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N-rli de Duminecă 4 cor. pe an. 

Peutia Komâiila șl străinătate: 
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LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1907

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei noastre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane pe o lună 2 coroane.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50. 

Abonamente numai la numărul poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corâne, pe șâse luni 2 corâne

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tăria limbii strămoșești.
(VN) In toate părțile acestei țări 

locuite de Români se țin adunări mari, 
în cari neamul românesc protestează cu 
amărăciune în contra tendinței urîte 
de a i se răpi limba.

înțelege poporul român, că limba 
lui e singurul mijloc, prin care iși poate 
valora nizuințele lui, tăria lui, viața 
sufletească întreagă, și nu îngădue 
ea mâni sacrilege să s’atingă de cea 
mai sfântă comoară moștenită cu 
țnuncă de sudori dela moși și stră
moși.

înțelege neamul românesc, că 
limba lui și limba tuturor neamurilor 
e cea mai trainică garantă, care asi
gură acum și totdeauna existența și 
înflorirea națională a ori și cărui 
popor.

Viforul de indignare, ce se ridică 
din vârtejul aprins al protestelor unui 
neam, acest vifor e cea mai gran
dioasă dovadă, că în limbă, în dra
gostea și alipirea pătimașe față de 
limba părinților și a strămoșilor stă 
puterea și încrederea în sine, viața 
însăși a poporului românesc.

Văile largi ale Ardealului, câm
piile întinse dintre Munții apuseni și 
Tisa răsună de un singur strigăt, stri
găt aprins, strigăt înviforat, strigăt 
dornic de viață: „Sus în apărarea 
limbii strămoșești!“

Dela poalele Carpaților, cari ne 
despart de frații, cari azi își cuceresc 
moșia proprie pe vecie, și până la 
Tisa trăește și va trăi în veci un po
por, căci el își iubește cu îndărătnicie 
limba și în iubirea asta stă viața lui.

Proiectul ministrului de culte se 
va face lege — la asta să fim pregătiți 
— și legii vom fi datori să ne supunem, 
pentru că se zice în constituțiile ță
rilor, că legea nu îndură nesupunere, 
dar nu va fi putere în lume, care să 
birue sufletele. Și fiindcă limba trăește 
în lumea neobicinuită a sufletului, nu 
va fi în stare nici o putere lumească 

să ne silească a ne slăpăda de limba 
noastră. Când se va începe atacul 
văzu.t în contra ei, se vor sparge lo
viturile lui de porțile de fer ale su
fletului și nu va putea pătrunde în 
lumea acestuia.

Polonezii din Poznania își apără 
limba în viața privată și publică, în 
adunări naționale și în parlamentul 
german și-și cultivă cu străduință 
limba strămoșească în familie. Micii 
copilași, cari vorbesc limba dragă a 
mamei lor, se pun în grevă, când 
străinii nemiluiți voesc să le ia limba, 
în care cetesc cărțile lui Sienkievicz.

Și dacă acest neam apăsat în 
felul ăsta își știe păstra limba stră
moșească, vom ști și noi să ni-o 
păstrăm, și putința asta va fi mai 
reușită pentru noi, pentru că dispro
porția între forțe nu e așa de mare, 
ba luând în considerare tăria naturală 
și leală a forțelor din această țară, 
ele nu dau nici un escedent de di- 
ferință, ba din contră în cazul ăsta 
plusul de forță cade în partea națiu
nilor nemaghiare.

Nimic nu ne putem iubi mai 
mult, decât limba, pentru că păstrân- 
du-o ne vom păstra și caracterul 
nostru etnic, naționalitatea noastră 
va rămânea în fond neatinsă. Istoria 
neamului nostru, toate tradițiunile și 
întreaga noastră valoare de popor 
conștiu de rolul său în mijlocul so
cietății, vor rămânea și mai departe 
izvor viu de însuflețire, de gândiri 
nobile, de vorbe cinstite și de fapte 
mari. Nu cunosc altă însuflețire mai 
mare, nu cunosc fapte mai străluci
toare decât însuflețirea pentru limbă 
și lupta aprinsă pentru biruința ei.

Furtună se face pornirea și oțel 
e sufletul, când e vorba de păstrarea 
limbii. Și semnele vremii d’acum, pro
testele înălțătoare, cari au cutremurat 
centrul Blajului, unde se’ntruniră mii de 
Români mânați de dorul de a se închina 
la altarul, de pe care se apăra graiul 
nostru strămoșesc; orașul Sibiiului, 
unde mii de frați aprinși de iubirea 
de limbă, făcură ovațiunl celui ce stă 
în fruntea apărătorilor graiului nostru; 
protestele, cari se ridicară din inima 
caldă și vitează a miilor de Moți în 
Abrud; protestul Românilor din Bra
șov, unde avem cel mai curat tem
plu al culturii și al limbii noastre; al 
Românilor din Arad ; toate protestele 
astea și din alte părți ne încălzesc 
speranța și ne întăresc credința, că 
limba noastră nu va peri, pentru-că 
de ea se leagă rostul vieții neamului 
nostru, ea va trăi cu noi, cu trupul 
și sufletul nostru și numai atunci va 
peri, când vor peri și acestea două. 
Un popor însă nu piere așa de ușor 
și nu se va nimici un astfel de neam, 
care șl-a ridicat casa vieții sale pe 
cea mai temeinică temelie a vremu
rilor : pe temelia vieții și a tăriei ro
mâne.

Protestul nostru de acum nu se 
va face lege, în lumea publică a strei
nilor va amuți curând, dar dintre noi 
el nu va dispărea nici-odată, ci va ră
mânea pe veci ca un monument mă
reț, la care se vor închina cu evlavie 
sfântă urmașii noștri. Sufletul lor va 
tresări, când poate dușmanii vor în

tră și ’n familie să le ia limba pă
rinților. Atunci știu că vatra nu va 
mai rămânea nepăsătoare, ci văd par’ 
că, cum zeul Pan se va aprinde la 
față și inima lui va arunca flăcări...

Viitorul nu ne zâmbește, dar 
poate că ne va zimbi clipa, și popo
rul nostru știe, că n’aduce anul, ce 
aduce ceasul.

Revista politică.
Astăzi se reîncep ședințele dietei 

și, după cum se asigură, tot astăzi 
se va începe în cameră desbaterea asu
pra proiectului de lege școlar a lui 
Apponyi, care privește pe învățătorii 
și școalele comunale și confesionale. 
Eri au ținut partidele coaliției confe- 
rențe, în care au discutat acest pro
iect de lege. Se zice că și deputății 
naționaliști vor avea la Club o con
sfătuire, ca să ia o hotărîre în privința 
atitudinei ce vor avea s’o observe în 
decursul desbaterei amintitului proiect.

*
Pe zi ce merge se ’nmulțește nu

mărul celor cari protestează contra 
proiectului de lege pentru școalele 
poporale. Până acum Sârbii din Un
garia au stat la o parte, dar acum 
au întrat și ei în luptă. Dumineca 
trecută au ținut o mare adunare po
porală în Becicherecul-mare, la care 
a luat parte mult popor. La adunare 
au luat parte și deputății dietali sârbi 
Musiczki, Manoilovici și Mrksici și au 
fost și deputațiuni ale orașelor sâr
bești din Ungaria de față. Adunarea 
a primit o rezoluțiune, prin care se 
declară că proiectul de lege al lui 
Apponyi, nu corespunde nici cerințe
lor instrucțiunei nici intereselor Sâr
bilor, căci atacă limba lor maternă. 
Se cere dar dela guvern să retragă 
proiectul de lege și să-1 înlocuiască 
cu altul, care să nu vanilie interesele 
Sârbilor. La adunarea aceasta s’a mai 
prezentat și memorandulfemeilor sârbe, 
care are 30 mii de subscrieri și în 
care să ia în apărare limba maternă 
sârbească amenințată de proiectul 
amintit. *

Știrile despre mersul negocierilor 
pentru pactul economic austro-ungar 
nu prea sunt favorabile pentru gu
vernul ungar. Se zice că Wekerle a 
ajuns într’un corn de capră, fiindcă 
nu-și poate ținea promisiunile ce le-a 
făcut în primăvara anului trecut, când 
a fost numit șef al guvernului coaliției. 
El se fi pus în vedere celor din Viena, 
că se va putea încheia un pact și 
pentru durată mai lungă decât până 
la 1917. Dar Wekerle a dat de greu
tăți la independiști și la șeful lor 
Kossuth, colegul său. Zilele acestea 
Wekerle a avut audiență la monarhul, 
dela care a ieșit, se zice, în cea mai 
rea disposiție. Monarhul să-i fi adus 
aminte de ceea-ce i-a promis când l’a 
numit ministru-președinte. S’au și lățit 
îndată faime despre o eventuală retra
gere a ministeriului Wekerle, faime 
ce-au fost însoțite de scăderea valo
rilor la bursa din Budapesta.

*
Mult se discută în pressă întâl

nirea cancelarului german, prințul 

Bulow, cu ministru de externe italian 
Pittoni la Rapallo. Scopul acestei în
tâlniri a fost de-a se înțelege Germania 
cu Italia asupra chestiunilor la ordinea 
zilei. Mai cu seamă vrea prințul Biilow 
să câștige Italia, pentru ca să meargă 
mână în mână cu Germania la vii
toarea conferență de pace din Baga. 
Anglia vrea să propună la această 
conferență ca să fie limitate înarmă
rile generale, așadar un fel de des- 
armare parțială. Guvernul englez va 
cere conferinței dela Haga să numească 
o comisiune specială, care să fie în
sărcinată să studieze chestiunea și 
să prezente o formulă concretă. Biilow 
e contra planului acestuia al Angliei, 
iar Tittoni asemenea nu aderează la 
limitarea înarmărilor, din cauză, se 
zice, că între Italia și Austro-Ungaria 
nu ar exista un echilibru al forțelor 
militare și fiindcă Austro-Ungaria își 
continuă înarmările sistematic și in- 
tențiunile ei pacinice s’ar putea într’o 
zi schimba.

Adunări de protestare.
Zilele aceste s’a ținut din nou 

un număr mare de adunări de pro
testare în contra proiectului Appo
nyi. Pentru ca și cetitorii număru
lui nostru poporal să fie puși în cu
noștință despre aceste mărețe ma- 
nifestațiuni de protestare, vom face și 
de astă-dată o scurtă dare de samă 
după rapoartele speciale ce le-am 
publicat în numerii de zi ai foaiei 
noastre.

începem cu adunarea din Brașov, 
care s’a ținut Vinerea trecută în încăpe
rile hotelului Nr. 1 din Brașovul-vechiu. 
Deși vremea era cât se poate de nefavo
rabilă — ninsese de două zile fără între
rupere — totuși au venit la adunare peste 
3000 de Români din Brașov și comunele 
învecinate în frunte cu preoții și învăță
torii lor, ca să protesteze în contra încer- 
cărei de maghiarizare a șpoalelor noastre. 
Adunarea a decurs în ordine și a fost 
presidatfc de d-1 advocat loan .Lengeru, 
care, deschizând ședința, a vorbit de’spre 
scopul acestei întruniri. D-1 prof. Andreiu 
Bârseanu a tălmăcit dispozițiunile proiec
tului de lege, cari tind la nimicirea învă
țământului românesc în școalele noastr» 
primare, părintele Dr. Sațiu a vorbit de
spre însemnătatea bisericei în viața nea
mului nostru și a dat cetire rezoluțiunei 
de protestare, iar părintele Cotnanescu di* 
Codiea a invitat adunarea să primească 
această rezoluție. Toți oratorii au fost 
călduroși aclamați pentru vorbirile lor în
suflețite și pline de bărbăție.

Iată hotărârea votată de adunarea 
din Brașov:

Proiect de rezoluție.
Cetățenii români din cercurile elec

torale ale comitatului Brașovului, întruniți 
în adunarea poporală în Brașov în 16/29 
Martie 1907, discutând cu toată seriosita- 
tea proiectul de lege pentru salarizarea 
învățătorilor dela școalele poporale comu
nale și confesionale, prezentat de Ministrul 
de culte și instrucțiune publică dietei țării 
spre primire, protestează în modul oel mai 
energic în potriva dispozițiunilor cuprinse 
în acest proiect și cer cu toată insistența, 
ca el să fie luat dela ordinea zilei, de 
oare-ce ;

l) 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
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Sâmpălian, advocatul Rubin» Patilia și prof. 
Dr.. Macavevu. Adunarea a- primit apoi cu 
mare însuflețire o energică rezoluțitine.

*
Duminecă s’a ținut o mare întrunire 

la Nădlac. Au participat cam 4000 de Ro
mâni. Au vorbit părintele Chicin, dep. V. 
Goldiș, țăranul Uros Păbeanu și învăță
torul Savu. S’a votat apoi o energică re
soluțiune.

*
Luni s’a ținut la Arad o măreață 

adunare, la care au luai parte vre-o 10,000 
de Români. Au vorbit d-nii: adv. Velioiu, 
protopopul Lucuța, Ioan Rusu-Șireanu,\â- 
ranul Nieolae Lăzărescu, deputatul V. 
Goldiș și învățătorul Iuliu Grofșoreanu. 
S’a votat apoi o resoluțiune energică. După 
adunare miile de Români au cântat* »Deș- 
teaptă-te Românec și s’au dus în fața re
ședinței episcopului Ioan I. Pap, făcându-i 
mari ovațiuni.

*
Luni s’a ținut în Făgăraș o măreață 

adunare, la care au luat parte 10,000 de 
Români. Așa adunare nu s’a mai pomenit 
în Făgăraș. Au vorbit deputatul Dr. N. 
Șerban și advocații Dr. Șenchea și Dr. O. 
Vasu. S’a primit apoi o resoluțiune ener
gică.

*
Pe aceiași zi a fost convocată și la 

Dej o adunare. Veniseră mai multe mii 
de Români, dar adunarea a fost în mod 
volnic oprită de fisolgăbirău. S’a convocat 
îndată o nouă adunare și s’a conces pe 
ziua de 6 Aprilie n.

*
Cetățenii din cercurile electorale: 

Ludoșul-de-Mureș, Turda și Vințul de sus 
sunt rugați prin aceasta a lua parte la 
adunarea poporală, care se va ținea în 
Ludoșul de Mureș Duminecă în 14 April 
st. n. a. c. la 11 oare înainte de amiazi în 
piața Ludoșului eventual în curtea școalei 
gr. cat. române.

Program: 1. Deschiderea adunărei. 
2. Votul universal. 3. Libertatea de pressă. 
4. Desbatere asupra proiectelor de lege ale 
guvernului cu privire la școalele elemen
tare confesionale și comunale. 5. Proiect 
de resoluție. 6. Eventuale propuneri. 7. în
chiderea adunărei.

Ludoșul de Mureș, din conferența ți
nută la 2 Aprilie 1907.

Pentru cercul electoral LudoșNi
colau Solomon protopop, Vasile Suciu (Că
puș), Vasilie Suciu (Cicudu), Teodor Hărșan, 
Romul S. Arbean, Ioan Boeriu, George 
Florian, Alesandru Vodă, Nieolae Cucuiu, 
Beniamin Pop. Lupu, Basil Anghel, loan 
Țierean, Macaveiu Groze, Teofil Pop, An
dreiu Badiu, Demetriu Metea, loan Catona 
sen., Emil Cormoș Alesandrescu, loan Ca
tona jun., Ioan Coman, Ioan Bosdoc,Stefan 
Nemeș, Emil Maior, Qeorge Danilă, Petru 
Bălaș, Augustin Trif, Filip Șerban, loan 
Moldovan, Demetriu Ielănzan, Ioan Lucaciu, 
Petru Vancea, lacob Uțin, Tanase Ghirca, 
loan Moga, Victor Siminetts, Dr. loan Ol
tean, Romeo Muntean, Ioan Russu, Vasiliu 
Morariu, Nicolau Muntean, Nicolau Furdui. 
Ioan Lengyel, Dumitru Moldovan, Dumitru 
Vlas, Efrem Oroian, Puia Vasilie, Augustin 
Coman, Romul Luca.

Pentru cercurile electorale: Turda și 
Vințul de sus: Iovian Mureșan protopop, 
Ioan Mesaroș, Ioan Opriș, Dr. Vaier Mol
dovan,Stefan Fleșer, CorneliuBrut Preancu, 
Ignatie Berescu, Vicențiu Oroșan, Mihail 1. 
lgăzdac, Eugen Balint, Simeon Pop prot.,

Cum am venit pe lume.
Era vara — pe timpul când florile-s 

mai frumoase, buciumul sună mai cu drag 
și cireșele prind a se pîrgui, iar băeții 
merg la scăldat. Soarele era la toacă. 
Mama, Dumnezeu s’o erte, prășa niște car
tofi în grădină — cum le zice la noi, ba- 
rabule. Mai avea ca două cozi de sapă 
pănă să mântue, dar acuma îi era greu 
și cozile îi păreau cât toatii grădina.

Mama era femee harnică; odată apu
cată de treabă, nu se lăsa pănă n’o dădea 
de istov.

Muncise în ziua aceea din răsputeri; 
de dimineața o luase cu sapa și nu se 
odihnise, decât doar din când în când se 
sprijinea de sapă să-și mai îndrepte șelele.

Cum am spus, acum îi venea greu, 
dar „Ce o da Dumnezeu!“ — își zise în 
gând. — Insă când vru să mai ridice săpa 
odată, o sfîșiere grozavă simți în trup și 
o păinjineală i se puse pe ochi, mai mai 
să cadă.

Vecina noastră, Hăuleasa și viitoarea 
mea nănașă, tocmai atunci nu știu ce ro
botea prin ogradă. N’avusese mama copii, 
de când se tot ținea de capul ei să-i bo
teze și mai mult nu ; așa că-și ziceau de 
amar de ani „cumătră11.

■suprema inspecțiune a statului. El dă gu
vernului dreptul de a se amesteca pănă 
în cele mai mici amănunte ale vieții șco
lare și sub cuvânt că voiește a îmbună
tăți starea materială a învățătorilor con
fesionali îi scoate pe aceștia cu totul din 
legătura firească a organismului bisericesc 
și-i pune cu totul la discrețiunea organe
lor statului.

2) Prin dispozițiile cuprinse în §§-ii 
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- 
zițiuni ale numitului proiect se vede lim
pede, că ținta finală a lui nu este alta, 
decât realizarea idealului utopic de a pre
face cât mai curând diferitele popoare, ce 
trăiesc de atâta vreme pe pământul iubit 
al patriei fie care cu limba sa, cu credința 
sa religioasă, cu cultura sa și cu obiceiu
rile sale, într'o unitate etnică, — ideal 
chimeric, care nu se va putea îndeplini 
niciodată și a cărui urmărire nu va avea 
alt efect, decât împedecarea progresului 
cultural al popoarelor nemaghiare deo
parte, iar de alta ura și vrajba între di
feritele naționalități din această frumoasă 
dar nenorocită patrie.

Față de aceste tendințe de contopire 
meșteșugită, periculoase pentru buna în
țelegere între cetățeni și pentru pacinica 
desvoltare a țării, protestăm înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor, și cu un glas 
declarăm cu toții din adâncul suîletului 
nostru, că și pe viitor voim a rămânea 
ceea-ce ara fost și pănă acum și ceea-ce 
au fost și moșii și strămoșii noștri: Ro
mâni deopotrivă credincioși neamului no
stru și patriei noastre mult iubite. Prin ur
mare ori-ce încercare de a ne schimba 
ființa noastră etnioă și a ne împedeca în 
cultura noastră, în 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 în
cercare privim și actualul proiect de lege.

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

Mai depaite adunarea își exprimă în
crederea față de capii bisericești ai Ro
mânilor de ambele confesiuni din patrie, 
le inulțăraește p&ntru pașii întreprinși pănă 
acum pentru salvarea școalelor noastre și-i 
roagă cu toată stăruința, ca lupta înce
pută să o ducă înainte cu toate mijloa
cele legale, ce le stau la dispoziție; iar 
la caz de lipsă să nu pregete a arăta do
rințele poporului nostru chiar la treptele 
Tronului.

De asemenea adunarea exprimă cea 
mai călduroasă muițămire reprezentanților 
noștri din Dietă pentru lupta lor bărbă
tească de pănă acum purtată în interesul 
neamului nostru și dă la 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 fără rod nici 
în campania, ce-i așteaptă, campanie me
nită spre mântuirea școalei noastre popo
rale confesionale, cu caracter românesc.

Sâmbătă s’a ținut în Alba-Iulia (Băl- 
grad) o mare întrunire, la care au luat 
parte peste 2000 de Români. Au vorbit 
proto popul Simeon Micu, profesorul 1.
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Sonet.
Oh! vino, vino dulce primăvară! 
De mult te-aștept și nu mai vii odată. 
Revarsă ’n lunci lumina ta curată 
Și ’mbraeă ’n frunză verde codrii iară!

S’aud iar cântec, șopot de izvoară 
Și ’n bucuria lor nevinovată 
Să rîdă vesel florile ’n livadă, 
Să rîdă brazda ’n negrele ogoară.

De mult aștept măreața ta sosire, 
Alungă din câmpii și văi nemeții, 
In farmecul și rouă dimineții.

Invălue înviorata fire, 
Să cânte codrii ’n blândă fremuire 
Cântarea sfântă a ’nvierii vieții!

Brașov, Aprilie 1907.
Vasile Stoica.

Iosif Gbstin protopop, Iuliu Vladaț,.NieoIau 
Raț, Simeoa Nicoară, George Pătăcean, 
Voie Nițescu, Ioan Suciu, Nicolaus Boron i, 
loan Mol do vanr Nicolau Russu, George Preș- 
merean. *

Românii din cercul electoral) al Co- 
jocnei și al Tecei din comitatul Clujului, 
prin aceasta se convoacă la, adunarea 
poporală ce se va ținea în comuna Moeiu 
(M6cs) pe ziua de 16 Aprilie 1907 st. n. la 
11 oare din zi. Locul de întrunire în curtea 
pairochială gr. or. —

Programul: 1. Deschiderea adunării. 
2. Desbatere asupra situației politice. 3. Des- 
batere asupra proiectelor de lege referi
toare Ia reforma școlară. 4. Piroiect de re
voluție. 5. închiderea adunării.

Dat în Mociu (M6cs) la 30 Martie 
1907 st. n.

Dr. Victor Moldovan m. p. advocat, 
Dîonisiu Simon m. p. mare propr., Va'eriu 
Rusu m. p. paroch în Chiciud, Emil Pop 
m. p. preot, loan Dan m.. p. medic, loan 
Moldovan m. p. protopop, Andreiu Vodă 
m. p. paroch, Ioan Pop m. p. paroch, Ioan 
Șuteu m. p. preot, loan Leuca m. p., Dr. 
Ștefan Morariu m. p. advocat, loan Bucur 
m. p., Nicolau Vulcu m. p., Vasile Hopâr- 
tean m. p. preot, Gligor Pop m. p., Pavel 
Cionca m. p., David Ciatău m. p., Alexandru 
Graur m. p., Ioan Bozac m. p. paroch, Va
sile Almășan m. p. advocat, Tuliu Roșescu 
m. p. protopop, Dr. Cassiu Maniu m. p., 
Dr. Elie Dăian m. p. protopop, Dr. Romul 
Secoșian m. p., Dr. Lucian Balint m. p., 
Antoniu Mandeal m. p., Ilie Hociotă m. p., 
Dr. Victor Poruțiu m. p. advocat, Dr. An
dreiu Pop m. p. advocat, Dr. Amos Frâncu 
m. p. advocat, Dr. Vasile Crișian m. p. 
advocat.

Mare adunare poporală în Hațeg.
Din Hațeg ni se trimite spre publi

care un călduros apel prin care se con
voacă >toți acei cari țin cu sfințenie la 
limba dulce suptă deodată cu laptele ma
melor lor, toți acei, cari țin la sfânta lor 
lege strămoșească, toți cei cu durere de 
neam și cu dragoste de țară<, la o mare 
adunare poporală pe Duminecă in 7 Apri
lie n. în piața cea mare a orașului Hațeg 
la 2 oare p. m.

La ordinea zilei sunt următoarele 
obiecte :

1. Deschiderea adunării. 2. Desbaterea 
proiectului de lege despre școalele confe
sionale. 3. Chestia votului universal. 4. Li
bertatea de pressă și întrunire. 5. Even
tuale alte obiecte și proiectul de resoluție. 
6. închiderea adunării.

Apelul e iscălit de următorii fruntași 
români : Dr. lacob Radu, Mihail Bontescu, 
loan Muntean, Bucur Popovici, Iuiiu Popo- 
vici, Stefan Sielariu, Paul Oltean, Dr. Leo 
Parasca, Cornel Popovici, Virgil Popovici, 
Teodor Fâgărașiu, Dr. Gavrii Suciu, Dr. 
Toma Vasinca, Dr. Augustin Straițiariu, 
Dr. Victor Bont?1' j, Nieolae Teodosie jun., 
loan Pap, Victor Pop, Ioan Pușcariu, Emil 
Pușcariu, Dr. Victor Gherasim, Aurel Me- 
drea, Fabiu C. Bontescu, Nieolae Muntean, 
Vasile Cetățian, Stefan Rădic, Avram Stan
ca, Iosif Stupineanu, Silviu Simonetti, So- 
froniu Oltenau, Petru Ciachi, Izidor Saturn, 
Ladislau Nandra, Romul Raca, lacob Nicu- 
lescu, Septimiu lonașiu, Petru Stoica, Au
rel Popovici, Victor Șandru, George Todo- 
ran, Petru Armean, Victor Boca, George 
B. Reitescu, loan Berbeniță, Petru Clecan, 
Petru Armean, Simion Albu, Aurel Eliu,

„Cumătrăă!!" atâta putu să zică 
mama și-i făcu semn cu mâna și abia s’a 
târât pănă în casă.

Nănașa a priceput și a venit într’o 
goană cu nănațul.

Când, iată 1 și pe tata.
„Fugi, cumătre Vasile, după moașă", 

îl întîmpină nănașa.
Și tata alergă într’un suflet și așa de 

repede a mers și a venit, par-că ar fi dat 
o raită pe la iezerul din grădină.

Moașa împărătească, Cenușoaia, — 
că pe ea o găsise, — îi spuse tatei să 
aducă un doftor; dar mama, deși îi era 
rău tare, i-a făcut semn că nu.

Atunci, ea îi dete tatei o țidulă și 
nu știu ce a adus într’un șipușor,, căci 
când gustă mama, mai mai să-și dea su
fletul.

Nănașul și nănașa își frământau ma
nile de neliniște, iar tata încremenise locu
lui, galben ca ceara.

Mama nu mai știa ce să facă de du
rere și deabia putu zice să-i aducă pe 
moașa Ralița Butnarului din Oprișeni.

Fuga tata oa un ogar și într’un buc 
fu și cu asta.

Mama, cum o văzu, zîtnbi la ea și 
par’că se mai ușură; iar, când fu aproape

Silviu Ciuciu, Prip George, Petru Simulescu, 
George Petreșc, Dumu Predoniu, Janes 
Taur, Solomon Magar, lovan Răsădea, Io- 
sot Dragoș, Petruț Răsădea, George Băran, 
Ion Soraj. Todor Bocan, lanes Muntean Pe- 
trica, Ilie Minja, Ion Bosorogan 1. lanes, 
Domnosie Paulesc, Ilie Ciora, Ionica Dra
gan, Todorica Dănunț, Vasile-Dragoș 1. An
dras. Nieolae Dragon cătana, Zarie Sora, 
losov Dragoș Serianu, Petru Roman, Ion 
Roman, Avram Popa, Danila Popa, Simion 
Băbușcăjon Straițiariu, Ioan Nemes, Marcu 
Jau sen., Marcu Jau jun.,. Alesandru Jau 
sen., Alexandru Jau jun., Marcu Todosie 
jun., Teodor Popescu sen-., Marcu Popescu, 
Todor Popescu jun., Nieolae Popescu, To
dor D&boi, Petruț Doboir Alexandru Doboi, 
Marcu Doboi Nacu, Todor Doboi Nacu, Oc
tavian,) Piso, Dionisie Dobrean, Dr. Toma 
Ienciu, Ambrosie N. Sielariu, Adam Pop 
Țarina.

*
Adunări poporale au mai fost convo

cate- pe 8 Aprilie în Șomcuta-mare, pe as
tăzi, Joi, la Bocșa-română, pe 7 Aprilie in 
Crăștie, Giriș și Oravița și pe 8 Aprilie în 
Fildul de jos. In curând se va convoca o 
adunare și la Caransebeș.

Comitetele și sinoadele parochiale și 
protopopești contra proiectului Apponyi. 
Tot mai multe comitete și sinoade paro
hiale și protopopești se întunesc, pentru a 
protesta în contra proiectului lui Apponyi. 
In săptămâna aceasta au protestat comi
tetele parochiale din Dalboșeț, sinodul pa
rohial din Hălmagiu, sinodul protopopesc 
din Pesteș, comitetul parohial din Ghilad, 
sinodul protopopesc din B. Comloș, comite
tul parohial din B.-Comloș și comitetul pa
rochial din Nerău.

Cele multe înainte l

Comitetul parochial gr. or. din Fă
găraș în contra proiectului Apponyi. Din 
Făgăraș ni se scrie: Comitetul nostru pa
rochial a ținut în 31 Martie 1907 o șe
dință sub presidiul președintelui comitetu
lui parochial d-1 Dr. lurcu, ocupându-se 
ou proiectul ministrului Apponyi, prezen
tat dietei.

Președintele luând cuvântul arată, 
că în sînul întregei noastre metropolli 
greco-ortodoxe române, s’auivit foarte mari 
îngrijiri și temeri, ba s’a format o convin
gere justificată, că prin noul proiect de 
lege al guvernului despre școalele ele
mentare confesionale, dacă ar deveni lege, 
s’ar vătăma adânc autonomia bisericei noa
stre și esistența școalelor noastre româ
nești elementare confesionale și poporul 
nostru ar fi reținut, ba chiar cu totul îra- 
pedecat în desvoltarea lui culturală, deci 
presenfând și o propunere de conclus, in
vită comitetul parochial, ca să se consulte 
și să decidă în astă cauză spre binele bi
sericei și al patriei. După o desbatere se
rioasă și dearană de marea însemnătate a 
cauzei, la care desbatere cu mare îngri
jire și tare impresionați în adâncul sufle
telor lor au luat parte toți membrii pre- 
zenți, Comitetul parochial în unanimitate 
ia următoarea hotărâre:

„Proiectul de lege despre școalele 
poporale elementare confesionale vatămă 
mult autonomia bisericei noastre române 
gr. or. asigurată prin legile sancționate de 
pănă acuma, dară acest proiect de lege, 
prin care se intenționează învățarea lim- 
bei maghiare în școalele noastre, elemen
tare în măsură cu mult mai mare ca pănă 
acuma, este foarte păgubitor și în detri- 
mentul desvoltărei și cultivărei pop o r u I u j 
de pat, o trase de mânecă și așa se o- 
pinti și-i cârpi uu pumn în spate, că se 
îndoi și moașa de mijloc, și mama scăpă 
de năcaz.

„Ua/ ua!“ atâta făcui și par-că aș 
fi și murit.

Cenușoaia, moașa cea vestită, văzând 
așa minune, o șterse pe nesimțite pe ușă, 
rușinată.

Tata începu să joace de bucurie, dar 
băiatul numai de șapte luni, mic, slab de 
tot și fără unghii.

„Fugi, cumetre Vasile, după popă" 
— îi zice Hăuleasa spăimântată.

Dar iată și popa George dela Buciu- 
meni trecea dela târg spre casă, abia du- 
cându-și pașii bătrâni, cu o traistă în 
spate.

„Părinte, părinte, vino încoace —un 
bo,tez...“ — îi zice Hăuleasa, țîșnind pe 
ușă cătră poartă.

Preotul, văzându-mă născut fără 
vreme, zise nănașului:

„Fuga, Gheorghe după dascăl/"
Și nănașul sări garduri, sări părăul 

și apucă dâmbul spre Huciu și ajunse la 
biserică. Dascălul era acolo, par’că îna
dins; îl trimisese Dumnezeu tocmai atunci:
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nostru român în școalele elementare, pen- 
tru-că poporul nostru aici în patria noas
tră trăiește si locuește în mari naa.se com
pacte si astfel copii în școalele elemen
tare nici odată nu vor putea învăța limba 
maghiară în măsura după cum se provede 
în proiect și toată stăruința și prea mul
tul timp, ce s’ar întrebuința pentru învă
țarea în așa măsură a limbai maghiare, 
este o osteneală și timp curat perdut și 
o încercare de tot și absolut zadarnică, 
căci copilul eșit odată din școala elemen
tară, în scurt timp uită tot, dar absolut 
tot ce sforțat și atâta de chinuit, ar fi pu
tut învăța din limba maghiară și așa rău 
și fără să înțeleagă.

Astfel școlarul în scurt după oe a 
eșit din școala elementară, unde a petre
cut 4 ani de învățătură zadarnică, s’a ales 
eu nimica, deoare-ce mai tot timpul de 
instrucție s’a întrebuințat spre instruarea 
■și învățarea iforțată a limbei maghiare, 
iară cu câștigarea cunoștințelor necesare 
pentru viață, școlarul nu se poate ocupa, 
căci în frageda lui etate a fost într’una 
ocupat și chinuit fără nici un rezultat cu 
instrucția limbei maghiare. Astfel copii î > 
școalele elementare prin încercări zadar
nice și în veci absolut nerealizabile de ai 
face să știe limba maghiară, sunt, cu to
tul reținuți și împedecați, de ași câștiga 
în limba lor maternă cunoștințele neapă
rat necesare pentru viață și devin proști, 
tâmpiți și însălbătĂciți, ce e.-te hotărât 
spre marele rău al generațiumlor viitoare 
și hotărât este și în nemărginitei și desas- 
trnosui detriment al statului.

Limba maghiară, cine are deosebit 
lipsă de ea în măsură mai mare o învață 
de bună voe acolo, unde este potriv-t, și 
o poate învăța, dară cu forța în școalele 
noastre poporale elementare confesionale 
nici odată nu se va putea învăța în mă
sura provăzută în proiect, ci această for
țare netrebnică va avea tocmai efectul 
contrar și foarte păgubitor....

De aceea sus și tare, hotărât și cu 
toată energia comitetul parochial protes 
leasă contra numitului proiect de lege și 
aderează întru toate la cele arătate și ce
rute în memorandul prezentat în astă 
cauză guvernului de prea sflnțiții noștri 
capi bisericești și din parte-ne cerem și 
ne rugăm, ca prea sfințiții noștrii capi bi
sericești cu stăruință să facă și mai de
parte toți pașii necesari pănă și la trep
tele Prea înaltului Tron, ca autonomia 
sfintei noastre biserici române gr. orto
doxe în biserică și asupra școalelor noa
stre confesionale să rămâe și pe viitor 
nevătămată și neatinsă, apoi ca buni Ro
mâni iubindu ne limba, oa pe cel mai 
scump și mai sfânt tesaur al nostru, dela 
care pe noi Românii să ne îostreineze nu 
este putere pe lumea aceasta, — și ca 
buni și devotați patrioți cerem, ca fără 
nici o restrângere și fără nici o ingerință 
și necondiționat să li se dea și învățăto
rilor noștrii confesionali din partea statu
lui atâta întregire de salar, cât e de lipsă, 
ca să poată avea fie-oare atâta salar cât 
ku învățătorii dela școalele poporale ele
mentare ale statului, care întregire statul 
să o pună la dispoziția consist.oarelor noa
stre române greeo-ortodoxe spre a o îm
părți respectivilor învățători confesionali, 
cari pentru luminarea și cultura poporu
lui fac patriei tot atâta și tot așa de bune 
și mari servicii, ca și învățătorii de stat.

— Repede, dascăle, un botez, popa-i 
acolo, repede; moare băiatul nebotezat, 
zice tl pe nas și abia țiindu-și sufletul.

— Unde... Hai!...
— Unde, neunde, — repede că nu-i 

vreme de stat...
Și dascălul, buimăoit, luă patrahirul, 

o carte, mir și...
Nănașul îl trase de antereu afară din 

pridvorul bisericei și la goană la vale — 
veneau ca doi epuri înhămați.

— EH... dascăle — cum îl văzu popa; 
d’apoi, christelnița?

— Pii... drăcia dracului... cruce de 
aur în casă... și se lovi cu palma peste 
frunte, — am uitat...

— Ciaunul, ciaunul, cumătre, strigă 
năuașa.

— Uin^ 1 botează? întrebă popa...
— Noi, noi, grăi fonfăit Hau.
— Amm, amin, zise părintele Ghe- 

orghe.
— Tatăl nostru... începu dascălul.
— Slavă ție, Dumnezeule, slavă ție, 

— rosti popa printre dinți.
— Apă, apă, cumetre Vasile, că-i 

-slab băiatul.

Evenimentele din taâma.
Știrile, cari ne vin din Româ

nia, ne aduc vestea îmbucurătoare, 
că răscoalele sang “roase s’au potolit și 
că peste 2—3 sile ordinea va fi resta
bilită în ’toate județele răsculate. 
Multe moșii și sate au fost prădate, 
multe vieți de oameni au trebuit 
stânse, armata românească a trebuit 
să nimicească cu tunurile chiar sate 
întregi românești, — dar toate a- 
ceste au fost de lipsă, pentru ca să 
se pună capăt marei primejdii, în -care 
a ajuns regatul României prin irăs- 
coaiele, cari s’au pornit dintr’un colț 
al țării pănă iîn celălalt.

Autoritățile române au început 
acum să cerceteze cauzele acestei 
răscoale. Zilnie se fac arestări prin 
toate județele. Cei arestați se ascultă 
de cătră autorități, pentru a se afla 
cine au fost capii turburărilor. Deja 
pănă acuma a eșiit la iveală că ță
ranii români au eăzut în multe ju
dețe pradă unor oameni fără suflet, 
în mare parte străini de neamul no
stru, cari cu fel de fel de minciuni 
i-au ațîțat la prădări și crime. Intre 
acești capi ai răscoalei se află bul
gari, turci și alți indivizi, între cari 
și mai mulți membrii ai societății 
socialiste „România Muncitoare1,1.

Vor fi având, nu-i vorbă, și țăranii 
din România multe năcazuri și dureri, 
vor fi fost ei apăsați și storși pănă 
măduvă de nemiloșii arândași și mo
șieri evrei, străini și chiar români, 
dar ca răscoalele să ia deodată o 
întindere așa de mare, aceasta n’au 
putut-o face numai ei de ei, ci tre- 
bue că au fost puși la cale de anu- 
miți instigatori. Ceea-ce a trebuit să 
atingă îndeosebi durerospe ori-oe Ro- 
mân’a fost faptul că între cei răsculați 
s’au găsit și câți-va preoți și învă
țători români, cari, după publicarea 
manifestului dat în numele regelui, 
în loc să potolească spiritele, le-au 
ațîțat și mai mult, punându-se chiar 
în fruntea mișcărei.

Cercetările, cari se fac acuma, 
vor scoate toate la iveală, și să do
rim cu toții ca guvernul român să 
afle mijloacele potrivite ca deoparte 
să se lecuiască ranele^adânei, de cari 
sutere țara în urma prădărilor în
tâmplate, iar de altă parte țăranii 
români, talpa țării, să fie scăpați din 
ghiarele arândașilor și cămătarilor 
fără suflet, fiind-că o țară numai a- 
tunci poate fi fericită, dacă țăranii 
se vor bucura de toate drepturile și 
libertățile, garantate prin legi înțe
lepte și executate cu dreptate.

Iată ce ni se scrie din București cu 
data de eri cu primire la starea răscoalelor:

Știri liniștitoare vin din toate părțile 
țârei. Peste tot țăranii cer ertare și fac în- 
voelile agricole cu proprietarii și arendașii.

— Luminare, luminare, — mai strigă 
și preotul cu giabă.

Și nănașa, cât ai clipi, se întoarse 
dela crâșmă cu o luminare de zece baui. 
De atâta și găsise.

— Gata, Vasile? — îi zice popa.
— Gata, părinte! Poftim! — și tata 

împreună cu uănasul îi, puse un cazan 
plin cu apă, înainte.

— Deschide cartea, Gheorghe, — 
porunci popa dascălului.

Popa, cu patrahirul după gât, își în
cepu slujba, netezându-și barba albă ca 
laptele; dascălul îi ținea isonul.

In mine, se zice, că doar inima se 
batea ca într’un pui de rândunică când îl 
ții prins; nu ziceam nimic; stăm ca un 
mort cu ochii închiși și nu eram mai mare 
ca un ciucalău de păpușoiu moldovenesc.

— Numele, numele ? — întrebă popa, 
întrerupându-și slujba.

— Ion, părinte, Ion, — grăi domol 
mama; tot văd că are să moară.

— Se botează robul lui Dumnezeu, 
Ion, în numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului duh! — și huștiulic! în apă.

Doar am întins manile și picioarele 
și atât!

— De acum, păziți-1 zise popa; că 

In cele mai multe părți ei au eșit la munca 
câmpului și iotul a reintrat în normal.

Pe ici pe colo se mai semnalează mici 
agitații, cari sunt însă repede potolite. Mai 
e oarecare agitație prin unele comune din 
Prahova. Prin aceste comune, cum de alt
fel se face în toate părțile, se procedează 
cu mare energie la arestarea instigatorilor 
și capilor răscoalei.

Din lași se comunică, că în ur
ma circularei ministerului de interne, au 
început a fi isgoniți de la sate toți străinii, 
cari n’au îndeplinit condițiile prevăzute de 
art. 5 din legea pentru organizarea comu
nelor rurale. Au fost expulzați în acest mod 
numeroși evrei din județele Dorohoi, Bo
toșani, lași și altele. 1

Aflând I. P. S. Sa Mitropolitul Primat 
ai României că numeroși săteni răsculați 
nu vor să se liniștească, fiindcă sunt le
gați cu jurământ de cei ce i-au îndemnat 
la fărădelegi, a trimis la toți protopopii și 
preoții din țară câte o telegramă, în care 
îi roagă să spună sătenilor că a ține un 
jurământ contra învățăturei Bisericei și Țărei 
este o crimă pedepsită de mânia tui Dumnezeu 
și de legi și cetindu-le rugăciuni, să le spue 
că sunt deslegați de orice jurământ ar fi 
făcut pentru a se împotrivi legilor, auto
rității și a face fapte oprite de biserică.

Unele foi din România și străinătate 
scriseseră, că pagubele pricinuite de răscu
lați ar fi de 300 milioane de lei. Față cu 
aceasta știre din cale afară umflată foile 
oficiale din România publică următoarele : 
Sub înrâurirea panicei, produsă îndată după 
isbucnirea răscoalelor, s’au răspând t în pu
blic versiunile cele mai fantastice în pri
vința pierderilor suferite. Astfel un ziar 
prețuește aceste perderi la peste 300 mi
lioane de lei. O prețuire rațională, dictată 
de bunul simț, va arăta desigur că cifra 
aeeasta este peste măsură de exagerată. 
In adevăr sunt cinci județe serios încer
cate, și admițând o perdere de 6 milioane 
pentru fiecare, — o prețuire foarte largă, 
— avem în total 30 de milioane. De altfel 
administrația privește această cifră ca un 
maxim, în urma unei evaluări încă su
mare. — căci nu poate fi vorba acuma de 
o anchetă amănunțită. Încă odată, totalul 
pierderilor nu va putea întrece în nici un 
caz această sumă și trebue să înlăturăm 
ca neraționale toate versiunile cari dau 
pierderilor suferite proporții uriașe.

Banca Națională din România a pus 
în circulație o colectă de bani drept re
compensă națională pentru serviciile sol- 
daților români, aduse țării în aceste zile 
de grea încercare. Pănă eri s’a strâns 108 
mii de lei.

Presa sârbească și răscoalele din Ro
mânia. Din Belgrad se anunță: In timpul 
turburărilor agrare petrecute în România 
presa sârbească a dat dovada unei dure
roase emoțiuni față de evenimentelg pe
trecute și a judecat cu un viu regret și 
fără exagerațiune tot ce s’a întâmplat în re
gat. Expresiunea amicală a presei sârbești 
dovedește simpatia națiunei sârbe față de 
România, de care este legată de numeroase 
interese comune.

Lumina ce se face.
„Voința Național&“ vorbind despre răscoa

lele din țară scrie sub titlul de mai sus între 
altelo:

Cu prilegiul acestor răscoale, cari au 
cășunat atâtea pagube, au făcut să piară 
atâția oameni si să curgă atâtea lacrimi, 
r.u are mult!.. Dar ce văd. Ara deschis 
cartea la roșu. Trăește, fiule Vasile, tră
iește! Să faci cumetrie mare!

Iar moașa, după ce m'a înfășat, m’a 
dat la sinul mamei. Doar o dată am luat 
din dulcele lapte, am deschis ochii, i am 
dat peste cap, — dar n’am murit!

Am ajuns și pumătria. Și ce petre
cere a fă -ut tata! A tăiat un vițel, vedre 
de vin s’au băut în norocul și sănătatea 
mea și mi s’a urat să-mi joace părinții și 
la nunta nepoților mei; cântat-au lăutarii 
și au jucat oamenii de s’au dus cu opin
cile rupte.

Doar de lăutari am avut, câte-odată, 
parte în viața mea; dar noroc, — șperlă!

Cu toate că trecusem și cumetria, 
mama își luase de o grijă că oiu eși și eu 
om, ci aștepta pe zi, pe zi să mă duc. 
Nici nu plângeam, nici nu mâneam acă- 
tărea; stăm cu ochii închiși ca un ador 
mit; doar la amiază îi deschideam o clipă. 
Și toț’ cedalți frați își făceau joc și bat
jocura de mine. Mă rog, dacă eram un 
om neisprăvit?

Ci că fratele cel mai mare, Gheor
ghe, făcea deal de perne și în rîsul celor
lalți mai mici, mă dedea dea-dura pe pat 
ca pe un vălătuc și nu ziceam nimic. Și 
numai unul din toți, avea m’lă de mine; 

starea primejdioasă a țăranilor s’a dat pe 
față așa de vădit, încât e greu de crezut 
că se vor găsi români patrioți destul de 
orbiți de patimă sau de interes, încât să 
nu înțeleagă rostul adânc al stărei de lu
cruri, în fața cărei ne îngrozim. E limpede 
că am clădit toată civilizația noastră eu
ropeană pe un vulcan, a cărui erupție ar 
fi în stare a nimici o muncă de veacuri, 
dacă nu se vor lua măsurile cuvenite.

înainte de toate e vădită starea rea 
economică a țărănimei, îngreuierea traiu
lui, deși munca i-s’a sporit. Urcarea aren- 
delor și ca urmare a acesteia, micșorarea 
câștigului țăranului, a tras de mult luarea 
aminte a oamenilor de stat vrednici de 
acest nume și strigătul lor de alarmă, iz
vorât din convingerea adâncă a primejdiei 
cătră care mergeam, îl învinuie acuma unii 
ca și cum de vină ar fi cel ce prevede 
apropierea unei furtuni nimicitoarea și în
deamnă să se ia măsuri cât mai e vreme!

In această privință măsurile făgădu
ite prin manifestul guvernului și încheză- 
șuite de M. Sa Regele și de toți miniștrii 
vor aduce îndreptare....

...Nu trebue să uităm faptul, mai pe 
sus de îndoială, că’n sate au lucrat oameni 
puși, cu știre sau fără știre, în slujba ace
lora cari vor să ne facă cu neputință a le 
sta în cale la îndeplinirea planurilor lor 
și că prin aceștia s’a băgat în capul țăra
nilor ideia c’a sosit vremea să nu tnaj fie 
nici la noi arendași și proprietari, ci pă
mântul să fie numai și numai al muncito
rilor.

Dar partea cea mai umilitoare pen
tru noi e dovada ce s’a făcut că între ță
rani și ceilalți cetățeni e o prăpastie, că 
sătenii nu înțeleg nici limba orășenilor 
sau a oamenilor mai culți și nici oamenii 
culți nu știu să le vorbească acestora pe 
înțeles și potrivit cu priceperea lor. Apoi 
gradul de cultură al țăranilor o așa de 
jos, încât toți derbedeii din lumea largă, 
— fie răii șl stricații orașelor, fie străinii 
zăpăciți, sau urmând cu dibăcie planul de 
a ne face să nu însemnăm nimic în răsă
rit, unde ne încumetăm a crede că avene 
un rost mare istoric, — au putut găsi 
crezare, au putut trage în partea lor, nu 
numai pe sătenii de rând, dar chiar pri
mari, preoți, învățători, arândași. Li-s’au 
spus că studenții le vor binele și drept 
>studenți« s’au dat inși cu desăvârșire că- 
zuți, cari le-au băgat în cap că M. Sa Re
gele a murit, că Regina vrea să le dea 
toate moșiile, că au o carte cu șapte pe- 
ceți de la șapte împărății și i-au prostit 
pănă acolo încât au jurat să facă revoluție 
ucizând, dărâmând, arzând conacele pro
prietarilor și arendașilor și făcând cruzimi 
de acele, cari te fac să te întrebi în ce 
veac trăim și să te îngrozești de haosul, 
de sălbătăcie și nelumină ce după 50 de 
ani de învățătură ia sate și de viață po
litică, a putut încă să se păstreze în sa
tele noastre.

Alături cu reforma agrară anunțată 
în manifestul guvernului și care in parte 
s’a și făcut prin bună înțelegere, prin stă
ruința prefecților și patriotismul proprie
tarilor și arândașilor, — trebue o reformă 
morală și intelectuală, trebue neapărat să 
facem peste putință ca ori ce nebun saa 
ori ce dușman să poată răscula satele și 
ale împinge la pustiirea conacelor, cerea
lelor, la măcel și chiar la nimicirea* sta
tului.

Elementele sălbatice ce se află între 
preoți și învățători, — din fericire nu așa 
de numeroase, cum se grăbesc unii a crede, 
alminteri, tot dădeam ortul popei. Se zice 
că le spunea: „Lăsați-1,. săracul, că-i ca o 
gîzău. Iar acesta era al doilea băiat după 
Gheorghe, Tănasă și repede mă înșfăca ș 
afară, prin grădină, se pierdea printre cui 
păci cu mine în oâniece; iar, când cre-- 
dea el, muia covrigi în lapte și mă în- 
dopa câte o leacă.

In sfârșit, păream numai o plăsmuire 
de om, de se minunau cei ce mă vedeau 
și nu știau ce-s: păpușe ori copil...

Așa mititel, odată ci că m’a dus 
mama, pe la o Sântă-Mărie-mare la hram, 
la bunica în llișești. Și, cum eram cu voe 
bună, mama mamei in’a pus îd sîn și a 
prins a juea în cântecul scripcarilor.

Niște femei au întrebat-o, ce are în 
sin, iar ea le-a răspuns:

„Ia joc și eu pe nepotu-meu !“
E'e au zis că nu se pomenește, că 

o fi vre-un păpușoiu învelit în niște cârpe. 
Iar bunica le-a spus:

„Ei păpușoiul... îrni faceți și voi nea
mul de rîs!...“

Ș: s’a apucat cu ele, rămășag, nu 
știu pe cât, că nu e așa;

Și se înțelege că au pierdut toate 
prinsoarea, cîci când m’au văzut, au ră
mas strâmbe de mirare. 
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se înțelege cu ce scop, — trebue înlătu
rate, iar cei buni trebue încurajați și 
ajutați în lucrarea cea mare ce le rămâne 
de făcut, pentru a astupa prăpastia între 
țărănime și ceilalți Români și a face să 
ne simțim cu toții frați și uniți în fața 
dușmanilor, iar nemulțămirile ce le vom 
avea să le regulăm în de noi, pe cale 
omenoasă, folosindu-ne de drepturile ce 
ne dă legea.

E de netăgăduit că, dacă țărănimea 
ar fi avut în parlament și în consiliile ju
dețene oamenii săi de încredere, pe cari 
ea însăși, așa cum e, și i-ar fi ales, ar fi 
putut să-și arate plângerile la lumina zilei 
în fața reprezentanților celorlalte clase so
ciale, în auzul tronului și al guvernelor. 
Chiar dacă s’ar fi dat pe față ideile și sen
timentele nenorocite ce s’au sămănat în 
atâtea părți din ținuturile dunărene mai 
ales, tot ar fi fost un bine; căci s’ar fi 
arătat sub o formă lesne de cunoscut ideile 
primejdioase, așa că s’ar fi putut combate 
și înlătura din vreme*.

Scrisoare din București.
— 18 Martie v.

{Starea sanitară a regelui Carol. — Prin
cipele Carol gardă la palatul regal. —

O tragică sinucidere. — O moarte 
ciudată.)

— Regele Carol s’a restabilit pe de
plin, așa încât eri s’a dus la biserica ca
tolică dela Pitar-Moșu, pentru ca să asiste 
la serviciul divin de Paști.

— Am spus în corespondența tre
cută că de câte-va zile garda la palatul 
regal o fac elevii școalei de infanterie și 
cavalerie. Eri a întrat în serviciu la palat 
compania elevilor, din care face parte și 
principele Carol. După amiazi prințul Ca
rol a făcut serviciu de gardă ca sentinelă 
lângă drapel. Un public foarte numeros, 
care se preumbla pe oalea Victoriei, s’a 
oprit în fața palatului privind cu dragoste 
și admirațiune pe micul principe. A fost 
interesantă sceua când a sosit cu automo
bilul la palat, A. S. R. principesa Maria, 
mama principelui Carol. Garda întră sub 
arme. Trâmbițele sunară marșul regal, 
trupa prezenta arma, iar micul principe, 
care se afla lângă drapelul ridicat, salută 
reglementar.

— O tragică sinucidere s’a întâmplat 
eri noapte la ora 1, în pasagiul Vilacros. 
Doctorul M. trandafirescu, penzionar al 
Eforiei spitalelor, care locuia într’un apar
tament din acel pasagiu, își trăsese un 
glonte de revolver în cap, căzând jos de 
pe scaun scăldat în sânge. Dându-se a- 
larmă sosi poliția și un medic, care pansă 
pe nenorocitul bătrâu. Pe biroul său s’a 
găsit o scrisoare prin care Trandafirescu 
arăta rudelor ultimele sale dorințe rugân- 
du-le să-l ierte. într’o odaie a clădiri se 
vede cosciugul bătrânului doctor, pe care 
îl comandase acum doi ani. Deasupra si
criului este o cunună de flori artificiale, 
depusă în ziua de Sf. Michai, ziua ono
mastică a sinucigașului. Pe un părete din 
camera de culcare este o fotografie re
prezentând pe Trandafirescu în cosciugul 
pregătit încă de când era în viață. Neno
rocitul Trandafirescu, suferea de cancer,

Și, două luni am stat așa ca un ador
mit și fără să știu aproape ce-i sânul 
mamei.

In vremea asta, tot îngrijindu-mă bă
dița Tănase, încetul cu încetul tn’ain mai 
înfiripat, iar după aceste două luni am 
deschis ochii și apoi să te ții pe plâns și 
plângi și plângi! îmi spunea mama că 
eram așa de rău că se îngrozise.

Și a trecut vreme și am fost mai 
rău și am mâncat bătăi și am crescut mă
rișor; iar când am împlinit vre-o cinci 
șase ani, iar m’a dus la bunica și între
bau femeile:

— Da, șăpteliciu unde-i?
— Uite-l-ăi, ista, de lângă mine! le 

răspundea mama rîzînd.
— Tiii! Bată-1 norocul, ce mititeluț 

și albuț e!
— E, e, albuț, da-i dracu gol, că-i 

rău, de nu știu ce să mă fac cu dânsul.
— Așa-s copiii, mânca-i-ar binele ! îi 

răspundeau ele.
Dar copacul, dacă are viață, crește 

și de are dar, înflorește și face roade; 
așa și eu, puțin câte puțin m’am ridicat 
și am învățat și carte, iar când m’au vă
zut nevoile, am plecat și eu în lume, după 
noroc și iată-mă și pe mine strigând la 
poarta vieței: „Doamne, Doamne, desohide 
să între și cel ce a venit în ceasul al 
nouălea!14

(„Convorbiri.11) ton Dragos/av. 

din care cauză se încercase de mai multe 
ori, să-și pună capăt vieții. După ce i s’au 
făcut injecții cu eter și cafeiră, bătrânul 
a fost transportat la spitalul Colțea unde 
a încetai din viață.

— O moarte ciudată s’a întâmplat 
eri în strada Brașoveni 13, unde a fost 
găsit, într’o cameră părăsită cadavrul ți
ganului doniță Iorgu, zis Căpraru, în 
vârstă de 50 ani. Călcâele picioarelor și 
obrazul cadavrului erau mâncate de șoa
reci. Probabil că Iorgu murise subit, acum 
câte-va zile și neștiind nimeni de el ca
davrul nu a fost descoperit decât eri. Ală
turi de cadavrul țiganului s’a găsit mort 
un eâne legat de piciorul patului și două 
capra ale lui, cu care-și câștiga cele pen
tru traiu. Poliția a deschis o anchetă.

C.ȘTIRILE ZILEI.
— 22 Martie v.

Comandant al brigade! de infanterie 
din Brașov a fost numit colonelul român 
d-1 Mihail Șandru, până acum comandant 
al regimentului de infanterie 2 din Sibiiu. 
Zilele acestea d-1 colonel Șandru va sosi 
la Brașov pentru a lua în primire noul 
său post, iar peste câteva săptămâni va fi 
avansat la gradul de general de brigadă.

Numire. Foaia oficială >Bud. Kâzlony* 
publică numirea d-lui Iosif Wittich, procuror 
reg. ung. din loc, de președinte al tribu
nalului din Brașov.

Starea sănătății primarului Dr. Lueger. 
Din Lovrana, unde plecase primarul Vienei 
Dr. Lueger ca să-și caute de sănătate, se 
anunță că primarul se simte din ce în ce 
mai bine. Medicul, profesorul Neusser a vi
zitat zilele acestea pe Dr. Lueger și a rămas 
mulțumit de starea sănătății lui.

0 telegramă obraznică. După izbucni
rea răscoalelor țărănești în Moldova, mulți 
Evrei au fugit în Bucovina, ducând acolo 
faime cari mai toate erau esagerai e. Evreii 
din Bucovina îngrijați de soartea coreligio
narilor lor au ținut o întrunire în Suceava, 
cu scop de a le veni în ajutor. întrunirea 
a luat o rezoluțiune, cerând ca să se adre
seze regelui Carol o telegramă, în care să 
se plângă de tractarea ce-o sufer Evreii 
din Moldova. Telegrama s’a trimis, dar a 
fost necuviincioasă și s’a terminat cu 
obraznica provocare, ca regele să pună 
capăt neamânat stărilor din Moldova. Ni-se 
copnunică că regele într’o audiență dată 
unui fruntaș român din Viena ar fi accen
tuat cât de obraznică și revoltătoare a 
fost această telegramă publicată în >Neue 
Fr. Presse* și în >Zeit*. Regele a trimis-o 
de-adreptul ambasadei austriaco. Regele 
să-și fi esprimat totdeodată displăcerea 
din -cauza știrilor tendențioase, ce s’au Jățit 
mai cu seamă în ziarele din Viena, așa că 
trei părți din ce s’au scris, de pildă și în 
>Neue Fr. Presses, au fost născociri ten
dențioase. Despre armată s’au adus iarăși 
știri neadevărate, pe când ea s’a purtat 
cum nu se poate mai brav.

Dela corporațiunea meseriașilor primim 
spre publicare următorul avis: Comisia pen
tru esaminarea ucenicilor nu va ținea șe
dință în 5 Aprilie 1907.

0 veste tristă publică foaia >America<. 
lată ce cetim în numita foaie: Am fost 
scris în numărul 2 al foaiei noastre, că în 
Indiana Harbor un frate român a împușcat 
din cauză de răzbunare în 17 Sept, anul 
trecut pe un anume Alexandru Urdea de 
loc din Sighișoară, care a murit după 45 
de oare. Ucigașul a fost arestat încă atunci 
și am spus, că ar fi din Nucet și ar fi având 
acasă soție și 3 copii. Precum aflăm acum 
în urmă, numele dânsului este loan Lăpădat. 
Pentru faptul său a fost condamnat la 
moarte și anume la moarte prin spânzu
rătoare. Esecutarea va avea loc încă în 
luna aceasta precum se spune, prin 29, în 
orașul Michigan City, Statul Illinois.

Un archiepiscop atacat cu pietri în 
biserică. Din Petersburg se anunță că ar- 
chîepiscopul Eulogius, membru al partidu
lui drept în Dumă, a fost înjurat și atacat 
cu pietri de public în timpul serviciului 
divin în biserică. S’a născut o mare panică. 
Autoritățile au început cercetările, ca să 
afle pe cei vinovați.

Contele Witte despre Dumă. Ziarului 
>Berliner Tageblatt* i se telegrafiază din 
Petersburg că contele Witte a declarat că, 
nu se așteaptă la nici un rezultat practic 
care să isvorească din ședințele Dumei. 
Deocamdată comisia financiară va trebui 
să reducă enorm cheltuelile spre a putea 
echilibra budgetul. Finanțele țărei nu vor 
putea fi așezate pe baze solide decât atunci 
când liniștea va fi restabilită în țară. Dar 
dacă până la această epocă (restabilirea li

niște!) se va întâmpla vr-e-o catastrofă, 
atunci vor trebui zeci de ani spre a se 
putea ridica Rusia. Budgetul marinei și al 
războiului va trebui să fie revăzut și scăzut..

Soldați condamnați la muncă silnică..
Consiliul de răsboiu al corp. I. de armată 
din Galați, presidat de col..Bogdan, asistat 
de d-nii maiori Negruți, Filoti și de d-1 
căpitan Vlădescu, au judecat alaltăeri 24 
soldați și grade inferioare,, acuzați de abar 
teri dela disciplina militară și îndemnare 
la răscoală. Pe 15 din cei acuzați consiliul 
i-a condamnat la 10 ani muncă silnică, pe 
3 la 15 ani și pe 5 la 2 ani.

Situația tezaurului român. Soldul aflat 
în tezaur (visteria Statului român) la 12 
Martie era de 103 milioane lei. Din acest 
sold, se aflau 19 milioane, bani lichizi și 
buni de întrebuințat.. Se mai aflau 3'9 de 
milioane 285 mii lei la băncile din strei- 
nătate pentru plata cuponului datoriei pu
blice până la August 1907. Restul de 45 
milioane lei aproximativ, este angajat la 
flata tunurilor de 17 milioane lei, ia plata 
baterei monezilor de nichel în sumă de 4 
milioane 208 mii lei; la plata datoriei pen
tru porumb din 1904—1905, un milion 
lei pentru furaj; bani dați muncitorilor 
agricoli prin Creditul agricol, precum și 
alte cheltueli rămase la portofoliu în aștep
tarea regularei lor prin contabilitate.

Proces care durează 60 de ani. in 
statul Pensilvania (America) s’a început un 
proces acum 60 de ani, din cauza unui 
castan, pe care un farmer l’a tăiat dela 
vecinul său. Procesul de-abia acuma s’a 
terminat. Cheltuielile de judecată s’au ri
dicat la 30,000 dolari. — Așa pom scump 
— mai rar!

Isprăvile unei bande grecești. Din 
Constantinopol se anunță, că o bandă gre
cească de 100 oameni a atacat și incendiat 
satul bulgar Batsch din districtul Florina 
(Macedonia), ucizând pe un preot. Din 
cauza incendiului opt copii au fost răniți. 
Banda e urmărită de armată.

1.400,000 divorțuri. Dela 1887 până la 
sfârșitul anului 1906 s’au intentat în Sta
tele Unite 1.400,000 divorțuri. Aproape un 
milion de cazuri au fost resolvate cu des
părțenia soților.

Mutilare pentru a scăpa de armată. 
Soldatul Marin Popescu din regimentul 20 
Teleorman (România) nu se împăca de loc 
cu rigorile regimului militar. Pentru a 
scăpa, la început făcu aceea ce toți din 
categoria lui fac, adică să dezerteze. Totuși 
simțind că va fi prins și readus la regiment 
și că situația lui se va înrăutăți pentru-că 
va sta la închisoare, căută să se facă im
propriu pentru serviciul militar și într’o zi 
își reteză cu tesla două degete dela mâna 
dreaptă. Fiind descoperit, fu dat în jude
cata consiliului de răsboiu al corpului 2 de 
armată, care îl condamnă la o lună în
chisoare.

In cancelaria notarială a subscrisului 
primesc imediat un tânăr cu purtări mo
rale bune, care se dedică carierei notariale. 
Doritorii să se adreseze la Vasilie Vasilean 
notar în Olah-Dâlya u. p. Alsb-Varadja.

Cine Caută nu află un exemplu mai 
bun, despre feliul cum își cresc englezii 
copii lor, dându-le să bea untură de pește 
dela al 6-lea până la al 10-lea an. Untura 
de pește a lui Zoltan se exportează în 
cantități mari în Englitera, fiindcă e fără 
miros și gust rău și o beau bucuros și 
copii și adulții. — Prețul unei sticle 2 cor. 
în farmacii.

NECROLOG. Subscrișii în numele lor 
și al numeroșilor consângeni și afini cu 
inima frântă de durere fac cunoscut cumcă 
prea iubita: soțiă, mamă, soacră, bunică 
etc. Firoana Isai Precup născută Pop, 
după lungi și grele suferințe, provăzută cu 
sf. sacramente, și-a dat blândul său suflet 
în manile creatorului la 2 Aprilie st. n. 
a. c. în al 75-lea an al vieței și 53-lea al 
fericitei sale căsătorii. Scumpele osăminte 
se vor depune spre vecinică odihnă Joi în 
4 1. c. la 10 oare a. m. în cimiterul gr. 
cat. din Peatra. Fie-i țărâna ușoară și me
moria binecuvântată! Peatra, la 2 Aprilie 
1907.

Isai Precup, not. pens, ca soț, Anton 
Precup prof, gimn., Raveca Precup căs. 
Dumbrava, Ana Precup căs. Mureșian ca 
fii și fice. Virginia Precup n. Solomon, Vic
toria Precup n. Sioldea, Vasiliu Dumbrava 
preot. Iosif Mureșian preot, ca nurori și 
gineri. Raveca Gr. Cratiun, Mariuca vid. 
Linul, Gregoriu Cratiun, ca surori și cum
nat. Elisabeta, Susana, Măriți, Aurelia și 
Emil Mureșian, Anchedim, Emil, Gavrila și 
Beți Precup, ca nepoți și nepoate. Livia, 
Tiberiu Morariu, Silvia și Viorica Dum
brava, ca strănepoți.

Sesiunea generală a Academiei Române.

Marți după amiazi s’a deschis sesiu
nea generală a Academiei Române. La a- 
ceastă solemnitate au participat aproape 
toți membrii Academiei Române din țară 
și străinătate. In această sesiune se vor 
decerne și premiile, pe cari le oferă Aca
demia în flecare an.

Ședința a fost prezidată de d. 1. Kalin- 
deru, președintele Academiei.

In discursul său de deschidere preșe
dintele spune, că în sesiunea actuală se 
împlinesc trei ani de când a fost ales pre
zident al acestei înalte instituții culturale 
și mulțumește colegilor săi pentru onoarea 
ce i-au făcut și pentru sprijinul ce i-au 
dat în acest interval, sprijin grație căruia 
s’au putut introduce în viața și funcțio
narea Academiei o mulțime de schimbăr 
fericite. In sesiunea actuală, continuă d-l 
1. Kaliuderu, urmează să alegem un nou 
președinte, conform statutelor, cari pre
văd că un membru nu poate fi reales în 
această demnitate mai mult de trei ani 
consecutivi.

Mai departe d-1 Kalinderu arată che
stiunile cari au preocupat Academia în 
acest interval de trei ani. Intre altele s’a 
propus o lucrare privitoare la starea Ro
mânilor din Macedonia, din toate punctele 
de vedere, s’a lucrat cu sârguință la dic
ționarul limbei române ; s’a îmbogățit mult 
colecția de documente a Academiei Ro
mâne etc. etc.

Terminând d-I Kalinderu a spus că 
și Academia Română e mâhnită de năpa- 
stea ce s’a abătut asupra țărei prin mi
șcarea dela sate. »Dea Domnul, ca aceasta 
dureroasă încercare — a zis oratorul — 
să treacă curând iar urmările ei care vor 
fi destul de grele, să fie șterse cât mai 
repede printr’o muncă încordată și unită 
a tuturor, Dea Domnul ca țara să iasă 
regenerată, întinerită din această sânge
roasă frământare între fiii ei, pentru bi
nele tuturor Românilor.

D-1 Sturdza, secretarul general al Aca
demiei, a împărțit membrilor de față ra
portul anul asupra activităței Academiei, 
care a fost imprimat. In urmă membrii 
Academiei s’au retras în secțiuni și au în
ceput lucrările.

In ziua de 23 Martie st. v. se va face 
alegerea noului președinte al Academiei.

De-ale meseriașilor noștri.
Duminecă și-a ținut adunarea gene

rală ordinară ^Asociațiunea pentru spriji
nirea învățăceilor și sodalilor români din 
Brașova, sub presidiul d-lui jude i. p. Pe
tru Pop, neobositul președinte al acestei 
societăți. In discursul de deschidere, cu 
care a introdus d 1 P. Pop lucrările adu- 
dării generale, a relevat, mai întâiu cu re
gret, că numărul mic al membrilor pre- 
zenți — erau de față de-abea vr’o 30 
membri — este o aparițiune supărătoare 
care dovedește indiferentismul unei părți 
a membrilor și a publicului româu din 
Brașov față de această instituțiune impor
tantă a meseriașilor noștri. Trecând la ac
tivitatea comitetului în anul de gestiune 
1906, președintele se provoacă la rapor
tul anual tipărit, în care este expusă în 
liniament9 generale activitatea desfășurată 
de cătră comitet în interesul ‘projnovărei 
scopurilor societății. Vorbește apoi"în ge
neral despre starea, în care se află mese
riașii lomâni din Ungaria și industria ro
mână, și relevează cu plăcere, că meseria
șii români înaintează, dovadă asociațiunile 
meseriașilor din Sibiiu, Blaj, Lugoj etc. și 
că industria română se desvoaltă din ce 
în ce mai mult, ceea ce s’a putut constat* 
și la expoziția jubilară română din anul 
expirat. După aceste declară adunarea de 
deschisă.

Trecându-se la ordinea 'zilei, se pri
mește raportul comitetului, se exprimă 
prin sculare condolențeie societății din in
cidentul trecerii la cele eterne a membri
lor D. Făgărășanu, G. Cioflec și T. Ploscă, 
se ia la cunoștință raportul de casă, pro
iectul de budget și raportul comisiei ex
terne de cenzurare și se votează comite
tului absolutoriul pentru anul de gestiune 
1906. In fine se alege în comitet în locul 
membrului răposat G. Cioflec, d-l Irodion 
Neguț, cojocar.

Resolvându-se toate obiectele dela 
ordinea zilei, d-1 președinte declară adu
narea de închisă.

*
Din raportul anual publicăm în nu

mărul de astăzi partea, care privește pla
sarea ucenicilor rumâni la diferiții măeștrii 
din Brașov:

In anul 1906 s’au aplicat în Brașov 
ca ucenici la meserii 68 de băeți. In cea 
mai mare parte aa fost plasați prin inter. 
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mediarea Asociațiunei noastre. Toți au 
■încheiat contracte în regulă și toți conti
nuă ucenicia la următoarele branșe:

14 zidari, 8 lăcătuși, 7 mechanici, 6 
pantofari, 4 croitori, 4 măsari, 3 cismari, 
3 zugravi, 3 văpsitori, 3 lemnari, 3 cojo
cari, 2 ferari, 2 compactori, 1 perier, 1 ou- 
relar, 1 dogar, 1 tipograf, 1 măcelar și 1 
mățar.

In total cu finea anului 1906 avem 
281 ucenici români și adecă: cei 68 amin
tiți și încă 213 plasați în anii precedenți. 
Dintre acești 213 însă, în cursul anului 
1906. 22 (7 zidari, 3 pantofari, 2 croitori, 
2 compactori, 1 cisraar, 1 ferar, 1 perier,
1 cojocar, 1 lăoătuș, 1 lemnar, 1 zugrav 
și 1 mechanic), au stricat contractul, 9 (4 
pantofari, 1 ferar, 1 cojocar, 1 măsar, 1 
zidar și 1 zugrav) și-au părăsit măestrul,
2 lăcătuși au fost dimiși de măeștrii lor 
și 4 (2 pantofari, 1 tipograf și 1 tinichi
giu) au murit, iar l căldărar nu e în Bra
șov, fiind-că măestrul său și-a mutat lo
cuința de aci. — Prin urmare ou finea 
anului 1906 continuă ucenicia în Brașov 
243 ucenici români și anume: 41 panto
fari, 36 zidari, 24 lăcătuși, 20 croitori, 21 
mechanici, 17 cismari, 19 măsari, 12 lem
nari, 9 zugravi, 6 măcelari, 6 tipografi, 4 
•ferari, 4 văpsitori, 3 cojocari, 2 pitari, 2 
strungari, 2 sculptori în piatră, 2 compac
tori, 1 tinichigiu, 1 bărbier, 1 pitar, 1 ar- 
găsitor, 1 curelar, 1 mățar, 1 tapețier, 1 
perier, 1 fotograf, 1 rotar, 1 pălărier, 1 
oârnățar și 1 dogar.

In numărul viitor vom ooutinua.

Știri din America.
5

Corespondentul nostru din Cleveland (Ame
rica), ne trimite spre publicare următoarele nou
tăți din continentul american:

Cleveland, Ohio, U. S. A. Martie 1907.
Legea americană în limba română. 

Senatul a aprobat proiectul hotărît de ca
meră de a se tipări constituția Statelor- 
Unite în 12 limbi, între cari e și cea ro
mână. Tiragiul fie-căreia va fi de 500 mii 
exemplare. Hotărârea aceasta s’a luat pen- 
tru-câ fie-care locuitor să cunoască legile.

Cununie. Besie T. L. Iohnson, fru
moasa fioă a primarului Cleveland-ului se 
va cununa în 23 Martie st. n. cu italianul 
Friderico Mariauy. Logodnicul a venit nu
mai de curând cu tatăl său din Milano și 
e antreprenor de pavat străzi în Cleve
land.

Furt de 25 mii dollari. Wiliams 
Glasby, mesagerul dela „The Național Park 
Bank1* din New-York, a fugit în Canada 
luând cu sine din cassă suma de 25 mii 
dollari (125 mii cor). El a ,(dispărut îm
preună cu un frate mai mic și cu două 
femei.

9 milioane pentru o clădire. Stabili
mentul Guvernorului din noua capitală a 
Pensilvaniei, Harisburg, și edificiul came
rei, costă nouă milioane dollari, (45 mii. 
cor.) fără a socoti în suma aceasta și pre
țul mobilierului.

40 mii dollari pentru alegeri (200 mii 
cor). Cassierul statului Pensilvania, Audi
torul gen. și Guvernatorul, a cheltuit la 
alegerile trecute în total, modesta sumă 
de 40 mii dollari.

Conductele de gaz, lumina eleotrioă, 
telefoanele și conduotele de apă, la ca
mera advocaților din Philadelphia, costă 
'2 milioane doi. (10 milioane cor.)

.Edificiul cel nou al Senatului din 
Harisburg, costă 4 milioane doi. ca con
strucție. Socotind și instalația și mobilia
rul, cheltuelile se urcă la 11 milioane 
dollari.

Preotul Evangelic, rev. Mr. M. H. 
.Lyons, în restimp de 4 săptămâni, a în- 
cassat frumoasa sumă de 1700 dollari, în 
Oberlin, O., ținând conferințe și meetin- 
guri religioase.

Frederik C. Faubanks, fiul vice-pre- 
sidentului Statelor-Unite a fost adus înain
tea barei judecătorești pentru falsificare 
de facturi, pentru construcțiuni publice. 
El ocupa o funoțiune la ministerul public.

Accidente pe mare. Vaporul „George 
Wotern“ (german) s’a scufundat în marea 
Nordului. Sunt 34 victime. Amănunte lip
sesc. Ziarele de aci fac sforțări pentru a 
afla lista celor morți. Telegrama e dată 
din Cukshaven. Vaporul amerioan, „The 
.Britisch** venind din Australia și fiind pu

țin deteriorat în urma unei ciocniri pe 
pacific, s’a soufuudat aproape de docurile 
din New-York. Pe el se afla untură și 
dinți dela 13.941 balene, în valoare de 2 
milioane doi. Alte mărfuri, 770.000 doi. 
Averea și hârtii a corpu’ui de serviciu 
60 mii doi. Vaporul a fost asigurat pen
tru suma de 16 mii dolari. Personalul a 
scăpat.

Noul Rege al petroleului. Frederick 
Weyerhaeuser, mare proprietar de rezer
voare de gaz și păoură, fer și cărbuni, a 
fost declarat Luni în 11 Martie de rege 
al petroleului și al dolarilor. El era în 
11 1. c. 8 oare p. m. cu 15 milioane 
mai bogat oa J. D. Rokefeller. Acest „rege** 
a venit în etate de 18 ani în America și 
a lucrat ca muncitor 5 ani în Raki Island. 
Iii, la o fabrică de scânduri. El este de 
origine din Germania și e de 73 ani.

Spitalele din Cleveland au cheltuit în 
1906 200 mii dollari ou bolnavi. Toate 
cheltuelile cu medici și înmormântările 
sunt de 595.620 dollari și 53 cents. In spi
tale au întrat pacienți, arși, loviți și în 
fine morți 3124. apoi alți nenorociți alt
fel. Au fost 34 feluri și diferite boli, 684 
înmormântați și 916 ofticoși. S’a făcut un 
milion 250 mii pansamente pentru oameni 
cari nu locuesc în spital.

Acsewie.

Din viața și înțelepciunea 
filozofului Thales.

De loan Dariu.

Noi ceștia, cari vecuim azi pe scoarța 
pământului, ne ținem mult mai cuminți 
decât cei ce au trăit, au gândit și au lu
crat pentru binele viitorimei în trecutul 
depărtat. Foarte rar ne aflăm îndemnați 
a ne scoborî pănă la ei, ca să vedem dacă 
nu cumva ne-au lăsat ceva de moștenire. 
Pe calea aceasta dacă noi, orfani de ei, 
vom căuta ceva moștenire pe la scaunele 
copiilor săraci, nu vom afla nimic ca moș
tenire în bani, dar vom afla totuși as
cunsă prin cărți vechi o altfel de moște
nire cu mult de mai mare preț decât cre
dem și așteptăm noi dela ei. La aceasta 
numai așa vom putea ajunge, dacă vom 
ceti așa zicând cu mare luare aminte tes
tamentul lor.

Dacă suntem cumva calici, se vede 
că n’am muncit nimic ori că ne-a răpit 
cine-va rodul și în aceeași vreme n’am știut 
afla și folosi cu înțelepciune comorile ori 
moștenirile neperitoare ce ni le-au lăsat 
cei-oe au trăit înainte de noi prin cele 
vremi de mult trecute.

Pățania și înțeleptele sfaturi ce ni 
le dau cei din trecutul omenirei sunt o 
comoară destul de prețioasă pentru noi și 
de multe .ori copleșesc 'vederile și gândi
rile noastre. Noi, ca oameni, avem un obi- 
ceiu foarte rău, oă dacă nu vedem înțe
lepciunea prefăcută în bani, nu dăm ni
mic pe ea. Pe oând înțelepții dimpotrivă 
au prefăcut așa zicând banii în înțelep
ciune, ca să poată ajunge până Ia uoi și 
la cei viitori după noi.

Mă învoesc cu cei ce mă vor asculta 
ca din când în când să stau de taifas cu 
ei, vorbindu-le în scris despre câte un 
înțelept și iubitor de înțelepciune (filozof) 
din vremurile trecute și prea trecute, cu 
scopul de a putea pătrunde și scotroși 
prin bogatele lor magazii, unde au depus 
cu multă îngrijire avutul lor și a l între
buința apoi în folosul nostru și al urmași
lor, nu ca hoți, ci ca drepți moștenitori.

Vă veți minuna de unde voiu începe.
Voiu începe cu cel dintâi dintre cei 

șapte filozofi greci, cu Thales.
EI se născu în Mileta, un oraș însem

nat în Azia-mioă, la anul 640 înainte de 
Hristos. Părinții lui aveau o deosebită ură 
pe cei-ce năpăstuiau și apăsau cu nedrep
tate pe oamenii cei drepți și buui. Din pri
cina aceasta ei fură siliți a-și părăsi țara 
lor, în care s’au născut și au crescut și a 
se așeza în Mileta.

Fiul lor, Thales, pe care vi l’am pus 
înainte ca chip de om înțelept, fu cel din
tâi vrednic de a i se da cu laudă numele 
de înțelept. Și el a moștenit dela părinți 
ura, pe care aceștia o aveau asupra celor 
nedrepți și afurisiți de Dumnezeu.

Thales, ca om înțelept, nu ș’a pără
sit patria, după cum făcuseră părinții lui, 

ci dimpotrivă a rămas în ea și ș’a ținut 
de o sfântă datorie a rămânea în ea și 
ceea ce a văzut că e rău, a îndrepta.

Deci să-l urmărim cu luare aminte.
Ca să poată cu mai multă izbândă 

ajuta patriei sale, Thales s’a lăsat cu în
țelepciunea sa și cu credința ce o avea 
poporul despre el, a ajunge la și a trece 
prin toate diregătoriile cele mai înalte 
de atunci, numai ca să afle toate chițibu
șurile și apucăturile judecăților omenești. 
Dar deodată s’a lăsat de ele, după ce s’a 
încredințat de mișeliile celor ce steteau 
în fruntea lor.

Părăsind calea aceasta el s’a înde
letnicit cu legile zidirii acestei lumi după 
înțelepciunea lui Dumnezeu. In scopul 
acesta călători prin mai multe locuri, spre 
a pricepe firea și în aielași timp și pe 
oameni cu pornirile și întocmirile lor. El 
ș’a pus ca țîntă a ceroetărilor sale căuta
rea adevărului.

Thales, în căutarea după adevăr, s’a 
străduit și nizuit mai mult a se apropia 
de preoți, cari se credeau singurii condu
cători ai poporului, spre a le da lămuriri 
și povățuiri, că nu este iertat a ținea po
porul în neștiință, sau a-1 duce în rătă
cire, ci a-1 conduce spre lumină și adevăr. 
Preoții, cari singuri cunoșteau pe vre
mea aceea în felul lor toate tainele 
legii sfinte, i-au descoperit și lui Thales 
din tainele lor, el însă s’a hotărât a cer
ceta legile firii, ca să vază întru cât se 
asamână cu tainele'și credințele lor.

Pentru ca să se încredințeze despre 
aceasta s’a îndeletnicit cu priceperea și 
întocmirea lucrurilor cerești, adecă cu as
tronomia. Pe calea aceasta s’a deosebit 
foarte mult. Ajunse în urmă ca pe înșiși 
învățătorii lui să-i învețe cum trebue să 
măsure lucrurile. Din pricina aceasta n’a 
ținut mai departe nici o legătură strânsă 
între învățăturile și credințele învățători
lor și preoților de atunci și n’a mai vrut 
a să lua după ei. Aceasta însemnează a 
te îndrepta după aceea-ce vezi, fără a te 
lua după credința orișicui.

(Va urma.)ULTIME ȘTIRI.
Budapesta- 4 Aprilie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans. “) îndată la în
ceputul discuțiunei asupra proiectu
lui de lege, referitor la salarizarea 
învățătorilor confesionali și comunali 
a luat cuvântul deputatul Molnar din 
partidul poporal și într’o vorbire, în 
care a desfășurat gravaminele ce le 
are partidul său față cu acest proiect 
de lege, a cerut categoric imediata 
retragere a proiectului de lege pen
tru a fi, revizuit. Ministrul Apponyi 
a răspuns că după a lui convingere 
contra proiectului său de lege nu 
poate fi adusă nici o obiecțiune te
meinică. Numai din punct de vedere 
confesional se pot aduce obiecțiuni 
contra lui, cum a și făcut antevorbi
torul. Apoi urmează la cuvânt Dr. 
Polit. care în numele partidului na
ționalist presentă un proiect de re- 
soluțiune, în care se desfășură gra
vaminele naționalităților și se cere 
a se lua proiectul de la ordinea zilei. 
Desbaterea a decurs liniștit.

Bazin- 4 Aprilie. (Telegr. part, a 
„Gaz. Trans.“) Eri s’a făcut alegerea 
de deputat (balotagiu) în cercul Ba
zin între candidații Milan Ivanca (slo
vac naționalist) și Ddmotor Mihâlyi 
(din partidul poporal). Alegerea s’a 
încheiat azi noapte și a decurs în 
liniște. Slovacul Ivanca a întrunit 
1011 voturi iar Ddmotor 983. Prin 
urmare a fost declarat deputat al 
acestui cerc slovacul Milan Ivanca.

Budapesta, 4 Aprilie. Deputatul 
naționalist Juriga, care era să între 
în temnița de stat în 15 1. c. pentru 
a-și împlini pedeapsa de 2 ani, a 
cerut amânare până la 1 Maiu, ceea- 
ce i-s’a încuviințat.

Budapesta, 4 Aprilie. Funcționarii 
căilor ferate sud-ungare au declarat eri 
resistența pasivă. Toate trenurile, cari co

munică pe aceste linii, au sosit cu mari 
întârzieri.

Ruttka, 4 Aprilie. In stația Varna 
(linia ierată Cașovia-Oderberg) s’a ciocnit 
un tren de marfă cu un tren de persoane, 
în care se aflau numeroși emigrantă spre 
America. Sunt 3 morți și 23 greu răniți.

București, 4 Aprilie. (Relație ofi
cială privitoare la ziua de eri, Mer- 
curi, 3 Aprilie n.) Liniștea a fost res
tabilită în toate județele. Oare-cari 
agitațiuni ce se mai observă prin 
unele comune rurale sunt aplanate 
pe cale pacinică de cătră prefecți, 
cari explică sătenilor îmbunătățirile 
ce sunt proiectate a se aduce pentru 
ei. Pe alocuri prefecții servesc de 
mijlocitori pentru stabilirea unor re- 
lațiuni normale între proprietari, aren
dași și săteni.

București- 4 Aprilie. Guvernul e pre
ocupat acum, după potolirea răscoalelor, 
de modul cum trebuesc făcute învoelile 
agricole pentru a se mulțumi țăranii, fără 
a se dăuna proprietarii și arendașii. In acest 
scop s’a făcut apel la prefecți să procedeze 
cu cea mai mare prevedere. învoelile agri
cole ce se vor face acum vor fi luate drept 
tip pentru alcătuirea nouei legi a tocmeli
lor agricole.

București- 4 Aprilie. Foile oficiale 
publică următorul comunicat: Cu pri
vire la represiunea revoltelor, unele 
ziare dau amănunte după care numă
rul morților ar trece de o mie. Este 
adevărat că în ciocnirile dintre trupe 
și răsvrătiți, ce opuneau rezistență, 
au căzut morți și răniți, dar numă
rul arătat se pare că este foarte exa
gerat. Ministerul de interne va publica 
la timp, după anchetele ce se fac ac
tualmente în județe de cătră prefecți, 
dări de samă asupra celor petrecute.

New-York. 4 Aprilie. Ziarele fac mare 
cas din scrisoarea bogătanului american 
Harriman, adresată advocatului său, în care 
spune că președintele Statelor Unite i-a 
cerut ajutor bănesc când cu alegerea sa 
de președinte al Statelor-Unite. Roosevelt 
a și primit o sumă de mai multe mii de 
dolari. In schimb s’a obligat a numi am
basador pe un anumit Depew. Roosewelt 
a desmințit imediat aceste afirmații. Har
riman a declarat că conținutul scrisoarei 
sale este adevărat, dar că regretă publi
citatea acestei chestiuni. Din causa acestei 
scrisori a fost o mare panică la bursa din 
New-York.

Din Cincul mare.
— 24 Martie 1907.

On. Redacțiune!
O veche dorință a preocupat încă 

de demult mințile fruntașilor români ai 
comunei noastre — dorință, care ou toată 
bunăvoința lor, pănă deunăzi n’a putut 
găsi întrupare. E vorba de casinele și bi
bliotecile poporale. S’au făcut în anii tre- 
cuți câte-va încercări în scopul acesta, 
toate au fost însă fără rezultat, căci la 
acestea a lipsit un lucru principal și ab
solut de lipsă, anume: între conducătorii 
poporului buna înțelegere, în locul căreia 
se sălășlui desbinarea -- iar între popor 
lipsi buna rânduială și disciplină

In 10 Iuliu 1906 fruntașii poporului 
nostru din nou s’au întrunit într’un gând 
și dor, oa să realizeze intențiunea de mult 
nutrită. De astă dată încercarea lor fu 
încoronată ou succes. Lăsând la o parte 
neînțelegerile, cu însuflețire deciseră în
ființarea unei reuniuni de cetire, împreu
nată cu bibliotecă poporală și easină. Jert
firă fie-care o sumă oare-eare de bani, așa 
încât în curând se strânse un fond de 130 
cor. cu oare s’a pus apoi bază reuniunii. 
Se făcură de asemenea donațiuni frumoase 
de cărți, astfel că biblioteca număre în 
curând 262 opuri — donate.

Nu întrelăsăm a aminti și cu această 
ocaziune numele generoșilor donatori:

D-lfoan Mihu a donat 6 cor., loan Bas- 
tia 5 cor. și 16 opuri, Valeriu Comșa 5 cor. și 
68 opuri, Emil Mandocea 5 cor., loan Bo- 
uea 3 cor., Ion Titieni 20 cor., Fetru Ti- 
tieni 10 cor., Ion Brumbea 5 cor. și 11 
opuri, Valeriu Popp 5 cor., și 27 opuri, 
Dumitru Antinie 5 cor., Octavian Comșia 
5 cor., și 33 opuri, Dionisie Stănuiețu 5 
cor. și 39 opuri, Hariton Prescurea 5 cor. 
și 23 opuri, Emil Suciu 1 cor., lori Com
șia 2 cor. și 15 opuri, Nicolae Fleșiaru 
(Toarcla) 2 cor., George Fleșiaru, căpitan, 
Salzburg 20 cor., Andrei Moldovan 1 cor., 
cassa de economii „Armonia1* 20 cor. și 
14 opuri, Aurel Muntean 15 opuri.
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Fondul reuniunei s’a înmulțit. în luna 
Novembre anul trecut prin o colectă, fâ- 
eută în depărtata Americă de bravul tâ
năr Ion Gândea. „Aruncat de vitregitatea 
sorții în acea mare străinătate, în Ame
rica — după cum dânsul ne scrie — to
tuși nu și-a uitat de locul unde s’a născut, 
unde și-a petrecut veselii ani ai copilăriei 
și unde pentru prima dată a văzut lumina 
soarelui și a auzit frumosul și armoniosul 
graiu românesc®. Plin de un nobil avânt, 
dânsul a strâns pe toți frații săi din Cioc, 
cărora le rostii înflăcăratele cuvinte: „Fra
ților, noi suntem înstrăinați de căminele 
noastre; soartea vitregă ne-a aruncat în 
aceste părți ale pământului, unde totul 
ne este necunoscut și strein, afară da 
bolta cerească. Frații rămași pe la vetrele 
străbune, voind a se ridica din acel mare 
întunereo, în care p&nă acum au zăcut, 
își ridică glasurile lor și cătră noi, rugân- 
du-ne a-i ajuta la înaintare, și un păoat 
strigător la cer am face dacă le-am ne
socoti lipsa lor, căci aceea ce ei înființează 
ne va fi și nouă de folos — atunoi când 
tatăl ceresc ne va ajuta, să ne reîntoar
cem acasă®.

Glasul lui n’a răsunat în pustiu. Fie
care contribui din mica agoniseală cât l’a 
îndemnat inima, așa că se strânse la urmă 
frumoasa sumă de cor. 318 și fii. 43. Laudă 
se cuvine deci tinerilor: Ion Gândea care 
a contribuit cu 20 cor., Nicolae Ocol 20 
cor., Nicolae Suciu 20 cor., Nicolae Șo- 
neriu jun. 5 cor-, Ieronim Verdea 20 cor., 
Nicolae Verdea & cor., Ignatie Suciu 20 
cor., Nicolae Suoiu Nr. căsii 521 — 7'60 
cor., George Bastia 7 cor. 50 fii., Ion Su- 
ciu 20 cor., Ion Bonea 20 cor., Anireiu 
Moldovan 20 cor., Nicolae Stefan 20 cor, 
George Stefan 10 cor., Nistor B aga 15 
oor. Nicolae Broj 15 cor., Ion Măneasa 10 
eor., Ion Recneală sen. 15 cor., Nicolae 
Bastia 10 cor., Iosif Bastia 10 cor., Ion 
Timoftă 7 cor. 50 fii., Ion Mămăligă 7 
cor. 50 fii,, Ios;f Stefan 10 cor., Nicolae 
Balcoș 5 cor., Iftimie Savu 5 cor.. Pavel 
Tulbure 5 cor., Avisalon Bastia jun. 5 
coroane.

(Va urma.)

„Alegerea de învățător
m centru! Br anului.*

Onorate d-le redactor! In coloanele 
prețuitului d-voastră ziar nr. 54 și 60 la 
rubrica >Alegerea de învățător în centrul 
Bracului*, — simțindu-mă atins, voiesc să 
mai adaug și tu cele ce urmează, — nu 
atât pentru publicul brănean, care cunoa
ște destul de bine referințele de aici, cât 
mai mult pentru publicul străin, care ar fi 
sedus printr’un atare raport tendențios. 
Nu voiesc să răspund la acest articol, căci 
atunci ar trebui să scriu coloane întregi 
și să arăt tot demersul alegerei din anul 
trecut cât și a acelei din anul acesta și 
cu acestea în legătură poate că și trecu
tul contra-cand'datului meu Em. Reit, cu 
care stă în legătură picarea d-lui.

Nu o fac aceasta însă din două mo
tive și anume: în prima linie, că publicul 
cetitor la cetirea unui atare raport, deși 
drept, însă totuși s’ar întoarce cu o mai 
mare s< ârbă, decuna se va fi întors la ce
tirea celui anterior al d-lui >Treiiem«, care 
durere a fost înflorat cu cele mai groso
lane neadevăruri; — și al doilea în fața 
publicului nu ași voi după cum nizuește 
d-1 >Treilem«, ca pe ruinele altuia să-mi 
zidesc mie merite.

Revenind la aceea ce am de zis .sunt 
foarte scurt. In vara anului trecut publi- 
cându-se concurs pentru ocuparea postu
lui al 11-Iea de înv. de la această școală, 
am concurat, — ce e drept — atât eu cât 
și uti al doilea, fără ca să considerăm acest 
post, după cum se obicinuia a-1 considera 
alții ă la »Treilem«, d9 un post ereditar, 
de un monopol așa zicând.

Făr’ de a avea mari iluzii și speranțe 
și cu conștiința liniștită zic, iar’de a abuza 
de dispozițiile legaie, rezultatul alegerei a 
fost că eu am întrunit majoritatea și Ve
nerabilul Conzistoriu având în vedere atât 
acum cât și în trecut dorința majorității 
m’a instituit în mod provizoriu până la 
ulterioara cercetare a protestului înaintat. 
Cercetarea ce e drept nu s’a făcut încă și 
așa și eu aștept în cea mai mare liniște 
atât ținerea investigațiunei cât și decisul 
Prea Veneratului Conzistoriu.

Sub ori și ce împrejurări însă nu do
resc n ci decât încetarea acestei scoale 
confesiona'e, cu atât mai mult cu cât azi 
toată suflarea românească luptă pentru 
apărarea acesmi scump avut național și 
cu cât și eu am conlucrat după putință la 
înființarea si consolidarea școalei române 

in Sibișeni (Alvincz) unde românismul 
era poate mai expus și unde timp de trei 
ani înainte de aceasta am servit, că acum 
chiar sub mine să se întâmple încetarea 
acestei școale (ceea-ce nu cred, fiind acea

sta pot zice o părere aiuratîcă a d-lui 
>Treilem<.)

Amintind nu voesc să-i detrag nimic 
ci constat cu plăcere că fostul învățător 
Nicolae Reit, a fost unul dintre învățătorii 
cei mai erudiți ai timpului său, însă cu 
toate acestea cred că nu este urmarea ea 
dacă fiul său a putut chiăr să primească 
un atestat atât de eminent, să fie și ales; 
ba chiar să-și impună alegerea în fața 
alegătorilor. ’ — Ce e drept frumos 
atestat! — Nu cumva a putut căpăta 
și din alte părți un atestat, dacă nu 
tocmai așa, cel puțin aproape așa de bun 
și cu toate acestea după un serviciu de 
un an ea provizoriu, în al doilea an con
curând nu a putut ajunge nici în candi
date, ne cum să fie ales și de 4 ani de 
când a obținut diploma, deși cred că a 
concurat în tot anul în 5 sau 10 locuri, 
pentru ce nu a ajuns și definitiv!?...

Atât am ayut de zis în direcțiunea 
aceasta deocamdată, iar cât privește par
tea cealaltă ne vom rectifica pe altă cale, 
când ne vom cunoaște, ca să știu cu cine 
stau în față, căci cu ori și cine nu voiesc 
să merg nici la judecată. Și acestea toate 
le-am zis, ca publicul cetitor să poată ob
serva, că d-l »Treilem« este un individ, 
care voește să răpească onoarea altuia și 
pe ruinele lui voiește ca în fața publicu
lui să-și zidească sie-și merite.

Deși d-l >Treilem« zice că este sigur 
că mulți dintre brăneni îi cunosc pseu
donimul, — eu unul să mă scuze că deși 
nu numai că locuesc în Bran de prezent 
dar sunt și brănean de naștere și cu toate 
acestea scriitori â la >Treilem< nu cu
nosc, — și așa în fața publicului pănă își 
va lua masca, care îl ascunde și se va sub
scrie cu adevăratul nume și pănă la do
vedirea celor afirmate în acel raport, îi de
clar de un calumniator ordinar.

Bran, 30 Martie 1907.
Cu stimă:

loan Buia, 
învățător.

Nota, Redacțiunii. Cu publicarea acestei 
întâmpinări considerării discuțiuaea publicistică în 
jurul chestiunei „Alegerea de învățător din cercul 
Branului1* din parte ne de încheiată. Autorul „Tre- 
ilem“ a luat răspunderea pentru afirmațiunile 
d-sale asupra sa, de altfel nici n’am. fi dat loc ce
lor scrise. Prin urmare cei cari se simt într’adevăr 
atacați de d-l „Treilai*" nau decât să pășască 
contra dânsului pe calea legii.

Literatură.
^Politica agrară Ia Romaai" de I)r. 

George Maior, (.profesor la școala dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon mitropoli
tul) a apărut cu ocaziunea expoziției ju
bilare. Volumul acesta prețios ca tonte 
scrierile d-lui Dr. George Maior este de 
format cuart scri8 pe 520 pagini și de 
conținutul următor: Gap. I. tratează de
spre „Agricultura vechie română®. Gap. 
II. despre „Lagile agrare feudale ale Tran
silvaniei®. Gap. III. despre „Deșteptarea 
țăranului român din Transilvania și lup
tele lui de libertate și emancipare. Gap.
IV, despre „Legea transilvană de eman 
cipare și împroprietărire dela 1848“. Cap.
V. „Aplicarea legei de răscumpărare, ju
decătoriile urbariale. Patenta împărătească 
dela 1854. Cap. VI. Chestiunea pădurilor. 
Cap. VII. Efectele emanoipărei și împro 
prietărirei olăcașilor dm Transilvania și 
progresul realizat dela 1848 încoace. Cap. 
VIII. Românii dintre Sași. Coloniile săsești 
în mijlocul poporului român. Cap. IX. Co
lonizarea Banatului întâiu on elemente ro
manice. Gap. X. Românii din Bucovina. 
Starea agrieulturei și a țăranului înainte 
de ocupațiunea au-triaoă. Cap. XI. Rapor
turile urbariale în Principate. Cap. XII. 
despre Legea rurală 'im 1864. Starea so
cială a țării.

Prețul acestui voinm e de 8 coroane 
plus porto 30 bani (recomandat mat mult) 
se poate procura prin Tipografia și libră 
ria A. Mureșianu, Brașov.

MULTE ȘI DE TOATE.
ffi vi®atr«i scumpă.

Contele de Trautmann, îngrijitorul 
de grajduri al împăratului Carol VIL. cum
pără dela primul violinist Iacob Steiner una 
din cele mai bone violine, sub următoarea 
condițiune: Vânzătorul primește înd.,t.& 
66 caroldori, (galbeni de pe timpul împfe 
râtului Carol) apoi în întreaga viață a saîn 
fie-care Duminecă și sărbătoare un prânz 
bun, în fie-care an un rând de haine nouă 
cu fire de aur, două butoaie de bere și- 

locuință liberă cu căldură, lumină și pe 
fie-care lună 100 fiorini pe deasupra și 
dacă ei ar fi să fie căsătorit, ațâți epuri, 
de câți are nevoe psntru «usținerea casei 
și apoi anual 12 coșuri de poane pentru 
sine și tot așa de mult pentru familia sa, 
așa că pe contele de Trautmann Pa co
stat vioara peste 20.000 de floreni. Acest 
instrument rămase în familia cumpărăto
rului mai mult ca 60 ani, de UBde o moș
tenise un alt conte cu numele Coloorat 
și dela acesta a ajuns la cel mai vestit 
violinist Frănzel. Vioara acum se află în 
posesiunea unui principe rua, care o cum 
părase pe un preț foarte mase dela un 
englez.

0. Msr.
*

Săeuiul |*e ewroi de f««.

L’au pus păcatele și pe Săcuiu odată 
să se sue pe caru de foc.

S'a pus pe-o bancă și aștepta acum 
să pornească. Gând a pornit însă a por
nit ca raou, ori mai bine zis ca dracu, că-1 
ducea ou spatele înainte. Dela o vreme 
începură a-1 lua amețeli pe bietul om în
vățat să meargă după vârful nasului.

In sfârșit după mult chiu și vai su
ferind chiar și de „boala mării® ajunge, 
unde a plecat.

După-ce“ a ajuns îl pun iar păcatele 
de se jeluește și altora de ceea-ce i-s’a 
întâmplat.

Dar unul de colea după ce a ’nțeles 
cum stă treaba :

— Păi prostule, n’ai putut schimba 
scaunul cu cel din fața ta?

— Ce,... gândești că nu m’arn gân
dit la asta?... îi răspunde mândru „ocoșul® 
de Săcuiu. Da paro’o foăt un făcut, toc
mai atunci nu era suflet de om în vagon, 
ou care să fi putut schimba Incul.

(„Ț. N.°)
*

Siirlaei] irebnes* pedepsiți!
Acest signal l-a dat primarul orașu

lui Dodge din statul Jovre (America) d-l 
Benet. Ii este ciudă foc pe ștrengarii aceia 
neînsurați, cari se adună oa muștele în 
jurul porții omului de omenie. Atât a su- 
oit și învîrtit chestia, încât a putut con
vinge pe toți membrii însurați ai sfatului 
despre adevărul cauzei și pe urmă s’a pri
mit statutul, care decretează oa fie-care 
bărbat cu organism sănătos și normal, care 
nu se înhamă la jugul sfânt al căsătoriei, 
să fie pedepsit eu amendă 40—400 dolari. 
Primarul Bennet e mândru de succesul 
său și și-a pus la cale un conduct cu lam
pioane și ține discursuri publice.

*
BCeoMieea ț»i praverbeBe p»pa»relwr.

Credem interesant pentru cetitorii 
noștri să reproducem aci câte-va din pro
verbele diferitelor popoare spre a se ve
dea cum cugeta- fie-care națiune despre 
femee :

Vom începe cu Spaniolii. Dânșii spun: 
„Catârul și femeea sunt mai docili când 
îi „netezești" decât când îi forțezi®. — 
„Bărbatul care'și pierde femea, câștigă 
foarte mult“. — „Bărbatul e de lemn, fe
meea e un foc în care suflă dracul®. — 
„Lacrimile femeei sunt scumpe dar nu 
costă nimic®. — „Vulpea e pricepută 
dar o femee amorezată e mult mai price
pută decât ea®.

Arabii sunt și mai puțin politicoși cu 
femeile lor. Iată ce păreri au dânșii de 
spre femei: — „Poți cere și sfatul fe
meei, dai’ să faci numai ce crezi tu“. — 
„Dacă vrei să-ți răzbuni pe un tânăr, tri- 
mite-i o femeie tinerică și frumușică, de 
care să se amorezeze el®.

Italienii judecă astfel: Femeia co
chetă e ca o umbră: te iai după dânsa, 
fuge de tme; fugi de ea, aleargă după 
tine®. — „Vrei să încerci aurul — freacă-l 
de piatră; vrei să încerci puterea unui 
bou — încarcă’l cu greutăți; vrei să cu
noști firea unui om — ascultă’l, însă nu 
e nici un .mijloc ca să afli gândul unei 
femei".

Chinezul încă are păreri rele despre 
femee: „Limba femeei este sabia care nu 
ruginește nici odată®. — „Spiritul femeei 

fuge ea argintai viu, iar inima ei e de... 
cioară".

Persanii zic: „Dacă pornești la răz
boia zi o rugăciune, daoă pleei pe mare, 
zi două; dar când te decizi să te înseri, 
zi trei®.

Dela Englezi relevăm următorul pro
verb : „Cine se căsătorește din dragoste 
are nopți frumoase dar zile rele". —

La întrebarea: „Oe e femeia?® Tur
cul răspunde: — „O prisonieră®; Sârbul
— „O servitoare"; Bulgarul — „O con
soartă® ; Grecul — „O regină® ; Albanezul
— „O sclavă®.

Francezii cari trec de cei mai poli- 
tiooși față cu femeile au următoarele pro
verbe: „Unde sunt câini sunt și pureei, 
unde e pâine sunt și șoareci, unde e fe
mee e și dracul®. — „Femeia și nebunul 
nu iartă nici-odată". — „Femeia râde câni 
poate, și plânge ori când vrea". — „Oe 
nu poate dracul, poate femeia". — „Câad 
bați femeia ® ca și cum ai bate un sae 
cu făină®. — „Pe credința unui câne peți 
să te încrezi păuă în ultimul’ moment, pe 
credința femeei însă numai până la prima 
ocaziune®. — „Cine se încrede în femeia 
lui se înșală, cine nu se încrede iar se 
înșelă". — „Omul n’ara decât două zile 
fericite când se însoară și... când își în
groapă nevasta®.

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

Abia Sunt patru săptămâni de când 
am comandat dela dta crucea duplă elee- 
tro-magnetică R. B. nr. 86.967, pentru care 
primește cea mai ferbinte mulțămită, pen- 
tru-că mă simt deja toarte bine. Acum te 
rog să trimiți vecinului meu Iosif Laibach 
un aparat pentru-că el sufere de reumă și 
eu i-am recomandat crucea d tale, pentru- 
tru-că asta îl vindecă de sigur. Cu stimă: 
Andreiu Tilmann, măsar în Zomba. Astfel 
de epistole de recunoștință primește d-l 
Albert Miiller, Budapesta V. Vadasz-w. 
42/AE. inventatorul crucei electro-magne
tice R. B. nr. 86,967, cari dovedesc lins- 
pode marea binefacere a ei.

Pentru bucătărie și casă. Cum știm,, 
este fala fiecărei bune econoame a aduee 
pe masă o cafea cât so poate de bună și 
gustoasă. Poate că de aceea este duplu de 
dorit, să se arate un nou fel de pregătire 
a cafelei, care s’a dovedit de esceient. 
Aproape în fiecare familie să folosește azi 
cafeaua-maiț Kneipp a lui Kathreiner. Pre
gătirea se face mai bine așa, că măcinâm 
Katreinerul, turnăm apoi peste el în o oală 
nu prea mică apă rece și o punem să fiarbă- 
Lăsăm încă 5 minute să fiarbă bine cafeana 
înalț, decoctul (fertul) să se așeze puțin și 
acosta îl turnăm încet în mașină peste ca
feaua de boane măcinată. Dacă nu folosim 
mașină, turnăm simplu cafeaua do boane 
măcinată în cafeaua malț de fiert. Apoi o 
mestecăm toată, o iasăm câteva minute 
»a să sbea«, când apoi o strecurăm cu 
grije. Mai cu plăcere să ia în general, pe 
jumătate Katbreiner, pe jumătate cafea de 
boane. Pentru cruțare mai mare să poate 
însă mări pe îneî^ui adaosul de Kathreiner 
și a lua mai puțină cafea de boane. Pe 
aceasta o turnăm asemenea în oală eu 
apă rece și o lăsăm sa fiarbă bine. Mi®a 
osteneală ni-se va recompensa îndestul 
prin întărirea sanitară, ce să observă în 
curând a bolnavilor și celor slabi și înfă
țișarea prosperătoare a copiilor.

Pentru Emuisiunea lui Scott 
dacă cheltuești parale, faci un lucru cu
minte, căci sănătatea deplină valorează 
mai mult decât avuții. Emuisiunea 
lui Scott conține cea mai bună untură 
de pește norvegiană, care se poate închi
pui, și numai această calitate se folosește 
la prepararea emulsiunei Iui Scott, care e 
basată pe resultatele unor esperiențe și 
studii îndelungate de 30 ani. Productul 
acesta e de <.n 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 toate zilele 
nu se poate ajunge nici pe departe re- 
sultate ca prin emuisiunea lui Scott.

Pescarul cu oatogul cei mare 
este semnul de garanție al pre- 
cedurei veritable a lui Scott.

Emuisiunea lui Scoți 
se capătă în toate farmaciile.

Prețul unei sticle originale 2 cor 
50 b.
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POSTA REDAOȚIUNEI.
D-lor Isidor Lapp și I. Mango. Se vor publica 

in numărul viitor.
G. Purcăreni. Din lipsă de spațiu va apare 

în numărul viitor.

W.a „Tipografia și Librăria^

A. MUREȘIANU, Brașov
se pot procura urmâttreie cărți

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 
j»a Ungă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recnmandație.)

Diverse.
„Novele0 de Vasilie Ranta Buticescu. 

Broșura are 286 pagini și conține istoridre 
fcumose scris, într’un limbagiu plăcut. Pre- 
Ș»1 ei e 1 cor. 60,bani plus 20 bani porto.

Poesii de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei1*. Prețul 1 
ser. 20: b. plus 10 b. porto.

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

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

Dinu Milian roman. Nenuica sfânt, 
da Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Ifadini. Din viața tristă. După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

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

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

Opiniunea publică, conferența ținută 
.■«, Atheneul român de 0. Dissesou la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
'bani'.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr 
<#. Pencescu, prețul 50 b. -J- 5 b. porto’

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

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
»pul 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 Siouului sdu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări' la morți, adu
nate de 1. Pop-Reteganul. Prețul 80 bani. 
(+ 10 b. p.)

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
iristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
.porto.

Vmbre .și lumini poesii de Em. Bă- 
rătanu, cor. 2'50 (porto 20 b.)

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

Influința trancesă în România de A. 
Xenopol profesor la universitatea din Iași. 
Cu 50 b. -J- & b. porto.

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la școla superioră de la Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropolitul 
din Buourescl. — Cartea cuprinde patru 
•volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
generală, 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 cortine.

Vol. II. Eitotechnia, seu cultura 
'Specială a plantelor, 38 cdle de tipar cu 
1402 figuri în text. —

Carte premiată de Academia Româ
nă cu premiul Nasturel-Herescu în sesiu
nea din anul 1889.Costă 8 corone.

Vol. III. Zootech/nia, seu Cultura 
generală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cdle de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Burată, sân 
organisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și mici. Costă 8 cortine.

Manual de Agricultură rațională voi. 
V. Ippologia sdu zootechnia specială a 

cailor de George Maior. Prețul 3 cor. plus 
30 bani porto.

Manual de Agricultură rațională voi.
VI. cuprinzând crescerea, îngrășarea și uti
lizarea Porcilor sdu Zootechnia lor spe- 
pială de Georde Maior. Plețul 5 cor. plus 
30 bani porto.

„Cultura și îngrijirea grâului*4, de I. 
F. Negruțiu. Prețull4 b. (plus porto 5 b.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac în țâră săracă1*. EmÎDesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

în 6 zileAMERICA.
Transport de persoane 

în 

TOATE PĂTURILE DIN LUME.
Cereți clarificări și îndrumări.

E de ajuns carte poștală.
Răspundem românește.

FAL8C et Comp.
Secția românească. 

jEZa-mToTj.xg'.
Strada Raboisen Nr. 30.

La tipografia și librăria Â. Mureșianu
se pot procură următoarele :

C. b. 
lvanovicr. Valurile Dun. Vals. —.36 
Păba F. C.: Potpouriu din melodii 

națion. rom...................... —.70
„ Concordia Vals . . . —.50
„ Victoria-Quadril . . —.40
„ Harmonia-Quadril . . —.4

Porumbescw. Baladă pentru violină 2 
cu acompaniare de pian 1.

„ P o t p o ur i u din opereta 50 
„Craiu nou“ . . . 2.—

„ Uvertură din opereta 
„Craiu nou“ . . 1.50

Biblioteca populară „Mtnerva**.
Nr. 1, 2 și 3: „Istoria populară a Ro

mânilor
Nr. 4: „Cântarea României**.
Nr. 5: „Istoria populară a Literaturei 

Române**.
Nr. 6: Revoluția lui Tudor Vladimi- 

rescu“.
Nr. 7: Pierderea Basarabiei1*.
Nr. 8: Unirea principatelor și domnia 

lui Cuza**.
Nr. 9: Mihail Cogălnioeanu.
Nr. 10: Vasilie Alexandri.
Nr. 11: Stefan oel mare.
Nr. 12—13: Mihaiu Viteazul.
Nr. 15: „Răpirea Bucovinei**.
Nr. 16: „Cum s6 ne crescem copii**.
Nr. 17: „Păstrarea sănătății**.
Nr. 18: „Ce eă cetim**.
Nr. 19: „10 Meiu**.
Nr. 20, 21 și 22 : „Răaboiul Românilor 

pentru neatârnare**.
Nr. 23: Veniamin Costachi.
Nr. 24: Aritmetica.

Prețul fie-cărui număr 15 bani.

Biblioteca musicală: 
Nfote pentru voce și piano. 
Nr. 1: „Deștâptă-te Române**.
Nr. 2: „Luna d6rme**.
Nr. 3: „Aoleo!**
Nr. 4: „Suspine crude**.
Nr. 5: „Cât te-am iubit**.
Nr. 6: „Călugărul din vechiul schit1*.
Nr. 7: „Pentru tine Iano1*.
Nr. 8: „Două fete spală lână**.
Nr. 9: „Ce te legeni codrule**.
Nr. 10: „Steluța**.
Nr. 11: „Cucuruz cu frunza’n sus**.
Nr. 12: „Fetițo din acel sat**.
Nr. 13 : „Popa dice că nu bea**.
Nr. 14: „Inîmiora mea**.
Nr. 15: „Am uuleu și vreuse-’l beau**. 
Nr. 16: „Pasăre galbină ’n cioc'*.

Fie-care număr 20 bani.

Pentru economi!
Prav pentru îngrășarea vitelor cornute, porcilor și a cailor. 

Vacile dau prin întrebuințarea pravului acestuia lapte mai mult și mai 
bun. De mare însemnătate este pentru ori care econom a întrebuința 
acest 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, pană la deplină desvoltare a primăverei, 
sufere mai mult de mâncărimea păduchilor, prin care mâncărime 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 ramului și a diferitelor liqueruri. 
Cine voește a-și prepara rum și Jiqueruri foarte bune și ieftine, să în
trebuințeze aceste extracte. Prețul 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 zmeură de pe munte, 

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

CORNEL DEMETER, apotecar în Orăștie. (Szâszvăros) 
lângă bisericele evang. reformate. (2777.2—5.)

Galbeni „ 11.20 „ 11.45
Mărci germane „ 117.20 „ 117 30
Lire turcesc! „ 21.50 „ 21.60
Scris. fonc.Albine 5°/o 100.— „ ICI
Ruble Rusesc! „ 2.63 „ b/ 8

nnpn otpodi] 5 odăi (parchetate), tu- 
»plu uliii LI ii cătărie mare, 2 entreuri, 
este de închiriat dela Sf. Mihaiu în
strada Mihael Weiss 17 (Etagiul I.)

Se poate, vedea dela oara ll*/2 P^nș 
Ia 12'/2 a. m. și dela 4’/2 până la 5*/2 p. m.

2795,1—3.

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

„Romana1* dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, d/upă 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 cole 
de note (musica „Romanei1* eu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana11 se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 3 Aprilie n. 1907.

Renta ung. de ?ur 4‘:/e. . . . .112 25
Renta de corone ung. 4’/» • • • 94.40
Inapr. că; . ier. ung. în aur 3*/.•/» • 83.10
Impi. căii. fer. ung. în argint 4*/a . 94 50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 95.45
Impr. ung. cu premii . . . .198 50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin .149 —
Renta de hârtie austr. 42/10 . . . 98 70
Renta de argint austr. 42/t0 • • 98.60
Renta de aur austr. 4% • 117 60
Renta de corânei austr. 4% • • « 98 70
Bonuri rurale ungare 3’/2%1 • • . 88.80
Los.iri din 1860 152 10
Acții de-ale Băncei ung. de credit 1770 —
Acții de-ale Băncei austr. de credit 778.50
Acții de-ale Băncei austro-iung. . 677.75
Napoleondorî. . 19.14
Mărci imperiale germane . 117 85
London vista . . 241.87l/2
Paris rista. . . 95 65
Note italiene. . 9565

Cursui pieței Brașo V
Din 4 Aprilie n. 1907.

Bancnote rom. Cmp. 18.94 Vând. 18 96
Argint român „ 18.80 n 18.84
Napoleondori. 8.94 a 19.-

i

Gard viu de mărăcini
Mărăcini-Gleditschia

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

150, 200 cm. de lat.

60 de soiuri

Umbrar de vițe 
este podoaba caa mai 
frumoasă la casă. O 
colecție constă din 8 
sorturi de vițe, 20 de 
rădăcini, o rădăcină 
produce 200— 300 de 

struguri.
Butași de struguri 
spre completarea lip- 
selor la plantarea de 

de struguri perfect des-vițe, 
voltați, cu rădăcini moi.

Delaivare
▼iță lucie, care încolțește la fie-care oară, 
foiu nobil. De 18 ani plantez 40 de jugăre. 
Un jugăr produce 35 Hectolitri. Vinul este 
dulce și tare. Pentru manipulare nu este 
trebuință de vre-o știință, de aceea mulți 

| cultivatori de vin sunt contra.
Descriere și catalcgurî ilustrate cu conținut in
structiv spre orientare trimite gratis și franco 

GABRIEL NAGY proprietar de vii în 
Naffy-Kagya.

— Corespondență în toate limbile. —

XXXXXXXXXXXXXXXX
Avis!

La Domnul 10AN 0. RUSSU, 
jude reg. în pens. în VidraSSU (Vidra- 
szeg) se află de vânzare

Pruni de Bistrița 
naturali, S0Î1I foarte fin, dărabul cu 
20 fileri pe lângă rambursă.

Poșta și gara ultimă Nyârădto. 
(2796,1—3.)

I2X3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E21
Abonamente la 

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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împrumut hipotecar.
dela cassa de păstrare generală din Sibiiu.

(Allgemeine Sparkassa.)

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

A. 5%’A 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
îu 70 rate de */, an cu K. 31.08 pentru fie-care 1000 coroane.
B. 572% interese la împrumutul minimal de 10.000 coroane:
a) la replătirea în 44l/2 ani
în 89 rate de an cu K. 30.01 pentru fie-care 1000 coroane,
b) la replătirea în 27‘/2 ani
în 55 rate de */2 an cu R- 35 07 pentru fie-care 1000 coroane.
C. 53/4°/o interese la împrumutul minimal de 3000 coroane:
a) ia replătirea în 40 ani
în 80 rate de ]/2 an cu K- 31.84 pentru fie-care 1000 coroane.
b) la replătirea în 25 ani
în 50 rate de 72 an cu 37.47 pentru fie-care 1000 coroane,
c) la replătirea în 10 ani
în 20 rate de ]/2 an cu R- 65.05 pentru fie-care 1000 coroane.
D. 6% interese la împrumutul minimal de 1000 coroane:
a) la replătirea în 32 ani
în 64 rate de J/2 an cu R- 34.98 pentru fie-care 1000 coroane,
b) la replătirea în 23 ani
în 46 rate de 72 an cu R- 39.81 pentru fie-care 1000 coroane,
c) la replătirea în 18 - ni
în 36 rate de ’/2 an < u K. 45.05 pentru fie-care 1000 coroane,
d) la replătirea în 15 ani
îu 30 rate de 1/2 an cu K 50.09 pentru fie care 1000 coroane, 
împrumuturile se plătesc — afară de subtragero de l°/o proviziune 

©dată pentru totdeauna — în suma întreagă.

PUBLICAȚ1UNE
Pe baza concluzului comitetului 

parochial de dtto 2/15 Martie 1907 
Biserica r. or. Perșani, protopres- 
biteratul Făgărașului arândează „Ba
ia de peatră" 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 strigărei e 200 cor.
Licitanții au a depune înainte 

de începerea licitațiunei vadiu de 
10%.

Condițiunile de licitațiune să 
pot vedea la oficiul parochial.

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

preot preș. înv. not. al corn.

Moară de benzin
de 12 puteri de cai, în stare foarte 
bună, să vinde din mână liberă îm
preună cu intravilanul unde se află 
ea. — A să adresa la proprietarul ei

SIMI0N ISPAS,
Olăh-Dâlya (Also-M.-Vâradja).

Rugări pentru împrumuturi mijlocește Agentura Principală a 
Băncei Gen- M. de Asigurare „Transilvania" în Brașov Strada Mihael 
Weiss nr- 24. 8-12.2801.
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Am onoarea a aduce la cunoștința On. Dame din Brașov 
și împrejurime, că în Strada Porții Nr. 16 am deschis un 

Atelier pentru confecționarea corsetelor.
Confecționez Corsete după croiala cea mai nouă engleză și 

franceză, conform gustului celui mai modern și mai rafinat: Corsete 
de dame, Bandaje de pântece, Gradehalter, precum și Corsete de sto
mac, ce se pot purta și în stare binecuvântată; tot ce cade în 
branșa aceasta cn prețuri ieftine.

Apelând la sprijinul Onor, public rămân
cu toată stima

Rappaport Berta,
confecționatoare de corsete2600,10—12.
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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

1 comercial: RUDOLF HABERMANN.
Totodată aduc la cunoștință, că în urma cererei din par- 

| tea mai multor birtași din loc am deschis
i Un deposit de bere în drumul gărei Nr. 28
I în casa proprie, pentru Brașov și împrejurime. Conducerea a- 

cestui deposit am încredințat’o D lui Julius Tâfifless. De
i vânzare să află “bere deschisă, bere neagră și berea de maltă 
| duplă (Bere Boek> foarte apreciară de public.

Api-lând la sprijinul On. public asigurez înainte pe On.
I mușterii că îi voiu servi cu promptitate.
| Cu toată stima

i Habermann,
, proprietar de berărie în Sibiiu.
1 (2791,4-3.)
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Institut indigen. Banca de asigurare
gf „TRANSILVANIA" 

din Sibiiu
întemeiată la anul 1868 ............ -z

Sibâiu, strada Cisnădiei nr. 5 (edificiile proprii), 
asigurează în cele mai avantagioase condiții: 

contra pericolului de incendiu și esplosiuue, 
eleii Se ori-ce fel, mobile, mărftiri, vite, nntrețnri și alte producte economice etc.

Mir asupra vieții omului
în toate combinațiile, capitale pentru cașul morții și cu termin 
fix, asigurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieața 

întreagă etc. etc.

Asigurări poporale fără cercetare medicală.
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra incendinlm:
94,975.394 cor.

5

X
în

£
X
X

dv Capital asigurat asupra vieții:
IjJ 9,339.195 coroane.

Dela întemeiare institutul a solvit:
pentru despSg. de iuceuâii 4,295.120-15 c., pț. capitale asig. pe yieațs 3,76o.8io 21 c.

Oferte și informatiunî se pot primi dela: Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etagiul I.. curtea I., și priu agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița și Cluj, precum și dela subagențil din tdte 
comunele mai mari. 5x
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A. Mureșiapu
Brașov, Tergraî Inului Wr.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
2 bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot
5 felul de caractere de litere din cele mai moderne 
5 este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
§ comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
| IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUB, ARGINT Șl COLORL

CĂRȚI DE SCIINȚĂ
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

| FOI PERIODICE, 
d BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE, g PROGHĂMEJIEGANTE. 8 BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. 

AMTlWTpÎJfiti.

g Comandele eventuale
i tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
ă giufi, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
5 Comandele din afară rugăm a le adresa la 
| Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurT.

ComptuTl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in Iotă măzivnea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

peejurI-cureS și diverse
BILETE DE mORMfiNTABI.

se primesc în biurouî

Tipografia A. Mureșianu, Brașov


