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1 nserate

ce primesc la Admlnlatrațlune 
Erașov și la următoarele 
BIROURI de ANUNȚURI : 

tn Viena la 11. Dukos Nachf., 
Nux. Augenfold & Rmorio Les- 

, ner, Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf.. ?nton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Golber- 
ger, Ekstoin Bernat. InLiu Le
opold (VU Erzsebet-kdrut).

Proțul Inaorțlunllor: o serie 
garmond pe o coloană 10 bani 
pentra o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă și învo
ială. — RECLAME po pagina 
3-a o serie 20 bani.

(Număr de Duminecă 2.)

6AZETA apare în fiecare zi
Aiwnameuîe peuiru AastiG-Oigaria: 
Pe un an 24 cor-, pe șase luni

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-H! do Duminecă 4 oor. pe an. 

Pentru România și sirâiaătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 fr., pe trei hi ni 10 lr.
N-rlI do Dumineca 8 fr. pe an.

9e pronume râ la toate ofi
cii la poștale din intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov;
Admlniatrnțiunoa, Piața mare 

târgul Inului Nr. 80. etafliu 
I. Pe un an 20 cor., pe șaso 
luni 10 cor., pe trei luni o oor. 
Cu diurni acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 0 aor. — Un escm- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele. cât și inBorțjunilo 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 8.—Anul LXXI. Brașov, Vineri li (24) Ianuarie 1908.

Numărul nostru jubilar.
Am anunțat că în decursul lu 

nei curente vom eda un număr fe
stiv separat, prin care vom serba 
aniversarea de 70 de ani dela înfiin
țarea „Gazetei Transilvaniei".

Astăzi se încheie terminul, până 
la care am rugat pe colaboratorii și 
amicii foaiei noastre să netrimeată ma
nuscrisele d-lor pentru acest număr.

Am primit în timpul acesta însă 
manuscrise atât de numeroase și mai 
sunt anunțați multi, cari doresc să 
contribue cu ceva la această ediție 
jubilară a „Gazetei", încât pentru a 
satisface tuturor dorințelor, suntem 
necesitați să schimbăm planul pri
mitiv de a scoate numărul jubilar în 
luna lui Ianuarie.

Ne îndeamnă la aceasta o îm
prejurare încă și mai remarcabilă.

De fapt „Gazeta Transilvaniei'-' 
a încheiat ciclul al 70-lea, socotit 
după ani, Ja 31 Decemvrie 1907. Strict 
luat însă, calculând anii deplini, împli
nește 70 de ani numai la 12 Martie 
st. v. a. c., deoarece, după concesiunea 
dobândită, numai în ziua de 12 Mar- 
t e 1838 a apărut primul număr al 
„Gazetei de Transilvania".

Cel mai nemerit și cel mai în
dreptățit termin pentru edarea nu
mărului nostru jubilar este deci ziua 
de 12 Martie st. v. anul curent. De 
aceea ne-am hotărât a fixa definitiv 
terminul de 12 Martie v. 1908 pentru 
aparițiunea lui.

Sperăm firm, că cetitorii și amicii 
foaiei noastre în lata acestor explicări 
ne vor da dreptate și vor încuviința 
hotărârea luată.

Vom împărți toate așa, ca să se 
poată începe cu tipărirea numărului 
jubilar încă înainte de 12 Martie v., 
pentru ca în ziua aceasta el să poată 
fi în mâna tuturor celor ce vor dori 
sâ’l aibă.

Manuscrise primim încă până la 
finele lamei Ianuarie st. v.

încât pentru abonamentele la nu
mărul jubilar putem garanta, că vom 
satisface numai pe acelea, cari ne vor 
sosi până inclusiv în 15 Februarie 
st. v.

Redacțiunea.

Sfatul partidelor dietale.
Marți a fost mare sfat al parti

delor dietale în Budapesta Au fost 
invitați pe lângă reprezentanții gu
vernului, miniștri, secretar de stat, ete., 
și reprezentanți ai partidelor din ca
meră și adecă : ai partidului indepen- 
dist, ai partidului constituțional, ai 
partidului poporal: coi în afară de par
tide, în irunte cu Banlfy, și la urma 
urmelor — să nu vă spăriațî — doi 
reprezentanți ai naționaliștilor : Teodor 
Mihali și Coriolan Brediceanu.

Mare eveniment! Să fie chemați 
la sfat și doi naționaliști.

Nu știm dacă i-au chiemat în 
scris ori verbal și cum i-au chemat. 
Așa numai ca pe niște onorați con- 
deputați, ori ca pe membrii partidului 
naționalist? Wekerle și soți să feresc 
ca dracul de tămâie să declare pe 
naționaliști de partid.

E bătător ia ochi, că în raportu
rile foilor guvernamentale maghiare 
se vorbește tot numai de reprezen
tanții partidelor diferite; numai când 
ajung la naționaliști, să feresc a în
trebuința cuvântul de partid.

Acestea însă se v-a zice că sunt 
mărunțișuri fără multă însemnătate. 
Capul lucrului este, că au fost chie- 
mați acolo și naționaliștii și ne inte
resează în primul rând, ce treabă au 
făcut.

Iată așa. Ca de regulă deputății 
naționaliști au declarat și de astă- 
dată, că ei, în principiu sunt pe par
tea opoziției, dar vor vedea în urmă 
ce vor mai face.

In înțelesul acesta a vorbit în 
conferența reprezentanților partidelor 
maghiare și a naționaliștilor nema
ghiari, deputatul Dr. Mihali declarând 
că „partidul" naționalist e în princi
piu contra oricărei revizuiri a regu
lamentului camerei. Și că acest „par
tid" e de părere, că „regulamentul 
camerei a fost totdeauna un razim 
al constituției și al drepturilor popo
rului, zis că credința naționaliștilor 
este, că parlamentul de față nu e 
chemat de-a da viitorului parlament 
un astfel de regulament.

A mai dat în fine espresiune și 
temerei, că revizuirea regulamentului 
se cere acuma pentru ca să îm-

piedece cu ocaziunea viitoarei re
forme electorale pe naționalități de 
a putea face opoziție de Doamne 
ajută, de cumva această reformă nu va 
coraspunde principiilor democratice.

După ce a spus toate acestea, a 
ajuns Ia rezultatul, că clubul națio
nalist încă n’a hotărât nimic și va 
hotărî la timpul său ce va hotărî cu 
privire la revizuirea regulamentului!

Representanții partidelor ungu
rești au vorbit firește întâi și în cele 
din urmă au ajuns să încheie iară un 
compromis între ei, și să hotărască 
iarăși o măsură de jumătate, proviso- 
rică, așa în fugă cum au făcut’o și 
cu pactul, ca să-și ajungă numai sco
pul continuând politica din mânâ în 
gură.

Dacă au văzut, că dau de greu
tăți mari chiar și din partea disiden- 
ților lor, adecă a nemulțumiților cari 
au eșit din partidul lui Kossuth, au 
convenit, că revizuirea s’o facă deo
camdată provizorie, iar după votarea 
reformei electorale, să se facă o re
vizuire definitivă a regulamentului, de 
care va avea să se țină viitoarea 
dietă.

Cu cârpeli, cu momeli, cu pro
misiuni, cu amenințări totdeauna pe 
căi piezișe, niciodată pe calea cea 
dreaptă, aceasta e metoda celor dela 
putere, metodă care nu va aduce de 
cât încurcături și nemulțumiri, și le 
va frânge gâtul.

comitate locuite de Români. Astfel 
fiecare comitat își va avea bărbații 
de încredere, cari vor lua în mâni 
organizația. Centrul organizărei îl for
mează comitatul Arad.

*

De vre-o zece zile se frământă 
miniștrii și conducătorii partidelor coa- 
liționiste, cum și ce să Iacă, ca să 
pună pe viitor capăt luptei ce -o 
poartă Croații și deputății naționaliști 
și socialiști în dieta țării. După mai 
multe înțelegeri au iscodit un nou 
mijloc de a combate opoziția și anu
me au luat hotărârea să înăsprească 
regulamentid dietei, ca astfel să facă 
cu neputință obstrucția „dușmanilor" 
țării. Hotărârea aceasta s’a luat mai 
ales în vederea desbaterei reformei 
electorale, care, precum se susține, va 
ajunge în dietă la ordinea zilei prin 
luna Aprilie sau Martie. In scopul 
acesta președintele dietei Justh, a 
lucrat un proiect pentru revisuirea 
regulamentului camerei, care, după ce 
a fost desbătut în mai multe consfă
tuiri ale membrilor coaliției, s’a pre
zentat spre des batere și unei confe
rințe comune a tuturor partidelor 
dietale, care s’a întrunit alaltăeri în 
Budapesta. La această conferință au 
luat parte reprezentanții tuturor par
tidelor dietale afară de cel democrat. 
Croații au refuzat invitarea Ici con- 
ferență, declarând că vor combate in 
dietă proiectul de revisuire. Clubul 
naționalist a fost reprezentat prin 
deputății români Dr. Mihali și C. 
Brediceanu.

Conferența s’a sfârșit fără nici 
un rezultat. Deputatul Dr, Mihali a de
clarat în numele partidului naționalist, 
că partidul este din principiu contra 
revizuirei, fiindcă consideră regula
mentul camerei drept o garanție a 
constituției. Partidul naționalist este 
contra revizuirei și din motivul, că 
nu este cu drept, ca un parlament să 
tacă unui alt parlament (celui ce va 
fi ales pe baza votului universal) un 
regulament al camerei.

Revizuirea plănuită este în ge
nere îndreptată contra naționalități
lor, ceeace reiese și din declarațiunile 
ministrului de interne și ale deputa- 
ților coaliției. Nu primește deci nici 
în general nici în special proiectul

Revista politică.
In zilele de Duminecă și Luni 

s’au întrunit în Budapesta la o con
sfătuire deputății naționaliști și mai 
mulți fruntaș1, din ținuturile locuite 
de Români. Consfătuirea a fost pre- 
sidată de d-1 George Pop de Băsești. In 
aceste consfătuiri s’au decis următoa
rele: S’a declarat necesitatea unei grab
nice organizări a poporului român din 
Ungaria și s’au discutat toate moda
litățile ei. S’a hotărât ca centrul or- 
ganizărei să fie Aradul, unde să-și 
aibă sediul comitetul executiv de or
ganizație. Membrii acestui comitet exe
cutiv sunt în primul rând deputății 
din Arad, in al doilea însă toți băr
bații de ineredere din singuraticele
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Cântec.
Te-ai dus și ’n juru-mi par’că crește 
Un gol ce nu-1 mai pot umplea, 
Un gol ce încă-1 mai mărește 
Căderea fulgilor de nea.

In pacea nopților de iarnă
Când focul arde potolit
Pe suflet prind să mi-s’aștearnă 
Dureri ce nu le-am mai simțit.

De-ating vre-odată coarda lirii,
Amaru ’n inima mea strâns 
îneacă farmecul iubirii
Și cântul rai-se schimbă ’n plâns.

Se stânge azi în noapte-adâncă
0 stea ce eri s’a fost aprins;
Pe urma pașilor tăi încă
Bătut-a viforul ș’a nins.

Ecaterina Pitiș.

Din putere proprie.
Heinrich Schliemann, marele arclieolog. 

(1822—1890).

In satul Ankershagen din Mecklen
burg-Schwerin trăia în prima jumătate a 
veacului al 19 lea un preot protestant cu 
numele Ernst Schliemann. El avea șapte 
copii, dintre cari pe unul, vioiu și deștept 
din fire, cu numele Heinrich. Născut la 6 
Ianuarie 1822 în orășelul din Mecklenburg 
Neu-Buckow, era abia de un an, când ta
tăl său se strămută cu locuința în Ankers
hagen.

Pe timpul, când începe istoria noa
stră, Heinrich ajunsese vrâsta de opt ani. 
După cum am zis, era băiat deștept, dar 
totodată de o fire extraordinară. încă de 
mic, să desvoltâ în el o atragere deose
bită cătră lucruri ..misterioase și miracu
loase. înclinarea asta nicăiri n’ar fi putut 
căpăta hrană mai multă, de cât în satul 
acesta, în care oamenii erau crescuți cu 
tradiții miraculoase și, în mare parte cu 
credințe deșarte. Tot satul credea iu fel 
și lei de minuni. Astfel toți țineau una, 
că în casa din grădina preotului umblă 
spiritul înaintașului lui Schliemann și că 
noaptea se ridică din lacul mic, ce se află

în grădină, o stafie în chipul unei fecioare 
frumoase, purtând în mână o ceașcă de 
argint... toți erau siguri, că alară din 
sat, pe livadă, sub o movilă, un căpitan 
de haiduci și-a îngropat pe copilul său în- 
tr’un leagăn de aur... că lângă dărâmă
turile unui vechiu turn din grădina aren
dașului sunt îngropate comori nenumărate,., 
toți jurau că, în castelul, ce se afla în sat, 
pe sub care se întind în depărtări mari 
ganguri subpământene, noaptea umblă stafii 
îngrozitoare... cine nu știa, că piciorul 
stâng al unui haiduc, îngropat în cutare 
loc, creștea mereu din pământ afară, ori 
dc câte ori I’au tăiat oamenii... păzitorul 
cimiterului se jura sus și tare, că el, ca 
copil, cu alt tovarăș încă au tăiat odată 
piciorul haiducului cu sabia...

Omul, care n’ar fi crezut toate acestea, 
ar fi trecut în ochii sătenilor de eretic, 
care nu va scăpa de munca veșnică. La 
unul ca acesta toți s’ar fi uitat cu milă, 
mai mult, l’ar fi desprețuit satul întreg.

He’nrich așa era de pătruns de mi
nunile acestea, încât odată, când tatăl său 
se plângea că nu-i ajung paralele, zise 
cătră el : o tată, de ce nu sapi, să scoți 
leagănul de aur pe care i’a îngropat că
pitanul haiducilor sub movilă?-

Și așa puțin să îndoia el de povestea 
cu piciorul haiducului, care creștea din

groapă, că de repețite ori rugă cu serio
zitate pe tatăl său ca să deschidă odată 
mormântul aceluia, ori eă îngădue cel 
puțin lui, ca să-l deschidă ca, în sfârșit, 
să fie oamenii în curat, că de ce astăzi 
nu mai crește piciorul, care mai nainte 
creștea așa de puternic — lucru care a 
trebuit să ti fost foarte îngiozitor. —

Nimic nu asculta băiatul mai bucuros, 
decât când îi povestea tatăl său, care să 
îndeletnicea cu predilecție cu istoria veche, 
când îi povestea despre apunerea înfrico
șată a orașelor Pompeji și Herculanum 
și când îi povestea despre minunile și lu
crurile însemnate, ce să scoteau la lumina 
zilei prin săpăturile făcute la orașele a- 
cestea nefericite. Adevărată însuflețire, 
Insă, îl cuprinse, când i-să povestea de 
eroii lui Homer și de răsboaele dela Troja. 
Plângea de soartea tragică a cetății Troja, 
dărâmată de dușmani răzbunători și care, 
de atunci, a dispărut cu totul de pe fața 
pământului.

Intre darurile de Crăciun, anul 1829. 
se i-să făcuseră de bunii săi părinți, găsi ; 
>lstoria lumii, pentru copii*  de Ferrer, în 
ea un chip, care înfățișa cetatea Troja, cu 
zidurile uriașe jur-împrejur scăldată într’o 
mare de flăcări, iar în baza din față, 
Aeneas fuge de perire cu tatăl său An- 

. ebise în spate și cu micul Ascarnio de mână.
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propus și protestează în numele par
tidului său contra revizuirei plănuite. 
Deputății disidenți Farkashazy, Nagy 
-GyOrgy, Szappanos și deputatul so
cialist Mezoffy au fost de asemenea 
în contra oricărei revizuiri.

In urma acestor declarațiuni pre
ședintele Iusth constata, că deoarece 
mai mulți membrii presenți resping 
dela început planul unei revizuiri 
a regulamentului, n’are nici un înțe
les să se între în desbaterea specială 
și între astfel de împrejurări consi
deră de fără rost continuarea consfă- 
tuirei și deci — închide adunarea.

Proiectul pentru revizuirea regu
lamentului camerei, presentat de pre- 
șed. dietei,fJusth, conține numeroase 
dispozițiuni, prin care, dacă și nu se 
suprimă cu totul libertatea cuvântului, 
se face imposibilă o eventuală obs
trucție. Prin plănuita revizu re se re
strânge între altele numărul vorbito
rilor si se dispune, că, la cererea a 
150 deputați, se pot ținea ședințe de 
câte 16 ceasuri. Proiectul va fi pre
zentat dietei în timpul cel mai apro
piat și se va aplica deja la desbate
rea budgetului, a indemnității și a re
formei electorale.

►ii

In dieta ungară este de câteva 
zile la ordinea zilei desbaterea pro
iectelor de recruți. Dintre deputății 
naționaliști au luat cuvântul pănă 
acuma d-nii C. Brediceanu, Suciu și 
Dr. St. Pop. Toți oratorii au decla
rat că n’au încredere în guvern și 
prin urmare nu votează proiectele. 
Toți trei oratorii români au mai ce
rut introducerea serviciului militar de 
2 ani.

*

In ședința de Sâmbătă a dietei 
a interpelat deputatul național st Br. 
hdiu Maniu pe ministrul delionvesi 
Jekelfalussy în chestiunea măcelului 
dela Pănade, săvârșit astă-vară la 
manevre do soldați honvezi asupra 
țăranilor români din Pănade. Dep. 
Maniu a descris pe larg cazul trist. 
Honvezi', fără nici o cauză, au nă
vălit asupra poporului român, ba au 
întrat chiar în case și au străpuns cu 
baioneta bărbați și femei. D-l Maniu 
a vorbit o oară întreagă despre săl- 
bătăciile honvezilor. A cetit lista ră- 
niților dela Pănade și a adus certifi
cate medicale, în cari se constată, că 
honvezii au rănit la Pănade 33 băr
bați și femei.

Ministrul Jekelfalussy a răspuns, 
că Maniu și foile române au exagerat 
faptele. „Tribuna" a apărut chiar în 
doliu și a adus articoli violenți. Pen
tru aceea el (ministrul) a și intentat 
proces de pressă „Tribunei". Spune 
că a făcut imediat cercetare și a aflat 
că Românii au fost d9 vină (1!) pen-

Cu chipul acesta copilul aleargă la 
tatăl său.

>Aseultă tată*,  zise e1, »Troja trebue 
că mai există, altcum nu i-s’ar fi putut 
face chipul.*

»Asta-i numai o icoană după închi
puire*  răspunse d-l Schliemann zimbind.

>Atunoi, e minciună, ceea-ee înfăți
șează?*  întrebă Heinrich eu oarecare su
părare, mai departe.

»Asta încă nu se poate zice. Icoana 
este făcută după descrierea, ce a rămas 
dela Homer despre Troja veche.*

>Și oare, într’adevăr să fi avut^roia 
așa ziduri uriașe, precum ni le înfăți
șează icoana asta?*

>Aceasta este foarte cu putință.*
>Daeă, în faptă, au existat oare-când 

astfel de ziduri*,  adause băiatul cu fața 
gânditoare, >atunci n’au putut fi nimicite 
de tot, n’au putut dispărea cu tetui de pe 
fața pământului. De bună seamă zac numai 
ascunse sub dărâmături și pulbere adu
nate peste ele de mai multe veacuri'*

>Cine poate ști asta, copilul meu. 
Totuși, cred eu, că și zidurile au dispărut 
întregi întreguțe, ca și cetatea. Pe lângă 
asta trebue să luăm în băgare de seamă, 
că spusele lui Homer sunt mai mult fabule, 
decât istorice.*

tru vărsarea de sânge. Românii ar fi 
aruncat cu petri asupra soldaților și 
ofițerilor. Intr’o crâșmă Românii ar fi 
bătut pe 2 honvezi. La aceasta căpi
tanul a ordonat atac asupra oame
nilor și în adevăr, mai mulți Români 
au fost răniți. După terminarea in
vestigației 8 honvezi au și fost pe
depsiți. Despăgubire pentru cele în
tâmplate nu dă.

Dep. Maniu nu a luat răspunsul 
la cunoștință. Pentru tot ce a scris 
și a zis în afacerea aceasta e gata a 
primi răspunderea lu fața ori cărui 
for. Ministrul n’a fost destul de con- 
știențios. Toți honvezii, cari au luat 
parte la măcel, trebuiau pedepsiți. 
„Protestez nu numai in numele Ro
mânilor, ci a întregei lumi civilizate, 
contra acestei barbarii nemai pome
nite" — a încheiat d-I Maniu

In tot decursul cuvântării dep. Ma
niu a. fost în dietă sgomot colosal și 
întreruperi insultătoare. Dieta a luat 
la cunoștință răspunsul ministrului. 
Nici că se putea altfel.

Zilele aceste s’a făcut mare sfară 
în jurul proiectului de lege pentru 
introducerea votului un versat. Ziarul 
socialist „N6pszava" adecă, a publicat 
2 tabele statistice din ministeriul 
de interne și așa a aflat cum va fi 
așa numitul „sufragiu universal" al 
guvernului coaliționist. Din aceste ta
bele statistice oficiale „N6pszava“ 
trage concluzia că drept de vot va 
avea fiecare bărbat trecut de 24 ani, 
care știe ceti și serie. — Bărbați tre- 
cuți de 24 ani sunt acum în Ungaria 
3,895.551. Din aceștia știu ceti și 
scrie (în limba maternă) 2.521.894. 
Dintre aceștia însă 757.666 vor avea 
două voturi. Două voturi vor avea: 
Cei cari au cel puțin 15 jughere pă
mânt; cei cari au în arândă cel pu
țin 50 jughere; industriașii și comer- 
cianții independenți; calfele cari cel 
puțin 3 ani au slujit la același stă
pân; cei cari au absolvat cel puțin 
4 clase gimnaziale, reale, civile sau 
pedagogia.

Conform tabelei vor avea drept 
de vot: 1,608.779 Maghiuri, 387,440 
Germanii, 301,965 Croați, 188.599 Ro
mâni, adecă 17’2 la sută etc. Două 
voturi vor avea: 492.793 Maghiari, 
140108 Germani, 55.397 Slovaci, și 
37.924 Români, adecă 5 la sută.

Suma tuturor voturilor va fi de 
3.379.560 și anume: 2.101.572 voturi 
maghiare, 527.598 germane, 357.362 
slovace, 226.523 române, adecă 6’7 
la sută etc. Cercurile electorale vor fi 
împărțite ca după putință Maghiarii 
să lie în majoritate față de naționa
lități și socialiști. Naționalitățile vor

>A^ta sâ n’o zici tată*,strigă  băiatul 
cu ochi înflăcărați. Dinpotrivă, eu cred că, 
ceea-ce spune bătrânul Homer, se razimă 
mai mult pe adevăr. Iubite tată, de câtă-va 
vreme, așa în tăcere, deja mi-am făcut un 
plan ...«

>Și anume?*
»Să desgrop Troja oare când.*
>Hm, nime nu va zice, că planul ăsta 

este lucru puțin*  observă preotul râzând.
>Va să zică, șl tu ești involt cu 

planul ?«
>Ce să fac? Unui spirit de întreprin

dere așa de genial, cu greu te poți 
împotrivi.

»Iacă mâna, ne am înțeles.*
»Bine, așa să fie.*
»Oare când am să desgrop Troja*,  

zise Heinrich eătră tovarășii săi de joc și 
începu să le vorbească tot ce știa despre 
cetatea dispărută. Dar ascultătorii își bă- 
teau joc de el. Numai două fetițe cu obrajii 
drăgălași, rotungiori, credeau cele ce spune 
șl aveau încredere în planurile lui. Erau 
surorile Luisa șl Minna Meimke. Tatăl lor 
era arendașul moșiei. Cu deosebire Minna 
manifesta o înțelegere Intimă pentru pla
nurile și sentimentele copilului vioi și plin 
de fantazie. Din pricina asta se desvoltă 
între amândoi o așa relație cordială, încât 
în nevinovăția lor copilărească se decla

fi în majoritate numai in 50—60 
cercuri.

Ziarele oficiale declară, că tabe
lele publicate în „Nâpszava" sunt ce 
e drept din ministeriu, dar nu sunt 
din acelea, cari vor fi luate în com
binație la stabilirea definitivă a pro
iectului. Vom vedea!

Mocsăry și legea
de naționalități.

Bătrânul politician maghiar Moesâry 
Lajos, răspunde în numărul de Duminică 
al ziarului »Egyet<Srtes« la un articol din 
»Pester Lloyd«, în care se spunea, că avea 
dreptate Mocsâry când afirma, că Maghiarii 
nu pot să lupte de odată în contra Vlenei 
și în contra naționalităților și de aici sco
tea concluzia, că pentru Mocsâry nu a ră
mas decât alternativa, ori să primească 
Ungaria unitară (maghiară) cu pactul lui 
Deâk, ori o Ungarie, împărțită în auto
nomii naționale. Adoră o Ungarie federa
lizată.

Domnul Mocsâry protestează în con
tra acestei conclusiuni greșite, pentru că 
mai există și o a treia alternativă, adecă:

... ^executarea onestă și desăvârșită 
a legii de naționalități dela î 868, atât în 
ce-i privește spiritul, cât și cu privire la 
literele ei. Executarea acelei legi, al cărei 
apostol principal a fost, înainte de adu
cerea ei, baronul EStvOs Jdzsef, ale cărui 
idei le-a acceptat și turnat în text Deăk 
Ferencz, iar Kossuth Lajos ia dat binecu
vântarea, când într’o serie de articole tri
mise din Turin, nu numai că a aprobat 
aducerea acestei legi, ci a mai adaos, că 
dacă mai este ceva, ce naționalitățile ar 
putea cu dreptul să pretindă, să li-se dee 
și aceasta !«

» Aceasta e de 40 de ani punctul meu 
de vedere, •— spune Moesâry >n declara
ția sa — și nu poate nimeni să-mi arate 
nici un șir scris de mine, în care ași fi 
făcut cea mai mică concesiune cu privire 
la ideea a oricărei împărțiri a țării, și în 
care ași fi mers mai departe peste legea 
de naționalități dela 1868...

» Atâta însă fie-mi permis să accen
tuez și cu ocaziunea aceasta, că semne, 
cari eschid orice îndoială arată, că dacă 
legea dela 1868 se punea în vigoare cu 
sistem, se putea, ba se poato încă și acu
ma, crea un astfel de modus vivendi cu 
naționalitățile, ea să nu fie nici o trebu
ință de revizuirea, regulameutului de casă, 
ori de aducerea unei lege electorale mon
struoase».

Frumoase și drepte vorbe, dar cine 
să le asculte !

Bjdrnson și Românii.
D-l PoiDpilîu Robescu, doctorand 

în medicină, care se află în Roma, 
unde petrece și marele poet Bjorn- 
son, a făcut acestuia o a doua vizită. 
Bjdrnson locuește în Roma pe Corso 
Umberto nr. 397. D-l Robescu, a ra
portat despre aceasta vizită „Tribu
nei" din Arad. Aflând acasă pe poet,
rară de logodiți, juiându-și iubire și cre
dință vecinieă. Tinăra mireasă era tot
deauna lângă mirele e', când acesta cer
ceta grajdurile și coridoarele din vechiul 
castel de care se legau atâtea istorii în
fricoșate, cu stafii... ea era tot așa de 
zeloasă, ca și Heinrich, când era vorba să 
se uite», că oare nu mai crește ifară din 
groapă piciorul vătafului de haiduci.

O plăcere deosebită aveau amicii lo
godnici să scotocească prin cărțile biseri
cești din archiva parochiei și să studieze 
matricolele de nașteri, de cununii și de 
morți, după aceea să asculte povestiri dela 
o bătrână de optzecișipatru de ani, despre 
timpurile vechi, și despre oameni n orți 
mai dedemuh; nu mai puțin se bucurau, 
când bătrâna le arăta icoane foarte vechi.

Împreună cercetau el adesea și pe 
un bătrân croitor din tar, care avea nu
mai un oehiu și un picior. Acesta era un 
flăcău bătrân, vesel, fără carte, dar cu o 
ținere de minte uriașă, și nesecat în po
vestirea de întâmplări hazlii.

»Știți voi unde se duc cocostârcii 
iarna?*  întrebă el odată pe cei doi copii.

Când copiii nu-i putură da răspuns 
hotărât adause >eu, singur, am întrebat 
odată un cocostârc. Iată cum. Am prins 
pe un clănțăoitor de cioc, eu gâtul lung, 
i-am acățat pe unul din picioarele lui gai- 
bine o fâșie de pergament, pe care rugam

acesta l’a primit îndată ; apropiindu-se 
d-l Robescu îi zise:

— Vă aduceți aminte de mine, mă
iestre ?

Mă privi lung, apoi exclamă:
— Da, da, d-ta ești românul! De ce 

n’ai mai venit la mine ? Ași fi vrut să te 
văd, mai ales că trebuiâ să-mi aduci tra
ducerile din >Tribuna<.

— Iată-!e, măiestre.
— Nu-ți cunoșteam adresa, șl am 

scris la >Tribuna< întrebând de adresa 
d-tale. Șezi.

M’atn scuzat și i-am explicat întâr
zierea de 15 zile cauzată de sărbători, in 
care timp nu aș fi voit să 1 supăr.

Apoi îi dau explicații asupra celor 
două liste : Calvarul 1 și Calvarul II pu
blicate în »Tribuna«, liste în cari sunt 
trecuți toți condamnații politici naționa
liști, din ultimii 10 ani.

Fața poietului se crispează, o expre- 
siune de durere trece peste fruntea lui, 
și exclamă mereu :

— Oh, oh 1 Colosal, este colosal
— Sunt maiostre condamnări pentru 

articole de jurnale, pentru cântece româ
nești...

- Cum? și pentru cântece româ
nești I Oh, eolosal, colosal!

In accentul vorbelor lui, răsună du
rerea produsă de impresia acestor știri.

— Și aceasta, măiestre, se chiamă 
justice.

— Justiție? Așa trebue concepută 
justiția? asuprind libertatea?

»In timpurile de azi, tinerii au o
Ideîe greșită de justiție. Ei își închipuie 

j că justiția poate să existe ffiră libertate ;
ei bine, nu: ibertatea fără justiție poate 
să existe, dar justiție fără libertate nu 
există. La Romani, principiul existenței sta
tului era astfel conceput: toți cetățenii 
sunt pentru stat; azi estetoemai eontrar : 
statul este pentru toți cetățenii, lată ade
vărul, de care se ține atât de puțin cont 
în Ungaria, ba chiar se face totul Invers.*

Poietul mă privește surîzind ; din 
ochii lui albaștri întunecați, ies săgeți; 
fața rumenă, rasă, pare întinerită cu toate 
că favoritele mici albe îi încadrează obrajii, 
iar de sub bereta de mătase neagră 
scapă bucle de păr alb ca neaua.

Bjdrnson îi vorbește apoi d-lui 
Robescu despre studiul Ia care lu
crează și care îl va publica în revista 
„MârP‘ din Miinchen și-i spuse, că 
în acest studiu va vorbi despre toate 
naționalitățile din Ungaria, dar în 
deosebi și amănunțit se va ocupa de 
noi Românii.

D-l Robescu esprimând recuno
ștința și gratitudinea sa pentru ceeace 
a făcut Bjdrnson și pentru Români, 
acesta răspunse:

— Grezie, grazie. Cred, < eea-ce-mi 
«pui. dar nu se puteâ fate decât așa, căci 
toți avem dreptul, ba chiar datoria de a 
ne ocupa de cei ce sufer pentru dreptate ; 
și dreptatea este de partea voastră. Toți 
au dreptul de viață, toți, toți.

— Cum ați ajuns să vă ocupați de 
noi, măiestre?

— întâi am scris un articol despr 
ruteni; apoi am primit scrisori dela ceh 
pe străinul necunoscut, la care trăgea în 
cuartir călătorul aripat, să aibă bunătate 
a mă înștiința tot prin mijlocirea picioare
lor de cocostârc, în ce țară petrece dobi
tocul peste iarnă. Primăvara îmi și adusa 
cocostârcul răs; unsul dorit: »In țara sf. 
loan*.

>Dar unde-i asta?*  întrebară deodată 
mirele și mireasa cu vădită băgare de 
seamă.

>Vedeț’, asta chiar nici tu nu știu*,  
răspunse croitorul, scărpinându se după 
urechi.

«Atunci trebue să cercetăm noi, un
de i țara asta*,  observă Hoinricli, la ceea
ce consimți ți Minna.

Astfel de mici incidente stârniră în 
copii dorința de a-și înmulți cunoștințele 
geografice, totodată însă îi făceau să fie șl 
mai aplicați spre lucruri misterioase.

Înainte de toate, mirele cu mireasa 
erau pe deplin înțeleși că, după-ce Be vor 
căsători odată, mai întâi vor cerceta cu 
deamănuntul toate arcanele din Ankers
hagen, după aceea însă, fără cea mai mică 
zăbavă voiau să drsgroape Troja, pentru 
că, cum-că aceasta trebue să se întâmple, 
era pentru ei lucru hotărât.

Cât de luminoase și frumoase erau 
aceste visuri copilărești... și cum s’au 
schimbat ele cu tatuî, în unele privințe, 
în realitate.
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în cari îmi arătau situația lor, am scris 
apoi despre ei, și încet, încet, am ajuns 
să cunosc și să scriu asupra situației tu
turor naționalităților din Ungaria.

— Au mai scris și alții asupra acestor 
lucruri?

— Da, au scris englezii, au scris 
destul de mult, dar ei nu cunosc chestiu
nea destul de bine, nu au tot materialul 
necesar unei cunoștințe aprofundate. Eu, 
cu scrierile mele le-am procurat o bună 
parte de materia! și de data asta, vor cu
noaște și mai bine chestiunea în general 
și a rumânilor în particular.

Ce credeți despre legea ministrului 
Apponyi asupra maghiarizării școalelor ?

Poetul făcu un gest de descurajare
— Acum eăte făciuă și se va pune 

în aplicare., dar naționalitățile trebue să 
fie forte și Bă spere, căci deșteptarea s’a- 
propie. Când lucrurile ajung să fio prea 
acnte, reacțiun-a urmează. Ch ar a și în
ceput deșteptarea. Iată, moțiunea deputa
tului austriac Sehifiinger, pe care mi-ai a- 
dus-o în traducere italiană este un înce
put. In ea se vorbește de a atrage atenția 
guvernului ungar asupra aplicării libertăți
lor votate în 1868, este un semn b n că și 
în Austria sv cunoaște și se judecă just 
acțiunea Ungariei. Toată lumea so deș
teaptă și veți vedea, veți vedea că drep
tatea vina curând.

Venind vorba asupra cestiunei 
de limbă în Ungaria, Bjornson zise 
între altele : „Cum să oprești 2—3 
milioane de Români să nu vor
bească limba, fraților? Cum să împie
deci pe Slovaci, pe Ruteni, să nu 
vorbească în limba lor? Sunt atâtea 
naționalități în Ungaria, iar aceea ce 
vor să facă Ungurii, nu va fi decât 
dăunător lor“.

Totodată Bjornson a atins ca o 
dorință pentru viitor, idea unei con- 
federațiuni a tuturor naționalităților. 
D-l Robescu raportează apoi mai de
parte astfel:

Apoi, trecând la o altă ordine de 
idei, BjOrnson mă întreabă despre revo
luția din primăvară trecută din România. 
Ii dau. explicații, iar el conchide cu con
vingerea omului ce cunoaște lucrurile :

— Erau evreii cari asupreau l Da, 
știu! Și apoi este înjust ca numai câteva 
persoane să aibă proprietăți.

I-am explicat că s’a votat o nouă 
lege și o regulare a relațiilor între pro
prietari și țărani, șl foarte satisfăcut, po- 
îetul mi-a repetat.

— Bravo, bravo ! bine bine I
D-l Robescu i-a esprimat apoi 

recunoștința și în numele redacțiunei 
»Tribuna", al căreia colaborator este, 
iar poetul îi răspunse:

— Ești primul român ce cunoscși-mi 
pare foarte bine, foarte bine.

Mulțumirea sufletească ce am simțit 
la cuvintele lui, căldura privirei cu care 
nui fixă, nai a adus sângele în obraji pe 
cari îi simțeam cum ard.

Apoi, cu o vădită plăcere îmi spuse 
că a primit din țară o carte poștală cu 
un grup de ofițeri români, cari îi trimit 
salutul lor, îmi vorbește despre scrisorile 
ce le primește dela toți, dela cehi, dela 
dalmațieni, dela ruteni și dela doi ofițeri

Când ajunsese Heinrich de nouă ani, 
îi muri buna mama. Ce lovitură grea și 
nefericire mare pentru el. Nu mult după 
aceea a fost despărțit și de Minna. Câte 
îacrămi dureroase n’a vărsat pentru des
părțirea asta 1 Supărarea atâta i-a tur
burat mintea lui copilărească, încât, timp 
îndelungat, nu-și mai aduse aminte de 
țânta-i favorită de a desgropa Troja. Ca 
să se mai distragă îl trimise tatăl la frate- 
său Friedrich preot în satul Kalkhorst, 
care era știutor de limbi, adecă filolog 
distins. Aici învăță Heinrich limba latină 
cu atâta sârguință, încât nu peste mult 
trimise tatălui său o schiță latină fără 
nici o scădere, compusă de el, despre eroii 
cetății Troja. Cu unsprăzece ani întră apoi 
băiatul în gimnaziul din Neu-Strelitz.

Steaua lui de noroc însă, părea că 
s’a stins cu desăvârșire. Familia lui fu 
cercată de o grea nenorocire, așa că a 
trebuit să facă cele mai mari economisări. 
Heinrich era destul de cuminte, se înțe
leagă, că între împrejurări schimbate atât 
de nefavorabil, nu se mai poate gândi la 
cercetarea Universității, după cum hotă
râse și că, prin urmare nu mai are înțeles, 
să studieze la gimnaziu. Astfel trecu la 
școala reală, care, după-ce a petrecut un 
an în clasa superioară, o părăsi în primă
vara nnului 1836, în vrâstă abia del4an>, 
ca să între, ca ucenic, într’o prăvălioară 

de cavalerie din..., cari i-au trimis >una 
leftera molte graziosa*  ; apoi revine din 
nou la grupul de ofițeri români expritnân- 
du-și mulțumirea.

Convorbirea, din ce în ce ia un ca
racter de intimitate, căci măiestrul mă pri
vește foarte binevoitor, îmi surâde blând 
și mulțumitor.

— Cât timp veți mai stă la Roma?
— Voiu stă pănă în Iunie, dard-ta?
— Eu pănă îmi voiu luâ diploma de 

doctor, pănă în Iulie cred.
— Așa? Atunci te rog să mai vii 

pe la mine, vino să mă vezi, îmi face 
mare plăcere, d ta ești primul român ce 
cunosc.

Am cercat Bă-i râspunz așa cum se 
cuvine ccestui mare poet, care îmi vor
bește așa de frumos. Apoi il întreb de 
starea sănătății.

— Nu sunt încă complet restabilit 
sufer de o bronchită cronică, dar mă simt 
mai bine.

Apoi se interesează cu un vădit in
teres de țăranul român și de Bufletul lui; 
mă întreabă de armată, de starea de civi
lizație a țărei.

— Și regele vostru cum este? (D. 
Robescu e cetățean român. Corect.)

— Esie Carol cel înțelept, măiestrei
— Dar principele moștenitor?
I-am spus că despre situația în care 

principele Ferdinand ee găsește ca prinț 
de coroană, nu se poate spune decât bine

— Și sunt iubiți de popor?
I-am făcut o mică descriere a sere, 

de zece Maiu, când Regele în trăsură des
chisă trece la pasul cailor printre mulți
mea care-1 aclamă.

— Bravo, bravo, exclamă măiestrul, 
frumos, frumos 1

D-l Pompilhi Robescu prezentând 
din nou poetului omagiile sale, s’a de
părtat pretinos salutat de Bjornson.

Revelion»! flin „Garsaloir1 
al „României June/

Viena, 17 Ianuarie n. 1908.
Societatea academică »România Jună*  

a, aranjat întru serbarea anului nou în
datinatul •» Revelion*,  împreunat cu concert 
în *Cursalon*  în sara de 31 Decemvrie 
st. v. 1907 despre decursul căruia ni-se 
raportează :

La orele 9 sala era plină de un pu
blic ales și număros. Au luat parte înalți 
dignitari, câțiva diplomat!, reprezentanții 
diferitelor asociații și societăți, oficerime 
etc. Primul punct al concertului a fost 
esecutat de d-l Nemeș de Alămor, absol
vent al conservatorului din Viena, delec- 
tându-ne prin câteva piese alese, ca »Chan- 
son d’amour*  de I. Thieringer, »Kubelik- 
Serenade« de Fr. Drdea, »Kuiawiak-Ma- 
zurka« de H. Wienawski. D-l Nemeș a 
reușit de minune să stoarcă accente cu
rate, de o armonie fermecătoare din stru
nele vioarei sale. Măiestria rară, cu care 
d-sa a esecutat bucățile, dovedesc un mare 
talent muzical și-o educație artistică aleasă. 
Publicul și-a esprimat mulțămirile prin- 
tr’un ropot de aplauze.

Apariția d-nei V. Triteanu a fost 
întâmpinată cu frenetice aplauze. După un 
cântec german »Solvejgs Lied*  de Grieg, 
au urmat două cântece românești s.Telui- 
mică diu orășelul Fiirstenberg. pentru-că 
se hotărâse să se facă negustor.

înainte de plecarea din Neu-Strelitz, 
întâmplător se întâlni cu Minna Meincke, 
pe care n’o văzuse de cinci ani.

>Nici odată*,  povestește Heinrich 
Schliemann în autobiografia lui, »nu voiu 
uita această întâlnire, care a fost și cea 
din urmă. Când ni-am privit amândoi în 
ochi, amândoi am început a vărsa lacrămi 
ca boabele, am căzut unul altuia în brațe, 
fără se putem rosti o vorbă. Am încercat 
să vorbim mai de multe ori, emoțiunea 
noastră însă a fost prea mare... O vorbă 
n’am putut scoate nici unul. Incurând, 
însă intrară în odaie părinții Minnei și 
am trebuit să ne despărțim... dar a tre
buit să treacă multă vreme, până m’am 
desmetecit iară din emoțiunea mea. Acum 
eram sigur că Minna mă avea încă drag, 
și gândul acesta îmi ațâță egoismul : din 
clipa aceea simțiam în mine o energie 
fără marg.ni și încrederea firmă că, prin o 
stăruință neobosită, voiu putea înainta în 
lume și mă voiu arăta vrednic de Minna. 
Totul, ce ceream atunci dela D-zeu era, 
ca ea să nu se mărite, până când nu-mi 
voiu căpăta eu o condiție neatârnată*.

Calea spre condiția neatârnată, însă, 
nici acum, dar nici mai târziu, n’a fost 
preserată cu trandafiri, din contră, bucată 

m’ași, jelui*  de Dima, »Să duc oile, să 
duc« de Brediceanu. Melodia jalnică, ac
centele duioase, proprie doinelor noastre 
naționale, au fost redate cu o neîntrecută 
flneță și perfecțiune artistică prin vocea-i 
argintie și sigură, esecutând cu ușurința 
unei priveghietoare măestrite triluri. — 
Sala vibra do undulațiunile puternice, când 
line, dureroase, când sguduitoare, ca unui 
vulcan, ce erumpe, a doinei românești. — 
Ochii Românilor sclipeau, de emoțiune, 
inima bătea cu putere, flecare se simția 
acasă, auzia parcă doina noastră strămo
șească, ce cut.reeră munții și văile. Aplau
zele nu mai încetau ; a fost nevoită Pri- 
vighitoarea să apară din nou, ca iarăși să 
stoarcă furtunoase aplauze generale.

A urmat eminenta pianistă d-șoara 
IS. Topliceanu, care la multe concerte ger
mane din loc a secerat strălucite succese. 
A cântat la pian două piese »Nocturne« și 
»Etude en formo de vals« de Chopin și 
Saint Soens. Redarea esactă a frapantelor 
variațiuni, acordurile curate, provocate de 
degetele destre ale artistei au delectat 
auzul rafinat al publicului vienez. A fost 
îndelungat aplaudată.

Dl Rădulescu, excelentul baritonist, 
care în centrele mari ale Americei și Eu
ropei, a desfătat publicul din cele mai de 
frunte teatre, sub numele de Constantino, 
a cântat »Don na vorrei morir« de Tosti, 
»SeguidilIa« de Dima și »Trageți voi boi*  
de Brediceanu,

Eminentele sale prestațiuni din străi
nătate fac de prisos orice comentare.' Con
certul s’a încheiat cu »Duetul« din Bajazzo, 
executat de D-na Triteanu și dl Rădulescu. 
Fiecărei artiste și artist i s’a oferit din 
partea soc. »Rom. Jună«, frumoase bu
chete de flori și cununi. Acompaniamentul 
de pian a fost susținut tot timpul de un 
angajat german.

A urmat dansul. D-na Triteanu, ca 
prima pereche cu președintele societății; au 
deschis seria dansurilor. — S’a jucat »Ro- 
rnana*,  cu mult tact, aranjat de d-l locot. 
S. Iancu. Vre-o 12 d-șoare s’au prezentat 
în frumosul costum național din România.

Lămpile să sting, orologiul bate cu 
putere 12, anul vechiu gârbovit să stre
coară în tăcere, de-odată lămpile s’aprind 
din nou cu lumină orbitoare. Era Anul Nou.

Președintele societăței d-l prof. I. P. 
Voitești, salută Noul An, sosit abia, mul
țumește publicului român și străin de sim
patiile și interesul dovedit față de mani- 
îestațiunile soc »R. J.«, îi roagă și pe vii
tor de binevoitorul sprijin, și le poftește 
tutulor An Nou fericit.

După pauză au urmat dansuri ani
mate până în revărsatul zorilor, când fle
care s’a depărtat spre casă ducând cu sine 
cele mai frumoase impresii dela petrecerea 
românească.

Un participant.

ȘTIRILE ZILEI.
— 10 Ianuarie v.

Să ne apărăm școalele 1 Metropoiitui 
loan Mețianu mulțumind pentru felicită
rile de Anul nou, ce is’a adresat din par
tea Românilor din Sibiiu, a zis că »anul 
trecut a fost unul dintre cei mai răi pen
tru noi, în urma greutăților ce ni s’au 
creat prin noua lege școlară, căreia acum 
trebue să ne supunem. Sunt grele zilele, 
prin cari străbatem, dar totuși vom putea 
birui toate relele, dacă vom jertfi, toți pen-!
de bucată era acoperită cu spini, și încă 
deși. De dimineața până seara la unspre- 
zaco ceasuri Heinrich trebuia se lucre la 
tarabă, acum cu vânzarea articlilor de 
mâncare pentru copilașii mici, acuși cu 
arderea cafelei, cu curățirea heringilor, cu 
măturarea prăvăliei, și altele. Spre marea 
lui durere, nici o clipă nu-i rămânea li
beră, ca să poată învăța ceva după pofta 
inimei. Cât de bucuros și-ar fi îmbogățit 
cunoștințele! Dar în loc de îmbogățire, își 
pierdu și cunoștințele, ce șl le câștigase 
în școală. Era foarte amărât. Când odată 
un om scăpătat, care însă mântuise gim
naziul aproape întreg, îi declamă o sută 
versuri din Homer, în textul original, 
plângea cu amar de soartea sa, care nu 
i-a îngăduit să poată învăța și grecește, 
ceea-ce dorise așa de mult. Zilnic să ruga 
el lui D zeu să-l învrednicească a-și putea 
împlini dorul acesta.

Ce să vezi... o nenorocire era dată 
să-l călăuzească pe calea cătră norocul 
acesta... cât de minunate sunt căile Dom
nului! Ridicarea unei buți. prea grele a 
avut de urmare, că ei a început să scuipe 
sânge. Fiind-că de aici înainte nu mai era 
’n stare să îndeplinească lucrări grele și 
că într’una se plângea de durere de piept, 
patronul său nu-1 mai putu ținea. Astfel 
își luă calabalâcul în spate și, necăjit, ca 
vai de el, plecă pe jos la Hamburg, unde ... 

Irit biserică și mai ales acum pentru școala 
care trebue conservată cu ori-ce preț“.

Băncile din Ungaria. La finea anu
lui 1906 au fost în Ungaria 4813 insti
tute de bani. Intre aceste au fost cam 135 
institute românești da bani. Capitalul so
cietar și fondurile do rezervă ale tuturor 
băncilor din Ungaria a fost de 1 miliard 
și 327 milioane. Capitalul societar și fon
durile de rezervă ale băncilor române dip 
țeară sunt de vre-o 21 milioane. Depune
rile spre fructificare la toate băncile din 
țeară au fost de trei miliarde. La băncile 
române de 67 milioane. Profitul curat: 
125'/î milioane. Al băncilor române 2*/ 2 
milioane.

Logodnă- Măriți Bogdănescu și Dr. loan 
Maier, fldanțați. Orăștie, Ianuarie 1908.

Cununie. Domnul Dumitru R. Barbu 
din Satulung și Domnișoara Maria 1. Ti- 
goi din Purcăreni își vor seiba cununia 
lor religioasă Duminecă, în 13/26 Ianuarie 
1908 în biserica română slnălțarea Dom- 
nului« din Purcăreni, la oarele 2 după 
amiuzi.

Demonstrații în Berlin pentru votul 
universal. Muncitorii fără lucru din capi
tala Germaniei au ținut Marți în multe 
părți ale orașului întruniri, Ia cari au luat 
cuvântul mai mulți fruntași ai partidului 
socialist. La toate întrunirile acestea s’au 
votat rezoluțiuni, prin care se cere Intro
ducerea votului universal în Prusia. După 
arătările pressei socialiste, numărul celor 
fără lucru la Berlin ar fi de 50.000.

Mulțumire publică. Tuturor știm, 
doamne și domni, cari au luat parte la în
mormântarea neuitatei mele soții Victoria 
Russu 11. Oncioiu și m’au mângâiat în ma
rea mea durere, le exprim pe aceasta cale 
cele mai adânc simțite mulțumiri. — Bra
șov, 23 Ian. n. George Russu.

Reuniunea femeilor române gr. cat 
din Zlatna a împărțit, Duminecă, înainte de 
sărbătoarea prea, măreață a Nașterei D-lui 
Isus Hristos, în 5 Ianuarie 1908, precum 
ni se scrie, vestminte copiilor săraci. La finea 
sf. liturgii după sfințirea icoanei Preacu
ratei Fecioare Maria, patroana reuniunei — 
provăzută cu ramă nouă aurită, în preț de 
16 coroane, preotul local ca director, pro
topopul Montani, în cuvinte alese si prea- 
acomodate, înșirând faptele Reuniunei înde
plinite spre mărirea lui Dumnezeu, prin 
decorarea sf. biserici, aduce mulțumită ce
lui Preaînalt cerând să-și reverse darul 
său și pe viitor, și patroanei Preacurate, 
căci atunci când se simte lipsa mai mare,, 
a îndemnat Reuniunea să se înduioșeze de 
durerea celor lipsiți și din fondul său di
sponibil să procure pentru 14 elevi mai 
miseri, cisme, papuci, caputuri mari, cioa
reci, rânduri întregi și stofe de haine, în 
valoare de peste 100 cor.

In urma alocuțiunei părintești a di
rectorului cătră elevi, de a fi ascultători, 
cu frica lui Diunnezeu, diligenți, și spre 
bucuria părinților, ca pruncul Isus, prea 
deamna președintă, Elena Albini, cu afa- 
bilitatea-i cunoscută, ca mamă alor 8 prunci 
de bună speranță, cu frăgezime, cu dul
ceață și cuvinte povățuitoare împarte 
obiectele. Cu aceasta ocaziune din libera- 
litatea comerciantului, Traian Baie, se îm
part și requizite școlastice, iar ca donate 
de Dr. Iuliu Florian din Cluj și directorul 
Reun. 50 medalii de ale Preacuratei.
cât de fericit se credea... adevărat că își 
găsi o condiție, dar cu leafă foarte mică! 
»Cu un băiat așa bolnăvicios nu ne putem 
folosi.« Așa-i z'se noul stăpân și după opt 
zile iară rămăsese fără condiție. Tot așa 
o păți și ’n alte locuri. Era să-și piardă 
toată speranța. Ce să înceapă? Mai întâi 
a trebuit să abzică de cariera negusto
rească și să-și caute pânea în alt chip. Mă 
voiu duce pe o corabie, zise el cu hotărâre 
în cele din urmă.

își aduse aminte că samsarul de co
răbii Wendt era tovarăș din tinerețe al 
reposatei sale mame. Se duse la el și i-se 
plânse de mizeria în care se află. Ce bu
curie s’mți în inima lui, când bărbatul bun 
și prietinos îi făgădui, că se va întrepune 
pentru el și, în faptă, și mijloci că fu pri
mit ca băiat de cajută, pe o corabie mică 
>Dorothea«, ce stetea gata de plecare spre 
La Guayra în Venezuela.

Pe timpul acesta era așa de sărac, 
în cât, ca să și poată procura țolișorul de 
lână prescris, a fost silitsă-și vândă unicul 
palton, ce 1 mai avea. >Dorothea< își în
cepu călătoria în 28 Nov, 1841. Din cauza 
unui vânt nefavorabil corabia a fost opă- 
cită mai întâi pe Elba, după aceea în lar
gul dela Helgoland, până la 11 Decemvrie. 
Peste noapte îi cuprinse o furtună, ca un 
orcan. Corabia era aruncată încoace și 
încolo, ca o peană, până când s’a spart de
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Bucuria era generală și evidentă, în 
fața celor auzite și îndeplinite. Publicul s’a I 
depărtat, încălzit de bucuriile celor dă- I 
,ruiți. — Un membru al Beuniunei. i

0 groaznică ciocnire de trenuri s’a 
întâmplat Marți în apropierea orașului Mi
lano din Italia. Trenul care a plecat Marți , 
seara spre Roma s’a ciocnit, lângă podul 
dela Aquabella, cu un tren mergând la Pa
via și care-1 preceda dar care se oprise 
pentru că semnalele arătau că linia nu este 
liberă. Locomotiva trenului ce mergea la 
Roma și ultimele vagoane ale trenului de 
Pavia au tost răsturnate pe șine. In acel 
moment sosea și trenul de Pergam, care 
nu a putut fl oprit la timp și s’a lovit cu 
vagoanele rămase pe linie. Până acum au 
fost găsiți 9 morti și 25 răniți. Cadavrele 
au fost găsite într’o stare de nedescris. 
Brațe și picioare frânte au fost găsite 
aruncate care încotro. Din trupul unui tî- 
năr nu s’a găsit decât capul, restul corpu
lui n’a putut fi găsit nici până acum. Ră- 
niții au fost duși la spitalul din Milano. 
Ancheta orânduită a stabilit că conducă
torii locomotivelor nu au ținut seama de 
semnalele ce s’au dat și că prin urinare 
ei au provocat catastrofa.

Concertul corului bisericei Sf. Ador
miri din Brașovul-vechili, dat în seara zi
lei de Bobotează, a avut un succes foarte 
frumos. Un raport mai amănunțit vom pu
blica, din cauza lipsei de spațiu, în numă
rul viitor poporal.

Dela direcțiunea de finance primim 
spre publicare următoarele : In 27 Ianuarie 
n. a. c. la 10 oare se va licita la oficiul 
de vamă reg. o construcție de fer trebuin
cioasă la reprezentații de circ sistem ve-' 
chiu în greutate totală deiOOOkgr. Prețul 
strigării e 50 cor. Cei ce doresc a lua 
parte la licitație sunt datori a depune 
10'/0 din prețul strigării, cu îndatorirea, 
că întru cât marfa va rămânea pe teri
toriu vamal, cumpărătorul va fl obligat pe 
baza punctului 442 al tarifei vamale de im
port, a plăti și taxa vamală de 15 cor. 
cuvenită după flecare 100 kgr.

170 lucrători îngropați de vii. o tele
gramă din Shanghai anunță că la lucră
rile pentru construirea liniei ferato Ka- 
layan-Peking prăbușindu-se un tunel 170 
lucrători au fost îngropați de vii. Nici 
unul din ei n’a putut scăpa cu viața. Intre 
victime nu se află nici un european. Linia 
ferată Kalayan-Peking, este prima la con
struirea căreia iau parte numai chinezi.

Pentru masa studenților români din 
Brașov. Cil lista de colectă Nr. 39. (Co- 
lectant loan Petruțiu). Nicolae Timpănariu. 
Săliște 2 cor., Popa Nartea Ioan, com. Să
liște, Vasile Dobrescu învățător, corn. Rod, 
N. N. corn. Săliște câte 1 cor., Ioan Buc- 
șian, com. Săliște 2 cor, N. N. corn. Să
liște, Octavian și Alee. Sglimbaa, com. Să
liște, 1. Miclăușiu, corn. Săliște, loan Schi- 
tea, com. Săliște, câte 1 cor., E ie N. Pe- j 
truțiu, în memoria mult regretatei sale 
mame, corn. Mercurea 12 50 cor., Elisaveta 
Goșa, născ. Dancu, în memoria mult re
gretatului său soț, corn. Săliște 20 cor., 
Steluța Petruțiu, corn. Mercurea 1 cor., Ni
colae Soră, Săliște 1 cor., Gligor Dancu, 
corn. Săcel 10 cor., loan Dancu, corn. Săeel 
10 cor., Elisaveta Dancu, corn. Săcel 5 co
roane, L. B. corn. Săliște, C. B. corn. Să
liște, Mihaiu Mieușan, Săliște câte 1 cor. 
Suma totală: 73 cor. 50 fii.
o bancă de năsip, temută de corăbieri, nu 
departe de inzula holandeză Texel. Cora
bia era pierdută și personalul în primejdia 
cea mai mare de a-și pierde viața. Scă
pare mai puteau aduce numai luntrile. 
Acestea dimpreună cu oamenii de pe ele 
erau aruncate de valurile tui bate, ca niște 
coji de nuci. Viața tuturor atârna ca d’un 
fir de păr. Dar părul acesta din voința 
atotputernicului, nu se rupse... după chi
nuri groaznice de mai multe ceasuri, lun- 
trițele se opriră pe un prundiș lângă 
Texel. Scăpară de ori-ce pericol. In ge
nunchi mulțumiră cei scăpați prea bunu
lui D-zeu — între ei, tinărul Schliemann 
era cu cea mai mare evlavie.

«Dumnezeu m’a învățat, că nu aduce 
pierire ori-care furtună. Intrat’au acum 
valurile în trebi'e mele pământești? Ei 
bine, să le folosesc, ca corăbierul cel bun !< 
răsună în lăuntrul lui.

Tot ce a fost pe corabie s’a prăbușit 
în fundul mării, nimic n’a scăpat. Singur 
micul lui geamantan a rămas neînghițit 
de valuri, cari l’au aruncat la țărmure. Iu 
el se afla ziarul lui Schliemann și scri
soarea de recomandare a d-lui Wendt pen
tru La Gueyara. Scăparea geamantanului 
el și-o expliQa de un semn bun pentru 
viața sa de aici încolo.

Consulii Sonderdorp și Rain se inte
resează cu multă dragoste și prietenie de

Cu lista de co'eetă Nr. 25. (Colectant 
Ștefan Popoviciu, cl. 111. gim.) Sora Comșa 
Mitrea, negustoriță, Iosif Comanescu, pa- 
roch câte 2 cor., Virgil Pop, paroch, Elena 
Balcăș, econoamă, loan Popa, ec., Ștefan 
Mihui, ec., Victor Moșoiu, înv., câte 1 cor., 
Neculae Hamzea, ec. 60 fii, loan Lascu, 
ec., Ioan Gâlcă, epitrop, Nicolae Șușu, par- 
dositor, Dumitru Comșa, ec., Gheorghe 
Popa, ec., Vasilie Dumitru, comersant, câte 
50 fii, Nicolae Muntean, înv,30 fii., Păuna 
Popoviciu, econoamă. 20 fii. Suma totală : 
13 cor. 10 fii.

Cu lista de colectă Nr. 36. (Colectant 
Romul Bucșa, VII. gim.). Drimba, advocat 
Oohalm, 5 cor., loan Blaga, preot Zsibert, 
I. Mihailă, preot Dăișoara, 1. Mircea, preot 
Lovnic, D. Haizea, învățător Cohaim, I. 
Bercan, preot Cohalm, Andron G., înv. 
Ungra, T. Gheaja, protopop Cohaim, Pa
triciu Pintea, preot Păios, Eftimie Maniu, 
preot Fântâna, Gheorghe Fuciu, contabil 
Cohaim, Ioan Buzea, cassar, Cohaim, George 
Repede, preot Homorod, Vasile Oltean, 
măestru de drum Cohaim, câte' 1 cor., N. 
Imbarus, înv. Beer, 70 fii., N. Ticușan înv. 
Archiva, 50 flleri. Suma totală: 19 coroane 
20 fileri. / ,

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

Magistratul orașului Brașov ne roagă 
să publicăm următorul avis : In senzul § 
3 alinea I a instrucțiunei la art. de lege 
XX, din 1873 Se provoacă toți posesorii 
de cai de pe teritoriul orașului Brașov 
dimpreună cu Stupinele, Fabrica de zahăr, 
Timișul de sus și de jos, Dârste, Nou și 
Predeal, de a-și anunța caii (asinii,catârii) 
în localul pentru conscrierea militară, str. 
Porții 63, etagiul prim, în timpul dela 
20 — 31 Ianuarie 1908. Spre acest scop 
sunt posesorii de cai îndatorați de a lua 
din amintitul local în primire biletele de 
anunțare. Intrelăsarea se va pedepsi con
form amintitului § cu o pedeapsă pănă la 
20 coioane. Dela anunțare sunt eliberați:
a) caii Majestății Sale și ai membrilor 
înaltei curți ; 6) caii hergeliei de stat; c) 
caii administrațiunei militare și caii ofițe
rilor meniți pentru împlinirea serviciului ; 
d) caii eliberați pe temeiul contractelor 
încheiate pe baza dreptului ginților.

PetreGare în Lugoj. Din incidentul 
«Tombolei» ce o aranjează societatea da
melor române din Lugoj Duminecă în 2 
Februarie st. n. 1908 între orele 5 și 7 
p. m. tinerimea română din Lugoj invită 
la petrecerea dansantă co o va da în 
aceeași zi Duminecă în 2 Februarie st. n. 
1908 în pavilionul otelului «Concordia». 
Venitul curat e destinat societăței doam
nelor române din Lugoj.

Concertul Greiner și Meltzl. Pianista, 
d-șoara Luisa Gnieiner de origine brașo- 
veancă și violinista, d-șoara Kafhe do 
Meltzl, vor da deseară un concert în sala 

i Redutei orașului Ambele artiste se bucură 
do un maro renume pe terenul artei 
muzicale.

Holera in Ash. O depeșă din Moca 
din 6 Ianuarie spuno că au fost constatate 
504 cazuri de holeră, iar la Djodahh un 
caz de ciumă și două de holeră, doidintro 
bolnavii de ciumă au încetat din viață.

Un tânăr absolvent de 6 sau 8 clase 
gimnaziale, care știe bine ungurește, află 
aplicare imediată ca practicant în farma
tinărul naufragiat. Ei voiau să înduplece 
pe Schlieman să se întoarcă cu ceilalți 
călători iară la Hamburg La asta nu se 
învoi băiatul odată cu capul. >Iu Amster
dam vreau să-mi încerc norocul; Ia Ham
burg am avut numai supărare. Dacă nu 
se găsește altceva, și încă ceva mai bun, 
în orașul holandez mă înrolez ca soldat, 
răspunse binevoitorilor săi.

Călătoria până la Amsterdam, care 
ținu trei zile întregi, fu plină de suferințe 
pentru Schliemann. Se făcuse iarnăîntpată 
puterea Un vânt ghețos sb’ciuia suprafața 
mării. Abia se puteau încălzi aceia, cari 
aveau haine bune de iarnă. Sermanul tlnăr 
însă nu avea chiar nici palton, astfel nu 
era apărare nici do frig nici de vifor. 
Ajunse în Amsterdam aproape înghețat. 
Aici numai decât umb'â în toate părțile, 
să-și capete un loc. Când se înștiință la 
miliție, i-se spuse, că asta nu merge așa 
ușor, trebue să mai aștepte. Spre așa ceva 
n’avea nici poftă, nici parale, pentru că 
cu cei câți va floreni căpătați din colecta 
făcută pe Texel pentru nanfr«giați, abia 
se putea ajunge pe câte-va zile. Aceste 
puțiue z le, însă trecură cu căutarea fără 
isbândă a unei ocupații potrivite. Banii se 
făceați nevăzuți, ca zăpada la soare și 
când dete în cârciuma doamnei Graalmaun, 
unde era în cuartir, filerul cel din urmă, 
ajunse tocmai în situația, în care se găsea 

cia mea, pe lângă condițiuni favorabile. 
Reflectanții să se prozenteze în persoană. 
Dumitru Banciu, farmacist în Săliște (Sze- 
listye) comit Sibiiu.

Nemzetisegi politlkănk hlbâi es bUnei irta 
Argus; Budapest, 1908, januăr.

Sub acest titlu, care pe româ
nește vrea să zică: „Greșelile și pă
catele politicei noastre ele naționali
tate11, anonimul Argus a vrut se sur
prindă lumea politică dela noi cu o 
broșură, ce se extinde pe 148 pag. 
și în care autorul se încearcă să facă 
pace între Maghiari și naționalitățile 
din patrie, fiindcă e convins, că așa 
pretind interesele atât ale unora, cât 
și ale celorlalți ca să nu se războiască, 
ci să trăiască în pace și bună înțe
legere.

Nu cercetăm de ce origine eâte 
autorul, dacă e Maghiar de origine 
română, ori Român de origine ma
ghiară. Curat Maghiar, ori curat Ro
mân, după sentiment cel puțin, nu 
este, căci de ar fi, în cazul dintâiu 
vorba lui ar trebui să fie mai francă, 
fiindcă diplomațenia nu e în firea Ma
ghiarului neaoș, — în cazul din urmă 
ar trebui să vorbiască așa cum îi e 
portul, iar nu să se prefacă în chip 
de „ magyarember“ și să vorbească des
pre politica noastră de naționalitate. 
Fiindcă știut este, că această politică 
o fac aici numai „magyar ember“-ii, 
iar Românul, ca iobagiu ab origine 
și supus leal, trebue să-o ducă. în 
spinare.

Tocmai de aceea — — stăm
pe gânduri ce fel de soiu de om poate 
fi autorul. El recunoaște că totuși 
Măriile lor nemeșești dela cârmă mai 
fac și greșeli și au și câte un păcat 
față cu sărmanele naționalități, dar în- 
tr’un răsuflet vorbește și de greșeli 
și păcate reciproce, vrând să dove
dească, că dacă greșesc și păcătuesc 
„domnii", tot numai de acolo vine, 
că mai întâiu au greșit și au păcă
tuit „slugile".

In această broșură e vorba foarte 
mult de înființarea unui partid de mo
derați între Români și de nizuin- 
țele date pe față în privința aceasta 
în „Telegraful Român" de d l advo
cat Dr. Emil Babeș. Se cere pentru 
a face pacea, ca guvernul să înceteze 
de-a mai fi agresiv, adecă de-a ataca 
naționalitățile ca până acuma pe tema 
msglnarisărei; dela naționalități și Ro
mâni se cere de altă parte să se în
creadă orbiș în bunăvoința celor dela 
stăpânire, cari ar voi să le ia mai cu 
binele și mai cu frumosul.

E vorba eară de esecutarea le- 
gei naționalităților, dar „Argus" — 
autorul anonim — nu cere nici un 
fel de garantă pentru aceasta esecu- 
tare, cu toate că însuși recunoaște că 
la sosirea în Amsterdam. Cine se interesa 
de feciorașul străin? In starea asta, în 
adevăr desnădăjduită, nu-i rămase bietului 
alta, deși aceasta nu se potrivea cu firea 
lui de băiat cinstit și cu dreptate, de cât 
să se prefrcă bolnav ca, cei puțin să afle 
un azil în spița1, ui să nu fie silit a 
umbla pe stradele bătute de viforele 
de iarnă.

-•>- (Va urma.)

Din Ardeal.
— Amintiri.

Prin anul 1870 se aflau ca puteri 
didactice în comuna mea natală patru 
dascăli anume: Mărtian Speriea,Sava Ber- 
gh?a, Lazăr Căbuz și moșneagul Axinte, 
acesta din urmă preda cântările bisericești, 
cursul și-J făcea seara și la acest curs ve
nea numai cine avea < oftă, obligat nu era 
nimeni. Pe lângă cântările bisericești moș 
Axinte cum îl numeam noi mai avea în
sărcinarea de a face dimineața în timp de 
iarnă focurile în școală,

Pe acești patru urmași ai marelui lor 
consătean George Lazar, dacă i-ai fi legat 
snop împreună și i-ai fi strâns bine în un 
toasc de acelea cu care se stoarce olaiti 

I din sămința de bostan, nu ai fi putut, 

de 40 de ani și mai bine acea lege 
să calcă mereu în picioare.

Cu „nessze semmit fogd meg joi", 
vrea să împace Argus pe Maghiari 
cu Românii și să lecuiască relele cari 
îi amăresc. Mare meșter! Așa de mare 
încât chiar și „Bud. Hirlap", foaia cea 
mai neîmpăcată față cu „naționalitățile, 
care cerea mai alaltăieri să se cas- 
seze legea naționalităților cu totul, îi 
face lui „Argus" complimentul, că 
„ceea ce a scris e bine scris, (iigye- 
sen megirt) și că broșura lui merită 
atențiunea opiniei publice maghiare, 
în cea mai mare măsură".

Ne am înțeles! Sus moderații lui 
Argus!

Din Poiana-Măruluî.
Viața socială s’a mutat cu dvabinele 

dela orașe la sate, care fapt îl putem în
registra numai ca un simptom înbucurător 
în viața culturală a neamului nostru. Jur
nalistica este cel mal bun și mal puternic 
mijloc pentru a ținea sus causa comună 
a poporului nostru, și pressa noastră e 
datoare a-o face aceasta cu atât mal vâr
tos, cu cât fibrele vieții românești tind — 
pe alocurea — - a se destrăma din trâmba 
frumosului național.

In cadrele unui scurt raport nu-mi 
este dată putința a arăta necesitatea do 
a arangea producțiuni poporale la sate — 
rămân deci pe lângă înregistrarea celor 
văzute, cu prilejul participării la produc- 
țiunea teatrală, dedamatorică, muzicală, 
ce a avut loc a doua zi de Crăciun a. 
1907, în comuna sus amintită.

La oara 7 și un sf<rt seara, sala era 
tixită. Programul s’a început cu poezia: 
>Țiganul la vânat*  deci, de înv. I. Pușcariu, 
producând mult haz în ascultători.

Urmează în program cântarea «Când 
treci bade pe la noi« eșec. în cor. Poesia 
«Peneș curcanul*,  declamată de copilul 
Vas. Muntean a făcut bună impresie. Dom
nișoara Maria Micu deci, o poesie cu de
plin succes. Corul urcă din nou pe bină 
executând cântările «Rujiță de pe rozor*  
și »Pîc«, în urma cărora conducătorul a 
fost aplaudat călduros. Corul a fost con
dus de înv. Nicolae Garoiu. Îndată după 
acestea bina a început a se împopora cu 
cu diletanți predând piesa teatrală iRusa- 

i liilet, care a ținut pe ascultători în con
tinuă bună dispoziție.

Rolul primarului a fost susținut cu 
cu multă îndemânare de învățătorul I. 

I Pușcariu, care ca primar al satului >Cre- 
I mene*  dedea aspre porunci țăranilor și 
; între altele orândui și pardosirea dela 
i hula Ilolbavului până la Vîlcan. A produs 
' mult haz. învățătorul I. Muntean în rolul 
i dascăiu'ui >Galuscus« cu un nas ca în po- 
i vești, s’a achitat în mod satisfăcător de 
j rolul avut. Rolul alișpanului Răsvrătescu 
I a fost pus în mâna înv. Nic. Garoiu ară- 
' tând desiulă dibăcie în predare.

La oarele 9 seara punctele din pro- 
I gram s’au terminat între vii aclamări. 
l După o pausă de 25 minute s’a început 
; veselul joc, care pentru o mai mare încă- 
I pere a fost împărțit în două săli ale 
i școalei, inteligența la un loc, țărănimea 
I într’altul. Jocul a durat până în zorile 
' trandafirii, în care timp n’a lipsir. vesela 
obține un certificat de patru clase gimna- 
siale, dar ce are a face, nici simbria lor 
nu era mai brează, 120 coroane de fle
care pe an, așa, dar precum era sfântul 
așa și tămâia.

Timpul a adus cu sine ca și eu să 
încep cu școala chiar în acea epocă și a 
fost bună școala pe acele vremuri, că nici 
nu începeai bine cu studiul și repede o 
isprăveai. Programul de studii consta din 
cunoașterea literilor, număratul până Iu 
o sută, două trei rugăciuni și-ți luai li
cența.

Edificiul școlar avea patru încăperi 
dintre cari trei serveau ca sale de învă
țământ iar a petra cameră servea ca sală 
de conferință, ca cameră de locuit pentru 
moș Axinte, iar Dumineca era în ea locul 
do întâlnire al slujitorilor bisericei, preoți’, 
cantorii, clopotarul și crâsnicul. Aceștia 
după slujba bisericească treceau în ca
mera de chibșuire a lui Axinte, făceau 
bilanțul venitului dela slușba lui D-zeu și 
trimeteau pe clopotar cu tantiema cuve
nită cârciumarulu’, care în schimb le tri
metea o sticlă cu amăreaiă, cum numeau 
ei rachiul, și aci după-ce s’au închinat la 
sfinții din biserică, mai închinau și între 
ei câte un păhărel de amăreaiă să le mai 
treacă junghiurile și clopotarul Lazăr Mă
ceș de câte ori inch na cu glăjuță zicea 
cătră pupa ban: »Pâi iute, băutură fie cât 
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tloră*,  măestosul >Vals«, însuflețitoarea 
Ardeleana*  și sburdalnica «Sârbă*.

In fuga condeiului am putut prinde 
rmătoarele nume dintre membrii partici- 
anți ; domnișoare : Bucura Garoiu Zăr
ești, Emilia Nemeș Tohanul-vechiu, Vir- 
inia Guiman și Maria Enescu ambele din 
oiana-Mărului. Domni : A. Gogonea par. 
u soția Poiana-Mărului, Moise Micu par. 
u soția P.-Mărului, I. Sperchez înv. cu 
oția Zârnești, N. Rimbeț not. Poiana-Mă- 
ului, Geras. Popa înv. cu soț'aParaschiva 
upranumită și regina balului Christian, 
. Vodă not. cu soția Zârnești, G. Nastea 
ice-not. Zârnești, I. Guiman not. Holbav, 
os. Drăgoiu teol., G. Guiman comerc. și 
.oția d-i a P. Babeș Poiana-Mărului.

CaBsa a numărat 110 coroane ve- 
ut brut.

Inmuind îneă odată condeiul în căli- 
năr, ca încheiere pentru acest raport 
ifirm, că arangearea de producțiuni cu 
tinerimea școlară, cu tinerimea adultă, atât 
la sate cât și la orașe — sunt făclii aprinse 
pentru redeșteptarea și renașterea popo
rului român, menite a coase zi de zi în 
pânza albă a steagului național câte-o 
literă de aur, iar’ dacă cu toții de preiu- 
findenea vor lucra, multe litere de aur 
vor străluci pe acel steag, sub care cauza 
noastră sfântă va triumfa în mânia tutu
ror vitregităților timpului, prin caro se 
strecoară viața noastră.

Raportorul,

Raport
dospro activitatea societății „Petru Maior11 

pe anul adm. 1906/7,
Conform hotărârii din anul trecut, a 

societății publicăm și de astădată raportul 
prin ziarele noastre de frunte.

încă dela începutul acestui an o nouă 
viață, viața regenătoare ce trebuia să-și 
aibă locul și în sânul studențimii, se pro
mitea prin cei grupați în jurul societății 
— nu numai de dragul ședinței de con
stituire.

Progresul realizat s’a manifestat în 
sârguința mai mare, ca în trecut, în cer
cetarea ședințelor, a cărților din bibliotecă 
(complectată după cât ne-au permis pute
rile bănești), al cabinetului de lectură în
zestrat cu toate ziarele și revistele noastre 
de seamă (celea mai multe le-am primit 
gratuit) ; prin numărul mai mare și mai 
vârtos programul variat, bine întocmit al 
ședințelor literare.

S’au ținut cu totul 50 ședințe: 22 
de ale comitetului, 13 literare (2 festive), 
5 mixte, 6 administrative ; generale ordi
nare și extraordinare câte 2.

In celea literare s’au cetit 28 lucrări: 
conferințe și dări de samă. S’a dat mono
grafia mai multor părți locuite de Români 
(Câmpia, Maramurășul, Zarandul), s’au ana
lizat scrieri de ale scriitorilor noștri de 
valoare (Angliei, Delavrancea, Gane, lorga, 
Moruzzi, Sadoveanu, Sandu-Aldea ș. a.); 
s’au cetit capitole din istoria noastră na
țională, iar ocazional s’a vorbit despre 
morții noștri mari.

Astfel drept omagiu marelui lor nu
me s’a vorbit despre I. Vulcan, B. P. Haș- 
deu, Marian și Grigorescu. Dintre aceștia 
I. Vulcan fiind membrul nostru onorar, 
societatea a luat parte la înmormântarea 
lui prin o cunună. Ne-a părut foarte rău 
că am fost împedecați să participăm la 
înmormântare în delegație, mai ales că a 
de amară și proastă, când o beai cu oa
meni cinstiți și de înțelegere ca Sfinția 
Ta, e bună, prin urmare beuturatotdeauna 
e bună numai oamenii sunt răi*.

Ca mijloace de învățământ aveam o 
tablă și o lădiță cu litere de mucava.

In fle-care dimineață învățătorul Că- 
buz atârna patru litere pe tablă și ne 
spunea cum să numesc, iar noi ziceam 
după el, apoi ne scotea pe rând din bănci 
șl fie-care trebuia să știe care literă este 
A, care B și așa mai departe.

Ca să nu le murdărim cu degetul, 
fie-care școlar avea un bețigaș de lemn 
sculptat de părinți numit răboj, cu acesta 
arătam literile la tablă. Pe lângă mijloa
cele acestea de învățământ mai aveam și 
și altele inventate de dascălii noștri;

O scândură ovală de mărimea unui 
cârpător pe care s’ar fi putut lăfăi în de
plină libertate o mămăligă de om sărac; 
pe acest cârpător dascălul Câbuz a de
semnat pe blândul animal, care a avut 
cinstea de a purta pe Mântuitorul lumei 
prin Ierusalim. Acelui școlar, care nu-și 
știa lecția i-se atârna cârpătorul de gât 
și trebuia să facă reclamă până acasă și 
înapoi; fetelor, cari ajungeau în aceași 
categorie cu băeții, adică cari nu-și știau 
lecția li se atârna o trocuță de gât, inven
ția dascălului Sava Berghea. 

fost atâția ani (și primul) președinte al 
societăței noastre.

Cu ocaziunea desvălirei monumen
tului din Iași a Iui Vasile Alexandri, so
cietatea a ținut o ședință de comemorare, 
vorbind unul dintre membrii societății (d-1 
Onisifor Ghibu) despre însemnătatea și lo
cul lui în istoria și poesia română.

La moartea lui Vicențiu Babeș, unul 
dintre inițiatorii și cei mai activi membrii 
onorari și binefăcători ai societății, ne-am 
dat semnul recunoștinței prin participarea 
în corpore, prin cunună, prin o vorbire a 
președintelui și prin cântarea prohodului 
din partea corului nostru.

Dintre actele de omagiu ale anului 
cel mai însemnat, fără îndoială, a fost șe
dința festivă, aranjată în localul societății 
cu ocazia desvălirei bustului lui Alexandru 
Mocsonyi, lucrat de regretatul sculptor 
Liuba. In presența mai multor domni și 
doamne a spus președintele societății un 
cuvânt de deschidere despre însemnătatea 
lui Alexandru Mocsonyi, pentru Români, 
iar președintele comisiei literare d-1 O. 
Ghibu, a ținut o conferență despre activi
tatea filosofică [a lui; partea cealaltă a 
programului s’au compus din declamări, 
cântări și piese orhestrale.

Activitatea societăței nu s’a mărginit 
însă numai între zidurile ei, ci în două 
rânduri: în 15 Decemvrie prin o ședință 
festivă, iar în 9 Martie prin marele con
cert, am făcut un pas de apropiere între 
noi și colonia română de aici.

Ni-s’a dat să vedem, noi pentru pri
ma oară, înjghebându-se un cor mixt ro
mânesc, la care au participat mai multe 
doamne și d-șoare din Budapesta, secerând 
aplause binemeritate. La aceasta ședință 
festivă am avut și concursul d-șoarei Va
leria Pap și al d-lui Vas. Drumar.

Iar marele concert din Martie—care 
cu toate piedecile voite și întâmplătoare 
a fost un eveniment epocal în viața bu- 
dapestanilor — a reușit cât se poate de 
bine, având iarăși concursul mai multor 
doamne și domnișoare, parte dansatoare, 
parte cântărețe. Astfel doamnele Lucia 
Cosma și Triteanu, d-șoarele Virginia Gall 
și Valeria Pap. D-1 Dr. Tiberiu Brediceanu 
a binevoit a instrua și preda serala etno
grafică a d-sale, d-1 Drumar ne-a dat con
cursul cu violina ; iar corul societății, con
dus și acum de d-1 Dr. Leonida Domide, 
a cântat — câștigându-și pentru totdeauna 
un titlu de glorie — balada ^Constantin 
Brâncoveanul« a destinsului nostru com
positor Iacob Mureșianu, care însuși a 
avut bunăvoința să aziste la repetițiile 
corului.

Recunoscători pentru zelul, ce i’a de
pus d-1 Dr. Domide la instruarea corului 
atât în anul acesta, cât și alți 6 ani de 
pe vremea când era student, societatea a 
aranjat, cu ocazia plecării d-lui din Buda
pesta, o seară de adio, în care pe lângă o 
vorbire i-s’a predat un album cu iscălitu
rile membrilor societății, o baghetă cu 
monograma societății, iar d-nei un buchet.

(Va urina.)

NECROLOG- Cu adâncă durere aducem 
la cunoștința tuturor rudeniilor și cunos- 
cuților trecerea la vecinicie a preascumpei 
și neuitatei noastre soție, mame, surori, și 
bune: luliana G. Vancea nasc. Grama, 
întâmplată azi în 21 Ianuarie, 1908, la ora 
1 p. m., după scurte suferințe, împărtășită 
fiind cu ss. Sacramente ale muribunzilor, 
în al 66-lea an al vieții și al 37-lea al prea

Aceste metode de învățământ nu au 
avut durată lungă, că un țăran din co
mună din familia Răngescilor anume Ga- 
vrilă Ranga numit și Gavrilă lui Ionică, 
un soiu de oameni răi și arțăgoșl, văzân- 
du-și odrasle venind dela școală decorați 
cu menționatele instrumente, unul cu câr
pătorul, celalalt cu trocuța de gât, și-a 
sărit din țâțâni, a pus nevasta să-i facă 
miște clătite cu olei pe cari Ie-a copt cu 
metodul pedagogic introdus de jupânii 
dascăli adică cu cârpătorul și cu trocuța 
și așa bieții dascăli au fost nevoiți să in
troducă un alt sistem de învățământ Și 
nu și-au bătut mult cipul cu aflarea altui 
sistem, că au introdus pe repezală înghe- 
nunchiarea pe boabe de fasole, sucirea de 
urechi pe cari părinții școlarilor nu le mai 
puteau ușor stârpi, afară doar că venea 
câte unul pe Ia școală de mai turna câte 
o înjurătură număru unu la adresa das
călilor.

Cu încetul au dispărut toate acestea 
chiar și dascălii și acum școala din co
muna natală are patru învățători bine cu 
aliflcați și este una din cele mai bune 
școale de pe Vatra Oltului, la care fre- 
cuentează și elevi din comunele din îm
prejurime.

28,'XII 1907. De sub Surul.

fericitei sale căsătorii. Rămășițele pămân
tești ale scumpei și neuitatei decedate să 
vor așeza întru nădejdea învierii, spre veci- 
nică odihnă, Joi în 23 1. c., la oarele 2 '/2 
p. in., în cimiteriul bisericei parochiale din 
Ioc. Rugați-vă pentru ea 1

Blaj, la 21 Ianuarie, 1908 Georgiu 
Vancea, ca soț, Măriți și soțul Aurel Pop, 
Cornelia și soțul I. Rr. Hodosiu, loan Vic
tor și mireasa Nelli Deac, ca fii, Măriți, 
Getta, Margaretta, Aurelia, Alma, Corneliu, 
Lia, Livius, Letiția și Lia, nepoți și nepoate, 
Beniamin Fiilep, ca unchiu, văduva Anna 
Pop și fiii, văduva Amalia JGrama, ca su
rori, văduva Maria Grama născută Ilek, ca 
cumnată.

— Subscrișii, cu inimă frântă de du
rere, aducem la cunoștință, că prea iubitul 
nostru tată, socru, moș, unchiu și cumnat: 
losif Orian, v. archidiacon al tr. Olpretu- 
Iui, paroch gr. cat., în Șomcutul-mic, după 
un morb îndelungat, prevăzut cu ss. Sa
cramente ale muribunzilor, și-a redat no
bilul suflet în mâna Creatorului la 31 Ia
nuarie a. c., în al 81-lea an al vieției și 55 
a preoției. Osămintele meritatului v. ar- 
chjdiacon și preot jubilar, să vor depune 
spre odihnă în cimiterul gr. cat., din Ci- 
zorin în 23 Ianuariu a. c., la 1 oară d. m.

Cizeriu, la 21 Ianuarie, 1908, Aurel 
Orian, preot gr. cat. în Cizeriu, Eugenia 
Orian, măr. Flonta, ca fii, Grațian Flonta, 
preot gr. cat. în Cățelul rom. ca ginere, 
Mărioaca Orian, învățătoare, Emilia, Vic
toria, Valeria, Emil și Eleonora Prian, A- 
limpiu și Virginia Flonta, luliana Gaborfl 
m. Vălean, Rozalia Gaborfi, Iustina Ambro- 
siu, Augustin și Gavril Ciupe, ca nepoți, 
Emilia Butean, măr. Orian, ca noră, A- 
limpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei, ca 
cumnat.

Fiei țerina ușoară și memoria bine
cuvântată !

ĂBO1U1%

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI^.
Cu 1 Ianuariu st. v. 1908

se deschide nou abonament pe cuartalul prim 
al anului, la care invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

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

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

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

Abonamente numai la numărul poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
cordne, pe șdse luni 2 corbne

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

ADMINISTRAȚIUNEA.
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ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 23 Ianuarie. Ministrul 

de interne contele Andrassy a decla
rat în culoarele camerei, că în cazul 
când naționaliștii, Croații și disidenții, 
vor face opoziție proiectului pentru 
revizuirea camerei, parlamentul va fi 
disolvat în luna Maiu. Deputatul A. 
Vlad, care urma să vorbească eri la 
desbaterile proiectului cu privire la 
mărirea contingentului recruților, n’a 
apărut în parlament.

Budapesta, 23 Ianuarie. Deputa
tul Nagy Emil a depus eri în cameră 
proiectul pentru modificarea regula
mentului. S’a fixat ziua de 24 I. c. 
pentru motivarea propunerei. Depune
rea proiectului a provocat mare senzație 
deoarece nimeni nu se așteptă ca 
el să fie depus atât de curând.

Berlin, 23 Ianuarie. La demon
strația organizată eri de lucrătorii 
lipsiți de lucru a avut loc o ciocnire 
sângeroasă între polițiști și lucrători. 
Polițiștii și trupele postate pentru 
menținerea ordinei au fost siliți să 
facă uz de arme, rănind numeroși 
lucrători, între cari 5 foarte grav.

Berlin, 23 Ianuarie. Telegrame 
sosite din Tanger anunță că france
zii au suferit o teribilă înfrângere Ia 
Zetta din cauza lipsei de munițiunL 
Ei au fost siliți să predea orașul lă
sând pe câmpul de luptă 35 morți. 
Sunt și 35 răniți.

Petersburg, 23 Ianuarie. Din To
kio se anunță că japonezii se pregă
tesc din nou de răsboiu. Trupele au 
primit ordin să stea gata pentru ori 
ce moment pentru un răsboiu pe us
cat. Japonezii speră că din noul răs
boiu vor putea trage mari foloase e- 
conomice.

Bibliografie.
Partidul liberal și chestia țărănea

scă. Destăinuirile unui fost magistrat în 
afacerea Kogălniceanu de Toma Dragii,. 
doctor în drept dela Paris, fost judecător 
supleant la tribunalul Vlașca. București,. 
Institutul de arte grafice »Speranța«. Pre
țul 50 bani.

Producțiunea societății
sodalilor „Lumina*.

La 25 Dec. v. în ziua primă de Cră
ciun a avut loc în sala hotelului «Central*  
Nr. 1. producțiunea și petrecerea colegială 
a societății sodalilor români «Lumina*.  Fa
vorizați <’e timpul plăcut al serii de Cră
ciun, tinerii sodali au avut ocazie și de 
astădată a se convinge despre sprijinul 
moral și material, ce poporul cu dragoste 
și bucurie se nizuește a li-I întinde pen
tru cât mai buna lor reușită și întru ajun
gerea scopului filantropic ce-1 urmăresc. 
Nu era încă timpul începutului și Bala era 
ticsită de lume; oameni din toate părțile 
Brașovului, tineri și bătrâni erau așezați 
în jurul meselor, veseli așteptând cu ne
răbdare deschiderea petrecerei. — Progi a- 
mul a fost început cu o colindă «Mare mi
nune*  de P. Ciorogariu, esecutată cu pune- 
tuozitate și plăcut de corul mixt al socie
tății ; a urmat apoi »Sârba Doctorilor*  — 
tot cor mixt — cântare plină de accente 
românești, însuflețitoare, esecutată pentru 
prima oară înaintea unui public așa nu- 
măros, aducând aplause și laude nesfârșite 
simpaticului compozitor, dirigent al coru
lui societății; frumos a fost cântat marșul 
«Cântec ostășesc*  de C. G. Porumbeacu, 
cu ca^e s’a încheiat șirul cântărilor. Cea 
mai mare plăcere a cucerit-o sârba doc
torilor, care între aplauze prelungite a 
fc st ropețită. La acest loc trebue să amin
tesc despre mulțumirea generală, ce a 
produs’o d-1 dirigent, Nic, Oancea, înv., 
prin instruarea puctuoasă a tinerilor so
dali, și ezecutarea deamnă de laudă a cân
tărilor bine alese. Munca ce-a depus-o d-1 
dirigent și-a avut rezultatul seu bun mo
ral și material, publicul număros l’a pri
mit cu aplauze nesfârșite, căci plăcerea, 
la a cărei gustare venise, depusă în fru
moasele cântări românești, a gustat-o în 
adevăr ascultând cu dragoste esecutare» 
celor 3 piese; iar sodalii coriști și-au ex
primat dragostea și bucuria, respectul față 
de dânsul prin ascultarea lor și esecutarea 
corăspunzătoare a cântărilor. — Acum să 
trecem la pun tul 4 — și ultim — format 
de farsa în 5 acte «Nepotul răsfățat*  de 
A. Kotzebue, prelucrată de T. V. Păcățian. 
întreagă acțiunea se învârte în jurul ne
potului Iancu (D-i Tr. Purcărea) fiind aju
tat de d-l Somnulescu (d-1 D. I. Ardelean) 
șl Doamna Anica, soția sa (d-șcara M. 
Pricu). Au jucat rolurile celelalte d-șoara 
M. L’atti (Dora fiica lui Somnulescu) apoi 
d-șoara Elena Bumbea, d-1 Șt. Frigător 
și I. Zamfir. — Pentru a face critica per
soanelor tr trebui să examinăm întâi piesa 
însăși, aleasă nu tocmai potrivit pentru 
puterile tinerilor sodali. Deși au avut di- 
ligința și ta unii din ei sc observa chiar 
învățarea deplină a piesei, la alții din con
tră pe lângă puțină repetiție, se vedea o 
mimică îndestulitoare și accentuarea cu- 
raîă, românească și neschimonosită a cu
vintelor — ceea ce cred a fi o parte a 
scopului sau mai bine, mijlocul de a a- 
junge la scopul cultura), ce-1 țintește so
cietatea — totuși pot zice la sigur, că- 
dacă puterile tinerilor diletanți ar fi fost 
încercate în o comedie ușoară și scurtă 
— de oare-ce nu-i eschis că lungimea 
farsei în 5 acte i-a obosit mult — în un 
vodevil potrivit ales, o piesă deAIexmdrî 
sau un autor mai modern, reprezentația 
între împrejurările date ar fi ajunsculuneft 
mulțumirei tuturor, O piesă streină, tra
dusă sau localizată e la tot cazul mai 
grea și mai obositoare decât una româ
nească originală, ușoară și mai scurtă. — 
Nu lac aceste observări cu scop de ad s- 
ciiraja pe tinerii sodali, de a le micșora atra- 
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gereași dragostea față de teatru, căci nu 
vreau și nu pot aiee, că piesa n’a reușit, — din 
contră după cât puterile i-au ajutat, apoi 
după timpul stat la dispoziție pentru în
vățarea piesei în 5 acte, ea a corăspuns 
diligentei particulare fie-căruia, ea a plă
cut prin sce»ele-i ușuratice și poporului 
și a mulțumit încât-va pe conducători;
— vreau numai a le atrage atenția asu
pra pieselor românești originale, scurte 
și ușoare, corăspnnzătoare forțelor lor 
declamatoriee, a căror reprezentare pro
duce nu numai o plăcere și veselie gene
rală, dar contribue la ridicarea cultu
rală, folosind, prin ezecutarea lor punc- 
tuoasă, nu numai spre a stârni o admi
rare și bucurie sufletească momentană, ci 
tocmai prin asta instruând și mărind 
atracția poporului față de tot ce-i româ
nesc. Doresc și cred, că mulți alții doresc, 
ca și mine, de a se urma această cale 
indicată în șirele de mai sus — Decla
mația — care înainte de asta forma tot
deauna 2 sau 3 puncte ale programului
— a lipsit; au lipsit 2—3 poezii recitate 
cu însuflețire și producătoare de mai 
mare însuflețire și mulțumire, — ceea ce 
de altfel se esplieă prin durata lungă a 
piesei teatrale. — După piesa teatrală au 
urmat frumoasele jocuri naționale »Călu- 
șerule și «Bătuta* *,  ezecutate de 12 tineri, 
în mod minonat. In costumele lor bogate 
naționale, eu pașii hotărâți în marș miii- 
tăresc și cu mișcările svelte și iuți în de
cursul figurilor, cei 12 călușeri au secerat 
aplauze nesfârșite și urale pl’ne de laudă 
pentru ei și societatea, ai cărei membrii 
sunt. — După miezul nopții — la 1 oară
— era, când s'a încins o horă, cuprinzând 
pe tineri, bătrâni, domni și popor, femei 
și bărbați, <ari așteptaseră cu nerăbdare 
începutul joenrilor naționale, să poată fi
gura și ei în rolul activ al petrecerei; în
tr’o însuflețire generală, într’o veselie cres
cândă s’a continuat dansul pănă la ziuă. 
Era 6 oare dim., când fericiți și mulțumiți 
în sufletul lor, să risipiră cu dragoste pe 
ziua albă oamenii, cari prin obolul lor, 
prin jertfe materiale, au căutat să răsplă- 
tiasiă — după cum i-au ajutat puterile,
— munca și ostenelile tinerilor sodali, con
lucrând astfel împreună pentru ajungerea 
scopului frumos al societății și pentru ri
dicarea nivoului cultural și național al în 
tregului popor.

Uu ziar al reumaticilor.
In Germania apare un ziar al reu

maticilor.
Prin aceasta bolnavii atinși dereumatizm 

discută asupra simptomelorboalei lor și vor
besc de tot ce le-a alinat durerile. Medicii 
contribuesc cu articole bine făcute asupra 
diferitelor faze, simptorae și specii de reu
matism, șl asupra progreselor ce s’au ob
ținut în tămăduirea boalei.

$

0 nuntă în lumea miliardarilor.
Din New-York se anunță că familia 

Wanderbilt a luat măsuri pentru a evita, cu 
prilejui căsătoriei dintre miss Gladys Wan
derbilt și contele Szdchenyi, importunarea 
mirilor din partea publicului. Contractul 
de căsătorie prevede că contele Szdchenyi 
va avea dreptul să beneficieze numai de 
venitul averei soției sale, venit care se ri
dică la 5 milioane de dolari pe an. Cadoul 
făcut miresei de cătră mire constă în bi
juterii antice aparținând familiei Szdchenyi.

*
Hazlia cerere a unui jurat.

La sfârșitul unui proces care a avut 
loc alaltăieri la Curtea cu jurați din Viena, 
și care a durat până la orele 4 dimineața, 
un jurat a cerut președintelui, în mijlocul 
ilarităței generale, o scrisoare în care să 
certifice că ședința a durat într’adevăr până 
la ora 4.

Aceasta pentru ca juratul să se poate 
justifica față de soția sa, care e foarte ge
loasă și cicălitoare.

Președintele a satisfăcut imediat ce
rerea juratului, râzând cu poftă împreună 
cu asistența de această originală întâm
plare.

O rețeta încontra frigului.
O astfel de rețetă a dat odinioară un 

cerșetor, unui rege. Regele era Enric al 
IV-lea, zis. și cel bun, iar cerșetorul un 
Gascon.

Rip.

Tăciunele de grâu.
Nimic nu este mai rău și mai păgu

bitor pentru grâne, ca tăciunele, care crește 
și el rsemenea grâului în spice și mai nu 
să deosebește do acestea decât la grăunțe, 
cari adecă în locul acestora fac un fel de 
grăunț învăluit tot în pleavă, dar care 
conține un ftl de materie neagră, la în
ceput moale, iar după-c» se coace să face 
aspră și făinoasă. Cu prilejul îmblătitului 
materia aceasta să sparge apoi din pleavă 
și umple de un praf negru întunecos, nu 
numai grăunțele de grâu, cu cari vine în 
atingere, ci chiar și pe îmblătitori.

Praful acesta de tăciune, ce să îm
pinși e cu prilejul îmblătituiui, nu e alta 
decât sămânța Bau sporii tăciunelui viitor, 
care adecă să acață de grăunțele sănă
toase ale grâului și le fac une-ori, când 
e tar« mult, negre de tot, așa că apoi mă- 
cinânduise grâul în starea aceasta, pânea 
Scuta dintr’u astfel de făină, să face neagră 
de tor. De aceea apoi în asemenea cazuri, 
grâul trebue spălat de mai multe-ori în 
apă curată, dacă voim ca să putem face 
rfip ei o pâne ceva mai albă și mai bună.

Tăciunele de grâu, încuibându-se 
idată în holde, nu piere așa ușor, ci tre- 
bue să îutrevină economul cu anumite 
mijloace potrivite, cari aplicate apoi cu 
cunoști-nță și la timp, îl fac in cele din 
turnă de să nimicește și nu mai poate 
redi. Tăciunele de grâu sa ține de familia 
părăsitelor și a ciupercilor, care ca și a- 
cestea trăesc pe trupul altor plante sau 
putrăjuni. El este de două feluri: făinos și 
grăuuțos. Cel dintâiu, adecă cei făinos, 
molipsește numai o parte a grăunțului, 
iar cel de al doilea molipsește grăunțul 
întreg și 1 preface în tăciune. După cer
cetările natural-știlor, priciirle, cari dau 
naștere tăciunelui de grâu sunt urmă
toarele :

Dacă pe timpul, când să formează 
grăunțele în spic plouă și apoi îndată se 
face uoare, atunci aeelea să prea înmoaie 
și uscându-se în starea aceasta să face 
tăciune din ele ; dacă să aruncă gozurile 
de sub ciur, când să cerne astfel de grâu 
molipMt de tăciune, la gunoiu, iar gunoiul 
sâ duce pe sămănăturile de grâu, atunci 
încă si face tăciune, de oare-ce gozurile 
ace ea conțin sămânța lui; dacă să samână 
grâu, care a fost molipsit de tăciune ; dacă 
să samână târziu, colo prin postul Crăciu
nului ; dacă păo ântul nu e lucrat bine, 

dacă aeela e rău, sarbăd și prea rece ș. a. 
atunci de regulă să produce și în roada 
viitoare tăciune.

După număroase cercetări și ispitirii 
s’a putut constata, că sămânța tăciunelui 
de grău după ua an își perde puterea ro
ditoare. De aceea apoi unii economi sunt 
de părere, că grâul vechiu s’ar putea să- 
mâna și dacă a fost molipsit de tăciune, 
căci dacă nu să ivesc unele din pricinile 
de mai sus, nu mai produce de acela. Dar 
e constatat de altă parte, că grăunțele 
grâului vechiu nu răsar toate, de aceea 
nu să prea recomandă sămânatul lui.

Pentru a feri încât-va grâul de tă
ciune din timpurile cele mai vechi s’au 
folosit văruitul aceluia. Despre aceasta ne 
spune și Virgiliu în Georgicele sale, eă 
adecă vechii Romani îutrebuințau aceasta 
metodă, ca pe cea mai bună și mai simplă 
totodată.

Mai târziu în evul de mijloc, econo
mii au început a mai întrebuința și un fel 
de leșie făcută din apă, cenușă de lemn 
și var. Pe la începutul veacului al 18-lea 
iutaiș, a aflat un fel de sare de nitru supra
numită și peatra filozofică, în a cărei leșie 
se înmuia adecă grâul de sămânță mai 
înainte de sămânat.

Tot pe atunci, unii economi din Fran- 
cia au început a înmuia grâul desămânță 
într’un fel de leșie de cenușă, balegă de 
vacă, ud și apă. Această metodă însă avea 
de scop mai mult grabnica încolțire și ră
sărire a grăunțelor sămânate, decât nimi
cirea săminței tăciunelui de grău.

împrejurarea aceea, că o corabie în
cărcată cu grâu, ce venea din Azia s’a 
cufundat aproape de Bristol în mare, unde 
apa era tare sărată și astfel grâul acela 
nu să mai putea întrebuința la facerea 
pânei, ei numai pentru sămânat, a adus 
cu sino ca tăciunele să piară cu totul din 
holdele sămânate cu astfel de grâu, ser
vind totodată și de învățătură economilor 
pentru viitor

Tuli, un scriitor ne spune, că econo
mii întrebuințau apa sărată împotriva tă
ciunelui încă de pe la anul 1660.

O altă metodă pentru văruitul grâu
lui de sămânță este și aceea a lui Dom- 
basle, care constă dintr’o leșie de pucioasă 
var, sodă și apă, dar nici aceasta nu s’a 
prea bucurat de o primire călduros: ă din 
partea plugarilor, deoarece era prea 
costisitoare adecă prea scumpă pentru ei.

Intre toate metoadele și mijloacele 
arătate până aci, nici unul nu e recunos
cut așa de bun pentru nimicirea tăciune
lui, ca leșia de peatră vânătă, care spre 
scopul acesta să topește inai întâiu în apă 
ceva călduță, «poi să amestecă cu câte 
100—200 litri de apă rece, pe carea o tur
năm apoi peste grâul pus în ciubere, unde 
să amestecă apoi bine și astfel să lasă de 
sara până dimineața. In dimineața urmă
toare grâul muiat să scoate afară din 
ciubere, să întinde Ia soare, ca să se uște 
și apoi după două zile să poate sămâna. 
Cu două chilogramo peatră vânătă, să pot 
curați 10—12 hectolitre de grâu.

De oare-ce peatra vânătă nimicește 
mai tare decât toate celelalte Jeșii să
mânța tăciunelui de grâu, s’a constatat, 
că ea e cel mai bun mijloc pentru stîr- 
pirea aceluia. Dar s’a mai constatat și 
aceea, că praful acela, ce să dezvoaltă din 
peatra cea vânătă cu prilejul sămânatului 
din mână poate să devină vătămător, ba 
poate chiar și primejdios pentru sănătatea 
plugarilor, dacă acela să înghite prin ră
suflare într’o măsură prea mare. De aceea 
apoi economii practici s’au gândit la afla
rea unui alt mijloc mai puțin vătămător 
și primejdios pentru sănătatea plugarilor.

Cvarante Descalone din Francia a 
aflat în timpul din urmă un nou mijloc 
pentru văruitul grâului de sămânță nu- 
mindu-1 germinator, care are toate însu
șirile petrii vinete numai cât nu este p.șa 
vătămător sănătății omului. De aceea s’a 
și recunoscut, ca cel mai bun mijloc pen
tru văruitul grâului de sămânță.

De sine se înțelege, că toate mijloa
cele înșirate aci să pregătesc mai anevoie 
șj chiar cu oare-care cheltueală. De aceea 
apoi și vedem, că economii noștri între
buințează mai mult laptele de var pentru 
grâui de sămânță, când acela e molipsit 
de tăciune și numai când văd, că nu ajută 
nimic mai cearcă și akele, despre cari aud 
adecă, că sunt mai bune și mai nimerite, 
ca cele cunoscute de ei.

loan Georgescu.

Dare de seamă și mulțumită publică.
Cu oeaziunea petrecerei aranjate de 

«Reuniunea femeilor rom. gr.or. din Bran*  
în ziua de 8 Ianuarie st. n. 1908 au bine
voit a contribui următorii domni:

Ilustritatea Sa D-l Ioan Cav. de Eliș- 

cariu jude de curie 10 coroane; D-l Dr. 
Iulius de Pușeariu jude de tablă 10 co
roane; Ilustritatea Sa D-l Dr. Ilarion Puș- 
cariu arcbimandrit, Emil Bota pretore, Dr. 
Emil Târnoveanu medic, George Moșoiu 
Zârnești, câte 5 coroane ; Herszenyi Bela 
primpretore, Konczvalt Ferencz fbrster, 
Axente Moșoiu notar, George Babeș preot, 
D. Tatulea preot, Vicențiu Dimboi con
tabil, George Tișcă preot, câte 4 coroane; 
Iancu Turcu pretore, Moise Brumboi preot 
greco-cât., Bariu Reit preot, Kovâcs Kâ- 
roly preot rom. cat., Dr. Zecha veterinar, 
N. Spârchez înv., N. Suncoanu înv., N, 
Crăciun notar, Anton Cosma, I. Colan, 
Ioan Berariu, Girgaa Dezsd înv. de stat. 
Iacob Popa notar, Mihail Nistor, George 
Mănoiu, N. Pivariu, N. Bos înv., I. Bratu 
Pușeariu, Zinove Tătulea, D na Elena Com- 
șia Baiu, loan Aldia, Gașpar Kluscb câte 
8 Goroane; Ioan Tătariu c. 2'80; N. Ari- 
șanu, Ioan Mănoiu, G. G. Gerbacea, George 
Moșoiu înv., I. Prodan, I. G. Gerbacea câte 
c. 2'40: D-șoara Iustina Dan învățătoreasă, 
Cornelia Danga, Aladâr Zecha, Ernst Weber, 
Emil Reit înv., loan Aula înv.,Ioan Stoian, 
Heinrich Lukasz, Bariu Noghia, câte 2 co
roane : Valeriu Pană c.1'30 ; loan Pușeariu 
înv., George Tatoiu ștud., Iosif Pușeariu 
stud., loan Nenciu, N. Picu, loan Picujun., 
Liviu Berariu, Samuel Lukasz, loan Gri- 
deanu. N. Muscat?, N. Vlad câte c. 120. 
Suma coroane 185 70; Dela Tombolă s’a 
încasat suma de 79'20; la olaltă coroane 
264'90; Substrâgând spesele 97'50 ; Resultă 
deci un venit curat de coroane 167'40. 
care s’a depus la banca Parsimonia spre 
fructificare în favorul Reuniunei.

In numele Reuniunei esprimăm și pe 
aceasta cale sincerile noastre mulțumite, 
tuturor Domnilor contribuenți, precum și 
St. Doamne cari, au binevoit a mai con
tribui cu obiecte pentru tombolă.

Tot odată aducem mulțămită și Dom
nului Fritz Miihlbăcher pentru că a bine
voit a ne oferi și luminatul gratis.

Bran, în 8 Ianuarie st. n. 1908.
Livia Popovici Ecalerina de Pușeariu 

cassieră. presidents.

Emil Reit 
secretar.

U terior a mai incurs dela d-l preot 
Victor Pușeariu, Sohodol cu taxa de In
trare 3 coroane, la tombolă 2 coroane și 
2 coroane ca răscumpărarea felicitărilor 
de anul nou.

MULTE Șl DE TOATE.

într’o zi nespus de rece, când păss 
rile chiar cădeau moarte de ger, de p 
coperișele caselor, Enric al IV-lea trece 
învălit într’o blană groasă, pe Pont-Neui 
Aci zări un Gascon plimbându-se foarfa 
vesel, ca și când ar fl fost zi ferbinte d> 
Iulie, deși " omul era, așa zicând, gol pușcă 
Avea pe dânsul niște haine vechi și sub 
țiri ca frunza.

— «Prietine, — îl întrebă regele, — 
nu ți-e frig«? — «Nu, Sire«. — «Cum st 
poate? Nu degeri în hainele astea? Ei 
unul aproape am înghețata .— «De, — zis» 
Gasconul — nici Mărieitale nu ți-ar fi frig, 
dacă ai face ca mines.—«Dar ce faci*? — 
«Dacă te-ai îmbrăca și Măria-ta cu toate 
hainele, pe cari le ai, cum fac eu, n’ai 
simți gerul de Ioc« 1

Acest răspuns plăcu așa de mult re
gelui, încât porunci să dea numai decât 
Gasconului un rând de haine nouă.

domnii afionafâ, căzi pe 
yiua 5e 1 olanuavzic v. nu și-au, ze*  
inoit încă abonamentul, să binevoi 
iască a*l  zeînoi neamânat, ca să nit 
tizse, înteezupă espedazea ziazutui.

©Sff" S)e azi începând mt vom 
mai espeda foaia cetoz ce nu și^ău 
zeinoit abonameiztuC.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor respons.: Victor Branisee.

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată, 
că în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea acelor oameni, a căror sânge 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 sa fie cine-va care să dea tine
rimii deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot oe privește viața sexuală, 
trebue să fie eine-va eăru’a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și ou 
încredere neoazurile lor seorete. Dar nu e- 
în deajuns însă a destăinui aoeste necazuri 
ori și oui, oi trebue eă ne adresăm unui 
astfel dâ medic specialist, eonștiințios, oare 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a ejuta și morburilor c-e- 
deja eventual există, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare atât de măreață și 
pentru acest soop e institutul renumit în 
toată țara al D-rnlui PALOCZ, medic de*  
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
k6czi-ut 10), unde pe lâ -gă discreția eae 
mai striotă primește ori-oine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și suourile trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bilă, ohinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor cjilnice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de «file*  
repede și radical cu metodul snn propriu, 
de vindecare, chiar și cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilitice, boalele de fepe. 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
de confusie a minței, urinările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), văiă- 
măturile, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Peutni 
femei e sală de așteptare separată șt 
eșire separată. In ceea-ce privește cura,, 
depărtarea nu este piedeefi, eăoi dacă 
cine-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci ou plăoere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte disuret prin sori- 
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba româna 
se vorbește perfect. După Încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fie căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela IO 6re a. m. pănă la 5 dre 
p. m., (Dumineoa pănă la 12 dre a. m.)

Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital,, 
pesoialist, Budapesta, VIL, Râk6czi-fit IO..
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i;„R I U R E A N A“,
institut de credit și economii, societate pe acțiuni în Cap.-Mănăstur.

CONVOCARE.
■Invită prin

oare se va

«)
&)
c)
<9

ÎX1 §. 53. 1.
f)
9)

Prea stimații acționari ai institutului de credit și economii „RIUREANA“, societate pe acții, se 
aceasta la

a IX-a adunare generală ordinară,
ținea la 20 Februarie St. n. 1908 la 10 oare din zi, în localul institutului.

eud.VLXX&Xll -
Raportul direcțiunii.
Raportul comitetului revizor, asupra esaminării contului anual, a bilanțului și a propunerilor 

pentru împărțirea profitului curat.
Statorirea bilanțului anual și fixarea dividendei.
Alegerea alor 3 membrii în direcțiune în sensul §-lui 29 din statute.
Determinarea scopului spre care este a se întrebuința, la propunerea direcțiunei, suma amintită 
g-
Esmiterea alor 2 membrii pentru verificarea procesului verbal al adunării generale.
Eventuale propuneri făcute din partea direcțiunei făcându-se acționarii atenți la prescrisele § lui 

18 din statute.
Cap.-Mănăstur, la 17 Ianuarie 1908. \ rorti An

NB. §. 18. La adunarea generală au vot numai acei acționari, cari cu cel puțin o jumătate de 
an mai înainte sunt trecuți în registrul acționarilor, și ca atari cel puțin cu 2 oare înainte de adunarea 
generală a depus la direcțiunea institutului acțiunile sale, eventual documentele de plenipotență.

Contul Bilanțului._________________ * »_________ _______

Nr. 1.

Pentru 
Copil $î 
Adalți.

Autorități de ran
gul infâiu din loe. 
și streinătate reco
manda făina lui Kn- 
feke pentru copii ca> 
cel mai bun nutre- 
mânt la vomuținnî 
(vărsătură , diaree, 
catar de mațe etc.

„Der Saugli»g“ broșură instruc
tivă sa capătă gfr»tl« în locurile do 
vânzare sau la B. KUFEKE, TVien I.

hferează
cu garanție, 

asortiment be 
sat de tot so-

recunoscută ca prima 
solidă :

“CL

iul, firmă de mulți ani 
și foarte

Prima Pepinerie cq Tite nobilitate 
de pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Meiiaș [ArâeaJJ. 
Cereți Catalogul prețurilor!

Catalogul conține scrisori de recuDOȘ- 
tiDța din toate pfirțile ț-Srei. Fiecare pro
prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a oomanda de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în scrÎB la vre-o 

persoană cunoscută.
[8012,27—47.]

i

N-rul 
eărții ACTIVE: Cor. fii

.N-rul 
cărții PASIVE: Cor. fii

princ. princ.

60 Cont, oassa în numărar ..... 590 95 1 Cont. Capital social................................... 100000 _
6 „ Escompt cambial........................ 146650 94 4 „ Deposit fructificător .... 292957 91
8 „ împrumuturi pe oblig. . . . 357197 50 21 „ Reescont camb.................................. 117352 40

58 „ Imprum. hipotecar....................... 86796 40 31 „ Fond de rezervă ...... 40116 08
25 „ Spese de fondare 405—105 300 — 32 „ Fond special de rezervă . . . 3122 53
64 „ Mobiliar . . . 899-10—99-10 800 — 33 „ Fond de penziune....................... 12879 91
30 „ Casele institutului și realități . 13194 73 34 „ Fond cultural................................... 7859 20
38 „ Chirie restantă............................. 220 — 49 „ Dividendă neridicată .... 85 7C
4.8 „ Salate anticipate . ... . . 98 80| 54 „ Imprim, hipotecar cedat . 8500 —
51 „ Efece și acții la alte institute 4821 82 Interese transitoare................................... 17706 95

Interese anticipate , .............................. 3753 54 Profit curat............................................... 13344 —
Suma 613924 68 Sum a 613924 68

Numai cela mai fine și uscate

folosește fabriea Ceres, șl pro
duce din cele fără nici un adaos, 

:: în aparate foarte curate. ::

Ca p.- Manăstur, la

N-rul 
cărții 
princ.

INTRATE: Cor. fii
N-rul 
cărții 
princ.

E Ș I T E : Cor, fii

18 Cont. Tipar..................................................... 81 84 11 Cont. Interese: la hipotecari .... 5663 68
25 „ Ștergere din spesele de fondare 105 — 12 p „ la escompt. camb. . . 11313 55
64 „ Ștergere din Mobiliar .... 99 10 14 „ „ la obligațiuni . , . 28412 09
36 „ Interese la dep. fr........................... 20898 05 15 „ Penale................................................ 2239 51
39 „ Spese de birou și porto . . . 1511 80 19 „ Spese de proces ............................. 544 53
4-2 „ Contribuțiuni................................... 7948 16 28 „ Diverse............................................... 15092 46
43 „ Interese la reescompt .... 8585 30 88 „ Chirie............................................... 35 —
48 „ Salare........................ ..... 10733 80 52 „ Dividendă......................................... 6 23

Profit curat ............................................... 13344 —

Suma 63307 05 Suma 63307 05
fi

31 Decemvre 1907. 
loan Filip m. p., 

v.-președ.
m. p.,

George Petrovan m. p , 
director eseo.

Teodor Medan m. p., 
comptabil.

loan Drag&mir m. p., 
cftssar.

/

JDr. Vasiliu Lucaeiu m. p.,
președ.

Alesiu Stupariu 
secretar I. comptabil.

Petrovan Ioan m. p. Stefan Birle m. p. Vasiliu China m. p. Vasi’iu Mikalca m. p. Avâcom B. Hangea m. p., membrii. 
Contul bilanțului, contul profitului și al perdenlor — confrontându-se cu cărțile principale și au

xiliare ale institutului — le am aflat conform și esact.
Dat Cap.-Manăstur, la 17 Ianuarie 1908.

Vasiliu Haste m. p. Nic. Lupan m. p. Alesandru Marica m. p. Alesandru Simon m. p. Șhtrani luliu m. p. Greble Aurel m. p. 
meaabrit în comitetul revizor.

împărțirea profitului curat în sumă de 13344 cor.
în conțelegere cu comitetul revizor facem următoarea propunere:

a) 5# dividendă statutară ....
b) 20# pentru fond de rezervă . .
c) 3# pentru fond special de rezervă
d) 5# pentru fond de pensiune . .
e) 2# pentru fond cultura! .....
f) 3# supra dividendă.......................
g} supra dotare fondului de rezervă .

Remunerațiune servitorului . .

pentru prăjituri, fripturi 
și ferturi.

Centra insei, rusiei și catariilnTjire efeet meii ’to"iAXL
Bomboane Pemete

ale lui RETHY
a se observă, ea la cumpărare să 3S 
se ceară expres Bomboane Rethy, B 
deoarece sunt mult© imitații iele, g|

1 Carton 60 bani.
Să cumpărăm numai 

RETHY Pernele bombdne! 11

5000 —
1668-80
250 32
417 20
166-88

3000-—
2800 —

40-89
13344-—

Astfel dividend» se statorește în 8# adecă 8 coroane de soție plătibilă la 15 Maiu 1908.

Direcțiunea.
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„Călindarul
Plugarului

pe anul 1908
Se poate procura dela 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov, 
eu prețui de 4® bani (filei*!},  

(plus porto postai (le 5 bani).

„SPERANȚA"
reuniune de împrumut și păstrare 

în BORGO-PRUND.

Convocare.
Reuniunea de împrumut și păs

trare „SPERANȚA1* va ținea a

XXIII-a adunare generală ordinară 
ta Borgoprund, la 23 Februarie 
1908 la 3 oare p. m.

Obiectele:
1. Cenzurarea rațiunilor, stato- 

i'irea bilanțului și împărțirea divi
dendelor.

2. Propunerile dtrecțiunei și ale 
consiliului de inspecțiune.

3. Raportul comisiunii esmise 
pentru modificarea statutelor.

4. Alegerea nnui membru sa
pient în direcțiune pe un an.

5 Propunerile membrilor.
Pentru cazul când la acest ter

min nu s’ar aduna membrii de ajuns 
în înțelesul statutelor, tot pi in acest 
anunț se convoacă a doua adunare 
generală pe 8 Martie iS08 la 4 oare 
jj. m.

Borgoprund, în 23 Ianuarie 1908. 

Dr. N. Hăngănuț m. p., 
directorul reuniunei.

„BANCA POPORALĂ" 
institut de credit șl economii soc. pe acții 

în Als6 Ârpăs (Arpașul-inferior.)

„Banca Poporală**,  noul institut 
de credit și economii soc. pe acții 
în Arpașul-inferior, începând cu 1 
Martie 1908 acoardă credite cam
biale, hipotecare și pre obligațiuni 
cu cavenți în condițiuni favorabile. 
Primește dppuneri păDă la 1000 co
roane, cu 5°/0 — iar depuneri mai 
mari și stabile cu 6% plătiudu-și 
daree erarială.

Arpașul-inferior, 22 îaauar 1808.

i-2,ao. Direcțiunea-

Pene de gâscă 
ieftine, din Boemia,L w 

pentru umplut perinl, î!
•• 5 Kilo nou curățite Cor. 9 60, mai •• 
.. bune Cor. 12.—, fulgi albi Cor. !! 
W 18—24, fulgi ca zăpada Cor. 30—36. $ H Se trimite franco cu r a mb ursă. Se W îl primește îndărăt sâu se schimbă ce nu ii țț convine cu rebomficftrea portului postai, țț 
ii BENEDICKT SACHSEL, Lobes 357 ii țț Post Pilsen, 23-7, Bohmen țț

*20 jfcifc X

La Fleurette Anti nicoîin
_______________________________-■■ i- ■ i : " -i

Tuburi de cigarete 
„ AntinicotiiP 

în cutii de țigarete.

original americane pentru Dame, Domn' și Copii.
Papuci albi de atlas. 
Papuci albi. 
Papuci de dans.
Papuci de gimnastică 
Papuci călduroși 
Papuci de postav.

Cisnie de lucru, 
lisine Halina. 
CiNMie de vânat. 
CI suie de călărit. 
(JamasBe.
Galas,i.

Gliete cu șinoare. 
Gliete cu nasturi. 
Giaete cu zug.
Glide de voi-jiu. 
Pantofi de casă

§ a TuX*!  h 2 1 1 1 P 3 i ft CV

1 T* 1 V n

pentru Danse, Domni și Copai,
Calitate solidă. — Magazin de încălțăminte - Mare asortiment.

Lai0"mo<ier" ALFRED IPSEN Kronstadt, Prețuri ,efti"e-
Strada Vămii nr. 36, (vis ă-vis de Cafeneaua Transilvania).

V Singurii contrahenți:
MESSTOKF, DEfilÂ & Co., 

IS HST i.
Vânzare în detail în toate prăvăliile mai bune de 

încălțăminte, mede și articole de cauciuc.

La 7 Expoziții publice cele dintâiu premii I

I’

Gramaphane, Mărfuri de galan
terie, jucării, rechisite de voiaj, 

foarte solid executate și cu prețuri 
foarte ieftine se pot cumpăra dela

Fr. Z. Knaller, 
magazin de mărfuri de galanterie. 

P.4-4.) Brașov, Strada Vămei nr. 2.
♦- «4-

Maestru de lemnărie cu diplomă.
Subscrisul am onoare a aduce Ia cunoștința Onoratului 

Public din Ioc și dela sate, că âafi în întreprindere 

Ori și ce fel de construcțiuni de lemnărie, 
g d. e.:

Acoperișe de case și Șuri, Foișoare, Podeli, Porți, 
§1. Pălanuri (stoboare), Scări (drepte) cable și rotunde, 

et-, în sfârșit toate lucrările ce cad în branșa aceasta să fac 
ra sub conducerea mea proprie.

Apelând la sprijinul On. Public, rugându-1 a mă aviza oliiar 
SI și numai prin o carte poștală, rămân

cu toată stima

p Constantin Sibian,
SI maestru de lemnărie cu diploma,

(1G.2-3). Brașovul-vechiu Strada Crucii nr.

Liefer! complete Transmissions-Anlagen;,
Pdmpenfeuer3prilzen,Brennerenj.Brauerei- 
Einrichhjngsgegenstusammtf.Metall-Waren.

telegramm-adresseiMASCHIN TEUTSCH.

>șâi£*  te 
s
Ijc

I
ii
H 
i
I®

£=
ÎS
Irl

|g
i 
S
ii

7.

Gebrundet 1368
V-----EISEI!GIESS£REl

■ ",-"ERSTE' Ș®' 
iJlV' • KR0M5TÂDTER MASCIIINEN 
'£&'• ■ uMETMLWAREH-ITIBRIK

' •
>'?>OIPI0M

»■ - - '
MMl EN0 U 3G <38&<T?.

JSTALT - 
BEDARFS— i 

AHJlKtLu.fAIIRRADER.................
Jl/EtiEBțAbE.QQHPTOIRuNDFABRiK:. 

Blumenau Bahnstrasse?-9.

\^iTelephonN?122.

Liferează: întocmiri complete de transmisiune. 
Tulumbe de apă.
Instalaținui de fabrici de spirt și bere, 

și tot felul do mărfuri de metal.
JULIUS TEUTSCH, 

turnătoi'ie de fier, 
Blnmăna, Strada Gărei Nr. 7.

r

•v>

Antreprise de pompe funebre 
ZEL Tutsek.

BSrașov, Strada Porții ÎUr. 3. 
vis»â"vâs de Băcănia Steua Roșie.

Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așezământul 
seu de înmormântare bogat asortat în cari tdte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicrilirilOF de 8emn? de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și planticî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru copii; precum și cioclii.

Comande întregi se e3Gcută prompt și ieftin^ i a u 
asupra-mi și transporturi de morțî m 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la 
n E. T u t s e k>
c o —

,1 •.

Tinno-rafin A Mhi-mirthi Ri-annv


