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pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
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QAZETA apare în fiecare zl

ÂMameste pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 oor.
N-rl! da Duminecă 4 oor. pe an. 

Peatiu România ți străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.
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ciile poștale din întru și din 
afară și La d-nii colectori.
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Cu dusul acasă : Pe un an 24 
oor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atăt abona
mentele, cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Numărul jubilar ai „Gazetei1.
Brașov, 15/28 Noembrie 1907.

Ziarul nostru împlinind cu ziua de 
31 Decembrie 1907 stil vechiu, ani 70 ai 
existenței sale, își va serba la această dată 
a șaptezecea aniversare.

Credem că nu putem să serbăm mai 
frumos și mai potrivit, după timp și îm
prejurări, această aniversare, decât pregă
tind un număr jubilar separat al „Gazetei 
Transilvaniei^ care va apărea în decursul 
lunei lui Ianuarie 1908.

Dorim, ca la redactarea și înfrumu
sețarea acestui număr jubilar să contribue 
cât mai mulți dintre fiii luminați ai 
neamului nostru de pretutindeni, iar mai 
ales bărbații, cari au colaborat în acești 
70 de ani la »Gazetă« și se află încă în 
viață.

Ii rugăm dar pe aceasta cale să bine- 
voiască a ne trimete pentru numărul no
stru jubilar, câte un mic product al inge- 
niului lor, lucrare de cuprins politic, scien
tific, literar/social, ori'economic etc. în proză 
sau în versuri. Și fiindcă nu putem să 
dăm acestui număr o extenziune prea mare, 
îi mai rugăm a ne da lucrări scurte.

Cei ce vor voi astfel să colaboreze 
Ia numărul jubilar al >Gazetei«, să bine- 
voiască a ne transmite manuscrisele lor până 
la 25 Decembrie st. v. 1907.

Pentru ca să se poată lăți cât mai 
tare acest număr jubilar, am stabilit ca 
preț de abonament pentru el, suma de 1 
coroană. Abonații »Gazetei« îl vor primi 
cu prețul de jumătate. Abonamentele la 
numărul jubilar rugăm a se face până la 
25 Decembrie st. v. a. c. Numai trimiterea 
exemplarelor comandate până la acest ter
min o putem garanta.

Venitul curat al numărului jubilar al 
>Gazetei Transilvaniei îl destinăm pentru 
bibliotecile noastre poporale.

Redacțiunea ^Gazetei Transilvaniei*.

FOILETONUL >GAZ. TRANS.c
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Tot dela Cohalm.
Concert și reprezentație teatrală. (2)

Reprezentația. S’a dat a doua seară, 
Luni, ia orele 8, în sala oea mare dela 
hotelul Schlosser, unde une-ori vine să 
dea reprezentații chiar și trupa sibiiană 
a lui Leo Bauer. Piesa, „Năzdrăvăniile 
divorțului'1 scrisa de un autor efemer, s’a 
mai jucat de diletanții din Brașov, la ei 
acasă, și s’a jucat in Sibiiu, ou Zaharia 
Bârsanu. In o vreme ea aduna multă lume 
chiar în teatrul național din București. 
Este o localizare din franțuzește. îmi 
aduc aminte, acuma-s șase ani ea era ju
cată și mult privită chiar și pe scenele 
maghiare. — Nu e ceva deosebit. Un 
„caraghioslic**  cum s’ar zioe în România; 
„pozne și păcăleli1* cum s’ar zioe pe la 
noi. E comicul cel mai vulgar, de grimase 
și de neînțelegeri, adică de subînțelesuri, 
de stereotipe, și, s’o mărturisim, nu e 
chiar de un ton fin și distins. Se dau 
palme, se fac gesturi cu piciorul, se 
zgârâe ochii, și se înjură „fără rezervă41, 
dar, vorba unui vecini al meu,— se poate 
ride privind! Necontestat, publicul a ris 
— cu poftă. Ar mai avea rost să se scli
fosească criticul cu pretențiile sale?

Dar înainte de a lua ascuțita lan- 
oetă a criticului, să luăm întâi tocitul 
cărbune al desenatorului.

Ezistă o șireată dansatoare de circ,

Răspunderea pentru viitor.
Cu drept cuvânt se întreabă azi 

tot Românul cu pricepere și cu inimă 
pentru cauza neamului său : ce o să 
fie cu noi, Ia ce avem să ne mai,aș
teptăm și când va sosi odată și pen
tru Românii de sub sceptrul Habs- 
burgilor ziua, în care se poată zice și 
ei că sunt un popor, care se bucură 
de libertatea, de drepturile și de cul
tura sa?

In loc ca să mergem spre bine, 
dăm tot mai mult îndărăt, grație ne
norocitei politice ce o fac acum de 
peste 40 de ani guvernele ungurești 
față cu popoarele nemaghiare.

Nici nu mai trebue să vorbim 
despre aceasta, o vede și o simte fie
care din noi destul de mult. Vede și 
simte greutățile tot mai mari cu cari 
avem să luptăm noi Românii și ne
număratele piedeci ce se pun în calea 
desvoltărei noastre naționale priin- 
cioase și liniștite.

Pentru azi vom constata numai 
un singur progres mare ce este mult 
în folosul cauzei sfinte a naționalită
ților din acest stat. Acest progres 
este convingerea, ce-a pătruns în 
străinătate, că naționalităților nema
ghiare de aici li se face în adevăr 
mare nedreptate de câtră cei ce 
poartă cârma statului; convingerea 
că curentul politicei de maghiarizare 
forțată, care a £juns a fi atât de pu
ternic în Ungaria, amenință în adevăr 
libertatea și liniștea popoarelor cari 
trebue să sufere in urma stărilor triste 
ce lecreiază.

Bărbați de renume european ca 
Bjbrnson, Tolstoi ș. a. și-au ridicat vocea 
lor în apărarea libertății desconside
rate și încălcate ale acestor popoare 
și ceea ce zeci de ani nu s’a putut, 
s’a făcut acum, adecă știrile false ce au 
fost răspândite în străinătate cu pri
vire la starea popoarelor din Unga
ria, au fost spulberate ca să se vadă și
care are o fată drăguță, și ezistă o gră
madă de bărbați — proști. In piesă avem 
a face numai cu doi din ațâța. Pe cel 
dintâi, un literat-dramaturg, Nicu lonescu 
(d. Aurel P. Bănuțiu), dansatoarea de odi
nioară, acuma o mahalagioaică cu apu
cături de parvenit, Cleopatra, (D-na M. Gr. 
Popescu) îl prinde de socru. La încheierea 
contractului de căsătorie, ea pune o con
diție specială: cel ce va da ansă la stri
carea căsătoriei are să plătească 60,000 
celuilalt. Condiția asta e isvorul de venit 
al ei. îndată după cununie „mama-soacră" 
începe să-și tachineze ginerele în așa mă
sură, cât el își iasă odată din sărite și 
trage o palmă — la nevastă-sa. Anume, 
mama cu fata — Aneta — erau perfect 
instruite, cum în „momentul deoisiv**,  fata, 
adecă soția să-și țină obrazul, să primească 
ea palma, să facă scandal, 9ă strige 
mizerabile, mizerabile, — și-i gata divor
țai. Cu 50,000 în buzunar Cleopatra și 
Aneta pleacă la băi, în căutarea unui nou 
ginere de aceiaș valoare.

In vremea asta Nicu Ioneseu, care are 
o adevărată groază de soacre, se însoară 
din nou. E foarte precaut aoum. N’ar lua 
o fată care are mamă pentru toate bunu
rile lumii. E norocos însă, și găsește un 
îngeraș de gâscuță, o fetiță tineră, a cărei 
supremă fericire este o sărutare, — și 
oare mai presus de toate are numai tată, 
un oro bătrânior, bun la inimă, un 
„bonorr44 în toată legea. Pe tată îl chiamă 
Smochinescu, (domnul G. Mercheșanu), pe 
fiică Sofița (domnișoara Mărioara Dima). 
Nicu, de acum e fericit. E la moșia so

să se cunoăscă adevărata lor stare, 
adevăratele lor plângeri.

Acesta, zicem, este un mare pro
gram în favorul celor nedreptățiți, 
fiindcă cade greu în cumpănă opi- 
niunea Europei civilizate, pe care n’o 
poate nimeni sfrunta fără a se ex
pune la cele mai mari neajunsuri, căci în 
ziua de azi nu mai merge ca în mij
locul acestei Europe să dăinuiască 
stări medievale.

Timpul și spiritul timpului ne este 
dar astăzi mai favorabil decât a fost ori 
și când dela 1848 încoace. Noi Ro
mânii numai să fim destul de harnici 
de a continua lupta pentru egala 
noastră îndreptățire așa cum se 
cere în împrejurările de față. Ma#i 
și multe ispite se ridică în zilele 
noastre, pe lângă lungul șir de pri
goniri de tot felul, pentru a ne opăci 
și ademeni împiedecându-ne astfel în 
împlinirea sfintei datorii ce-o avem de a 
ne apăra limba jși legea cu curagiul 
și cu abnegarea strămoșilor noștri. 
Niciodată n’a fost mai mare răspun
derea bărbaților luminați ai poporu
lui român lață cu viitorul acestuia ca 
acuma. Niciodată nu s’a cerut delă 
ei mai mult ca în momentele de față 
să veghieze și să fie la înălțimea chie- 
mărei lor, premergând cu esemplu viu 
poporului în bine, ca să-i întărească 
credința și sufletul.

Suntem slabi și espuși la toate 
relele. Nu vom putea niciodată 
să dăm stăruințelor noastre pentru 
drept și dreptate adevărata putere 
pe câtă vreme nu vom ști să ne pur
tăm după deviza bardului nostru fiind 
ună în cugete și simțiri și luptând 
umăr la umăr pentru a ne validita 
față cu adversarii neamului nostru. 
Pe câtă vreme ne vor vedea desbi- 
nați, certați, pe alocurea certați mai 
rău chiar ca țiganii din corturi, — 
până ce le vom oferi această tristă 
și mizerabilă priveliște, cum vom pu
tea aștepta dela ei să ne respecteze
crului, singur cu soția desmierdătoare. Are 
răgaz să lucreze după dorul inimei. Tata- 
socru este plin de considerații față de ei. 
Pleoase îndată la băi, să nu fie peste mână.
— Astfel începe al doilea act, și se sfâr
șește, după o grămadă de încurcături, de 
zăpăceli, de tremurări, (Smochinescu cu
noaște groaza de Boacre, a ginere-so, și 
umblă cu multă pază să-i dea de știre 
însurătoarea sa) de surprinderi și de 
isbucniri năcăjite, — se sfârșește cu în
toarcerea dela băi a lui tata socru, însurat 
ou — Ancta! Vă închipuiți soena finală, 
când Nicu află că are două soacre de 
odată, una mare și'una mică, și chiar pe 
nevasta lui de odinioară, care-i alunga 
toate inspirațiile?

Al treilea act este ușor de gâoit. 
Intriga e foarte banală și foarte fățișă. 
Cum s’a înourcat până aci așa se și des
curcă. Bătrânul Smochinescu ia de seamă 
că soția du-1 iubește, și „groaza**  lui gi- 
nere-so îl apuoă de asemenea. Nicu și un 
unchi oomplice al acestuia, îi spun po
vestea Cleopatrei, îi dau toate esplicările, 
apoi îl suinuță, deșteaptă îndârjirea lui,
— și Aneta încassează iarăși o palmă, iar 
mumă-sa iarăși 50,000! Ca să fie pacea 
mai desăvârșită, mulțumirea mai generală, 
Anela, — îndestulită cu zestrea adunată
— capătă și ea un soț adevărat, pe Guță, 
pe care-1 iubea încă decândelera intimul 
familiei lui Nicu. Va să zică comedia e 
completă.

Nioi un moment mai înălțător și nici 
un oaracter mai nobil. Naivitatea ființa 
Sofiței era încă o luncă mai lumi

cum se cuvine și să-și bage bine min
țile în cap când au de a face cu po
porul nostru, ori cât de năpustit ar fi 
fost el pânăacama în cursul vremilor?

Iată dar cu puține cuvinte dato
ria ce li-seimpune conducătorilor nea
mului nostru în aceste momente cri
tice : Să se reculeagă, să lase certele 
ticăloase care-i desbină și slăbesc și 
să-și vadă mai întâi de datoria sfântă 
națională și cu adevărat patriotică față 
cu poporul, care așteaptă azi mână 
de ajutor dela fii săi Odată luată a- 
ceastă hotărâre în fața pericolului și 
a marei răspunderi pentru viitor, toate 
se vor îndrepta, ca și când ai da din 
pălmi, și ni-se va arăta și nouă an- 
rora unor zile mai bune și mai vred
nice de omenime?

Revista politică.
S’a săvârșit o schimbare neaș

teptată în desfășurarea întâmplărilor 
pe câmpul de trântă al politicei. Gu
vernul, văzând că obstrucția croată 
pune toate bețele în roata pactului, 
a născocit o apucătură, de care el e 
mândru, dar pentru care mai poate 
să o pățească urât. Aceasta apucătură 
e următoarea : cele 7—10 proiecte de 
lege, cu privire la pactul cu Austria 
se înșiră numai cu titula, toate, și se 
adaug apoi câteva rânduri, în cari gu
vernul este împuternicit dea pune în 
vigoare acele proiecte nedusbătute, cu 
începere de 1 Ian. 1908. Pentru adaosul 
acesta noul proiect se numește pro
iect de împuternicire, iar fiind-că în 
acest chip uriașul material al pactu» 
lui (peste o sută de coaie) este adu
nat în câteva rânduri, de un para
graf, proiectul se mai numește și 
monoparagraf. Apucătura se găsește 
tocmai în asta din urmă. Fiind numai 
un paragraf, obstrucționiștii pot să ia 
numai odată cuvântul la discuția pe 
amănunte și guvernul speră să poată 
deci isprăvi pănă la anul nou.
noasă. Încolo, tot ce poate fi mâi ridicol 
în om, prin cusururile lui conștiente sau 
prin slăbănogia lui neputindioasă — cu
sururi și slăbănogie, cari, ce altfel, nu 
Bupără oi deșteaptă risul. Toate caracte
rele și situațiile, parcă nu sunt de 
alta, decât a scoate în relief tipul soacjei 
pastișul ei predilect în societatea voastră

Și în direcția asta, în soopul acesta 
ar fi trebuit desenate toate conturele, des
fășurată toată acțiunea și întocmite toate 
tablourile. Doue coloraturi, doue lumi 
trebuiau aci zugrăvite și separate, în doue 
planuri trebuia proiectată lumina: o lume 
de mahalagii, — aproape toată piesa, în 
jurul soacrei — și o lume mai fină de 
artiști (Nicu, și unchiul) ridioolă prin 
disordinea ce caracterizează viața de ar
tiști nediocri. Lumea asta mai subtilă și 
mai fină, cade apoi în mrejele, sub stă
pânirea mahalagismului, al parvenitismului 
mai impetuos mai agresiv și mai calcu
lator decât cealaltă lume.

Firește, autorul nu face impresia de-a 
fi veit să moralizeze sau să instrueze. 
Asta însă nici decât nu dispenzează pe 
reprezentanți ca ei să separe, să pună în 
luminăție particulară cele doue lumi di
ferite, — ori să le zicem vieți sooiale. Cu 
toate asted reprezentanții noștri s’au sim
țit dispenzați — ei, și s’au dovedit dile- 
tanți! E caracteristica diletantismului doar, 
de a nu da ceva bun în întregime, de a 
nu o putea ezecuta totalitatea, ci numai 
a licări (diletantul totdeauna e începător!) 
pe un moment, de a brila chiar în unele — 
fragmente. De.aceia lipsește și unitatea în jo-
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Dar s’a înșelat guvernul. Și-a fă
cut mai puține paragrafe, dar s’a ales 
cu mai mulți obstrucționiști. Toți di
sidența — vre-o 25 — și toți cei in 
afară de partide, află greșită și pri
mejdioasă apucătura guvernului, de 
care se vor putea la vreme folosi și 
guvernele neconstituționale. Aceștia 
nu primesc scuza majorității, că în 
fața „conspirației" croate nu trebue 
să se aleagă în mijloace, și sunthotărâți 
a împiedeca și ei primirea proectuluî de 
împuternicire. 0 săptămână întreagă 
a încercat însuși aristocraticul An- 
drăssy să-i domolească, să-i abată de 
a „lucra pe o mână cu Croații*.  In o 
vreme părea că isbutește. Cele din 
urmă știri, ce ne sosesc, îi vor fi stri
cat toate nădejdile. Ieri a vorbit Po
lony i aproape întreaga ședință, Bănffy, 
Lengyel Z., Eotvos K- au de gând să 
facă asemenea, în zilele acestea.

După toate semnele nici acest 
monoparagrai nu va putea fi primit 
pănă la anul nou. Pentru acest caz 
se pomenește de eventuala disolvare 
a camerei, ce ar fi, se vorbește, chiar 
dorința Majestății Sale. Toate încur
căturile acestea dealtmintrea par a fi 
chiar binevenite pentru a introduce 
sufragiul universal, cât mai îngrabă.

*

La' ordinea zilei sunt acuma di
sidența. Ei nu sunt constituiți în par
tid, țin însă dese sfătuiri. 0 parte 
merge cu Polonyi, alta parte cu Len
gyel, cari sunt dușmăniți, dar căile 
lor duc alături. Și unii și alții sunt 
hotărâți a face multe zile amare gu
vernului. Lengyel Z. se mândrea chiar 
odată, că va trânti guvernul. Făcuse 
multă zarvă, Sâmbătă, cu propunerea 
lui de a se înființa numai decât banca 
națională maghiară. Alt disident, Bo- 
zoky, stârnise de asemenea furtună 
cu o interpelație, în care ceru seamă 
de la Apponyi, de ce dă înaintatela 
catolici, în dauna și spre nemulțumi
rea adâncă a celorlalte confesiuni ? 
Partidul catolicilor, poporalii, a făcut 
mare tărăboi, strigând : „să dea poate 
la ovrei?!“

Față de aceasta situație, creată 
prin obstrucția croată și prin „vân- 
zolirile*  disidenților, tot mai mult se 
vorbește de revizuirea regulamentu
lui. însuși Fr. Kossuth a zis în mai 
multe rânduri, că nu este alt mijloc de- 
cât’sau revizuirea, sau aducerea legilor 
prin monoparagrafi. El propune revi- 
vizuirea numai pe timpul unei sesiuni. 
Andrâssy însă a declarat solemn, că 
mai bine abzice, decât să se întro-

| ducă sufragiul universal fără de revi
zuirea regulamentului.

Discuția asupra proiectului de 
împuternicire s’a început ieri. Proiec
tul a fost prezintat alaltăeri de cătră 
prim-ministrul Weherle, după ce s’a 
întrerupt discuția asupra tarifului va
mal, în care s’a putut ajunge numai 
până la al 17-lea paragraf, de și kos- 
suthiștii odată s’au folosit și ei de-o 
apucătură, propunând a se aduna în 
unul paragrafii 14—16. — Criza pre- 
sidențială încă nu a isbucnit, dar nici 
nu a dispărut. încă nu s’a ivit nici 
un caz, când presidenții să explice 
în chip deosebit regulamentul și să 
trebuiască a decide Camera — cum a 
rămas în cea din urmă înțelegere. In 
cursul săptămânei a vorbit iarăși a- 
proape numai Croații, de câte 30—40 
de ori în o ședință. Presidentul 1. 
Iusth abia la câte unu-doi le-a luat 
cuvântul. — Comisia cvotei a primit 
ridicarea cu 2°/0. Insă, nici acest pro
iect nu prea va putea fi primit la 
timp, așa că statorirea raporturilor 
cvotei va avea s’o facă Maj. Sa.

*
Se făceau multe combinații, și se 

întreba din toate părțile: oare clubul 
naționalist ce ținută va avea față de 
proiectul de împuternicire? Odată se 
spunea că va face și el obstrucție, 
altă dată se pomenea de învoeli cu 
guvernul. In ședința sa de Marți 
apoi clubul a hotărât să voteze în 
contra proiectului. Vorbiri mai mari 
vor rosti M. Polit și V. Lucaciu. De- 
almintrea, între împrejurările de a- 
cum, nu se prea poate ști ce va urma, 
unde vor. ajunge lucrurile.— Alaltăeri 
s’a isprăvit însfârșit și cu chestia 
Vaida, spre puțină cinste a noastră. 
Dăm raport amănunțit în alt loc. De
putatul Vaida, va lua parte la ședin
țele parlamentare, îndată ce-i vor per
mite împrejurările familiare, și, după 
cum se spune, va merge apoi între 
alegători să dea seamă.

❖
De ale noastre, avem mai multe 

în afară de parlament decât în par
lament. Pe zilele acestea sunt che
mați la Sibiiu, protopresbiterii din ar- 
chidieceză pentru a chibzui cum se 
va putea executa legea școlară a lui 
Apponyi cu mai puțină daună pentru 
noi. Episcopul din Arad, a publicat 
un circular cătră preoți și învățători, 
ca aceștia să sfătuiască pe oamenii 
din sat .a-și da copiii la meserii și 
negoț. Episcopul din Oradea-Mare 
a trimis o scrisoare bărbătească că-

tră vicișpanul din Bihor, când i s’a 
adus la cunoștință că un notar cer- 
cual nu vrea să primească cartea de 
botez scrisă în românește. A dat ex
primare întâiaș dată mirărei sale, cum 
de un notar din o comună cu 2000 
suflete românești, nu cunoaște limba 
locuitorilor.

Procese de presă putem însemna 
trei, în săptămâna asta. Redactorul 
responsabil dela „Tribuna*,  d. N. Iova 
a fost osândit la cinci luni închisoare 
și 600 cor. amendă! Redactorul res
ponsabil dela „Lupta*,  d. V. Macre'a 
la 1200 cor. amendă și șase luni în
chisoare. D. prof. Ioan Lupaș, pen
tru un articol din revista poporală 
„Țara Noastră*,  a fost răsplătit din 
partea tribunalului din Cluj, cu 200 
cor. amendă și 2 luni închisoare 1 
„Tribuna*  este pusă sub acuză pentru 
două procese noi, iar „Libertatea*  a 
primit de 15 ori visita procurorului 
în o lună.

Oare de ce se mai întorc, acasă 
emigranții din America?

*
Marți s’a început în Duma ru

sească, discuțiunea adresei de oma
giu către Țar. Deputatul Plivako a dat 
citire adresei, care este redactată de 
octobriști și o apără. Șeful octobriști- 
lor crede că unirea partidelor din Du
mă se poate face cu prilejul desbate
rilor adresei de omagiu către Țar, 
care s’a îndrumat pe o cale mai po
trivită cu nevoile patriei. Octobriștii, 
zice oi’atorul, privesc manifestul dela 
30 Octombrie ca o renunțare volun
tară, a puterei nelimitate. Ei au dove
dit totdeauna că sunt credincioși ser
vitori ai monarchului constituțional, 
după cum străbunii lor erau credin
cioși servitori ai monarchului autocrat.

Episcopul Mitrofan a declarat în 
numele dreptei, că partidul său vrea 
ca adresa să cuprindă expresiunea de 
autocrat. D. Milujow, cadet, declară 
că cadeții sunt constituționali și mon- 
archiști și doresc ca adresa să cu
prindă cuvântul constituțional. D Pa- 
rischevici, vice-președintele uniunei 
bărbaților ruși, propune să se lase în 
adresă cuvântul „autocrat*.  Kapustin, 
octobrist, se rostește contra cuvân
tului „constituțiune*,  întrebuințat în 
adresă, pentru că această expresiune 
nu a găsit încă o transformare în 
fapte. Putința de a face pe popor să 
participe la guvernarea statului și la 
îmbunătățirea soartei maselor este 
singurul mijloc constituțional de gu
vernare. Episcopul Mitrofan declară 
de criminală orice tentativă de a li-

mita autocrația. Markow, din extrema 
dreaptă declară, că partidul său, du
pă voința autocrației recunoaște Duma 
ca fiind o instituție legislativă.

Viața la București.
14 Noemvrie 1907.

Câteva zile ne mai despart de ziua 
deschiderii Parlamentului. Aceia ce s’a cu
getat, s’a șoptit, s’a rostit s’a pus la cala 
sau s’a alcătuit, se va vedea la lumină. 
Proiectele guvernului, cunoscute azi tu
turor, vor face să iasă la iveală toate gân
durile, preocupările și patimile acelor, ce 
fac numai politică de partid, de profit per
sonal, sau de castă, când ele vor cere 
contribuția de lumină și votul reprezen
tanților națiunei. E prea multă vreme dela 
represiunea revoltaților, pentru ca să le 
mai rămâie multă răbdare, acelor, cari 
voesc, îngrijați să cunoască odată ce se 
tace ?

Opoziția (atât a conservatorilor, în 
mare parte întunecați de interesul și so
coteala strâmbă de partid, cât și a pro
prietarilor reacționari de orice culoare po
litică, va da mult de lucru în parlament. 
Proprietarii nu vor avea drept pretext 
decât egoismul strâmt de clasă, bazat pe 
inviolabilitatea și prestigiul proprietății, 
iar politicians vor avea toate pretextele, 
cari i-au făcut să încurce țara timp de 40 
de ani. *

Domnul Carp șeful partidului conser
vator, a anuntat și d-sa un șir de proiecte 
de legi cu scop de a aduce îmbunătățiri 
și cu intenții bune — căci nu se poate 
spune că d-l Carp după chipul său de a 
vedea nu are intenții bune— dar concepția 
proiectelor sale este strâmtă. O legalitate 
dusă la extrem și un respect mare pentru 
tot ce e statornicit prin legi, prin împre
jurări și prin obiceiu, în beneficiul mai 
mult al proprietarilor, inspiră vederile d-iuî 
Carp in chestia mare a zilelor noastre. In 
proiectele sale se vede gândul care nu 
vrea să jertfească nimic, nu vrea să tae 
nimic din aceea ce e consacrat din ve
chime. Sunt reforme ce se pot face pentru 
un popor și pentru o țară, cărora nu le 
mai trebue mult ca să fie fericite dar se 
înțelege nu într’o țară, unde, după o atât 
de grea și lungă suferință, au urmat eve
nimente atât de , triste ca acelea din 
Martie. *

Cârciumarii și agrarienii se mișcă. 
Vizați direct, unii prin monopolizarea vân
zărilor beuturilor spirtuoase, iar alții prin 
reformele agrare, se pregătesc de apărare. 
Și unii și alții au ținut câte o întrunire 
în Dumineca trecută.

Cârciumarii au avut un congres ge
neral al colegilor din ^întreaga țară toatăt 
— după cum, împreună cu președintele, 
s’au exprimat mai mulți dintre oratori.

într’o limbă, pe care îmi părea odată 
că pe nedrept li o pune Caragiale în gură, 
timp de trei ore au! protestat cerând re
tragerea proectului. Intrarea la >Dacia*  a 
fost liberă, cu toate că s’ar fi plătit să dai 
oricât ca să ai ocazia să faci psihologia

culcotnun (ansamblu) al diletanților. Ați ob
servat, că publicul rîda numai la întorsături 
reprevăzute, dar la scene a căror comic 
trebue pregătit, prin gradație, desfășurat 
pe încetul, în clipa decisivă nu se găsește 
accentul potrivit, oare să stârnească râsul? 
Trebue că ați observat. Și veți mai fi 
observat toate neajunsurile ansamblului, 
('mizanscenei} ce provine tot din acea 
cauză : că diletantul se gândește numai 
la sine, iar nu și la ceilalți. împărțirea 
atenției, oare face posibil frumosul joc 
armonios, viue numai după o luDgă de
prindere. E foarte greu până izbutești 
a-ți privi rolul tău în întregime, și nu nu
mai al teu, ci al tuturora, al întregei ac
țiuni, cu valuri ce acu cresc, acu slă
besc, acu sunt iarăși mai învălmășite! 
Diletantul nu este în stare să-și sub- 
ordineze toate mișcările, toate nuan
țele vocei și toată nimica feței, — 
să Ie subordoneze în vederea uduî scop 
mai îndepărtat. Toată atenția lui este a 
prezentului și a persoanei sale. De aci 
se esplică și faptul că diletantul umblă, 
se mișcă puțin pe scenă, pe când actorul 
de provincie — care se gândește mai 
mult la public decât la sine — aleargă 
într’una de colo până colo. (Neapărat 
exagerarea asta, este o școală bună pen
tru însușirea libertății în mișcare!} Iar 
oând el trebue să stea la o parte, lăsând 
numai pe ceflalți să joace, el este ca și 
luat de pe scenă. (D-șoara Pitiș în rolul 
Anetei, și chiar d-șoara Dima.)

Sub aceste raporturi însă, „Năzdră
văniile divorțului" au fost o adevărată

reprezentație de diletanți. Ca diletanți 
apoi — în seDzul de fragmentaritate. d»t 
mai la deal — s’au afirmat brașovenii cu 
fruracase aptitudini de artă imitatoare. 
Trebue, desigur, mult mai tare exagerat, 
caricaturizat, trecut chiar în estreme, la 
formarea conglomeratului de tipuri ce este 
piesa. Trebue mai multă mobilitate a feței 
și mai multă umblare. Comicul vine toomai 
din desfășurările „clae peste grămadă", 
din ezuberanța vieții în scenă. Și ața 
înBă putem constata cu toată lauda, că 
d șoara M. Dima a fost foarte naturală în 
rolul femeii „cu păr lung și minte scurtă" 
cum i-ar zice Eminescu sau „gâscuță", 
cum i se zicea în piesă; că d-na M. Gr. 
Popescu ne-ar fi dat oșimai plasticăfigură 
de soacră, chiar foarte plastică dacă putea 
avea nepăsarea dela probe ; că, însfârșit, 
d. Mercheșanu, cu apucăturile de vivacitate 
bătrânească de la sud; a creat foarte 
bine, deși inegal, pe tata-soerul năpăstuit 
de porniri tinerești, și de doue femei des
potice. Bursierul societății, d. A. Bănuțiu 
avea rolul prinoipal, dar cam șters, dând 
fără îndoială jooul cel mai perfect întră 
dilețanți, fiind cel mai degajat. Pe el 
însă îl judecăm cu altă măsură, și-i cerem 
să ascundă conversația prea vulgar de 
naturală. Postulatul idealizării din celelalte 
arte, în arta dramatică se chismă afectare 
moderată. Ceilalți, n’au stricat. D-șoara 
E. Pitiș nu își poruncește îndeajuns miș
cărilor, și cu ființa ei delicată nu s’a po
trivit de loc rolul unei speculante. D-l 
Neguț (Gl-urile8cu) și A. Bogdan (Cruță) de- 
teră uu rol de unchi și un rol de prietin.

Unul n'a stăruit destul în fraza stereotipă, 
ce face hsz, celalalt n’a făcut bine c’a 
mers pe scenă ca în familie. Rolul de 
subretă îl făcu, cam desmierdat, d-șoara 
Lucia Bogdan.

— Câte-va cuvinte în chestia diletan
tismului pot să închee mai nimerit aceasta 
dare de seamă. Ge rost are diletantismul 
în arta dramatică, și ce rost are mai cu 
seamă la noi?

In genere diletantismul este făcut 
pentru plăcerea personală a oare-cui, fără 
pretenții de publicitate mare. Rămâne, în 
cel mai reu caz, în familie, Diletantismul, 
tot îd genere, este apoi o distracție a 
aristocraților. Teatrul de diletanți cu deo
sebire. Urându-li-se cu distracțiile avute 
până atunci, damele aristocrate au început 
a juca teatru — în cerc mai restrâns de 
privitori, firește. Burghezime», clasele de 
mijloc, ca în toate, numai pe urmă au 
început să-i „imiteze" (vorba vine). Mai 
poate fi vorba : diletantismul s’a desfă
șurat braț de braț cu filantropia gene
roasă !

Noi însă, cari nu suntem și nu-i iertat 
să fim aristocrați, la noi diletantismul are 
o menire speoia’ă: el are să fie școala 
unde-și vor face creșterea, în mod lesnicios, 
talentele noastre dramat ce. O creștere fără 
multe jertfe, și foarte natura'ă. Cine va 
avea mai frumoase aptitudini acela va 
ieși mai de-asupra, nesilit de a-și părăsi, 
în timp de înoercări, oasa sa ți treaba ea. 
Dar, ca școala asta practică să ne dea cât 
de buni absolveDț', și cât de curând, ea

4

v« trebui să țină cât de mulle oxe la 
săptămână, cât de multe reprezentații la 
an. Să joace diletanții mai des, mai mult, 
piese diferite, s’o facă asta negreșit, al- 
mintrea și diletantismul nostru devine o 
blajină distracție aristocratică — conven
țională. Nu de profesori iscusiți este lipsă 
— după oare-oare maturitate, profesorul « 
numai zăpăceală ! — ci ore mai multe, ezer- 
eițiu mai mult, deprindere praotică mai 
îndelungată. De vreau să fie îndreptățite 
teatrele noastre de diletanți, ele trebue 
să aibă în vedere, cn mijloacele arătate, 
soopul fixat mai la dea), liber de ori-ce 
gând de reclamă la propria persoană. Tot 
în vederea acestui scop, să căutăm apoi 
a angaja la teatrele de diletanți mai mult 
pe cei din olasele mai de joB, pe lângă 
alte motive (le înșirasem într’un articol 
încă acuma-s doi ani, care, cât e pentru 
cetitori, putea remânea și nesoris) ți din 
acela, că cei mai slab situați materialicește 
șovăe mai puțin de-a se face pe urmă, 
actori profesionali. Din parte-mi, după 
câte reprezentații am văzut, talente
dramatice de mari eperanțe, numai la di
letanții din olasele mai de jos am găsit.

...Mi-ar plăcea, ca cine va nimeri să 
cetească acest foileton, ră-1 ceteasoă după 
(fie și înainte) foiletoanele despre trupa 
lui Zaharie Bârsanu.

S. 0, B.
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linei mulțimi lacome și întunecate și să 
râzi dacă ți-e firea de (așa, iar dacă ți-a 
altfel să te întristezi.

Eu care — zice un congresist din 
Sinaia — eu care fraților m’am coborât 
în mijlocul d-voastră din munții Carpații, 
aici la Dâmbovița... cine bea nu se mai 
duce... apă dulce, la această sfântă masă
— e vorba de... tribună, era să zic tejghea
— unde strălucesc stelele comerțului ro
mânesc șl se spune că legea asta trebue 
să se retragă.

Că și eu sunt de aici. Nu sunt din 
Sinaia ! M’am născut aici In Ilfov, lângă 
București.

— Bravo ! — răsună câteva voci pu
ternice de cârciumari robuști de munte.

Proprietarii la rândul lor, ca și vân
zătorii de beuturl spirtoase au hotărât în 
ședința de Duminecă dela societatea agrară 
pornirea unei lupte energice contra pro
iectelor guvernului.

*
O judecată aspră și nemiloasă trimite 

din Berlin vremurilor da azi și în special 
partidelor politice marele scriitor I. L. Ca- 
ragiale într’o broșură do curând apărută. 
In ea se arată în chip desăvârșit stările 
de azi și din trecut în țară, dându-și pă
rerea pentru cauzele revoltelor bine cu
noscute de toți de când povestea cu in
stigatorii au trecut dela modă.

Buo cunoscător al mentalității și 
moravurilor societății românești și mai cu 
seamă a tuturor păcatelor politicianismului 
remân, d-sa pune în lumină vie icoana 
mincinoasă și strâmbă a aceia ce se nu
mea democrație, legalitate și parvenire.

D-sa de bunăseamă e prea pesimist, 
apoi, nepunând nici o speranță în îndrep
tarea ce ar putea să vină dela partidele 
actuale >istorice< cum le mai z’ce, ci toată 
nădejdea și o pune în omul înțelept, care 
fiind tot pe atât de hotărât ar putea să 
aducă liniște și mulțumire în țară, numai 
printr’o lovitură de stat. E vorba de M. 
S. Rtgele, care în Martie astfel s’a rostit 
eătră o delegație de .proprietari : »0ausa 
dezastrului, in care a căzut țara, este nu
mai — da numai nenorocita politică, ce o 
fac partidele și bărbații noștri de stat de 
40 de ani încoace !*

*
La Liga culturală prin stăruința dom

nului președinte, general Budișteanu și 
mai cu seamă prin stăruința domnului N. 
iorga s’a început un program de muncă 
positivă pe calea ce această instituțiune 
trebue s’o urmeze. De Crăciun va scoate 
un calendar al Ligii, care va cuprinde 
chipuri de domni și de Români mari, în- 
tr’un belșug ce nu s’a mai întâmpinat la 
noi, apoi vederi de monumente istorice, 
iar ca text poezii originale, Jpovestiri, de
scrieri de călătorii, articole de istoria etc,

Ia primăvară Liga va patrona o ex
poziție istorică, iar de acum se vor des
chide la Ligă ședințe muzicale și conte- 
rențe cari au și fost începute Sâmbătă 
seara, la 10 Noemvrie prin conferența 
d-lui Iorga despre cultura națională, con- 
ferență pe care spațiul nu mă lasă ca s’o 
resum aici, ca să pot arăta cu câtă plă
cere a fost gustată.

♦

Pepa Prorocii și diacu Petru Păscâlie,
— Ispravă de pe timpul lui Mătieș-Craiu: —

III.
Părintele ou patrafirul, pe masă cu 

răstignire» și cu cărțile bătrâne, cu ochie- 
fan pe ochi, at» cu fața oătră ușe cetind 
lângă ud feșnic ou trei brățare, din cari 
se ridicau trei lumini de ceară, dar numai 
cea din mijloc ardea.

— Bună ziua sfinția Voastră!
— Bună-ți fie inima, boierule, dar 

ce vânt te-a purtat, pănă în căscioara, oe 
cuprinde pe supusul slugă a lui Dum
nezeu ?

— Io vinit părinte, se rogi» D-vo»Btră, 
știu, auzit io, che ghicește mult... calu 
mnyio fugit, ori cât da dache aflam la el, 
fii bună pdrintye, citeștye cherțile vost 
sfint... se vezi doar megiehet che vede 
unde ment el barem, și văzând oă părin
tele nu-i dă nici soaun de șezut, și că pă
rintele îl fulgera din ochi, puse ud pumn 
de galbini pe masă, ez kisarvuDa... daohe 
potem află calul io de trei ori facem 
gremada, și zideștem în piatră biserica 
voBt, numai să aflat calu).

— Ce crezi Măria ta? Ou aur vreai 
să-ți speli păcatul cel groaznic, și cu aur 
vreai să mă ispitești pe mine? Aurul nu-mi 
trebne, nu-1 primesc, dar biserioa, care 
te-a împins deavolul s’o risipești, ești 
dator s’o faci mai frumoasă decum a fost 
și la astă faptă și eu îți voi stă cu ce și 
ou cât voi putea într’ajutor... zise părin
tele și ceti mai departe.

Societatea corală *Carmen«.  sub con
ducerea maestrului Chiriac și cu concursul 
orchestrei permanente a ministerului in- 
strucțiunei publice a dat Duminecă tre
cută la Steneci primul său concert din 
acest an.

S’au cântat bucăți populare de ale 
lui Dima, Vidu și Chiriac, apoi alte bucăți 
clasiee executate cu o fiueță care face din 
această societate o adevărată cinste pentru 
orașul București.

Concertul s’a terminat cu frumoasa 
odă-simfonie >Pustiul< în care s’a distins 
mult d-1 Căpriță, un ardelean talentat. Nu 
mai vorbesc de d-șoara Bonciu, care în
tr’o bucată populară a dat niște accente, 
cari au înduioșat pănă la lacrimi.

*
A reapărut ^Prezentul*,  ziarul liberal, 

încetat în Iunie. Tot în aceste zile a mai 
apărut un ziar de dimineață liberal zilnic 
> Viitorul*.  E totodată un ziar politic și de 
informații pus sub direcția domnilor Duca 
și Banu. Se prezintă îo condiții cât se 
poate de bune, fiind redactat de oameni, 
cari reprezintă o valoare în politică și în 
publicistică.

M.

Amnestiarea desertorilor.
Publicăm în următoarele punc

tele principale ale decretului de am- 
nestiare a Maj. Sale Monarchului no
stru, pe care l’am semnalat în n-rul 
nostru de eri, la ultimele știri. Iată 
dispozițiunile mai importante ale a- 
cestui decret:

1. Tuturor membrilor aparținători 
armatei și marinei de răsboiu, cari se află 
în arest pentru neobservarea unui ordin 
de convocare, respective pentru delictul 
primei deșertări, li se iartă pedeapsa cu 
ziua de 2 Decembrie n. 1907.

2. Tuturor membrilor aparținători 
armatei și marinei, cari sunt trași în cer
cetare pentru un delict comis înainte de 
2 Dec. 1907, și în contra cărora s’a dat un 
mandat de urmărire pentru un astfel de 
delict, sau cari se așteaptă la o urmărire 
sau pedeapsă disciplinară, li se iartă con
tinuarea cercetărei și pedeapsa, și anume, 
acelora, cari încă nu sunt trași în cerce
tare, pe lângă condițiunea, ca în restimpul 
dela 2 Dec. n. 1907 până cel târziu ia 1 
Dec. 1909 să se anunțe în persoană la 
una din autoritățile politice sau militare 
din țară, pentru a fi luați în considerare 
la amnestiare.

3. Tuturor membrilor aparținători 
armatei sau marinei de răsboiu, cari pen
tru delictul deserțiunii, au fost osândiți 
să servească peste timpul de serviciu obli
gat, li se iartă prelungirea serviciului cu 
ziua de 2 Dec.

Decretul escepționează apoi dela am
nestiare pe cei, cari au comis delicte în 
înțelesul §-lui 6 a iegei din 1890 și a §-lui 
4 a legei pentru Bosnia și Herțegovina, 
din anul 1904 și pe cei cari au fost deja 
pedepsiți (degradați) pentru delictul de- 
serțiunei.

Ministerul de răsboiu a luat deja dis- 
pozițiunile necesare pentru executarea a-

— Și ala buni Ajute la minei Spu- 
nye unde gosim calul, și io tot face bun 
la loc!

•— Măria ta, eu cu ajuțoriul lui Dum
nezeu ți-aș ceti din Dăscălie, dar să nu 
spui în lume la nimeni, căci eroare păcat 
nouă a descoperi secretele destinului!

— Io pe » nmyeu onoare prindem 
che nu spunyem.

Popa îi întinse mâna, apoi luând 
o carte bătrână și mare se întoarce spre 
răsărit, și înoepii a ceti ou glas tare...

„Furat-au hoții codrului calul bo- 
eriului, ajunsuiau zorile zilei, și l’au le
gat pe oal în poiana Mărului de trupina 
părului, cu zisa nefăcută, oâ pe seara 
viitoare să-l ducă în prinsoare, peste 
șepte țări și mări, fiind ou toții călări 
pe armăsari dela tătari...

— Unde! Unde! porintye Ielkem ?
— Știi în pădurea D tale este-o 

poiană, care se numește „Poiana Mă
rului"?

— Da! ști, acolo pușo»t io on 
medve.

— La trupina unui păr e legat Du- 
cipalul Măriei tale, dar iute să alergați, 
să-1 deslegați, căci pe seară daoă stați, 
mai mult oalul nu-1 aflați!

— Mulțam! merem fugam! dache fi 
așa porintye zideștyem o biserică mundre 
tare! și boeriu eși c’o falcă ’n ceriu cu 
una ’n pământ, chiemă patru argați călări 
și-o luă în ruptul capului, spre prăpăstioasa 
coastă păduratică. 

cestui decret. Intre altele, ministeriul de 
răsboiu dispune, ca acelor persoane, cari 
fiind în străinătate și-au exprimat la con
sulatele austro-ungare din respectiva țară 
intențiunea de-a se reîntoarce acasă spre 
a fi împărtășiți de amnestiare, să li se li
bereze din partea consulatelor, documente 
de legitimare. In cazul când vor fi pre- 
sentate astfel de documente, autorită
ților din Austro-Ungaria, aceste să certifice 
pe ele anunțarea respectivelor persoane.

Amnestierea aceasta este pentru 
Ungaria de o deosebită importanță, 
fiindcă ea va promova în măsură 
mare reîmpatriarea emigranților din 
America. Este lucru știut, că între 
emigranții ungari se află muiți de- 
sertori, caii cu toată situațiunea eco- 
comice nefavorabilă din America, prin 
care au fost dimisi mii de lucrători 
din serviciu, nu se puteau reÎDtoarce 
în patrie. Prin decretul Maj. Sale li 
s’a făcut acum posibilă reîntoarcerea.

Imunitatea violată a
deputatului A. Vaida.

Ședința Camerei în 2fi Nov.

In sfârșit, după multe trăgănări, ches
tia lui Vaida a fost supusă judecății par
lamentului. Prin raportorul H&dervdry L., 
comisia de imunitate a prezintat cunoscu
tul raport, în care se recunoaște că mai 
muiți deputați cu purtarea lor au silit pe 
Vaida, îndouă rânduri, să părăsească par
lamentul, dar nu se poate ști anume care 
din aceștia e vinovat — propune deci, să 
se treacă la ordinea zilei asupra chestiei. 
La raport a luat cuvântul întâi Nagy Gy. 
vestitul bătăuș, (care nici n’a fost de față 
la a doua violare II) și a spus că Vaida 
nu de silă, ci de >lașitate< (presidentul îl 
chiamă la ordine), a părăBit ședința. Apoi, 
din partea deputaților naționaliști a vor
bit 7. Maniu, foarte liniștit și cumpătat, 
arătând păreiea clubului naționalist. A zis, 
in întregime, acestea:

I. Maniu: Onorată Cameră 1 Nu voesc, 
să pășesc pe acel tren al deșteptării pati
milor, pe care l’a urmat în discursul său 
d-1 deputat, care a vorbit înaintea mea.

Resping și protestez în contra acelor 
invective, cu cari d-1 deputat ne-a onorat 
pe noi, pe mine și pe prietinii mei, cari 
nu-s prezenți.

Onorată Cameră 1 In chestia reintro
ducerii ordinii de drept, toată speranța 
mi-am pus-o în comisia de imunitate. Acum 
însă toată speranța mi-o pui în on. Ca
meră, pentruca ea cu înțelepciunea și cu 
sentimentul ei de drept, să afle calea, pe 
care se poate restabili ordinea de drept și 
prin aceasta să dee satisfacția ce se pre
tinde în urma violării unui drept, ce nu 
privește un partid, ci suveranitatea între- 
gei Camere.

Onorată cameră 1 Violarea dreptului 
de imunitate am anunțat-o eu. Pentru 
motivele arătate, pentru adeveritatea lor, 
pentru faptele pe cari le-am anunțat ca 
întâmplate pot chezășui cu toată hotărârea, 
cu toată puterea mea morală înaintea oa-

Abia se apropiară la o sută de pași 
pănă la poiaDă, și de-odată răsună dea
lurile ou codrii de un nechiez cutremu
rător !

Boeriul nu-și credea urechilor!
Apoi sosiră, și-l văzură pe cal legat 

de-un păr, în poiana din mijlocul codrului, 
și-acum nu și credea oohilor.

— Mare îvățat popa Prorocia? Mare 
om eBte, cum spus la minye eppen aku- 
râtus ugy vani No las oă doruiesche și 
pe el și biserioa face de piatră.

IV.
Cinci ani de zile trecuse, și biserica 

de trei ani era zidită frumoasă și împodo
bită cu scumpe zugrăviri și ornate și pra
pori. Boeriul își .ținuse cuvântul, văzând 
că popa românesc e întreg-întreguț a lui 
Dumnezeu.

Diaoul s’a fost îmbogățit, iar popa 
Prorocu avea căruță cu cai și căpătase 
zapis de nobil, și era bine și frumos, și 
oamenii lăudau în biserioă pe.Dumnezeu, 
alduiau pe Impăratu pe boeriu și pe 
Popa ou diacu. Fără să știe curo, dar to
tuși bănuiau ei, că ăsta-i lucru mare, lu
cru minunat, lucru... pe care mai numiți-! 
și D-Voastră iubiți cetitori cum vă place 
mai bine.

Mergeau dar foarte bine trebile în 
oele trei sate, cari aveau o biserică ca a 
lui David, ori Solomon!

Intr'o seară dm postul-mare, tocmai 
se află diacul Păscălie la Popa Prorocu, 
isprăvind împărțiala ou curatorii, oând 
iată oă dela curte vine un argant, și-i 

menilor și înaintea lui Dumnezeu. N’am 
fost pregătit, căci judecând cu minte să
nătoasă și logic, nu puteam să țin seamă 
de faptul că domnii aceia își vor tăgădui 
isprăvurile. (Voci zgomotoase și exclamați 
în stânga: Ce fel de vorbe-s astea? La or
dine !)

Președintele: Pe dl deputat Maniu îl 
chem la ordine!

SzofaVy Tamils; Dați-1 afară I (Voc 
în stânga și în dreapta).

luliu Maniu : On. Cameră ! Aderez 
întru toate la enunciațiunea comisiei de 
imunitate, că: >dacă vr’un membru al ca
merei e împedicat în manifestarea voinței 
sale sau în exercitarea drepturilor de de
putat, faptul acesta atinge prestigiul în- 
tregei camere*.  Chiar din motivul acesta 
voiesc, on. cameră, să obțin satisfacție nu 
numai pe seama lui Alexandru Vaida, ei 
pe seama întregei camere. (Voci în stânga).

Zakariăs J.: Dar nația maghiară 
când capătă satisfacție?

Ștefan 0. Pop: Și-a cerut scuze dela 
Cameră! (Voci agitate și exclamații în 
stânga: AceBta nu a fost satisfacție! Pre
ședintele Bună).

luliu Maniu : Față de observațiile 
d-lui preopinent, eu cer o astfel de satis
facție. (O voce din stânga : Trăiască dieta 
dela Onod 1)

Ceea ce se zice mai departe în ra
port nu este în concordanță cu colelalte 
părți ale raportului d-lui referent, căci 
chiar d-lui în mod concret a arătat, cari 
sunt aceia, cari au vătămat dreptui de 
imuaitate al deputatului Dr. Alexandru 
Vaida Voevod. De aceea nu pot să mă îm
pac cu concepția, că vătămarea dreptului 
de imunitate din partea singuraticilor de
putați nu s’a putut fixa, de oarece du 
s’a putut stabili în mod concret.

Raportul acela, pe care d-1 referent 
l’a adus în fața On. Camere, în baza că
ruia On. Cameră să declare că s’a atacat 
dreptul de imunitate, îl primesc atât în 
numele meu, cât șl în al partidului națio
nalităților. Dar adaosurile ce le-a făcut în 
scris comisia de imunitate pe lângă decla
rația de mai sus, nu le pot primi. Nu le 
pot primi, pentrucă adausurile dela acest 
proiect nu sunt fapte adevărate. (Strigăte: 
Oho !) Dupăce însă chiar eu am fost acela, 
care am denunțat atacarea dreptului de 
imunitate, ași fi avut dreptul să aștept, că 
întru cât datele cercetării n’au dat indicii 
îndestulitoare, că atacarea dreptului de 
imunitate s’a stabilit, că fără nici o îndo
iala să fiu provocat în baza regulamentu
lui camerei, de a depune dovezile, ce-mi 
stau la dispoziție, în calitatea mea de de
nunțător al atacărei acestui drept. Acest 
lucru față de mine nu a fost observat și 
astfel s’a făcut o greșală de procedură.

Cu toate acestea, nevoind, ca aceaBtă 
chestiune, care este așa de potrivită pen
tru trezirea patimilor, (Aprobări.) să fie 
readusă la ordinea zilei și a o scormoni 
mai departe, rog onorata cameră, să nu 
ia în considerare proiectul făcut de depu
tatul antevorbitor, ci să primească pe 
acela al referentului comisiei de imunitate. 
(Aprobări pe băncile naționaliștilor.)

A cerut apoi cuvântul croatul Lor- 
kovici. Kossuthistii, văzând în asta o »con- 
aduce lui popa nost o carte cu 5 peceturi 
împărătești și apoi argatul iar se duce!

Părintele cu diacu stau înlemniți, și 
se uită cât unul la altul, oât ajnâodoi ia 
cartea dela ’npăratul.

— No diece? pe dinafară sună bini 
titulușu cu nobilișu, dar oare înontru ce-o 
fi Crișu o măcrișu?

— Să-mi dai în cap, și nu prieep 
Părinte — zise diacu ștergându-și fruntea 
de sudori, și încrețând din genele-i stu
foasă, să depărtâ încet-încet de lângă 
cartea aia — nici el nu știa că pentru-ce 
nu-i îndemână să stea pe pace, ci părea 
c’ar vrea să nu fie aci...

Cartea stă pe masă. Părintele eu 
coatele pe genunchi cu ambele mâni pe- 
riindu și barba cu nădejde o privia par’că 
întrebându-se :

De-aș ști, ce stă sciis nici nu o aș 
desface: „Domini nobile Ioannes Prorocu*.

— Mândru scrie împăratul se încu- 
mătă diacu privind ou coada ochiului car
tea, oare părea că vrea să-i sară’n cap.

— Diece! Desfă.o tu, și eu o voi 
cetî, ori o desfac eu, și-o cetești tu!

— Apoi părinte sfinția ta, eu n’o 
știu desface, și latinește nu știu ceti... io 
zic s'o lași pe mâne, că azi e Vineri și-i 
zi fără noroc...

— Ce poți azi uu lăsă pe mâne 
zise părintele și luând custura, îi crepâ 
foalele la cartea aia de spaimă.

Diaoul nu-și luâ ochii de pe cinstita 
față a popii, care se schimbă în color 



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 253.—1907.

spirație», au făcut o larmă și o gălăgie ca 
la gura cortului. Timp de cinci minute nu 
auziai decât vorbe grosolane. Olay era în 
fruntea gălăgie). Striga că Croații n’au 
drept și nu-i vor lăsa nici cu un preț să 
vorbească în limba lor. Presidentul Iusth 
a isbutit să spună numai atât că ba, au 
drept. Ședința a trebuit suspendată pe un 
sfert de ceas. In vremea asta Wekerle a isbu
tit să aducă o înțelegere, după ce mai nainte 
croații și kossuthiștii își arătaseră pumnii. 
Lorkovici a declarat, că el n’a avut știre 
de învoiala între naționaliști și kossuthiști. 
Dr. St. Pop, a făcut propunere de a se 
constata lămurit violarea imunității, însă 
camera a primit propunerea comisiei, și a 
trecut la ordinea zTleî.

Hlinca cătră poporul său.
(In ciuda tuturor faimelor, ce s’au 

răspândit despre părintele Hlinca, 
care e de o vreme în Austria, că nu 
va avea curaj să vină acasă, și să-și 
îndure pedeapsa de doi ani închi
soare — acesta vine să dea de 
știre poporului său că este hotărât a 
purta cu bărbăție cununa de spini, 
și cu acest prilej, trimite o prea fru
moasă și duioasă scrisoare, către cei 
de acasă, pentru cari doi ani de zile 
nu va putea lupta.)

„Maghiarilor, de ce m-ați"osân
dit? Ce am tăcut eu, și care este 
temeiul răsvrătirei mele?

Este cu putință, ca lucruri, pe 
cari voi le proslăviți de virtute, în
dată ce le facem noi, să le priviți 
drept răsvrătire și păcat? Este cu 
putință ca ceea-ce pentru voi e un 
lucru vrednic de laudă, pentru noi 
să fie necinstite? Eu am zis cătră 
poporul slovăcesc următoarele:

1. De ce nu vă ridică statul 
școli cu limba de propunere slovă- 
cească, unde să învățați cel puțin 
tatăl nostru în limba maicei voastre ?

2. Dați năvală cu puteri unite, 
pentru apărarea limbei strămoșești! 
De ce nu ne dau ei nouă hotărâri ju
decătorești și citațiuni scrise în lim
ba slovacă, dacă așa prescrie legea?

3. De ce pertractează ei în nu
mele vostru la tribunal în limba ma
ghiară, câtă vreme voi nici habar 
nu aveți de limba aceasta?

Da! Acestea sunt cele trei pă
cate strigătoare la cer, pentru cari 
am stat eu o jumătate de an 'în a- 
rest preventiv între țigani, hoți și 
tot soiul de pierde-vară, iar altă ju
mătate de an între duelgii. Dar bine, 
păcat este să ceri executarea legi
lor?.... Rămâneți cu bine dragii mei. 
Rămâi cu bine popor iubit și ia a- 
minte bine cuvintele, ce ți-le spun. 
Ușor se poate să fie cele din 
urmă, căci astăzi ajung pe mânile 
vii, și oând gălbinea fața părintelui ca 
moartea, diacu de-a rostu știa că și el să 
ngălbinească ca ceara.

— No diece! știi tu dragul meu și 
ăl lui D-zeu ce stă scris îu oartea asta?

— Hei! îmi stă mintea ’n loc ca le
gată.

— Apoi ca să nu-ți stee mintea ca 
legată, apuoăte și-mi spune mie diece, că 
oare înălțatu împărat de ce ne chiamă pe 
noi la el?

— Și pe mine ?
— Așa sună, că amândoi să mer

gem, și încă iute! apoi acum diece o fi 
oe-o fi! Acu să te apuci și să-mi spu< tu 
unde-i legat „calul boeriuluiu, vezi asta de 
n’ar fi una... că boeriul e Ia împăratul...

— Doamne feri și apără, mie numai 
de aia mi-e frică, să nu ne strice iar bi
serica..

Mai vorbiră ei mult, apoi împătură 
popa cartea, și se pregăti de drum spu
nând diacului, ca și el să se pregătiasoă, 
că vor merge la ourtea ’npărătiască.

V.
Popa se prezentă înaintea lui Mătieș- 

Craiu:
— După cum mi-a spus boierul, d-ta 

ai darul a descopori secretele lumești, 
iar după cum vezi, am aici filosofi și căr
turari de pe la toate împărățiile lumei, 
dar nici unul nu-mi știe descoperi și ghîoi 
un lucru, care faptă îmi face multă su
părare. Deoi trebue să fii tu, Părinte, acela 
oro, care să mă îmbucuri și pe mine și pe 

dușmanilor, dar voi gândiți-vă la mi
ne și la dreptate. Voi bătrânilor păa- 
trați-vă moștenirea părinților voștri 
și apărați-vă curățenia credinței. 
Impliniți-vă datorințele creștinești, 
căci bine să vi-o însemnați — fără 
credință, nici Dumnezeu nu vă aju
tă. — Apărați-vă drepturile națio
nale și nu lăsați din ele nici cât e 
un capăt de ață fără luptă.

Voi slovacii sunteți locuitorii 
străvechi ai țării, nu lăsați, ca să 
vă desmoștenească, chiar și dacă de 
o sută de ori vă vor batjocuri și 
huidui ca pe trădători de țară. Le- 
ar plăcea mult să vă desmoștenea
scă, dar nu vă lăsați. Nu de mult 
am văzut în muzeul din Praga, ta
bloul „Luptătorul rănit" al pictoru
lui Vereșceaghin. Pe luptător îi sfătu- 
esc tovarășii-să se culce și să moa
ră. Eu vă îndemn pe voi însă, ea 
cu toate că sunteți răniți pănă la 
inimă și jigniți adânc în sufletele 
voastre, să nu vă culcați și să nu 
muriți, căci poporul slovac nu s’a 
născut pentru o viață efemeră, ci 
sa născut ca să trăiască.

Nu vă descurajați, căci învierea 
trebue să urmeze!ȘTIRILE ZILEI.

— 15 Noemvrie v.

In chestia măcelului din Christian 
continuă cercetările. Săptămâna aceasta au 
fost din nou ascultați și vizitați în Brașov 
cei răniți. Sentința se va aduce probabil 
de-abia pe la mijlocul lunei Decembrie. 
Faimosul sergent Wolf și complicii săi sunt 
deținuți în arestul militar din Brașov, unde 
își așteaptă pedeapsa meritată. Cu bucurie 
aducem știrea, că tînărul Pascu, rănit mor
tal, a scăpat cu vi3ta. Deși încă nu e vin
decat pe deplin, Pascu a putut părăsi 
spitalul.

încă unul- Andrei Sulik Kucsera, unul 
din răniții dela Cernova, dus la spital în 
Budapesta, a răposat în suferințe grele. 
E al cincisprezecilea.

Chestia fonografului «Societățeî fon
dului de teatru*.  „Drapelul" din Lugoj 
publică următoarea rectificare: „On. Re
dacție! Vă rog să binevoiți a da loc în 
prețuitul ziar „Drapelul" următoarei rec
tificări: In nr 124 al „Drapelului" din ăst 
an, în darea de seamă despre adunarea 
generală a „Societății noastre de teatru" 
între altele se zice: „Ostenelele d-lui Dr. 
Dobrin în chestia fonografului cer 1600 
coroane și ceva pentru a se putea realiza 
hotărârile luate în această direcție". Nu 
știu de unde provine informația aceasta, 
știu însă că e greșită. Eu nu am cerut 
pentru ostenelele mele avute cu prooura- 
rea fonografului nioi un crucer, ba nici 
pentru spesele mele avute cu o călătorie 
făcută la Viena în chestia fonografului 
nu am cerut și nu ara căpătat dela So-
'mpărâteasa prin descoperirea, și tâlcuirea 
aoestui secret.

— Grație oăpșorului meu înălțate 
împărate, dar eu nu știu ceti în viitor, 
și... nu știu în trecut, și nu știu acuma, 
iată nioi un pic..

— Dacă ’n timp de-o zi și-o noapte 
nu-mi descoperi, unde este inelul de aur 
al împărătesei, atunoi îți va sta capul cu 
susu’d jos, zise împăratul, iși’ntoarce spa
tele lăsându-1 pe părintele în cele mai 
grele friguri și cele mai galbine sudori, care 
nu mai își da seamă de ce se petrec cu el.

— No diece! bine ne-a potcovit 
boeriul, acuma de unde primejdie să pu
tem noi ști, că unde-i inelul împărătesei?

— D’apoi nălțatu împărat din pricina 
asta te-a chemat aici?

— Da vezi că, numai eu așa cred 
că ’napoi nu vom merge, mi-a promis 
că-mi pune capul ou susu ’n jos, de noi 
ști...- vezi, vezi diece, ai păcătuit acu-s 
cinci ani, și-acuma m’a ajuns și pe mine 
mânia amarului...

— Bine c’avem biserioă părinte!
— Bine tare diece, dar să nu bănu

iască ceva boeriu, că paremi-se ne va ri
sipi iar și biserică...

— Valeo! Donmne raântuește-ne de 
primejdie, să văetâ diacul lovindu-se peste 
cap în odaia, ce-au avut’o popa, ca o zi 
și-o noapte să locuiască, până va afla de 
pe stele, ori din păscălie, ori de unde-a 
vrea el, că unde-i inelul împărătesei cel 
scump cât o țeară și mândru-mândru !

După multă bătae de cap, fără nici 

cietatea noastră de teatru și nici dela ni
meni altul, nici un cruoer. Tot greșala 
aceasta supărăcioasă s’a făcut și în „Gaz. 
Trans." Nu pot presupune, că să fie lu
crul acesta cu intenție pus la cale de 
cineva, după ce văd, că „Gazeta Transil
vaniei" în nr. 249 sub titlul „O lămurire", 
între știrile zilei, e constrânsă să constate 
fată cu rapoartele greșite din „Lupta" și 
„Pop. Rom.", că „adunarea generală în 
Cohalm a Societății pentru fond de teatru 
a fost deschisă și presidată de d-1 vice- 
president Virgil Onițiu și nu de d-1 An
drei Bârsan". Nu e mirare dar, că mie 
mi-se face o neplăcere, dacă și la adresa 
Societățeii de teatru — a doua instituție 
culturală a noastră — se întâmplă o gre- 
șală așa de boacănă, ca să se schimbe vice- 
presidentul Asociațiunei cu al Societății 
de teatru. Un serviciu informativ mai 
exact peste tot e de dorit ziaristicei noa
stre. In speranță, că nu vă supăr cu rec
tificarea mea, care ar fi de dorit — și eu 
rog — să o reproduoă și „Gazeta Tran
silvaniei", vă salut. Lugoj, Xr/25 1907. 
Dr. George Dobrin, advocat".

Din parte-ne adaugem, că suntem 
deplin recunoscători d-lui Dr. Dobrin pen
tru ostenelile d-sale și suntem în deplină 
ounoștință că ele au fost gratuite. Fraza 
din raportul nostru trebue interpretată așa: 
cumpărarea și înzestrarea fonografului cu 
cele de lipsă, pentru care a ostenit d-1 Dr. 
Dobrin cer, iar nu d-1 Dobrin cere pentru 
osteneli. Noi am dat întiiașdată aceste 
cuvinte, dar nici prin gând nu ne-a tre
cut a le atribui înțeles tendențios.

Recrutarea. Ministrul de honvezi a 
dispus săvârșirea lucrărilor pregătitoare 
cu privire la recrutarea din anul 1908, 
pentruca la cașul, dacă parlamentul va 
vota contingentul de recruți, asentarea să 
se poată efectui pe basa dateior complecte. 
Intr’un lung comunicat se dau toate des
lușirile privitoareja conscrierea și tragerea 
la sorti a recruților și favorurile susțină
torilor de familie. Tragerea la sorți în 
cercul Brașovului se va face la 14 Ianua
rie n. în casa >sfatulu«i. La asentare au 
să se presenteze cei născuti în anii 1887, 
1886 și 1885.

Cateheții români dela gimnaziul de 
Stat din Fagâraș. D-nii Dr. N. Regman și 
Oct. Popa, în deplină armonie au înființat 
un curs de limba română pentru elevii ro
mâni dela acel gimnaziu. Prima prele
gere a fost în 17 Novembrie. D-1 Dr. 
Regman a vorbit cu mult avânt elevilor 
despre desvoltarea culturală a Românilor 
din Ardea).

In Roma primarul e ovreu, zilele tre
cute s’a făcut alegerea de primar în Roma, 
și a fost ales, cu 60 de voturi față de 12, 
marele bogătaș evreu Ernesto Nathan. Fa
milia Nathan e cunoscută încă de pe tim
pul revoluțiilor italiene, când ei erau mari 
sprijinitori ai celebrului ministru revolu
ționar, căruia se datorește unirea Italiei, 
— Mazzini. Acuma sunt și ei monarhiști. 
Cei ales acuma de primar și-a păstrat con- 
fesia israelită, apoi se zice că până acu- 
ma-s trei ani fusese șeful francmazonilor. 
Pentru cauzele acestea se crede că alege
rea Iui de primar, s’a făcut ca o vădită 
demonstrație în contra catolicismului. De
spre persoana lui de altfel se spun multe 
bune și frumoase. Se așteaptă primenirea 
un folos, părintele începu a se rugă lui 
Dumnezeu, a se pregăti de moarte cu 
treabă bună, iar diacu era mort de jumă
tate, și nu știa ce 8ă se facă!

La zece oare, dimineața, o femeie Ie 
servi dejunul, — iar diacu, ne mai știind 
oe zice și ce face, începft a număra mân
cările.

— No! așta-i... una... părinte!
— Una z’o aceea diece,... mai două 

mai avem, și-apoi sănătate bună...
— Auziți voi bre! Ne-o bătut Dum

nezeu ! Popa ăsta cu barba aia roșie, să 
știți, că-i cu spirituș! — să năpusti în cu- 
lioă ceea.

— No... no... că doar n’o bănuit ceva ? 
se grăbiră cele trei a-o întreba, tremurând 
ca varga deodată.

— Nu c’o bănui, ci mi-o spus ade
vărat în față cât era să scap farfuriile 
din mână.

— Vai de minei
— Și ice că „asta-i una", și că mai 

două mai avem I apoi sănătate bună!
— Ci nu ne ’nfrica!
— Ba io aș zice, că la amiazi să 

meargă alta dintre noi, și de-o cunoaște 
și pe aia, atunci să ne punem în coate și 
în genunchi și să-l rugăm pe părintele 
ca să ne scape dela moarte, e popă ro
mânesc, și i-s’o face doară milă.

— Ei... he!... asta-i a doua, diece!
— A doua z’o aia părinte, adăugă 

diacul iar biata servă scăpă tacâmurile din 
mână.

— Of! of, m’au apucat mătricile mă 

orașului dela cunoștințele lui de gospodar 
și dela hărnicia lui cinstită.

Ridicarea cvotei a cerut-o Fr. Kossuth. 
>Az Ujsâg«, aduce interesante amănunte 
dela negocierile între cele două guverne, 
susținând chiar în articolul prim autenti
citatea lor. Spune că la început, ridicarea 
cvotei era să se facă numai cu 1'6%. Asta 
a îmbiat’o Kossuth, în schimb pentru nu
mirea de tratat vamal, a unlunei econo
mice. Când apoi Beck a stăruit să re
zolve chestia băncii în legătură (iunctim) 
cu pactul, Kossuth a cerut izolarea acestei 
chestii. In schimb, ei de bunăvoie a mai oferit 
0.4% la ridicare. S’au mirat mult chiar și 
Wekerle, de ce stărue Kossuth în astea, 
dar acuma observă că el le prezintă ca 
mari cuceriri independiste.

Pentru masa studenților români din 
Brașov au contribuit cu lista elevului Au
gustin Munteauu, cl. I. corn, următoarele 
știm, persoane: Dr. Nicolae Ionescu, adv. 
și dir. exec. al «Sebeșanei», Caransebeș, 10 
cor., N. J., Caransebeș, 3 cor., Vasile Mo- 
riția, forestier-adjunct, Caransebeș, 1 cor., 
Tipografia și librăria diecesană în Caran
sebeș. 3 cor., N. N.. Caransebeș, 2 cor., 
George Neamțu, învățător, Borlova, 1 cor., 
Tr. Ionașiu, prof, de gimnastică, Caranse
beș, 1 cor., L. Rădulescu, cassar la >Sebe- 
șana», Caransebeș, 1 cor., C. Călțunar, pro
prietar, Caransebeș, 2 cor., A. Cuinar, funcț. 
la Sebeșana, 1 cor., loan Lăpăduș, paroh, 
Ohaba-Mutnic, 1 cor., Wassilievits Melani, 
practicantă la »Sebeșana<, Caransebeș, 1 
cor., X. 3 cor., Nicolae Popsa, Epp., Caran
sebeș, 10 cor., Filaret Musta, arhimandrit, 
Caransebeș, 5 cor., N. N. 1 cor., B. F., Se
beș, 2 cor., Aliontie Achim, cassar la libr. 
diecez, Carasebeș, 1 cor., Vuc, Caransebeș, 
2 cor., >Banca Poporală», institut de cre
dit și economii ca societate pe acții în 
Caransebeș, 5 cor., Elena de Iacobich, Ca
ransebeș, 2 cor., «Severineana», societate 
comercială pe acții, Caransebeș, 5 cor., loan 
Șușoi, contabil la «Severineana», Caranse
beș, 2 cor., Maria Weeber, cassieră la «Se
verineana», Caransebeș, 1 cor., Nicolae 
Anca, sodal la libr. diecez., Caransebeș, 1 
cor., Petru Valușescu, Caransebeș, 1 cor., 
S. Tătariu, contabil, Caransebeș, 1 cor., 
Antanasie Suciu, 1 cor., Mitru Opiea, lcor., 
loan Derogatoriu, 1 cor., Boceau Nicolae, 
1 cor., I. St. D. 1 cor,, Lințu (Ioan), exac
tor la Conzistor, 1 cor., și încă alți nume
roși binefăcători cu sume de câte 50, 40 
și 20 b., laolaltă în sumă de 89 cor.

Primească marinimoșii donatori cele 
mai călduroase mulțămite. — Direcțiunea 
gimn. gr. or. român.

Societatea acad «Junimea» din Ger- 
năUți, s’a constituit pentru anul 1907—08, 
în modul următor : Președinte: Cornel Cor- 
nean, stud. în teol, Vicepreședinte : Aurel 
Moldovan, stud. în fii. Secretar I.: Nicu 
Popescu, stud. în drept. Secretar II.: Ste
fan Cercel, stud. în teol. Cassar: Vasile 
Cârdei, stud. în fii. Controlor : Silviu Dra- 
gomir, stud. în teol. Bibliotecar: Alexan
dru Morariu, stud. în fii. Econom : Toader 
Zub, stud. în fii. Membrii fără funcție: 
loan Grămadă, stud. în fii. Nicu Sauciuc, 
stud. în dreapt.

Școalele ungurești din România. Un
gurii au îu Bjouresti grăd nă de copii cu 
127 copi’, școală elementară de fete cu 
rog D-voastră, zÎBe ea tremurând și fagi 
îndărăt.

— Asta-i a treia și cea din urmă, 
zise iar părintele cătră diacu oftând, când 
i-se aduse cina.

— A treia z’o aia părinte... și cea 
de taină pentru noi! înghiți diaoul una.

— Prea sfinte părinte, începu ea în- 
genunoh nd și cuprinzându-i preotului ge
nunchii, eu văd că sfinția ta știe tot...

Acum toate trele veniră, puseră 
inelul naintea popii pe masă, de a cărui 
strălucire se lumină întreagă înoăperea 
și ele bătâudu-și capul de pământ, plân
gând cereau părintelui, să facă ceva face 
și să ie scape viața de moartea rușinoasă

Diacul de buourie începu a cânta*  
deodată toate opt glasurile:

— Iți dăm fie-care oâte-o mie de 
taleri, numai scapă-ne dela moarte!

— Fie! zise părintele privind inelul 
cel tare minunat, și aducându-și aminte, 
că și el numai aoum scăpase iar ca prip 
minune dela moartea năpraznioă, ce i-o 
promisese marele Matieș-Uraiu.

Cele trei, cu lacrimi de bucurie îi 
sărutau poala hainei, și sărutau mânile, 
până și Doamne iartă-ne, ale diaoului care 
cânta cu vers nalt că „Mare este Dumne
zeu! și să lăsă să fie sărutat pe mâni,

— Aduceți-mi o gălușcă și-un Cur
can fătul meu! și mergeți și vă rugați 
lui Dumnezeu, căci numai el vă poate 
șterge greșala, eu v’am scăpat dela 
moarte, mai mult nu pot face!
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376 eleve, școală civilă de fete cu 34 
eleve, școală de Duminecă cu 37 fete, 
școală de cusut cu 51 fete, școală ele
mentară de copii ou 327 elevi, școală de 
ucenici cu 59 copii. Mai au scoale: 1 în 
Buzeu, 2 în Brăila, 1 în Craiova, 1 în 
Giurgiu, 1 în Piteșt', 1 în Pioești, 1 în 
Târgoviște, 1 în Turnu-Severin, toate cu 
limba de propunere maghiară. Se cultivă 
îta limba lor în România: 632 copii ma
ghiari și 629 fete maghiare. Nimenea nu 
vrea să-i romanizeze cu forța. Pot învăța 
ungurește cât le place, pot oântâ imnul 
maghiar și pot folosi neconturbați steagul 
maghiar. La noi în Ungaria însă știm cu 
toții ce se întâmplă cu școalele naționali
tăților.

Bagatelizarea elementului românesc 
pe Căile ferate ungare- Nu este nouă plân
gerea noastră, că organele puse în servi
ciul căilor ferate ungare tratează în mod 
cât se poate de mașter și scandalos pe că
lătorii români, îndeosebi țărani, arătându-le 
prin o atitudine provocătoare, că Românii 
sunt numai cetățeni de a doua mână. Un 
vaz, care ilustrează această experiență 
tristă, este cel întâmplat Luni în 25 Nov. n. 
după amiaz la gara din Bartolomeiu. O 
ceată de vre-o 17 persoane, între cari 7 
Români Râșnoveni cu nevestele lor, aveau 
aă urce trenul spre Râșnov. Fiind vagoa
nele de cl. 111. ticsite de călători, conduc
torul a deschis pe seama călătorilor, ră
mași pe peron, un compartiment de cl. II., 
în care a dat voie să se urce numai Un
gurilor și Sașilor. Românilor noștri îmbră- 
cați în haine de sărbătoare, nu le-a per
mis să se urce în acest vagon si astfel 
Românii au rămas și mai departe pe peron, 
așteptând dispozițiile conductorului. Acesta 
în loc să le deschidă un alt vagon de cl. II. 
dă ordin ca călătorii sași și unguri din c). III. 
să-și părăsească vagoanele și să treacă în 
cl. II., iar Românilor le poruncește să se 
urce în vagoanele de cl. III, în locurile ră
mase goale după cei, ce trecuseră în cl. II. 
In fața acestei vădite batjocuri, aplicată față 
de Români, aceștia au protestat cu drept 
cuvâHt cerând să nu se facă nici o deose
bire între călătorii de cl. III., căci doar 
toți au plătit aceeași sumă de bani. Con
ductorul le-a răspuns, că ei este stăpâ
nul*  trenului, și că face ce vrea. Românii 
n'au avut încătrău și s’au urcat în cl. III.

Purtarea conductorului șovinist —- 
ni se spune că Par chema Baki — este cât 
se poate de scandaloasă. Românii Râșno
veni sunt datori a face arătare la șeful de 
stație din Bartolomeiu, pentru ca conduc
torul să-și primească pedeapsă. Din partea 
noastră atragem atențiunea direcțiunei căi
lor ferate din Brașov asupra acestei în
tâmplări condamnabile.

Advocatul Dr. Ilarie lenei și-a mutat 
cancelaria advocațială în casa sa proprie, 
Târgul cailor Nr. 9.

Adunare de învățători.
Valea-Gurghiului, la 19 Novembre 1907.

Onorată Redacțiune! Din acestea 
părți puțin transpiră îu publicitate. Se pare 
că noi am dormi în conținu și nu am lu
cra ni rai o. Dar nu e tocmai așa. Și noi 
lucrăm și ne nizuim a ținea paș cu alte 
neamuri și ou frații noștri din alte părți.

Apoi părintele vârâ inelul îngălușcă 
prinde diaou ourcanul, și i deschide ciocul, 
îl îndopă cu gălușc*  în care era inelul 
minunat al înălțatei împărătese, vezi bine 
că cine să-și aducă aminte, că curcanii 
să îndop ou inele de aur, zmaragd și petrii 
scumpe. Apoi scoase custura și tăie a 
treia peană din coadă dela dreapta Cur
canului, chiemă servitoarele să-l ducă 
apoi astfel îndopat și peptănat la locul 
lui, între ^ilte zburătoare împărătești.

VI.
Dimineața împăratul ședea pe tron 

încungiurat de curtea întreagă și de toți 
filosofii și tâlcuitori învățați de peste tot 
pământul.

Lângă împăratul la stânga ședea ba
ronul ou pricina, dar tare mândru îmbră
cat, că era stegar la ’npăratul, și erau 
acolo foarte mulți și toți sclipiau de petri 
scumpe și de zmaragd și de rubini și mai 
știe sfântul câte sclipitori.

In foișor se aud trimbițele, era semn 
că acu vine minunatul popă românesc, 
care știe ceti din stele, ca altul de pe 
carte. Și toți înțelepții lumei își întindeau 
gâtul și-și ridioau capul, înholbând ochii 
ca oalele, și stând în vârful degetelor pi
cioarelor filozofești.

înaintea tronului eră o masă, și la 
ea două scaune, și masa eră așternută cu 
strae de cele mai scumpe 'n lume și cu 
Cărți suflate ’n aur, și iată măre că din- 
tr’odată îmi întră popa îmbrăoat frumos 
și diacu iar în domnie mare, cât împăratul 
abia i-au cunoscut, pentru că ei au avut 

Ca dovadă vin a vă relata de astădată 
despre adunarea învățătorilor aparținători 
despărțământului Reghin din Arohidieceza 
gr. cat. de Alba-Julia și Făgăraș.

Aoeastă adunare s’a ținut în 12 No
vembre st. n. a. c. sub prezidiul vetera
nului învățător George Maior. De față au 
fost protopopul tractual Ariton M. Popa, 
substitutul Inspectorului reg. ung. de școale 
Dr. Lusztek Kăroly și notarul de cerc, 
apoi vre-o 7 preoți din traot și aproape 
toți învățătorii din despărțământ și po
por din localitate.

Din vorbirea de deschidere a preșe
dintelui resultă, oă reuniunea împlinește 10 
ani de existență, a ținut pănă aoum 20 
de adunări și în fiecare adunare au di- 
sertat câte 2 învățători iar cel din loc, a 
ținut câte o prelegere practică. De data 
asta a disertat despre tema: „Disciplina 
îu șooală“ învățătorul G. Buoșa din Solo- 
vâstru, care disertație a fost ținută cu 
multă pricepere în cauză deși altoum a 
fost scurtă. Iar o altă disertație a ținut 
învățătorul din Iernotfaia A. Moldovan, 
care ca prelegere poporală a fost foarte 
bine sucoeasă. Prelegerea practică a ți- 
nut’o învățătorul din loa Ioan Pop.

Numărul membrilor fondatori este 
de 19, iar ordinari sunt toți învățătorii din 
tract. Taxele nu se solveso prea regulat. 
Biblioteoa despărțământului încă numără 
opuri folositoare și e încreștere față de 
anul trecut.

Obiectele de deBbătut, puse la ordi
nea, zilei după program, s’au pertractat cu 
seriozitatea cuvenită, ceeace le servește 
spre onoare învățătorilor și arată că sunt 
bine disciplinați. Aaeasta s’a văzut ou deo
sebire cu ocaziuuea alegerii de notar al 
despărțământului în locul repausatului 
Mich. Pascu, oând toți au căzut de acord 
asupra persoanei lui Qreg. Bucur învăță
tor. Această ordine, această disciplină, 
observată în decursul adunării este de a 
se mulțumi tactului, cu care președintele 
a condus acest despărțământ, dela înfiin
țarea lui pănă în ziua de astăzi. Cuvine- 
se deci să-i aducem tributul stimei și a 
recunoștinții și pe aoeastă cale, cu atât 
mai vârtos oă daoă reuniunea șia serbat a- 
cum iubileul de 10 ani ai existinții, pe 
anul viitor președintele ei își va serba iu
bileul de 40 ani pe cariera spinoasă de 
învățător și apoi nu știm că de aci încolo 
mai remânea-va în post sau va trece la 
penzia binemeritată.

Iacă D-le Redactor că și în acestea 
părți lucrăm pe terenul oultural și națio
nal, și de aoi înoolo vă vom mai trimete 
câte un raport despre cele ce se întâmplă 
pe aci.

După terminarea adunării toți cei 
prezenți s’au adunat în școală la masa 
ospitală a învățătorului din loo Ioan Pop, 
unde mângftiați de cele petrecute s’a dat 
și trupului hrana trebuincioasă. La 
masă n’au lipsit voia bună și toastele o- 
bioinuite, oând apoi de, cătră sară sau 
depărtat fie care la ale sale, ducând ou 
sine oele mai plăcute suven’ri.

Participantul.

însemnătatea pomilor roditori.
In coloanele foaiei noastre de 

multe ori s’a scris despre marea în- 
din oe-și cumpăra haine de elea cum au 
âștea de pe la împăratu. li stâ tare bine 
popii așa cum s’a chitit.

In sala tronului acum se făoii o tă
cere încât puteai auzi țesutul paiangenului 
când dă cu brâglele.

înțelepților lumei... nu li-ar 6 plăcut 
să fie în pielea popii.

Popa cu diacul erau înaintea celui 
mai drept împărat din lume, — Matieș- 
Craiu.

— Părinte! Cu urechile mele împă
rătești vreau să aud, ou ochii mei strălu
citori vreau să văd, ce știe un popă ro- 
mâneso față de înțelepții pământului.

— Grație capului meu strălucite 
Doamne, eu n’aș ști nimic, sunt numai un 
muritor slab și sărman, dar bunul D-zeu 
îmi descopere...

•- S’auzira! unde-i inelul?
— Să Vă milostiviți nălțate Doamne 

a porunci a să sloboade toate zburătoa
rele, hoarele, gâștile, curoile, rațele și 
toate ouătoare și zburătoare, ou două 
aripi și două picioare, că secretul e mare, 
minunat,... dar îi vom descoperi nălțatului 
nostru împărat!

Aoum toți din sală începeau * se 
minuna de acest mare înțelept și-1 priviau 
încât să crezi că l’or deochiâ.

Tot pe rând se preumblau pe dina
intea salei zburătoarele, și se minună îm
păratul, și se bucură boeriul de mare 
onoare că el a fost întrevinătorul, și de
odată părintele arată cu degetul, și strigă 
cu glas hotărât!

semnătate a pomilor roditori, și tot 
în aceste coloane țăranul român 
a fost sfătuit și îndemnat ca cu 
toată dragostea să îmbrățișeze cul
tivarea pomilor roditori, căci aceasta 
aduce un câștig foarte frumos, cu 
care putem să ne acoperim multe 
neajunsuri și lipse, ba mai putem 
să ne câștigăm și avere frumoasă.

Ca să vedem și să ne convin, 
gem, că cultivarea pomilor roditori 
într’adevăr e de foarte mare însem
nătate, servească de dovadă și ur
mătoarele :

In comitatul Cambridge din 
Anglia, eră un sătuleț, numit Histon, 
a cărui locuitori erau lipiți pămân
tului de săraci. Din moși-atrămoși, 
ei au urmat a-și câștiga pâinea de 
toate zilele din cultivarea puținelului 
pământ ce aveau și nu au gândit 
la alte izvoare de câștig.

Astăzi însă, în întreaga țară en
gleză nu este un sat mai avut și cu 
locuitori mai mulțumiți și fericiți, ca 
satul Histon.

In întreg satul acesta nu este o 
singură casă fără grădină — mica 
sau mare — cu pomi roditori, căci 
toți locuitorii satului se ocupă cu 
cultivarea acestor pomi, ceea-ce le 
aduce un câștig foarte mare, ridi- 
cându-i dela sărăcie la avuție.

Această schimbare, din rău spre 
bine și care schimbare, cu drept 
cuvânt se poate numi uimitoare, 
se atribue muncii unei singure ge
nerații.

In anul 1873 un locuitor de fel 
din Histon, numit Chivers, care din 
întâmplare aveă vre-o 2—3 pomi 
roditori în grădina casei sale, a cu
les toate poamele, le-a fiert și apoi 
a mers cu ele la Londra, capitala 
țării, unde le-a vândut unui mare 
neguțător.

Acest neguțător a făgăduit că 
în anul viitor cumpără toate poa
mele lin sat.

Urmarea a fost că în satul 
Histon, pomii roditori din an în an 
s’au înmulțit, iar într’o bună dimi
neață Chivers a ridicat o mică fa
brică pentru pregătirea poamelor.

Astăzi fabrica e mare, toarte 
mare. In anul 1906, mai multe mi
lioane de pachete de poame gătite 
în anumite feluri au fost trimise 
din această fabrică în întreaga țară 
engleză.

Luând toate acestea în seamă, 
vedem că Chivers, împreună cu să
tenii săi au câștigat averi frumoase, 
că Chivers a făcut țării sale un ser
viciu foarte mare, căci a dat viață 
unui ram de comerciu până atunci

— Să se prindă acest ouroan, oare 
e în urma gâscoiului, ce vine dup’on co- 
coș-goran.

— Ăla?...
— Tocmai ăla! demandă popa și 

îndată-i aduse curcanul!
— In rânza acestui hoț este inelul 

împărătesei, strigă popa cu glas tare, și 
șezîi liniștit iar la masă.

Singur împăratul se duse, să vadă 
cu ochii, și iată măre, oă bucătarul împă- 
răresc taie zburătoare, și în rânza lui eră 
inelul cel minunat.

Filozofii și învățații lumei, își scă
pară capetele cu nasul în pept, și toți ar 
fi voit să fie în pielea popii Prorocia.

— De aoi nainte mare cinste ai la 
mine, și hinteu cu șasă cai capeți, și te-oi 
ridica la grad înalt, că om mare ești pă
rinte, și iată eu te și cinstesc și-ți dau 
voe să pleci aoasă în pace și liniște, 
zise împăratul, iar lui diacu îi dete o 
pungă cu bani, și ’n scurt timp hinteul 
împărătesc cu popa diacu și vizitiul zbură 
cătră casă.

Popa-și șterse sudorile, și era mai 
liniștit, diacul ținea că toate-s vis. Dar 
de-odată păcate grele, vorba oeea:

Numai oțâră nu-i bine apoi iară tot 
rău !

Boeriului îi oădea rău, că pbpa are 
o cinste împărăteasoă mai mare ca a lui, 
și iute o drese cam așh oum vine:

— Moi Porintye Proroou! Io nu cre
dem che tu fii așa de tot mare înțelept, 

necunoscut, și care ram din zi în zi 
crește, spre binele și fericirea locui
torilor țării.

Acum Chivers doarme somnul 
de veci, feciorii săi însă cu toată 
dragostea urmează meșteșugul pă
rintelui lor, ajutați numai de munci
tori din țară.

Adevăratul adevăr grăește ve
chiul nostru proverb românesc „Voește 
și vei putea,14. Noi Românii însă, deși 
trăim în așă zisul veac al luminei 
nu voim să înțelegem glasul vremu
rilor de astăzi... Alex. Țințariu.ULTIME ȘTIRI.

Hamburg, 27 Noemvrie.—Pe va
sul „Valdivia" al societăței „New- 
York America" s’a întâmplat o mare 
catastrofă. Pe când vasul se întorcea 
din India spre New-York, a exploa- 
dat cazanul. Inapte lucrători au fost 
omorâți, alți 11 au fost foarte grav 
răniți.

Budapesta, 28 Noemvrie. Intre 
deputății naționaliștijși prim-ministrul 
Wekerle au avut loc mai multe în
trevederi, cu scopul de a fi ei îndu
plecați la o ținută mai moderată față 
de noul proiect. In schimb guvernul 
este dispus a sista procesele de presă. 
Naționaliștii și-au prezintat toate gre- 
vaminele. — Chestia pare a fi de toată 
seriositatea.

Budapesta, 28 Noemvrie. In șe
dința de ieri a Camerei s’a început 
discuția asupra proiectului de auto
rizare. Proiectul a fost prezintat de 
raportorul Foldes K. Ministrul Fr. 
Kossuth a rostit un discurs mai lung. 
In țesătura negocierilor cu Austria, 
spunea, a trecut totdeauna firul roșu 
al concepției kossuthiste. Apără pro- 
.ectul de autorizare ca o armă în 
’ontra „dușmanilor națiunei maghia- 
ce". Pe disidenți i-a făcut complici 
cu aceștia. Polonyi a vorbit aproape 
două ceasuri, în contra proiectului. 
Deputății kossuthiști au ieșit în cu
loare. Polonyi stărui cu deosebire a- 
supra băncii naționale. El știe, zice, 
de când a fost ministru, că toți mem
brii cabinetului află păgubitoare pen
tru Ungaria, banca națională, PLoitsy*  
a propus prelungirea ședințelor până 
la ora 3. înainte de ordinea zilei, 
bătrânul Szappanos a protestat în 
contra învinuirei de complicitate cu 
Croații.

Madrid, 27 Noemvrie. Nici un ziar 
nu mai apare în Portugalia. Regele 
n’a primit dimisia comandantului gar- 
nisoanei din Lisabona.

și dache nu credem, zicem: Dache nu 
spui la minye mintyenaș, ohe ce-am>io in 
sacul ista, atunci luvăm la tine cinstea 
’mpărătiască, averea tou, io risipim bise
rica, și pe tine spunzuram cu diecele într’on 
furcii!l se răsti naintea hinteului de-odată 
ca și cum ar fi diavolul întreg baronul ăl 
cu pricina călare pe calul lui, dar atât 
de pogan era că diacul a amețit, iar pă
rintele neaflând nicăiri vr’o cumințenie, 
care l’ar s’oate din aoeastă cursă cum
plită și neașteptată, își prinse barba și 
zise cu un oftat adânc, ca de regulă crndl 
îl ajungea tare amarul și necazul; își 
prinse barba sa roșie și începu:

— OfI of! of! oh... săracă Vulpea 
mea, că ’n strâmt loc oăzuși....................

— Eijnye teringetet... che iute gâ iji 
porinte... Ăcuma și eu cred che ai ps 
Dumnezeu, zise boeriul trântind sacul cu 
vulpea la o parte și dând pinteni lui Du- 
cipal, fugi rușinat lăsând pe părintele cii 
diacu în cea mai nemărginită bucurie și 
voe bună, în care apoi au trăit pănă’it 
capătul vieții lor, nebântuiți de nimeni și 
cinstiți de împăratul și de tot satul.

Boeriul spuse lui Matieș-Oraiu cum 
au umblat cu „vulpea ’n sacu, și bine au 
râs cu toții, cât și azi ar râde, dao’ar mai 
trăi acel împărat ca și care n’a mai fost 
și nu va fi.

Apoi las să râdă ceia cari trăiesc. 
Noapte bună dragi nepoței și D-V. boerr- 
mari! Oardin.
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Povestea îngerului.
i.

O muiere a născut doi copii gemeni. 
D-zeu, chiar atunci a trimis pe înger, s& 
iee sufletul muierii. Venind și ajungând 
îngerul la acea femeie, întru atâta la du
rut inima, văzând pe cei doi copilași ge
meni, pe cari maica lor ti alăpta, pe unul 
de-a dreapta, pe altul de-a stânga ea — 
încât de milă nioi nu s’a atins de ea, ci 
8’a re’ntors, sburând pe aripile Zefirilor, 
earăș la D-aeu — în cer.

— Ce?... Ai adus sufletul femeii, în
treabă D-zeu?

— Ba nu, Doamne!
— Și, de ce nu? ;
— Muierea, la care m'ai mânat să-i 

iau viața, e Mamă la doi copilași gemeni, 
pe cari ea cu multă iubire îi alăptează. 
Cine să grijască de ei apoi, cine să-i 
alăpteze?

Atunci, se zice, că Dumnezeu a luat 
un ciocan, cu care lovind o peatră odes- 
făcîi drept în două...

— Privește, — eso'amă Atotputer
nicul, —- ce o să vezi aici în peatră ?

— Doi vermișori — răspunde în
gerul.

— Cine a purtat grija astor doi ver- 
muleți, va să poarte grija și de traiul 
celor doi mici sugători — rostește, Pur
tătorul de grijă, Dumnezeu...

Și atunci, ca pedeapsă, D-zeu i-a 
luat aripile; judecându-1 pe deasupra 
să petreaeă și 3 ani de zile pe pământ; 
să vadă adecă ce bine mare e pe pământ 
ți ce mare bine e în lume.

II.
îngerul pe pământ și între oameni 

a trebuit și el să trăiască din ceva. A 
căutat să-și câștige pânea în sudoarea 
feții sale; drept, și-a căutat serviciu și 
lucru...

Și și-a luat servioin — îngerul 
esilat.

El și-a luat serviciu la un — popă. 
Adecă, cum am spune, în vorba 

prosaică de sat, s’a băgat slugă la un 
popă.

Odată — spune povestea, — că popa 
l’a trimes, nu știu la ce lucru pe înger ; 
și îngerul s’a și dus.

In cale — spune mai departe po
vestea — îngerul a treout pe lângă o 
Biserică oare-care; numai decât oprindu-se 
pe loc în fața Bisericii, a început ca un 
eșit din minți să svârle, fără încetare, 
poac, poao, cu petrii în s-ta Biserică, și 
aice, că mai cu deadinsul tot înspre Cru
cea din turn îi sta gândul să lovească și 
să nimerească.

La o așa priveliște, la un așa lucru 
de mirare, oamenii au început îndată, să 
alerge din greu ; ba îi mustră, ba îl în
grozesc, ba îl fugăresc! Cu mare greu 
numai pot oamenii să-l alunge, ca s& nu 
mai dee, nebunul de el, în s-ta Biserică 
și în s-ta Cruce !?

Se depărtează eu mare greu sluga popii 
și trece cu mersul mai departe.

Mergând mai încolo, ajunge la un 
han, la o ospătărie — sau cum s’ar zice 
în limba prozaică nețesălată — la o 
crâșmă. Aci iarăși, să vezi minune! Nu
mai decât și într’un răsuflet, cu pietate 
să oprește, și cu pietate să lasă îngerul 
Domnului în genunchi din naintea orâșmii 
și începe îngerul a îngâna și a intona rugă
ciuni mai altfel ca un călugăr de mănăstire; 
mai altfel ca un pustnic dela Schit. Și începe 
a să închina, în fața crâșmii, mai altfel oaun 
Moslemith când zărește Kaaba dela Meoca, 
și ca un creștin, când vede crucea...

— Miserabil și Nebun!... Nu-și dau 
rând trecătorii să-i strige .. . Tu, care 
arunci în Biserică cu petrii și dinaintea 
crâșmii te pleci în genunchi 1 Miserabil și 
nemernic!... Ce om, ce fel de om — 
acesta?

Iar îngerul, după oe s’a săturat de 
a binele rugâudu-se și închinându-se, — 
după ce, poate l’au durut și genunchii — 
s’a sculat făoându-și cruci și făcând la 
cruci a mânecat mai departe.

Întâlnește un cerșitor, un bocitor 
după parale, pe carp n’a încetat al cle
veti și înfrunta, numindu-1: „Pungaș ne
rușinat* * și suflet viclean.

O bea după mâneare.
Un țigan ca toți țiganii se mu

tase cu tot salașul lor de pe vale în deal 
cu corturile lor.

Un român, ce trecea p’acolo și știa 
că țiganul nostru sta cu cortul in vale și 
acum văzându-i pe toți în deal, întreabă :

— Da, bine mă țigane de ce v’ați 
mutat din vale aici în deal?

— Apoi, mâncatl-aș, e apa rea acolo.
— Păi bine mă Faraoaue, Românii 

cum stau cu satul acolo și nu se mută și 
ei ca voi în deal? Lor le place apa?

— Apoi, mâncati-aș, ei o beau după- 
ce mănâncă 1

*
Rugăciunea Țiganilor.

Sfinte Devia al nostru, dada Slăninei 
duhul unturei, părintele barosului și al 
Hăului, nu ne duce in cale de picioroager. 
c’ai tăi sunt rărunchii și cârnați și carta- 
boșii Talarișca, pișsca, ocinasca tasca, chi
chirez bucata, ca verzele-s gata. Baran- 
ghina, barangbina, hai, hai de corturile 
noastre vai.

*
Cum Țiganul a vrut să înșele pe 

Dumnezeu.
Ia ziua de Biagoveștenii ședea țiganu 

dinaintea bordeiului și văzând cum treceau 
Românii cu pește dela târg, ofta gândin- 
-du-se că n’are nici un ban ca să’și cupere 
și el un fâțoi de pește. Se gâdili e] ce să- 
gândi, și să duse la un Român și ceru 
sacu de prins pește, alergă iute cu el la 
gârlă și-l arunca în apă crezând că numai 
decât va prinde o oală sdravănă de pește- 
Dar de câte ori scotea sacu tot gol îl 
scotea.

Stând el aci vre-o 2—3 ceasuri și 
văzând că nu se bagă nici un pește în 
sac, mai răsbindu-l și o afurisită" de foameț 
adecă de foame^era jăsbit de când a ple
cat dela bordei, dar acum numai putea 
și începu a se ruga de Dumnezelea: Dum- 
nezelea dada Dumnezelea mâncațași, ha- 
dămi și bagă’mi în hăl sac vr’o țâr da hăl 
pește că văd că e destul în ha gârlă și’ți 
voi da și ție din zece unu. Dar nici așea 
nu prinse nimic, apoi începu a se ruga^ 
>dadă Dumnezelea zău băgămi un pescuț 
cât de mare ca să fiu al dracului cu dada 
hăla bătrân și cu toți dănciucii mei, dacă 
nu’ți oi da din trei psrți o parte. Atunci 
se băgă în sac un pește ca 2 oca.

Țiganu nu mai putea de bucurie, dar 
aducându-și aminte că are se dea dijmă 
lui D-zeu începiî ași face socoteala. Să’i 
dea capu, e bun de ciorbă, să’i dea mijlocii 
e bun de friptură, să’i dea coada hapoi 
deși coada haia cum ii șade de bine dacă 
stă și afară din oală, și apoi cum vor juca 
dănciucii înprejurul oalei când vor vedea 
coada peștelui, dar să scot dintâi peștele,, 
hapoi oi vedea eu ce’i voi da și lui Dum
nezelea. Cioara de țigan cu gându că vă

Auzindu-1 trecătorii, cum înfruntă pe 
„bietul oerșitor*,  nu mai au încătro, și 
grăbesc la popa să-l pârască, cu de toate!

III.
Servitori de aceștia ții tu la casă 

Părinte-popăj? De unde căpătarăș tu pe 
zăludul ăsta, care 'și bate joc de cele 
sfinte, care se închină pe la hanuri, și 
probozește pe oamenii săraci, cari cer 
milă și pomană dela inunile îndurătoare?

Cuviosul popă-părinte l’a luat pa 
înger la întrebare*  numai deoât.

— Pentru ce ai azvârlit în Biserică 
cu petrii, și de oe te-ai rugat înaintea 
crâșmii ?

— O, al meu stăpân și Taică pă
rinte. Eu nu am dat în Biserică cu petrii 
și nu m’am rugat la crâșmă!

— Să vezi Taică, când am trecut 
pe dinaintea Bisericii, am zărit ou ochii 
mei pe spiritul cel necurat, carele pentru 
păcatele oamenilor, a fost ajuns să șiadă 
chiar pe coperișul Bisericii; și l’am văzut 
când încunjurând Casa lui D zeu, și co
perișul ei, când suindu-se pe turn — la 
cruce. In el, stăpâne, vei pricepe, că am 
dat cu petrii.

— La crâșmă eară, când am ajuns, 
văzui aoolo atâția oameni bând și dăn
țuind, de moarte nimica gândind. M’am 
rugat lui D-zeu, pentru acei nefericiți și 
prăpădiți, ca să nu i lase să fie așa învinși 
de beutură, încât să cadă jertfă fooului 
nestins!

Bine! dar de ce n’ai dat pace omu
lui sărao și lipsit, de ce l’ai probozit?

— Ce fel de om sărac? Să vezi, 
câți bani are acel om sărac și m’am mi
rat că totuș cere milă și pomană?... 
Adeoă, să fiu scurt la vorbă și drept la 
cuvinte, acel om sărao, ia avutul câștigat 
cu multă trudă dela oameni întru adevăr 
săraci, mai săraci cu mult decât el, cari 
ar trebui să cerșească ei dela el, și nu el 
dela ei! N’am greșit — să știi dară — 
când l’am numit „Fungaș-blând" și „suflet 
viclean'1!

— Ce bine mai vorbești, slugă bună 
și oredincios!

IV.
Implinindu-și îngerul vremea și so- 

sindu-i crăoiunul — Domnul preot, îl 
chiamă în casă să-i plătească sâmbria ..

-- Oe; nimica, Domnule Stăpâne! 
N’am lipsă de sâmbriă;... mie bani nu-mi 
trebue.

— O rugate, pentru ce te-am servit:
— Să mergem amândoi prin lume, 

urmează-mă pe mine !
Preotul l’a urmat pri nlume pe înger, 

și vai Doamne, multe, zice, oă au mai 
văsuț!

V.
D-zeu însă în fine s’a îndurat — ș’a 

redat îngerului earăși aripile. A părăsit 
apoi îngerul pămâutul și lumea asta rea 
și pe aripile Zefirilor a sburat la Ceriu...

Din timpul acesta, să trage datina 
ca să servească un preot tiner în o pa- 
rochie, când întră în ea mai întâiu—trei 
ani; și împlinind acei trei ani ou pace și 
cu dreptate, cu sârguință și cu zel — să 
se poată strămută în alta — mai bună.

Dar eu de când am împlinit de 7 
ori 3, și tot în fassa celor trii ani am 
rămas.

Să vede, că povestea bietului Jnger 
pentru mine e uitată de mult — de 
mult!

După„7o® (7r&is.“. 8, P. S.

Cărți noi.
Sosite la Tipografia șe Librăria A. 

Mureșianu, din institutul grafic Minerva :
St. O. losif. „Zorile*  Dramă istorică 

în două ăote și în versuri. Prețul 1 oor. 
(10 b. porto).

„P. Ispirescu*  Povestirile nnchiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. Ediția II din opere 
complete. Teatru I.

De cuprinsul următor:
„Șoldan Viteazul1*,  Mama Anghelușa", „Her- 

șca Boccegiul", „Olevetici**,  „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chirița**,  
„Barbu Lăutaru", „Paraponisitul", „KeraNastasia«, 
„Haimana", „Gură-Cască", „Stan Covrigariul", 
„Vivandiera", „Păcală și Târidală", „Scara mâței", 
„Craiu nou", Harță Răzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din casă", „Nunta țărănească**,  „Chiriță la 
Iași", „Chirița în Provincie".

Prețul 1 cor. 50 b. (20 bani porto).
Femela îndărătnică de Shakespeare 

trad. în versuri de Haralanib G. Lecca. 
Biblioteca pentru toți, No. 294 un voi, 
120 pag. 30 bani. (Porto 10 bani). Rare-ori 
comedie cu situații pline de pitoresc și de 
un admirabil humor, ca acest mărgăritar 
al marelui Shakespeare. >Femeia îndărăt
nică*  a făcut furori pe scena Teatrului 
Național, mai ales că poetul Haralamb G 
Lecca a redat-o în versuri încântătoare, 
și cu multă îndemânare a strâns acțiunea 
acestei comedii care, în versiunea româ
nească corespunde tuturor cerințelor dra

maturgiei moderne. Cititorii >Femeii în
dărătnice*  vor rămâne fermecați de acea
stă minunată fantezie a poetului englezjși 
odată mai mult vor admira talentul poetic 
al traducătorului. — De vânzare la Tipo
grafia și Librăria A. Mureșianu.

Dări de seamă și mulțumiri publice.
•

La „Produețiunea teatrală împreunată 
cu tablouri vivante* 1 și urmată de dans, 
aranjată de „Reuniunea femeilor române, 
pentru ajutorarea și înfrumsețarea bise- 
ricei Sfintei Adormiri din Brașovul-vechiu“ 
ou concursul binevoitor al tinerimei ro
mâne din Brașovul vechiu, carea a avut 
loo Sâmbătă în 27 Octombre st. v (9 No
vembre st. n.) a. o. în sala hotelului No.
1 „Central" au binevoit a oontribui urmă
torii Domni:

a) au trimis prin postă : Prea Stimatul 
Domn Dr. lancu Mețianu, advocat și mare 
proprietar în Zârnești, suma de 20 co
roane.

&) an contribuit înainte de produc- 
țiune Domnii și Doamnele: Elena A. Po- 
povici 10 cor., Olga Măldărescu 5 cor., 
Elena V. Voina 2 cor., Tini Dr. Mănoiu 
4 cor., Elena Dr. Mureșianu 2 cor., Eu- 
femia Kertsch 2 cor., Arsenie Vlaiou, di
rector 4 cor.; Dr. Eugen de Lemdnyi 5 
cor., Ioan I. Ciurcu 3 cor., N. N, 4 cor., 
Ioan Lengeru 1 oor., Frații Simay 4 cor.,
M. Sibian 1 cor., N. N. 1 cor., N. N. 1 
cor., Ioan Tancu 1 cor., N. N. 1 cor., 
Ioan Lupan 2 cor., N. N. 1 cor., Steriu
2 coroane, Nan 1 cor., N. N. 1 cor., 
Lucia Pop 1 cor., N. N. 2 cor., loan Leucă
1 coroană.

c) seara la cassă au contribuit, peste 
tacsa de intrare, P. T. Domni: loan Sâbă- 
deanu, comerciant 4 cor., Arsenie Vlaiou 
4 cor., Iosif Maximilian, paroh 4 cor., loan 
Maximilian sen., paroh în Stupihi 2 cor., 
Ioan Maximilian jun. preot capelan 1 cor., 
Căpit. N. Chintoian 4 cor., N. N. 4 cor., 
Dumitru N. Căpățină 5 cor.. George Puiu
2 cor., Gaorgiu Visia 1 cor., Alesandru 
Simony 1 cor., Ioaneș s-locotenent 1 cor., 
Paraschiva Oprea 1 cor., Văd. Floarea 
Coleșa 1 cor., D-ra Eugenia Pop 1 cor.,
N. N. 1 oor., D. Platoș 1 cor., Vasilie 
Preșmereanu, funcționar 1 cor., Alexan
dru Suru 1 cor., Nicolae Marica 1 cor., 
D. Jaliu 2 cor., V. Ivan, sergent 40 bani, 
George Aldea 40 bani, Ioan P. Muntean 
40 bani.

Au întrat cu totul 424 coroane 40 
bani.

Suma eșitelor a fost de 277 coroane 
50 bani.

Rămâne deci un venit curat de 146 
cor. 90 bani, cari s’au adans la fondul 
„Reuniunei femeilor" în al cărei favor s’a 
arangiat produețiunea.

Mulțămim călduros și pe calea a- 
ceasta contribuitorilor ți sprijinitorilor, 
cari ni-au dat și cu ocaziunea aceasta 
mână de ajutor eu modestele D-lor supra- 
solviri și prin presența d-lor la ajungerea 
scopului frumos, și-i rugăm oa amintirea 
acelei seri petrecute dimpreună să o păs
treze cu aceiaș dragoste și iubire, cu 
care noi ne vom aduce aminte de oinitea 
și dragostea de frați totdeauna în clipe de 
plăcută înduioșare a inimilor recunos
cătoare.

Mulțămim harnicei noastre tinerime, 
feciori și fete, Domni și D-șoare, cari fără 
de nici o resgândire, ni-au oferit bine
voitorul oonours.

Tot pe această cale profităm a ne 
eBprima călduroasele mulțămite vrednicu
lui și vechiului sprijinitor al societăților 
noastre Domnul Dumitru Furnică, brutar 
loco, pentru donarea gratuită a 2 covrigi 
(cozonaci) în mărime mare pentru vorni- 
ceii din teatru, în valoare de 4 cor., și 
dorim oa și pe viitor tot cu aoelaț zel și 
dragoste să na poată sprijini.

Brașov, 8 Novembre v. 1907.
Maria Maximilian, Elena D. Căpățină'

presid. reun. cass. reun.
Dumitru Jaliu,

secr. reun.
* i

D 1 Moise Ciută, agricultor — fiu al 
parohiei noastre — care în primăvara 
anului aoestuia a dăruit pentru școala și 
biserioa noastră suma de 30 coroane — a 
binevoit a mai dărui 30 coroane pentru 
repararea tâmplei bisericei.

Pentru această faptă nobilă — ru
găm pe mărinimosul donator să primească 
mulțămita noastră călduroasă.

Satu-lung, biserioa Sf. Arhangheli.
Pentru comitetul parohial 

Romul Verzea, 
președinte.

Peatru repararea bisericei și edifi
carea școalei din par hia noastră Sf. Ar- 
hangeli au mai contribuit următorii bine
voitori domni:

George Aldea, proprietar 50 lei, L 
Foltea 30 lei (proprietar Ploești), loan
G. Aldea, proprietar Mangalia SO lei, Du
mitru Gocinean, eomers. Ploești 10 lei, 
Aldea Aldea, croitor Ploești 10 lei, C. Al- 
buleț 10 cor. (suma totală 130 lei). Ear 
D-l Th. Teodorescu, oomersant în Buxeu, 
România a binevoit a întreprinde urmă
toarea colectă : R. Circă, amploiat 1 leu, 
Persenar, inginer 5 lei, G. Orghidan, con
trolor 2 lei, Mihail Cristache 50 bani, Ste
fan Drocan 1 leu, Gița Stoian 1 leu, 6. 
Voina Munteann 1 leu, Nae Raduleseu 
50 bani, I. Moldoveanu 50 bani, K- I.o- 
nescu 1 leu, N. Vasiliu 50 bani, I. Zam- 
cau 50 bani, A. Cheorg 50 bani, F. M.
1 leu, G. Georgiu 50 bani, Gb. Vasileseu 
50 bani, Al Sorescu 50 bani, Haralambie 
Ghitu 50 bani, G. Alesiu 50 bani, F. Arion 
50 bani, D. Sunei 1 leu, I. Pasoău comer- 
sant 2 lei, G. Munteanu, funcționar 3 lei,
I. S. Bobesiu 1 leu, Teodcr Teedoreseii 
comersant 25 lei, loan Fâșie, comers. 2 
G. 1. PaBcu 1'50, G. R. Căciula 2 lei, Moisa 
Radulesou 50 bam, N. Adam 1 leu, M. 
Orăeiunesou comers 3 lei, Iancu R. Banctu
2 lei (suma totulă 63 lei).

Primească toți binevoitorii donatori 
mulțămita noastră simțită,

Satu-lung, bis. Sf. Arhangheli îs 4 
Novembre 1907.

Pentru comitetul paro
hial gr. or.

Romul Versta, 
președiate.

■ ULTB ȘI TOAfti. 
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îhșela pe D-zeu trase, trase sacu dar peț- 
tele sări înapoi în apă, țiganu rămase cu 
gura căscată uitându-se la sacul gol.

»Na Dumnezelea*  zice țiganu: >tu 
lai dat, tu lai luat, lăți singur ciorbă, frip
tură, eu mi-oi ferbe hastă turburătură.

S. T.

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

Aproape tot al treilea om este, în tim
pul nostru grăbit și cu desvoltarea de câș
tig adeseori grea, bolnav de nervi, de sto 
mac sau de inimă, sufere de lipsă de sânge, 
slăbiciune sau de lipsă, de somn. Unde 
domnesc deja aceste stări bolnăvicioase, 
să nu fle mărite prin întrebuințarea, adese 
de mai multe ori pe zi a cafelei de boane, 
care după mărturisirile celor mai compe- 
tenți medici și învățați, nu e priincioasă 
sănătății. Pe lângă alte cauze, cafeaua de 
ioane a fost nu arareori pricinuitoare a- 
aestor boale. Tocmai în familie, unde tre
buie pusă baza pentru sănătatea tuturor, 
să nu se ia mai mult, în nici o împreju
rare, cafea de boane neamestecată. Ca cel 
mai bun adaos la cafeaua de boane, s’a 
dovedit a fi pretutindenea și de ani de zile 
cafeaua malț Kneipp a lui Kathreiner. Co
piilor, bolnavilor și reconvalescenților să 
nu se dea altă cafea, decât Kathreiner 
pur, care prin modul său de preparare po
sede însăși aroma și gustul cafelei de 
boane. Numai trebuie să flm atenți, ca la 
cumpărare să primim veritabilul Kathrei
ner în pachete originale închise.

De un timp încoace a început și în 
Englitera a se pune mai mare pond pe 
cultivarea dinților școlarilor. La școaleie 
din Londra, Edinburg, Welington, Colegiul 
Malborough, Harrow, medicii de dinți vi- 
sitează dinții copiilor și arată părinților 
starea dinților copiilor lor. Cultivarea re
gulată a gurei cu pastă de dinți, corăs- 
punde tuturor cerințelor higienice, precum 
«sie Kalodontul, cunoscut de mulți ani ca 
cei mai bun mijloc pentru conservarea 
dinților.

Câte-va cuvinte
asupra boaielor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
•eă în vremea de azi bătătoare la ochi 
mulțimea acelor oameni, a oăror singe și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdrunoinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie cine-va oare să dea tine- 
rimei deslușiri binevoitoare, sinoere și amă
nunțite în tot oe privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va oărula oamenii si-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și ou 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuns însă a destăinui aceste neoazurii 
ofi și oui, oi trebue să ne adresăm unui 
astfel d6 medio specialist, conștiințios, o*re  
știe să dea asupra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a ajuta și morburilor oe 
deja eventual exist», atunci apoi va îfl- 
cftta, existența boaielor secrete.

De e chemare atât de măreață și 
pentru acest scop e institutul renumit în 
toată țara al D-rului PALOCZ, medie de 
spital,’ specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
kdczi-ut 10), unde pe lângă disoreția oae 
mai strictă, primește ori-oine (atât bărbații 
cftt și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și suourile trupești 
ale bolnavului se ourăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără oonturbarea ocupațiunilor flilnice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de <jK0 
repede și radical cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazurile oele mai 
neglese, ranele sifilitice, boalele de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
de confusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vată- 
măturile, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeești. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-oe privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, oăoi dtsi 
oine-va, din ori-ce caază, n’ar putea ven’. 
în persoană, atunci ou plăoere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte disoret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătur*  
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea ourei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fio-căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a. m. până 1*  5 ore 
p. m., (Dumineoa pănă la 12 ore a. m.)

Adresa: Dr. PALOCZ, «adie de spital, 
peseialist, Budapesta, VII., Râkdczi-ut 10.

Dela „Tipografia și Librăria" 
A. MUREȘIANU, Brașov 

se pot procura nrmătirele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

"ioriari literare pentru popor.
„Carnetul Boșu“, o interesantă no

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo
șul. Prețui cu post* ....................—.50 b.

„Caractere morale, esemple și sen- 
ințe culese din istoriile și literaturile po-. 
jdrelor vechi și moderne" de loan Popea. 
l?rețul cor. 2.— b. (ou post*  cor. 2.40 b.) 

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scdse din pățania 
vieții. . . Prețul 20 b. (cu posta 24 b.)

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
vieți", „Sluga veche" și „Ianco musican- 
tul.“ Traduoere de 1. C. Panțu-, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani -j- 5 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versarl, de Antonia 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din vi6ța 
preoților de (1. Sima Prețul 60 b. -j- 6 bani 
porto.)

Poesii de R. V. Buticescu. Prețu 
er*  1*  început 2 cor. 40 b., acum num*  
eor. 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și almbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 b*nl  (ou porto 86 b).

Balade poporale de Avram Corcea 
oostă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Românii Seceleni. Căușele decadenței 
lor economioe și mijldcele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus & bani porto.

Lilice dela Bind, poesii maoedo- 
nene-originale ți daco-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

A. O. Maior „Biblioteca copiilor9 
Vol. I. a apărut în editura „Lucefărului" 
eu o poveste inedită scrisă anume pentru 
acestvolum de Carmen Sylva, cu numârdse 
ilustrațiunî, costă 1 cor. 60 bani plus 10 
bani porto.

„Biblioteca copiilor" vol. II. de A
0. Maior oueuprinsvl următor:

Moș-Crăoiun, Iertarea, Cățelul nea
stâmpărat, Crin, Floare dalbă, Moș-Stan, 
Minciuna, Să-ți fie de învățătură, Ionaș- 
Ariciu), Boieri*  lui Vasile și Berzele. A- 
ceastă carte scrisă în un limbsgiu frumos 
pe 118 pagini hârtie fină este un potrivit 
dar de Crăoiun pentru copii. Costă cor. 
1-60 plus 20 bani porto.

„Biblioteca pentru copii și tineri
me" vol. III 1 cor.

„Foiletoane" de Stelian Russu cu 
ouprinsul următor: „O bucurie de Paști", 
„La mănăstirea Sinaia„, „Cad Frunzele", 
„Căpitanul loan", „La Hunedoara", „O 
povestire", „Lângă Somes", La Castelul lui 
Ioan Huniade Corvin". Format Ootav mare 
pe 75 pagine prețul 1 cor. plus 10 bani 
porto.

Sofia Nădejde „Robia banului" ro
man 361 pagine, prețul 2 cor. plus 30 
bani porto.
„Valori alinate", traduse de Coșbuo, după 
Carmen Sylv*.  Cor. 1-50 plus 20 b. porto. 

„Năvăliri barbare", nuvelă de L. Bol- 
caș. Prețul 1 cordnă, plus 10 bani porto’ 

N. Iorga „Lupta pentru limba ro- 
mân^scă11, care conține acte și lămuriri 
privitdre la fapte din Martie 1906 săvîrșite 
în Bucurescl. Prețul 1 cor. pl. 10 b. porto. 

„Scrisori și inscripții Ardelene 
și maramureșene" de N lorga, proferor 
universitar. Format cuart mare hârtie fină 
pe 533 pagini. Prețul cor. 3.50 bani plus 
30 bani porto.

De renumitul povestitor Sadoveanu, 
„Mormântul unui copil*.  Conține urmă
toarele povestiri: Mormântul unui copil, 
Păcat boeresc, Tu nai iubit; In noap
tea anului nou, O povestire de sărbători, 
Străjerul, Cel întâi, Plopul, Pustiul. For
mat octav pe 233 pagini. Prețul 2 cor. 
plus 10 bani porto.

„Ego“. Poesii de Victor Bontescu.
Prețul cor. 1.50 

Etimologia limbei române de Dr. 
Serlil Puscariu. Prețul cor. 7.20

Dicționar portativ româno-germân, 
maghiar de H. Schlandt, broș. ă . . —.20. 
Bdiția întregi: german-maghiar-român, mi- 
ghitr-germân-român și român-germân-ma- 
ghiar, broș. la un loc ..... —.60. 

Dicționar germano-român, pentru 
șeblă și conversațiune de Th. Aleii. Edi- 
țiunea V, broș. ....... 3.60,
Dicționar româno-german pentru șc61i și 
•onversațiune de Th. Aleii, broș. . 3.60.

Escricre de concurs.
Devenind postul de cântăreț dela 

biserica noastră gr. or. a „Sfintei 
Adormiri" din Brașovul-vechiu va
cant prin demisionare, — prin aceasta 
se escrie concurs cu termin de 30 
de zile dela prima publicare.

Emolumentele împreunate cu 
acest post sunt 650 coroane annal 
și adecă 200 cor. din fondul biseri- 
cei, eară restul ca venite stolare dela 
diversele serviții.

Doritorii de ocupa acest post 
au a’și așterne cererile lor cătră co
mitetul parochial, provăzute fiind a) 
cu atestat de botez prin care să se 
arate că sunt de religiune gr. or., 
b) cu atestat de moralitate și c) cu 
atestat dela oficiul protopresbiteral 
concernent despre desteritatea în 
tipic și cântări.

In una din Duminecile terminu- 
lui de concurs au a se preBenta în 
biserică spre a’și arăta desteritatea 
în cântările bisericești.

Informațiuni despre taxele sto. 
lare precum și despre câteva ser. 
viții laterale împreunate cu postuj 
cantorae se pot căpăta la subscrisul

Alesul cântăreț va servi un an 
ca proviBor, și având calități nees- 
cepționare se va definitiva cu pros
pect de ameliorare a sălariului.

Funcțiunea o va începe numai 
la La ianuarie anul viitor.

Brașovul-vechiu, în 31 Octomvrie 
st. v. 1907.

Comitetul parochial dela 
biserica gr. or. a „Sfintei Adormiri1*.

Iosif Maximilianu, 
paroch și președ. corn,

(3079.2—3)

Schimbare de local
Firma

A. V. GOLDBERGER
aduce la cunoștința On. comitenți, 
că Biroul de anunțuri ce există deja 
de 35 de ani Paas mutat în casa 
proprie, KUOAI*EST,  IV. Molnar- 
utcza 38.

Primește anunțuri pentru toate 
ziarele și călindare din loc și strei- 
nătate.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

Plecarea și sosirea imnurilor Io slat reg. ou. îi Bjaffl.
Valabil din 1 Oct. st. n. 1907 și până în 1 Maiu st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'31 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.
IU. Trenul de pers, la ora 8'06 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3-20 m. dim.
II. Tren accel. la orele 4'59 m. dim. (Cl. I.)

III. Trenul mixt la 6rele 11'35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren miit la orele 6'50 s6ra. *

*) (care circulă numai la Predeal).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk 

și Ciuc-Ghimes:
I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt la 6ra 8'41 min. a. m.*  

HI. Trenul de per. la ora 3'05 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda).

IV. Tren de pers, la /'rele 7'00 m. sera.*
(*  au legătură numai la Szepszi-Szt.-G-yorgy).

Dela Brașov la ZernescI (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9’02 min a. m.

H. Trenul mixt la ora 3'14 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 9'47 sera.

Publicațiune.
Administrația de menaje a sol- 

daților aparținători garnisoanei c. și 
reg. din Brassd publică concurs pen
tru liferare de carne și făinuri pro 
1908, pentru liferare de zahăr pe timp 
de 3 luni, de ouă pe timp de 9 luni și 
de mărfuri coloniale pe timp de 1 an.

Oferte împreună cu mustre a 
respectivelor mărfuri au a se îna
inta pană la 14 Decemvrie n. 1907 ad
ministrației de menaje a garnisoanei 
din casarma neagră.

Amănunte se dau în cancelaria 
administrației din casarma neagră 
zilnic între oarele 8—11 a. m.

Administrația de menaje 
a garnisoanei din Brasso. 

3097,1—1.

Qq ^rma d-lui Pe-
uB bduld tru Pavel & Cie, 
magazin de haine în Brașov, 3 calfe 
militare și 2 civile, cari pot întră 
imediat la lucru. (3087,5—2.)
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Avis!
Ga naiifâ ° ca,fâ *8 11,1 
MG UC&UICI iscenic român 
la un magazin de Coloniale și de
licatese în Brașov.

Informațiuni la administrațiunea 
Gazetei Transilvaniei. (3061,6-6.)

*XXXXXX XXXXXXXX&
»Romana«

este titlul broșurei, care & apărut în 
editura tipografiei A. Mureșianu, cu 
descrierea și «aplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana" dans de colonă în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 
cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefață",) de Tunarul dinDumbrău, 
Popa. — Tipografia Aurel Mureșianu, 
Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, 
hârtie fină și tipar elegant, cu adau
sul unei cdle de note (musica „Roma
nei" cu esplicărl) și oostă numai 2 
eor. 50 bani (plus 5 bani porto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

„Romana*  se pote procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

<xxx: :xxxxxxxx>

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7'51 dim.

III. Tr. accel. peste ClușiG la 6.2'09 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'28 min. sera.

Dela București la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7'28 min. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

HI. Trenul pers., la ora 4'55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9'18 min. s6ra.

V. Tr. accel. la drele 10-14 m. sera. (Cl. I.)
Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 

la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8.16 m. dim.*

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1'59 m. p. m.*  

HI. Trenul mixt, la 6ra 6'33 m. sera.*)  
IV. Tren mixt, la orele 10'08 m. sera.

(*  au legătură cu Ciuc-Gyimes).
Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu.>

I. Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 147 min. p. m.

III. Tren mixt la ora 7’34 aera.



I

(2805,49-52.)

Cântarea înalță sufletul!
PoAPdfl Dilîl!! ’ maî frumoase composițiuni de caracter
Uuvl^u v 1 111 a . bisericesc și lumesc pentru cântare și pian, 
......... ...... -.........    coruri mixte și de bărbați etc. ale acestui ma
estru al musicei au apărut la H. ZEIDNER în Brașov. Catalog gratuit!

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

Magazin de încălțăminte j
ALfBIB IP

Brașov, Strada Vămei 36, țjs-â-vis Se Catena taitallia
(Halta Tramvaiului.)

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

I

„Crișana
Societate de ec nomii și credit în Brad.

QnPPÎfllîfflfP ' Ghete fine cu sic lucrate după măsura 
Up v ul (LII Iu Lu , și metod ortopedic. — La comande de 

afară ajunge trimiterea unei ghete vechi ca măsură.

se fac prompt

și ieftin.

Coxn.oxn.xs_-
Să publică concurs pentru ocu

parea unui post de practicant, dotat 
eu un salar anual de 840 coroane.

Reflectanții au să documenteze, 
ea au absolvat cu maturitate o școală 
cdmercială și că posed pe deplin 
limbile română și maghiară și even
tual și cea germană.

Gei cu praesă de bancă vor fi 
preferiți.

Petitiunile sunt a să înainta 
pană în 15 Decemvrie a. c subsem- < 
natei direcțiuni, iar postul e a să 
ocupa cu 1 Ianuarie 1908.

După serviciul provizor și ne- 
escepțional de un an, va fi denumit 
funcționar definitiv cu salar anual 
de 1100 coroane 200 cor. bani de 
fjuartir și tantiema statutară.

Brad, 7 Noemvrie 1907. 
(3091,2—3) Direcțiunea.

în 6 zile

AMERICA
Transport de persoane

A
in

TOATE PĂTURILE DIN LUME.
Cereți clarificări și îndrumări.
E de ajuns carte poștală.

Reparaturi

Răspundem românește.

FflLK et Comp.
Secția românească. 

Hamburg'.
Strada Raboisen Nr. 30.

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

-----  modern însta’at-----  afară

>)

Cel mai spornic acid carbonic natural!I

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de 
3 ACID CARBONIC S 

natural, chemlc foarte curat, fluid 
din izvoarele cu aoid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri- 
oarea de apă gazoasă, cârciumarilor, și alte 

scopuri industriale.*XMXMXMXMXKXWXXXXMXXXXXXXMXXXKM

Institut indigen, «XX6 Banea de asigurare 

„TRANSILVANIA44 
din S i b i i m

......... — întemeiată la anul 1868 ~ — 
în Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 5 (edificiile proprii), 

asigurează în cele mai avantagioase condiții: 
contra pericolului de incendiu și esplosiuue, 

edificii Se ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte producte economice etc. 
sxr asupra vieții omului -w 

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

întreagă etc. etc.
Asigurări poporale fără cercetare medicală.

Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra incenflinlni:
94,975.994 cor.

Dela întemeiare institutul a solvit:
: pentru despGg. ie incendii 4,295.12015 e., pt. capitale asig. ne vieață 3,76o.8io 21 c.

Oferte și in formațiuni se pot primi dela: Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etagiul I., curtea 1, și prin agenturile principale 

■ din Arad, Brașov, Bistrița și Cluj, precum și dela subagențil din tdte 
> 00 nunele mai mari.
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îmi Subscrisul am onoarea a aduce la cunoștința On. Public
%) din orașul Brașov și jur, că am deschis în IOC,

& 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.

Sd 2 st ins Ia expozițiunile de încălțăminte: 
0 1903 Dobrițin, ' 1905 Cincibiserici,

medalie de bronz. medalie de argint.
Magazin bogat asortat — exclusiv CU mărfuri indigene 

țg)) ghete de bărbați și de copii ---- -------
($ precum și tot felul de articoli din această branșă stau totdeauna la dispo- 

zițiunea On. Public cu prețurile cele mai eftine.
Comandele după măsură vor fi executate prompt și cu

H;i prețurile cele mai reduse.
0 Rugând pe On. Public să-mi sprijinească întreprinderea
Q mea, semnez cu distinsă stimă
© ViiheBm Vei*ess,

Brașov, Târgul boilor Nr. 9'
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A Capital asigurat asupra vieții: 
w 9j@39.l95 coroane

$
© 
© 
O33
©3©
g
©

Estras din Analiza institutului Capitalei Budapest pentru pro
barea chemicaliilor și alimentelor Nr. 465 din anul 1907. 
„Mirosul și gustul: Normal: conținutul de acid carbonic“: 
99'57% Acidul catbonic analizat ooiâspunde perfect cerințe
lor higienice, și pe temeiul abondenței de aoid oarbonio a se 
________________clasifica ca „foarte bun".

Informații se dau cu plăcere din. partea
Muschong’s Kohlensăure-Werke und Mineralwassor-Versand 

= in Buziâsffirdfi. ■ • ,■■■■-■-------=
Adresa telegramelor: muschong buziăsfurdO. — inter, Telel 18.

A. Mureșianuf
S5raș©v, Tergwl Inului Nr. 39.

Acest stabiliment este prove(Jut cu cele mai b 
© bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu- tot £ 
Jp felul de caractere de litere din cele mai moderne 
gj) este pus în posițiune de a put6 esecuta orî-ca 
S) comande cu promptitudine și acurateța, precum:^

O IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGUNT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITEKATUBĂ ȘI DIDACTICE

STATVTE.
B FOI PERIODICE.
© BILETE DE VISITĂ
Cc % DIFERITE FORMATE,

p programFelegante. 
o BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

© AWliSjil»!.
Comandele eventuale

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

© Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE g 
pentru tote speciile de serviciuri. 9

Corupturi, Adrese, %
Circulare, Scrisori. %

(Sou/ve/da, m lolă măvĂmea- 

TAB1R ămiWÎĂLE, I 
IND USTRIALE, de HOTEL URI S 

RESTAURANTE. KPREȚURI-CURENțF ȘI DIVERSE |
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

se primesc în biuroul <j

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

mailto:9j@39.l95

