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GAZETA apare în fiecare zi

Abouamt-nig pentru Ausiro-Dugarte 
Pe un an 24 cor-, pe șase Juni 

12 cor., pe trei luni ti cor.
K-ril de Duminecă 4 cor. pe ou.

Pentru România șt strâmtate:
Pe un a*  40 franci, pe șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 Ir.
M-rlI da Dumineca 8 fr. pe an.

Se prenumeră la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.
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I. Pe un an 20 cor., pe șase 
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Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, cât și insorțiuiule 
aunt a sg Dlăti înainte.
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Faimele despre împăciuire.
Va fi ajuns până acuma și la 

urechile multor dintre fruntașii noștri 
cărturari și economi dela sate vestea, 
eă se pregătește ceva, că ar fi în 
ajun o „înțelegere și împăciuire în
tre Maghiari și Români". Vor fi auzit 
mfilte vorbe de acestea de pe la con
sătenii și vecinii lor unguri.

Ungurii cetesc gazetele lor cu 
râvnă și cu mult interes. La ei nu 
numai fruntașii, dar toți, câți numai 
pot, abonează ziare maghiare națio
nale și deci știu totdeauna despre 
ce se tractează în e^e. Nu ca Ro
mânii noștri, la cari nici fruntașii nu 
arată interesul cuvenit pentru presa 
națională, așa că mulți chiar dintre 
cei mai cu dare de mână n’au nici 
un ziar românesc în casa lor.

Faimele despre cari vorbim, se 
vor fi lățit cu deadinsul, fiind-că așa 
e obiceiul contrarilor neamului nostru 
ea tocmai atunci, când ei se pregă
tesc să ne dea nouă lovituri și să ne 
înfunde cu patriotismul lor unilateral 
și excluziv, care nu vrea se știe de
cât de cultivarea intereselor naționale 
maghiare, le place a vorbi mai mult 
de înțelegere și frățietate.

Dar totuși așa ceva nu se prea 
poate fără ca purtarea unora dintre 
fii poporului nostru să le fi dat oare
care îndemn și încurajare de-a lăți 
astfel de faime. Șovinistului ungur 
u’ai decât să-i arăți degetul cel mic 
și el îți va lua mâna întreagă, ba te 
va lua și de cap, dacă nu te vei păzi.

Așa s’a întâmplat și acum, că 
atitudinea unor Români în dietă și 
în afară de dietă a dat prilej foilor 
ungurești de a lăți svonul, că Ro
mânii vreau să se împace cu Ungarii.

Sgomotul cel mai mare despre o 
apropiată împăciuire cu Românii s’a 
făcut în jurul vorbirei cu care s’a in
trodus în dietă deputatul Beiușului, 
părintele Dr. Vasile Lucaciu.

In numărul trecut poporal am 
publicat un articol sub titula: „Ce 
zic gazetele ungurești despre Lucaciu ?“ 
subscris de venerabilul protopop oc
togenar din Sălagiu Ioan Papiriu Pop. 
Acest articol Fam luat din gazeta 
dela Șimleu la rugarea numitului 
domn protopop. La paginatul loaiei 
noastre a rămas afară însă nota, în 
care se arăta aceasta și se spunea 
că vom reveni la acel articol.

E deplin adevărat ce zice d-1 
protopop Papiriu Pop că ziarele un
gurești s’au exprimat de astădată în 
mod neobicinuit de favorabil asupra 
primei vorbiri a părintelui Lucaciu, 
ținută în camera ungară și au adus 
și elogii mai mult sau mai puțin mă
gulitoare persoanei sale. Dar aceasta, 
precum nici nu era altfel de așteptat, 
au făcut’o mai vârtos fiindcă vorbirea 
lui Lucaciu a fost ținută în spirit de 
tot blând și pacinic, vrând mai ales 
a convinge pe adversari, că Românii 
nu merită învinuirile ce li-le aduc ei, 
că n’ar fi patrioți. A arătat cum 
înțelege patriotismul și pentru a 
liniști pe adversari s’a folosit în 

- genere de un limbagiu, care prin 
tonul și cuprinsul lui a făcut im- 
presiunea, la Maghiari ca și la Ro
mâni, că Lucaciu crede, că înțelege
rea și împăciuirea între Maghiari și 

Români se poate face încă sub guver
nul acesta al coaliției, pe lângă pu
țină bunăvoință a Excelenței Sale con
telui Apponyi și a tovarășilor săi.

Deja vorbirea părintelui dela Si- 
sești a făcut o impresie așa de bună 
asupra celor din coaliție, încât contele 
Battyanyi, unui din vice-președinții 
partidului kossuthist, a declarat vor
birea lui de „admirabilă", a adaus nu
mai, că le pare rău că nu pot avea 
încredere în cele ce a spus Dr. Lucaciu.

Mai mult s’a înfățișat părintele 
Lucaciu ca un vestitor ai păcii în 
convorbirea ce a avut’o, în foișorul 
camerei, cu Ugron Gabor, deputatul 
și vicepreședintele partidului koșutist, 
în care s’a vorbit mult de interese 
comune și de apropiata înțelegere în
tre Maghiari și Români.

Foile maghiare au scris și arti- 
coli lungi despre aceasta convorbire, 
dar părintele Lucaciu n’a dat pănă 
acuma din parte-i nici o lămurire dacă 
sunt adevărate toate câte le-au scris 
și susținut foile ungurești despre acea 
convorbire.

Mai în același timp, când se fă
cea prin coloanele foilor ungurești, 
din cauzele arătate, atâta sgomot 
despre o apropiare între Maghiari și 
Români, și despre dorința deputaților 
români naționaliști de a se împăca 
cu guvernul, — s’a pus în lucrare 
în afară de dietă formarea unui par
tid al „moderaților patriotici" între 
Români, care să între în atingere și 
înțelegere cu Maghiarii azi la pu
tere, pentru a pune la cale împă
ciuirea și frățietatea maghiară-română.

Eroul acestei acțiuni este d-1 
advocat Dr. E Babeș din Budapesta, 
care a intrat în corespondență cu 
kossuthistul conte Teodor Batthyany 
în scopul de a înființa acel partid de 
moderați patriotici între Români și, 
vezi bine, a câștiga și dintre Ma
ghiari aderenți pentru o împăciuire 
cu Românii.

S’a zis că Ia spatele lui Dr. E. 
Babeș ar sta cea mai mare parte 
dintre archiereii noștri, câți-va din 
deputății ’ naționaliști, și d-1 Ales. 
Mocsonyi.

încât pentru d-1 Mocsonyi acesta 
a declarat, că nu aproabă procederea 
d-lui E. Babeș și că o privește de o 
greșală politică și de-o naivitate.

Acum d-1 E. Babeș roagă re
dacția „Tel. Rom." în care publicase 
câteva scrisori și articole în favorul 
planurilor sale, să declare în numele 
său, că „a fost cu totul greșită com
binația, că d-1 Mocsonyi i-ar sta la 
spate, după ce acțiunea d-sale a fost 
pornită fără angajarea nici unuia 
dintre factorii mai de seamă ai vieței 
noastre publice, numai pe socoteala 
și răspunderea proprie".

D-1 E. Babeș ar face bine dacă 
și-ar vedea“de treabă și n’ar mai perde 
scumpul timp cu formarea de partide 
moderate.

încât pentru faimele de apro
piere a deputaților români de guvern 
se afirmă din partea unui deputat 
(Dr. A. Vlad) într’un articol al său, 
ce l’a publicat în „Lupta", că depu
tății au știri positive, că „bărbații ac
tuali de stat ai Maghiarilor ar dori 
mult să câștige pe sama politicei de 
stat maghiare sprijinul elementului

ttUO»

românesc", dar concesiunile ce voesc 
să le facă, ar fi numai: aplicarea în 
posturi de stat și administrative de 
bărbați de naționalitate română și 
unele favoruri economice pe sama 
poporului de rând. Ar voi dar ca Ro
mânii să se mulțumească c’un blid 
de linte făcând politică de căpătuială. 
Aceasta însă, firește, nu se poate...

Zice mai departe deput. Vlad: 
„Dacă politicianii maghiari doresc sin
cer o împăcare cu naționalitățile, a- 
tunci să primească de bază „egala 
îndreptățire", care după convingerea 
noastră se poate susținea și garanta 
și în cadrul unității statului".

Am voi să știm, care și ce fel 
de egală îndreptățire înțelege de
putatul Vlad ? Cea a Jlegei națio
nalităților, care lege nu vor să o e- 
xecute și, dacă ar și voi, nu pot să-o 
execute, din cauza legilor aduse mai 
târziu, ce fac cu neputință ca ea să 
fie dusă în împlinire?

Am vrea să știm ce cugetă A. V. 
și cu tovarășii săi despre aceasta?

Mai întâiu pregătire și lămurire 
— apoi luptă fără șovăire — și nu
mai pe urmă ne putem aștepta la o 
pace cinstită.

Revista politici.
0 săptămână nu e mult dar prea 

deajuns pentru a ne apropia pănă 
lângă prăpăstiile unei crize. Și poli
tica țării noastre are acum chiar 
două crize: cea croată și cea în pre
sidium Camerei. Pentru criza croată 
nu s’a făcut nimic în săptămâna a- 
ceasta, ce ar fi putut liniști ațâțarea. 
Dinpotrivă, vicepresidenții, cu purtarea 
lor și mai volnică, au înverșunat nu
mai și mai mult pe Croați. Nu trece 
acum o singură ședință fără ca să 
ne gândim : acu, acu se ineaeră. Ko- 
ssuthiștii fac un tărăboi, de te crezi 
în crâșme, când nu le place că vor
bește iarăși careva croat. Nagy Gy. 
și cei de felul lui, s’au pornit în mai 
multe rânduri asupra Croaților, să-i 
îmbrâncească afară. Numai cu greu 
i-au putut ținea în frâu miniștrii și 
șefii lor. In schimb însă injură în 
toată voia sufletului lor, iar când pre- 
sidentul îndrumă pe careva dintre ei 
la ordine, acestuia îi iac urale ca la 
un erou. — Presidentul Justh este 
încredințat chiar din partea guver
nului de a se pune în înțelegere de 
pace cu Croații. Pănă acum n’au știut 
să se înțeleagă.

*

De Luni începând, presidează în 
Cameră iarăși I Justh, care a fost 
bolnav timp mai îndelungat. Știrea 
ce o dăduserăm noi mai de mult, 
despre neînțelegerile între el și gu
vern, s’au adeverit deplin în acea zi. 
Justh a declarat verde, că el nu este 
de aceiași părere cu vicepresidenții, 
ci el dă voie Croaților să vorbească 
oricând în limba lor, fiindcă acest 
drept este scris în lege, și l’au re
cunoscut chiar și vicepresidenții în 
alte rânduri. Firește, urmarea putea 
fi acum numai abzicerea unuia sau 
altuia. Pe Justh nicidecum nu voește 
să-1 lase guvernul, nu cumva Croații 
să facă din asta o isbândă a lor. 
Insă nici Justh nici viceprezidenții nu 
vreau să lase din punctul lor de ve

dere. După o grămadă de conferințe 
abia, s’a putut ajuDge la un fel de 
înțelegere: au hotărât să lase parti
dele să decidă, ele, care dintre presidenți 
judecă bine. Pentru ăsta apoi e mare 
supărarea în partidul kossuthist. Ace
sta e pus în corn de capră. El, care 
pănă acuma urla în triumf la cele 
săvârșite de vicepresidenți, cum ar 
purea să dea drept lui Justh, acuma? 
Intr’adevăr e foarte anevoios să iasă 
la mal în încurcătura asta. Cele din 
urmă știri ce primim ne spun, câ 
Justh nu mai poate vedea trăgănarea 
chestiei și amenință cu ieșirea chiar 
din partid, dacă se yor mai repeți 
atacurile în contra lui.

*
Dela ședințele dietei nu prea « 

nimic deosebit. Croații vorbesc în- 
tr’una. Câte 10—20 la un paragraf. 
Pănă acum s’au discutat și votat 8 
Rar sfârșește de bună voe un orator. 
Cu deosebire în ședințele de ieri și 
alaltăeri, când iarăși presidase Ra- 
kowszky, nu putea vorbi nici unul mai 
mult de trei minute. Au și vorbit 
apoi vre-o 30—50 de ori la o ședință, 
Croații 1 ! In ședința de Sâmbătă a 
interpelat dep. A. Vlad, pentru apă
sările ce s’au făcut la alegerile în co
mitate. N’a scăpat nici acum fără ad- 
moniție dela president. Alaltăeri dep. 
Stefan C. Pop a interpelat în cauza 
țăranului Zaharie Pop din Finersig, 
care a fost străpuns de un jandarm 
la ezecuție, fără nici o vină. — Răs
punzând la o interpelație, Wekerle % 
spus, că lipsa de sare vine din lipsa 
de vagoane, și pe urma contractului 
încheiat cu o nouă societate. A mai 
zis multe, dar n’a făgăduit nimic, de
cât rabdare și așteptate. Deputatul 
maghiar, care interpelase în chestia 
asta, a prezentat 1800 depeșe, în cari 
se cere cu grabă sare, și a mai spus 
povestea, că Românii cer dela împă
ratul să le dea sare, făgăduindu-i ©â 
vor lupta în contra Maghiarilor. — 
Violarea imunității lui Al.. Vaida, a 
fost asemenea adusă înaintea ‘came
rei. Comisia a propus să treacă ia 
ordinea zilei peste afacere, deși în
săși recunoaște, că s’a făcut mare 
nedreptate lui Vaida. Ei, Turcul te 
bate, Turcul te judecă.

♦

Din partidul kossuthist au mai 
ieșit vre-o cinci deputați. De tot sunt 
acum 20 și se mai vorbește de ieși
rea alor câți-va. Peste tot, lui Fr. 
Kossuth nu i-se mai închină, așa în 
ruptul capului, partizanii săi, deși el 
necontenit le pomenește cât bine a 
făcut unuia și altuia.

*
Bjornson a publicat o nouă scri

soare, foarte lungă, în marele ziar 
din Viena, „Neue Fr. Presse". Des
crie în ea cu multă putere nizuințele 
de maghiarizare, numindu-le „Cea mai 
puternică industrie maghiară". Cuvin
tele lui drepte, aspre, cu tăiș, au stâr
nit furtunoase strigăte de durere la 
maghiari. Firește, altceva n’au știut 
decât să înjure. — Intru cât avea 
dreptate Bjornson, s’a adeverit foarte 
repede. Episcopii catolici au oprit pe 
credincioșii lor slovaci de a ceti re
vistele slovace catolice scrise în spi» 
rit național!



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI, Nr. 248.—19U7.

Viața la București.
— 7 Noemvrie, 1907.

Una dintre reforme, la care cele două 
partide par a se întrece, e aceea a admi
nistrației.

In iiniamente generale d-1 Brătianu, 
ministru de interne, a și anunțat această 
reformă. Proectul a fost discutat în toate 
amănuntele, împreună cu prefecții de ju
dețe din întreaga țară, chemați în acest 
scop la București de ministrul de interne.

S’au putut pune în evidență în chi
pul acesta lipsuri de cari “sufere adminis
trația în anumite regiuni ale țării, și s’au 
putut aduce de multi dintre prefecții cu
noscători ai împrejurărilor lumini de mare 
ajutor pentru această operă, care nu va fi 
a unui om, a unui an și nici a unui gu
vern poate, ci o operă, care cere mai în
tâi experiențe, operă care va fi precedată 
de atâtea încercări și schimbări, cari să a- 
ducăin organismul administrativ, elemente 
tot mai potrivite cu viața și moravurile 
poporului român.

O Carp, șeful partidului conservator, 
a lucrat asemenea un proiect de reformă 
administrativă, care, însă nu s’a dat îm ă 
publicității (»Epoca< de ieri publică în toată 
exiensiunea acest proiect al d-lui Carp. 
— Red.)

*

Monopolul vâuzării băuturilor spir
toase a stârnit o adevărată furtună de 
protestare printre cârciumarii din toată 
țara. Meetinguri și întruniri de protestare 
s’au ținut în toată țara.

Din moțiunile lor conciliante și din 
tonul lor se vede, că nu pleacă la luptă 
cutremurați de credința sfântă în drep
tatea cauzei lor, ci hotărâți să întrebuin
țeze toate mijloacele ce le stă la înde
mâna lor, ca la niște bravi alegători în 
colegiul I sau al Il-Iea și stâlpi ai cutărui 
partid sau agenți de frunte în cutare cu
loare sau mahala.

Ei știu bine cât se pot teme de ei 
guvernele, dar nu și un guvern hotărât!

într’un interviev acordat unui ziarist, 
un negustor de băuturi, fruntaș, sfârșia 
astfel răspunsul la cea din urmă întrebare 
a gazetarului:

>Se înțelege că dacă nici atunci 
guvernul nu va fi înduplecat, atunci cu 
inima sfârșiată de durere ne vom împăca 
cu soartea*.

Și acum închipuiască-și cititorul un 
capitalist, negustor de băuturi spirtoase, 
cu burta mare rezemată de tejghea, cu 
trupul plin de untură, impacat cu soarta, 
dar cu inima sfâșiată de dure) e...

;ț!

Un semn bun se arată în Dâmbovița, 
unul din județele țării. De multă vreme 
se lucrează la întemeierea unui muzeu is
toric și artistic al județului, care are de 
reședință Târgoviștea, această a treia ca
pitală a țării românești de odinioară. în 
care se mai văd azi atâtea rămășițe ale 
trecutului. S’au cules peste 400 fotografii 
din motivele de decorații de pe diferite 
monumente istorice, de diferite scene ale 
vieței poporului, din diferite sate cu îm- 
brăcăminți diferite.

O delegație va presinta și Regelui și 
Reginei la Sinaia două exemplare din acest 
album. 

FOILETONUL >GAZ. TRANS.t

Tot dela Cohalm.
_  Concertul și reprezentația teatrală. —

Concertul este a unui cor de maestru, 
reprezentația a unei frumoase cete de dile
tanți. Amândoue sunt ale — brașovenilor.

Corul ca și diletanții au un trecut, 
de care sunt și pot fi mândri. Au mai 
trecut ele amândoue, prin focul^ de purga
tor al criticei, și prin tocul de înălțare al 
ropotelor de aplauze. Corul și societatea 
de diletanți a brașovenilor s’a desvoltat, 
_  înaintând — paralel. Amândoue ca do
vada unei vii mișcări culturale, ce este în 
stare să producă'și să guste românimea 
din acel oraș. Totuși, o însemnată deose
bire este și între ele: diletanții sunt con- 
struiți pe baze radicale republicane, corul 
însă pe baze de autocratism puternic — 
necesar, fără îndoială 1 — pe care numai 
o valoare personală ca d. prof. G. Dima 
îl știe susținea, și numai o fire aleasă ca 
a d-sale îl’știe face chiar plăcut.

Și vor mai fi ele și alte deosebiri, 
dar acestea să și-le resumeze cetitorul, 
după cele ce voi putea spune asupra celor 
doue manifestații de frunte (ridicată!) ale 
serbărilor culturale din Cohalm.

*

Concertul. S’a dat Duminecă seara, 
17. Nov. 1907. Sala ticsită, deși spațioasă 
ca în ori-ce oraș mare. »Lumea< compusă 
din mulți streini, cu deosebire Sași, din 
partea locului, și foarte frumos număr de 
țărani români, bărbați și femei. Corul 
mixt al bisericei sf. Nicolae din Brașov, 
ezecută >a capella« toate piesele.

Programul a fost compus numai din 
cântări și s’a terminat într’un ceas. A fost 
foarte bine așa. Când nu ai un program 
din diferitele ramuri ale muzicei, și când 
în pauze publicul este lăsat să se >delec- 
teze< prin sine însuși, — programa ce se 
termină mai repede decât altădată este 
numai o dovadă de înțelegere cumpătată 
a proprietor prestații, și de stimă și recu
noaștere față de trebuințele publicului. In 
schimb, publicul poate fi mângâiat, cum a 
și fost, prin cea mai’mare variație a cân
tărilor.

începutul a fost cam sfios. Adică nici 
nu sfială, ci mai mult oboseală se resimțea 
în glasuri. Dar dacă în prima piesă > Jalea 
orfanului*  de D. G. Kiriac. se putea face 
observația asta, în a doua bucată »Străină 
pe lume< tot de acel popular măestru, 
observația era foarte puțin îndreptățită. 
Aceste doue cântări, sinonime, luate din 
repertoriul obișnuit al compozițiilor lui 
Kiriac, prin tonul lor. general, — o tris- 
teță melancolică ; foarte puțin tragică, ț 
sguduitoare sunt par’că adins menite de a I

E o pildă pe care de bună seamă alte 
județe vor urma-o.

£
Duminecă Ia ora 4 p. m., s’a inaugu

rat în strada Muțu din Iași, biblioteca po
pulară înființată prin stăruința D lui Ne- 
culai Iorga, deputatul colegiului al II lea 
din acest oraș.

E unul din multele acte de iubire ce 
acest ales fiu al României, a arătat și a- 
rată pentru neamul său.

Să șt e ce a oferit D-sa Ieșenilor în 
schimbul alegerii sale la I-<și: ținerea unui 
curs pentru studenții din Iași, în fiecare 
săptămână; ajutorarea copiilor sărmani ai 
lașului, cu diurna de deputat ce urma să 
primească; lăsarea întregei sale biblioteci 
lașului, după moarte, și înființarea unei 
biblioteci populare, acum cu sală de con- 
ferențe și muzică. Această din urmă operă 
s’a îndeplinit Dumineca trecută cu con
cursul prințului Brâncoveanu și al dd. A. 
C. Cuza, Dr. Leon, Manicatide, Humuleanu 
și Cosmuvici.

A luat parte la inaugurare, se înțe
lege, și primarul lașului, care pentruca să 
adaugă ia credința în redeșteptarea Mol
dovei în aceste vremuri, trebuia să fie în- 
su-si N. Gane, bătrânul scriitor atât de 
mult cunoscut.

Au fost mișcătoare cuvintele ce a 
rostit atât d. Iorga, cât și primarul Iașilor 
la inaugurare.

Numele bibliotecei e »Niculai Iorga*.
Politica culturală este singura poli

tică de desrobire a poporului românesc din 
Moldova copleșită de Evrei.

S’o rodească așa de bine, pe cât au 
fost de calde și curate inimile celor ce-au 
sămânat.

M.

Serbările culturale din Cohalm.
Duminecă și Luni și-a ținut „So

cietatea pentru crearea unui fond de 
teatru român“ adunarea generală 
anuală în fruntașa comună Colralm.

Au fost sărbători înălțătoare, cari 
au lăsat se încolțească în sufletele 
tuturor celor prezenți speranța într’un 
viitor mai bun și mai frumos.

In cele două ședințe, ce s’au ținut 
Duminecă și Luni, comitetul societății a 
dat un amănunțit și lămurit raport despre 
activitatea sa în cei din urmă trei ani, și 
despre modul cum a știut să chivernisea
scă averea societății, făcându-o să ajungă 
la frumoasa sumă de peste 400,000 co
roane. Din discuțiile, cari s’au încins înju
ra! rapoartelor și propunerilor comitetului, 
s’a putut convinge fieștecare de dorul și 
interesul tuturor, de a vedea realizat cât 
mai curând scopul final al societății — 
înființarea teatrului românesc.

Un moment de mâre înduioșare pen
tru toți cel prezenți a fost discursul de 
deschidere al vice-presidentului V. Onițiu 
închinat memoriei neuitatului prez dent Io
sif Vulcanu. D-l V. Onițiu, a zugrăvit în 
chip maestru figura și activitatea acestui 
vrednic fruntaș român, care viața sa în
treagă a închinat’o neamului său iubit, și 
care înainte de toate a fost apostolul tea
trului românesc, dând fiiință fondului de 
teatru și scriind piese teatrale român1 ști 
pentru săteni, aproape uniciie piese, 

cari Ie avem noi astăzi Românii de din
coace de Carpați. Discursul d lui V. Oni
țiu a emoționat adânc pe ascultători.

Dacă festivitățile din Cohalm au avut 
un succes atât de frumos, meritul revine 
în primul rând comitetului aranjator local. 
O mână de oameni, i-ai putea număra pe 
degetele unei singuri mâni, a știut să sa
tisfacă pe deplin dorințelor numeroșilor 
oaspeți, lăsându-i în toate privințele mul
țumiți. D-nii: T. V. Ghiaja, noul protopop 
tractual, I. Bercan, Dr. Drimba, G. Fuciu 
și G. Buzea merită in deosebi recunoștința 
oaspeților. La despărțire toți oaspeții au 
avut o singură părere: că s’au simțit în 
Cohalm ca acasă.

*
Decursul festivităților, despre cari am 

publicat lungi rapoarte în numerele de zi 
ale foaiei noastre, îl resumăm în următoa
rele : Duminecă dimineața serviciu divin în 
biserica gr. or. română. Lume multă. In 
decursul utreniei au cântat în mod înălță
tor cântăreții bisericești din Brașov Toma 
Brenciu și G. Mercheșan. Cântările litur
gice le-a executat în mod admirabil corul 
mixt al bisericei Sf. Nicolae din Brașov sub 
conducerea d-lui profesor G. Dima. A ur
mat parastas, la care a cântat acelaș cor. 
In biserica gr. cat. s’a oficiat deasemenea 
un parastas, la care a cântat cu aceeași 
perfecție corul din Brașov.

După adunarea primă ținută în sala 
de gimnastică a Sașilor, a urmat banche
tul, la care au rostit toasturi d-nii V. Oni
țiu, T. V. Ghiaja, vicarul Macaveiu, solgă- 
birăul Dr. Tompa, dep. V. Goldiș, preotul 
săsesc Iosephi și alții. Au fost toaste, ți
nute la nivel înait. Seara concert, des
pre care raportăm mai jos.

Luni a doua ședință, apoi masă co
mună foarte animată, iar seara o foarte 
succeasă representațiune teatrală, dată de 
cunoscuții diletanți brașoveni: d-na M. Gr. 
Popescu, d-șoarele Marioara G. Dima, E. 
Pitiș, L. Bogdan și de d-nii G. Mercheșan, 
V. Neguțiu, Dr. A. Bogdan, jucând rolul 
principal d-l Aurel Banufiu, bursierul so
cietății pentru fond de teatru. Despre a- 
ceasta frumoasă representație — s’a jucat 
comedia în trei acte >Năsdrăvăniile divor
țului*  — vom aduce un raport amănunțit.

După teatru a urmat dans, care a ți
nut până în zorile zilei. Marți oaspeții au 
plecat spre casele lor, ducând cu sine cele 
mai frumoase amintiri. Mai amintim că la 
această adunare s’au încasat în taxe de 
membrii peste 1200 cor.

Pro memoria
întru amintirea fericitului nostru president 

Iosif Vulcan.
Conierenții prezentată adunării generale a 

„Societății pentru crearea unui fond de teatru ro
mân1' ținută la Cohalm în zilele de 4/17 și 5/18 
Novembrie 1907 de Dr. Valeriu Branisce.

Onorată adunare generală 1
Reținut prin circomstanțe indepen

dente dela voința nu-a de a participă la 
această adunare generală, țin totuși să mă 
reprezint la adunare prin aceste nepreten
țioase șire, dedicate amintirei ilustrului 
oo-tru president, care nu mai este în
tre noi.

Duioșia, ce mă stăpânește, mă în
deamnă să fac aceasta.

servi de introducere. Tehnica lor, conto
pirea de glasuri în versurile finale, apoi 
desfacerile și întârzierile de glas la mij
loc, le fac foarte accesibile, deșteptând ne
răbdarea pentru ce are să urmeze.

Nerăbdarea asta nu a scăzut. Ur
mase, numai decât >Cireșile< de Popovici- 
Bayreuth, o cântare cu început de tonuri 
nasale, în tact legănat, cu sfârșit ce se 
stinge încet și cu o învălmășeală de gla
suri în partea a II, unde mai cu seamă 
are prilej bun corul de a se afirma prin 
disciplina sa. Ascultând armoniile >Cire- 
șile<-lor remâi cu impresia ca după ce- 
itrea unei legende.

Ceia-ce urmase mai apoi, doue cân
tări bisericești de d. prof. G. Dima'. >Sfânt 
e Domnul Savaot*,  și >Irmosul intrării în 
biserică*,  mai măresc încă curiositatea ne
răbdătoare. Una-două composiții biseri
cești între cântecele de lume, este o spe
cialitate a concertelor românești. Locul ce 
li se dă pare a fi deplin justificat prin 
aplauzele îndelungate cu care s’a mulțumit 
pentru ele și acum. Neapărat, asta poate 
veni și din faptul că ele nu sunt, — nici 
compuse, nici ezecutate — în spirit »de 
strană*.  Când, în >osana«, vocile se iau pe 
întrecute, te gândești fără de voe la ora
toriul apusean. In a doua bucată glasurile 
au fost mai curate decât ori când.

Trei romanțe de ale lui F. Mendels
sohn, micuța parte dată compozitorilor

Dejh de un sir frumușel de ani eram 
deprins oa în preajma adunărei generale 
să primesc dela presidentui postru carta, 
în care mă invită să mă prezent la adu
nare cu obicinuita conferență, modestul meu 
obol la a tivitatea acestei societăți. Eră 
un fel de convenție tacită între noi. Și 
de câte ori am putuț, am dat cu drag as
cultare învitărei. Având eu obiceiul a în
cepe conferențele mele cu agrăirea „Ilus
tre d-le President", în gluma sa binevoi
toare, m’a botezat „ilustrul nostru confe
rențiar® și an de an în preajma adunărei 
generale scria ilustrul nostru president 
„ilustrului său conferențiar".

Cu preciziunea rândunelei,care anunță 
sosirea dulcei primăveri, sosi carta dela 
Oradea-mare, iar eu o așteptam cu drag, 
căci multe suveniri plăcute, multe mo
mente de avân'are sufletească, de înălță
toare mulțumire și nobilă veselie erau le
gate de aceasta...

Anu1 acesta în zadar am așteptat... 
Rândunelele vestitoare de primăvară au 
plecat din meleagurile noastre, dar carta 
ilustrului nostru president cătră conferen
țiarul său n’a mai sosit... N’a mai sosit și 
nu va mai sosi, căci și presidentui nostru 
s’a dus acolo de unde nu mai este reîn
toarcere.

De aici duioșia ce mă stăpânește în 
aceste momente, de aici îndemnul a de
dică conferență mea la această adunare 
— prim» la care nu-l mai avem în mijlo
cul nostru, — memoriei lui Iosif Vulcan, 
care nu Dumai că a stat la leagănul 
înființărei acestei Societăți, dar a concres
cut cu ea cu toate fibrele sufletului să» 
simțitor, încât Vulcan părea inseparabil 
de Societate și Societatea de Vulcan. Și 
va trece încă multă vreme păn ce ne vom 
deprinde cu gândul jalnic, că Vulcan nu 
mai este între noi, nu mai șade la locul 
presidial, nu mai deschide adunările cu 
acea elocvență lirică, care stârnea aplauze 
de însuflețire și nu mai închide adunările cu 
acele cuvinte elegice, cari storoeau la
crimi din ochii tuturor. Nu vom mai ve
dea impozanta-i figură cu gesturile largi 
și măsurate, aoel cap frumos acoperit de 
ninsoarea bătrânețelor venerabde, nu vom 
mai auzi glasu-i sonor și pătrunzător, vi
brând de emoțiune.

Noi, cari am avut fericirea a lucra 
cu el împreună, nu-l vom uită nici când; 
naintea ochilor noștri sufletești va plana 
imaginea lui idealizată la toate mo
mentele serbătorești ale Societății noaBtre, 
dar rând pe rând ne vom stinge și noi, 
alt genunche de om ne va luâ locul, căci 
așa e legea firei și mersul evoluțiunei ome
nești, vor veni alte vremuri cu alți oa
meni și numai de sub pulberea arhivei 
vor mai ajunge generațiile viitoare să re
construiască imaginile trecutului, imagini 
cari trăiesc vii în sufletele noastre, în su
fletele acelora, a căror întreagă stăruință 
de a face bine și nizuința de a realiză 
frumosul, se concentrează în jurul acestor 
imagini.

Deja între noi, cei de față, a fost Vul
can reprezentantul altor vremuri. Ca ul
tima rază a unui soare ce se stinge a lu
minat în zilele noastre, lăsând pe cer 
o lungă dâră de lumină, care cu în
cetul se pălizește, făcând loc luminilor al
tor epoce ce se succedează.

Deja noi am admirat în el văpaia 
unei însuflețiri, la care zilele noastre nu 
străini, fac cea mai plăcută, deși Superfi
cială, impresie. Nonșalanța acestor cântări, 
cu deosebire a celei dintâi »Cu mine fugi*,  
te dispune pentru visare blândă. A doua 
»O brum’ a dat*,  te mai trezește puțin, cu 
tacte rupte, accentuate, stacato. Acordurile 
celei de a treia »Pe-al lor mormânt*,  adie 
ca un vânt de primăvară, ce acu înceată, 
acu prinde iar putere. In aceste trei cân
tări vocile bărbătești au fost cam nesigure.

»Trecu-i valea*,  de I. Mureșianu, a 
fost cea dintâiu piesă bisată.

»Stăncuța< și >Nevasta care iubește*  
ale lui G. Muzicescu, ajung, prin muzicali
tatea lor (aproape mahalagistă), în stilul 
>Lugojenei< noastre și prin umorul bun al 
libretului, — fără îndoială și prin o eze- 
cutare clară, precisă — a fi cerute cu stă
ruință înc’odată. In genere melodiile popo
rale din România, fiind mai vioaie, mai »pă- 
trunzătoare în tălpi*,  mai comunicative, au 
puterea de-a însenina eu zâmbet de >bien- 
faisance*  fețele tuturora. S’auzea chiar și 
rîsul vesel, când răsuna unisonul refren 
șăgalnic «bădica, bădica*.

Cu o modestie fără de rost, sau cu 
o respectabilă încredere în sine,— decidă, 
pentru ast din urmă, cei ce-au fost d,e față! 
— d-l prof. G. Dima lasă chiar la sfârșit 
compozițiile sale : trei cântări, de trei g'e- 
nuri deosebite. La >începutul sfârșitului*  
este pusă o doină, jalnică și trăgănată, de 
o monotonie nespus de clară și românea- 
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se mai pot avântă. Nu numai în noi zace 
vina, oi și în vremile ce le străbatem.

Vulcan aparțineă acelei generatin’, 
e&re visând un viitor de aur al neamului 
nostru, îndreptă activitatea sa cu toate 
pornirile nobile ale sufletului înfocat de 
puterea credinței, pentru decenii și vea
curi înainte. Dovadă e chiar Societatea 
noastră, care s’a înfiripat din un nobil im
puls al vremii, al cărui mai elocvent re
prezentant publioistio a fost Vulcan. Nu 
pentru zdele în care s’a dat fimță Socie
tății, a fost ea întemeiată, ci pentru vre
muri îndepărtate, pentru vremuri cari nouă 
oe'or de astăzi ne par poate chiar mai 
îndepărtate deoât predecesorilor noștri, 
cari ou negrăită însuflețire au prins în 
mână flamura Thaliei române, adunând 
creițar lângă oreițar, ca odată în viitorul 
depărtat să aibă generațiile de atunci 
parte de binefacerile teatrului român...

Astăzi zâdarnic vom căută în juru-ne 
după inițiative de asemenea natură. Ve
dem doar oât de anevoios este a trage 
mai departe brazda, cu plugul ce l-am 
apucat de'a înaintași.

Noi dejă suntem copiii altor vremuri 
Robia economică nu ne iasă să trăim îti 
farmecul viselor de aur. Nervii noștri se 
tocesc cu munca îndreptărei întrelăsărilor 
din trecut și în nopți'e nedormite ale fră
mântărilor grele ce ne copleșesc, nu mai 
avem acele ceasuri semne, în cari se țes 
firele de aur ale visurilor adamemtoare. 
Prea puternic ne isbește realitatea, decât 
să putem cu răgaz privi în acele depăr
tări, pe cari le aveau în vedere înaintașii 
când au pus plugul in brazdă. Orizontu
rile noastre suut mai strâmte. Zadarnic 
vom mai căutâ la noi acele concepții mari 
ale înaintașilor, a căror putință eră stăoâ- 
nită de voință, căci la noi a ajuns voința 
în cătușele putinței; noi nu mai voim ca 
să putem, ci voim numai putem. Tra
iul nostru cultural nici nu mai e de azi 
pe mâne, oi dela mână la gură și aceasta 
încă cu mare anevoie.

E raportul dintre vremuri și oameni 
căci nu numai oamenii fac vremurile, ci 
și vremurile fac pe oameni. Și copleșiți 
suntem de greutatea vremurilor.

Atmosfera altor vremuri o reprezenta 
Vuloan în mijlooul nostru. Iar noi priviam 
cu admirație la el, solul acelor vremuri 
în zilele noastre.

N’am de gând să E«c în cadrul ace
stei conferențe biografia lui Vulcan și 
niei apreciarea producțiunei sale literare. 
Se va face aceasta prin alții și la alt 
loc. Dar voiu spune vre-o câteva cuvinte 
deBpre importanța lucrdrei lui Vulcan, 
după oum am încercat să precizez aceasta 
ou ocazia jubileului de patruzeci de ani 
ai „Familiei" într’un articol, oare a sosit 
prea târziu pentru numărul revistei jubi- 
lante, așa că numai partea introductivă*)  
a mai găsit loc în acel număr.

Voiu întregi deci la acest loc acel 
artiool arătând, oă după părerea mea, im
portanța activității literare a lui Vulcan 
este neasemănat mai mare decât valoarea 
artistică a singuraticelor sale scrieri.

Aceasta a simțit-o — așa cred — și 
Vulcan și mai ales în timpul ultim și-a 
dat bine seamă de acest moment al acti
vității sale. Și dacă a scris novele, poezii 
și piese teatrale, nu le-a scris de dragul

’) A se vedea nru) jubilar al „Familiei11 pag. 
281. Oradea-mare 1901.

scă, cu acorduri ce se sfârșesc neașteptat 
și fără de vreme, tocmai ca fericirea cu
cului și versuitorului. Este »Cucule cu pană 
sură*.  La mijloc vine »Plugurile«, într’un 
tact mai repede, de horă. Dar nu eBte horă 
ci adevărată rapsodie, cu accente, și cu 
ritm de valuri pe cari se sbate o luntre, 
(de ce i s’a dat tocmai libretul unui pas
tel de Alexandri?) și cari din restimp în 
restimp se lovesc cu multă putere de zi
dul portului. Ai însă și impresia schimbării 
de brazdă, pe urma micilor pauze în tona
litate. Dacă însăne par accentele prea apă
sate și sbuciumate pentru pastel-idilă, în 
sine, opera trebue prețuită ca una dintre 
cele mai originale ce avem, prin puterea 
ei impulsivă, și prin o dinamică de rar ca
racter rapsodic. Bine înțeles, piesa — tus
trele, de altfel — a fost bisată, și la ce
rerea bisării a îndemnat în mare parte un 
ansamblu care aci a fost mai perfect. — 
>Râs cu plânsul*  nostru din zicători, ar
monizat sub numele »Nu-i dreptate*  a fă
cut, cu noroc, sfârșitul sfârșitului.

*

La impresia generală schițată la în
ceput, am mai avea de adaos numai două 
lucruri:

Un simpatic glas de sopran, al d-șoa- 
rei Lacea, străbătea totdeauna din tumult, 
și, desigur, conducea glasurile de-o samă.

Critica celor competenți, — a publi- 

valorii lor interne literare, pe care mai 
bine a apreciat-o însusi. A scris însă în 
deplina conștiență a importanței acelor 
soneri penlru renașterea și desvoltarea 
noastră culturală.

Pentru a înțelege pe deplin activi
tatea literară a lui Vulaan, trebue 8ă în
țelegem mai înainte aspirațiunile și ideile 
generațiunei, din care a răsărit.

N’ar fi lucru zadarnic, dacă ar sorie 
cineva la noi — bine înțeles cu compe
tența ouvenită — istoria generațiunilor 
noastre, cari s’au sucoedat dela 1820 în 
coace, căoi fiecare generatiune prezentă 
altă lume de idei, alte aspirațiuni și alte 
îndeletniciri. Câte am putea învăța din 
istoria aceasta și de ce folos ar fi chiar 
pentru generațiunea, care astăzi — desi- 
lusionată de păcatele unei societăți cu 
moravuri corupte — se pregătește pe băn
cile scoalelor mai înalte pentru viața pu
blică !

Vuloan face parte din generațiunea 
română ungureană, de după 1848, care 
s’a renăscut în privință națională Ia scoale 
maghiare! E mare deosebirea între această 
generațiune și cea ardeleană de pe acei 
timp, care căzuse deja în mrejele spiri
tului german, propagat cu atâta înfocare 
de absolutismul austriac în Ardeal.

Și în cele politice era mare deose
birea între Ungureni și Ardeleni, un'i lup
taseră doar sub trei-colorul roșu-alb-verde, 
iar ceilalți sub bioolorul negru-galben, pe 
timpul răsboiului civil.

înainte de 1848 era în părțile ungu- 
rene la ordinea zilei „tipul maghiaro-ro- 
mâna, de oare a visat dep. Iosif Papp 
dela Șomcuta mare mai acum cinci am în 
dietă2). Astăzi e absurd acest tip. A fost 
însă odată realitate, chiar și în unele re
giuni ardelenști.

Erau Români, cari vorbeau și scriau 
ungurește și se mândriau pe ungurește oă 
sunt Valachi. Au participat la întreaga 
luptă de renaștere maghiară, pă8trându-și 
în teorie caracterul de RomâD. Ungurii 
vorbeau românește și Românii ungurește, 
după cum ie venea, și numai după origi
nea familiilor se oonsiderau unii de Ro
mâni și alții de Unguri, căoi viața lor su
fletească era identică.

Probă clasică e introducerea lui Konis 
Jdssi la celebra traducere în românește a 
„BatrachomiomachieiB lui Csokonay. S’a 
apucat să o traducă pe latinește, fiindcă 
îi plăcea mult, dar după ce a tradus vre-o 
câteva sute de șire, și-a dat seamă, că 
Ungurii de alunei știu mai bine românește 
decât latinește și a tradus-o deci româ
nește. Vai de româneasca aceea, dar to
tuși ar merita ca document istoric-cultural 
să se dee în istoria oulturei noastre mai 
multă atențiune acestei traduceri intere
sante.

Tipul maghiaro-român era atunci în 
floare. Și eu am mai ajuns să cunosc sin
guratici reprezentanți întârziați ai ace
stui tip.

Șovinismul zilelor noastre a stins 
ace3t tip. Puține urme se mai găseso prin 
fundul Bihorului, Sălagiului și Sătmarului. 
Unde a fost puternioă conștiința de Ro- 
mâu a trecut în Român verde; unde nu, 
s’a înecat în marea maghiarismului.

La sfârșitul anilor 50 și începutul 
anilor 60 s’a înoeput la școalele superioare

2) Rostit la 31 Ianuarie 1902 în dieta din 
Budapesta.____________________________________
cului — asupra unui program și asupra 
unei executări care în București obținuse 
toate laudele criticei mai înalte, am găsit’o 
foarte plastic resumată în exclamația unui 
țăran : >hei, de-ar ști cei din sat ce-i pe-acil< 

S. c. D.

Popa Prorocn și diacu Petru Păscălie.
— Ispravă de pe timpul lui Mătieș-Craiu. —

I.
— Părinte! Părinte ! Vin’o iute ! pen

tru toți și toate....
— „Pace vouă fiilor**  — zise părin

tele eșind ’naintea poporului adunat, ’nain- 
tea casei sale — „Dar rogu-vă, ce-a dat 
preste voi?"

— „Vreme grea părinte! — Știi că 
biserica ne era gata, turnul ridicat, și 
Gheorghea Mării, — oa chizeș, — mort, 
adică a căzut din turn, ca turnul să nu 
cadă, — l’am îngropat, și acum pe când 
să acoperim sfânta biserică părinte.... 
of, of!“ Bătrânul Mitru, nu mai poate 
spune, ci plânge cu niște lacrimi cât alu
nele, și femeile cu copiii iobagilor în brațe 
dau zor plânsului, care acum vrea să is- 
bucnească și din pieptul bietului preot 
bătrân 1

— Dar ce-i acum dară! S’o huruit 
turnul?, ori păreții?, ori a ieșit valea din 
alvie?, ori ceva foc s’a întâmplat? 

maghiare renașterea națională a tineri mei 
descendente din acest tip, creeat de vre
muri.

Tineri, Români de origine, — cari 
deși nu știau românește, dar conștienți de 
originea lor, —- au început ca universitari 
la șooale maghiare să învețe limba, oare 
trebuia să fie limba lor maternă. Și lucru 
caracteristic, Maghiarii de atunoi vedeau 
cu o hi buni renașterea națională a Ro
mânilor 1

La Pesta au învățat tinerii români 
românește și la Pesta au înoeput să cul
tive limba și literatura română. Un ideal 
sfânt a stăpânit sufletele lor. Fie-care a 
căutat să contribue din răsputeri la îmbo
gățirea literaturei românești. Au simțit 
lipsurile mari ale poporului și cu toții au 
sori8 poezii, poeme, novele, disertații, în 
fine tot ce le venea în cale!

Nu se întreba cine e poet născut și 
oine e novelist cu dar dela Dumnezeu! 
Toți erau de toate, căci lipsurile erau 
mari și nu era cine să cultive terenul pă
răsit !

Din generația aceea a răsărit Vul
can! La Pesta a învățat — oa și mulți 
alții — românește. Mai întâiu în foi lito- 
grafate, mai târziu în reviste tipărite își 
plasau acești entusiaști produsele însufle
țirii lor nemărginite pentru neam și 
limbă.

De atunci pănă Ia moarte a rămas 
Vulcan credincios idealului răsărit din acea 
însuflețire sfântă.

A scris poesii, novele, piese teatrale 
încercând aproape toate genurile literare 
dar nu pentrucă a simtit în sine voca- 
țiunea de poet — cel mult în accepția 
largă, căreia i-a dat A^xandri expresia 
în vorbele: Românul e născut poet — oi 
pentruoă Societatea română, care era în 
stadiul formațiunei, aveă lipsă de poezii, 
novele, piese teatrale și peste tot de „li
teratură frumoasă".

Importanța aoestei generații de scrii
tori este, că pănă oe ne-au venit poeț’i 
și peste tot scriitorii de vocațiune, le-au 
ținut locul, creând pe seama acestora pu
blic cetitor și iubitor de limbă românească. 
Această generație a spart și netezit calea 
oelor oe aveau să vină cu darul dela 
Dumnezeu, ca să dee glas durerei și hrană 
nădejdii în scrisul neamului.

Gigantic se înalță din aoeasta gene
rație figura lui Iosif Vuloan, care aproape 
cinci decenii fără contenire a tot netezit calea 
și ocrotit înfiriparea vieții artistice literare 
la noi. In acest moment zace importanța 
neperitoare a luorării literare a lui Vul
can. Aici a fost el mare și neîntreout.

L-am văzut și în cadrele Societății 
noastre pănă în zilele ultime, nisuindu-se 
a veni întru ajutor marilor lipsuri ale tea
trului nostru sătenesc. II vedem doar 
pănă în zilele noastre în fruntea reperto- 
rului teatrului nostru sătenesc. A văzut 
că e lipsă de, piese pentru diletanții no- 
ștrii dela sate și s’a pus să scrie, nu pen
trucă se aimția poet dramatic, ci pentrucă 
simția lipsa de piese ! Și a căutat să sa
tisfacă trebuințele și cum a satisfăcut ve
dem cu toții. Piesele lui sunt și astăzi 
cele mai căutate.

Acum e finită opera lui.
Alții au venit și vor mai veni, oa să 

continue firul unde l’a scăpat din mână, 
| când maje8tatea morții și-a cerut tributul. 
I S’a dus. Nu-l mai avem în mijlocul

— Mă rog sfinției tale, las’ că-ți spun 
eu! — nu s’o întâmplat nimic de acelea’ 
— dar a sosit domnul boeriu acasă. .!

Acum oamenii se mai liniștiră, și as
cultau cu toții, unde-a scoate-o la cale 
diacu Petru Păscălie cu popa.

— D’apoi de-o venit? Oe are el cu 
sfânta noastră biserică?., doar mi-o făgă- 
dit santartău lui că ni-or dărui și clopot 
în turn, — apoi bine-o venit dar...

Oamenii toți de-odată izbucniră iar 
în plâns, și mverile-și smulgeau părul?

— Ba n’o venit bine mă rog, că iacă 
ne stricară biserica, lemnele li-a dus la 
moară... auzi d-ta, cu noi, cari am făout’o, 
lucrând noaptea la sfânta biserică și ziua 
în brazdă domnească, cu noi a oărat’o și 
a făcut din bârne moară, iar din turn că- 
sulie la porumbii și vulturii lui, la șoimii 
nevoii... auzi d-ta! și asta în două zile a 
fost gata, și plâng trei sate, și ne istovim 
de durere...

— Dumnezeu sfântul de unde mai 
poate îngădui așa fărădelege!, sughiță Vria 
lui Ponor...

— Nu se poate, diece! Oameni buni 
voi aiuriți, doar boeriul Jojjuca, nu-i așa 
mare păgân...

— Ba s’o putut părinte, și până sfin
ția ta umbli pe la oraș după meșteri de 
fier, iacă el a poruncit risipirea ei din vâr
ful turnului ăl frumos și ’nalt, până la pie- 
trile din trupina miezuinei pământene. 

nostru. Imaginea lui iubită va plana îneă 
multă vreme deasupra noastră, a admira
torilor săi recunoscători....

Ear acum când Societatea noastră 
aduce prinos de evlavie arnintirei lui Io
sif Vulcan, rog și eu umbra ilustrului no
stru president să primească acest tribut 
omagial dela conferențiarul, care cu drag 
se gândește la frumoasele oare și zile pe
trecute înpreună în sînul acestei secietAți.

Alegerile în comitate.
Aproape în cele mai multe comitate 

locuite de români alegerile s’au terminat, 
și s’au terminat în genere fără de nici o 
înaintare pentru noi. Ba în anumite comi
tate am suferit pierderi, ce nu ni-le putem 
ierta, și cari se vor răzbuna amar. Cu. 
deosebire în Alba-inferioară, unde num»1 
jumătate dintre români au fost realeși, și 
în Caraș-Severin, unde au ieșit numai 
doi români, am suferit o înfrângere, a 
cărei rușine nu o putem înfrumseța cb 
nici o scuză, și cu nici o aruncare a vinei 
de pe unul pe altul. S’o spunem verde : 
în alegerile acestea, ca în toate lucrurile 
noastre, am pornit fără pregătire, cu 
multă încredere în »cum o da Dumnezeu*.  
Ne-a lipsit disciplina, ne-a lipsit organiza
ția, toate-s drepte, dar mai dreaptă decât 
toate e că ne a lipsit întâiașdată munca, 
osteneala !!!

Nu avem încă informații precise, dar 
aproximativ putem da rezultatul alegerilor 
în următoarele : In Arad, unde s’a întrat 
în luptă mal cu frumoase pregătiri, și era 
nădejde de cuceriri — am perdut vre-e 
5 Jocuri. Iată ce scrie însăși Tribuna des
pre asta : >Pe Valea Mureșului, unde T. 
Goldiș, se alesese depytat aproape una
nim, la comitat n’a Isbutit un singur can
didat național român. La Pecica, comuna 
fruntașă, românii se lăsă bajocoriți în- 
tr’atâta, încât reușește a se alege un ță
ran ungur și un slujbaș odios. Pe valea 
Crișului aceiaș rușine...*  — In Bihor, după 
o luptă destul de înfierbântată câștigăm 
câte-va locuri noi. In Selagi, unde iarăși 
a fost mișcare mai vie, asemenea cucerim 
câte-va locuri. RemâDe însă situația veche 
în Făgăraș și Năsăud. cu neînsemnate 
schimbări. Nu mai pomenim de comitatele 
amorțite ca Mures-Turda și Cojocna, cari 
au abea câte 10—15 membrii români în 
congregație, deși poporația românească 
este în uriașă majoritate! Cele ce s’au pe
trecut în Caraș-Severin și Alba-Iulia în»ă 
ne apasă greu!

Au fost și momente frumoase în 
lupta noastră, de pe alocuri. Ne închinăm 
în față ținutei mândre a bistrițenilor, în
deosebi a d-lui dr. Pahone, pe care aia- 
rele maghiare desigur o interpretează în 
felul lor, noi insă nu putem vedea decât 
o luptă energică și o organizație bună în 
somarea cătră notarii comunali »de a 
pleca hotărirei clubului român, ori a lăsa 
să știm ce fel de păreri ne stau în față*.

Alba inferioară, in 16 Noemvrie, 1W7.
Alegerile membrilor în congregație, 

s’au făcut Luni în 11 Noemvrie a. c., în 
toate cercurile electorale și numai în două 
a reușit lista românească, iară în Alba-Iulia, 
oraș, au fost aleși 2 și în Ocna Sibiului 
doar 3 Români. In celelalte parte prin a- 
buzul comisiilor, parte prin ticăloasa pur-

— Până-’n pământ părinte 1 Ce ne-em 
face, ee ne-om drege! — Iar n’are Dumne
zeu casă ÎDtre... între noi!

— Dar unde au fost curatorii? Fili- 
mon, Vasilică, Toma și Ilia Fătului!

— Ei,... că asta i! Numai pe ei i-a 
trimis c’o zi mai ’nainte birăul domnesc 
să care prund din Someș, până-or umplea 
pe lângă curte, — ce știu eu ce face cu 
năsipul, — dar nici azi n’au venit.

Popa își luă sumanul cel de lână 
sură și alergă înounjurat de oameni și mu
ieri, cari plângeau într’un glas, iar când 
ajunse peste vale, și văzu, că din cimitir 
lipsește biserica — numai tălpile mai erau 
culcate peste petrile fundamentale, dar și 
acele tăiate cufirăstrăul— popaîngenunchie 
și toți oamenii se aruncară la pământ, îm
brățișând fiecare câte-un mormânt, pe care 
l’au udat cu lacrimi, iar preotul lung și 
dureros s’a rugat, pănă ce luceafărul de 
seara s’a ivit din dosul codrului, și-a jucat 
raza-i argintie pe fețele lor de ceară.

— Mergeți liniștiți acasă ! Eu mă voiu 
duce până la ’nălțatu împărat, și i-oi duce 
jalba sfintei biserici, și Dumnezeu ne va 
ajuta, numai să nu desnădăjduim...

— Doamne ajută! — Oare vrea-oa 
înălțațu împărat!

— Când mergi sfinția ta?
— De-o ști boieru, o să ne ouleagă 

de pe olaltă, tot o mână și-un pioior pe toți. 
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tare a unor alegători români, s’a zădărni
cit succe-ul luptei noastre.

Din centrul comitatului se avizase 
maghiarimea casă nu conceadă ni i înb’un 
«ere alegerea de membrii români, și spre 
ajungerea acestui scop nemoral, s’a comis 
în cele mai multe cercuri sgomot infernal 
la comiunerea comisiei și așa pe furiș 
s’au ales tot Unguri ca membrii de încre
dere, cari după plac au abuzat la adunarea 
voturilor și la numărare, căci de nu tă
ceau așa, listele român<-ști in Vinț lghiu 
și Vingard trebuiau sâ înviDgă.

Pentru a scurta pe Români și parti
dul fișpanului și a viceșpanului suspendat, 
au lucrat în una înțelegere. Szâsz-Ioska avu 
să mulțumiască Românilor alegerea sa de 
viceșpau, însă in administrație cu nimic 
nu a ajutat poporației române, și acum 
se pare că și-ar repara poziția sdruncinată 
Iepădându-se de orice legătură cu Româ
nii, ca să-i creadă kossutbiștii, că și el e 
bun patriot ca și ori care Zoltan sau Pa
prikas Iancsi.

Se bat ei în capete kosșutiștii cu dă- 
răbanții, dar sunt una când e vorba de 
no>, cari în centru nu avem la adminis
trație nici măcar un canceiist (! 1)

E de dorit ca contra abuzurilor acum 
comise, să se înainteze recurse, că nu se 
cuvine a suferi fără remonstrație toate 
ticăloșiele cu cari ei ne prescurtează.

Dar pentru noi este și mai de lipsă, 
ca să dăm publicității cu numele pe tră
dătorii listelor române și pe fugarii, cari 
au părăsit câmpul de luptă.

Am început acțiunea — deci înainte 
la luptă — care e viață;

Căci, dacă groful Teleki Ârved e 
mare kosșutbist — el a putut să’și vândă 
cu prețuri exorbitante, tauri netrebnici 
comunelor românești din acest comitat. 
Patrioții scot banii erariali dela popora- 
țiunea românească, și fac cu ei gheșefturi 
de bancă. Și câte alte de toate se întâm
plă ne teritoriul acestui comitat de cătră 
patrioții șoviniști în paguba Românilor.

Noi cari formăm majoritatea absolută 
a acestui municipiu trebue să ne eluptăm 
poziția în congregația așa precum ne în
dreptățește legea. Nu avem să ne mai că
ciulim contrarilor, cari pe față în auzul lu- 
mei spun, că au să ne cutropească și să 
ne nimicească. Cine dar mai poate aștepta 
dreptate dela bunăvoința lor? Cine mai 
poate da crezământ vorbelor ademenitoare 
de-o înțelegere sau conlucrare pacinică in 
aceste împrejurări și cu astfel de oameni 
crescuți pe capta șovinismului național? 
Ne apropiem de grele zile, în cari tot Ro
mânul e dator a se cugeta la solidaritate 
națională. .

Vintianul.ȘTIRILE ZILEI.
— 9 Noemvrie v.

Act de pietate- Reuniunea femeilor 
române din loc face parastas pentru ini
țiatorii Internatului de fetițe al Reuniunii. 
Parastasul se va ținea în Biserica St. Ni- 
colae din Scheiu, Duminecă în 11 (24) No
emvrie, după Sta Liturgie. Invităm la acest 
act pe toți Românii din Brașov. — Elena 
Sabadeanu, presidenta Reuniunii.

Parastas. Duminecă în 11/24 Novem
bre a. c. la oarele 9 a. m. »Asociațiunea 
pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor

— Par’că de noi ar fi pricină — mai 
bina muriam noi toți, numai sfânta bise
rică să n9 fi rămas.

— Dar vezi bine! Oameni sunt de
stui în lume, dar biserici numai la zece 
sate una!

— Fiilor! Să mergeți liniștiți! Așa 
zgrămușdați! Dumnezeu îl va pedepsi pe 
acela, care n’a încăput de locașul lui pe 
pământul nost/

— Ei... dar rai rog nu l’a pedepsi, 
că el ci-că D’ar avea habar...

— Apoi dar pentru ce ne risipiră 
odorul de biserică?

— Birăul de la ourte spunea, că nu- 
m’a d’aia, fiindcă are boeriu un cal pogan 
tare, și ce oă,..

— Măi dar nu le ’ucâlci! Ce are calu 
boeriului de cumințit aoi în năcazu ista!

— Ba că ala-i vina mă rog, ice oă 
dela țara angleușului l’o adus, nu știu ce 
fel de smeu o fi, eu nu l’ara văzut, numa-i 
tare cumplit, și-i scump, rai se pare cu 
ăla vrea să fugă boeriu mai iuteca’mpă- 
ratu,... dar num’a încă nimeni nu l’a pu
tut înșela, îi un cai sirep....

— Și totuși numai știm încotro vreai 
s’o tivești, vecine, zise părintele oprindu-se 
la portița, îngrădită, leasă de nuele, iar 
diacu și ou vre-o câțiva, îi luară în jur, 
în ce vreme femeile, plângând surd, ple
cară pe la vetrele lor, cerând prin rugă- 

rom. meseriași din Brașov*  va face în bi
serica română gr. or. din Brașov Cetate 
obicinuitul parastas anual pentru odihna 
fericitului ei binefăcător, Mihail Stroexcu, 
precum și pentru pomenirea tuturor mem
brilor ei fundatori, răposați. In aceeași zi 
p. m. la 2 oare va împărți în localul său 
din strada Castel Hui No. 66. haine și 
cizme între ucenicii săraci, pe cari îi 
ocrotește.

Aseară. A fost teatru, concert și dans 
la noi, aseară. La teatru am admirat cu 
deosebire pe d na O. Bârsanu, la concert 
glasul d-lui T. Brenciu, iar la dans mul
țimea publicului adunat. O seară cu cele 
mai variate atracțiuni. Teatru a fost ales 
din trei piese ușurele, cu multă viață să
nătoasă în adoua: >DelaNord laSud*  în care 
este un admirabil rol de ingenuă pentru d na 
Bârsanu. Au fost buni și ceilalți, între cari 
s’a prezentat acuma întâiași dată d-șoara 
Brașoveanu. Despre d-sa și despre toți vom 
da seamă mai »academic«,în alt rând. Acuma 
trebue să pomenim de darurile frumoase 
ce s’au oferit d-nei și d-lui Bârsanu : un 
coșuleț de flori și o coroană de lauri din 
partea elevilor români. D na Bârsanu a 
mai primit, deosebit, la început, o mare 
corfă de flori naturale.

Intre piese, sub conducerea d-lui N. 
Oancea, corul de bărbați > Acordul*  a exe
cutat câte două cântări, mai mult marșuri.

Dansul a ținut încă multă vreme îm
preună publicul venit din toate unghiurile 
Brașovului, și chiar din jur. A fost multă 
animație. Nimeni nu poate zice că n’a avut 
o seară plăcută.

Liga culturală nu poate fi altceva de
cât ce o arată numele — scrie d-i n. 
lorga în >Neamul Românesc.*  — Ea nu e 
chemată a face politică, nici de cea mai 
mare și mai nobilă, care trebue să rămâie 
în sama altor alcătuiri. Naționalismul sau 
românismul sunt idealele, cătră care dela 
sine ea tinde, însă armele sale, dacă sunt 
printre cele care cuceresc sigur, n’au tăișul 
ce rănește și nu varsă nici o picătură de 
sânge omenesc«. Zice, că mult timp a 
domnit altă concepție cu privire la rostul 
Ligei. S’au găsit printre conducătorii ei 
de aceia cari o credeau chiemată să or- 
ganiseze falanga luptătoare a românismului 
să înalțe zidurile de apărare ale cetățuiei 
și să dea asalt cu întruniri, defilări, pro
cesiuni etc. Dar Liga a eșit așa de slăbită 
prin acest mare asalt zadarnic, încât po- 
liticianii au crezut’o moartă în principiul 
ei și se apucară a-i căra oasele în taini
țele lor. O mare presiune din public opri 
însă această rușinoasă confiscare. Spune 
apoi că după ce fostul președinte în urma 
câtorva scene violente se retrase, comi
tetul Ligei s’a complectat în ultima ale
gere. Și acum prin cea mai desăvârșită 
bună înțelegere Liga, numai culturală, pre- 
sidată de generalul Budișteanil — singurul 
general român care poartă decorația gion- 
telui în grad de erou, — își începe lucrul 
de cultură.

Iată deodată ce poate anunța publi
cului >Neam. Rom.*  :

Pană la l-iu Decemvrie v. va apărea 
un Calendar al Ligei, care va cuprinde 
chipuri de Domni și de Români mari, în- 
tr’un bielșug ce nu s’a mai întâmpinat la 
noi, apoi vederi do monumente istorice, 
iar ca text, poesii originale, povestiri, des
crieri de călătorii, art cole de istorie. Ce
ciune darul lui Dumnezeu peste ’nălțata 
împărat, și iubirea sa de ootneni peste popa 
Prorocu și diacu P&scăl’e, sărutau în tă
cere mânu preotului, o strângeau cu foc, 
și-l ardeau lacrimile lor ce picurau pe 
dreapta sa, — îi ardeau nu pe mână, ei 
la inimă, și-l mișcau tare, că abia-și putea 
rețineați el potopul. — „Alduiască-te Dum
nezeu, și te poarte în pace! trăiască’nâl- 
țatu împărat!

— Darul lui Dumnezeu, și binecu
vântarea sa, să vă ocrotească fătul meu, 
somn ușor și visuri mângăitoare fie cu ini
mile voastre!

— Ii sirep al naibii, și-i scump ca o 
țeară, că spun eu! — deschise iarăși vorba 
Brebenel, un om din Suseni, care vorbea 
iute-iute, și sărea de la o neînțelegere 
la alta!

— Măi Brebenel!, începu mâna dreap
tă a părintelui, adecă Petru Cântăreții. 
Păi ce creștin vei fi tu și copiii tăi, dacă 
la una ca asta, tu mai a-i vreme și nas, 
să ne povestești de calul boierului? Mă 
ni-o risipit biserica, mă ’n coate și ’n ge- 
nunohi să plângi, nu povești boierești, cu 
cai pogănești, — să vezi că-ți cânt pri- 
ceazna pe glasul al nouălea, de mai în
curci multe !

— Se vă spun no!, doar’ nu pot da 
buf cu bâta ’n baltă!, iacă ziseră sfinția 
ta, că l’a pedepsi pe cela Dumnezeu, pe 
care n’au încăput pe pământul nost’ de 

titorii noștri sunt rugați să aștepte acest 
calender al idealismului.

De Sâmbătă, 11 Noemvrie v. înainte 
se vor ținea conferințe, cu un mic preț de 
întrare, în localul Ligei din Calea Victoriei 
Nr. 721. Ele vor începe la ceasurile 9. 
Conferențiarii vor lămuri lucruri privitoare 
la Români, din toate punctele de vedere. 
Mai târziu se pregătesc ședințe musicale.

La l-iu Ianuarie Liga va deschide, în 
acelaș local, Biblioteca sa, care e destul de 
bogată și la care vin ziare și reviste din 
toată Românimea.

In primăvară, Liga va patrona o ex
poziție istorică în Iași și va organiza ex
cursii în deosebitele părți, bogate în amin
tiri, ale țării.

In sfârșit, în curând se va începe pu
blicarea unei biblioteci pentru popor a 10 
bani volumul și editarea unor cărți poș
tale cu vederi de locuri, cu portrete și re
produceri de costume.

La fondul de teatru român. Cu oca- 
ziunea adunărei generale din Coliaim s’a 
înscris ca membru pe viață George Re
pede preotul din Ilomorod, nu insă George 
Repede notarul dela judecătoria din Co- 
haim cum s’a fost scris greșit în numărul 
de Mercuri al foaiei noastre.

PrOCOSBie noastre. Tribunalul din Ora- 
dea-mare, în pertractarea din 19 Nov. a 
hotărât sistarea acuzei în contra d-nului 
Ioan I. Iova, pentru un articol publicat în 
>Tribuna«, mulțumită, în parte, frumoasei 
apărări a d-lui Dr. Aurel Lazar.

D-l Eugen Nyeki, candidat de avocat 
în Beiuș a fost pedepsit cu 25 cor. amendă 
pentru purtarea tricolorului românesc. S’a 
apărat singur, cu toată bărbăția, esplicând 
că tricolorul este semnul unui neam, iar 
nu al unui stat.

Slovaci pedepsiți pentru agitație. Cur
tea cu jurați din Pojon a pedepsit pe slo
vacul Iuliu Schlachta din Rozsahegy pen
tru 3 articoli la un an temniță de stat și 
1200 cor. în bani. — Camera advocațială 
din Pojon a pedepsit pe advocatul slovac 
loan Valasek la 1000 coroane amendă, 
pentrucă și tribunalul (din Neutra) îl pe
depsise la un an temniță de stat și 1000 
coroane, pentru agitație contra Maghiari
lor. Procurorul a cerut să i se i-a și di
ploma de advocat, dar camera s’aîndestu- 
lit cu amenda în bani.

Pentru masa studenților români din 
Brașov s’au mai făcut următoarele contri
buiai: dela d-l adv. Dr. George Ddbrin 20 
cor. și dela d-l adv. Dr. E. Dan întru po
menirea răposatei d-no Valeria Găvruș su
ma de 20 cor.

Primească marinimoșii donatori cele 
mai călduroase mulțămite. — D/recfwmea 
gimn. gr. or. român.

CllIlUnie. D-șoara Elvira I'opovici- 
Barcianu și d-l Ionel lancu ne anunță 
cununia lor, care a avut loc eri, .Joi, în 
biserica gr. or. din Orăștie. — Felicitările 
noastrej

Să ne apărăm de scarlatina. La in
tervenția serviciului sanitar, căpitanatul 
orășenesc oprește sever de a duce în lo
curi, unde sunt adunați mai mulți oameni, 
pe copiii mai mici de 15 ani.

Societatea de înfrumsețare din Săiiște 
invită la producțiunea teatrală ce o va da 
Duminecă în 11 (24) Noemvrie 1907 în
OHsa Lui, num’a așa stă isprava, că și de 
desubtul odăii ăștia, boeriul ese!... ese cu
rat dacă-ți spun! și-ar fi bine ca părintele 
să zioă așa:

Pedepsească-1 Dumnezeu pe acela, 
care au făcut pe boieru să cumpere calul 
cel sirep...

— Măi omule! ori drace! ori ce ești?! 
să nu mai trăgâni un graiul, strigă diacu 
năcăjit, iar părintele sta privind la ei, și 
mintea lui era departe, era cum și-a cere 
întrare la Impăratu în Buda, și că oare 
acasă-i ori în războiu?

— Facu-mi sfânta cruce!, ci lasă-mă 
diece să gat, că doar’ vezi-mă că-s în ca
păt! Auziți să vă țină Tatăl ceresc!, „ba- 
ronu nost’ de aceea a pus să se dărâme 
și nimicească biserica, pentrucă, fiindcă, 
este cumcă, on cal scump cât o lume, ni
meni n’a umblat nici nu s’a aninat de șe- 
lele lui,... „poi...

— Apoi aninas’ar mătricile în spina
rea și șelele tale !, zise acum Timofia Iri- 
nei, — care toată seara n’a grăit o vorbă 
tare cătră oameni, ci încet din inimă a 
șoptit rugă eătră Dumnezeu. — „Apoi ce 
vreai!? omule ce vreai? de zecesprezece 
ori ce vreai?!w — II prinse de umere și-i 
scutură pălăria din cap!

— Apoi mâncal’ar cioarele de-1 dă ’n 
lupi, întrau-*r  în burta cânilor, încălțam’aș 
cu pielea lui, și ar merge boieru pe el că
lare în ceea lume, ploi ce-mi souturi tu 

sala festivă a școalei rom. din Săiiște. în
ceputul la 8 oare seara. Prețul de intrare 
Balcon 2 cor., Parter locul I. 2 cor., locul
II. 150 cor., locul Ifl, 1 cor, loc de stat 
40 bani. Se va juca piesa ; >Năzdrăvăniile 
divorțului» comedie în 3 acte. După pro- 
ducțiune joc.

Tragere la țintă în Poiană, in 25 Nov. 
a. c. vor avea loc în Poiană obișnuitele 
ezerciții de tir. In ziua aceasta este oprită 
sub pedeapsă umblarea publicului pe acolo.

Proiectografal Colosseum a pus în pro
gramul său variat o grămadă de piese 
nouăși originale, cari nu se pot vedea în alte 
proiectografe. Intre acestea sunt câteva 
de o actualitate prea interesantă, ca »Ve
sela văduvă*  și *Dela  hotarele marocane*.  
Constatăm că programul a devenit mai 
serios. Tablourile de obiceiu și particulare, 
frumoase și viguroase, sunt pitorești, ne
spus de interesante și de o ezecuție foarte 
clară. Intr’unele scene, ales peisagii, ni se 
oferă adevărate capodopere. Când vor veni 
iarăși în program »Călătoria în Șvițera și 
^Manevrele marinei engleze*,  să nu în
târzie nimeni a le vedea.

Sâmbătă d. a. la orele 5 se va da o 
reprezeătațiune poporală, cu taxe numai 
de 20 și 40 fii.

Băile Eforiei școlare din Brașov vor 
fi închise începând de Luni în 12/25 No
vembre din cauza curățirei cazanului. 
Ziua deschiderei se va aduce la timp la 
cunoștința publicului.

BudapfiSta) 23 Noemvrie. Ieri, în 
Camera ungară a fost o ședință ca 
toate celelalte. S’au făcut două vo
tări nominale. In chestia asta a fost 
și nițică discuție. Prezidentul voia să 
constateze prezența celor cari ceru
seră votarea nominală. Polonyi sus
ținea că asta nu e după regulament, 
căci dacă ieri s’a hotărât a se amâna 
pe azi o votare, nu se mai poate în
treba de condiții. Camera i-a dat lui 
drept. Apoi au luat cuvântul câte 7—15 
deputați Croați la cât un paragraf, și 
s’a ajuns astfel până la §. 10. Croații 
au prezijitaț și câteva amendamente. 
A prezidat Iusth și astfe! nu s’au în
tâmplat opriri de cuvânt.

Budapesta, 23 Noemvrie. „N. Fr. 
Presse“ aduce știrea că, în cazul dacă 
proiectele cu privire la pac vor trece 
în parlamentul maghiar în chipul pro
iectat de un singur articol („în 
pițulă“) — proporțiile cvotei vor fi 
stabilite iarăși prin Maj. Sa. Pactul 
într’un articol, probabil va fi prezen
tat Camerei încă în ziua de mâne.

Budapesta, 23 Noemvrie. fntor- 
cându-se Wekerle dela audiența la 
Maj. Sa, a fost întrebat de un gaze
tar, ce se va face în chestia croată? 
„Vom isprăvi și cu Croații. E treaba 
Banului!“ a răspuns Wekerle. La în
trebarea, dacă speră să fie primit 
măselele din rădăcină... ba dracu-i de vină 
dar nu eu pân’ oe s’o speriat el de bise
rică și de turn!

— Cine?
— Bine poți gâci că nu eu...!
— Vai de tine atunci, și de seminția, 

ta de-a șaptelea, dacă te sparii tu de sfânta 
biserică...!

— ...Dar nu eu!, n’auziți că calul 
boierului ăl nou-nouț, ăla angliuș, ăla 
scump tare, no! ăia cal, mâncal’ar corbii, 
când a zărit turnul bisericei noastre, a ne
chezat odată ca o sută, sări una peste că
ruță, și pe boieru îl drăgăli cu copita, 
cât nu se trezi măria sa până a treia zi 
peste deal...

— Cum?
— Așa.
— Cum așa măi!, se îndreptă acum 

și popa și diacu și toți.
— Da nu v’am spus, că calul cel 

scump al boierului o turbat par-câ cât 
oe-a văzut biserica nouă, iar boierul a po
runcit ca îndată să ducă de acolu „coliba 
aiatt, așa ice birăul c'o zis domnus’o, și 
oamenii îndată au stricat biserica.

— Ierte-i Dumnezeu, că n’au știut 
ce fac!

— Ba nu-i ierte!, de ce săi ierte, 
dacă pentru calul boeriului sunt în stare 
a ne face din biserica noastră, moară ’n 
vânt! Poate acuma și caii vor fi domni 
peste noi, nu-s destul ăștia, boerii, baronii.
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pactul până la anul nou, a respuns: 
j,Da. Cu siguranță".

Budapesta, 23 Noemvrie. In clu
bul partidului său, fiind prezenți mai 
mulți miniștri, Andrdssy a declarat 
aproape oficios, că din partea lui 
ține să se facă iunctim între legea su
fragiului universal și între revizuirea re
gulamentului. Condiționează chiar 
menținerea portofoliului său de pri
mirea acestui iunctim, la care de 
altfel aderează mai mulți membrii 
ai cabinetului. Proiectul pentru su
fragiul universal, zice, va fi prezin- 
tat așa, să treacă prin parlament 
înainte de vacanța de vară. (Care 
vară? N. R.)

Budapesta, 23 Noemvrie. Pe cu
loarele dietei, ca în toate zilele dela 
<3 vreme, și astăzi a fost o viață agi
tată. Preludiul îl dete o ceartă în
tre deputatul Szmrecsânyi și înti’un 
aiarist, a cărei termini nu se pot re
produce aci. Andrâssy a avut lungi 
convorbiri cu disidenții kossuthiști. 
Aceștia spuneau că în contra pactu
lui concentrat într’un singur articol, 
vor lua energic lupta, sunt însă gata 
a se supune orbiș guvernului dacă 
acesta le dă garanțe sigure pentru 
banca națională. Andrâssy s’a măr
turisit în contra băncii, iar este bu- 
®uros să cedeze locul său altora, cari 
sunt aderenți. Despre sufragiul uni
versal a spus, ca acesta va veni în
dată după pacte, însă, dacă pactul nu 
■trece repede, nu va veni rândul nici su
fragiului universal.

Două zile la Axente Severu.
(Amintiri.')

Era în ajunul Duminecii mari, sau 
ân ziua de Moși din 1871.

Soarele prinsese acu a scăpăta, când 
eu și cu oompatriotul meu Mihaiu Ferite- 
viei, plini da colb din tălpi până ’n cre
ștetul capului, asudați și osteniți ca vai 
de noi de drum, ajunsesem la satul Cri- 
<oău, de sub poalele Munților apuseni din 
Transilvania, în care locuia pe timpul 
aoela Jasente Severu, renumitul tribun ro
mân din 1848.

Sfioși neîncrezători ne apropiarăm 
de locuința acestui distins bărbat, spre a-1 
ruga ca să ne primească de mas, căci, 
străini și osteniți cum eram, nu știam în
cotro să apucăm mai departe spre noapte 
și cui să ne plecăm capul. Afară de acea
sta dorința noastră era ca să-l și cu
noaștem.

Când deterăra insă să întrăm în cur
tea căsii, un cârd de bivoli, unul mai ne
gru și mai urît decât altul, pe cari îi sco
tea un băețan ca să-i dea la apă, începură 
a ne încunjura din toate părțile și a se 
uita chioriș la noi, un semn că nu le prea 
veniam la socoteală cât de frumoși eram.

Nu mult după aceasta întâmpinare 
neașteptată apăru înaintea noastră și-un 

domn de statură mijlocie,*)  dar viguroasă, 
care văzâudu-ne în ce fel de situație ne
plăcută ne aflăm, zise zimbmd:

*) Aici autorul greșește, sau s’a furișat o 
eroare in manuscris, căci Axente Severu n’a fost 
<de statură mijlocie, ci înalta, — Red. „G, Tr.11

— Destul frate!
— lncă-i prea destul!, dar asta tre- 

bue să se și desnoade undeva!
— Io num'atâta mai zic, că: să-l 

mânce corbii pe calu boierului, când o fi 
boieru călare pe el!. Cine știe mai bună 
desnodare, pilduiasco!

— Așa nu vorbi creștine, se întuneoă 
părintele, nu judeca și nu înjura că vei 
oădea în greu păcat...

— Doamne iartă-ne și ne-ajută, apoi 
acu părinte sfinția ta vei vedea cum îi 
face și cum îi drege! — Noapte bună!

— S’aveți somnul pacinic și liniștea 
sufletească.

Oamenii s’au dus ou inimile întris
tate, și sufletele obidate în durere, iar 
-diaou îl însoți pe popa până în casă, unde 
se aprinse opaițul cu ulei, și șezu la masă 
față ’n față cu popa.

— Ce crezi sfinția ta? ne-a mâncat 
cu totul boeriu, el e omul împăratului, ce 
putem noi face fără voia lui?!

— Diece, diece! Aci numai Dumne
zeu poate faoe vreo minune! — Eu am 
pus tot oe am avut, curatorii și tu iarăși, 
deci acum trebue să postim și să ne ru
găm și vom vedea, cura se va ’ntoarce 
roata norocului.

— Las’ c’o ’ntorc io! isbucni diacul 
Petre, soulându-se înviorat, — da! Îmi 
dădu Duhul sfânt în minte o vorbă din 
sfta Scriptură, părinte.

— Bivolii îs niște vite cam ciudate, nu 
<e prea plac străinii și mai ales cei îmbră 
câți nemțește și cu torbe fn spate, curo 
sunteți D-Voastră. Dar nu vă temeți, c’ai 
mei îs blânzi, nu fac oimărui oimioa. Ar 
voi numai să știe: sunteți Români ori de 
alt neam ?

— Suntem Români, dar nu de pe la 
D-Voastră, din Ardeal, ci tocmai din Bu
covina. Venim dela Blaj, de unde am ple 
cat azi dimineață și v’ara ruga, dacă e cu 
putință, să ne primiți de mas, căci, străini 
cum suntem, nu știm încotro să apucăm 
mai departe asupra nopții! — îngânaiu eu, 
neștiind cine-i Domnul, ce stă înaintea 
noastră, cum să-i întitulez și oe alta să-l 
mai spun.

— Români! și tocmai din Bucovina!... 
mă bucur!... placă în casă, căci îndată 
mă întorc și eu! urmă el mai departe. 
Apoi întorcându-și fața spre o fetișcană, 
cam de vre-o 17 ani, oare tocmai atunoi 
ieșise din casă, zise:

— Mariță! condu pe domni în casă, 
dă-ie de grabă apă ca să se spele, căci 
sunt plini de pulbere de drum, și caută re
pede de toate cele trebuincioase până ce 
mă voiu întoarce.

Și cum rosti cuvintele acestea, dom
nul nostru, care nu era altul fără însuși 
Astenie Severu, stăpânul casei, se duse în 
treabă-și încotro era îndreptat. Iar noi, 
couduși fiind de Marița într'o odaie, ne 
desbrăcarăm de povara ce-o aveam și pu- 
nându-ne torbble, adecă geamantanele, 
cari le adusesem din Blaj și până la Cri
cău în spate, într’un ungheriu, începurăm 
a respira mai ușor.

Nu mult după aceasta Marița, care 
ne lăsase pe un moment singuri, se în- 
toaroe c’o cană plină de apă rece și lim
pede ca lacrima, c’un lighian mare, c’o bu
cată de săpun mirositor și c’un ștergar 
alb ca neaua, și punând toate obiectele 
acestea pe două scaune zise:

— Placă, spălați-vă și vă răcoriți, 
căei știu bine că veți fi foarte osteniți de 
drum!

Și cum rosti cuvintele acestea dispăru 
iarăși.

Noi rămânând singuri și neconturbați 
de nime, eșirăro afară, De scuturarăm re
pede hainele de pulbere și-apoi,. intrând 
iarăș înăuntru, înoepuserăm a ne spăla și 
a ne chiti.

Și cât a-i bate în palme furăm gata 
spălați și chitiți, pare o’am fi fost scoși 
din cutiuță, și nu cei ce-am trăpădat o zi 
întreagă prin arșița soarelui și prin pulberea 
de pe întinsul drum, ce duoe dela Blaj 
prin satele Crăciunelul, Cisteiul de lâDgă apa 
Mureșului și Galda-de-jos până la Cricău.

După aoeasta, grijiți și răcoriți cum 
eram, ne-am pus să ședețn, așteptând cu 
nerăbdare sosirea stăpânului sau a stăpâ
nei de casă.

Dar trece un pătrar de oară, trec 
două, trece-o oară întreagă si afară de 
Marița, care se mai arată încă odată spre 
a lua celea ce ni le adusese de spălat, 
nimeui nu se ivește.

Iată însă că tocmai pe când începu
răm a deveni aou nerăbdători de atâta 
așteptare, se deschide ușa și intrând stă
pânul de oasă, adecă Axente Sever, înă
untru, zice:

_____ — Ei, voinicilor, așa-i că v’am lăsat 
|_____ — Petre, Petre, care vorbă zici?

— Aceea, că „ajută-te, că și Dum
nezeu te va ajuta!“

— Numai ajutâudu-te pe tine, să nu 
nefericești pe de-aproapele, că te va ne
ferici Tatăl.

— Părinte!
-- Aud fiiule!
— Noapte bună! In astă noapte să 

zidește iar biserica noastră, mai mândră 
și mai frumoasă de cum a fost! — zise 
diacu ca un proroc, și eși grăbit, lăsând 
pe părintele în gânduri—în gânduri mari, 
căci nu-și putea înohipui ce fierbe în ca
pul rotund al diacului, și cum înțelege el 
zidirea unei mai mândre și mai frumoase 
biserci, de cum a fost?-

II.
La curtea boerului din satul vecin, 

era mare gălăgie. Șepte sate ferbeau, dru
murile erau bătute de gornici și argați 
oălări, pădurile de panduri, și toți căutau 
și toți înjurau, și boeriu călare ziua noap
tea gonia oamenii bătându-i ou biciul, și 
era c’un ouvânt toată lumea ’ntoarsă cu 
susa în jos.

Ce s’a ’ntâmplat?
Aceea, că calul ăl vestit, neîncălecat, 

sirep turbat, a dispărut. Din grajd, dela 
esle, de sub paza argașilor, azi noapte a 
luat frunză ’n buză și tunde-o, dar încă- 
trău acum nici șoapte sate nu-i putea da 
de urmă.

să mă așteptați cam mult! Dar c« era 
să fac?...

Niște afaceri urgente m’au împiede
cat ca să mă întorc mai de grabă. Acuma 
însă iatăraă-s! Cu cine am onoarea și ce 
vânt v’a abătut prin părțile noastre ?

— Eu mă numesc Simeon FI. Ma
rian, iar d-lui Mihaiu Ferlievici. Suntem 
gimnaziaști români dio Bucovina. Ara ple- 
oat azi dimineață din Blaj și ne ducem 
la Beiuș în Ungaria, unde avem de Bcop 
să dăm examenul de maturitate.

— Așa!... Dumnezeu să vă ajute!.. 
Și... fiindcă aouraa știu cine sunteți și 
care Vi i scopul, pănă ce va fi cina gata, 
să ieșim puțin la plimbare, oa să vedem 
mai de aproape satul, în care locuesc 
de-un timp încoace, precum și împrejuri
mile lui, cari sper c’o să vă placă.

Deși nu eram dispuși a ne primbla, 
oăci erau sătui pănă peste cap de prira- 
b'area oea lungă de peste zi, totuși nu 
ne puserăm de prioină, și eșirăm tustrei 
la primblare.

Casele, în cari locuia pe-atunci Axente 
Sever, și cari după cura mi s’a spus mai 
pe urmă, au fost odinioară proprietatea 
lui Mihaiu II. Apafi, fiul lui Mihaiu I. 
Apafi, principele Transilvaniei, se aflau în 
marginea despre amiazi a satului.

Deoi, cura eșirăm din curte afară, 
apucarăm peste ud tăpșan, unde fusese 
mai înainte uu fel de „școală de călărit*  
militară, și de acolo spre o livadă mare, 
care era îngrădită cu gard de nuele.

Axente, fiind foarte bine dispus, ne 
arăta când una, când alta, când ne întreba 
ori de se află și pe la noi asemenea lo
curi frumoase și mănoase.

Iar când ne apropiarăm de livada cea 
mare și dete cu ochii de un om, care co
sea într’ânsa iarba, zise:

— Ian uitați-vă mai de aproape Ia 
omul aoesta și să-mi spuneți apoi cum vi 
se pare ?

Omul, ce ni-l arătase el, era un băr
bat cam da vr’o 45—48 de ani, de sta
tură mijlocie, lat în spete și îndesat. Un 
adevărat Mocan, cura sunt cei mai mulți 
locuitori de prin părțile acelea, numiți de 
cătră ceilalți Români, Mocani.

— Voinic bărbat, nu-i ce zice, și 
foarte iscusit în ale cositului! — răspun- 
serâra noi după ce-1 privirăm mai de a- 
proape.

— Acest bărbat se chiamă loader 
Oeșdeanul și e de loc din satul Oeșdea! 
— zise mai departe Sever. — Dar ce-i 
acuma?... un om ca toți oamenii de sama 
luil... Să-l fi văzat însă în 1848 și apoi 
să vă fi făcut o închipuire despre dânsul!

După aceasta, întorcândn-se spre mie
zul nopții și arătându-ne o coastă foarte 
întinsă, care duce în sus spre munții apu
seni și oare era împănată cu vii și cu tot 
felul de pomi roditori, zise iarăși:

— Vedeți coasta ceea?... In 1848, anul 
desrobirii și-a mântuirii Românilor de sub 
jugul sclăviei, era mai tot așa de împă
nată cu pomi, ca și acuma. Locuitorii din 
Cricău, precum și cei din satele de prin 
apropiere însă ou erau tot așa de liniștiți, 
oum îs în timpul de față, ci zi și noapte ] 
erau tot ou frica în spate de groaza Un
gurilor, cari îi ameoințau din toate păr
țile cu moartea. Și de ceea ce se temeau 
ei mai tare, de aceea poate că nici n’ar 
fi scăpat, dacă n’ar fi fost omul acesta, 
care să-i apere.

O ceată de peste o mie de Unguri,
No las de nu i-a făcut boierul po

mană !
Din întâmplare, diacu Petre Păscăle 

se ’ntâlneste des de dimineață cu boierul 
cel încruntat, și boieru cu diacul cel în
țelept.

— Trăiască Măria sa boeriu, cu ve
selie și sănătate !

— Asta nu veselie! Moi omule! La 
mine perit calu ranyio ala-i scumpe!

— Pă-i acu nu s’a putut speria de 
biserica noastră, că măria ta ai risipit’o, 
acu dar oare de ce s’o fi spăriat, pănă să 
iasă afară din lume!

— Cum spunye? afară din vileag?
— Păi un parip ca ăla ?...
— Nu vuzut,.,. nu-i auzit legalăb un 

picioară de urma lui ?
— Nu măria ta — dar turnul bise- 

ricei noastre l'am văzut la măria ta între 
sburătoare!

— iloi dache spunye la mioye, cum 
se poate aflam calu, io face biserica vost, 
de piatră, frumos, cum biserici mărișor 
sunt, și meg punyem trei clopot, și cum- 
părem la voi tot haina ala mundru, ce a 
pop punem la grumazii to!

— Hei boeriulel, uiți Măria Ta, că 
io-s numai cantor,... părintele nost Prorocu, 
poate c’o ceti din păscălie și scripturi, în
cotro-: calu, că elu-i mare meșter, are da
rul tuturor deslegărilor, și nu-i lucru în

înarmați din cap pănă în picioare, se porn1 
într’o zi despre Mureș spre Cri'ău, cu gârr 
dul ca să dee foc satului, să-l prade și pe 
care Români cum îi vor prinde, să-i mă
ture de pe fața pământului.

Româ ii, prinzând la timp de veste 
despre proiectata năvălire a Ungurilor, 
părăsiră cu mic ou mare satul; femeile, 
copii și moșnegii, o luară la deal spre 
munte, i«r bărbații, feciorii și băețanii, 
înarrnându-se fi->cure ou ce-i veni mai de 
grabă din dămână, se respândiră ca niște 
pui de potârnic.ă printre pometele de pe 
coastă, și astfel tupilați și îndoiți pe după 
pomi, așteptară cu nerăbdare sosirea Un
gurilor, oa să vadă ce vor să înceapă și 
să facă.

Nu trecu mult dela adăpostirea lor 
și iată oă și sosesc Ungurii oa niște lupi 
turbați și se iau la fugă pe coasta’n sus, 
ca să-i prindă și să-i omoare pe Roroâui.

loader Oeșdeanul, care era înarmat 
o’o pușcă și care sta tupilat în dosul unui 
păr bătrân, gros și rămuros, cura văzu că 
Ungurii au intrat în pământul de pe mar
ginea coastei și dau să urce la deal, pune 
pușca la ochi, țintește, și dintr’o singură 
lovitură culcă pe oomandantul lor la pă
mânt. încarcă iarăși și mai culcă pe un 
alt Ungur, care i-se părți că conducea pe 
ceilalți. Se retrage apoi repede îndărăt, 
lasă pe Ungurii rămași în viață să treacă 
puțin înainte și după aceea, urcându-se 
pe un dâmbușor, începe a striga cât îl 
lua gura:

— Pe dânșii, fraților! încunjurați-i 
din toate părțile și dați în ei fără milă și 
cruțare, căci eu unul le-am miruit coman
danții.

Când auziră ceilalți Români glasul 
tunătoriu al lui Toader, că-i îndeamnă la 
lupta și oă el le-a miruit acu comandan
ții, ca niște lei stîrniți și zidărîți fără de 
veste de prin ascunzișurile lor, se repe
ziră asupra Ungurilor și cât ai bate în 
pălmi se născu o încăerare, o învălmă
șeală și un strigăt ca acela, de ți se pă
rea că se prăpădește lumea. Puștele poc- 
niau de resunau văile, coasele se ’n- 
vîrteau în toate părțile și tăiau în carne 
vie, ca ’n iarbă verde, lănoile apucau pe 
cei oe le ieșiau înainte și-i aruncau ca niște 
snopi în dreapta și în stânga, iar securile 
sburau capurile celor ce le eșiau în oale 
ca pe Diște căpățini de cureohi. ,

Și unde era învălmășala și primejdia 
mai mare, acolo era și Toader Oeșdeanul 
luptându-se ca un leu.

Dela un timp îosă, văzând Ungurii 
eă nu e chip de învingere, că sunt din 
toate părțile măcelăriți de Români, o apu
cară, fără a sta mult pe gânduri, pe calea 
întoarsă spre Mureș, de unde au pornit.

loader Oeșdeanul însă dinpreună cu 
alți Mocani se luă în urma lor și uu se 
lăsă pănă ce nu mai înecă vre-o câțiva 
și în valurile Mureșului. Și abia după aceea 
se ogoi și se întoarse înapoi. întors și 
ajuns cu ai săi pe câmpul de luptă, ca 
să vadă ce ispravă a făout, aflară nici mai 
mult nici mai puțin de cât 500 de Unguri 
morți.

îi luară deci pe toți, și aduoându-i 
j de vale, îi înmormântară în mijlocul școa- 
lei de călărit, pe lângă oare am trecut 
odinioară, și apoi se ’utoarseră ou toții 
pe-acasă, unde îngrijiră creștinește și de-ai 
lor, căci nu numai Unguri, ci și o mul
țime de Români rămase morți și răniți pe 
câmpul de luptă. ' ».

Acesta a fo3t Toader Oeșdeanul.
lume, pe care Dumnezeu sfântul să nu-1 
descopere bunului nostru preot...

Boierul se dete jos de pe cal.
— Acase popa? botrinu Prorocia ?
— Acasă boeriule! Dar nu cred c’a 

sta ’n vorbă cu Măria Ta!
— Igen!, pentrucă io focut superare 

azzal a bisericuța ohind poruncit....
— Tocmai așa boeriule! E supărat 

părintele, și de cumva el va cere răsplata 
ceriului, Măria Ta nu știu ce vei face!

Boeriu iute vârî mâna ’n buzunar, 
scoate-un pumn de galbini, îi pune în 
traista diaoulni, îl bate pe umeri zioând:

— Tu nu ajuți lui, chind chinta asu
pra lui ranyo anathema, i-o mere la popa 
domnu rumunyeBC oblu, i-o împac la elr 
uu rou io, numa meddig raunyios — io 
face eggyesseg cu domnu popa... szolgâja...

Și boeriul dete pinteni smeulul care-1 
răpia cătră căsuța cea mică cu păreții albi 
curați, cu coperișul de paie, și încinsă cu 
un brâu de grădiniță cu flori.

— Spunye Ia domnul părinfye, che 
io, boieriu vreau vorbește, cu el între pa
tru ochi — zise cela cătră Gheorghe Na- 
fură, fătul și sluga popii.

(Ta unina.j
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Dar să-l lăsăm să și cosească iarba 
în pace și noi - să ne’ntoarcem acuma a- 
easă, unde ne-așteaptă cina! — încheia 
Sever istorisirea sa.

întorcăndu-ne acasă, aflar&ra masa 
gata așternută, numai să ne așezăm la 
dânsa. O masă boerească, încărcată cu 
toate bunătățile.

Nu mult după aceasta vedem că ușa 
-ee deschide din nou și-o doamnă in Soa
rea vieții și foarte elegant îmbrăcată în
tră înlăuntru și ne dă Mbunăsarau.

Era soția lui Axente Sever.
— Ei, te plângeai că nu v'om că

păta pe nime ca oaspeți de Rusalii și iacă 
Dumnezeu ni a trimis oaspeți tocmai din 
Bucovina! Și rostind cuvintele ace stea 
ne prezintă soției sale.

Noi îi sărutarăm mâna.
— Așa!... Domnii sunt din Bucovina... 

Ce bine-mi pare, oăci întru adevăr îmi era 
scârbă că vom fi singuri de serb&tori... 
Dar, placă, ouprindeți lo^, căci e oam de 
multișor, de când ați sosit și apoi de bună 
samă veți fi acuma și flămânzi!

La auzul acestor cuvinte, rupți în 
coși de flămânzi cum eram, nu ne lăsarăm 
miflt îmbiați și poftiți, cum e de regulă 
datina Românilor bucovineni, oi ne așe
zarăm la masă și începurăm a mânca 
ou o poftă ne mai spus de mare. Nu în- 
trelăsarăm însă de a răspunde la toate în
trebările, ce ni le puse în decursul mesei 
atât domnul cât și doamna de casă și a 
ie istorisi și noi câte de toate.

(„Junim. lit**)  *S.  Bl. Marian.

Convocare.
Despărțământul Balăssfalva (Blaj) al 

reuniune! învățătorilor români aparțină
tori reuniunii învățătorilor gr. cat. de Also- 
fehâr și Fogar as (Alba-Iulia și Făgăraș), 
își va ținea' adunarea în senzul § lui 21 
•statute*  și al §-lui 9 >Regulamente« în 
.Sarăcsonfalva (Crăciunel) în 30 Noemvrie 
a. a. c. la oarele 7 a. m. în școala gr. cat. 
La care se învită cu toată căldura toți 
membrii fundatori, ordinari și ajutători, 
domnii preoți în calitate de directori, pre
cum și toți cari doresc binele și înainta
rea învățământului nostru național pe 
lângă următorul

Program:
1. înainte de amiazi la 8 oare pre

zentare in corpore la sf. biserică.
2. Deschiderea adunării prin preșe

dinte.
3. Constatarea membrilor prezenți.
4. Cetirea și verificarea procesului 

verbal din adunarea precedentă.
5. Prelegere practică de d-1 George 

Barbulețiu înv. în Karâcsonfalva (Crăciu- 
nelul inf.)

6j Încasarea taxelor noi și vechi.
7. Raportul cassarului.
8. Raportul bibliotecarului.
9. Disertațiune de d-nii Josif Marian 

înv. în Buzâsbocsărd (Bucerdea grânoasă) 
și George călugăr învăț. în Olăh-csesztvo 
(Cisteiul-româu).

10. Discuție asupra prelegerei practice.
11. Alegerea aior 3 comisiuni de câte 

doi membri a) pentru cenzurarea dizerta- 
țiunilor și a prelegerei practice, b) pentru 
cenzurarea raportului casariului c) pentru 
examinarea raportului bibliotecarului.

12. Raportul comisiunilor de sub a. b. c.
13. înscrierea de membrii noi.
14. Designarea locului unde să se țină 

adunarea de primăvară.
15. Insinuare la disertațiune pentru 

adunarea de primăvară.
16. Eventuale propuneri.
17. Alegerea alor doi membri pentru 

verificarea procesului verbal.
18. închiderea ședinței.
Nagycserged (Cergăul mare) 14 No

emvrie 1907.
Demetriu Ban, losif Marian,

președinte. notar.

Ce să facem la iarnă?
Se apropie iarna. Țăranul român a 

sfârșit cu lucratul pământului: a cules 
cucuruzul, a sămânat grâul, a ogorât ceva 
și și-a așezat plugul și grapa sub șopron, 
ca apoi la primăvară, când vine vremea 
sămânatului de cucuruz, orz, ovăs sau 
mohor, de nou să înceapă munca grea și 
ostenitoare.

Aproape nouă luni de zile, din pri
măvară pănă la sfârșitul toamnei, deci cea 
mai mare parte a anului, țăranul româu 
neîncetat a muncit; a muncit prin frig, 
ploaie și căldură dogoritoare; a muncit 

din zori de ai pănă târziu noaptea, ca să 
oâștige o bucată de pâDe pentru familia 
sa, și na din rodul cruut al munoei sale, 
să își împlinească datorioțele de cetățean 
ai țării, să plăteasoă multele lucruri și 
dări, cari din ai în zi sunt mai mari, mai 
grele.

Numai iarna odihnește țăranul ro
mân, când de pe fruntea lui arsă de soare 
se usucă stropii de sudoare, a căror izvor 
vreme de opt luni nici odată nu a secat.

E bine deci, să ne întrebăm, ce face 
țăranul român iarna, oum întrebuințează 
el vremea aceasta, când nu poate munci 
la holdă?

Durere, răspunsul nu e măgulitor 
nici pentru țăranul român, nici pentru nea
mul nostru românesc, pentru a cărui înain
tare și întărire pe toate căile, cu toții, ță 
răni și surtuoari, săraci și avuți, tineri 
și bătrâni, avem mare și sfântă datorință 
să luptăm.

Țăranul român adecă, vremea iernei 
o petrece în așă chip, că din aceasta nici 
el, dar nici neamul său nu are nici o 
haznă, nici un folos, căci unul șade aiua 
întreagă acasă lângă cuptor; altul merge 
la un colț de uliță și vorbește acolo, de 
oele mai multe ori lucruri netrebnice, iar 
al treilea merge la crâșmă unde nu nu
mai că își prăpădește bănișorii câștigați 
cu muncă grea, ci își mai înveninează oa
sele cu spirtul crâșmarului.

Aceste sunt deprinderi rele și păgu
bitoare, din care pricină trebue să le sfâr
șim din rădăcină.

Vremea iernei se poate întrebuință 
și altcum; se poate întrebuință așa, ca să 
avem haznă și folos din aceasta, să câș
tigăm vre un bau și să învățăm ceva.

Să introducem în toate casele româ
nești industria de casă, care e un mare 
iavor de câștig. Anul întreg cumpărăm, 
de multe ori cu bani grei, astfel de lu
cruri, pe oari și noi le-am puteâ face sau 
găti.

Tot astfel să-i învățăm ou obiceiul 
cetitului, ceeace încă își are însemnătatea 
sa nemăsurată.

Din nici o casă să nu lipsească cel 
puțin o foaie românească, și tot astfel căr
țile românești, pe cari în serbători și în 
serile lungi de iarnă să le cetina din li
teră în literă.

Să ne uităm numai la acele neamuri, 
oare cu toată plăcerea și dragostea au îm
brățișat cetirea, și vom vedea, că ele ne-au 
întrecut în foarte multe privințe, vom ve- 
deă apoi că sarcina vieții lor e eu mult, 
mai ușoară deoât a noastră, deși noi mun
cim mai din greu decât ele.

Oare ce e mai frumos și creștinesc: 
să cetim o carte, să zicem, o carte care 
ne vorbește de faptele mărețe și vitejești 
ale strămoșilor noștri, sau o carte cu po
vețe, cu învățături economice, ori să mer
gem la crâșmă și acolo, după ce rachiul 
gătit din ap& și spirt ne-a amețit, dupăce 
deci ne-am pierdut mintea, judecata bună, 
— pentru lucruri de nimic, pentru lucruri 
copilărești, ne încăerăm la sfadă, urmată 
de bătae și de foarte multe ori sfârșită 
cu omor, cu vărsarea sângelui nostru? 
Urmările Ie cunoaștem: temniță cu anii 
de zile sau pe vieață; prăpădirea rnoșioa- 
rei strămoșești și bâta de cerșitor în mâna 
copiilor noștri!

Oricine vede că așa nu e bine. Deci 
trebue să ne întoarcem de pe aceste căi 
rătăcite.

„Voește și vei puteă" «ioe un pro
verb cuminte din bătrâni.

Sus să avem deci inimile!
(„Țara noastră* 1.) Altx. Țințariu.

Dare de seamă și mulțumire publică.
Subscrisul, rog cu tot respectul speo- 

tata redacțiune a „Gazetei Transilvaniei® 
ca într’un număr de Dumineca să binevo- 
iască a publica aceasta dare de samă și 
mulțămită publică contribuenților, cari creș
tinește s’au îndurat a mângâia durerea 
și a șterge lacrămile barem în câtva a 
nenorociților păgubiți prin foc întâmplată 
în prima Septemvrie anul curent din co
muna Kolozs-Borșa.

Din loc, prin coleotanții Aurel Pop, 
Kallos Gyorgy, Juliu Mureșan, învățător, 
Eliseu Bărbos, învățător pensionat, George 
Bochiș, Trifon Bochiș și Nicolae Bodooan 
s’au adunat 244 cor. 30 fii. bani; 65 mer- 
tie mari de grâu, 20 mertie mari cucuruz 
în grăunțe, 10 mertie oucuruz ciucalău și 
4 mertie fasole. Văduva contesă Eszter- 
hâzy lânos din Cluj 100 cor. Baronul Banffy 
Ernd din Borșa 50 cor. Contele Teleky 
Ferencz din Borșa 100 cor. și soția sa 
contesa Teleky Ferencz 100 cor., Petru 
Pop, logofăt în ourte 10 cor., din comuna 
Kide 30 cor. 30 fii., oolectant Ballo Lajos, 

Darko Lajos, d'rigător de curte în Borșa 
10 cor.J Felszeghi Ferencz, proprietar în 
Borșa 100 cor., văduva Felszeghi 9amu 
din Cluj 100 cor., comuna Badoc 82 cor. 
70 fii., 33 merție mari grâu, 4 mertie ou
curuz și 16 oupe fasole, colectant Teleki 
Mihâly, învățător de stat, Chețian Stefan 
din Cluj 6 cor., Comuna Șinteu 7 cor. bani 
și 40 mertie mari grâu, colectant Vasiliu 
Borgovan, preot, Comuna Giula 22 cor. 
20 fii., 11 mertie și 10 cupe grâu, 3 iner
ție și 10 cupe cucuruz și 4 mertie faBole, 
oolectant preotul Ioan Țarția. Comuna Fe- 
iurd 68 cor. 30 fii. bani, 39 mertie grâu 
și 19 mertie cucuruz, oolectant preotul 
Augustin Cosma. Aștileul mare 7 cor. 30 
fii. bani 26 mertie grâu, colectant preotul 
Aurel Fodor, Notariul din Arghireș 3 cor., 
notarul din Debrad 10 cor., notariul din 
Mociu 8 cor. 30 fii., Chicudiul de câmpie 
3 oor. 60 fii., notariul din Sava 15 cor. 
40 fii., Antistimea comunală din Teaca 16 
cor. 60 fii., notariul din Giulatelec 18 cor. 
30 fii.. Comuna Drag 34 ooroane, ooieo- 
tant preotul Simeon Pop, Comuna Pos- 
muș 60 cor., colectant preotul Constantin 
Rus., Banca „Vatra" din Cluj 50 oor., co
muna Cosiogna 32 cor. 48 fii., colectant 
protopopul loan Hățiegan, și reverendisi- 
mul domn Alimpiu Barboloviciu, vicarul 
Silvaniei, ca cândva fostul paroh acestei 
parohii din al său a donat 20 coroane și 
a colectat dela mai mulți marinimoși din 
Sălagi 8b cor. 20 fii. total 106 cor. 20 
fileri.

Oari daruri prin un comitet s’au îm
părțit oonștiențtos întră păgubiri fără deo
sebire de confesiune sau naționalitate.

Conform conspectului acestuia s’a 
căpătat 13;i5 coroana 98 fileri bani, 220 
mertie și jumătate trrâu, 46 mertie și 10 
cupe cucuruz în grăunțe, 10 mertie cucu
ruz ciucalău și 8 mertie și 15 oupe fasole 
— puțină mângâiere la o pagubă de 100.0GO 
(una sută mit) de coroane.

Borșa, I*  14 Noemvrie 1907.
Cu distinsă stimă 

loan Bochiș, 
preot gr. cat. român.

Leacuri eftine.
Ap%, ghiața, săpunul, cenușa, oțetul, sarea, 

piatra acră, etc.

Dacă pai câteva linguri de oțet 
în apa de băut a vitelor, le poto
lește setea, în timpul verei sau în 
timpul când sunt bolnave, au fri
guri și sete. Daca înmoi cârpe îu 
oțet fierbinte și cu ele înfășuri cor
pul unui animal răcit, peste care 
mai punem câte-va învelitori de lână, 
atunci în câteva minute vita înădușe 
și o scapi de răceală.

In mai toate cazurile de mân- 
cărimea pielei, apa cu oțet o poto
lește.

Apa cu cenușe, leșia. Un pumn de 
cenușe de lemn să pui într’un litru 
de apă, să o fierbi bine și să stre
cori apa printr’o cârpă.

Apa cu cenușe e bună de spă
lat caii la copită când au crăpături 
în talpă, broască, apă în picioare și 
pentru vitele cari au râie.

Mai bună însă contra râei e ali
fia care se face în casă amestecând 
leșia tare o parte și douăzeci de 
părți untură. Ea e bună încă de uns 
locul unde a căzut părul și a rămas 
pielea aspră și crăpăcioasă.

Cu leșie ferbinte să opărești co
tețele păsărilor, după ce ai scos gu
noiul dinăuntru, căci stârpește boa- 
lele lipicioase și dacă opărești cu 
leșie mai des cotețele, nici, păduchi 
nu se mai prăsesc.

Apa de var se face punând o li
tră de var stins proaspăt într’un li
tru de apă, după ce ai amestecat 
pănă s’a topit bine, lași să se lim
pezească și strecori apa printr’o pânză 
curată.

La vițeii cari au treapăd — dia
ree, cufureală, — dă-le pe gât un 
.litru de apă de var; la vitele ru
megătoare mari să le dai 3 la 4 litri.

Apa de var e foarte bună de 
dat pe dinăuntru, vitelor cari au mân
cat trifoi crud și s’au umflat în burtă; 
asemenea vitelor cari S3 pișe sânge.

Pe trup apa de var ucide pădu
chii și vindecă raia. Părți egale de 

var nestins pisat și cărbune de man
gal, asemenea bine pisat amestecân- 
du-le, faci un praf care vindecă ori 
ce bubă: acest praf e foarte tare,, 
arde și trebue să presari puțin.

Contra arsurilor de foc, ori de 
opăreală, ameste ă o parte untde
lemn cu opt părți apă de var și 
unge părțile arse, căci potolește us
turimea, împedecă să se facă bășica 
și vindecă bine și curând.

Lapte de var se chiamă o ames
tecătură de o parte de var stins ora 
9 părți de apă.

Ou lapte de var se stropește cur
țile unde au zăcut vitele de boale 
lipicioase, se văruesc grajduri, co
tețe, ocoale spre a se feri cu ade
vărat curtea de ori-ce boală molip
sitoare.

Apa cu piatră acră. Zece pănă la 
15 grame de piatră acră pisată, se 
topește într’un clondir cu apă.

Cu această doctorie, spală rănile 
de 3 ori pe zi și se vor vindeca 
bine; în cazuri de scurgeri mari de 
sânge, înmoaie cârpe în apă de pia
tră acră și leagă strâns pe locul unde 
curge sângele și se va opri.

Să se întrebuințeze la scurgeri 
de urechi, la rănile cu puroiu, etc. 
Când s’a întors pe dos șezutul 1r> 
vite, se spală cu apă căldicică, cu 
săpun, se bagă la loc și se îndo^p» 
cu câlți sau cârpe înmuiate în apă 
cu piatră acră.

Asemenea să se faoă spălători 
cu această apă la scurgeri din mi
tră (matcă) și mai cu seamă e bună 
să se tacă spălaturi înăuntru când 
după fătare nu vine casa, căci ajută 
mult să nu se putrezească înăuntru.

Cu piatră acră, se face o legă
tură. bandaj, foarte bună ca să țip 
la loc vre-un picior rupt, ori serin
tit și așezat curând la locul lui; pen
tru aceasta, se ia un litru de țuică 
ori rachiu prost și o jumătate du 
kilogram de piatră acră, se ames
tecă și se pune să fiarbă pănă când 
se îngroașe ca mierea, după aceea 
se înmoaie iută sau câlți pe care îi 
punem căldicei în dreptul rupturei 
oaselor, câteva scândurele, șiță ori 
șipci, împrejur și se leagă bine e® 
să stea nemișcat. Acest bandaj • 
foarte bun și ori când la îndemână.

Gazul e o doctorie care omoară 
gândăceii râei; având grija de a nu 
unge deodată toată vita cu gaz, căci 
poate muri, ci să se spele în fie
care zi câte o parte a trupului; bună 
oară, azi un picior și o subțioară, 
mâine altul, așa că în 4—5 zile s’e 
isprăvim de uns toată; și tot așa 
facem înainte pănă vine spălată fie
care parte de 3—4 ori. •• ..

Gazul e bun în lipsă de unt-de- 
neft, terebentină, la câte o schio- 
pătură de genunchi, ori umăr, ori 
spată; freci bine cu gaz locul de 
unde vine schiopătura, lași vita li
niștită și a treia zi, dacă nu a tre
cut schiopătura, să mai freci odată.

Dacă dai mai des cu gaz în
tr’un loc, atunci te slujește ca m»ș- 
tarul.

Pe dinăuntru gazul se poate da 
la vitele cari au viermi căci îi dă 
afară, la vitele cu tuse e asemenea 
foarte bun și poți de un păhăruț de 
vin cu gaz la o vită mare, o lin
gură de masă la oi, o linguriță ori 
două la porc și numai o linguriță 
la câine.

II poți da mai bine amestecat 
cu untdelemn sau numai curat gaa 
de urs în lampă.

Mierea și ceara. Mierea face bine 
ori unde ai pune-o, ea desumflă, ea 
vindecă rănile mai curând.

Date pe dinăuntru mai întâi po
tolește durerile și apoi vindecă ori 
ce boală în stomac sau în mațe. La 
câni o lingură de miere pe pâine le 
face eșirea afară.
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In cazuri de tuse, dacă ai miere 

în casă, dă la orice vită, fie să lingă 
singură, fie topită să i-o dai pe gât, 
«ăci le face să dea flecma afară, 
vindecă răutatea din bojoci și astâm
pără tușea

La vite’e mari bolnave, poți da 
pe zi o litră de miere, la cele mij
locii câte un păhăruț.

Despre ceară amintesc numai 
eă în loc de veselină, lanolină, gli- 
«erină, etc., dacă topești o parte de 
ceară și o amesteci cu 3 părți de 
unt-de-lemn. vei face o unsoare care 
înmoaie și îndulcește ori-ce bătă
tură, orice aspreala a pielei, iar pen
tru unghii e foarte bună.

La loviturile în ochi și la orice 
umflătură a ochiului, unge cu miere 
căci e foarte bună.

Am văzut că pentru aceiași boală 
se pot întrebuința mai multe feluri 
de leacuri; omul cuminte le potri
vește cum crede mai bine, însă nu 
trebue uitat că aceia ce avem la în
demână, în grabă, aceia e mai bun 
decât să așteptăm ori-care altă doc
torie foarte bună, dar care nu o 
avem în casă-

M. Penes cu,
Câineni.

MULTE ȘI DE TOATE.
KJaa e»I șâ «n măgar lioți.

Intr’o prăvălie cu d’ale mâncărei, din 
Yersey, de câtva timp se observa lipsa 
silnică a unui oarecare număr de pâini și 
a unei mari cantități de lapte dulce. Pâi
nea era așezată intr’o ladă cu oapac, iar 
laptele în niște rnioi hârdae si puse pe o 
laviță cătră stradă, în așa fel că negus
torul nu putea vedea ce se petrece la 
stradă dacă sta în prăvălie.

El crezu că niscai copii îi fură pâi
nea și se hotărî să pândească pe hoți.

Care nu-i fu mirarea când văzu, un 
cal și un măgar, care aveau aerul ia se 
plimba pe stradă, că fură pâinea și lap
tele.

Calul ridica capacul dela cutia cu 
pâine, iar măgarul lua două, pe care le 
împărțeau între ei. După aceea aplecau 
vasele și beau păuă se săturau.

Surprins peste măsură, el declară 
unui polițist cazul. Polițistul, ca să se în
credințeze de ceea ce spune comersantul, 
se pune și el la pândă și nu-i fu greu a 
prinde pe cei doi prieteni de hoție, pe 
care îi duso la poliție și îi arestă cerând 
proprietarului lor să plătească gloaba.

Cum a furat țiganu calul.

— Apoi cum de mi-ai furat tu calul, 
măi țigane? întrebă Românul pe țigan 
care ședea pe cal în târg.

— Apoi hașa, om de cinste, noro
cească Dumnezeu oinstea și fața d-tale, 
că io veneam la târg pe ulița cea strimtă, 
■unde calul hăsta era culcat de-a crucișul 
uliții. Acum eu voiam să-i trec pe la cap: 
mă mușcă; vreau să-i trec pe urmă pă 
dinapoi: mă lovi; atuncia mă gândii ca 
să trec peste el; însă când era un picior 
al meu dincoaci, unul dincolo, calul se 
sculă cu mine, o porni în goană și nu se 
•opri decât haici în târg, mâncate-ași.

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

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
•că în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea aoelor oameni, a căror sânge și 
suouri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spirituală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să sepiixă 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine- 
rimei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va căruia oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuns însă a destăinui aceste necazuri 
ori și oui, oi trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, coDștiințios, care 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 

sexuale și știe a ejuta și morburilor oe 
deja eventual exista, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare htât de măreață și 
pentru acest soon e institui ul renumit în 
toată țara al I) rului PALOl'Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
kdczi Ui 10), unde pe lâ gă discreția oae 
mai strictă primește ori-oine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor dilnioe 
dr. PALOCZ vindeoă deja de ani de (fii0 
repede și rădică1 cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și caz rile cele mai 
neglese, ranele sifiliti 'e, bordeie de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
dr confusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
mătu,ril°, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeești. I’entru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, căci daoă 
oine-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci ou 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 ard, ori la dorință se retrimit 
fie-căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a m. pănă la 5 6re 
p. m., (Dumineca pănă la 12 6re a. m.)

Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, 
pescialist, Budapesta, VII., Rakdozi-dt 10.

Cărți noi.
Sosite la Tipografia și Librăria A. 

Mureșianu :
Mihai Eminescu. „Poezii'1, o’o notiță 

biografică de loan Săndulescu. Ediția II, 
complectată și adăugită. Prețul 2 lei. Porto 
10 bani.

Octavian Goga. „Poezii", premiate de 
Academie. In Biblioteca pentru toți sub 
numărul 286 — 287. Prețul 60 bani. Porto 
5 bani.

Haralamb Lecca. „Femeea îndărăt
nică2, comedie în 5 acte, tradusă după 
Shakespeare. (In Biblioteca pentru toți. 
No. 284, Prețul 30 bani. Porto 5 bani.

Ecaterina Colonel Steri ■ d. Buna Me~ 
nagerău. Carte de bucate practică, care 
conține recete dela cele mai fine mâncări, 
prăjituri, gelatine, creme, conserve, dulce
țuri, după bucătăria fină din România. 
Prețul cărței e de 5 coroane, plus 30 bani 
porto. 4

Vasile C. Osvadă. „Băncile populare 
din România2. Cu un adaus iufcrmativ. 
Prețul 1 coroană.

In institutul grafic „Minerva11 au a- 
părut din nou o serie de cărți literare 
scrise de scriitorii noștri cei mai buni ele 
sunt:

M. Sadoveanu „Vremuri de Bejemie2 
2 cor.

Guy de Maupassant „Povestiri alese 
traduse de M. Sadoveanu. 2 cor.

Octavian Goga „Poezii2. 1 cor.
Zaharie Bârsan „Poesii2 1 cor. 50.
Sandu (Aldea) “Cărticica Plugarului2 

— 50 bani.
Se pot procura și prin tipografia și 

librăria A. Mureșianu.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Poyp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vrâu s<5 jdce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

„Multe de iote'1 cu mici ilustrații și 
text explicativ, 6 foi format 8° mare cu 
învSlitore drăgălașe, Cor. —.80 bani. „Ani
male domestice11 cuprinzând o serie de ani
male cu artă esecutate, format 4°, 8 foi 
cu table tari cor. 1.50. „Din grădina 
zoologică11, cu cele mai însemnate animale 
sălbatice, format 4°, 8 foi table tari 1 cor. 
50 bani.

A. B. C. pentru fete și băeți „Alfabe
tul, „Abecedarul copiilor11, „Moșia11, tote 
patru cu text esplicativ, construcții, pro
verbe și cuvinte în format, 4° cu câte 8 
foi, cor. 1*40  bani.

„Cele 1.0 piși cute’1, „Cele 6 lebede", cu
prind doue basme cu ilustrații forte dră
gălașe după gustul copiilor și cu un text 
ce le deșteptă viu interesul mai cu 
sâmă la cei mai mărișori. Formatul -x® cu 
8 foi cor. 1’40.

Publicațiune.
Prin aceasta se aduce la cuno

ștință pub ică cum-că moara proprie
tarilor de moară din Toimul-vecliiu, 
constătătoare din 3 petri, dintre care 
una instruata și pentru făină fină, 
construită după un sistem nou cu 
transmisiune, se dă în arândă prin 
licitatiune publică pe 3 ani decurs'vi, 
începând din 1 Ianuarie 1908 pănă 
la finea lui Decembre 1910. Prețul 
arândei în bucate după cum se adună 
la moară ear crescătura în bani.

Ziua de licitațiune este fixată 
pe 1 Decembre st. n. a. c. la ora 
1 p. m.

Doritorii de a lua în arândă au 
de a pune un vadiu de 150 coroane 
v. a. sau în hârtii de valoare,

Condițiunila de arândă se pot 
vedea în fie care zi în ca->a morii, 
precum și la casa comunală.

Tohanul-vechiu, în 14 No
vembre 1907.

3080,1-1. Biroul morii-

PUBLICATIONS.
Prin aceasta șe aduce la cuno

ștință publică cum-că moara din To- 
hanul nou și ferestrenl de sub Nr 149 
se dă în arândă prin licitațiune pu
blică, pe 3 ani decursivi, începând 
din 1 Ianuarie 1908 pănă în finea lui 
Decembre 1910. Prețul arândei în 
bani, separat una de cătră ceialaltă 
parte, ca proprietari a acestora sunt 
subscrișii. Moara cu 2 petri, una de 
flach, ear una de cernut franțuzască 
cu țilinder.

Ferestreul construit convenețian 
și țirculariu, ambe purtate cu apă 
și în curele.

Ziua de licitatiune este fixată 
pe 23 Novembre st. n. a. c la orele 
2 p. m.

Doritorii de a lua în arândă au 
de a pune vadiu, pentru moară 80 
coroane, ear pentru ierestreu 40 co
roane v. a sau în hârtii de valoare.

Condițiunile de arândă se pot 
vedea în fie-care zi în casa morii, 
precum și la primăria comunală din 
Tohanul-nou.

Tohanul-nou, în 14 Novem
bre 1907.

George Iosif Muscami 
91 Aristotel Mucîa

3080,1—1. proprietarii! în Tohanul-vechiu.

nail'll un f°car experimen- 
Mv UCtUlSt tat pe lângă o ma
șină stabilă 60 de cai putere. Cei 
căsătoriți preferați, găsind de lucru 
în fabrică sau pentru casă atât ne
vasta cât și copii desa 13 ani în sus. 
Oferte însoțite de certificate referi 
toare sunt a se adresa:

Fabricei de mobile,
Azuga.

George Dima
Cântarea înaltă sufletul!

, Cele mai frumoase composiținni de caracter 
. bisericesc și lumesc pentru cântare și p i a n, 
— coruri mixte și de bărbați etc. ale acestui ma

estru al. musicei au apărut la 11. ZElDNEIt în Brașov. Catalog gratuit!
In 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. —

t

Candidat de advocat
se primește în cancelaria subsemna
tului advocat în Brașov pe lângă 
condițiuni favorabile.

(3086,1—3.) Dr- N. Mănoiu-

Qo paulă ,a firma d lui ?e’ 
tJU bdUld tru Pavel & Cie. 
magazin de haine in Brașov, 3 calfe 
militare și 2 Civile, cari pot întră 
imediat la lucru. ,3087,1—a.)

Avis!
Sa mm** ° caBfă un w i >c 11(1 ucenic român
la un magazin de Coloniale și de
licatese în Brașov.

Informațiuni la administrațiunea 
Gazetei Transilvaniei.

(3061,4- 6.)

iul, firmă de mulți ani recunoscută ca prima 
și foarte solidă:

Prima Pepinerie cu vite nobilitate
de >»e Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal]. 
I Cereți Catalogul prețurilor I

Catalogul conțiDe scrisori de reounoș- 
_ tință din toate părțile țerei. Fieoare pro

prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a comanda de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în soris la vre-o 

persoană cunoscută.
[3012,15—47.]

in 6 zile 

AMERICA.
Transport de persoane 

în

TOATE PĂTURILE DIN LUME..
Cereți clarificări și îndrumări.

E de ajuns carte poștală.
Răspundem românește.

FALK et Comp.
Secția românească.

ZEHZa.m’bvirg'.
Strada Raboisen Nr. 30.

m

(2805,41—52.)
ni



La prea înalta poruncă a Maiest. Sale Apost. c. șireg.
A XXXVIII. LOTERIE fle State, șir.

pentru scopuri de binefaceri civile.

fljoteria acesta unică în Austria concesionată conține 18.3S9 câș
tiguri in bani gata cu suma totală de Cor.

principal 200.000 corâne bani 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, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

: Coșurile se trimit franco. :

Direcția e. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.(2591.16-10).

©©3i

©

©

Subscrisul am onoarea a aduce la cunoștința On. Publio 
din orașul Brașov și jur, că am deschis în loc,

un magazin de pantofărie.
Cunoștințele mele precum și experința câștigată în curs de 
mai mulți ani oferă destulă garanție, că voiu putea corăspunde 
în toate privințele cerințelor timpului de azi pe terenul pantofăriei.

Distins Ia expozițiunfile de încălțăminte: 

1903 Dobrîțn, 1905 Cincibîserîci,
medalie de bronz. medalie de argint.

Magazin bogat asortat — exclusiv CU mărfuri indigene
...... giiete de bărbați și de copii -

precum și tot felul de articoli din această branșă stau totdeauna la dispo- 
zițiunea 0n. Public cu prețurile cele mai eftine.

Comandele după măsură vor fi executate prompt și cu 
prețurile cele mai reduse.

Rugând pe On. Public să-mi sprijinească întreprinderea 
mea, semnez cu distinsă stimă

. VOhelm Vebess, 
Brașov, Târgul boilor Nr. 9-(1-3.)
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STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de 
£ ACSO CA^BONBC £ 

natural, chemic foarte curat, fluid 
din izvoarele ou acid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri- 
oarea de apă gazoasă, oâroiutnarilor, și alte 

scopuri industriale.

----- modern insta'at----- afară

jyz-
fi

SI
[LI

Cel mai spornic acid carbonic aatmlt
Estras din Analiza institutului Capitalei Budapest pentru pro
barea chemicaliilor și alimentelor Nr. 465 din anul 1907. 
„Mirosul și gustul: Normei: conținutul de acid carbonic": 
99’57% Acidul catbonic analizat corăspunde perfect cerințe
lor higienioe, și pe temeiul abondenței de acid carbonic a se 

clasifica ca „foarte bun“.______________
Informații se dau cu plăcere din partea

Muschong’8 Kohlensăure-Werke und Minoralwasser-Versand 
------- in Buziăsfurdfi. : ■■ ■_■==

Adresa telegramelor: muschong buziăsfurdo. — inter. Telef. 18,

Q
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Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA44

din Sibsiu
.. întemeiată la anul 1868 -------

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

Mr- contra pericolului de incendiu și esplosiuue, 
edificii ie ori-ce fel, inoiile, mărfuri, vite, nntretnri și alte producte economice etc. 

w*  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 asiorate contra incendiului:
94,975.394 cor.

Dela întemeiare institutul a solvit:
neutru desW. de incendii 4,295.120-15 e., pt. capitale asii, pe vieața 3,76o.sio 21 c.

Oferte și informațiunl se pot primi dela: Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etagiul I. curtea I., și priu agenturile prinoipale 
din Arad, Brașov, Bistrița și Cluj, precum și dela subagențil din idte 
comunele mai mari.
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a Cajjital asigurat asupra yieții:
IgJ 9,339.195 coroane.
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De vânzare
Un quant mai mare de altoi de viță clasa I-mă, altoiți în 

viță americană („Riparia portalis“) după metoda cea mai bună 
(altoirea forțată) în următoarele specii:

Soiuri pentru vin:
Ruling italian (Olasz Riz.) 1000 buc.

M
»

n
îi
n
n

Șmighlră (Som, Furmint) 
Moi
Mestecați (Vegyes borfajj 
Galbini
Aramon
Goarnești
Fetești

(Mustos feher)

(Mezes fehârj 
(Aramon) 

(Jârdovâny) 
(L6ânykaj 

Altoi clasa II .

n
n
n
>5

D 
n 
n

= 200 cor
= 200
= 200
= 180
= 200
= 180 
= 200 
= 200

n 
n 
n 
n 
n 
m

Specialități de masă:
Cbasselas blank j

„ Fontainebleau 
Madelaine Angerine 
Passatutti 
Muscat Hamburg 
Suvenir de mileniu 
Kosuth Lajos 
Csaba gyongye

4*;
(

100 bac.=fr2 cor.
n
n
n
rt
>J
n
»

n
»
n
»

10
10

1
1010 buc. = 100 cor.

» 

n 

n
M 

i) 

H

>3

=24 
=22
=24
=30 
= 4
= 3 
= 1
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ALFBID IPSSN
Brașov, Strada Vămei 36, vis-â-vis de Calemaua Transilvania 

flliaita framvaiuiisi.)
Mare asortiment și deposit bogat de Ghete pentru Stradă, 

Sport, de lucru și de lux, potrivite după picior și cu prețuri 
foarte ieftine.

QîlCPÎfllifflfA ’ f’ne eu sic lucrate duPa măsura
uPoLldllldlu • și metod ortopedic. — La. comande 

afară ajunge trimiterea unei ghete vechi ca măsură.
Reparaturi

se fac prompt 

și ieftin.

5-2?
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iW »Gazeta Transilvaniei& cu numerul â 10 IU, 
se vinde la zaraful Dumitra Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eramsas Nepoții. “W

Cruce seu stea duplă electro - magnetică
X5 SL

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și invioreză

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Nu e mijloc secret
V

pe lângă garanție.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatut acesta vindecă șl folosește contra: durerilor de oap șl dinți, migrene, ne
uralgia, lmpedeoarea olrculațlunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, au^ul greu, sgârciuri de stomao, lipea poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni el la pioiâre, reumă, podagră, isohlae, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
ciroulația neregulată a sângelui și multor altor bdle, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate income din tete păr
țile lumii,- cari prețuesc eu mulțămire invențiunca mea și ori-cine pete examina aceste atestate 
Aoel pacient, care în decurs de 45 cțile 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. publio asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sl se 
confunde cu aparatul „Voltau, de 6re-ce „Oiasul-Voltau atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat $1 oercetat. Deja leftinătatea oruoei mele electro-magnetice o reoomandă Îndeosebi 

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

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de vendare pentru țări și streinătate etc.

MÎJLLER ALBERT, Budapesta, lE.lîi34>

Prețul aparatului mic e 6 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


