrajă necunoscută, despre cari 
am vorbit așa de des, Ie cunosc aeum. 
Iubesc.

— Tu? zise Blanche.
— Ascultă, zise Jeanne, iubesc pe un 

tânăr de șeaptesprezece ani, frumos, cu 
păr negru scurt, cu ochi negri gânditori, 
cu o buză roșie, d’asupra căreia se văd 
d’abia câteva tulee ale unei mustăți negre 
foarte subțiri. Gâtul lui e puternic, dar alb 
ca al nostru. Ei se chiamă Henry, și în
vață ca să intre la Saint-Cyr; căci va fi 
militar, și mă adoră. Când se gândește la 
mine, ochii-i strălucesc și se fac cu totul 
umezi, și el abia se încumetează să-mi zică 
pe nume: Jeanne, și-mi șoptește numele 
foarte încet.

— Dar unde-i el? întrebă Blanche 
foarte mirată. Unde l’ai văzut!

— Nu l’am văzut, zise Jeanne, dar 
mi-l’am reamintit deodată; icoana sa a fost 
deslușit schițată în amintirea mea, cu 
amănuntele cele mai neînsemnate; am re
cunoscut strălucirea dinților săi așa de 
albi, lungile-i gene, sprâncenile lui par’că 
depinse cu penelul, și gura-i trufașă, ce se 
îmblânzește numai pentru mine.

— Dar, zise^Blanche în culmea mi- 
rărei, dacă nu l’ai văzut, de unde știi că 
există ?

— Ei 1 reluă Jeanne vioae, îl știu, îl 
văd, îi simt. Dacă n’ar exista, cum l’aș 
avea în minte? De unde i-aș fi aflat nu
mele? Cum aș fl ghicit că mă iubește? 
Nu știu unde este; poate că-i în dosul zi
dului celui mare ce închide grădina asta, 
căci noi nu știm cine șeade acolo ; poate 
că stau părinții lui? Dar sunt încredințată 
că mă aflu în fața iui, sub ochii săi, foarte 
aproape de el, și el va găsi fără doar’ și 
poate mijlocul de a se arăta, de a scrie, 
de a înșela lipsa ce ne desparte!

— Știi una, draga mea, zise Blanche 
veselă, toate astea sunt amăgiri, și te po- 
vâțuesc să te Iași de visul ăsta.

— Ah ! răutăcioaso ! zise Jeanne, al 
cărei piept zvâcnia de furie, a cărei privire 
se fâ<ii atunci sălbatică; iar niște lacrimi 
groase-’i podidiră obrazul.

Blanche se sili numai decât s’o mân
gâie, și s’o și vindece, făcând’o să priceapă 
copilăria visului ei de iubire. Dar departe 
de a-o convinge, ea nu izbuti decât s’o 
mâhnească și s’o jignească. Recreația se 
sfârșia ; clopotul suna, chemând fetele iar 
la carte ; Jeana plângea mereu, nu putea 
să și înăbușe suspinele și, tremurând s’o 
n’audă vr’o profesoară, Blanche avu un gând 
fatal. Fiindcă nu putea încredința pe amica 
ei că Henry nu există, de ce n’ar juca ea 
oare personagiul lui, pe care-1 va face să 
lucreze și pe care-1 va stăpâni după voia 
ei, înlăturându-1 apoi cât mai curând? Ea

se opri chiar la planul ăsta, pe care-1 cre
dea înțelepțesc, și care trebuia s’aducă ne
norociri de neîndreptat; căci pasiunea nu-i 
nici odată așa de temut decât când înain- 
intează în ciuda tuturor piedecilor, călău
zită de groaznica logică copilărească.

Două zile mai târziu, ducându-se în 
peșteră, Jeane găsi într’însa o scrisoare eu 
adresa : >Domnișoarei Jeane de Meslide*. 
Ea se grăbi s’o deschidă, negreșit fără să 
se mire; i se părea din potrivă că acea 
scrisoare așteptată venea cam târziu. Ea 
o citi, o înghiți mai bine zis până Ia iscăli
tură, până la acel nume de Henry, pe care 
îl avea mereu în inimă și pe buze, și sor
bea cu nesaț fericirea de a se crede iu
bită. Scrisă de Blanche de Castan, care ca 
cei paisprezece ani ai săi nu se pricepea 
la lucruri de astea mai mult ca prietina 
sa, scrisoarea aceea era dintre acelea pe 
cari una din aceste fetișcane ar fl putut-o 
scrie păpușei sale; chiar prin asta ea fu 
mai primejdioasă și-și atinse mai bine țe
lul, fiind întocmai pe înțelesul aceleia care 
o citea. Jeanei i se părea firesc că prieti
nul ei îi lăuda nu numai frumsețea, ci și 
amănunte ale toaletei sale și a gătelii ei 
din internat; i se părea toarte simplu că 
Henry cunoștea obiceiurile ei de clasă, de 
studiu, de plimbare; contrariul ar fi mi
rat o. După cum era rugată în scrisoare, 
ea răspunse, fără codire, fără părere de 
rău, ca o femee (ori ce fată e o femee!)

Să vărsăm odată nițică pati
mă în calmitatea naționalizmului no
stru. Chibzuit și liniștit cum e, el 
ne poate fi spre laudă în fața stră
inilor. Dar nu vedeți că dăm de mal 
cu lauda lor cu tot!?

Adunarea de protestare din Brașov.
Adunarea de protestare ținută 

astăzi după amiazi în Brașov, a fost 
o manifestațiune impuitoare a con
științei poporului român din acest 
comitat, o manifestațiune, cum de 
mult n’a mai văzut Brașovul. Peste 
3000 de Români au fost întruniți, 
pentru a-și ridica cuvântul în contra 
proiectului de lege școlar, care aten
tează la existența școalelor noastre 
poporale românești.

Ne este imposibil a aduce deja 
astăzi un raport amănunțit din cauza 
scurțimei timpului, vom schița prin 
urmare numai în liniamente generale 
decursul grandioasei manifestațiuni:

Adunarea a fost deschisă la oarele 
2’/4 de cătră d-1 adv. loan Lengherii, care 
salutând călduros pe cei adunați espune 
scopul întrunirii și declară adunarea de 
deschisă.

Al doilea orator d-1 prof. Andreiu 
Bârseanu, analisează punct de punct dis- 
pozițiunile proiectului ministrului Apponyi 
și semnalează pericolul în care se află po
porul nostru față de el.

Părintele Dr. V. Saflu, vorbește de
spre importanța bisericei și a școalei în 
viața poporului nostru și terminând dă 
cetire următorului proiect de rezoluțiune, 
care se primește cu însuflețire și cu una
nimitate :

Proiect de rezoluție.
Cetățenii români din cercurile elec

torale ale comitatului Brașovului, întruniți 
în adunare poporală în Brașov în 16/29 
Martie 1907, discutând cu toată seriosita- 
tea proiectul de lege pentru salarizarea 
învățătorilor deia școaleie poporale comu
nale și confesionale, prezentat de Ministrul 
de culte și instrucțiune publică dietei țării 
spre primire, protestează în modul cel mai 
energic în potriva dispozițiunilor cuprinse 
în acest proiect și cer cu toată insistența, 

ca el să fie luat de la ordinea zilei, de 
oare-ce:

1) Proiectul acesta vatămă adânc au
tonomia confesiunilor garantată prin legi 
și în deosebi dreptul lor de a înființa și 
a susținea institute de învățământ con
form intereselor lor speciale și numai sub 
suprema inspecțiune a statului. El dă gu
vernului dreptul de a se amesteca pănă în 
cele mai mici amănunte ale vieții școlare, 
și sub cuvânt că voiește a îmbunătăți sta
rea materială a învățătorilor confesionali, 
îi scoate pe aceștia cu totul din legătura 
firească a organismului bisericesc și-i pune 
cu totul la discrețiunea organelor statului

2) Prin dispozițiile cuprinse în §§-fii 
13, 25 și 27 proiectul din cestiune răpește 
chiar dreptul confesiunilor de a susținea 
școli poporale, un drept cardinal, care for
mează una dintre temeliile constituției ac
tuale ale statului ungar și totodată ga
ranția cea mai sigură pentru înaintarea 
culturală a locuitorilor lui.

3) Din spiritul și din diferitele dispo- 
zițiunl ale numitului proiect se vede lim
pede, că ținta finală a lui nu este alta, de
cât realizarea idealului utopic de a preface 
cât mai curând diferitele popoare, ce tră
iesc de atâta vreme pe pământul iubit al 
patriei fiecare cu limba sa, cu credința sa 
religioasă, cu cultura sa și cu obiceiurile 
sale, într’o unitate etnică, — ideal chime- K 
ric, care nu se va putea îndeplini nicio
dată și a cărui urmărire nu va avea alt 
efect, decât împedecarea progresului cul
tural al popoarelor nemaghiare deoparte, 
iar de alta ura și vrajba între diferitele 
naționalități din această frumoasă dar ne
norocită patrie.

Față de aceste tendințe de contopire 
meșteșugită, periculoase pentru buna în
țelegere între cetățeni și pentru pacinica 
desvoltare a țării, protestăm înaintea iui 
Dumnezeu și a oamenilor, și cu un glas 
declarăm cu toții din adâncul sufletului 
nostru, că și pe viitor voim a rămânea 
ceea-ce am fost și pănă acum și ceea-ce 
au fost și moșii și strămoșii noștri: Ro
mâni deopotrivă credincioși neamului nostru 
și patriei noastre mult iubite. Prin urmare 
ori-ce încercare de a ne schimba ființa 
noastră etnică și a ne împedeca în cul
tura noastră, in care, după un trecut plin 
de jale, abia am început a face câți-va pași 
mai de nădejde, o vom combate cu toată 
hotărârea, și ca o asemenea încercare pri
vim și actualul proiect de lege.

De aceea cerem, ca el să fie retras 
de pe masa Dietei.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 61.—1907.

Mai departe adunarea își exprimă în
crederea față de capii bisericești ai Româ
nilor de ambele confesiuni din patrie, le 
mulțămește pentru pașii întreprinși pănă 
acum pentru salvarea școalelor noastre și-i 
roagă cu toată stăruința, ca lupta începută 
să o ducă înainte cu toate mijloacele le
gale, ce le stau la dispoziție; iar la caz 
de lipsă să nu pregete a arăta dorințele 
poporului nostru chiar la treptele Tronului.

De asemenea adunarea exprimă cea 
mai călduroasă mulțămire reprezentanților 
noștri din Dietă pentru lupta lor bărbă
tească de pănă acum purtată în interesul 
neamului nostru și dă ia iveală credința 
ce o nutrește în inima sa fie-care suflare 
românească din acest colț al țării, că si
lințele lor desinteresate și vrednice de 
toată lauda nu vor rămânea iără rod nici 
în campania, ce-i așteaptă, campanie me
nită spre mântuirea școalei noastre popo
rale confesionale, cu caracter românesc.

Ajutor de stat pentru gimnasiile con
fesionale. »Kronst. Ztg.< și »Sieb. d. Tage- 
blatt* publică știrea, după care cu data 
de 28 Febr. a. c. iu avizat din partea mi
nistrului de culte și instrucțiune publică 
ajutorul de stat pentru gimnaziile din Bra
șov și Brad.

Știrea aceasta apare pentru moment 
surprinzătoare. Ea poate fi înțeleasă numai, 
dacă ne vom revoca în memorie ceea ce 
s’a petrecut astă toamnă in chestiunea 
ajutorului de stat pentru întregirea sala- 
relor profesorilor dela școalele medii con
fesionale.

In Noemvrie anul trecut ministrul de 
instrucțiune s’a adresat cătră susțiitorii 
școalelor medii confesionale, oferindu-le un 
ajutor de stat pentru a întregi salarele 
profesorilor dela școalele lor, ca să fie tot 
așa de mari ca salarele profesorilor dela 
școalele de stat.

Atunci se zicea că ministrul ofere 
ajutorul fără să pună nici o condițiune. 
Chestiunea s’a discutat prin ziare și re
frenul părerilor generale a fost: Timeo 
Danaos.

Mai târziu am auzit, că conzistoriul 
metropolitan gr. or. din Sibiiu, după-ce a 
cerut părerea eforiilor școlare și declara
ția profesorilor dela gimnaziile din Brașov 
și Brad, privitor ia ajutorul oferit, a co
municat ministrului de instrucțiune publică 
că primește ajutorul pentru numitele școli, 
dacă se va da fără de a se pune nici o 
condițiune.

Totodată am aflat, că și conzistoriul 
din Blaj și cel al bisericei săsești evange
lice s’a ocupat de chestiunea, să primească 
ori nu ajutorul. Despre conzistoriul din Blaj 
nu știm pănă în ziua de azi, ce anume a 
răspuns minisirului, dar conzistoriul evan
gelic săsesc a cerut părerea presbiterielor, 
cari cu-o singură excepțiune s’au fost pro
nunțat toate pentru primirea'ajutorului — 
dar în cele din urmă au convenit cu toatele 
ca în chestiunea aceasta să hotărască adu
narea bisericei săsești, ce se va întruni în 
primăvara aceasta.

Foile săsești anunță acuma, că la con
zistoriul metropoliton gr. or. din Sibiiu a 
sosit rescriptul ministerial, datat 28 Fe
bruarie a. c., prin care se satisface cererei 
conzistoriului. Suma de întregire prelimi
nată a salarielor profesorale a sosit la a- 
mințitul consistoriu atât pentru jumătatea 
care s’ar fi datîDdată pe totdeauna, și lăsă 
scrisoarea ei în același loc unde găsise în
chipuita scrisoare a lui Henry.

Și corespondența asta urmă astfel, 
nebună, zvăpăiată, amețitoare, cu atât mai 
reală pentru .Jeane cu cât ea se cufunda 
mai supusă în tradițiile basmelor, și vor- 
bindu-i de a cuceri lumi pentru ea, de a 
o așeza pe tronuri, de a-i pune diademă 
pe frunte, Henry i se părea că n’a trecut 
măsura, și că spunea întocmai ceea-ce tre
buia să spue. Dar nu numai Jeane fu în
frigurată și atinsă de văpaia acelor pagini 
pline de extaz și de nebunie, ci și Blanche 
se molips', și sorbi la rândul ei mii de plă
ceri și mii de chinuri. Și ea iuibi, pe cine? 
Oare pe Henry, al cărui rol îl juca și care, 
evocat de imaginația celor două fete, sfârși 
prin a se întrupa chiar aevea între amân
două? Ea n’o știa; ar fi fost încurcată, 
dacă ar fi fost să dea un nume patimei 
ce la rândul ei o mistuia; dar ea se ju
case prea neprăvăzătoare cu dragostea ca 
să nu fie atinsă de această flacără ce nu 
cruță nimica. In prada unui delir care, 
fiind-că se născuse dintr’o simplă închipu
ire, era și mai puternic, deșteptând nebu
nește într’însa setea de a iubi și de a fi iubită, 
ce doarme pe orice buzăfemeiasca, ea scria 
acum cu patimi fără țel, dar nici decum 
prefăcute, scrisorile al căror graiu înflăcă
rat o exalta și pe ea însăși tot așa de pri
mejdios ca și pe prietina ei Jeanne.

țVa urma). 

a doua a anului 1906, cât și pentru jumă
tatea întâii! a anului 1907. Ajutorul de 
stat, dat în cazul de față ca întregire a 
salarelor, se declară în rescriptul ministe
rial ca dat ^deocamdată*,. dar nu se pune 
nicî o condițiune ce ar fi legată de primi
rea lui.

Nu e potrivit timpul de a cerceta, ce 
însemnătate pot avea cuvintele din hârtia 
ministrului : „Deocamdată se avisează*.... 
Ne sună însă necontenit în ureche refre
nul : >Timeo Danaos*.

Adunare poporală în Giriș.
Fraților!

Ne ținem de datorință să urmăm fru
mosul esemplu al harnicilor noștri frați 
din Roit, Sân-Nicolaul-Român, Berechiiu și 
Cefa, deci convocăm

adunare poporală
pe Duminecă, 31 Martie st. n. a. c. în co
muna Giriș, la oarele 3 dup’amiazi;

Obiectele acestei adunări sunt:
1. situația politică generală;
2. votul universal;
3. darea progresivă;
4. dreptul de libera întrunire și aso- 

ciare ;
5. proiectul de lege despre plățile în- 

vătătoresti.
■) 5

Sunteți rugați a lua cu toții parte la 
această adunare cu atât mai vârtos, că 
vom avea fericirea să putem asculta vor
birile și sfaturile prețioase ale veteranilor 
fruntași George Pop de Pășești și Nicolae 
Zigre și a neînfricaților, luptători naționali 
domnii Dr. Demetriu Lascu și loan Russu 
Sirianu.

Cu iubire frățască 
Comitetul aranjator.

Adunarea de protestare
din Sân-Nicolaul-român.

Oradea-mare, 25 Martie n.

Românii din cercul Ugrei, cari măr
ginesc hotarul românismului, au fost din
tre cei dintâiu, cari și-au ridicat glasul de 
protestare în contra planurilor atât de duș
mănoase ale guvernului. In adunarea din 
Sân-Nicuiaul român — ținută în 24 Mar
tie — ei au arătat lumii românești, că sunt 
un element puternic de luptă, iar datorin- 
țele pe cari ie impun interesele neamului 
și le știu împlini cu vrednicie.

Adunarea a reușit în un mod splen
did, iar însuflețirea mare, cu care a fost 
primită moțiunea a lost, mângăerea tutu
ror, cari au luat parte la ea,

In urma faptului că adunarea au ți- 
nut-o Românii bihoreni, despre cari în lup
tele naționale din trecut s’a auzit prea 
puțin voiesc a arăta într’un raport mai 
lung felul lor de manifestațiune și învă
păiata însuflețire de care sunt cuprinși în 
astfel de momente. E trezirea lor la con
știința națională.

Cu trenul de la 10 a. m. au părăsit 
Oradea mare d-1 Dr. Teodor Mihali, presi- 
dentul clubului naționalist cu doamna, în
soțiți de d-nii Dr. Demttriu Lascu organi
zatorul adunării, Dr. Nicolae Zigre, V. Babi, 
funcționar la >Bihoreana< și de următorii 
studenți iuriști: Coriolan Bugariu, Emil 
Deciu, Radu Găvruș, Silviu Maior, Teodor 
Popa și Nicolae Popea, apoi Const. Sfetea, 
funcționar. Inteligența din Oradea s’a jus
tificat prin ținerea comitetului parochial, 
care a trebuit să fie conchemat pe ace
iași zi.

La gara din Ceffa s’a făcut oaspeți
lor o însuflețită primire. Părintele din Ceffa 
Aurel Albu bineventează pe președintele 
clubului deputaților naționaliști. Apoi oas
peții și poporul se urcă în numeroase tră
suri și căruțe, luând drumul spre St.-Nico- 
iaul-mare. In comuna Berechiiu, prin care 
trece convoiul, o nouă manifestație din 
partea poporului. Presidentul e salutat din 
partea părintelui George Cosma. La do
rința poporului vorbește și Dr. Lascu în cu
vinte entusiaste, producând o nespusă în
suflețire. Sosiți în St. Nicolaul mare, o 
mulțime de popor, bătrâni și tineri, fete 
și neveste întâmpină pe oaspeți. Lui Dr. Las
cu i-se fac din nou mari manifestațiuni, oas
peții trec apoi în casa ospitală a preotu
lui din localitate.

La oara 1 se deschide adunarea. Ro
mânii din comunele învecinate și cei ve- 
niți din depărtări mai mari se află adunați 
împreună cu Românii din St.-Nicolaul-mare 
în fața școalei.

Adunarea se deschide de președintele 
Teodor Ellenes, econom în Sân-Nicolaul- 
Român, după care a vorbit d-1 Dr. D. 
Lascu. D-sa se adresează poporului ca mo

destul fiu al lui, mulțămindu-i pentru pre
zentarea impunătoare și pentru ascultarea 
chemării lui. Atrage apoi atențiunea po
porului asupra nenumăratelor nedreptăți 
ce se comit față de dânsul în butul tutu
ror jertfelor ne mai pomenite, ce aduce 
pentru susținerea statului. Fiu mașter al 
statului e poporul românesc. Arată in- 
zultele și calomniile pe cari le adresează 
deputății maghiari reprezentanților die- 
tali ai poporului românesc, pe care in- 
zultându-i, inzultă întreg poporul. —- Să
răcia silește pe bieții Români să-și pără
sească țara, coliba, femeile și copiii lor, 
căutându-și alt adăpost, unde pot câștiga 
ceva bani, pe cari îi trimit pentru susți
nerea celor de acasă și pentru plătirea dă
rilor grele, din cari se îngrașe chiar acei 
mișei, cari îi inzultă.

— Esclamări pline de indignațiune 
au însoțit. înflăcăratele cuvinte ale vorbi
torului. Pe fețele oamenilor se vedea re
volta sufletească asemenea aceleia când 
voești să răsplătești după cuviință nedrep
tățile ce le încarcă cineva pe spinarea ta. 
Dar la un semn al d-lui Dr. Lascu mulți
mea disciplinată și-a înecat expresiunea 
furiei juste, dând ascultare cuvintelor vor
bitorului. Un rar și însemnat respect. — 
La urmă recomandă poporului pe d-1 pre
sident al clubului naționalităților d-1 Dr. 
Teodor Mihali, cerând să-l asculte din inimă 
precum și d-I president din inimă are să 
le vorbească.

D-1 Dr. Mihali espune situația poli
tică, schițând toate momentele principale, 
cari ating neamul românesc. Vorbește des
pre marea încercare ce ne amenință prin 
nimicirea școalelor noastre, îndemnând po
porul la luptă pentru drepturile sale, căci 
numai cine își apără drepturile e vrednic 
să capete și altele. Vorbirea plină de avânt 
și dragoste a fost ascultată cu mare sa
tisfacție și însuflețire.

Mai vorbește d-1 Vasile Babi, care 
sfătuește poporul să-și iubească condu
cătorii, cari eșiți din opinci nu și-au uitat 
de leagănul românesc din cari au eșit, 
ci din contră țin la ei și luptă pentru 
înaintarea și pentru drepturile națiunii lor.

Se dă apoi cetire moțiunei, pe care 
Românii o ascultă cu multă atențiune și 
viu interes. Vorbele electrizătoare ale d-lui 
Dr. Lascu, cari slujesc de substrat al mo
țiunei, aduc poporul într’o erumpere con
tinuă a aprobării și a însuflețirii lui cres
cânde.

Iată textul moțiunei redactată și pro
pusă pentru primire de d-1 Dr. D. Lascu:

Moțiune!
Românii din cercul Ugrei în aduna

rea lor ținută la 24 Martie n. 1907 în co
muna St. Nicolau-Român, au adus urmă
toarea moțiune:

1. Luând în considerare atitudinea gu
vernului actual al țării ungurești—păgubi
toare în genere pentru toate națiunile din 
țară, dar mai vârtos pentru națiunea română, 
— adunarea își exprimă absoluta neîncre
dere față de acest guvern precum și față 
de partidele, cari îl sprijinesc ;

2. Luând act cu cea mai mare indig
nare despre lipsa de bună-credință a gu
vernului în ce privește îndrăsnirea de a 
sfida condițiunile, cari i s’au impus din 
partea Coroanei și la îndeplinirea cărora 
s’au deobligat când a primit puterea în 
mână, — adunarea pretinde îndeplinirea 
neamânată a acelor condițiuni, ori întru 
cât sfidarea lor să plănuește și pentru de 
aci înainte, guvernul să-și primească nu
mai decât dimisia din partea Coroanei.

8. Luând în considerare, că partea 
covârșitoare a poporațiunei din Ungaria 
este lipsită și acum de cele mai elemen
tare drepturi cetățenești, de unde urmează, 
că nici actuala dietă ungară nu reprezintă 
adevărata voință obștească, — adunarea 
pretinde sistarea acestei anomalii, și deci 
punerea în vigoarea a votului universal 
fără nici o restricțiune, secret,! direct și 
după comună ;

4. Luând în considerare nedreptatea 
strigătoare la cer, ce i se face poporului I 
prin împărțirea neproporționată a dărilor, 
cari deja apar nesuportabile; adunarea 
pretinde introducerea dărei progresive ;

5. Tot pentru sanarea marei mizerii 
în care se află poporul plugar, — aduna
rea pretinde, ca guvernul să facă dispozi
ție legală în ce privește parțelarea pe sama 
poporului a domeniilor, ce vor fi seculari
zate din partea statului ;

6. Luând în considerare că cel mai 
nou împrumut de stat s’a ridicat din par
tea guvernului sub titlul de a sprijini mai 
multe ramuri de industrie, de a întemeia 
astfel de instituțiuni industriale, cari au 
menirea să răspândească spiritul industrial 
și să promoveze bunăstarea materială a 
popoarelor din țară; adunarea pretinde dela 
guvern, ca în proporțiunea în care și po
porul român contribue la suportarea ace

lui împrumut de sute de milioane, acele 
instituțiuni să se întemeieze și pe terito
riile locuite de Români. Tot odată să vede 
îndemnată a timbra cu totalul dispreț ne- 
deamna procedură a acelor deputați ma
ghiari, cari în urma acestei juste preten- 
ziuni și-au luat nerușinata îndrăsneală să 
insulte în mod josnic pe întreaga națiune 
română din țara aceasta ;*)

7. Adunarea protestează în contra 
violării dreptului de asociare și liberă în
trunire, precum și în contra prigonirii or- 
ganizațiunilor cu menire de a apăra justele 
interese ale muncitorilor ;

8. Adunarea protestează contra afir
mării de rea credință și lipsită de ori ce 
temei a guvernului și a partidelor sale că 
deputății naționali din dietă precum și cei
lalți deputați aparținători clubului naționa
list, n’ar reprezenta obștea românescă și 
respective obștea națiunei slovace și a ce
lei sârbe.

Ce privește întreaga națiune română 
din Ungaria, adunarea e pe deplin conștientă 
și convinsă, că toți membrii națiunei române 
aderează și aparțin partidului național ro
mân, și dacă faptul acesta nu să poate pe 
deplin manifesta cu ocnziunea alegerilor 
dietale, — nu poporul român poartă vina 
ci guvernul țării care prin violență de te
roare și alte abuzuri nepermise zădărni
cește validit.area adevăratei convingeri a 
cetățenilor ;

9. Adunarea protestează cu indignare 
în contra procedure! vătămătoare a parti
delor guvernamentale față de deputății na
ționaliști români și celorlalți deputați apar
ținători clubului naționalist, dat fiind, că 
insultele nedemne adresate acestor depis
tați se consideră de adresate întregului po
por român și celorlalte națiuni nemaghiare 
din țară ;

10. Luând în considerare autonomia 
bisericei naționale românești garantată 
prin legile fundamentale ale statului, adu
narea pretinde stricta respectare a acestor 
legi, și protestează în contra încercărilor 
nepermise a guvernului în ce privește știr
birea și respective nimicirea autonomiei 
bisericei naționale, cu atât mai vârtos că 
atât biserica națională română cât și școa
lele confesionale românești au fost și sunt 
susținute exclusiv din sudoarea poporului 
român ;

11. Luând în considerare adevărata 
chemare a învățătorilor confesionali români 
de a damlădițelor poporului român o ade
vărată creștere morală, națională și pa
triotică, adunarea protestează în contra 
uneltirilor guvernului, în urma cărora sub 
titlul de regularea salariilor învățătorești 
caută să facă imposibilă îndeplinirea ade
văratei chemări a învățătorilor români, și 
a-i preface pe aceștia în simplii agenți po- 
litioi pe sama guvernului și pe conta in
tereselor vitale ale poporului român.

Adunarea nu escepționează de loc și 
aderează la îmbunătățirea după putință a 
plăților învățătorești, dar protestează ca 
prețul acestei îmbunătățiri de lefuri să fie 
nimicirea școalelor românești și demorali
zarea învățătorilor.

Recearcă deci pe guvern să-și retragă 
acel proiect tendențios, care de fapt inten
ționează crearea unei stări atât de dezas
truoasă ;

12. Luând în considerare.primejdia 
ce amenință școalele confesionale "româ
nești prin proiectul de lege al ministrului 
de culte despre salarizarea învățătorilor 
confesionali, adunarea să adresează parti
dului național român precum și arhiereilor 
români să grăbească a conchema o adu
nare națională generală, la care să parti
cipe reprezentanții poporului român de 
prin foaie părțilo țării;

Adunarea pretinde respectarea lim- 
bei române pe toate terenele și deci pre
tinde ca în școalele de stat întemeiate în 
localități românești conform lămuritei di- 
spozițiuni a art. de lege XLIV din 1868, 
să se introducă limba de propunere română.

14) Considerând faptul trist, că ac
tualul guvern prin acțiunea-i de estirpare 
față de partidul național român, cu prile- 
gînl alegerilor dietale în cercurile româ
nești comite cel mai brutal terorism și 
batjocurește cel mai sfânt drept cetățe
nesc al poporului român, adunarea pro
testează cu indignare contra acestor abu
zuri ce servesc de blam nu numai repu
tației poporului român, ca element de or
dine, ci și reputației unui stat de civiliza
ție, protestează cu atât mai vârtos că po
porul român întru eserciarea drepturilor 
sale cetățenești nici când n’a recurs și nu 
recurge la espediente cari ar veni în cioc
nire cu legea și cu ordinea de drept, ci 
în lupta pentru apărarea limbei, a indivi-

*) Se referă mai vârtos la mișeleasca into
nare a deputatului Hock Jânos : „Fabrici de funii 
pe sama Valachilor“. — Corespondentul.
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dualității sale naționale, a religiunei și așe
zămintelor sale naționale precum și întru 
manifestarea adevăratului patriotism, tot
deauna a purces pe baza legei și a ordi- 
dinei de drept, dovedindu-se de cel mai 
de ordine element fidel și cu credință față 
de patrie și față de tron.

15) Adunarea își esprimă totalul dis
preț față de calumniile temerare ale unor 
miniștri și a partidelor guvernamentale, că 
poporul român și conducătorii lor ar 
căuta răsvrătirea cu poporul maghiar și 
ar opera contra întregității statului ; 
poporul român dorește frățietate cu popo
rul maghiar, dar o adevărată frățietate, 
înțelegând câ și poporul român și națio
nalitățile la surori: să se bucure de aceleași 
drepturi și favoruri din partea statului, 
ca naționalitatea maghiară. Statul nostru 
nu poate avea chemarea să servească în 
mod parțial și tendențios esclusiv intere
selor și capriciilor speciale de rassă ale 
Maghiarilor pe contași prin brusca violare 
a intereselor și a drepturilor firești a ce
lorlalte naționalități. De aceea adunarea 
protestează energic în contra parțialității 
pe cât de jicnitoare, pe atât de păgubitoare 
și primejdioasă, în urma căreia guvernul, 
deși e cât se poate de darnic întru spri
jinirea morală și mai vârtos materială a 
instltuțiunilor culturale și politice speciale 
maghiare din bugetul țărei, adunat de la 
toate popoarele statului, dar nu voește să 
știe despre ocrotirea Instituțiunilor cultu
rale a celorlalte naționalități, cărora în 
ziua de azi nu numai că nu le e permis 
a-și întemeia pe cheltuelile proprii atari 
instituțiuni, ci și cele existente, câștigate 
pe vremea altui sistem, sunt expuse la 
maltratări nedemne, la prigoniri și chiar 
la nimicire din partea guvernelor.

16) Poporul român din cercul Ugrei 
ia cu plăcere la cunoștință brava atitudine 
a archiereilcr români în ce privește res
pingerea atacurilor îndreptate din partea 
guvernului contra școalelor naționale ro
mânești și dorește ca toți preoții români 
să urmeze acest frumos exemplu.

17) In sfârșit poporul român din cer
cul Ugrei își esprimă sincera și frățeasca 
mulțămită și recunoștință deputaților na
ționali pentru lupta bărbătească și brav 
suportată de dânșii în dietă întru apărarea 
intereselor poporului român rugându-i să-și 
observe și în viitor brava ținută și asigu- 
rându-i despre fidela și neclintita sa alipire.*

(Va urma.)

Evenimentele din România.
Am amintit în numărul nostru de eri, că 

ministrul de culte Haret împreună cu Metropoliții 
și Archiereii României au adresat preoților și 
învățătorilor din România o circulară din pri
lejul gravelor tulburări, prin care trece țara.

Iată ce se zice în această circulară:
>Mare și grea nenorocire a căzut 

peste noi. A voit sfântul Dumnezeu să ne 
încerce ori să ne pedepsească pentru pă
catele noastre, și ne-a dat să vedem ceea-ce 
părinții noștri nu văzuseră niciodată în 
țara noastră cea blândă.

»Să ne plecăm capetele și să primim 
cu supunere voia Lui cea înaltă. Dar tot 
voia Lui este, ca noi să ne facem datoria 
noastră de creștini. Și această datorie este 
de a potoli pe cei turburați, de a împăca 
pe frați și de aduce pacea și liniștea prin
tre oameni.

»Datoria aceasta o aveți cu deosebire 
voi, păstori ai turmei lui Christos, și voi, 
învățători ai neamului; căci frații noștri 
săteni numai dela voi pot auzi cuvântul 
cel bun, numai dela voi pot primi lumina 
cea adevărată.

>Faceți să înceteze lupta între frați. 
Faceți-i să înțeleagă că cu focul și cu 
arma nu se poate îndrepta țara, ci din 
contră, i-se pregătește peirea. Vrăjmașii 
țărei sunt mulți și puternici, și ei atât 
așteaptă, să ne dușmănim noi unii cu alții, 
pentru ca să ne stăpânească și-să ne pună 
pe grumazi un jug mult mai greu decât 
acela al suferințelor noastre de astăzi, și 
pe care nimeni nu îl va mai putea apoi 
ridica niciodată.

> Vrăjmași ai țărei sunt aceia, cari 
au venit pe ascuns să sufle zizania între 
voi, ca să nu ne putem înțelege la nevoile 
noastre. Deschideți mintea sătenilor, și fa
ceți-i să înțeleagă că nu trebue să asculte 
de șoaptele ticăloșilor care îi îndeamnă la 
rău, și după ce-au adus jalea și ruina, 
se fac nevâzuți, ca duhurile iadului.

>Au sătenii nevoi mari, fără îndoială, 
și nimeni din noi nu le tăgăduește. Dar 
iată că glasul lor s’a auzit, și vine îndrep
tarea. Maiestatea Sa Regele, înțeleptul no
stru stăpânitor, ne-a chemat la cârma țărei 
pe noi și ne-a poruncit ce trebue să facem, 
pentru ca să alinăm durerile poporului.

(Se înșiră apoi măsurile puse în vedere în 
manifestul guvernului).

»Trebue acum ca voi, preoți și învă
țători, să umblați din om în om, și să le 
arătați acestea, și să le lămuriți ce însem
nează lucrurile pe cari le-am scris noi în 
manifestul nostru. Trebue să-i faceți să 
înțeleagă, că îmbunătățirile ce li-se fac sunt 
așa de mari că poate mulți din ei nici nu 
îndrăzneau să le nădăjduiască de a ie vedea 
împlinite. Spuneți-le că cuvântul Maiestăței 
Sale Regelui este sfânt, și că și noi, sfet
nicii lui, suntem oameni bătrâni, cari nu 
ne-am călcat niciodată cuvântul; și dovadă 
este că până acum nu le-am făgăduit lu
cruri mari, pentru că știam că nu le pu
team face; dar acum făgăduim, pentru că 
știm că putem să ne ținem de cuvânt.

»Voi, preoți, trageți clopotele dela 
biserică, îmbrăcați-vă în sfintele vestminte, 
luați în mână crucea și evanghelia, ca să 
se adune poporul; și vorbiți-i și voi și în
vățătorii, și faceți să intre pacea și dra
gostea între oameni, și să piară duhul cel 
rău dintre ei. Aceasta este chemarea voa
stră, și mare răspundere veți avea înaintea 
lui Dumnezeu și oamenilor dacă nu o veți 
împlini.

»Veți ști, cucernici preoți, că pentru 
toate cele pe cari vi le scriu aci, am primit 
toată aprobarea și dela I. Prea Sflnțiții 
Mitropolițl și Episcopi ai sfintei noastre 
Biserici.*

A m anunțe.
— O telegramă oficială anunță, că în 

județul Vlașca încăerăriJe luând un caracter 
foarte grav, Mercuri după amiazi s’a tras 
cu tunurile, distrugându-se cu desăvârșire 
trei sate și anume; Vieru, Odivoaia și satul 
Stănești, în care după cum se știe au fost 
omorît locotenentul Nițulescu și a fost 
rănit căpitanul Mareș.

— Din multe comune rurale au sosit 
la Ministeriul domeniilor cereri din partea 
sătenilor, pentru a li-se permite să pășu- 
neze vitele în pădurile Statului. D-l Anton 
Carp, noul ministru de domenii, a dispus 
să se satisfacă în limitele posibilității ce
rerile sătenilor.

— 0 delegație de proprietari din 
Teleorman s’a presentat Mercuri seara re
gelui. Proprietarul Mihalache Ionescu a 
expus regelui grava situație, ce s’a creat 
proprietarilor în urma devastărilor din 
acest județ.

— Pe mâne Sâmbătă este convocată 
o întrunire a proprietarilor și arândașilor 
din Muntenia în sala Eforiei, pentru a se 
sfătui asupra situațiunei grave, provocată 
de devastările și prădările moșiilor de cătră 
țăranii răsculati.

— Greva generală care a izbucnit 
în Bușlenari a încetat cu desăvârșire, grație 
societăților cari au admis cererile lucrăto
rilor și grație atitudinei demne a trupelor 
din localitate. Starea spiritelor este mai 
calmă. Industria și exploatațiunile își ur
mează mersul lor normal.

Alegerea dela Lugoș.
Despre decursul alegerii de deputat 

în cercul Lugojului, care s’a sfârșit cu în
vingerea candidatului naționalist, ni-se scriu 
urraăto'arele:

In multe privințe aceasta alegere asă- 
mănat cu tabloul ce l’a oferit cea dela Bocșa. 
Oamenii admnistrației, ajutorați de sutele 
de gendarmi călări și pedeștrii, au desfă
șurat o activitate ne mai pomenită pentru 
reușita independistului Makkay. Intre altele 
bărbații de încredere ai Românilor au fost 
opriți a îutra în comunele Sudriaș-Jupani 
și Boldor spre a aduce alegători.

In primele oare ale alegerei Makkay 
era în avans cu mai multe sute de voturi. 
La oarele 2 p. m. Makkai întrunise aproape 
900 voturi mai mult decât candidatul na
ționalist. Bucuria și veselia în tabăra in- 
dependistă era la culme.

Un contrast isbitor față de această 
veselie gălăgioasă oferea tabăra românească 
în care domnea o liniște aproape sărbăto
rească. Satele mari românești nu ajunseră 
încă la vot și prin urmare nu scăzuse nici 
speranța în învingerea finală. Oamenii de 
încredere ai partidului românesc se aflau 
între alegătorii români pentru a-i apăra 
în contra provocărilor jandarmeriei și ai 
corteșilor Makkayștl.

Pe la oarele 2 p. m. veniră la vot 
comunele românești și la 6 seara Dr. G. 
Popovic! era cu vre-o 60 voturi în avans. 
Zadarnice erau toate sforțările organelor 
guvernului, căci voturile candidatului na- 
ționalost creșteau mereu. Când s’a publi
cat resultatul alegerei pe la oarele 12l/2 
— Dr. Popovici întrunise 1774 voturi iar 
Makkai 1615 — a isbucnit din mii de pep- 
turl românești un singur glas — glasul 
bucuriei că au învins.

Cronica din afară.
Agitația din Bulgaria. Ultimele legi 

votate de Sobranie și în special cea rela
tivă la presă au surprins publicul. In Sofia 
s’au ținut discursuri și meetinguri de pro
fesori universitari cari au protestat, spu
nând căîn țară siguranța nu mai poate exista 
deoarece se fac legi anticonstituționale. 
De altă parte, funcționarii căilor ferate se 
agită din nou. E o fierbere continuă în 
toate clasele sociale.

Prietinia anglo-spaniolă. Se comu
nică din Madrid că la conferența dela 
Haga va fi numit reprezentant al Spaniei, 
ambasadorul Spaniei dela Londra. Aceasta 
înseamnă că Spania este decisă să meargă 
în ce privește conferința după dorința An
gliei. întâlnirea celor doi regi, pentru care 
se fac atâtea pregătiri în Spania, este o 
nouă dovadă de comunitatea de vederi a 
acestor state. Se crede că și ministrul de 
externe al Spaniei va asista la această în
tâlnire.

Din Dumă. In ședința de Mercuri s’a 
terminat discuțiunea asupra curților mar
țiale. Ministrul Stolypin, luând cuvântul, a 
zis că legea asupra numitelor curți este 
vremelnică și că poate fi abrogată, nu însă 
înainte ci după prezentarea proiectului pre
ședintelui Dumei. Este nevoie a se lua 
măsurile cele mai riguroase și cele mai 
excepționale când țara e în pericol. Nici o 
legislațiupe nu oprește ca guvernul să în
ceteze ordinea normelor când organizmul 
statului este sguduit din temelie. Niște 
măsuri provizorii cum sunt legile asupra 
Curților marțiale de campanie nu pot lua 
un caracter de instituțiuni permanente, 
ele trebue să rupă vălul criminal și în 
urmă să dispară, însă guvernul nu poate 
să asigure încă liniștea fără a lua măsuri 
excepționale.

Primul ministru citește în urmă re- 
soluțiunea congresului socialiștilor revolu
ționari. Scopul acestora este o republică 
democratică. Vă întreb domnilor, zice Sto
lypin, oare guvernul poate concede a se 
face, revolutions și în asemenea condițiuni? 
Guvernul e convins că modul său de a 
lucra nu e probă de slăbiciune ci o probă 
de credință. Cred d-lor că vă veți spune 
cuvântul, care ne va sili pe toți la muncă 
spre reorganizarea Rusiei. Pănă atunci gu
vernul va limita competența Curților mar
țiale prin cazuri escepționale și la crimele 
cele mai îndrăsnețe. Când Duma va fi adus 
Rusia pe calea unei opere liniștite, această 
lese asupra curților va cădea ea însăși. 
(Dreapta aplaudă centrul și stânga păs
trează tăcerea.) Președintele pune la vot 
moțiunea ca o comisiune de deputați să 
fie însărcinată cu cercetarea legei abrogării 
Curților marțiale. Duma adoptă moțiunea 
cu o mare majoritate.

Bandele grecești și sârbești din 
Macedonia fac mare grije guvernelor din 
Austro-Ungaria și Rusia. Ambasadorii 
acestor state din Belgrad și Atena au 
atras nu de mult atențiunea guvernului 
sârbesc și grecesc asupra știrelor ce le 
primesc din Macedonia. Din aceste știri se 
vede că pacificarea țării, la care țintește 
acțiunea celor două mari puteri, a fost în 
timpul din urmă foarte mult stânjinită 
prin aceea, că s’au înmulțit bandele sârbești 
și grecești în Macedonia. Stăruințele pu
terilor au avut până acuma frumoase re
zultate pe mai multe terene ale admini
strației. Propaganda violentă ce o fac însă 
naționalitățile străine, una pe contul celei
lalte, zădărnicesc însă succesele acestei 
opere de pace. Ambasadorii au mai atras 
atențiunea guvernului sârbesc și grecesc 
asupra declarațiunilor lor rep6țite de-a 
sprijini sincer stăruințele marelor puteri.

ȘTIRILE ZILEI.
- • — 15 Martie v.

Contra proiectului Apponyi, au mai 
protestat în mod energic următoarele cor- 
porațiuni bisericești : Comitetul parochial 
din Almaș (tractul Buteni), comitetul pa
rochial din Cil (tractul Buteni) și sinodul 
protopopesc din Buteni.

Din Bistrița ni se scrie: >Coroana* 
institut de credit și economii în Bistrița 
a votat prin direcțiunea sa pe baza auto
rizării primite dela adunarea generală din 
7 Martie a. c. deocamdată următoarele 
ajutoare : 1) Bisericei rom. gr. cat. din He- 
rina 200 cor. 2) Gimnaziului român din Brad 
100 cor. 3) Mesei studențești din Năsăud 
50 cor. 4) Casei meseriașilor români din 
Bistrița 50 cor. 5) Reuniunei române de 
cântări din Bistrița 50 cor. 6) Catechetului 
român gr. cat. din Bistriță 50 cor. 7) Des
părțământul Bistrița al >Astrei« 20 cor. 8) 
Bisericei și școalei române din Șomfaleu 
20 cor. 9) Școalei civile de băieți din loc 

15 cor. 10) Școalei române din Bârlad 10 
cor. 11) Școalei române din Herina 10 cor. 
12) Școalei române din Arcalia 10 cor. 13) 
Școalei române din Brașfalăul-de-sus 10 
cor. 14) Școalei române din Măghieruș 10 
cor. 15) Școalei române din Sebeșul-de-sus 
10 cor. 16) Școalei române din Serețel 10 
cor. 17) Reuniunei economice săsești din 
Ioc 5 cor. 18) IReuniunei pompierilor din 
loc 5 cor. Total 635 cor. Bistriță, 23 
Martie 1907.

înmormântarea Ini Pobjedonoszew a 
avut loc Mercuri. A fost o afluență enor
mă. Reacționarii au organizat mari mani
festații. S’au pronunțat discursuri în bise
rică. La înmormântare au luat parte toți 
miniștrii și înalții demnitari ai Rusiei. 
Moștenitoare universală a fost lăsată o 
fată de zece ani, pe care Pobjedonoszev 
o găsise părăsită pe scările casei sale și o 
adoptase.

0 desmințire. Unele cercuri din Ro
mânia și o parte a pressei române din re
gat au învinovățit pe d-l prof. N. Iorga,'că 
și dânsul ar fi instigat pe țăranii români 
la revoltă prin scrierile sale. Se colportase 
zilele trecute chiar știrea, că guvernul ar 
fi ordonat destituirea d-lui Iorga din postul 
său. In fața acestor învinuiri d-l prof. lorga 
publică în ^Universul* o scrisoare des
chisă, în care declară, că nu e nici anti
semit, nici socialist, ci naționalist, că între 
abonații revistei sale »Neamul Românesc* 
nu sunt țărani și că nici n’a stat în legă
tură cu aceștia.

Aniversarea proclamărei României ca 
regat. Mercuri avea să se serbeze în Ro
mânia aniversarea proclamărei României 
ca regat. Din causa evenimentelor grave 
cari sunt la ordinea zilei nu a avut loc 
nici o serbare oficială.

Procesul Olimpicelor. Din București 
se anunță că Curtea de apel secția III a 
admis apelul moștenitorilor lui Zappa și a 
respins apelul Olimpicelor.

Confiscare și proces de pressă. Foaia 
slovacă »Lndove Noviny*, care apare in 
Trencin, a fost din nou confiscată și tot
odată procurorul a intentat redactorului 
responsabil proces de pressă pentru 5 ca
șuri de agitație.

Procesul patriarchului Brancovici. Tri
bunalul din Mitrovița a respins procesul 
de calomnie intentat de patriarchul Bran
covici în contra dep. Musiczky pe motiv> 
că afirmațiunile citate nu constitue ca
lomnie.

AVÎS. 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 catastrului, 
ce se va pune în lucrare cu 1 Aprilie. 
Traian Radu, not. cercual în Feneș, p. u. 
Zalatna.

ULTIME ȘTIRI.
București. 29 Martie. Situația răscoa

lelor țărănești este următoarea: In Mol
dova se constată tot mai mult că liniștea 
s’a restabilit. O parte din trupe au putut 
chiar fi retrase pentru a fi întrebuințate 
în Muntenia. Ministrul Haret s’a'întors din 
Moldova. In Munteniei trupele operează cu 
multă energie. S’a constatat că patru bande 
mari și foarte primejdioase operează. Una 
din ele, banda dela Clejani, e încunjurată 
de trupe, dar soartea ‘ei nu se cunoaște 
încă. A doua a fost distrusă la Stănești, 
unde s’a tras și cu tunul. A treia a fost 
prinsă în Dîmbovița. O luptă crâncenă s’a 
dat și armata a tăcut uz și de artilerie. 
Banda aceasta a fost și ea distrusă. In ca
pul acestei a treia bande se aflau doi ti
neri cari s’au dat drept studenți, purtau 
decorații și un fel de uniforme. Acești 
conducători ai bandei au fost arestați și 
s’a constatat că sunt de loc din Alexan
dria. In juedțul Teleorman se semnalează 
încă mișcări și devastări în jurul orașului 
Rușii de Vede și pe valea Oltului spre ju
dețul Romanați. In județul Olt au izbucnit 
răscoalele cu multă putere. Țăranii ard și 
devastează satele. In Dolj situația e încă 
gravă. In Gorj se semnalează de aseme
nea mișcări și devastări.

In județul Ilfov [e linișto peste tot 
locul. S’a semnalat la Ciocănești pe moșia 
d-lui Gr. Cantacuzino, oare-care mișcare, 
dar fără urmare, căei spiritele s’au liniștit. 
Și la Oteteleșanu, s’a dat alarma, dar pe 
nimic întemeiată, atât în comună cât și 
prin împrejurimi, fiind liniște complectă.

Iași. 29 Martie. In întreaga Moldova 
a fost eri un viscol puternic, care a în
zăpezit numeroase trenuri.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons. interim.: Victor Branisce
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Banca Națională a României.
^itiiațiune armară,

1©O6 1907
11 Martie. A c t ± 3 Martie. | 10 Martie.

SOXOXK3E3EX3E3E3EX»
Se caută De vânzare

105 Qft? 703 )74857703 Reser, metal, aur 817333551 
j3112BOOO Trate aur 33595QOO 115.452,235 115.328,355

1.400,447 Argint și diverse monede .... 1.225,641 1.229,311
65.864,168 Portofoliu Român și străin. . . . 82.623,237 82.295,941
23.530,467 *Impr. contra efec. publice 95897OO| 

„ „ „ în cont-corent 208534371 30.321,161 30.443,137
11.999.924 Fonduri publioe................................ 11.999,924 11.999,924
14.983,507 Efectele fondului de reservă . . . 15.931,524 15.931.524
2.914,292 Efect, fond, de amort, imob. și mater. 3.270,121 3.270,121
5.768,153 Imobile................................................ 5.882,259 5 882,761

601,632 Mobilier și Mașini de Imprimerie . 610,795 611,045
352,761 Cheltueli de Administrațiune . . . 333 817 339,974

84.012,215 Depozite libere .... ... 87.939 888 91.543,903
— „ „ & provizorii . . . 292 000 90,500

2.230,207 Compturî-curente................................ — —
25.825,087 Corupturi de valori........................... 17.588 576 20 743,687

345 465,563
Z3 a, S i -V

Capital................................................

373.471,178 379.710.183

12.000,000 12.000,000 12.000,000
21.034,186 Fond de rezervă................................ 22.697,129 22.697,129

3.105,044 Fondul amortis. imob. și material 3.343,012 3.343,012
224.793,720 Bilete de Bancă în circulațiune . . 245,229 850 244 454,710

520,398 Dobânzi și beneficii diverse . . . 583,413 647,600
84.012,215 Depozite de retras........................... 87.939,888 91.543,903

— „ „ „ & provizorii. . 292 000 90,500
T ■ ' Compturi curente................................ 1.385.886 4.933(329

345.465,563 Scomptul 59/»
* Dobânda 5*/»

373.471.178 379.710,183

Agenți
și representanți locali pentru vân
zarea de

Rolete de lemn și Jalusi
cu provision mare.

Ernst Geyer, Braunau, Bohmen.
(2793,1—10.)

Casa l¥r. <BS din Strada Porți. 
Oferte în scris sunt a se adresa la 
„Reuniunea industrială săsească din 
Brașov*1 (G-ewerbeverein). 2791,1—B.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

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

a

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașoy.
-----------------------------IIII i 1111 Ml I Hti I-----------------------------

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

„Lauda lui Dumnezeu**
peatru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de 
diminâța și de sâră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mie.
Acdsta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue să 
stăm în privința acâsta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui Duntne^euu s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frunadsă și 
se pdte căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț fdrte moderat.

Prețul
Cor. b.

lor estet

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Martie n. 1907.

Renta ung. de aur 470....................  111 95
Renta de uordne ung. 4*/, • . . 94.40 
frnpr. că' . ier. ung. în aur 31/,®/# . 83.30 
Impi. oăil. fer. ung. în argint 4ft/0 . 94 35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 95 45
împr. ung. cu premii.................... 197 50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin .149 — 
Renta de hârtie austr. 42/10 ... 98 45
Renta de argint austr. 4s/10 . . . 98.35 
Renta de aur austr. 4°/, .... 117.60 
Renta de cordne austr. 4*/« • . - 98 60 
Bonuri rurale ungare 3720/€ . . .89 90
Dosiri din 1860 . . , . . 152 —
Acțiî de-ale Băncei ung. de credit 1766 —

loțiî de-ale Băncei austr. de credit 800 — 
A. o ții de-ale Băncei austro-ung. . 670 — 
Vapoleondorl. ... ... 1916
tfărcl imperiale germane . . . 11795
London vista . ..... 242 20
Jaris vista........................................ V5 65

Note italiene.................................. 95*50Cursul pieței B • sqv
Din 30 Martie n. 1907

Sancnote rom. Cmp. 18.94 Vând. 18 96
Argint român 18>0 * 18.84
Napoleondori. J» 18.94 w 19 -
Oalbeni 11.20 n 11.45
Mărci germane „ 117.20 n 117 8
Lire turcesoî 7Î 21.50 y 1.6
Scris, fonc. Albine 5% 100.- w 1C-1
Ruble Rusesol w 2.53 •< •

Legătură trainică nâgră și au
rită cu sdu fără chip sfânt 

de fildeș în alb său negru
Ti

D

Imit.
*
n

„ cu înoheietdre
„ cu cadriu argintat 

și închnjătdre

—.90
1.60
1.80

s

Cor. b.

2.65
Imit de fildeș cu catifea și în- 

chietdre
„ „ cu catifea și po-

ddbă mai mare
Vwidttorii de cărți. primesc un 

mai considerabil.
Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Oarlei de

2.10

3.10 
rabat

ropd- 
c»Hne“ întocmite de protopresbiterul Calislrat Coca ou aprobarea consistoruiui 
episoopeso ortodox-oriental din Cernăuți, oare carte format mic octav, cuprin- 
d§nd asemenea tdte rugăciunile nostre folositdre ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toți școlarii.

Prețul acestei cărți'.
In pânză ndgră

B

Tote acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. NLu- 
reșianu, Brașov, unde au s& se adreseze și venijfetorii. -3J0

............................. • •
„ „ ceva mai luxdsă . . .
„ p format ceva mai mare

. cor. 1.— 

. ©or. 1.20 
. oor. 1.40

Pentru morburi de stomac!
Celor oe prin recâlă, înbuibare, mâncări ereu de mistuit, ferbințell, 

prea reci, sâu viață neregulată și’au tras un morb de stomao și anume:
Catar de stomac, cârcei, «iiaresi, mistuire rea, 

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

Vinul de "burueni (Krâuterwein) a lui Hutath 'Ullrich
Vinul de buruieni este preparat din buruieni excelente și 

vindecâtâre cu vin bun, Sntăresce stomacul și organismul de 
mistuire al omului. Vinul de buruieni delâtură mistuirea rea, și 

V ajută la formarea de sânge sănătos.
Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomao deja 

început De aceea se folosA-ică de timpuriu. Simptome oa: dureri de cap, 
râgă'ală, grâță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva 
sticle de vin de buruieni.

urmările ca: neastâmpăr, colică, bătaie de inimă, 
insomniă, congestiune la ficat, splină, hemocoide, se 

delătură întru uițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomao materii 
stricăciâse prin eșirea ușoră la scaun.

SMMeinaea, paliditatea feței, aaesda, debilitatea 
provin adeseori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatuluS 
Persone cari pătimesc de linsa de spetit, nervositate, durere de cap, insom- 
ce, tăngeso cu încetul Vinul de buruenl dă impuls puterii d- vi-<.țâ.

Vinul de buruieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă 
prefacere a substanțelor, alină nervii exoitatl și produce vioioiune de viața 

Mulțime de soriBori de mulțumire confirmă acestea.
Vin de buruieni se capetă în sticle ă cor. și 4 cor. 

în farmaciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Râșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, 
Feldiora. llyefalva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Papolcz, Zâgon, Kovâszna, Beresnyo, 
Sepsi-Szt.-Gyorgy, Bolfin, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, 
Homorod, Kdhalom, Ugra, Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvârus, Boholcz, 
Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, Almâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, Voila, N.- 
Sink, Aiud, Pantioen, Kezdivasârhely, Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote 
farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal și din țările străine. — Farmaciile din 
Brașov: a d-lor Heinrich G. Oberi, Victor Roth, Eugen Neustădter la „îngerul păzitor11, 
Ferdinand Jekelius la „Speranța11. — Trimite 8 său mai multe sticle ou prețurile originale 
în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

...... Se se ferescâ de imitație.
Cereți ?nume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450 0, 
spirt de vin 100.0, Glicerin 100-0, Vin roșu 240-0, sirop de fragi 150-0, sirop de cireșe 
320 0, fincen. anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini 
calmusa a. 10-0. Aceste părți constitutive se se amestece.

IA. Mureșianu
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Tergal Silului Wr. 30.

Acest stabiliment este provedut cu cele ., mai S? 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-C0 O 
comaude cu promptitudine și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciurî.

ZZL™.. 2ST -L'

Compiuri, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

m lolă măzimea- >^5

IND USTR1ALE. de HOTEL URI 
p RESTAURANTE.PREȚURLCDRENȚE ȘI DIVERSE ||

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.
se primesc în biuroul Sg

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI »E 8CIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJkTVTE.

FOI PmWICE.
BILETE DE VISITĂ '

DIFERITE FORMATE.

PHOGRAlffiELEGĂHTE.BILETE DE LO&ODHĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AJVljWJtJKÎ.

Comandele eventuale
tipografiei. Brașov Tergul Inului Nr. 30, în eta- 

O gini, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
© Comandele din afară rugăm a le adresa la 
|| Tipografia A. MUBEȘIAOT, Brașov.
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Tipu* rafia A Mureșianu, Brasov.


