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Cazul dela Cernova'
în două «parlamente.

S’a întâmplat ceva, ce nu s’a 
mai întâmplat până acuma. Asupra 
vărsării de sânge din Cernova, comi
tatul Lipto, unde Dumineca trecută 
avea să fie sfințită biserica nouă a 
Slovacilor catolici de acolo, s’a inter
pelat în una și aceeași zi, Mercuri, 
în camera ungară ca și în camera de- 
putaților din Austria. E bătător la 
ochi cazul acesta, fiindcă acele în
tâmplări din Cernova sunt de carac
ter interior, așa că numai din puncte 
de vedere extra-ordinare ale huraani- 
tății sau ale simpatiei de rassă pu
teau fi aduse în vorbă în parlamentul 
altei țări.

In dieta ungară au interpelat doi 
inși: deputatul naționalist slovac Mi
lan Hodza și deputatul din partidul 
poporal maghiar Beniczky. Spiritul 
acestor două interpelări, despre cari 
vorbim mai jos, se deosebește ca apa 
și focul. Hodza a vorbit ca Slovac cu 
simpatia celui ce simte dimpreună cu 
frații săi nenorociți, Benitzky, a vor
bit ca unul, care nu 'fimte, și nu sim- 
patisează cu Slovacii, dar e gata a 
face tot, ce-i stă în putință pentru a 
lua în apărare purtarea oamenilor stă
pânirii și a apăra printr’asta tot odată 
interesele de supremație ale rassei 
maghiare.

Hodza a arătat cum s’a petrecut 
lucrul, că oamenii stăpânirii n’au voit 
să țină samă de dorința poporenilor 
din Cernova, ca sfințirea să fie amâ
nată, până ce se va întoarce preotul 
lor, care fusese suspendat din oficiu 
de episcopul diecezan, din cauză că 
a agitat la alegeri pentru candidatul 
naționalist slovac a spus, că popo
rul mâhnit și iritat, fiindcă preoții cu 
solgăbirăul din Rozenberg voiau să 
sfințească biserica cu forța, au oprit 
trăsurile, în care veniseră, și cereau, 
ca să se întoarcă de unde au venit, 
și că atunci solgăbirăul a dat simplu 
poruncă gendarmilor să puște.

Când Hodza a rostit aceste cu
vinte koșutiștii strigau ca din gura 
șerpelui: „Minți! Vreai să ațâți!“ N’ai 
ce face, tot ce vorbește un națio- 
nalist e pentru cei dela putere min-

KOiLETONUL >GAZ. TRANS. <

Tănase Măcău
și frigurile ungurești.

— Ispravă polițienească. —

— Măi Tănase! — Pănă când vreai 
tu să mai zaci cu frigurile tale? — Nu 
ți-o fost destul trei săptămâni dela umbra 
părului la a mărului și nu mi-ar fi năoaz, 
dar să-ți dârdâie dinții și să tremuri de 
frig în dricul verii, când alți oameni de 
omenie își șterg năduful de pe obraji, — 
în munca grea!... Lasă la Dumnezeu 
treabă... ei vezi și-ți dă silința a umbla pe 
picioare.. că numa te-i trezi oă nu mai 
ști umbla în picioare... Tu Tănase ăl 
voinic!

— Poate eu vreau doar să mă scu
ture frigurile estea ziua-noaptea ?

— Ei, d’apoi cum? — Doar puteai 
sări în fântână ori în apă la iazul morii 
să le îneci, — dar îți place ție a fi leneș- 
bolnav, ca biata de mine să-ți mut căpă
tâiul dela umbră la soare și dela soare la 
umbră...

— Mă muiere? — Taci te rog! cum 
te-aud pe tine vorbind, năpădeso frigurile 

ciună și ațâțare. Dar solgăbirărul din 
Rozenberg n’a ațâțat, când a dat 
poruncă tam-nesam gendarmilor să 
puște în popor!

In ziua premergătoare deputatul 
Hodza înțelegând dela ministrul pre
ședinte, că poporul din Cernova ar fi 
foarte turburat și că s’a trimis mili
ție în sat, a cerut să fie însărcinat 
de ministru a merge cu soții săi de- 
putați slovaci la fața locului, siguri 
fiind, că vor putea liniști poporul. 
Ministrul președinte i-a răspuns : „Nu 
ești omul meu de încredere ; tocmai 
aceea nu o voiesc, ca poporul să as
culte de voi!“

Ați auzit de ce e vorba?
Beniczky a cerut dela ministrul 

de interne să ia măsuri în contra 
ațâțărilor dintre Slovaci și alte ținu
turi naționaliste, să prigonească foile 
slovace-naționaliste și să ocupe ținu
turile slovace cu regimente ungurești. 
Beniczky i-a dat contelui Andrassy 
în gură, ce i-a trebuit, pentru a ră
spunde la interpelări după obiceiu. 
Și Andrassy a răspuns, că pricina la 
toate sunt numai agitatorii și iarăși 
agitatorii, iar solgăbirăul din Rozen
berg e om fără prihană !

In camera din Viena au inter
pelat deputății cehi din Moravia:Schil- 
linger, Hruban și soți în cauza măce
lului din Cernova. In interpelațiunea 
lor se zice între altele, că fiind toc
mai la ordinea zilei pactul austroun- 
gar, întâmplări ca cea dela Cernova pot 
influința asupra atitudinei deputa- 
ților cehi față cu pactul. Ei întreabă 
dacă este înclinat ministru-președinte 
austriac de a ruga, direct, ori indi
rect prin ministeriul de externe, gu
vernul ungar, ca să pună capăt o- 
dată unor astfel de strâmtorări a po
porului slovac și a popoarelor nema
ghiare în Ungaria ? Pe băncile cehi
lor s’auziau strigăte de „hanba“ ! 
„pfui“! „scandal"! „ce barbari"!

S’a mai ridicat la procesul ver
bal preotul Zahradnik din Moravia și 
a propus, ca acolo unde se exprimă 
simpatia pentru victimele cutremurului 
de pămâut din Calabria, „să se ex
prime și adâncul regret și simpatia 
pentru victimele nenorocite din Cer
nova și pentru toate popoarele ne- 
cu droaia peste mine, măi, măi — și la 
șerpe i-e milă de broască, c’o înghite în
treagă fără să o muște, — dar tu mă 
muști cu vorbele tale neramegate, — că 
n’ar fi mai bine, oe-i drept, decât să te mai 
scuture și pe tine barem, o zi și-o noapte, 
ca să vezi ce petrecere de vreme bună e 
mai și asta... uiu-i dar frigu-mii I bruha!

— O bată-te! Pare că nici nu mai 
ești tu Tănase ăl voinic, care înainte cu 
6 săptămâni umblai țanțoș în pețite! — 
Mă spune-mi drept, — daca-i știut cât ești 
da ou friguri, la ce m’ai luat de nevastă?
— Numai ca să te slujesc ziua-noaptea?!

— Aș! te-am luat că mi-ai fost 
dragă!

— Hm! și-acum ți-s mai dragi cele 
friguri, cu mine nici nu mai stai de voarbă!

— Nu mă face să rîd, — Sovinco!
— mai bine dă-mi apă,... apă oă ard ca 
uleiul ăl uscat.

— Nu bea atâta apă dacă-ți spun...
— Dă-mi că mi-sa usucă buzele... 

dar nu vezi tu!... O vai de capul meu cu 
tine! —

— Că și fără mine ar putea fi vai 
de capul tău, — pricepe-te leucatule, că 
singur tu ești de vină, — de ce te lași 
să te souture ?

maghiare, cari au aceiași soarte ca 
ca Slovacii".

Președintele camerei austriaco 
n’a putut să satisfacă dorinței depu
tatului ceh, fiindcă protocolul era deja 
verificat, a declarat însă din parte-i, 
că „simpatisează cu victimele cata
strofei."

Aceasta poate fi învățătură pen
tru cei din Budapesta, ca să înțe
leagă, că nu mai prinde tactica lor de 
a pune toate în cârca pretinșilor agi
tatori.

Cernova.
— 27 Octomvrie n. 1907. —

Scriem acest nume simplu, fără cu
vinte de tălmăcire lângă el, cum se scrie 
Mohaci, Waterloo, Konigrâtz. Toată lumea 
și toate veacurile știu ce a fost acolo, ce 
mare nenorocire înseamnă numele simplu 
al acestor Jocuri. Va să zică Waterloo, 
Kdnigrătz, Mohaci, Cernova...

Nu trecem peste margini cu asemă
narea asta. E drept, Cernova nu a avut 
atâtea jertfe ca acele locuri istorice, dar 
a răpit atâtea vieți de om ca oricare luptă 
crâcnenă, în timpuri vijelioase I

lată-i povestea pe scurt, așa cum vor 
spune cronicele adevărate.

Un Bătuceau de gospodari slovaci, 
oameni harnici și de omenie, nu prea bo- 
gați, dar nici prea săraci, adună în ani 
grei și plini de năcaz, 150.000 de coroane, 
ca să poată zidi locaș sfânt și măreț Dum
nezeului, căruia se închină cu cucernicie. 
Preotul d;n sat, hotărâtul Hlinca, al cărui 
nume bun a mers departe, chiar pănă la 
scanul sf. Părinte din Roma, acest preot 
este sluga vrednică a lui Dumnezeu. Cre
dincios păzitor al celor sfinte, și totodată 
iubitor fiu al neamului său obidit. Și-a 
împlinit totdeauna cu inimă bună, amân
două aceste mari și sfinte datorințe ale 
sale și ale tuturora. Ținea la biserică și 
ținea la neam, și de multe ori a tre
buit să îndure grele apăsări pentru aces
tea. Stăpânirea, în care nu sunt bărbați 
de neamul lui, l’a traB în judecăți, pentru 
că cel ce ține la neamul lui si nu se face 
una cu străinul ci-că e »agitator«, e pri
mejdios pentru țară, adecă nu vrea să 
se bage în slujba lor. Episcopul lui, care 
asemenea e de alt neam, maghiar, și care 
nu ține în seamă cuvintele sfintelor Scrip
turi despre pacea între neamuri — epis
copul acesta a dat ascultare pârilor ce 
i-au venit dela dușmanii părintelui Hlinca, 
și a oprit pe acesta de a mai sta ca preot 
în comuna Cernova, de a mai îngriji de 
credincioșii săi.

Dar credincioșii îl iubeau ca pe un 
tată bun, pe părintele Hlinca. El totdeauna

— Dar ce mama zmeilor să fac, ha?
—• Să le scuturi și tu pe ele!
— JTaoi mă muiere! — să nu-mi 

pierd mâuile în cosițele tale, o’o să te 
scutur așa, încât nu uiți din ce-o făcut 
Dumnezeu lumea!... br... br... br... uiu-iu!

N’am zis nimic puiul meu! Dar nu-mi 
pot eu tivi cum îs frigurile alea? — Când 
ții frig, când ții caid! când tremuri, când 
arunci și cămașa de pe tine, — nu știu 
frigurile îs nebune, ori tu n’ai minte? Ba, 
dar oe crezi? Tănase ăl voinic, ce i-o mers 
vestes,... mă io numa daia am vinit după 
tine, c’ai bătut un sat de feciori singur, 
și toată lumea zicea, că tu ești ăl mai voi- 
nio flăcău dintre toți în 3at, — acum abia 
trecu o jumătate an, — și piei drace — 
tu te vaeți izbit pe foaie... apoi ce crezi, 
cum o fi lucru ăsta! — doctor nu-ți tre- 
bue, că zici că-i cu oohielari,... ha mă... 
ce-ți trebue! ?

— Du-te după baba Vrăbioaie... du-te 
numai, are ea niște ierburi, — spune-i că 
mă scutură frigurile z;ua-noaptea, să-mi 
facă leaoul că de nu îi îmbord coliba... 
o de ce-i ea baba satului!

— No! — lasă-te cu baba ta, — 
mai bine ar fi la părintele, — el știe multe 
de toate, — și ți-ar face-on bine sărma
nul de mine.,.

a lucrat pentru binele lor, și ei erau gata 
să 86 arunce în foc pentru el. A și venit 
în curând vremea când au putut să dea 
dovadă sângeroasă, dar bărbătească despre 
dragostea lor.

De astă primăvară, părintele-Hlinca 
pribegia prin țări străine. Umblase pe la 
Roma, să-și caute dreptate, apoi trecu în 
Moravia. Credincioșii îl așteptau cu dor, 
și au tăcut iăgăduială între ei, să nu sfin
țească biserica pănă se va întoarce 
acasă iubitul lor preot, pănă episcopul nu 
va aduce judecata cea din urmă în treaba 
suspendării.

De aci încolo povestea e scurtă, cât 
e de scurtă o .pușcătură. Să trecem re
pede peBte dureri!

Poporenii au dat de știre episcopului 
hotărârea lor. Acesta însă nu-i luă în 
seamă. Par’că el s’ar fi trudit să ridice 
biserica și par’că el ar fi avut să se în
chine în ea ! Orice i-au spus poporenii, el 
a luat cu sine pe solgăbirău și o ceată de 
gendarmi, și a plecat astfel la sfințire de 
biserică, par’că ar fi plecat la o cucerire. 
In sat oamenii i-au spus înc’odată să în
toarcă îndărăt — el n’a vrut. Oamenii i-au 
ținut calea — el nu s’a întors. Tot; satul 
a cuprins locul dinaintea bisericei, și era 
îndârjit — gendarmii au tras un rând de 
gloanțe, și doisprezece credincioși bărbați, 
femei și copii au căzut morți, iar vre-o 
cincisprezece mai greu și mai ușor răniți. 
Li-s’a ajutat la veșnică odihnă, la fericirea 
cea de veci, pe care însă nime n’o dorește 
fără de vreme 1

Ș’apoi ? Apoi s’au apucat și au săvâr
șit — a doua oară! — sfințirea de bi
serică !!

Nenorocirile și păcătoșeniile dela Cer
nova, găsesc resunet în toată țeara și chiar 
peste hotare.

In Reichsratul din Austria vor inter
pela mai mulți inși în chestia asta. Schil- 
linger a fost cel dântâi, în ședința de ieri. 
A cerut ca guvernul austriac, să’și pună 
în cumpănă toată puterea, ca astfel de în
tâmplări barbare să nu se mai poată pe
trece în timpuri de pace, pe socoteala 
naționalităților din Ungaria. A mai spus, 
că dacă cei vinovați nu vor fi aspru pe
depsiți, cehii nu o să voteze pactul cu 
Ungaria. Toată Camera era ațâțată, și in
dignată, strigând într’una. Deputatul ceh 
radical Zahradnic, a propus, să dea Ca
mera espresia compătimirei sale pentru 
jertfele nevinovate din Cernova.

In ședința de ieri a Camerei ungare 
au interpelat tot în’ chestia asta deputății 
Beniczky, și Milan Hodja (slovac). Acest 
din urmă a vorbit două ceasuri încheiate, 
stârnind furtuni de a trebuit întreruptă 
ședința. Dăm în alt loc raport amănunțit, 
aci vom publica dialogul ce a avut el și 
Brediceanu cu prim-ministrul Wekerle, 
alaltăeri, despre volniciile dela Cernoav, 
după <P. L».

— Las pe rând draga mea! La pă
rintele Trunzariu, atunoi om trimite, când 
n’om mai avea la cine... fiindcă d-nialui 
și de cumva nu m’a vindeca cu viață, — 
dar barerai m’a trimite la oare-care sfânt 
în brațe...

— Ei., da! — că bine zici tu... apoi 
ce să spun la baba?

— Spune-i că-s mort de jumă
tate, să ’ncarce toate tălpășițele-i științe 
și meșteșuguri, să-și ouleagă cârja și pi
cioarele și să dea vânt încoa cât mai po
gan, că nu-i glumă... uiu... iu!

— Urât te strâmbă.,, mâncale-ar afu
risenia de friguri... las că merg... apoi de 
cumva baba n’o fi aoaBă?

— Cum să nu fie? — Ce vorbă! 
Adică când eu am lipsă de ea, atunci să 
nu fie acasă ? Izgcnește-o dragă dindărăt, 
— că mii rău, ...mă pricepi puico 1 numi-e 
chiar bine!

II.

Baba Vrabie sosi cu desaga ruptă, 
plină de burueni, flori de soc, romoniță, 
minciună, iarba lui Tatin, măru lupului, 
coada șorecelului, pănă și urzică moartă 
și vie avea în desagi.

în tindă începu a fierbe în oale mari 
aooperite cu coaje de pâne și curtea era
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In cursul ședinței, Wekerle a mers 
la locul unde ședea G. Brediceanu, arătân- 
du-i o depeșă prin care se cere trimiterea 
unui regiment de infanterie, și se pome
nește de broșuri și hârtii volante, cari a- 
țâță împotriva preoțimei și autorității <r. 
« Avem a face cu o mișcare pregătită bine, 
de mâni mai lungi» — zice premierul^

Deputatul C. Bredicean a înțeles bă- 
nuelile, și a propus ministrului, să trimită 
la fața locului pe deputății slovaci și o să 
vadă, că spiritele nu se vor agita ci se 
vor liniști. Wekerle n’a știut ce să răs
pundă, și s'a dus mai departe. După o 
vreme vine iarăși îndărăt și zice: «Statul 
maghiar n’are lipsă de deputați slovaci, ca 
să restabilească pacea I»

Deputatul Bediceanu ii aduce aminte, 
că în astfel de prilejuri a fost totdeauna 
obiceiul, ca deputății din ținut săfie rugați 
și încredințați mai întâi, cu liniștirea su
fletelor. Wekerle iarăși a rămas cu răs 
punsul în gât.

Ceva mai apoi, dep. Hodja merge la 
premier și i faco propunerea serioasă, și 
formală, de a pleca el și ceilalți deputați 
slovaci, numai decât la Cernova. Premie
rul nu vrea să primească. Se pornește a 
poi întră ei vorba în chipul următor.

Hodja întreabă ce vești au sosit din 
Cernova. Primește acelaș răspuns ce s’a 
spus lui Brediceanu. După acea Hodja își 
înoește propunerea și tăgăduește să facă 
rânduială și pace, împreună cu soții, în 24 
de minute, nu în 24 de ore.

«Dac’ai fi bărbatul meu de încredere...» 
o luă cu ușurință Wekerle. Hodja: «Măcar 
că am putea face bune servicii. Poporul 
ascultă de noi».

«Asta e tocmai ce nu vreau: Să as
culte de tine poporul!» a sfârșit zâmbind. 
Fiecare a trecut mai departe.

Da, asta o ce nu vrea premierul. Să 
asculte poporul de oamenii săi, și să facă 
bune servicii aceștia — asta nu o vrea. De 
ce să crească popularitatea deputaților slo
vaci—când se poate face deplină liniște, 
cu alte treizeci și două de împușcături!

«s

Cele mai nouă cercetări au scos la 
iveală, că preotul Hlinca, petrece în Mo
ravia din 18 Octomvrie. A fost chemat 
din partea autorităților bisericești să fie 
în sat în ziua sfințirei, el însă n’a voit să 
vină ca să în unjure îndârjirea oamenilor. 
Presa maghiară strigă fulgere și pucioase 
asupra agitatorilor. Chiar și » Alkotmany*,  
care și acum mai cochetează cu Slovacii, 
»cere fapte*  dela guvern. Scrie însă și ace
stea: »Antagoni8mul se pronunță pe zi ce 
merge. Iar acele sentimente ce se tupi- 
lează în cuvintele iui Mihali și Supilo. nu 
se pot astâmpăra cu o strălucită vorbire 
ministerială, fie ea cât de iscusită*.

*
Preotul Hlinka. a adresat din Slra- 

sinite, în Moravia ziarulu «N. F. Presse» 
următoarea telegramă :

«Raporturile trimise stimatei d-voas- 
tre foi conțin neadevăruri. Despre cele 
întâmplate la 27 Oct. în Cernova, am pri
mit cunoștință numai prin depeșe, fiindcă 
dela 17 Octomvrie încoace am întreprins 
un turneu de prelegeri în Moravia. Măce
lurile au fost puse în scenă de dușmanii 
m0i politici, spre a înfrica și teoriza po
porul care ’im e'supus și e convins de ne
vinovăția nea. Andreiu Hlinka, preot în 
Rozenberg».

plină de m ros, — așa că dela al patrulea 
veoiD știau toți oamenii, că baba Vrăbi- 
oaie doctorește pe Tănase Măoău, că se 
cunoaște de pe miros.

De cântatu cocoșilor de seară îlsoăldă 
băba și mi-1 fr0C& cu degetele-i osoase și 
mcate pe Tănase, și mi-l fermecă ea în- 
tr’așa chip, că dormi cela fără să mai zici 
»3omn ușor“.

La cântatul cocoșilor de miezul nop
ți i îl trezi din somn, î i dete vinar3 cu us- 
turoiu, iar m>l soăldâ și frecă, cât bietul 
om ar fi dorit să fugă, așa cum era, în 
oare-oătrău, - dar baba n’avea milă de 
el — ba i întinse și cu sucitorul două peste 
spate:

„Mergeți în pietrii și stani 
„Voi friguri de-o mie de a’ii, 
„Că vă. fierb, vă opăresc 
„Și-n căldare vă prăjesc!11

_  Ele.) mătușe! — ori crezi că i-os 
fie ertatul Nloș-Vrăbioi? pe care după cum 
vorbesc unii — așa l’ai vindecat că nu 
B’a mai sculat dm pat! — Mai încet, că 
bine fi j, mii scăpa dm fr guri, dar mii băga 
în altă boală, din oare n’o să mai scape 
nici ta*a  doctărilor.

_  Taci nepoate!... ai să taci! — că 
■ o de cumva te-oiu virî în vr’o altă boală, 
te știu și scăpa, — dar acum iată ești roșu

Din camera ungară.
In ședința de Marți, 29 Oct. n. s’a 

pus la ordinea zilei proiectul pentru in
demnitate. întâiul vorbitor a fost prezi
dentul clubului naționalist, Dr. Teodor 
Mihali, care a tălmăcit părerile clubului 
în următoarele :

Dr. T. Mihali : On. Cameră. Am o- 
noare a vă aduce la cunoștință în numele 
partidului naționalist (voci: nu există!) 
că nu primim proiectul și nu avem încre
dere în guvern. Avem o grămadă de mo
tive. Intâiașdată așteptăm dela guvern să 
prezinte proiectul pentru sufragiul univer
sal, cum s’a legat. De 18 luni insă nu pri
mim decât niște declarații nesigure și ne
liniștitoare. In loc de asta avem parte ne
contenit de măsuri cari ne iau libertatea 
cuvântului și ne opresc în ezercitarea da
toriilor. (Sgomot. Prezidentul: am apărat 
totdeauna.) Prin asta sufere mai mult au
toritatea parlamentului decât noi. (Prezi
dentul amenință să-l oprească în cuvânt, 
dacă urmează așa.) — Revin. învoiala cu 
Austria și ridicarea cvotei s’au făcut spre 
paguba țării. Situația rea de acum a crea- 
t’o majoritatea, care monopolizează pen
tru sine patriotismul esplicându-1 absurd. 
In ori ce țeară formarea partidelor se face 
în toată libertatea; la noi sunt trădători 
toți cei ce nu întră în »coaliție*.  Discu
țiile serioase, știențifice, de cari nu se în
firipă aci, sunt spre folosul țării, ori ce 
păreri ar scoate la iveală. (Sgomot. Prezi
dentul sună). Ni-se ia de rău d.tcă mer
gem în România în afaceri, ori—în plim
bare. Guvernul cheltuește milioane cu 
spioni, deși nu pot descoperi nimica.

Din pact țara se va alege cu mult® 
rele. Pentru toate încurcături'e numai 
partidul koșutist e de vină. Criza finan
ciară și economică nu se poate scuza cu 
asemenea stări — în America Nici ba ica 
austro-ungară nu e de vină, dacă la băn
cile din provincie nu se mai capălă nici 
100 cor. Este de vină guvernul, care a re
ținut capitalurile, pentru a documenta 
astfel necesitatea băncei comune. (Sgomot. 
Contraziceri.) E datorința guvernului să 
lămurească situația. Dar să ajute și băn
cile din provincie nu numai cele mari din 
orașe. — Cu toate că legea permite nu
mai 8%! la dreptul să iau 10—14. Clasa 
capitaliștilor, cari nenorocesc țeara și pe 
cei săraci, nu găsește nici o piedecă. Omu
lui sărac i-se licitează însă cu 40 cor. moșia 
ce plătește 2—300 cor. Toate popoarele 
din țară sufer de asta nu numai al noBtru. 
Pe calea asta numai la o catastrofă eco
nomică putem ajunge. Ori C9 guvern va 
veni făgăduind lecuirea acestor boale, are 
să vă măture pe dv. din aceste locuri. — 
Noi jertfim toate interesele de partid pen
tru binele țării, dv. nici cât de puțiu. Va 
fi pace și rânduială în țară numai când 
se va găsi o soluție desăvârșită chestiilor 
sociale și naționalistec — Cu astfel de pre
gătiri pentru banca, autonomă, națională, 
ea va da de mal, repede, chiar de ați iz
buti să o înființați. —

Pentru acoperirea deficitului de 20 
milioane propune că oare nu s’ar putea 
mări venitele statului în conțelegere cu 
ministrul de agricultură din posesiunile 
statului și mai ales din băieșit, care cade 
în competența ministrului de finanțe și 
cari până acum se făceau cu deficit. De 
pildă din băile de sare statul ar putea avea 
și mai mari venite, dar guvernul liberal a 
avut nenorocita ideie să dea liferarea sării 
»Societății pe acții ungurești de comerciu*,  
și anume astfel că îi dă un credit fără ca- 
la buze, — nu vânăt, — n’o scoateți și 
limba s’o văd oum s'arată!

Când cela scoate limba cu gura căs
cată, baba hait mi ți o urz'că, și bietul 
Tănase începu a scrâșni în dinți rumegând 
de furie urzea întreagă! — cât tot fum 
îi eșiă pe nas!

— Babo! — Păi dar ce-i asta!? — 
Codat’ iți fao pomana! Arghirușu lor, babe!

— Acum taci... acu e b ne... tare-i 
bine!

— No! — mulțam de ăsta bine, — 
și de nu m’oi vindeca, cu câtă caznă ai 
pus pe mine... vale o mătușe... mi-e milă 
de zilele d-tale!

Gând cocoșii începură a cânta de di
mineață, iar îl trezi baba din somn!

— Vai nu ți ajute DiimneS’u babo- 
nuță scârnavă! De-o săptămână așa somn 
dulce n’am tras, — și cum îndrăzniși a 
mă trezî, — să ști că nu ți a ierta D zeu 
pă 'ațele !

— S.)oaiă sus, — stai gleds',... așa ca 
la honvizi /

— Așa? 1
— Așa vezi — no! Acum ce te mai 

doare? unde mai simți vre o rămășiță de 
friguri?

mete de 9 luni. Bietului țăran nu-i jdă «însă 
un astfel de credit la plătirea dării? Astăzi 
bietul om nici pe bani nu capătă sare. Ora
torul arață pe larg abuzurile acestei socie
tăți, constatând că păcatele vechiului gu
vern se repețesc și acum.

Dar nici în ministrul de interne orato
rul n’are încredere deoarece sistemul cel 
vechiu de administrație nu numai nu s’a 
schimbat spre bine, ci în multe privințe 
s’a înrăutățit. Ilustrează aceasta cu dovezi 
(călcarea libertăței întrunire), cazul dela 
Cernova, etc.)

Nici față de ministrul de justiție n’are 
încredere, căci promisiunile din trecut nu 
s’au realizat. Deși fostul ministru de justi
ție Polonyi a promis că în ținuturile lo
cuite de naționalități va aplica judecători 
cari știu limba poporului, aceasta nu s’a 
tăcut. Oratorul trece apoi la perzecutarea 
press i naționalităților.

Știu o grămadă de cazuri când procu
rorii au pornit proces de pressă pentru 
articolele, despre cari advocați și deputați 
unguri pricepători au declarat că nu con
țin nimic oprit. Dar nici nu se pedepsesc 
redactorii pentruc eea ce au scris, ci pentru 
ceea ce vreau ei să înțeleagă. Sper că în 
țara asta mai stă principiul că : »De in- 
ternis non iudicat praetor*.  Sau am ajuns 
până acolo că D-Voastră nu mai judecați 
după dovezile din acte, ci după cum vă 
place să presupuneți? Și credeți că veți 
ajunge la vre-un rezultat? M’aș mira foarte 
mult. Astăzi naționalitățile suntem în nu
măr preponderant și azi mișcarea noasiră 
nu mai poate fi înăbușită prin procese de 
nici un ministru, ci singurul rezultat este 
neliniștirea țării. Și apoi D-Voastră vă mai 
plângeți că noi vă denunțăm străinătății? 
Fe când de fapt nu se întâmplă altceva, 
decât că articolele respective apar în foile 
străine și străinătatea se convinge că atâ
ția șj atâția ajung nevinovați în temn ță.

Aceasta nu-i nici în interesul țării 
nu i nici cu dreptate. întreb pe d l mini
stru de just’ție până când mai are de gând 
să perzecute pressa naționalistă și socialistă.

Oratorul își exprimă speranța că mi
nistrul de justiție va restabili pacea în 
țară, căci de nu va urma »bellum omnium 
contra omnes*  și lupta se va purta pentru 
o ideie, care nici când nu va putea fi în
mormântată.

Iar ideia aceasta este : respectarea 
drepturilor omenești față de ori cine. 
(Zgomot.)

O voce (din slâiga): Fată de voi nici 
acelea nu le vom respecta.

T. Mihali: E destul de trist că în 
parlamentul aces'a să găsește un astfel de 
deputat care să declare că nouă nici drep- 
lul de om nu ni-1 concede. Prin asta a 
profanat ideia drepturilor omului în nu 
mele »ideii de stat*.  Când v’am spus-© 
eu, ați negat-o, iar acum o mărturisește 
unul dintre dvoastră.

O voce: Citește dosarul Hlinka !
Eu l’am cetit, și când m’am prezentat 

ministrului de justiție Pulonyi și i-atn 
arătat negru pe alb cum stau lucruri e, el 
însuși a zis: >Dacă stau lucrurile așa, voi 
da ordin ca Hlinka să fie pus pe picior 
liber și judecătorii cari au reținut pe 
Hlinka în arest preventiv o jumătate de 
an, să se pună sub cercetare disciplinară*.  
(La stânga zgomot). Dar durere, șov nis- 
mul dumneavoastră e atât de mare încât 
nici chiar ministrul justiției nu a cutezat 
să se expue pentru dreptatea noastră vă
dită. (Ovații între naționalități Strigăte 
sgomotoase la stânga: La ordine, la ordine!)

— Hral - zîmbi Tănase! — Știi că 
ești al naibi' Babo! — Peste șele, pe la 
brâu, mai simt, — dar aceea nu-i nimic... 
uită zeu! — încolo ca azi născut.

— Așa trebue! Uude b*bi-și  pune 
mâna, aoolo-i ispravă fără zăbavă. — Iar 
peste brâu să te încingi cu frânghia asta, 
asta-i mă tocmai din București adusă, — 
de unde-s mâi mul’e biserici oa zilele în 
tr’un an, — dela sfântu Dumitru, — asta 
singur te a mântu i acum de toate, — dar 
7 săptămâni, ai s’o porți încinsă la brâu 
pe3te cămașe... să n’o dai la cineva c'odată 
te-apucă afurisitele de friguri, — dar așa, 
cât să muști în iarbă!

— Eu?... dar cum s’o dau mătușe,
— că e și mândră. Și Tănase Măoău nici 
nu s’a mai culcat, — ci s’a schimbat, și gă
tit de sărbătoare, s’a încins cu cel brâu 
fermecat și babei i-a umplut desaga cu 
bunătăți de prin cămară.

— Fii sănătos nepoate!
— Dumnezeu să te țină mătușe Vra

bie, vin’o mai des pe la noi!..
— Că v ni-oi z’o puiu babii, să vă 

vină norocul, averea și sănătatea.
— Ni măi ni! — Tu ești Tănas-o!

— bum? dar unde-i baba? — începu ne- 
văstica când îl văzu pe Tănase al său îm
brăcat de sărbătoare și cu voie bună, stând 

Domnilor deputați! Vă rog, permiteți ini ca 
în câteva cuvinte să-mi fac observațiile și 
față de administrația lucrărilor publice.

In ce privește administrația lucrări- 
rilor publice, oratorul aduce exemple că 
s’a ivit lipsa de vagoane pentru transpor
tarea bucatelor și poamelor, că nu sunt 
drumuri bune, deși se plătesc dări de drum 
foarte mari.

Dai*  nici în ministrul de agricultură 
nu poate avea încredere, căci s’a făcut 
prea puțin pentru promovarea agriculture!. 
Din contră ministerial cheltuește milioane 
pentru scopuri de co'onizare, pecând inte
resele clasei muncitoare și a micilor eco
nomi le desconsideră.

Da încheiere oratorul amintește pro
punerea din anul trecut a dep. Hodza, care 
a cerut să se găsească mijloace potrivite 
pentru delăturarea neînțelegerilor dintre 
militari și între c'vili. In privința asta nu 
s’a făcut nimica. Acum s’au ivit măcelurile 
dela Cernova, Cristian și Panade, cari tre
bue să servească guvernului de îndreptar 
pentru rezolvirea grabnică a acestei che
stiuni.

*
In aceeași ședință a luat cuvântul 

deputatul croat Supilo. Pe când al nostru 
zicea : »ne căleați în picioare drepturile de 
om!«, acesta putea zice: »ne căleați în 
picioare drepturi scrise in lege !« S’a plâns 
Supilo, că după ce a ajuns la putere, coa
liția nu respectează învoelile avute îm
preună la Fiume. Numai decât s’a sculat 
Wekerle, și spune încrezut că pactul de Ia 
Fiume nu-1 leagă pe guvern. Naționalități
lor nime nu le face nimica, dacă se supun 
guvernului și învață ungurește 1 (Așa!!). 
Când Brediceanu îl întrerupă cu vorba: 
»în toate țările e ținută în seamă limba 
naționalităților !*,  Wekerle încearcă să se 
scoată cu streinii din România cărora nu 
le merge mai bine.

A. Vlctd, vorbește despre relele pac
tului. Atârnarea economică aduce de ur
mare atârnarea politică. înșiră multele 
năpăstuiri de cari avem parte pe cale ad
ministrativă și culturală. Dar am dovedit 
la Beiuș că nu vom răbda prea mult. 
(Nagy Gy.: Lucaciu a agitat. Trebue nimi
cit mandatul!) De când e coaliția la pu
tere, țeara se apropie de prăpăstii. Garan
țiile constituționale aduc folos numai celor 
cu leafă ma”e. Judecătorii se lasă abătuți 
dela dreptate. (Prezidentul îi dă avertis
ment.) Nu primește proiectul.

Viața la București.
— 17 Octombrie 1907.

La 22 Octombrie st. v. urmează a se 
începe ședințele comisiunii parlamentare 
pentru reforme. Aceasta va aduce o oare 
care limpezire a situației șl a atmosferei 
nesigure ce domnește atât în rândul gu
vernamentalilor cât și în rândul celor din 
opoziție.

Missa partidului de'a guvern, în mare 
parte necunoscătoare a proectelor a lăr
gimii lor, și a iatențiunilor fruntașilor de 
la guvern, va avea în chipul acesta putința 
de a contribui, acum mai din vreme la de
săvârșirea lor și mai pe urmă la legiferarea 
lor, iar opoziția va trebui atunci să îa o 
poziție hotă'-ită și definitivă, ..care nici de 
cum nu poate fi dușmănoasă reformelor 
și intereselor țării.

*

zîmbiod, roșu la obraji, cu buze rumene 
și cu căciula pe ureche.

— Hei!... puiculiță, baba o dus fri
gurile și mie mi a lăsat spre sănătate și 
armă contra boaielor, brâu ista!

Se însbrățșară de bucurie și luceafă
rul de ziuă zîmbea prin fereastră oătră ei, 
de după vîrfurile dealului Vlădesei.

— Vez’ dragă bărbățele! — Nu ți-am 
spus io, că baba Vrabie e mare docto
riță ! ?

— Nu mi a: spus! — Dar acum fă-mi 
merinde; că azi mă duc la Cluj, — azi e 
târg de țeară, vând iapa cu mânz cu tot.

— Și-mi cumperi dragă cizme romișe?
— Cumpăr puico! — Așa să trăiesc, 

numai să pot vinde cu preț!
— C’o să vinzi dragă cu preț bun! 

Vei vedea ce-ți spun, știi când să-mburdă 
norocul încoace, apoi încoace cade, — 
...bine că te văd iar sănătos, tare mare și 
frumos, — puiule ți-a fi de3tul atâta me
rinde ?

— Destul! — Acu scoală sluga, să 
curețe nițel caii, — pănă atunoi, dă-mi să 
rumeg ceva, — așa’s de flămând puico, 
că-mi pare că n’am mâncat de-o lună!

— Acum nu ma: ceri apă? — ha! 
ha! ha!
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Aceasta va face pe șeful opoziției să 
>avizeze*  într’un ch:p si ori și cum cred 
că nu va putea >aviza«, în starea spirite
lor și nevoilor țărănimii de azi, decât în mod 
favorabil reformelor mântuitoare pentru 
țară. — Și aceasta pentrucă pe lângă opi
nia publică, sunt mulți fruntași conserva
tori, cari cred antipatriotic nu numai a 
pune piedici reformelor dar chiar a nu 
contribui la legifera-ea lor.

De altfel printre culise se șoptesc 
mul'e. Chiar și aceia că, pentru trăinicia 
reformelor, n’ar fi exclus un guvern de 
coaliție a celor două partide. Din faptul 
că aceasta ar fi părerea dlui Kalinderu se 
deduce că nici M. S. Regele n’ar fi contra 
într’un astfel de guvern se crede că ar fi 
și dl Kalinderu, care i>r vrea în aceste îm
prejurări să facă politică militantă pentru 
prima dată în viața sa.

Dar acestea sunt lucruri nesigure.
*

Una dintre reformele mai mici, cari 
vor fi aduse în Cameră, e reforma jan
darmeriei. In virtutea unui proect întocmit 
în deplin acord între miniștrii internelor 
și răsboiului, jandarmeria de azi ar fi în
locuită cu soldații de cavalerie din al trei
lea an de serviciu.

Intre părțile bune ale acestei reforme 
e și acelea că noua jandarmerie trecând sub 
ordinele ministrului de răshoi va fi scutită 
de influența și amestecul dezastros pentru 
executarea legilor, al prefecților de județe 
și al oamenilor politici din provincie, că
lăuziți mai mult de interese meschine de 
partid — și va urma strict prevederile re
gulamentelor militare. Ar mai fi apoi și 
împuținarea cheltuelilor, într’ucât această 
jandarmerie este trecută în budgetul ar
matei, care rămâne acelaș. Afară de ace
stea, ministrul de răsbol vrea totodată să 
încerce dacă, pentru arma cavaleriei, doi 
ani de serviciu ar fi de ajuns.

Deși actuala jandarmerie lasă mult 
de dorit, totuși este o lipsă de care ea ar 
putea mai ușor să fie scutită decât o jan
darmerie de militari. Este știut că jandar
mul numai atunci e jandarm, când și-a fă
cut din ocupația lui o meserie ale cărei 
ițe le cunoaște ou deamănuntul din fir în 
păr, care are inițiativa proprie, experiența 
gată,îndelun ascuț/șul de spirit ce ți-1 dă 
frecarea multă prin lume și mai presus, 
dragostea de o meserie care iți dă pâne 
și un viitor oare care — toate lucruri pe 
cari nu le are și nu le poți cere ‘soldatu
lui care abia așteaptă să treacă al trei'ea 
și cel din urmă an de armată.

*
Să ventilează din nou și să ia mai 

în serios ide:a unui minister al muncei tji 
al sânătâței publice.

In adevăr se simte lipsa unui astfel 
de minister, care ar fi cu atât mai folosi
tor țării, cu cât ar fi scos de sub influ
ența politicei.

El ar avea chemarea de a reglementa 
munca atât în oraș, în ateliere (îndeosebi 
a femeilor și copiilor, cari au nevoie să 
fie probjați) cât și mai cu seamă la țară 
unde, mai mult decât aiurea, se simte ne
cesitatea intervenției unor autorități, care 
să pună la adăpost pe muncitorul agricol 
de exploatarea proprietarului și arendașu
lui. Ar avea r.poi să lupte cu toate boalele 
cari bântuie țărănimea, obicinuită a duce 
o viață puțin igienică, care ar urmașă fie 
pe viitor de aproape privegbiată. — S’ar 
presupune atunci organizat un serviciu sa
nitar complet și cât se poate mai preocu
pat de îndatoririle sale.

— Oi las o la Dumnezeu, pe urmă îmi 
părea că am broaște în stomac, oâtă apă 
am beut, acum nu mi-i sete!... baba m’o 
pus în rând.

III.
Tănase Măcău, vându bine animalele 

și acum dela aldămaș, venia prin piața 
Clujului, cu voe bună, pocnind din degete 
a horă și joc, pășia ca la cătunie în vreme 
ce brâul flutura frumos în vânt, și cele 
două capete mai lungi înciucurate să. bă- 
teau de pulpele picioarelor. — Niște domni 
de ăia îmbrăeați în negru, se uitau mirați 
la el, — și el la iei — el credea eă-1 pri
vesc așa din pricina cu voia lui cea bună, 
— dar ei nu știu ce credeau, — destul 
că la looul unde astăzi stă Mătieș-Craiu 
călare, — hop, doi pintenați s’apucă de 
brâul , lui cel temut, — și’ncep al trage 
unul înoolo, altul încoaoe:

— Heeeșl — nie ho! CioarelOr 1 Brâu 
vă trebue ?

— Le ! vele !
— Oho’ — mă, doar nu-s beat! — 

Ue vreți voi ou mine?
— Jos cu ața aista, neze csak!
— Oe ață mă! — Ha mă pilugilor... 

Ce vreți voi ou brâul meu cel fermecat? 
Ei? — v’ar trebui și vouă contra friguri

Lipsa caselor de locuit face și pe Pri
măria orașului să se ocupe de aproape de 
această problemă. Ea e hotărâtă să încu
rajeze ori-ce întreprindere, care s’ar oferi 
să clădească case igienice și ieftine pentru 
locuit. Promite să scutească de taxe de 
construcție etc. Ba chiar să oferă să dea 
acestor societăți, spre acest scop, locurile 
ei pe prețuri scăzute.

Astfel s’a constituit societatea > Că
minul*  atașată pe lângă Banca Poporului 
de sub direcția d-lui Cristache Staicovici 
— societate care prezintă cele mai multe 
garanții.

Pe de alta parte Primăria are de gând 
să îmfrunsețeze cât mai mult străzile de 
la margini pentru ca să facă cu putință 
clădirea de locuințe hune în acele părți.

*
La Ateneu a fost deschis Dumineca 

trecută Congresul agronomic al » Societății 
absolvenților școalel de agricultură de la 
Herăstrău*.

Au luat parte între alții d-nii Kalin
deru, Băicoianu, Dr. Angelescu, deputat 
Cristu Negoescu, S. P. Radianti, Popovici 
Lupa și Vasile Moga.

Congresul a fost deschis de d-1 S. P. 
Radianu, care după-co arată scopul con
gresului cu programul celor ce urmau să 
se discute, vorbește între altele de mijloa
cele prin cari s’ar putea introduce o cul
tură agricolă mai rațională la țăran. D-sa 
face în urmă un apel la proprietari și la 
absolvenții școalei de agricultură cari (în 
calitate de conducători ai culturilor) în 
deplin acord ar putea contribui cu price
perea și bunăvoința lor foarte mult pen
tru îmbunătățirea soartei țăranului, care 
ar putea rftoate întreit și împătrit din pă
mântul său. Mai vorbesc d-nii Kalinderu, 
Cristu Negoescu, care prin toate mijloa
cele propune mai întâiu de toate schimba
rea radicală a felului de educație al țără
nimii, de pănă acum — și mai mulți agro
nomi cari cu cunoștințele lor agricole și 
cu practica îndelungată a agriculturii în 
mijlocul țărănimii aduc multă lumină și 
elemente noi cari pot să presideze la în
drumările ce se vor da în vitor.

Marți la 9 Octomvrie s’a început se
ria concertelor simfonice din acest an, de 
sub direcția măestrului Dinicu, cu orhestra 
permanentă a ministerului de instrucție.

începutul s’a făcut cu bucăți alese 
din Haydn și Wagner. Orhestra a avut con
cursul d-rei Cella Delavrancea, pianistă, 
fiica marelui nuvelist Barbu Delavrancea. 
Talentul său neîntrecut a smuls în cea 
seară aplause frenetice din pai tea publi
cului fâcându și prima cunoștință cu el 
numai printre flori. Cu trei zile înainte nu 
se mai găseau bilete și acum cine voește 
să ia parte la concertele simfonice, trebue 
să se îngrijească de bilet cu o săptămână 
înainte.

*
Se confirmă știrea, că holera bânlue, 

aici, aproape de r,oi, în Ghișinăul Basa
rabiei. Din partea >Serviciului sanitar*  s’au 
luat’ măsuri excepționale, înebizându-se 
chiar multe din trecătorile de pa linia Pru
tului, iar trecătorii și măifurile prin singu
rul punct încă deschis (Unghenii) sunt su
puși la cele mai riguroase controls și des- 
infectări.

M.

lor? Cumpărați-vă... ăsta-i al meu, — să 
nu vă atingeți că vă bate Dumnezeu!

— Ejnye kutya teremttete 1 jos cu el 
chind spunyem, că mink facsera magâoak 
asâ un batai, chit halva rămânyi itten ! — 
porcele moț! — ala nu ertat să purtam, 
che i olăh tricolori!

— Ce mă! ce păi!
— Dai ala la rainye mindjar?
— Da să vii tu cu toate babele voas

tre din oraș și ăsta nu-1 dau, — ăsta nu-1 
dau pentru tot orașul, pentru toată lumea, 
nici d-lui solgăbirău.

— Che dai tu olcsob is! — Și acum 
s’apueară cei doi polițiști la asalt, iar T&- 
nase văzând că nu i de glumă, ci că ăștia 
vreau să-i iee talizmanul contra frigurilor, 
se ținu în dreptul său a-se apăra de ban
diți și ridicând c’o învîrtitură peste cap 
cizmele ramișe, suse în căleâe, cele cum
părate nevestei sale, —■ le izbi în fața 
unuia, la care călcâiul îi rupse doi dinți, 
iar la alalalt cealaltă cizmă î-i turti nasul. 
Și-acum era sânge pe piață, și era sânge 
pe brâu, și pe călcâele cizmelor ramișe 
ele Savincei.

— Ce credeți voi, că io ra’oi iăsa să 
mă scuture frigurile? zise el, mai închi
nând câteva, și-acum vrea să plece, știind 
astfel afacerea încheiată.

O nimerită caracterizare a situației 
în care se află societatea săsească-

O găsim într’un articol scris ungu
rește, pe care ținem să-l dăm în traducere.

<ln luna aceasta trecusem prin mai 
multe orașe săsești, din Ardeal. Pe când 
eram copii, aceste orașe aveau încă de tot 
caracterul german. Eiementul român se 
găsea numai ca servitori și servitoare în 
mijlocul orașului, numit cetate. Brașovul 
de trai făcea puțină escepți?, unde inteli
gența comercială mai era compusă și din 
români și greci. Sibiiul însă, cu toate că 
era sediul Mitropoliei române ortodoxe, nu 
era știrbit în .caracterul național săsesc; 
clerul ortodox era izolat într’o parte mică 
a străzii Măcelarilor.

La marginea fiecărui oraș era un car
tier român. In democratica viață indus
trială și agronomică a sașilor ei dădeau 
pe heloți, și prin îndeplinirea muncelor mai 
grele, făcusă cu putință fiecărui sas, să ia 
parte ia viața publică, după cum îl în
demna chemarea.

Astăzi împrejurările s’au schimbat cu 
totul. La orașe ceJ puțin, agronomia să
sească s’a sfârșit, fiindcă pământurile au 
trecut pe mâna cartierului român, ca pro
prietate sau numai cu chirie. Sașii mai țin 
numai pometuJ, grădinile, viile și hemeiul 
pentru trebuințelejeasei. Chiar și în acestea, 
lucrarea bine plătită o isprăvește românul. 
Apoi românul are puț’ne trebuințe, primi
tive, și din agoniseală an de an pune bine 
mai mult decât sasul. A învățat acum sis
temul practic al cultivării intenzive, ș>, este 
aproape sigur, acuși va cunoaște mai bine 
modurile de speculare și valorizare, când 
apoi va începe să cumpere și grădinile cu 
pometurile. Sasul are tă le vândă, fiindcă 
speculația lui proprie îi este mai mare de 
cât conservativi8mui. Noua generație, care 
nu poate spori cu principiul de doi copii, 
nu mai urmează meseria părinților. Mai 
cu seamă dacă aceștia au fost agronomi, 
copii vor trece la cariere știențifice, sau 
vor începe ocupații industriale.

In amândouă aceste cazuri, îi deci
mează cu adevărat emigragrea. Din mai 
multe cauze, particulare. Studentul de uni
versitate ajunge în streinătate, unde se a- 
mestecă în viața so ială a claselor burgheze. 
Acolo, burghezimea e mai bogată decât Ia 
noi, și dă să prindă, numai de poate, pe 
tinerii în cariere știențifice. Tânărul, cres
cut de-acasă în spirit pangerman, uită, fi
rește, repede pe Cati și pe Marichen a 
vecinului de-acasă, cu zestre de cel mult 
5 — 20 mii coroane, de dragul Hildei sau 
Helenei din străinătate, a cărui tată ușor 
poate «slobozi» 40 până 100 mii de mărci.

Asta e i auza, de sporesc în așa mă
sură fetele bătrâne, pipernicite, îu orașele 
săsești. Pe deasupra, oricine cunoaște în- 
fluința femeii asuprajamiiiei, va observa nu
mai decât,ce ușor îi este acelei soții streine, 
fie ea din imperiu, sau din provinciile ina
lienabile — având puterea banului — să 
ducă de aci familia bărbatului ei. Nici că 
aș p ânge pe urma lor, dacă averea acestor 
familii colonizate n’ar fi pradă ieftină pen
tru români.

Sasului nu i-e drag de român. Iși 
teme de el naționalitatea. Cum însă anti
semitul maghiar are pe «ovreul lui de 
casă», cu care face escepție, tot așa fle
care sas are un Ion sau un George pri
pășit pe la casă și desmierdat. — Este cu 
neputință, desigur, să contestăm o bună 
stare la toți sașii, au ei întă o însușire 
frumoasă, care le face multă stricăciune : 
prea de tot mult jertfesc pentru obște’ 

Ei dar abia făcii trei pași și iată doi
sprezece polițiști m'i-1 prind, îl leagă iute 
și-l duc la casa orașului pe sus, iartâiga- 
rii din depărtare văd cizmele pe umărul 
lui Tănase și văd fluturând brâul talisman, 
— ba văd pe Tănase Măcău cum îndeasă 
la pumui peste capetele celor ce’I duc pe 
sus ca pe un mare împărat, încrețind din 
frunte, — și gând'ndu se pare că la scum- 
pătatea acestui odor de brâu. — In scurt 
timp a dispărut sub poarta mare — și 
dintre zidurile ascunse deodată cu seara, 
se auziau țipete năbușite, lovituri surzi și 
gemete înfiorătoare, — care făceau să se 
cutremure inima omului.

Da! — voiau a-i lua brâul, —- și acum 
iar îl scuturau frigurile, — dar frigurile 
ungurești așa, încât îi săriau dinții și-i pâ- 
răiau oasele ! — Așa, că și azi îl mai scu
tură când își va aduce aminte de aceea 
noapte înfiorătoare.

Cu glas înecat, prin zidurile groase 
3trăbătea un cântec amorțit și istovit cam 
așa :

Mf-rgeți în petiii și stani 
Friguri reci de-o mie de am, 
Că vă rup și vă zdrobesc 
Vă spânzur și vă belesc, 
De mi-ți omorî de tot 
Brâul nu vil dau nici mort!

prea în multe fonduri își bagă banii. Mulle 
din aceste fonduri trec în puterea româ
nilor, fără de nici o recompensă. Chiar și 
cele culturale însă, trese oameni pentru 
străinătate, cum am văzut.

In industrie, situația lor este tot ase
menea. Industriașul sas se distinge mai 
mult prin conștiențiositate decât prin is
cusință. Unde mai pui lipsa îndrăsnelei, 
lipsa spiritului de întreprindere. Nu e de 
mirat deci, dacă cei inițiați în marea in
dustrie, sunt cei mai mulți în serviciul ca
pitalelor mari străine, și numai puțini se 
luptă aci acasă cu greutățile primitivei in
dustrii de fabrică.

Aceasta desvoltare rapsodică a rasșei 
săsești în orașe, arată deajuns cât de pu
țină — nimica — putere agresivă pot să 
desfășure sașii față de espanzlunea română.

Românii sunt de inteligență inferioară 
au însă și trebuințe puține. Sunt ce-i 
drept »slendriani« (supeificiali) în culti
varea pământului, dar în schimb au o 
mare iubire pentru dobitoacele loc. De-o 
bună vreme conjuncturile, situațiile econo
mice, sunt în favorul prăsirei de vite, iar 
de când au pământuri, românii nu mai 
dau gunoiul la sasul care ține mai puține 
vite. In multe ramuri da producție apucă 
înaintea sașilor, cari de altă parte în cul
tivarea plantelor și nutrețurilor diferite tot 
mai mult se luptă cu greutăți, ce provin 
din lipsa de gunoi, luat pănă acum dela 
români, pe nimica.

Fără îndoială, aceste împrejurări au 
o influință deprimstoare asupra vieții su
fletești a sasilor, ce se observă în tot lo
cul, în societate în viața publică, pe stradă 
chiar. In aceiași măsură se observă înăl
țarea sufletească, dorul de viață, la românii 
ce-s așezați între ei.

Românul are mulți copii, dar se și 
trudește după ’mai mult câștig... El nu 
emigrează .. Feciorul țăranului român șade 
deja în stradele patricienilor sași... O ge
nerație deja câștigă un hotar de jumătate... 
Și nu se bat după învechitele case săsești, 

I în surpare, a căror prăpădire grabnică o 
vestesc firicelele de iarbă, ce străbat pea- 
tra de pe marginile de stradă. Românii 
tae străzi nouă, cu case largi, încunjurate 
de grădini.

Ar trebui ca sasul să treacă prin o 
prefacere temeinică, fără însă ea să se 
peardă însușirile lui prețioase. Rău este, 
că acuma în ceasul al unsprezecelea nu 
s’a făcut măcar întâiul pas pentru aBta. 
Nu poate fi bucurie pentru mine, văzând 
căderea orașelor săsești, în un jumătate 
de veac, fără ca supremația maghiară să 
se fi întărit cât de puțin prin asta.*

Atâta publică ziarul »M.«, și cu a- 
ceasta concluzie sfârșește autorul. De si
gur, nu putem fi în acord cu toate ce 
spune despre noi, și mai puțin putem 
aproba părerea de rău finală a lui. Trebue 
apoi să accentuăm : niciodată noi n’am 
urmărit o politică de asimilare față de 
sașf. »Inghițirea« lor este un proces na
tural, nesilit, al împrejurărilor date. Noi 
nu suntem agresivi, dar nici sașii nu sunt 
defenzivi 1! Ei nu știu altceva decât a se 
căina, și a fugi ca cop Iul cel mic la poa
lele mamei.

Dacă oarecui îi pare rău de dispa
riția vigurosului și sănătosului element 
săsesc, fără îndoială întâiașidată noi sun
tem acela. Putem noi însă opri dispariția 
lui, când asta parcă este soartea lui ? Apoi 
ne gândim și noi așa: dacă nu i scăpare, 
mai bine să avem noi folos decât alții.

Cine știe spune un cuvânt mai sincer, 
să-l spună ! 5. D.

Luând căptușala din păRrie, îl vîrî 
acolo și nu l’au găs't oricât l’au căutat și 
și-au spart capul după el...

Sărmanul Tănase, a treia zi veni acasă 
adus cu carul vecinului, — și bătucit ca 
mărul, cât te prindea mila uitându-te la «1.
— Acuma însă nu baba Vrabie l’a vindecat, 
ci d I Dr. Morgenstern, — care i-a găsit 
leacul... Noroc că Tănase le arunca toate 
leacurile jupânului în vale, — și de sub 
straiu scotea cu lacrim de bucurie brâu),
— îl săruta, și-l ascundea iar, pănă și de 
muerea lui, — și după ce s’a însănătoșat,
— l’a dus brâul Bub daruri — și l’au sfin
țit părintele, dar sfințit a fost acela și alt
cum, că Tănase pe viața întreagă a rămas 
schilav.

Baba Vrabie a zis, că ea știe lecui 
toate boalele, — dar pentru friguri un
gurești n’are leac lumea asta!

1. Rodina.

Din carnetul unui judecător.
Inculpatul e dat în judecată pentru 

că a bătut crunt pe o femee, care voia 
să-i ducă la oborul de gloabă vitele prinse 
în holdele ei.
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0 mare Procesiune pentru ploaie a 
avut loc Duminecă în București. Sfânta 
solemnitate s’a început priutr’un serviciu 
divin, oficiat la Mitropolie de cătră P. S. 
Sa Arhiereul Meleție Gălățeanu, asistat de 
mai mulți preoți. Un mare număr de cre
dincioși au luat parte la sfânta slujbă. 
După terminarea liturghiei duminicale, cle
ricii eșiră în curte. In clipa aceea întreaga 
Capitală vibra de sunetele clopotelor dela 
toate bisericile. Cortegiul se formă astfel: 
Un pluton de sergenți; corul seminarului 
central și acela al seminarului Nifon; 
preoții delegați de bisericile din Capitală, 
în odăjdii purtând icoane; P. S. Sa Arhie
reul Meletie preceda sicriul cu moaștele 
Sfântului Dumitru, încunjurat de arhiereii 
Evghenie Humulescu, Justin Săulescu, Ef- 
timie Vasilescu, Valerian Chlriță, marele 
eclesiarh al sf. Metropolii și de duhovnicul 
Metropoliei părintele arhimandrit Teodosiu 
Chirculescu. De ambele părți ale cortegiu
lui erau lungi cordoane de gendarmi. Mii 
de credincioși urmau sfintele moaște. Când 
cortegiul se puse în mișcare toate cape
tele se descoperiră ; iar corurile începură 
rugăciunile. Cortegiul a parcurs piața Bi- 
bescu-Vodă, calea Rahovei, str. Carol și 
calea Victoriei până la șosea. Sicriul cu 
sfintele moaște a fost așezat în pavilionul 
muzicei, transformat în capelă, din fața 
fostului bufet. Aici se făcură mai multe 
rugăciuni. La întoarcere cortegiul a par
curs: bul. Colței, str. Colței, piața Sf-tului 
Gheorghe.

Teatru Zaharie Bârsan. Vestim cu 
plăcere pe cetitorii noștri că d-1 și d-na 
Z. Bârsan, artiștii noștri dramatici, vor 
aranja săptămâna viitoare în Brașov, două 
reprezentațiuni teatrale, ia cari își va da 
concursul și corul «Acordul*  din Brașov. 
Prima repiezentațiune va avea loc Joia 
viitoare. Ar fi de dorit ca la aceste repre
zentațiuni să i-a parte nu numai Românii 
brașoveni, ci și cei din comunele înveci
nate. Amănunte vom publica în numerii 
viitori.

Convocare. Prin aceasta aducem la 
cunoștința publică, că adunarea generală 
ordinară a uReuniunei femeilor române 
din Brașov*,  pe anul 1906/7 se va ținea 
Marți în 6 (19) Noemvrie a. c. la 3 oare 
p, m. în sala cea mare a gimnaziului ro
mânesc din Groaver. Brașov, în 8(21) Oc
tomvrie 1907. — Comitetul Reuniunei fe
meilor române. Elena Sabadeanu, presi- 
dentă. luon Lengeru, secretar.

Un tiner cuminte! Tinerul Ioachim 
Sociu a învățat la școală 12 ani, a ispră
vit la gimnaziul din Făgăraș, unde a dat 
esamenul de maturitate (bacalaureatul) 
cu bun afîrșit. Și apoi — a întrat acum 
de curând în fabrica de mașini A. Rieger 
din Sibiiu, ca să învețe meseria. Asta e 
știrea, ce o primim — zice «Tovărășia*  — 
și la care ne oprim aici cu o nemărginită 
bucurie. Căci în faptul acesta găsim să
mânța unei roade îmbelșugate, pe care 
dat ne va fi să o avem, în cazul când pil
da tinărului Sociu va fi urmată de alți ti
neri români, ce se simt cu chemare pen- 
truca prin meserie să-’și asigure un loc 
de frunte în viața noastră națională și să 
reverse cinste și bun nume asupra popo- 
rului, din care fac parte....

...„Fractura cubitusului și radiusului 
mânei drepte... două luni de Incapacitate 
de lucru"... zice oertificatul medical.

Martore de fapt: muma, cumnata și 
o vară a inculpatului, femei cari au sărit 
împreună cu dânsul să scape vitele.

La înfățișarea trecută s’au ascultat 
fără jurământ mama și cumnata A răspuns 
că nu știu nimic. Azi e de ascultat vara.

înainte de a fi adusă martora, se în
treabă inculpatul. Răspunde cu tărie că 
nu e adevărat, „nu știe la sufletul lui“; 
_  pe reclamantă trebue s’o fi bătut băr-- 
batu-său, care se îmbată în toate zilele 
și acum aruncă vina pe el fiind-că să gă
sesc în prigonire pentru uu pogou de pă
mânt și ca să-și scape pe bărbatu său.

Advocatul inculpatului face semne 
de aprobare din cap. E foarte mulțumit 
de răspunsul clientului său.

Vine martora.
E galbenă, — se codește, — ține 

crucea numai cu vârful degetelor, îngână 
jurământul ou gura pe jumătate ; se în
chină pe dos, de jos în sus.

Judecătorul către-martoră :
— Ia seama! Ai jurat pe sfânta 

cruce, înaintea iui Dumnezeu, care vede 
toate, că ai să spui numai adevărul. 
Legea te pedepsește daoă s’o dovedi 
c’ai jurat strâmb. Dar înainte de lege să

... Lumea noastră nutrește păreri ru
șinos de greșite despre meserii și negoț. 
La tot pasul ne întâlnim cu păreri, că a 
fi măestru ori negustor însemnează a avea 
în societate un Ioc la coadă și că un ne
gustor ori meseriaș e mai puțin, mai în
dărăt chiar și decât un scriitor de pe 
la vre-o cănțălărie. Cine nu a văzut de 
pildă părinți, cari mai bucuros își mărită 
singura fată ce o au cu un slujbaș ce are 
o leafă lunară de 40—50 florini decât cu 
un meseriaș ce lucră cu 2—3 calfe ori un 
negustor cu o bună prăvălie? Ii auzi zi
când : «ori cum dar tot e între domni*.  
Parecă meseriașul ori negustorul n’ar fi 
domn, nu și-ar putea asigura în societate 
loc mai de frunte decât un biet funcțio- 
năraș, cu coate goale și cu averea în un 
cufăraș.

La alte neamuri, mai luminate mese
riașii și negustorii, dau fruntea societății. 
In jurul lor și prin ei se învârte întreaga 
viață a țării. E adevărat însă că negusto
rii, și meseriașii acestor trei sunt mai bine 
pregătiți, ca ai noștri. Pe aceia nu lenea, 
nici sila nu i-a svârlit în brațele meseriei 
ori a negoțului. Aceia și-au câștigat mai 
întâiu în scoale învățătura și creșterea 
trebuincioasă unui om cult și numai după 
aceia s’au apucat de meserie și de negoț. 
Ori apoi în cele mai multe cașuri numai 
acei băieți au fost îngăduiți la meserii și 
negoț, care s’au ales dintre ceilalți prin 
hărnicie, prin istețime și prin puterea de 
judecată și de voință. Pe cei mai slabi în 
alte țeri îi lasă să se înfunde prin cănță- 
lării, ca scriitori, ce-’și fac slujba de azi 
pe mâne ca și o mașină fără să-’și mai 
spargă capul cu nimica.

Petrecere în Brașovul-vechiu. ’Reu
niunea femeilor române pentru ajutorarea 
și înfrumsețarea sfintei biserici din Brașo
vul-vechiu*,  învită la producțiunea teatrală 
împreunată cu tablouri vivante și urmată 
de dans, care se va aranja Sâmbătă în 27 
Octomvrie st. v. (9 Noemvrie st. n) 1907, 
cu concursul binevoitor al tinerimei ro
mâne din Brașovul-vechiu, în sala hotelu
lui «Central*  Nr. 1. începutul la 7’/2 oare 
seara. Prețul de intrare: de persoană 1 cor., 
Galerie 1 cor., de student 60 bani. Venitul 
curat este destinat fondului «Reuniunei 
femeilor române gr. or. pentru ajutorarea 
și înirumsețarea bisericei «Sfintei Adormiri*  
din Brașovul-vechiu. Contribuirile peste pre
țul de întrare se primesc cu muițămită și 
se vor publica. Bilete de de vânzare se află 
la librăria A. Mureșianu, la Eremias Nepoții 
și seara la cassă.

Programul: 1) Muzică. 2) Canțoneta: 
«Chirița în voiagiu*,  de Vasile Alexandri. 
3) Trei tablouri vivante. 4) Muzică. 5) Mo
nologul: «Achim Filăru«, de A. P. Bănuț. 
6) Muzică. 7) Teatru : * Nunta țărănească*,  
tablou național într’un aut de Vasile Ale
xandri.

Fă bine neamului tău. Ca să se în- 
mulțiască clasa industriașilor și între Ro
mâni, redacțiunea foii «Meseriașul*  din Lu
goj mijlocește gratis 'plasarea de băieți la 
meseriașii noștri, cari caută și întreabă 
tot mai mult după băieți, învățăcei (șagîrți, 
inași) la această redacțiune. La tăria nea
mului zidește tot natul, care ajută clasa 
aceasta. Redacțiunea ’Meseriașul*  roagă 
deci pe tot iubitorul de neam Român să-i 
caute și să-i ceară întrevenirea pentru așe
zarea de atari băeți, căci ar avea totdea
una unde. Preoților și învățătorilor mai 
săraci li-ar da foaia chiar pe jumătate pre
te gândești la Dumnezeu care nu doarme 
și care te lovește când cu gândul nu gân
dești, îu ce ți-e mai drag. Dacă vei spune 
minciuni și ți s'o întâmpla pe urmă vr’o 
urgie, de geaba o să te bocești. Să-ți 
aduci aminte de jurământul de astăzi!

In vremea asta inculpatul se sucește 
de colo pănă colo, par’că l’ar lua cu frig, 
— își strânge mereu cojocul la sân, în
trerupe pe judecător:

— Stai! a mințit maica și cumnată- 
mea Manda. Eu am bătut o (către vară-șa 
care și-a pierdut cu desăvârșire cumpătul): 
Spune drept, Lino! Gum ne am dus să 
luăm ghitele... cum a dat să ne oprească... 
cum am loghit-o, cum am pisat-o... (își 
strânge cojocul la sân)... spune drept... 
spune tot...

Se oprește, se uită rușinat în dreapta 
și în stânga la lumea din sală, pe urmă 
lasă capul în jos și răsucindu-și căciula, 
zice simplu:

îmi sunt acasă amândoi copilașii bol
navi de aDghioă în gât.

** *
La Curtea cu jurați.
Tudose Petre și Marin Petre, amân

doi flăcăiandri, unul de 19, celalt de 17 
ani, au omorât pe Lizandru Anghelina 
văduva.

E obiceiu la țară ca în noaptea moș- 

țul (pe 1 fl. 20) numai ca să-i angajeze 
la acvirarea de băeți pentru cariera indus
trială. Adresa: Redacțiunea «Meseriașul*  
Lugoș.

Necrolog In Tohanul-vechiu a încetat 
din viață, Marți în 29 Oct. st. v., după 
lungi și grele suferințe, Elena Glococean 
n. Stoica, soția comerciantu'ui Glococean, 
în al 50-lea an al etății și al 23-lea al fe
ricitei sale căsătorii. înmormântarea va 
avea loc Vineri 1 Nov. st. n. Odihnească 
în pace 1

Alegerile pentru a treia Dumă. Luni 
s’au îuceput în întreaga Rusie alegerile 
pentru a treia Dumă imperială. Până eri 
au fost aleși 327 deputați, dintre cari 166 
din dreapta și monarhiști, 98 octombriști 
și moderați, 25 cădeți, 19 din partidul stân
gei, 9 social democrat', 6 mohametani, 3 
din partidul renovărei pe cale pacinică, 1 
polonez.

Chipuri școlare oprite. Ministrul de 
culte urmărește cu stăruință vrednică clă
direa statului maghiar, scoțind orice petri- 
cică ce nu se potrivește în zid. Astfel de 
petricică este și seria de tablouri «Coală 
cu icoane pentru școală și casă*  cari au 
păcatul să fie imprimate în România, și să 
fie scrise numirile cu litere românești. Mi
nistrul le-a oprit deci.

Centrala pentru tovărășii - se apro
pie tot mai mult de întrupare. Statutele 
— scrie «Tovărășia*  — sunt deja ispră
vite și acum sunt sub ultima revizuire. 
Pregătirile pentru adunarea generală de 
constituire înaintează regulat, așa că nă
dăjduim că în câteva zile ne va fi dat să 
publicăm convocatorul.

învățătorii români aplaudă frenetic 
vorbirea unui inspector școlar, care le ți
ne lecții despre patriotism în felul obiș
nuit. Âșa scriu foile maghiare despre cei 
din cercul Aradului. Să fie adevărat?

Tovărășiile Rutenilor. Din priiegiui 
milleniului guvernul sub cuvânt că vrea 
să înbunătățească soartea Rutenilor a por
nit o așa numită «acțiune ruteană*  în 
fruntea căreia a așezat un trimis al gu
vernului. întreagă acțiunea să razimă pe 
puterea tovărășiilor. In vreme pe 10 ani 
s’au alcătuit în cele 6 comitate cu popu
lație ruteană nu mai puțin ca 125 tovă
rășii de credit, care au 25 mii 457 mem
brii, care au plătit pănă acum quote (acții) 
suma de 775 mii 205 cornane 39 fileri. 
Depunerile li-se urcă la 827 mii 555 cor. 
ce rezultate am ști noi să arătăm dacă 

î ne-am ști pune pe lucru și mai ales dacă 
am avea o conducere centrală. Iată o nouă 
explicație a rostului de a înființa cel pu
țin o centrală pentru tovărășii! — z ce 
«Tovărășia*.

Aviz. Se aduce la cunoștință, mem
brilor. sprijinitorilor și tuturor celor ce se 
interesează de > Asocia (iunea pentru spri
jinirea învățăceilor și sod. rom. meseriași 
clin Brașov*,  că localul acesteia nu se mai 
află în strada orfanilor, ci în strada. Cas- 

; telului Nr. 66 — (ceva mai la vale dela 
casa Stănescu). Se nai încunoștiințează On. 
public și despre aceea, că cine dorește să 
plaseze băeți la meserii în Brașov, prin 
intermediarea numitei Asociațiuni, să se 
adreseze vice-președintelui acesteia, d-lui 
llie Savu, comerciant în Brașov._______ 
ajunului băeții să se adune la unul dintre 
dânșii și să vegheze pănă spre ziuă, când 
pleacă cu colindețele. Fie-care dă gazdei 
un ban de zece, pentru băutură și pentru 
gazul ce se arde. Se cheamă banul de 
lumină. S’au adunat de rândul ăsta la 
L’zandru. Tudose și Marin i-au cerut să 
le mai dea ceva de băutură, dar Lizandru 
s’a împotrivit, văzându-i cam treouți. 
Ceartă ; bătae. Dacă du l’ar fi lovit dela 
înoeput cu ciomegile în oap, Lizandru ar 
fi putut da cu amândoi de-a asvârlita. Era 
cel mai voinic flăcău din sat. Dootorul 
se miră în visum et repertum cum a mai 
putut trăi cu toate oasele capului fracturate 
și cu așa meningită traumatică.

Amândoi acuzații, albiți la față de 
cele trei luni de prevenție, stau nătângi 
buimăciți de privirile îndreptate către 
dânșii; nu știu unde să-și ție mâinile. în
dărătul lor, Ținea mama lor, plângând, 
cu mâna peste gură.

Dincolo partea civilă, mama mortu
lui. E cu părul sbârlit, cu privirea rea și 
rătăcită.

Președintele, adresându-se ei :
— Dumneata ești Anghelina văduva, 

muma mortului?
— Eu.
— Te constitui parte civilă? Cu cât?
ADghelinu se uită de jur împrejur. 

N’a priceput.

Pentru institutul »Eliade*  din Ploești 
se caută de urgență un profesor de limba 
germană cu certificatele în regulă. A se 
adresa la numitul institui în Ploești (Ro
mânia).

Adunarea generală
a «Reuniunei române de gimnastică și 

cântări din Brașov*.

Vinerea trecută și-a ținut adunarea 
generală anuală „Reuniunea rom. de gim
nastică și cântări din Brașov", fiind de 
față peste 60 membrii ai reuniunei.

Din raportul general al comitetutului, 
cetit în adunare, estragem următoarele: 
Partea primă a raportului se ocupă în mod 
amănunțit cu excursiunea făcută în Oct. 
anul trecut la București, apreciând pe larg 
importanța concertelor date la București. 
Din partea a doua a raportului rezultă oă 
reuniunea a dat un al treilea concert în 
1/14 Iunie în Brașov. La concertele date 
în București au luat parte 93 cântăreți, 
iar la cel dat în Brașov 70. Reuniunea a 
numărat în anul espirat 7 membri ono
rari, 7 membrii fundatori și 52 sprijinitori. 
Secția de gimnastică a numărat 21 mem
brii. Dinstre membrii reuniunei au încetat 
din viață membrul fundator Simion Da- 
mianu și membrul sprijinitor Dionisie Fă- 
gărășanu.

Din raportul de cassă rezultă că ve
nitul curat al concertelor date la Bucu
rești a fost de 1165 cor. 80 b., iar starea 
averii reuniunei cu finea lunei August a. 
c, a fost de 4676 cor. 69 b„ arătând deci 
o creștere de 1076 cor. 97 b. față de anul 
premergător.

Ambele rapoarte s’au luat cu plăcere 
la cunoștință, iar după cenzurarea socote
lilor de cătră membrii Dr. N. Vecerdea, 
I. Pricu și I. Murăroiu, aflându-se toate în 
deplină ordine, B’a dat absolutoriu vechiu
lui comitet și s’a ales noul comitet în per
soanele d-lor Dr. V. Saftu, preș., V. Oni- 
țiu, v. p., P. Dima, N. Dima, cassier, V. 
Branisce, secretar, P. Roșea, N. Neguțiu, 
archivar și N. Furnică.

După cenzurarea socotelilor reuniu
nei, membrul fundator Dr. N. Vecerdea 
adresează președintelui reuniunei o inter
pelare în afacerea unor „somațiuni" ce 
s’au adresat d-lui G. Dirna, dirigentul ar
tistic al reuniunei, în foaia locală „Deș
teptarea". Numita foaie „la cererea insis
tentă a unor persoane de mare valoare" 
publicase adecă știrea că d-1 G. Dima ar 
fi ridicat după concertele date Ia Bucu
rești în timpul șederei sale acolo dela mi
nisterul de culte din România suma de 
lei 12.(’00 pentru acoperirea cheltuelilor 
avute de reuniunea rom. de gimnastică și 
cântări din Brașov și somează pe d-1 G. 
Dima să lămurească această chestiune.

Iată interpelarea d-lui Dr. Nicolae 
Vecerdea:

Ziarul „Deșteptarea" tipărit în „Ti
pografia Ciurcu et Comp", firmă a d lor 
loan Ciurcu și Arseniu Vlaicu din Brașov, 
a publicat în numărul său 33 dela 16(29) 
August 1907 sub titlul „O întrebare*  a 
treia-oară următoarele lucruri: (Interpe- 
lantul cetește din „Deșteptarea" întregul 
articol din chestiune și apoi continuă):

Având în vedere că nici din rapor
tul On. comitet și nici din Bocoteble reu
niunei asupra acelui period, în care s’a fă-

— N’auzi ? cu cât te coitstupi parte 
civilă ?

— Ce e aia?
— Câte parale ceri ?
Anghelina vorbește repede, ou vrăj

mășie și cu desperare:
— Ce? bani? Să mi-1 plătească pe 

Lizandru al meu în ban;! ? Ce să fac ou 
ei ? N’am ce face eu ei; oă atâta am avut, 
pe Lizandru, și mi l’a mâncat câinii ăștia; 
că uite așa i se sourgeau creerașii lui pe 
nas și nu mai știa să zică nici „maică" ; 
numai arăta cu mâna la cap... N’am ce 
face cu banii, da să mi-i băgați în pământ 
unde mi s’a dus Lizandru meu, să iasă 
d’acolo când o ieși Lizandru meu...

Intorcându-se către acuzați, vede pe 
Ținea, marna lor, care plâDge în tăcere.

Anghelina își trece mâna peste ochi, 
schimbă tonul și cu o voce gravă și 
duioasă:

Or mai bine nu, că decât să păti
mească și mă-sa lor ce pătimesc eu...

Își acoperă fața cu mânile și cu un 
strigăt de sfâșietoare desnădejde:

— Aaaahl Tinco! Tinco! Și drag 
mi-era să am și eu flăcău la ooasă.

/oen AL Brăiescu-Voinești.
(„Lectura")



«ut excursiunea la București și s’au dat 
concertele respective ale reuniunei, soco
teli, a căror revizuire numai îu aceasta 
On. adunare generală s’a efectnit și aveau 
să se efectuiască, — n’am putut afla nici o 
singură împrejurare, care peste tot sau și 
numai în parte ar motiva sau cel puțin ar 
explica multele băiiueli și gravele învi
nuiri cuprinse în aoest articol;

iar de altă parte având cunoștință, 
că ziarul „Deșteptarea*  și pănă acum a 
mai publicat felurite scornituri răutăcioase 
precum și învinuiri absolut neîntemeiate 
și condamnabile la adresa unora dintre 
instituțiunile noastre culturale și a con
ducătorilor acelora, precum au fost d. e. 
acelea atacuri pe oari le-a constatat Si
nodul archidieoezan gr. or. în ședința sa 
dela 3(16) Maiu 1907 și pentru cari în 
hotărîrea sa Nr. 81 ex 1907 și-a exprimat 
în unanimitate regretele sale față de d-1 
Arsenie Vlaiou, numitul comproprietar al 
tipografiei, oare a tipărit și tipărește „Deș
teptarea*  ;

am ajuns și mă aflu în situația de a 
nu putea ști dacă citatul oomunicat zia
ristic conține și vr’un lucru adevărat sau 
constă numai din scornituri și din aceasta 
cauză, atât pentru propria mea orientare 
cât și — după cum cred — pentru orien
tarea, On. adun, generale, Vă adresez ur
mătoarea interpelație: 1. Aveți cunoștință 
de citatul oomunicat al ziarului „Deștep
tarea*  și dacă da. 2. Sunteți gata a-mi da 
cuvenită lămurire atât cu privire la reu
niune cât și cu privire la d-1 G, Dima, di- 
rigentul și conducătorul artistic al ei așa 
fel ca prin aceea să se înlăture orice ne
dumerire. ?

Președintele Dr. V. Saflu, răspunde 
imediat interpelantului. La întrebarea primă 
răspunde că deabea aoum din comunica
tul cetit de Dr. Vecerdea a aflat despre 
„somațiuuile*  adresate d-lui Dima de nu
mita foaie. La întrebarea a doua răspunde, 
că d-1 Dima n’a avut nici un amestec în 
afacerea materială a excursiunei la Bucu
rești, nefiind membru în comitet. De alt
fel roagă pe d-1 G. Dima, prezent la adu
nare, să lămurească chestiunea sulevată 
de interpelant.

D-1 G. Dima, luând cuvântul, zice 
cam următoarele: înainte de toate vreau 
să-mi lămuresc pe sourt poziția mea față 
de numita foaie. Nu mă număr între ce
titorii acelei foi și nici n’ași fi știut nimioa 
despre cele apărute, dacă nu mi s’ar fi 
atras atențiunea de eătră un cunoscut, 
asupra oelor apărute. Dacă o altă foaie, 
despre a cărei bună credință nu există 
-îndoială, ar fi adus în publicitate astfel de 
învinuiri adresate mie, m’ași fi ținut da
tor să dau lămuriri pe cale publicistică.

Foaia, oare m’a atacat, nu este însă 
o foaie de bună credință. Am convinge
rea oă redactorul responzabil al numitei 
foi nu este autorul spiritual al acelor în
vinuiri ci la spatele numitei foi stau iudi- 
-vizi, oari din tufă au scris cunos'utele in
famii la adresa instituțiunilor noastre și 
a conducătorilor ei și au împroșcat toată 
lumea ou noroiu.

N’am răspuns nici de aceea pe cale 
publicistică, fiindcă știam că trebue să se 
facă lumină, oă trebue să se afle cineva 
dintre membrii reuniunei, care să ceară 
lămuriri. Mă bucur oă aceasta s’a și făcut 
în adunarea generală de astăzi, care în 
primul rând este chemată a veghea asu
pra mersului regulat și cinstit al reuniu
nei. Trecând la obieotul interpelației de
clar următoarele: Pentru-ca reuniunea de 
cântări să meargă pe picioarele ei proprii, 
m’am retras deja de 2 ani din postul de 
president. De atunci nu sunt membru al 
comitetului, ci simplu dirigentul artistic 
al ei, angajat de eătră comitet. La adu
narea de astăzi m’am prezentat în calitate 
de membru onorar al reuniunei. In ce pri
vește esoursiunea la București și pregăti
rile făcute în București pentru aranjarea 
conoertelor, m’am ocupat exolusiv numai 
cu partea artistică a conoertelor. N’am căl
cat în aoest timp pragul ministrului de 
culte nioi n’am făeut cunoștința ministru
lui DiBesou. N’am ridicat nioi o sumă dela 
minister. In momentul pleoării mele din 
București mi s’a înmânat la hotel prin un 
gardist al curții regale române un plic în
chis, la adresa mea, cu suma de 200 
lei, taxa pentru logea regală dela con
certul dat în „Ateneu", fiind alăturată și o 
chitanță a cancelariei de curte, în care ara 
adeverit primirea sus numitei sume pentru 
reuniune. Suma aceasta am predat-o ime
diat președintelui comitetului, fiind trecută 
apoi în registrul de cassă. Prin urmare afir- 
raațiunile numitei foi sunt niște minciuni 
fără păreche. Rog adunarea generală să 
ia la cunoștință răspunsul meu.

Dr. Vecerdea se declară mulțumit cu 
răspunsul d-lor Dr. Saftu și G. Dima și 
propune ca în oazul când adunarea gene
rală nu s’ar identifica cu cele publicate 
de foaia amintită, să ia într’un mod sau

altul poziție față de publicația din che
stiune.

La întrebarea presidiului, dacă cineva 
se identifică cu suspiciunile aduse pe cale 
publicistică d-lui G. Dima, membrii pre- 
zenți răspund că: nu.

Membrul sprijinitor dl prof. A.. Bâr- 
seanu declară că înfierarea acestor atacuri 
din partea adunării generale este de o 
necesitate inevitabilă în urma celor desfă
șurate și costatate în legătură cu interpe
lația și face următoarea propunere: „Adu
narea generală, luând act de informațiu- 
nile date de d-nii Dr. V. Saftu și G. Dima, 
se declară pe deplin mulțămită cu aceste 
informațiuni, considerând cele cuprinse în 
foaia „Deșteptarea" de scornituri tenden
țioase",

Adunarea primește cu unanimitate 
această propunere.

Expoziția de copii din llimbav.
Sibiiu, Oct. v. 1907.

Bunul început făcut cu prima expo
ziție de copii, arangiată în toamna anului 
1906 în comuna puternică Apoldul-român, 
a dat îndemn cârmacilor „Reuniunei ro
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu*,  
de a continua această lucrare de mare in
teres pentru dezvoltarea priincioasă atât 
în ceeaoe privește higiena, sau stările sa
nitare, cât și ou privire la economia de 
casă, oum e îmbrăcămintea, curățenia 
peste tot, alimentația și celelalte cari con
diționează puterea de traiu a poporului 
munoitor. Pentru a 2-a expoziție de copii 
s’a ales comuna llimbav de pe valea Hâr- 
tibaciului, unde poporațiunea e rară, munca 
pentru existență îndoită și întreită, unde 
condițiun’le de traiu difer cu desăvârșire 
față de cele din Apold și împrejurimile 
Bale.

Despre hărnicia și deșteptăoiunea po- 
porațiunei noastre de pe Hârtlbaci măr
turisește și această expoziție, oarea a de
curs în mod demn. O ceată de juni călă
reți, îmbrăcați cum se poate mai frumos, 
în frunte cu harnicul paroh I. Alexandru1 
ou învățătorul Dragoman și cu notarul 
Precup Marin, a întâmpinat comitetul cen
tral sibiian la moara Marpodului. Aoi pa
rohul I Alexandru bineventează oomite- 
tul în numele poporațiunei din llimbav, 
oare se simte extrem de fericit de a sa
luta în mijlooul său acum pentru a 3-a 
oară harnica Reuniune agricolă. Dacă im
portantă a fost venirea Reuniunei când 
ou aranjarea expoziției de vite și când cu 
alcătuirea băncii Raiffeisen, apoi cu atât 
mai de folos este venirea ei astăzi, zice 
d-1 Alexandru, când ea are în vedere dez
voltarea priincioasă fizică și intelectuală 
a însuși omului din llimbav. Dorește ca 
comitetul să-și poată urma cu succes lu
crările sale în llimbav.

Membrul oomitetului d-1 Dr. P. Șpan, 
însărcinat ou prezidarea expoziției, mulță- 
mește pentru primirea oaldă și asigură, că 
pe Reuniunea agriculă singur dragostea ce 
o are față de economii noștrii din llimbav 
a determinat-o de a aranja a 2-a expozi
ție de copii acolo, convinsă fiind de hăr
nicia poporului și de buna primire, de care 
va fi împărtășită și la această lucrare de 
interes general.

Ajunși în llimbav ani asistat la ser- 
vioiul divin, oficiat cu multă evlavie de 
bătrânul preot d-1 Pârău din Agnita, iar 
după sf. liturgie membrii din juriu s’au 
întrunit în casa parohului loan Alexandru, 
unde constatâodu-se, că dintre jurii sunt 
prezenți domnii Dr. I. Beu, Romul Simu, 
Dr. P. Șpan, V. Tordășianu, Vas. Stan, 
Dr. L. Borcia, Ioachim Muntean, prot. și 
doamna, N. Petra-Petrescu și doamna, G. 
Haner, prim-pretor, I. Alexandru și d na, 
P. Marin și d-na, Mateiu Luca și doamna, 
Florian Beloga și doamna, Valerîu Bonea 
și doamna, I. Dragoman, I. Părău, I. Pe- 
trișor și doamna, Dr. Ilie lancu și Dr. I. 
Eiseomayer, s’au primit propunerile comi
tetului central și anume s’a numit presi
dent al juriului d-1 Dr. I. Beu, iar rapor
tor d-1 R. Simu.

Cu considerare la timpul de tot fru
mos și la mulțimea participanților, expo- 
siția s’a ținut pe platoul de dinaintea bi- 
sericei gr. cat. Cele 51 exponente, sărbă
torește îmbrăcate, încunjurate și parte în 
brațe cu odraslele lor, 74 la număr (33 
băieți și 41 băiete), cu vârsta dela 6 luni 
pănă la 8 ani, toți sănătoși, voinici, chi
peși/ voioși, bine îngrijiți și frumos îm
brăcați, așteptau cu frunte senină și cu 
mare buourie sosirea momentului, când oo- 
pilașii lor au să fie supuși examinării. Un 
tablou mai pitoresc nu și-l poate imagina 
nici piotorul cel mâi pretențios și un ma
terial mai sănătos, mai plin de viață, nu 
și-l poate dori nioi cel mai rigoro3 medie. 
Examinarea copiilor a ținut cam 2 oare, 
după care a urmat stabilirea listei celor

de premiat. Cu mențiune onorifică au fost 
premiate copila notarului, Aurelia Marin 
și fiica preotului, Victoria Alexandru, iar 
cu bani s’au premiat în total 35 copii, din 
cari 30 cu câte 5 cor. și 5 cu câte 3 cor., 
trecute în câte un libel de depunere al 
însoțirei de credit „Raiffeisen*  din llimbav

După premiare s’au fotografat prin 
fotograful Auerlich într’un tablou întreg 
publicul participant, în al 2-lea mamele ou 
copii și apoi 3 copii singuratici dintre oei 
mai frumoși.

Conferența instructivă a Drului lancu 
despre „Nutrirea și îngrijirea copiilor su
gători*  și a Drului Beu despre „îngrijirea 
copiilor după înțărcare*  au foBt ascultate 
în biserică.

La masa comună din școală am ajuns 
abia eătră orele 4 și jura. d. a. Aici s’au 
ținut toaste folositoare și s’a cântat după 
cum se cuvine după o muncă obositoare.

Țin să mai amintesc, că după des
chiderea expoziției băiețelul de 4 ani Vio
rel Marin, fiiul notarului, a întîmpinat ju
riul cu cuvintele: „Stimate d-ne și domni! 
Știm, că pentru noi v’ați obosit: Pentru 
micuții cop’i ați venit; Cu mare bucurie 
sunteți primiți și dorim cu drag, ca la 
mulți’ ani se trăiți !

Chestia expoziției de copii ar trebui 
să ne preocupe pe toți și să fie îmbrăți
șată de toate instituțiunile noastre cultu
rale. „învingătorul*.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta 31 Oct. — Camera ungară a 

fost eri teatrul unor scene furtunoase și 
aprinse. După polemia lui D. Popovici cu 
vorbirea lui Wekerle în care a fost oprit 
de prezident fiindcă vorbea sârbește, a luat 
cuvântul deputatul Beiușului Dr. V. Luca- 
ciu. Intâele lui cuvinte găsiră aprobare. 
Spunea anume, că este îndemnat de pa
triotismul cel mai curat, asemenea colegi
lor săi din club. Fu însă mai des între
rupt, când esplică felul nostru de a înțe
lege patriotismul: iubire de Rege și supu
nere la legi, iar nu asimilarea cu maghia
rii. Toate certele purced din aceasta deo
sebire a concepției. Arată apoi corupția și 
volnicia dela alegerile noastre. întreabă de 
Ugron ce-i cu veșnicele lui srigăte eătră 
Tisza: >Dă-ne sufragiul universal!*  Face 
critica legei Apponyi. încheie cu respin
gerea proectului, însă cu nădejdea să vină 
vremuri, când naționalitățile vor putea 
lucra împreună cu maghiarii. — A fost de 
mai multe ori întrerupt: >Vorbește despre 
memorand!*  La asta a răspuns dr. Luca- 
ciu: >Aveți să știți domnii mei, că pe tim
pul acelui proces dela damele maghiare din 
Cluj, ara primit cel mai frumos buchet!*

S’a trecut la interpelații. M. Hodja, 
are cuvântul, în chestia nenorocirei dela 
Cernova. Voește să zugrăvească situația 
din acel ținut și să povestească preceden
țele, dar prezidentul nu-i permite. Popo
ralii fac necontenit un tărăboi, de stau să 
te asurzească. (Strigă: Tu ești de vină! 
Pe tine ar trebui să te împuște! Tu ai 
ucis! Dați-1 afară I) Spune amănunțit în
tâmplarea. Poporul a fost îmbrăcat de ser- 
bătoare. Trăsurile însă au mânat întră 
oameni călcându-i. Asta i-a îndârjit. Au 
prins frânele cailor și pretorele a comandat 
atunci foc. De patru ori au împușcat jan
darmii.

Aci prezidentul observă, că n’a mai 
văzut atâta cinizm dela un deputat. Hodja 
respinge însinuația. Agitația e la culme, 
Ședința trebue suspendată. După deschi
dere oratorul prezintă următoarea inter
pelație :

1. Este ministrul de interne aplecat 
a stărui, ca cercetarea ce se face asupra 
conflictului sângeros din Cernova, să se 
estradă și asupra activității reprezentan
ților autorităților administrative?

2. Este dl ministru de interne aple
cat de a suspenda din oficiul său, pe baza 
faptelor dovedite, azi, pe funcționarul ad
ministrativ respectiv (solgăbirăul) care a 
funcționat In Cernova?

3. Este dl ministru de intere hotărît, 
de a ordona ca miliția dirigeată în urmă 
la Cernova să fie rechemată din Comună?

Andrâssy respude în stilul obișnuit. 
Poporul a atacat, apoi *fără  arme nu ezistă 
siguranță într’un stat 1» Hodja agită cu 
foaia lui.—Interpelantul respinge, acuza.— 
A mai interpelat Beniczky, tot în chestia 
agitațiilor slovace cari duc la astfel de 
nenorociri. Ministrul de justiție a spus că 
va opri ațele ziare și reviste din streină- 
tate, cari agită, iar cele din țeară le va 
urmări cu procese.

Budapesta, 31 Octomvrie. Azi au 
ținut conferinței comună partidele co- 
aliate. Andrâssy a spus că proiectele 
lui nu țintesc restringerea paterei re
gale, ci lărgirea drepturilor congrega-

ționale. Ugron și Visontai au protes
tat în contra amestecului Reichsrat- 
ului în chestiile interne ale Ungariei.

Cernova. 31 Octomvrie. In pre
zența anchetei, s’a făcut autopsia alor 
8 morți. Ceilalți 4 rămân pe azi. Ră- 
posații vor fi duși la groapă fără ce
remonii religioase — Ia dorința alor 
săi. Văduvele și orfanii sunt fără aju
tor. In o casă au rămas șapte copii 
pustii. S’au mai cerut 50 de jandarmi. 
Douăsprezece persoane au fost din 
nou arestate.

Budapesta, 31 Octomvrie. Hajdu 
a fost condamnat la 14 zile închisoare 
și perdere de oficiu, iar Lengyel Z. 
la 2 zile închisoare.

Viena, 31 Octomvrie. Clubul ca
tolic al Cehilor a rugat prin depeșă 
pe Papa, să făcă dreptate lui Hlinca 
și Slovacilor, altmintrea e primejdie 
să părăsească confesiunea aceștia.

LipSCa, 31 Octomvrie. Fosta con
tesă Montignoso, actuala soție a pia
nistului italian, Toselli, a predat pe 
mica principesă Monica curții saxone.

Bibliografie.
Din prilejul aniversării jubileului de 

10 ani de existență a revistei enciclope
dice populare „Albina" a apărut un nu
măr jubilar cu următorul sumar: Comite
tul, Un cuvânt înainte. — P. Gârbovieeanu, 
Zece ani de viață. — I. Kalinderu, Cre
dința și știința. — Haret, Luminarea po
porului.... — Pimen al Dunării de jos, 
Reflexiuni asupra jubileului de 10 ani dela 
ÎDființarea revistei „Albina*.  — Athana- 
sie Râmnic, Două cuvinte despre țărani.
— Al. Q. Galășescu, Bogăția unei țări...
— P. Rășcanu, O datorie sfântă. — Sofia 
Nădejde, Pace și între oameni bună în
voire. — G. Coșbuc, Piatra trăsnetului.— 
I. Slavici, O vânătoare cu rost. — C. Fus- 
sea, „Albinei*.  — C. Banu, Patria. — N. 
Rădulescu-Niger, „Albinei*.  — N. Bibiri, 
Omagiu din parte-mi revistei „Albina8. — 
Prf. Dr. Manoleseu, Ce învățătură putem 
trage din viața insectei albina? — Cărți 
noi. — St. C. loan, Din foloasele învăță
mântului. — M. Lupescu, Omul fără no
roc. — L. Mrejeriu, îndemn oătră munci
torii români. — C. Arraașu, Cugetări. — 
Icon. C. Nazarie, Sfântul loan Gură de 
aur. — Mulțumiri. — C. N. Mateescu, Le
genda lumânăricii. — General P. V. Năs
turei, Radu Șerban Basarab și Matei Ba- 
sarab, — P Dulfu, Pribeagul. — Al. Le- 
pădatu, Lupta dela Năeni. — M. Sado- 
veanu, Istoria unei pălării. — Soarele pu- 
nător de foc. — G. P. Salviu, Jubileul 
„Albinei*.  — G. Ionescu. Tipografia dela 
mănăstirea Znagov. — FI. Cristesou. Pui
șorii. — Ir. Popescu, Animalul sănătos. — 
Dr. V. Oprescu, Despre sănătate. — Dr. 
C. A Macri, Cura de struguri și de must.
— P. Volănescu, Cătră frații săteni. — 
St. Negulescu, Portretele familiei regale.
— Era. Gârleanu. Gâza (Schiță). — S. 
Teodoresou-Kirileanu, Jocurile la sate. — 
Maior S.Leonte, Mai multălumină!— Paul 
Pașa, Un județ fericit. — C. Rădulescu- 
Codin, Mureș (poezie din popor). — Dia
con Raicuescu, Părerea mea. — I. N. Cio
can, Din nevoile săteanului. —. D. Parepa, 
Plantele medicinale cari cresc îff-țară și 
se pot recolta toamna. — V. S, Moga, în
grijirea găinilor. — Marin M. Țiculescu, 
Șapte ani la colnic. — Cronica săptămânii.
— Informațiuni. — Apoi numeroase ilus- 
strațiuui și gravuri.

A apărut volumul „Poesii8, de Oc
tavian Goga „Biblioteca pentru toți8 Nr. 
286—287. Prețul 50 bani. Dela „Balade și 
idile*  a poetului Coșhuc nici un volum de 
versuri n’a avut un succes mai mare ca 
volumul de poezii al poetului Goga. In li
brării s’au vândut mii de exemplare, iar 
Academia Română, — după un raport plin 
de laude al d-lui T. Maiorescu, — a în- 
cucunat pe poetul Goga acordându-i unui 
din cele mai mari premii. Astfel dintr’o- 
dată poetul Goga a devenit celebru și 
privit ca un strălucit reprezentant al poe
ziei române. Aocentele iui sincere, duioase, 
inspirația-i plină de avânt, drag03tea-i de 
țară captivează pe toți cetitorii săi. De 
aceea librăria Alcalai a făout toate saori- 
fioiile pentiu a putea publica în „Biblioteca 
pentru to'i*  volumul de „poezii*  al poe
tului Goga. Această operă premiată de 
academia Română nu poate lipsi din nici 
un cămin româuesc. Se află de vânzare 
la toate librăriite românești.

A apărut Călîndarul Archidiecesan 
pe anul 1908 intrând în anul al cincizect- 
și șeaptelea. Prețul 80 bani.



Serate tie-ale meseriașilor români.
„Reuniunea sodalilor români din Si

biiu", stăruitoare în bine și-a țiout Joi îd 
26 Septemvrie n. o. a 9-a ședință literară. 
Numărul participanților cam 140. Presi- 
dentul, d-1 Victor Tordășianu a făcut cu 
aceasta ocaziune importanta comunicare, 
că fostul notar, d-1 Iosn Apolzan, lucră
tor tipograf în stabilimentul de arte gra
fice Ios. Drotleff din Sibiiu, a făcut un 
frumos și lăudabil început pentru litera
tura noastră industrială. D-1 Apolzan adecă 
a dăruit. Reuniunel lucrarea sa întitulată 
„Numirile uneltelor de mână, întrebuințate 
ța măsărit, bărdășit, modelărie, căruțărie, 
strungărie și sculptură11, în limbile română. 
germâDă și maghiară, cu unele explica- 
țiuni cum și cu o prefață.

întreagă lucrarea e frumos scrisă pe 
81 pagini, compactată. La pagina 2 auto
rul zice „Dedic modesta mea lucrare d-lui 
Victor Tordășianu, asesor conzistcrial, în 
semn de dragoste și ve nerațiune adâncă", 
iar la pagina următoare e „prefața", în 
care sunt indicate împrejurările, cari l’au 
determinat pe d-1 Apolzan la aceasta lu
crare și scopul urmărit. Din prefață dăm 
următoarele:

„La 24 Iunie 19C0 — scrie d-1 Apol
zan — ajunsesem notar al Reuniunei so
dalilor români din Sibiiu. In timpul de mai 
bine de 4’/2 ani, cât mi-a fost dat să ocup 
această funcție, em avut prilegiu să mă 
Introduc binișor în viața meseriașilor în 
general luată: să i cunosc părțile bune și 
cele rele, bogătatea și sărăcia ei. Nu odată 
s’a întâmplat, că venind cutare meseriaș 
să se însene membru al Reuniunei, își 
spunea meseria nemțește, uneori și ungu
rește. Unu dintre membrii mai vechi de 
față, — zîmbiau dacă nu rîdeau chiar, cu 
toate că nu era nimic de rîs. căci în un 
astfel de fapt să rooglindau referințele în
tre cari au crescut.

Aproape toți suntem crescuți din casa 
țărănească, unde foarte puțin se vorbește 
despre meserii, iar mulți dintre uoi au în
vățat meseria la măeșțri, Ia cari să vor
bea aproape numai în limbă străină și în 
fine cum suntem tineri pe terenul mese
riilor și cum numirile noastre sunt prea 
puț:n răspândite, respectivii meseriași nu 
puteau să le cunoască. Dar chiar dacă a 
auzit careva numirea românească, nu avea 
siguranța ca să se poată folosi de ea în 
societate. Și dacă s’a întâmplat ca mese
riașii să nu cunoască nici numirea mese
riei proprii în limba lor, apoi cu atât mai 
puțin puteau să cunoască numirile unel
telor, de cari zilnic se folosesc în ocupa- 
țiunea lor. Acestea numiri nu erau și nu 
sunt cunoscute nici oarneuilor de carte. 
Ele abis vor fi cunoscute unui cerc 
de meseriași din România, unde acestea 
se cultivă în școalele de meserii. Nu odată 
am fost întrebat din partea membrilor: 
eum Bă chiamă românește outare sau cu
tare unealtă".

Acestea împrejurări au îndemnat pe 
d-1 Apolzan să compuie aceasta lucrare 
valoroasă, consultând și pe alți sodali și 
esplicând și scopul uneltelor și părților lor.

D 1 Tordășianu, mulțumind autorului 
pentru ostenelile sale își exprimă dorința 
ea d-1 Apolzan să du se oprească aci, ci 
aă continue și colectarea numirilor unel
telor și din ceialalți râmi ai meseriilor și 
în același timp pune în vedere, că Reu
niunea să va îngriji ea de lucrarea har
nicului și deșteptului d. Apolzan, să se 
folosească cât mai mulți și în deosebi mă- 
sarii noștri.

A urmat apoi partea literară a șe
dinței, oare ea întotdeauna a avut un suc
ces frumos.

I.

Higiena pielei la animale.
Pielea la toate viețuitoarele for

mează scutul de apărare al orga
nelor mai sensibile, pe care le în- 
vălește. Afară de aceasta, ea mai 
servește ca un fel de filtru, prin care 
corpul animal se curăță de toate o- 
trăvurile, care se iormeasă în tim
pul vieței și care ese afaiăprin pori 
sub formă de sudoare. Intr’adevăr, 
dacă am acoperi pielea unui animal 
eu un cerp, care ar opri eșirea su- 
doarei, cum ar fi grăsimea, atunci 
animalul va muri din cauza otrăvu
rilor ce se fabrică în Bânge și care 
n’ar avea pe unde eși. Dat fiind ast
fel, dacă nu vom curați pielea de 
mătreață sau de praful și noroiul 
cu care vine în contact, vom expune 
vita la boale de piele și mai târziu 
la boli, care se vor resimți de între

gul organism. Așa se întâmpla la 
om ca și la animale, și ("printre bo
lile care se pot ivi, se găsesc unele, 
care aduc slăbirea generală așa cum 
e: râia, diferite insecte ca păduchi, 
sângereala pielei, pecingine, blândă, 
buboaele etc.

Vita necurățită, nețesălată la 
timp pe lângă că pierde din frum- 
sețea sa, dar își pierde și vioiciunea, 
pofta de mâncare se micșorează, căci 
țesălatul excită și mărește puterea 
de funcționare, de mistuire a stoma
cului și intestinelor (mațelor).

Dacă calul a alergat, s’a înădu
șit și dacă ’1 lăsăm astfel fără a’ 
șterge, fără a’l usca, nădușeala se 
răcește pe el, corpul pierde din căl
dură și vita se va înbolnăvi de boale 
de piept, ca .junghiuri (bronșite’pne- 
umonii) sau de reumatisme și alte 
boale grave, care aduc după ele 
moartea. Dar să nu se crează, că nu
mai calul trebue îngrijit și țeselat, 
boul, vaca, oaia când sunt tunse, 
câinele și porcul necesită această hi- 
gienă a pielei.

Este o ideie greșita de a crede, 
că porcul se îngrașe trăind numai 
în murdărie. Curățenia corpului e 
baza sănătății, și ea e care aduce 
îngrășarea vitelor.

Iată rezultatele frumoase ce se 
obține prin higiena pielei: 1. Pielea 
fiind curată, vita nu se va mai în
bolnăvi de boale de piele, care le 
neliniștește, le face să se scarpine 
neîncetat, făcându-le să-și piarză pofta 
de mâncare și să slăbească.

In piele nu se vor mai face cui
buri de râe sau de căpușe, care sug 
sângele și aduc boale eum e uri
narea cu sânge și altele.

2) Prin țesălat se destupă porii 
de murdărie și otrăvurile din sânge 
es afară sub forma de nădușeală ne 
mai otrăvind corpul.

3) Ștergând nădușeai a după cor
pul vitei care a muncit, corpul fiind 
uscat, o vom feri de răceli.

4) Țesălatul aduce frumusețea 
vitei, părul devine mai lucios și vi
oiciunea e mai mare, viața se simte 
mai bine și mănâncă mai cu folos. 
E bine ca țesălatul să nu’l facem în 
grajd, decât numai atunci când ani
malul e bolnav, sau când e frig. 
Motivul pentru care se ctre a nu 
țesela în grajd e, fiindcă, murdăria 
ce ese din țesălare se depune tot pe 
cal precum și pe mâncarea și bău
tura vitei. Țesălatul se face dimi
neața după mâncare, sau după muncă, 
cum se face în armată. Țesălatul 
fiind o operațiune, care cere întru 
câtva băgare de seamă și îndemâ
nare, trebuește a fi făcută de un om 
cu pricepere.

Unele animale se gâdelă când 
dăm cu țesala, svărlă, mușcă, se trân
tesc la pământ; e bine ca aceste 
defecte să fie reparate cu blândețe 
și în caz de nesupunere din partea 
vitei recurgem la iavașea, botniță, 
împedecări de picioare etc. Țesălatul 
se începe de partea stângă plimbând 
ușor țesala dela gât spre crupa și 
numai pe părțile cărnoase ale cor
pului, iar nu pe eșiturile osoase și 
nici pe cap sau picioare, căci ju- 
puim pielea, care e subțire în aceste 
locuri. După țesală întrebuințăm pe
ria cu care tragem pe tot corpul, la 
rândul ei, peria se scutură de mur
dărie trăgându o pe țesală.

La caii de rasă cu pielea sub
țire nu întrebuințăm decât peria. 
După curățirea pielei, pieptănăm 
coama, coada și moțul, iar cu ge- 
breaua sau cu o cârpă aspră, șter 
gem corpul de praful ce s’ar mai de
pune pe el. Ochii, nările, gura și or
ganele genitale fee șterg cu un bu
rete curat muiat în apă. Copita de 
asemenea nu trebuește neglijată, se 
curăță în talpă de bălegar, se spală 
și pe urmă se unge cu grăsime ames

tecată cu untdeneft (terpentină). Dacă 
calul a făcut o cursa și e înădușit, 
să’l băgăm în grajd și să’l ștergem 
de nădușeală, frecând corpul cu șo- 
moiage de paie pănă ce se usucă.

Pentru a afla dacă calul e țe
selat sau nu, e destul a plimba mâna 
în răspăr pe pielea calului și dacă 
ne murdărim pe degete, e semn că 
calul mu e țesălat. Dar ca să com
pletez higiena pielei trebuB să mai 
vorbesc și despre băi, despre tun
dere, despre curățenia grajdului sau 
a coșarului, despre așternut care tre
bue să fie curat. Toate acestea la 
un loc, de le vom aplica în crește
rea și în îngrijirea vitelor, ne vor 
da beneficii mari, căci vor fi sănă
toase, ftumoase și se vor îngrășa 
bine.

(„Veterinarul11.) Th. lOH&SCH.DLTE ȘI Dl TOATB.

O îutâ.MH|>lare ciudată.

Săptămâna trecută — sorie „Româ
nul" din America — s’a întâmplat că uir 
vapor de mai fă s’a cufundat în lacul Mi
chigan, fiind ajuns de o groaznică furtună.. 
Oei mai mulți de pe vapor au perit în va
luri. S’a înecat și căpitanul, iar corpul lai 
a fost adus la Cleveland. S’a dat apoi ști
rea în ziare despre moartea lui, ca să vină 
cei ce se țineau de el, să-l îngroape. Au 
venit la mort și două femei și amândouă 
plângeau, zicând oă cel mort a fost băr
batul lor. La început femeile se mirau una
de alta, apoi s’au dus la poliție, unde fie
care a dovedit oă a fost oununată cu că
pitanul. Una era din Detroit, cealaltă din- 
Cleveland și pănă acum nu știau că băr- 
bățielul lor ținea două neveste. Lumea a 
rîs mult de întâmplarea asta care nu « 
de toate zilele. Să înțelege eă nici una- 
dintre văduve n’a mai voit să știe de îa- 
mormântarea celui mult iubit".

POSTA ADMINISTRAȚIEI.
D-lui N. lean,(Rosario de Sta-fd. Re

publica Argentinia. Sud-America. Teatru 
de Alexandri >Cinel-Cinel<, s» poate co
manda dela Librăria > Gazetei* * și costă- 
numai 30 bani, porto recomandat încă 4@- 
bani.

Seaa*a vieței auiiataletai*.

Epurele trăiește 6—7 ani; veverița 
7—8 ani; vulpea 14—15 ani; lupul și ur
sul 18 — 20 ani; pisica 15—16 ani; câinele 
16—20 ani; boii, oile și caprele 18—20 
ani ; calul, măgarul și catârul 30—35 ani; 
cămila 100 ani; elefantul 400; broasca 
țestoasă 110 ani ; păsările de curte trăiesc 
catn pănă la 30 ani; lebăda, corbul poate 
trece de 100 ani; papagalul, pelicanul 50 
ani; păunul pănă la 25 ani; porumbelul 
20 ani; fazșnul și sticlei ele 15' ani; mierla 
12 ani; ciocârlia 15 ani; sturzul 10 ani; 
vulturul 120 ani; balena după Cuvier ar 
trăi 1000 de ani; ce ar face omul de ar 
trăi atâta ?

*
Veninul viperelor.

E știut, că mușcătura de viperă e 
foarte veninoasă și aduce chiar moartea 
celui mușcat. Mușcătura îosă e periculoasă 
chiar după ce am tăiat capul viperei, căci 
deși o decapităm însă tot msi are pute
rea de a mușca și veninul tot se mai «ourge 
în rană prin dinții viperei. E bine ca ime
diat ce am fo t moșeați de viperă, să fa
cem injecț e în rană cu un centimetru cub 
dintr’o soluție de permanganat de potasă 
1 la sută și aplicăm pansamente cu ace
iași soluție. Teo.

Omul fără noroc.

Au fost odată doi frați. Unul era pu
tred de bogat și unul — cel mai mic — 
ce făcea și ce dregea, nu mai scăpa de 
sărăcie. Fratele cel bogat hojrna ajutora 
pe cel sărac, dar de geaba erau toate.

Intr’o zi, fratele mai mare, dorind ca 
și frate-su să salte de-asupra nevoiei, îi 
pune în cale, pe un pod, pe unde avea 
să treacă el la I ucru, o pungă oii galbini 
și el se ascunde sub pod să-l pândească 
ce-a face?

Când ajunge la pod, omul cel fără 
noroc, zice:

— Măii,... toată lumea treoe pe pod 
cu ochii deschiși; ia să văd eu n’oiu treoe 
și cu ochii închiși?...

Și închide ochii, trece podul și peste 
punga cu bani și se duce înainte.

Frate-su ese de sub pod, ia galbenii, 
începe a face cruci și a cere Ziditorului 
minte și noroc pentru omul fără noroc.

Odată fratele cel bogat cade greu 
bolnav. In aiurările boalei spunea că-1 
chiamă Dumnezeu la el. Fratele cel să
rac, care venise să-l vadă auzind aceasta, 
îi zise :

— Măi frate, daoă te cheamă Dum
nezeu la dânsul, întreabă-1 și de mine, 
ce-i cu sărăcia mea? mai 3oap de ea, 
ori nu?...

Fratele cel bolnav deschise ochii mari 
și-i făgădui că are să îDtrebe pe Dumnezeu 
despre el, închise ochii și adormi; într’uD 
târziu se trezi.

— Ei, ce ți-a spus Dumnezeu de să
răcia mea? întrebă fratele cel mai mic.

— Ce să-mi spue frate? A zîb că 
știe el de asta, și ca să te încerce a spus 
că ai numai o rogojină și are să ți-o ia 
și pe aceea.

Omul se mânie:
— Decât să mi-o iee și s’o deie al

tora, mai bine am s’o ard eu singur.
Și se duse acasă și dete foc rogo 

jinei.
(„Alb".) Tradusă de M, Lupescu.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branise®.

Copiii debili Și cari suferă cu sto
macul, au trebuință de o hrană bună și 
ușor de mistuit. Spre acest scop se potri
vește Făina de copii a lui Nestle, care 
fiartă cu apă dă un nutriment gustos șî. 
ușor de mistuit. Laptele amestecat cu 
Fă;na lui Nestle e mai ușor de mistuit și 
prin aceasta se evită catarul de stomac și- 
mate.

Vițe de soiu nohilitat de calitate bună 
și cu garanție liferează Fr. Gaspari în Me
diaș, Ardea), proprietarul pepineriei de vițe- 
nobilitate de pe Târnave, recunoscute e^. 
soiul cel mai bun și probat.

Câte-va cuvinte
asupra boaletor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată, 
că în vremea de azi ® bătătoare la oehi 
mulțimea acelor oanuni, a căror sânge și.. 
8ueuri trupești sunt atrofiate și eari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruneinat sistemul nervo» 
și puterea spirituală. £ timpul SUpi’CiM 
ea acestei stări îngrozitoare să se pună, 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea kine- 
rimei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală,, 
trebue să fie eine-va săru’a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și eu 
încredere neoszurile lor secrete. Dar nu e. 
în deajuns însă a destăinui aceste necazuri 
ori și cui, ci trebue să ne adresăm unui. 
as1 fel dă medic specialist, conștiincios, care 
știe să dea asupra viefcei sfaturi bune 
sexuale și știe a ejuta și morburilor <r® 
deja eventual exiști, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare atât de măreață și 
pentru acest scop e institutul renumit în 
toată țara al 1) mini PALOCZ, medie de- 
spital, specialist, (Budapesta, ¥11., liă- 
kâczi-ut 10), unde pe lâ^gă disoreția eae 
mai striotă. primește ori-oine (a at bărbații 
cât și femeile) deslușiri Asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trapeșii 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bdlă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor «Țhiiee 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de dile 
repede și radical cu metodul Știu propriu 
de vindecare, chiar și cazurile eele mâi 
neglese, ranele sifilitice, boălele da ffiVe, 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
de confiusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența'), vălct- 
măturii?, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeești. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In oeea-ee privește cttta, 
depărtarea nu este piedeeă, căci dacă 
oiue-va, din ori-ce easză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci eu plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se erd, ori la dorință se retrimit 
fie căruia. Institutul se îngrijește și deme- 
dioamente speoiale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a. m. pănă la 5 ore 
p. m., (Dumineca pănă la 12 dre a. in.)

Adresa: Dr. PALOCZ, medio despiul, 
specialist, Budapesta, VIL, Râk6ezi-iit 10..
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De închiriat.
Casele din

Str. Prundului Nr. 39, con
statatoare din 4 odăi, bucă
tărie, spălătorie, magazin, șo- 
puri etc. sunt de închiriat 
numai decât.

A se adresa la
Eforia școalelor centrale 

gr. or. române din Brașov.
(3032,1-3.)

E b arânelat.
Un ferestreu

cu putere de apă și un circular, în
Tohanul-vechin; pe timp de 3 ani. )

Informații la ptoprietarul GE
ORGE HONEA- (3060 1—2.

OooeeeeoeeeooeeO

Avis'
Cân MElfsi ° calfă un

3 ucenic român
la un magazin de Coloniale și de
licatese în Brașov.

Informațiuni la administrațiunea 
Gazetei Transilvaniei.

(3061,1—6.)

0 moșie
comasată, situată în comitatul Târ- 
nava-mare în mărime de 154jugăre, 
cu casă de locuit și edificii econo
mice este de vânzare sau se 
dă în arândă.

Tot acolo este de arândat 0 li- 
vadie de 120 jugăre, foarte potrivită 
de pășunat oile.

A se adresa la Ad-fninistrațiu- 
nea „Gazetei14. 3037,6—6.

Cântarea înalță sufletul!
PnAțirffl flimO1 ina’ ^rumoase composîțiuni de caracter
UuOIgu Ui 111 di bisericesc și lumesc pentru cântare și pian, 
—————  ——: coruri mixte și de bărbați etc. ale acestui mă- 
estru al musicei au apărut la H. ZEIDNER în Brașov. Catalog gratuit!

în aceiași librărie este un sortiment bogat de cărți literare ro
mânești, de utensilii pentru scris și desemn, deposit de hârtie, și 
despre aceste se află catalog, care se trimite gratuit. — — . '

(2805,29-52.)

La prea Înalta pornncă a e Maiest. Sale Apost. c, și reg. 

A XXXVIII. LOTERIE flo State, sir. 
pentrn scopuri de binefaceri civile.

SJoteria acest® unică în Austria concesionată conține 18.389 câș- 
tsgurii în hani gata cu suma totală de 5858.980 C®r.

prXpa! 200=000 cortine basiâ gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 19 Dec. 1907. Un los costă 4 corone.

Losurî se capătă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. Colectanțl de loterie, Traficl, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

— ILosurile se trimit franc®.

Direcția e. r. a loteriei.
12591 12—10). Secția loteriei de stat.

Publioațiune.
Se aduce la cunoscința publică, că după ce înaltul Minister reg. ung. de finanțe prin organele sale de controlă a făcut revisia losuri-

s A

Ur clasai I. a Boieriei (a douădecîșEuna) de clasă reg. ung. priv. s’au predat losurile colectorilor principali spre ventjare.
Planul loteriei aprobat de înaltul Ministeriti reg. ung. de finanțe, se publică:

Planul loteriei a douăflecișiuna de clasă reg. ung. priv. 125,000 Losurî, 62,500 câștiguri.

O 4> U 
(.Ut. 
rana

Clasa întâia Clasa a doua Clasa a treia.
Depunere 12.— corone. Depunere 20.- corone. Depunere 32.— corone.

Tragerea în 21 și 23 Nov. 1907. Tragerea: în 17. 18 și G Dec. 1907. Tragerea: în 14, 15 și lb lan. 1908.

Câștiguri Cordne. Câștiguri: Corone Câștiguri: Oordne.
1 ă 60000 1 ă 70000 1 ă 80000
1 â 20000 1 ă 25000 1 ă 30000
1 ă 15000 1 ă 20000 1 ă 250C0
1 ă 10000 1 ă 15000 1 ă 20000
1 ă 5000 1 ă 10000 1 ă 15000
4 â 2000 8000 4 â B0n0 12000 4 â 10000 40000
6 ă 1000 6000 6 â 2000 12000 6 â 3000 18000

10 â 500 5000 10 â 1030 40000 10 â 2000 20000
35 â 300 10500 20 â 500 10000 15 â 1000 15000

115 â 100 11500 130 â 300 39000 135 â 500 67500
3825 â 40 163C00 4825 â 80 3860C0 5325 â 130 692250
4000 câșt. Corone 304000 5000 câșt. Corone 609000 5500 câșt. Corone 1022750

Clasa a p a t r a. Clasa a cin cea.
Depunere 40.— cordne. Depunere 32. — corone.

Tragerea în 1 , 12, și 13 Februarie 1908. Tragerea în 3, 4 și 5 Martie 1909.

Câștiguri; Cordne. Câștiguri: Cordne.
1 ă 90000 1 ă 100000
1 ă 40000 1 â 40000
1 ă 25000 1 ă 25000
1 ă 20000 1 ă 20000
1 ă 15000 1 ă 15000
4 â 10000 40000 4 ă 10000 40000
6 â 3000 18000 6 â 3000 18000

10 â, 2000 20000 10 ă 2000 20000
15 â 1000 15000 15 â 1000 16000

135 â 500 . 67500 135 ă 500 67500
5325 â 170 905250 4825 â 200 965000

5500 câștiguri Corone 1.255,750 5000 câștiguri Corone 1.325,500

Clasa a șesa.
Depunere 24. — cordne.

Traversa- din 24 Martie până la 23 April 1908.

Cel mai mare câștig în cas favorabil

(un mLiow)

30
60

435
900

1200 
34850

prem. 
caș. ă

ă 
ă 
ă 
â 
â 
ă

600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
2000 
1000 
500 
2(M)

600000
400000
200000
100000

90000
80000
70000
60000
50000
40000
60000
50000
80000
12000

300000
300000
870000
900000
600000

6970000
37500 Câștig, și piem. cor. 11910000

Tragerea câștigurilor clasei I., va ave loc îai 31 și S3 NoemVl'le a. C. în presența oficiului de Control reg. ung. și a unui notar public
reg.. în Sala de tragere. Losurile se capetă la toți colectorii loteriei de clasă reg. ung. priv.

Budapestaj 27 Octomvrie 1907. DIRECȚIUNEA
Loteriei de clasă reg*.  ung*.  privilegiaiă.

TuTTZC-A-OS,

TEATRU ELECTRIC 
dinaintea Porții Vămii, 
^âle&ic două IReprexentațsuni 

seara la 6 și la 8 oare.
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FISCHER t COMR kiAGYENYED

150.000 POMI RODITORI 
1.000.000 5UJETE 
1.00 0.00 On ANTE PENTRU GARD VIU 
ARBORI DE PROMENADA, ARBORI 
DE ORNAMENT, ROZE.FRUCTE CU 
==BOABA,CONIFERI ETC.==

SXWV/01 Ctll

1 MILION ALTOAE DE VITE, 
VITA DEVIIE EURQflAJiĂSL 

AMERICANĂ CU AH 
==FÂRÂ RĂDĂCINĂ-.^

a 
a 
a

a 
oI

D

Deschidere de Restaurant nou!
ES

Subscrisul am onoareaa a aduce la cunoștința On. public, || 
că în IBBumâna, Strada Fântânii (lângă Casarma Honve
zilor) în casa mea proprie de nou zidită deschid 

«r- un Restaurant nou -»« I
sub conducerea Doamnei MHiILOS KOXA.

Spxe vânzare: g
VINURI curate de Transilvania.
BERE proaspătă în fiecare zi.
BUCĂTĂRIE escelentă. ||
De o cercetare număroasă se roagă

Grigore Cristea,
antreprenor.

X Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA44 Jgg 

diss S i b i i sa
= întemeiată la anul 1868 •"_

in Sibiiu, strada ©isnâdiei nr. 5 (edificiile proprii), 
asigurează în cele mai avantagioase condiții: 

w*  contra pericolului de incendiu și esplosiuue, 
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte producte economice etc. 

ear*  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 incenflinlni:
94,975.294 cor.

M 
g

X

y
X
X 
a 

y
X
X
&XMX
X 
n

El

Magazin de încălțăminte 
AiraiD IPSO

Brașov, strada Vămei 36, vis-â-vis Se Cafeneaua Transilvania 
(ISalta TramvahiSui.J

Mare asortiment și deposit bogat de Ghete pentru Stradă, 
Sport, de lucru și de lux, potrivite după picior și cu prețuri 
foarte ieftine.

Q-nnpinlîfnfn ’ ®hete făne cu sic lucrate după măsura 
upuuldllldlv . și metod ortopedic. — La comande de 

afară ajunge trimiterea unei ghete vechi ca măsură.
Reparaturi

se fac prompt 
și ieftin.

M1

a Capital asigurat asupra vieții:
țgJ 9,239.895 ccrcane.

A Dela întemeiare institutul a solvit:
C pentru despăg. âe incendii 4,295.12015 e2 pt. capitale asig. pe vieață 3,76o.8io 21 c.

X Oferte și informațiunî se pot primi dela: Direcțiunea în Sibiiu,
strada Cisnădiei nr. 5 stagiul!., curtea!., și prin agenturile principale 

y din Arad, Brașov, Bistrița și Ciuj, precum și dela subagenții din t<5te 
y comunele mai mari.
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C race sea stea duplă, electro - magnetică.
7.

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

se da împrejurării, că 
Ie vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă $1 folosește contra: durerilor de cap șl dinți, migrene, ne
ural gie, lmpedecarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, autțul greu, egâroiuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
Oirculația neregulată a sângelui și multor altor bâle, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire i/nvențiunea mea și orl-ăne pete examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45' dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
confunde cu aparatul „Volta“, de âre-ee rOio*il-Volta u atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja isftinătatea cruoei mole electro-magnetioe o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din eentru și locul de veudare pentru țâră și streinătate etc. 

MULLER ALBERT, Budapesta, V/ colțul strada Kalman.

Prețul aparatului mic e B cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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„ Gazeta Transilvanieia cu numeral ă 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții, "im
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A. HyreșîanMi 
Brașov, Tergal Saaiai W. 89.

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

IMPRIMATE ARTISTICE 6
ÎN AUK, AEGUNT ȘI OOLOHÎ. *

ClRTl de SCIINȚA, g
LITEKATUBĂ ȘI DIDACTICE X

STATTTTE. i*FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ S

DIFERITE FORMATE. 1

prograuVelegaute. [
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE HUSH 6

DUPĂ DOBJNȚĂ ȘI ÎN COLOHÎ.

AWlîSTiîKi. li
Comandele eventuale se primesc în biuroul 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
gini, înderept în curte. — Prețurile moderate. — Sg 
Comandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. ®

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

Cowva-'ote^ zn lola, măvi/mea-

TâWI oomwiali, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

1

___ 1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


