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Numărul nostru jubilar.
Am fost anunțat ia început, că, 

în decursul lunei curente vom eda 
un număr festiv separat, prin care 
vom serba aniversarea de 70 de ani 
dela înființarea „GazeteiTransilvaniei".

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

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

De fapt „Gazeta Transilvanieit 
a încheiat ciclul al 70-lea, socoti,, 
după ani, la 31 Decemvrie 1907. Strict 
luat însă, calculând, anii deplini, îm
plinește 70 de ani numai la 12 Mar
tie st. v. a. c., deoarece, după con
cesiunea dobândită, numai in ziua de 
12 Martie 1338 a apărut primu! număr 
e! „Gazetei de Transilvania^..

Cel mai nimerit 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 
apari ți un ea lui.

Sperăm firm, că cetitorii și amicii 
foaiei noastre în fața 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 
să-l aibă.

Jranuscrm primim încă pănă la 
[inele lunei Ianuarie st. v.

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

FOILETONUL »GAZ. TRANS.«
x xx .•v.-.x. x.-.wxvx",v'v.wsxx:--.'*. xx x v x x v x v; x x x x

Cânt ee.
Să nu-mi mai eși în drum zîmbind 
Căci nu vom bate — aceeași cale: 
Tu te vei duce peste culmi 
Iar eu prin umbra de pe vale.

*

Să nu-mi mai câți în ochi cu dor 
Pornit din dragoste nebună, 
Și n’aștepta să-i vezi senini, 
Că-i noapte ’n suflet și furtună.

Să nu-mi mai spui cuvinte dulci 
Când crește liniștea ’nserării, 
Ci lasă-mă să ’nvăț de rost 
Povestea jalnică — a uitării.

Ecaterina Pitiș.

Din putere proprie.
Heinrich Schliemann, marele arclieolog.

(1822—1890).
— Urmare. —

>Când năcazurile sunt mai mari, a- 
tunci este mai aproape ajutorul lui Dztu«. 
Această fri moașă și veche sentință se 
împlini acum și la Schliemann. Deja de 
pe Texel înștiințase el pe binevoitorul său,

Abonamente la numărul jubilar:
In Austro-Unguria, pentru abonații „Ga

zetei" 50 bani, pentru alții 1 coroană.
In Româniți și străinătate, pentru abonații 

„Gazetei" 1 coroană, pentru alții 2 coroane.
Redacțiunea.

i

desbaterile în de- 
acesta sunt în- 

concentrează tot

Koșuthiștiî în delegații ungară.
De câteva zile 

legațiuni, cari anul 
trunite în Viena,
interesul zilei. In ședința de Luni a 
comisiunei pdntru afacerile străine a 
delegațiunei ungare, ministrul de ex
terne baron Aehrenthal șia făcut mai 
întâi expunerea, sa asupra situațiunei 
politice exterioare. A vorbit frumos 
despre desvoltarea pacinică în rapor
tul diferitelor state, care a fost spri
jinită de întâlnirile monarchilor și de 
conferențele miniștrilor statelor mari 
europene. A zis că politica monar
hiei noastre e cu bunăvoință față cu 
toate statele din peninsula balcanică, 
și tinde a mijloci alipirea economică 
și culturală a acestor state cătră ve
chile popoare ale Europei civilizate. 
Cu România monarhia stă în legături 
amicale, ca și mai înainte. România 
își vede de problemele ei dinăuntru, 
iar în cestiunile din afară merge cu 
puterile mari în fir.nă credință, că a- 

! ceasta corespunde mai mult intere
selor j?i. In ce privesce acțiunea de 
; reforme iii Balcani, br. Aerenthal zice 
i că Austro-Ungaria și Rusia a mers 
' mână în mână și în anul trecut, ni- 
zuind a duce în înplinire reformele 
după programul dela Miirzsteg. 
ste reforme au scopul de-a da 
poporațiunei creștine și de-a o
do cruzimile mohamedane și de asu
prirea autorităților turcești.

Se plânge mult ministru de ex- 
I terne în contra războiului de exter- 
| minare ce-1 duc creștinii ei între ei. 
Mișcarea bandelor a luat niște propor- 

i țiuni foarte mari, ear Turcii nu-și îm
plinesc datoria lor de-a oferi scutul 

i cuvenit poporațiunei expuse cruzimei 
I bandelor setoase de sânge. Sperează 
: că guvernul turcesc va înceta de a 
fi nepăsător față cu măcelărirea cre

Ace- 
scut 
feri

pe prietinul tatălui său, Wendt din Ham
burg, despre nenorocirea sa, și despre pla
nurile sale pentru viitor. întâmplarea no
rocoasă aduse cu sine, că Wendt căpătă 
scrisoarea tocmai când se afla la masă 
cu mai mulți prietini și cunoscuți. Conme- 
senii, văzând că prietinul lor își pierdu 
toată voia după ce a cetit scrisoarea pri
mită, îl făcură băgător de seamă, că asta 
nu se cuvine. El atunci le împărtăși toată 
istoria, Mișcați de compătimire să făcu 
îndată o colectă și se a lună suma însem
nată de 240 floreni. Darul acesta ajunse 
la Schliemann tocmai în momentul, când 
ei, silit de împrejurări. își căuta scăpare 
într’un spital. Lângă bani adause Wendt 
și o scrisoare de recomandare cătră con- 
zulul prusian din Amsterdam. Prin mijlo
cirea binevoitoare a acestuia Schliemann 
căpătă numai de cât un post în biroul 
unui neguțător. Mulțumită lui Dumnezeu, 
acum iară putea fi sănătos, nu mai tre
buia să se prefacă, că este bolnav. Spre 
bucuria lui, durerea de piept, îi mergea 
tot spre mai bine.

Noua condiție, deocamdată era după 
placul lui, fiind-că deocamdată nu avea 
alta de făcut, decât să ducă la postă scri
sori și alte lucruri, să încasseze polițe și 
altele, in sfârșit îi rămânea destul timp 
ca să se îndeletnicească și cu cultura min
ții sale.

Ca să-și poată însuși o scrisoare fru
moasă, cu care nu se putea lăuda, luâ 
lecții la un caligraf vestit. Pe lângă aceea 

știnilor, în care poate până acuma a 
văzut o promovare a intereselor dom- 
nirei turcești.

Cu Italia, zice br. Aehrenthal, o 
ducem foarte bine, având sprijin cor
dial al ministrului de externe italian 
Tittoni. In cestiunea Marocului poli
tica monarhiei e amicabilă Franciei, 
și cu încredere în acțiunea ei. Vor
bește de bunele relațiuDi cu Ame
rica de Nord și cu Japonia, de con- 
ferența de pace din Haga, arătând ce 
s’a stabilit acolo, mai departe de ra
porturile comerciale politice, zicând că 
se va nizui în deosebi de a regula 
raporturile comerciale ale monarhiei 
cu Bulgaria, România, Muntenegru și 
Grecia. Trece apoi la legăturile din 
afară de drum de fier, de interes 
pentiu monarhie, și încheie c’o expu
nere a desvoltării serviciului conzular.

După esposeul acesta ministrul 
de externe arată ce măsură a luat în 
urma rezoluțiunilor aduse de delega- 
țiunea trecută. Spune că se va sili 
ca cât mai mulți din Ungaria să fie 
atrași în serviciul ministeriului de ex
terne, precum și în cel diplomatic și 
conzular, că a dispus ca autoritățile 
ministeriului său să corespondeze cu 
autoritățile ungurești în limba ma
ghiară ; că a luat măsuri ca în viitor 
laesamenele prescrise pentru diplomați 
să se esamineze și din dreptul public 
maghiar; câ a instituit o comisiune, 
care să se ocupe cu regularea folo- 
sirei emblemelor (Adecă să fie în 
viitor lângă emblema împărătească și 
cea ungurească).

A urmat desbaterea asupra e.s- 
punerei baronului Aehrenthal. Rapor
torul comisiunei, contele Thoroczkay, 
a ținut un discurs mai lung despre 
pretinsa atitudine ileală a României 
față cu Ungaria, din care cauză a zis; 
România nu merită laudele ce i-le 
aduce ministrul de esterne ! Spuse că 
regele român primește în audiență 
atât în București cât și în Sinaia, 
astfel de Români din Ungaria cari 
aici sunt cunoscuți ca agitatori na
ționaliști, că miniștrii vin des în Un
garia și aici se întâlnesc cu asftel de
începu să învețe limbi străine cu un zel 
și stăruință, vrednice de admirat. El ținea 
că negustorul, care vrea să-i meargă bine, 
trebue să știe mai multe limbi. Jumă
tate din leafa sa de 800 franci o folosi 
pentru studiile acestea. Cum că cealaltă 
jumătate de abia-i ajungea pentru trebu
ințele lui de viață, și că din cauza asta 
era silit să sufere mai multe lipsuri foarte 
simțitoare, - dela sine se înțelege. Lo
cuia întv’o manzardă (odăiță din podul 
casei) strâmtă, sărăcăcioasă, in care nici 
foc nu se putea face, pentru că nu era 
întocmită cu cele de iipsă. Dar ce-i păsa 
lui că, peste iarnă, era aproape să înghețe, 
vara se înădușa de căldură, că sgârcenia 
se așezase în cuartirul lui ca bucătar sta
tornic și dimineața nu-1 omenea cu alta, 
decât cu o fiertură din făina de săcară, 
iar la prânz cu o mâncare, care la nici un 
caz nu era iertat să fie mai scumpă ca 
16 finici... ce-i păsa lui? numai dacă prin 
asta îi tămânea mijloace pentru studiu, 
pentru luminarea mai departe a minții.

Cu zel de uecrezut se puse mai întâi, 
pe studiarea limbei engleze. In umbletele 
sale pentru afaceri totdeauna avea în mână 
o carte... strada, anticamera dela postă, 
sala de așteptare din casele de negoț, și 
altele, trebuiau să-i înlocuiască odaia de 
studiu. Ca să-și poată însuși o rostire co
rectă din englezește, Dumineca cerceta 
biserica englezească și rostea încet, după 
preot, fie-care vorbă. Prin deprinderea ne
întreruptă în învățarea pe de rostul, așa 
își întărite memoria, încât putea recita, 

agitatori, vorbește de harțe și cărți 
geografice ce ar fi lățite în România 
și în cari o parte din Ungaria ar fi 
indicată ca teritoriu românesc. Și alte 
bălăcarituri de acâstea. Sfârși acu- 
zându-i pe Români ca „iredentiști" și. 
zicând c’o astfel de politică româ
nească nu mai poate fi tolerată. Deci 
delegația trebue să atragă atențiunea 
ministrului de esterne.

A mai vorbit în cestiunea acea
sta și delegatul Szivak, zicând că am 
fi „în stare de răsboiu cu România" și 
cerând „intervenirea puternică" a mi
nistrului nostru de esterne.

încurajați de promisiunile amin
tite mai sus, ce le-a făcut br. Aehren
thal în favorul postulatelor maghiare, 
nesăbuiții kossuthiști au crezut că a 
sosit momentul să declare războiu 
și României, în așteptarea că bar. 
Aehrenthal, a căruia soție este 
unguroaică din familia Szechenyi, 
le va da în glas și va espeda la mo
ment o notă înfuriată la București. 
S’au înșelat însă amar în mintea să
nătoasă și în firea de adevărat diplomat 
a lui Aerenthal.

Răspunsul baronului Aehrenthal.
Ministrul de externe baronul Aehren

thal răspunzând alaltăeri acestor atacuri, a 
declarat că nimic nu dovedește cele spuse 
de mai mulți delegați că guvernul român 
prin atitudinea lui ar sprijini o mișcare 
distrugătoare întreprinsă de naționalitățile 
din Ungaria..

Ministrul declară că România în toate 
privințele pune mare preț pe bunele ra
porturi cu monarhia austro-ungară.

Până acum nu s’au prezentat date 
concrete că România ar fi făcut ceva care 
să dovedească contrariul. De îndată ce s’ar 
fi prezentat fapte concrete ele ar fi fost 
aduse în discuție.

Cu privire la plângerea unor delegați 
în ce privește atacurile pressei străine în 
contra Ungariei, baronul Aerenthal de
clară ca menirea reprezentanților Ungariei 
nu este de a juca rolul unei reacțiuni au- 
tomatice în contra atacurilor străine.

Atacurile aduse în contra României 
în comisiunea specială a afacerilor străine 
din delegațiunea ungară n’au găsit ecou 
în pressa vieneză. Nici un ziar nu se ocupă 
de această chestiune.

fără mei o piedecă, douăzeci de pagini, 
tipărite des, din ori-ce proză englezească, 
dacă le cetea numai de trei ori. Ei, așa 
memorie uriașă, este un dar dumnezeeso, 
care nu e dată ori-cui, și care nu și-o 
poate însuși ori-cine.

Cu toate astea, vânjosia lui, stăruința 
și zelul lui Schliemann erau ceva de ad
mirat. Opuri întregi din englezește, volu
minoase, ca de exemplu »dvanhoe< de 
Walter Scott, le învăța de rost, ca să se 
întărească în rostirea străină. Adesea 
pofta de învățătură îi alunga somnul de 
pe gene, așa că învăța noaptea întreagă, 
dacă nu, cel puțin cât era treaz. N’ar crede 
nime, și totuși este faptă, că după studiu 
neobosit de o jumătate de an, vorbia en
glezește, ca în limba mamei sale.

Acum începu să învețe limba fran
ceză, cu acelaș zel, și cu aceeași isbândă. 
După șase luni era și ’n aceasta desăvârșit. 
Din șase în șase luni următoare învăță, 
după aceea holandeza, italiana, spaniola și 
portugheza, dar nu numai ca să vorbească 
curgător în ele, ci să cetească și să scrie 
corect ca în engleză și franceză.

Pe lângă toate încordările lui, în
tr’un an de zile îi dispăru durerea de piept 
și n’a avut se mai sufere de ea nici
odată.

Zicala din Biblie inse, că >nime nu 
poate sluji la doi domnit, se împlini și la 
el. Cu învățătura negliga datorințele sale 
de serviciu. Ba i se mai suise în cap că 
slujba de »alergător< și servitor de bir ou
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Revista politică.
Proiectul pentru revizuirea re

gulamentului camerei a făcut săptă
mâna trecută guvernului multă bătae 
de cap.

Deputății eșiți din partidul kos- 
suthist (disidenții), pentru că acest 
partid și-a pus în cuiu principiile, au 
făcut adecă la desbaterea proiectelor 
militare o mică obstrucție, și aveau 
de gând să lungească desbaterea pâ
nă la 1 Martie. Guvernul era în peri
col să ajungă într’o mare încurcătură 
din cauza obstrucției. Se temea că nu 
se vor putea face la timp asentările. 
De altă parte în pactul cu Coroana 
guvernul se obligase că proectele mi
litare vor trece neted prin dietă încă 
înainte de sesiunea delegațiunilor. 
Ministrul Andrassy a intrat deci în 
tratative cu disidenții, și aceștia s’au 
învoit să renunțe la obstrucție, cu 
condiția ca proiectul despre revizuirea 
regulamentului interior al dietei să fie 
din nou pertractat înaintea unei co
misii, în care să fie reprezentate toate 
partidele și fracțiunele de partide. A 
doua condiție a tost ca imediat să 
se pertracteze în dietă: proiectul des
pre comasare, proiectul despre orga
nizația judecătoriilor și procurorilor și 
proiectul despre ștergerea dării de 
cap.

Cu toate că s’a încheiat acest 
pact, totuși dieta a primit Vineri pro
punerea deputatului Nagy Emil, ca 
revizuirea regulamentului să se facă 
conform dorinței guvernului, dar să 
fie valabilă numai pentru dieta ac
tuală și numai pentru afacerile inte
rioare ale Ungariei.

&

Sfârșindu-se desbaterea proiec
tului de recruți în dieta ungară, s’a 
început Sâmbătă desbaterea proiec
tului de lege privitor la regularea 
proprietăților clin Ardeal, care con
ține mai ales dispozițiuni referitoare 
la comasarea și parcelarea proprie
tăților. In cursul desbaterei a luat cu
vântul și deputatul Dr. Aurel Vlad, 
arătând că proectul nu e bun, căci 
prin el sunt apărate numai interesele 
proprietarilor mari, iar proprietarii 
mici vor fi expropriați. Arată că la 
comasări se întâmpla cele mai mari 
nedreptăți, așa că poporul se îndâr
jește și rezistă cu putere contra co
masării. Căci oamenii săraci simt 
cum prin comasare sunt scurtați în 
averile lor. Astfel nu e mirare, că se 
întâmplă revolte și vărsări de sânge 
cu ocaziunea comasărilor. Respinge 
proectul și cere altul mai bun.
nu se chiar potrivește cu demnitatea unui 
om, care știe vorbi și scrie șapte limbi. 
De altă parte patronii lui își ziceau, că 
pe un om, care nu-i în stare să îndepli
nească un post așa de jos, nu-1 pot înainta 
într’un post mai înalt. Fiind că ei nici 
odată nu-și luaseră osteneală, să-l pipăe 
mai de aproape, că unde-1 doare, aveau 
și dreptate. Alții știură mai bine să judece, 
de ce este capabil tinărul nostru. Ceidin- 
tâiu erau prietinii lui din Hamburg, cari 
îi cunoscurA talentul și-i prețuiau deste- 
ritățile. Prin nvjlociiea acestora căpătă 
Schliemann, în Martie 1844, postul de co
respondent și contabil în vestita casă a 
d lor B. H. Schriîder et Comp, din Am
sterdam, cu leafă de 1200 franci, care 
leafă, după ce stăpânii văzură hărnicia lui, 
și după ce se convinseră, cât de bine se 
folosesc cu el, i-se ridică cu 800 franci.

Cât de recunoscător s’a arătat Schlie
mann pentru dărnicia asta! El recunoscu 
îndată, că în afacerea SchrOder, lipsește 
un funcționar, care să știe limba rusească. 
»Vreau și trebue să învăț rusește« își 
zișe el și cu voința lui de fier și energia-i 
cunoscută se și puse pe învățate. Dar pe 
lângă toată truda lui, nu găsi alte cărți 
decât o gramatică rusească, veche, un 
lexicon și o traducere rusească, rea, de 
>Telemach«. in întreg Amsterdam-ul nu 
era nime care să dea instrucție din ru
sește, decât poate consulul rusesc, care 
desigur n’ar fi avut poftă de așa ceva. 
>Trtbue să meargă și fără dascăle, gân-

Desbaterea acestui proect s’a în
trerupt deocamdată, deoarece dieta 
u’a ținut ședințe în săptămâna acea
sta, fiind întrunite la Viena delega- 
țiunile ungare și austriace.

*

Un corespondent al ziarului „Az 
Ujsăg" a fost de curând în vizită la 
bătrânul luptător pentru libertatea po
poarelor, Bjornstierne Bjbrnson, care 
locuește la Roma în strada Corso 
Umberto I. Nr. 400. In decursul con
versație Bjbrnson a spus între altele:

„Cu rolul prietinilor păcii nici
odată n’am simpatizat, dar acum mi 
greață cu totul de ei. Ei vorbesc în 
continuu despre pace, dar această 
pace — numai în lună ar fi bună. 
Nici nu e pace în alt loc. Acasă ei 
continuă o luptă neîmpăcată înpotriva 
naționalităților, dar pentru aceea — 
țin discursuri despre pace. Nu numai 
Polonii, Prușii, dar și... Maghiarii. Mai 
ales rolul de iezuit aljui „Appuny" m’a 
revoltat'*... „Ungaria să fie indepen
dentă, dar să dea pace naționalități
lor ! Limba să fie liberă I Fiecare să 
vorbească și învețe în limba în care 
voește! Ear dacă fac noui școale, să 
faeă atâtea școale maghiare, câte 
vreau, dar să lase șt naționalităților 
dreptul, ca și ele să-și poată ridica 
școale cu limba de propunere pe care 
tocmai o vreau ele... Intre Maghiari 
sunt oameni vrednici, bnni și cu inimă... 
Nici nu pe ei îi învinovățesc, ci nu
mai pe guvern. Pe conducători și mai 
ales — pe Apponyi. Știu că în lup
tele mele am dat de un vulcan, care 
erumpe mai curând sau mai târziu 1 
Dar nu-i nici un năcaz, dacă erupe. 
Erumpă! Fie luptă !... Și va fi și luptă, 
pentrucă jocul lui Apponyi e un joc 
primejdios... Lupta care se pregătește, 
va fi o luptă serioasă. Nu lupta scrie
rilor și articolilor de ziar, ci războit! 
serios, unde va curge și sânge... Și 
nu totdeauna sângele naționalități
lor !“ Bjbrnson a mai spus, că și pe 
Jidovii din Ungaria îi condamnă, pen- 
tru-că în luptele naționale au dat 
mâna de ajutor așa numiților apos
toli ai păcii.

Din clubul dietal naționalist.
Organizație de partid.

Faimele ce se lățiseră în timpul 
din urmă despre neînțelegeri, cari s’ar 
fi ivit în clubul naționalist dietal, pre
cum și despre înclinările membrilor 
acestui club de-a voi să pacteze cu 
guvernul, nu s’au adeverit, deși nu 
au fost într’un mod destul de cate- 
goric și neîndoios desmințite. Depu- 
dia Schliemann. Și într’adevăr că merse, 
deși cu multă greutate. Cu ajutorul gra
maticei și a lexiconului învăță așa de 
bine să înțeleagă limba rusească, încât 
putu scrie compoziții scurte, pe care apoi 
le învăța de-arostul. După aceea învăță 
de-arostul întreg >Telemach«-ul, și 1 de
clama, ceea-ce ținea el că e folositor, unui 
ovreu bătrân, căruia îi plătea ca să-l as
culte deși nu înțelegea o boabă rusește. 
După învățare încordată și stăruitoare de 
șase săptămâni, neobositul a fost în stare 
să scrie cea dintâi scrisoare cătră un prie
tin din Moscova al căsoi Schroder. N’a tre
cut mult și, iată, și sosesc doi negustori 
ruși, cari steteau în legături de afaceri cu 
Schrdder și Comp. Schliemann se înțelegea 
foarte bine cu e>, în limba lor maternă.

De ce însemnătate și de cât folos era 
aceasta pentru principalii tinărrilui nostru! 
In schimb ei îl onorară cu încrederea și 
recunoștința lor. La anul nou 1846 îl tri
mit la Petersburg, ca agent al lor. Aici 
mijloci astfel de rezultatate, în cât șefii 
lui, din recunoștință, îl făcură de sine stă
tător ca, prin asta, pe omul atât de folo
sitor, să-l poată lega pentru totdeauna de 
casa lor.

Îndată ce Schliemann se știa asigurat 
în privința viitorului, gândurile și dorin
țele lui iară se întoarseră la iubita lui din 
tinerețe, pe care de altcum nici odată n'o 
uitase, cu toate că negligase a-i da vreun 
semn de viață. In urma faptului acestuia, 
singur, el este de vină, că Minna îndoim 

tații români naționaliști au dat do
vadă că ne cum să umble a slăbi, 
voesc din contră să întărească legă
turile dintre ei și cu partidul printr’o 
organizare a acestui din urmă, pe 
baza hotărârei luate de clubul națio
nalist de-a se înființa o secție română 
în clubul dietal al naționalităților.

In scopul acesta deputății națio
naliști dimpreună cu mai mulți frun
tași români din diferite ținuturi, au 
avut o consfătuire în 19 și 20 Ianua
rie st. n. la Budapesta, în care au 
stabilit regulamentul și planul de or
ganizare al partidului. Cu aceasta o- 
caziune clubul a instituit ca centru 
de organizare a partidului un birou 
central în Arad.

Primim acum dela acest presidiu 
al biroului central instituit pentru or
ganizarea „partidului român din 
clubul dietal al naționalităților" ur
mătorul comunicat :

Partidul național român, în ședințele 
ținute la 19 și 20 Ianuarie 1908 st. n. a 
luat în desbatere și a stabilit definitiv re
gulamentul și întreg planul .de organizare 
al partidului, și totodată pe aceasta bază 
a decretat înființarea secției române a par
tidului național român din clubul dietal al 
naționalităților.

Decretată fiind astfel secția română 
și organizarea partidului pe aceste baze 
nouă legale, secția română s’a constituit 
astfel: President: George Pop de Săsești, 
Vice-presidenți: Dr. Teodor Mihail, Corio- 
Ian Brediceanu și Dr. Nicolau Oncu. Se
cretar general: Vasilie Lucaciu. Secretari: 
Dr. Alexandru Vaida- Voevod și Dr. Ioan 
Siiciu. Cassar : Vasilie Goldiș si Controlor; 
Dr. Stefan C. Pop.

Totodată, partidul cu vot unanim a 
decretat orașul Arad, ca centru de orga
nizare a partidului național român, și spre 
acest scop sub prezidiu! deputatului Dr. 
Nicolau Oncu a instituit biroul central cu 
reședința în Arad, constituit din următorii 
deputați naționali: Dr. Nicolau Oiwtt, vice- 
president, Dr. loan Sucin secretar, Vasile 
Goldiș cassar și Dr. Stefan C. Pop, contro
lor al partidului.

Acest birou central al secției române 
din clubul parlamentar al naționalităților, 
este esclusiv autorizat și însărcinat cu 
conducerea tuturor afacerilor ce privește 
partidul și organizația sa, și pe acest te- 
meiu a și început deja lucrările de lipsă 
spre pornirea organizării, și îndată ce a- 
ceste vor fi terminate, în timpul cel mai 
scurt posibil, biroul central numai decât 
va face toți pașii de lipsă pentru imediata 
organizare a partidului, în toate comita
tele și cercurile electorale locuite de ro
mâni.

Și până atuncia. toată corespondența 
ce privește partidul și organizarea sa, să 
se trimită la adresa deputatului Dr. Ioan 
Suciri în Arad, iar afacerile de cassă a 
partidului la adresa deputatului Vasilie 
Goldiș tot în Arad.

du-se de credința soțului din copilărie, se 
căsătorise cu alt tinăr brav. Asta a fost 
o lovitură grea, dureroasă, chiar cea mai 
grea, după cum zicea Schliemann, din câte 
l’au atins in viața lui. Ce folos avea că și 
făcea Imputare pentru prea lunga-i tăcere 
față de iubita lui, ce-i ajutau lacrămile 
ferbinți 1 Ei dar timpul, care vindecă toate 
ranele, încetul, cu încetul, vindecă și rana 
inimeî lui, ori cât de îndelung a stat’des- 
chisă și a sângerat, și în cele din urmă, 
fericirea care, în durerea sa o credea pier
dută pentru totdeauna, o găsi în altă că
sătorie norocoasă.

$ ♦*
Condiția lui de agent al casei Schro

der era atât de liberă și neatârnătoare 
încât, nu trecu mult, și începu a face ne
goț și pe seama sa. in întreprinderile sa'e 
a fost așa de norocos, încât deja l.i înce
putul anului 1847 s’a putut înscrie în 
breasla marilor negustori. Cu acelaș zel, 
ca și pentru afacerile sale, reprezenta el 
și interesele șefilor săi de mai nainte, cum 
lea reprezentat totdeauna în curs de uns- 
prăzece ani. Cu aceștia se afla acum în 
relațiuni tot mai prietinești.

In Amsterdamîși câștigase cunoștințe 
temeinice despre tindigoa, cunoscuta văp- 
seală a bastră, de plante. L’u aceasta purta 
acum un negoț foarte mare, cu bogat 
câștig, și care se mărea pe zi ce merge, 
încât ia 1852 se văzu îndemnat a des
chide o filială in Moscva. Deja la 1850 
făcu o călătorie la California, unde, în-

Desbaterea proiectelor ;de recruți.
In ședința de Sâmbătă a dietei 

s’a primit în a treia cetire proiectul 
de recruți, fără ca să se ia în consi
derare propunerea d-lui Brediceanu, 
care ceruse ca guvernul să ia ime
diat disposiții pentru introducerea ser
viciului de doi ani. Pentru propune
rea d-lui Bredicianu au votat numai 
naționaliștii, disidenții și democrații.

Din vorbirile rostite de deputății 
naționaliști în decursul desbaterii a- 
cestor proiecte, dăm astăzi o parte 
din discursul deputatului Suciu, care 
a făcut o amănunțită critică stărilor 
ce dăinuesc astăzi înarmata comună, 
cerând, ca și d-1 Brediceanu, introdu
cerea serviciului militar de doi ani.

Iată ce a zis între altele dop, 
Suciu

On. Cameră 1 Nu s’au realizat încă 
așa numitele postulate naționale; dar se 
laudă mulți deja cu realizarea unor Uz- 
bânde naționale* în chestia limbei regi
mentelor, drept precursori ai spostu'ata- 
lor naționale*. De fapt, și e foarte regre
tabilă această împrejurare, astăzi abia sunt 
în țară trei regimente în cari Fecruții ro
mâni să fie instruiți în limba lor maternă. 
In privința aceasta nu s’a ținut samă de 
adevăratele proporții d® drepturile majo
rității, ci s’a procedat tocmai dea’ndoasele, 
Urinarea acestei direcții greșite, este că 
instrucția recruților devine Ia noi din ce în 
ce mai grea. Se sparge și de altfel unitatea, 
oare i-s’a reservat în special armatei co
mune.

Binevoiți a lua la cunoștința, că pa 
când în Austria recruții sunt instruiți în 
limba lor maternă, polonul în cea polonă, 
boemul boemește, neamțul nemțește, slo
vacul slmăcește, italianul italienește șl 
deci în mod firesc sunt bine instruiți și 
mai îrigrabă, pe atunci la noi ei trebue 
să învețe o limbă străină și numai după-co 
posed aceasta, pot primi adevărata in
strucție.

Prima urmare a acestui fapt este, că 
soldații austriac! sunt cu mult mai capa
bili ca la noi și aceasta și din motivul, că 
Austiia față-de noi estecu mult superioară 
culr.uralicește.

La noi — durere — mai aks în ți
nuturile ocupate de naționalități analfa- 
beț.ii sunt în număr mare. De aceea gra
dul de cultură ai regimentelor austriace 
este cu mult mai mare decât acela ai re
gimentelor noastre și deci forța lor de 
luptă înră este superioară...

Considerând toate acestea este o per
secuție pentru noi națiunile nemaghiare 
faptul, că în timpul din urmă s’a șters 
din programul școaleior de cădeți limbile 
naționalităților, cel puțin știu, că limba 
română bu se mai propune în școaleleca- 
muno de c«deți.

Prin aceasta viitorilor oficeri li-so 
îngreunează atribuția și datorința ce o 
na de a învăța pe recruți în limba lo,r 
maternă.

Și până acum a fost o greutate că 
la regimentele compuse din feciori de-ai 

tâmplător, avu onoarea s& devie cetățean, 
al Statelor-Unite. Atât călătoriile aceste» 
cât și înmulțirea neîntreruptă a afacerilor, 
îi permise numai în a. 1854 să învețe iară 
două limbi: svediana și polona.

Binecuvântarea și ajutorul lui D-zeu 
erau învederate în toate întreprinderile 
sale. Adesea pericolele amenințau corabia 
vieții iui, dar totdeauna a scăpat norocoasă/ 
în jurul prăpăstlilor. Iată un exemplu.

Pe timpul războiului din Crimea, câHd 
porturile rusești do mare erau închise, 
corăbiile încărcate cu marfă pentru Pe
tersburg, trebuiau să meargă la KOnigsberg 
și Memel în Prusia, de unde apoi trebuiai} 
transportat© pe uscat mai departe. Tocmai 
pe timpul acesta trimisese Schliemann, pe 
două vapoare, o mare cantitate de indigo, 
în preț de 450000 mărci, dela Amsterdam 
Ja Memel, care trebuia să o ia în primir® 
agentul lui de acolo. însuși mai avea nițel 
de lucru în Amsterdam, dar se grăbi și 
plecă încurâud la Memel, ca să ia în per
soană măsurile de lipsă pentru o avere 
atât de însemnată. Călătorind din Kdnigs» 
berg cu post», deja la prima stație, din
colo de Tilsit, primi vestea înspăimântătoare, 
că Memel a fost cercat cu o zi mai nainte 
de un foc înfricoșat. Vestea a fost adevă
rată, orașul fu nimicit aproape întreg. 
Sdrobit de supărare, Schliemann cercetă 
pe agent. >Mi-au ars toate magazinele, cu 
ele și marfa d-tale,c îi împărtăși acesta 
nemângăiat. Averea care și-o câștigași 
Schliemann pănă acum, cam acoperea pier-
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naționalităților sunt foarte rari oflcerii | 
cari cunosc limba acestora și de abia se i 
găsește unul din companie. Astfel stând 1 
Incrul și oficerii necunoscând limba trupei > 
ei sunt împiedecați în exercitarea dato- 
rințelor lor și în succesul muncei ce o 
prestează.

Cum să se poată instrui o armată 
dacă recruții sunt tot mai mult răpiți de 
studiarea limbai lor materne și sunt siliți 
să învețe, ca papagali?

Pănă în prezent recruții pană la 
un grad oare-care sunt siliți să învețe in
strucția în limba nemțească. Și ei o fac 
pentrucă fie-care are ambiția de a ajunge 
un grad de caporal ori de sergent, se 
străduiesc să învețe această limbă, pentru 
a putea face o înștiințare, și pentru a pu-1 
tea serie o notiță în cartea de rapoarte.

In caz contrar recrutul nu are posi
bilitatea de a înainta.

Experiența aceasta dovedește, că fe
ciorii nemți prin faptul, că posed limba 
germană sunt favorizați, ajung mai curând 
la un grad oare-care, cu toate că pot să 
fie mai puțin deștepti, mai puțin apți ca 
ceilalți, dar servesc de interpreți între 
oficeri și feciorimo. Dacă acum trebuie ps 
lângă limba nemțească;să îDvețe și pe cea 
ungurească, acesta este un dublu desavan- 
fagiu pentru că-i răpește timpul, de a 
învăța msi repede și cât mai bine instrucția 
militară.

Ideia aceasta nenorocită este și cauza 
că să abandonează cea mai vie dorință a 
țării, de a Introduce în armată serviciul 
de doi ani. S’a zis că motivul acestei 
amânări este, că introducerea serviciului 
de doi ani este împreunată cu mari chel- 
tueli.

Eu cred însă, că este în interesul 
țării, <a în fie-care sn o sută de mii de 
oameni să nu fie răpiți dela muncă și dt 
aseea ori-care cetățean ar fl gata să se 
jertfească, când e vorba de interesul țării.

Pănă când va fi să se învețe în regi
mente o limbă eventual două limbi stre
in®, până atunci serviciul de doi ani atât 
de folositor pentru țară nu se va putea 
Introduce, deoare-ce soldații în decursul 
celor doi ani nu vor fi apți să învețe in
strucția fundamentală militară, ci după doi 
ani vor ști ceva nemțește și câte-vă vorbe 
ungurești.

Unui astfel de soldat nu-i putem 
încredința cu speranțe de succes apărarea 
țării.

Amnestiarea desertorilor

unele amă-

In timpul din urmă am primit nume
roase scrisori din diferite părți ale Unga
riei și României, în care ni-s’au cerut lă
muriri asupra amnestiei date de Maj. Sa 
Monarchul nostru din prilejul aniversărei 
a 60-a dela urcarea sa pe tron, amnes- 
tiare, despre care publicasem și noi prin 
luna Noemvrie anul trecut 
nunte.

După ce am întrebat în 
stânga, ne-u succes acuma să 
la forurile competente următoarele deslu
șiri autentice, pe care ne grăbim a le aduce 
pe calea aceasta la cunoștința tuturor ce- 
er interesați._______________  

dreapta și 
ne luăm de

derea, rămase prin urmare sărac, ca uw 
etrșitor;

La început se părea că nu va putea 
suporta lovitura înfricoșată, Tăria sa su
fletească însă învins» desperarea. >Dum- 
aezeu a dat, Dumnezeu a luat, nu-mi este 
iert«t să cârtesc contra lui* se mângăia 
el pe S’ne și iară-și ridică capul plecat, și 
privia cu încredere în viitor. O dulce mân
gâiere îi rămase : că nu avea să rămână 
dator nimărui și, că casa Schroder et 
Comp. îl va ajuta de bună seamă. Dacă 
aceasta, după cum aștepta el cu siguranță, 
îi dă credit, atunci toată pierderea o poate 
pune iară la loc.

Deja se pregătea de drum spre Pe
tersburg când, din întâmplare se întâlnește 
eu primul ajutor al agentului său, pe care 
mu-) cunoștea, și caie de asemenea nu-1 
cunoștea pe dânsul. Când ajutorul auzi 
pomenindu-se numele lui Schliemann, zise : 
snorocosule, numai c» prin minune ai 
scăpat de o grea pagubă, Când au sosit 
adecă vapoarele cu indigo, toate magazinele 
principalului meu erau pline. Marfa d tale 
am trebuit să o adăpostesc într’un șop do 
scânduri comandat anume în pripă, despre 
ceea-ce șeful meu nu (știe nimic pănă în 
elipa asta. Șopul a rămas neatins de foc 
și marfa d-tale este scăpată, unica din 
cari o aveam în magazine.*

Iată în ce chip minunat a scăpat 
Schliemann de paguba cea mare. Dacă 
răsboiul crimoic a Btâmpăratputernic poita 
de întreprindere a negustorilor bogați,

Fiecărui soldat, care înainte de 
ziua de 2 Dec- n. 1907 s’a făcut vi
novat de prima deserțiune prin aceea, 
că convocat fiind la serviciul activ pe 
trei ani sau 8 săptămâni (Ersatzre
servist) sau la o deprindere de arme, 
nu s’a perzentat și astfel nu a urmat 
chemării, — i se iartă pedeapsa și ur
mările deserțiunii (adecă de a servi 
peste cei 3 ani atâta timp respective 
duplu cât a absentat, însă în nici un 
caz mai mult decât alți 3 ani) dacă 
până la 1 Dec. n. 1909 se va în
știința de bună voie la vre-o coman- 

, dă militară sau la vre-un oficiu adminis
trativ (pretură, etc.) din Ungaria.

Toți acești desertori, cari n’au 
împlinit etatea de 33. ani, adecă n’au 
împlinit 12 ani dela asentarea lor, 
după ce s’au anunțat de bună voie, 
vor fi obligați de a servi 3 ani, dacă 
au fost asentați pe 3 ani sau 8 săptă
mâni, dacă au fost asentați numai pe 
atâta timp — dacă medicii militari 
îi vor găsi încă apți pentru serviciu.

Celor cari nu s’au prezentat la 
deprinderea de arme, li se iartă ace
ste deprinderi și nu mai trebue să le 
l'acă. Nici unul dintre aceștia, dacă se 
va înștiința de bună voie până in 1 
Dec. 1.909, nu va fi pedepsit.

Desertorii, cari au împlinit 12 
ani, de când au fost asentați, pot să 
se întoarcă în liniște ia vetrele lor, și 
să se anunțe la comanda militară, 
căci n-u vor avea să servească, nici 
cei trei ani și nici cele 8 săptămâni 
la care au fost asentați. Prin urmare 
acestora, afară de pedeapsă, li se iartă 
și timpul serviciului, pentru care au 
fost asentați.

Acei, cari s’au făcut însă vino- 
vați pe lângă deșertare și de alte 
delicte (furt, omor etc.,), nu vor fi 
pedepsiți pentru deșertare, însă au 
să răspundă pentru delictele (crimele) 
făcute.

Amnestia privește însă numai pe 
cei cari au fugit (deșertat) după ce 
au fost asentați, dar n’au fost încă 
îmbrăcați în haine militare, adecă n’au 
stat încă în serviciu! activ. Asupra a- 
cestor din urmă, cari adecă au de
șertat din serviciul activ, nu se estinde 
amnestia. Se pot însă face propuneri 
(după ce s’au presentat de bună voie) 
ministrului de răsboiu din partea co- 
mandelor militare, la care s’au anun
țat, pentru agrațiarea lor.

Acei desertori, cari se află în 
țări străine, se pot anunța consula-
telor austro-ungare de acolo, de unde 
vor primi o legitimație, cu care apoi 

1 pot veni acasă ca să se înștiințeze 
(la comanda militară sau autoritatea | 
administrativă civilă. |
pofta eroului nostru, dimpotrivă, aațițat’o 
cu atât mai mult. Cine îndrăsnește mult, 
și nu îndrăsnește ușuratic și fără cap, 
poate să și câștige mult. Cu indigo, lemn 
de văpseli, salitru, pucioasă și plumb făcu 
Schliemann așa treburi mari și norocoase 
că, în decurs de un an averea lui însem
nată, era mai mult ca îndoită.

De mulți ani dorul lui ferbinte era 
ca, comoara sa limbistică să și-o înmul
țească cu limba grecească pentru care 
păstra în inima sa o adevărată însuflețire. 
Fiind însă că negoțul îi reclama toate pu
terile și că trebuia să se teamă, că învă
țarea limbei iubite îl va înstrăina de inte
resele sale comerciala, ceea ce cu deose
bire pe timpul răsboiului din Crimea era 
foarte cu putință, de aceea pănă n’a tre
cut răsboiul, nu s’a apucat de studiu. Dar, 
acum luând profesori buni, cu zel și sâr- 
guință deosebită începu mai întâi să stu
dieze limba grecească nouă. N’ar crede 
nime, dar după șase săptămâni era stă
pân în ea. Fără întârziere trecu apoi la 
învățarea limbei vechi grecești, în care 
așa înaintare făcu în curs de trei luni, 
încât putu ceti pe Homer în textul origi
nal și-l cetea și «ăscetea cu o însuflețire 
de nedescri*. Cu toate acestea studiarea 
literaturei vechi grecești o continuă doi 
ani încheiați, pănă când abia mai exista 
un clasic grecesc, pe care să nu-1 fi cetit 
și studiat, și pănă n’a stăpânit limba cu 
desăvârșire.

Cum a gătat cu greaca, a început 
cu latina, la care nu s’a mai gândit de

Aceasta este pe scurt interpretarea 
corectă a ordonanței de agrațiare. Preoții 
și învățătorii noștri ar face bine să le ce
tească și esplice parochienilor cele de 
mai sus în interesul celor ce se află de
parte de casă și de teama pedepsei nu 
s’au întors încă la vetrele lor. Deasemenea 
sunt rugate și ziarele românești din pa
trie, din România și din America să pu
blice lămuririle de mai sus.

ȘTIRILE ZILEI.
— .17 Ianuarie v.

Sfântul Sinod al Rusiei a publicat o 
notă de protestare în contra proiectului 
de lege prezentat dumei, în care se decre
tează libertatea conștienței în Rusia. Sfân
tul Sinod pretinde, ca aceasta să fie rezer
vată numai bisericei ortodoxe, iar celelalte 
confesiuni să poată primi convertiți, cari 
vin în mod liber la ele, și cari aduc certi
ficate dela cierul bisericei ortodoxe, că toate 
sfaturile au rămas fără succes. Iar schim
barea de confesiune la militarii ruși orto- 
doxi, după părerea Sfântului Sinod, are să 
fie cu totul interzisă.

Fasiunlle asupra datoriilor Intabulate 
pe Case ori moșii. Cei ce plătesc interese 
pentru datorii, sau rente intabulate pe 
case și pământuri, dobândesc un scăză- 
mânt al dării suplementare, adecă al arun- 
cului după darea de casă și pământ, dacă 
fac în timpul prescris de lege fasiunile lor 
asupra acestor datorii intabulate. Fasiu
nile se pot face până la 31. Ianuarie st. n. 
1908 pe blanchete, ce se căpătă Ia toate 
primăriile (antistiile) comunale și se pot 
preda în decursul orelor de oficiu prevă
zute cu datele și cu subscrierea necesară. 
La cas de boală sau ivindu-se altă pie- 
decă, din pricina căreia cineva n’a putut 
preda la timp fasiunea sa, celui împiedecat 
îi stă în drept a face o cerere de justifi
care, arătând căușele, pentru cari a fost 
împedecat și înaintând fasiunea datoriilor 
sale pe imobile până la 15 Februarie n. c. 
tot la primăriile comunale și Ia percepto- 
ratele orășenești. Cel ce n’a înaintat fa
siunea sa până la 31 Ianuarie n. sau n’a 
justificat întârzierea. ei până la 15 Fe
bruarie st. n. 1908, pierde avantagiul ce 
i-1 dă legea pe acest an, adecă nu i-se 
mai scade nimic din arunc pe case și 
moșii.

Distincție acordată unii deputat român. 
Din Cernăuți se anunță că deputatul ro
mân bar. George Wasilko, a fost numit de 
cătră Maj. Sa consilier intim.

Un nou volum al Carmen Sylvei. La 
Frankfurt a apărut volumul din amintirile 
Carmen Sylvei sub titlul »Mein Penaten- 
winkel* (Colțul zeilor mei de casă). Cu a- 
cest prilej M. S. Regina a dat o nouă do
vadă despre Inaltele-I sentimente gene
roase dăruind întreg produsul acestei o- 
pere capitale pentru »Vatra Luminoasă«. 
Editorul german acordă Vetrei câte un 
franc de fieca.e volum și în timp de 4 
săptămâni » Vatra* a realizat peste 2,000 
de lei. Traducerea în limba română va a- 
parținea de asemenea acestei instituțiuni

Dicționarul limbei române. Academia 
Română a început a publica dicționarul 

când fusese la școală, adecă aproape de 
douăzeci și cinci de ani

Pe lângă toată sârguința lui în în
vățarea limbilor acestora, n’a negligat afa
cerile de negoț, ci le purta, ca și mai 
nainte cu succese foarte bune. Acestea 
erau, doară, cari trebuiau să-i dee mijloa
cele de cari avea lipsă pentru ajungerea 
adevăratei ținte, ce și-a propus în viață. 
Ținta aceasta nici odată n’a plerdut’o din 
vedere. Cu cât se credea mai aproape de 
țînta sa, cu atât era mai însuflețit pentru 
ea, cu atât era mai hotărât pentru ajun
gerea ei. Deocamdată întreprinse o călă
torie spre Svedia, Danemarca, Germania, 
Italia și Egipet. In escursiunea cea din 
urmă învață și limba arabică. După aceea 
trecu prin Siria, cercetă Smirna, Cicladele 
și Atena. De aici neplăceri de afaceri îl 
siliră să se re’ntoarcă la Petersburg. După 
rezolvarea lor norocoasă, aproape fără 
voie, se apucă totuși >ară de afacerile ne
gustorești și încă în măsură cu mult mai 
mare, ca mai nainte. In timpul scurt de 
cinci luni importă marfă, anume indigo, 
uleu de olivi, bumbac și ceaiu în preț de 
zece milioane mărci și câștigă sume în
fricoșate. Cu dreptul trecea acum de un 
om foarte bogat.

»Pe la sfârșitul anului 1863,« așa po
vestește Schliemann în autobiografia lui 
m’am simțit în stare să umblu în mai 
mare măsură după idealele mele din co
pilărie. In toiul vieții mele de afaceri nici 
odată n’am încetat a mă gândi la Troja 
și la hotărârea luată în 1830 cu tatăl meu 

| limbei române, a cărui lucrare a fost pusă 
j la cale din inițiativa Maj. Sale Regelui 
Carol. Opera aceasta de valoare este încre
dințată d-lui Sextil Pușcariu, profesor uni
versitar la Cernăuți, care și-a asociat ca 
colaborator pe profesorul Rădulescu-Podgo- 
reanu. Unul va lucra partea cuvintelor vechi 
ale limbei, iar celalalt neologismele. Ei mai 
au ca ajutori pe profesorii C. Gălușcă din 
Iași și Dr. C. Lacea" din Brașov. Dicționarul 
apare în 3 volume. Prețul lor face 60 lei, 
abonate însă înainte numai 40 Iei.

Nunta fiicei unui milionar. Luni s’a 
celebrat în New-York, căsătoria d-șoarei 
Vanderbilt, fiica arhimilionarului din Ame
rica, cu contele maghiar Szdcsenyi, ‘care 
pe calea aceasta aduce în Ungaria vre-o 
60 de milioane, zestrea soției. Nunta a fost 
una din din cele mai (luxoase. Numai flo
rile întrebuințate la nuntă au costat 250,000 
de coroane. Darurile de nuntă reprezintă 
apoi o valoare de aproape patru milioane. 
Tinera păreche a plecat spre Europa.

Moartea lui Mano’SSCU. Vestitul »erou« 
al pungașilor, Gheorghe Manolescu s’a 
stins din viață zdele trecute, în Milano. 
Cetitor.! noștri își vor aduce aminte de 
pățaniile sale, pe care și le-a scris el în
suși în »memoriile< sale, cunoscute peste 
tot. De copil a fost răpit de patima aven
turilor. Lipsa mijloacelor trebuincioase, îl 
mână pe calea tâlhăriilor. Și toată iscusalalui 
apucă această cale oarbă în care a făcut mi
nuni. Cu o îndrăsneală nespusă cutreera cori
doarele hotelurilor și fura din odăile des
chise lucrurile prețioase. Cu tot așa di
băcie știa să-și vândă lucrurile furate. 
Fiind prins află chip să scape din închi
stare, s’au precum făcu în Berlin și în 
Viena să se prefacă nebun Ii fu cu pu
tință să amăgească și să înșele în Dresda 
o contesă. Iar mai apoi să se însoare cu 
o bogată, care deși îi cunoștea tot tre
cutul, totuși îl luă de bărbat. Nimic nu-1 
putîi opri dela continuarea hoțiilor. De 
atâtea ori fu prins, de atâtea ori fu lăsat, 
ca nefi nd cu mintea întreagă a dat destul 
de lucru doctorilor și psihiatrilor și tot 
atât de bine i-a știut în-ela! Dar după-ce 
căsătorindu-se cu femeea bogată, și nu mai 
purtă grija banilor, se liniști și acest im
bold al sufletului lui, și în zilele din urmă 
își va fl aflat pocăință sufletului lui, mân- 
găere, cu gândul la care desigur și-a dat 
și sufletul, fiind abia de 37 de ani.

Pentru masa studenților români dia 
Brașov au întrat cu lista de colectă Nr. 
20. (Colectant: Mateiu Iircea cl. V. gimn.) 
«Cârțișoreana<, (bancă) 5 cor.; Tanase 
Tarcea, econom 2 cor.: Petru Tarcea, înv. 
2 cor.; Ioan Scorobeț, comerciant 2 cor.; 
NicuJae T. Tarcea, econom, George Tarcea, 
iurist, Mateiu Tarcea, eeonom, Victor Vul
can, câte 1 cor.; Ilie Giurca, cancelist 40 
fii.; Zafin Banciu 20 fii. și loan Șiari, 20 
fi)., toți din Streza Cârțișoară. Suma to
tală: 15 cor. 80 fii.

Cu lista de colectă Nr. 22. (Coiec- 
tant: loan Clopoțel, cl. IV. gimnaz). loan 
Bucur Clopoțel, econom 3 cor. 50 fii.; 
Moise Micu, preot, Gheorghe Guiman, bol- 
taș, Aron Gogonea, preot câte lcor.; Du
mitru Drăgoi, econom, Alexandrina Mun
tean, învățătoare câte 40 fii.; Nicolae Ga- 
roiu, învățător, loan Necuioiu, econom 
(primar) câte 30 fii ; Ioan Ioan Mâneculă 
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și cu Minna, de a desgropa Troja oare 
când. Ce este drept țineam acum la bani, 
însă numai fiind-că îi socoteam de un mijloc 
pentru a ajunge marea țîotă a vieții mele,<

Hărnicie și stăruință și o năzuință 
neobosită din puterea iui proprie i-au dat 
bunuri sufletești și pământești în așa mă
sură cum rar se întâmplă între muritori. 
El era de o fire vânjoasă plină de putere. 
Ca să ajungă, ceea-ce și-a propus odată, 
se întrepunea cu toată puterea-i bărbă
tească și nu se odihnea pănă nu isbutea. 
Odihaă și liniște n’a cunoscut nici-odată 
bărbatul neobosit. Făceaîntreprindere după 
întreprindere.

Și ce erou viteaz al puterii sale pro
prii era el, de ce zel învăpăiat i-se umplea 
inima, când era vorbi să-și ajungă idealul, 
țînta cea din urmă a tuturor puternicelor 
sale stăruințe pe pământ; aceasta avea să 
se dovedească acum, când începu cu se
riozitate să-și realizeze planurile, ce și io 
făcuse ca copil, șl cari ca bărbat, o clipă 
nu le-a dat uitării. Ca să se perfecționeze 
cu totdinadinsul în archeologie, adecă în 
știința despre antichități, ca ici-colo, să 
vadă, să audă și să facă studii, mai călă
tori odată prin Egipet, după aceea trecu 
în India, Cey.on, Madras și cercetă mun
tele Himalaya, apoi Java, Cochinchina, 
China, Japonia, California, Statele-Unite 
din Nord-America și Brazilia.

Și numai acum începu el cu realizarea 
>visului vieții sale*, după cum zicea el 
însuși. (Va urma.) 
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asesor comunal 20 fii.; loan Flangea, eco
nom, toți din Po*ana-Mărului 10 fii.; Vasile 
Bârsan, student, Grid 30 fii. Suma totală: 
8 cor. 50 fii.

Cn lista de colectă a elevului Sil
vestru Cioflec, cl. IV. gimn. Constantin 
Cioflec 2 cor.; Alecsandru Colț 1 cor.; 
Ioan Ac8ente 1 cor.; Romulus Cioflec 1 
cor ; Gheorghe Brănduș 40 fii.; Iosif Ra- 
firoi, loan Moșoiu, Ștefan Oancea (Stupini), 
Cioflec Silvestru, Gheorghe Clinciu, (Bran), 
Ioan Pascu (Turcheș), Nicolae Dogonea 
(Poiana-Mărului), Filip Creițar (Bod), Eu- 
geniu Dobrotă (Poiana Sibiiului), loan Voicu 
(Arpătac) câte 20 fii. Suma totală: 7 co
roane 40 fii.

Cu lista de colectă Nr. 23. (Colectant 
A. B. Crăciun, cl. IV gimn.). Sora B. Cră
ciun, econoamă. Gheorghe Șona, econom 
câte 2 cor.; loan Nema, croitor, Ștefan 
Șt. Mețian, comerciant, Ana B. Crăciun, 
Nedelea Șona, econoamă, Vincențiu și Ma
ria Runcean, economi câte 1 cor.; Aron 
Pană, primar, toțidin Zârnești 60 fii. Suma 
totală: 9 cor. 60 fii.

Cu lista de colectă Nr. 24. (Colectant: 
Gheorghe Spârchez, cl. IV. gimn.). loan 
Cențu paroh, loan Spârchez, Maria 1. Spâr- 
cliez din Șirnea și Nicolau Bunceanu din 
Bran, toți câte 1 coroană. Suma totolă: 4 
coroane.

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

Greva medicilor v din Budapesta. Toți 
medicii și ajutorii de medici ai spitalelor 
din Budapesta au anunțat pe directorul 
general al spitalelor Koloman Miiller că pe 
ziua de 4 Februarie, demisionează cu toții 
din posturile lor. In această zi spitalele 
din Budapesta vor rămâne deci fără mo
dici pentru că Uniunea medicilor a decla
rat că e o chestie de onoare ca nici un 
medic să nu primească a funcționa la 
vre-un spital cu începere din ziua de 4 
Februarie. Medicii spitalelor din Budapesta 
luptă de 4 ani pentru îmbunătățirea si
tuației lor, și ministrul de interne a refu
zat acum pentru a doua oară cererea lor: 
medicii au cerut ca onorariile lor să fie 
ridicate dela 1.000 la 1.600—2.000 coroane.

Demisiunea medicilor a produs mare 
consternare între șefii spitalelor cu atât 
mai mult cu cât acum trebuese îngrijiți 
zi și noapte în spitalele din Budapesta 
3—400 bolnavi.

In atențiunea proprietarilor și aren
dașilor de pământ- Perceptoratul orașului 
Brașov ne roagă să publicăm următoarele: 
Toți proprietarii de pământ, cari au dat 
în arândă pământuri, începând dela 1908 
sunt provocați a presenta perceptoratului 
orășenesc pănă în 10 Februarie a. c. o 
listă despre arendașii lor. Lista aceasta tre- 
bue să conțină: Numele arendașului, lo
cuința arendașului, numărul jughorilor 
arondate și arânda statorită pe un an.

«Stări și fapte din comuna Christian*. 
Ni-se scrie : Sub titlul de mai sus s’a pus 
în lucrare o broșură de un cunoscător al 
împrejurărilor și referințelor din comuna 
Christian, comitatul Brașov, unde de pre
sent dăinuesc stări deplorabile între lo
cuitorii de acolo. Autorul broșurei se ocupă 
în deosebi cu decadența morală a locui
torilor acestei comune, încungiurftnd per
sonalitățile. Sprijinit pe date concrete, au
torul va putea presenta o icoană fidelă 
asupra situațiunii. După ce autorul sbiciuie 
în termini aspri vițiile și păcatele locuito
rilor din această localitate, cari s’au înră
dăcinat atât de mult — scoato la iveală 
tristele urmări și combate păcatele dis- 
rugătoare. Broșura va apărea în curând.

ISVOare de petroleu. Pe valea Some
șului — cum se vestește din Cluj — s’au 
găsit bogate isvoare de potroleu. Chiar și 
la 2 m. afunzime țișnește raineraiul acesta 
fluid și arzător.

0 octogenară pierită iu flăcări. Sora 
cardinalului din Graz, Ana Schuster în e- 
tate de 80 de ani a căzut victima unui 
accident. Stând lângă sobă, rochia îi luă foc 
și până la sosirea ajutoarelor fu cuprinsă 
de flăcări. Din cauza rănilor primite, ea 
muri în groaznice chinuri după o oră

Prețul francilor în coroane. Ministrul 
de comerciu prin ordinațiuneasa, Nr. 110,282 
din 1907, stabilește prețul a 100 de franci 
cu 95 cor. și 80 de fii. Așa se socotesc în
cepând din 16 Ianuarie c.

Câlîunarii și patronul lor Sf. Spiridon. 
Și de rândul acesta, la Sfântul Spiridon, 
călțunarii din Lugoj — scrie »Mesei*.« — 
și-au arătat creșterea religioasă și senti
mentul de solidaritate, de care sunt con
duși acești oameni buni și harnici. Prino- 

ul s’a slujit in casa d-lui loan Front

fruntaș și d-lui între măestri. Dumnezeu 
să le răsplătească ostenelele și credința lor 
cea dreaptă !

Mari concentrări de trupe chineze. Se 
semnalează în Manciuria mari concentrări 
și marșuri de trupe chineze. După știrile 
primite din Irkutsk se prevăd evenimente 
serioase.

0 linie telegrafică prin pustiul Saha- 
ral. Din Paris se anunță că guvernatorul 
general din Alger a însărcinat pe directo
rul poștei din Oran să alcătuiască proectul 
unei linii telegrafice prin Sahara, care să 
lege Algeria de Senegal și Africa. Linia 
telegrafică va costa 2 milioane și jumătate 
iar construcția va dura 18 luni. Stâlpii de 
telegraf se vor face din fier.

Un doctor trăsnit de un CHrent elec
tric. Din Berlin se anunță că d-rul Schmith, 
care își luase sarcina de-a conduce în Eu
ropa o numeroasă societate de japonezi, 
pentru a vizita diferite instituții și fabrici, 
a fost alaltăeri victima zelului său. Pe când 
explica tovarășilor săi mecanismul ■ unei 
mașini electrice dela marea uzină electrică 
din Altona, el atinse din nebăgare do seamă 
un conduct și fu trăsnit de curentul e- 
lectric.

0 Conferință despre aeronautică. Con
tele Zoppelin a ținut Duminică în Berlin 
o conferință foarte interesantă despre ma
rile progrese realizate în arta navigației 
aeriene. Vorbind de balonul său, Zeppelin 
a spus că el poate rămâne în aer timp de 
6 zile fără întrerupere, și că poate cluce 
12 pasageri pe o distanță de 4.000 km. 
Pasagerii vor putea sta în balon în mod 
cât se poate de comod, având cabine se
parate pentru locuit și dormit. Cu balonul 
său el se poate ridica până la o înălțime 
de 3000 metri. La 1500 ine ri balonul e 
în stare să-și continue drumul în direcția 
dreaptă. Prima legătură aeronautică va fi 
instalată între Stutgardt și Lucerna, care 
va fi desigur mult folosită. Zeppelin și-a 
terminat cuvântarea spunând că dacă cumva 
moartea îl va împiedeca să-și pue în apli
care planul, colaboratorii săi vor continua 
opera sa pe care și-o dedică națiunei ger
mane. Conferința a fost foarte mult a- 
p Iau dată.

•j- George Telescu.
Lugoș, 25 Ianuarie 1908.

Vineri în 24 Ianuarie am petrecut la 
lăcașul de veci pe fericitul canonic al die
cezei Lugoșului, George Telescu, încetat 
din viață Mereuri la oarele 11 din noapte.

Înmormântarea, la care a participat 
lume multă din toate păturile sociale din 
Lugoș, s’a început la oarele 2 p. m.

Rămășițele pământești alo decedatului, 
după ce au fost sfințite și stropite cu 
aghiasmă, au fost așezate pe carul mor
tuar și transportate cu multă pompă, obici
nuită la astfel de ocaziuni triste la bise
rica catedrală din piața Lugojului, unde 
au fost prohodite.

Actul funebral l’au săvârșit 9 preoți, 
sub pontificarea canonicului 1. Madmcea. 
Intre preoții asistenți am zărit și pe ca
nonicul Nestor, vicarul Hațegului Dr. 1. 
Radu, protopopii G. Popovici, G. Grecu, 
Dr. D. Fireza, secr. episc. și preoții V. 
Giurgiu, 1. Țiucu și I. Crișan.

Biserica era înțesată de numeroșii 
parti ci pan ți.

Dintre streini au fost de față și guar- 
dianul Pataky cu un alt preot, reprezen
tând confesiunea rom. cat.

Frații neuniți în acelaș timp săvâr- 
șiau tot același act trist, înmormântând 
pe înv. V. Nicolescu, și asta va fi fost causa, 
că dintre preoții neuniți din Lugoș pe ni
meni nu l’am observat la înmormântarea 
confratelui lor.

Dintre membrii inteliginței rom. din 
Lugoș am zărit pe d-nii C. Brediceanu, 
deputat dietal, N. Proștean. adv., Dr. A. 
Ciupe, adv., Dr. N. loanovits, adv., Dr, N. 
Proștean, asesor, la orf, Dr. 1. Baltescu, 
și vre-o câți-va când, de adv.

Cântările în parte, precum și răspun
surile le-a cântat frumos corul rouniunei 
de cântări >Lgra< condus de părintele 
lenea. A predicat canonicul Madincea.

După prohodul prescris sicriul a fost 
ridicat și așezat din nou p9 carul mortuar, 
care punându-se în mișcare a plecat spre 
cimiter fiind însoțit de convoiul funebral 
lung și de sunetele jalnice ale clopotelor.

Repausatul 8’a născut în anul 1840 
în Bogșa-Montană. Studiile teologice și 
le-a terminat în institutul sf. Barbara din 
Viena. Fiind ordinat a funcționat ca și 
capelan în Lugoș, apoi protopop în Ora- 
vița, Vermes, iar mai pe urmă în Arad.

Cu 3 ani înainte a fost denumit de 
canonic în capitlul din Lugoș.

A fost un fiu credincios bisericei și 
neamului său, om blând și pacinic, căruia 
ia succes a și câștiga simpatia generală în 
toate locurile și cercurile pe unde a func
ționat, astfel, că moartea lui neașteptată 
e întâmpinată cu adânci regrete din par
tea tuturor cunoscuților lui. 1-1 deplânge 
nemângăiata sa soție și un fiu și a fiică.

Odichnească în pace 1
Cor.

Activitatea bandelor macedonene, o 
statistică bazată pe date oficiale cu pri
vire la mișcarea bandelor macedonene în 
sangiacul Uesciib în ultimii trei ani fixează 
următoarele date:

In anul 1905 au avut foc 32 de cioc
niri între bande. Au fost uciși 72 de co- 
mitagii Bulgari și 76 Sârbi; răniți 4 Bul
gari și 14 Sârbi. Trupele și jandameriaau 
avut 26 uciși și 39 răniți. S’au comis 440 
de asasinate, s’au rănit 90 de persoane. 
Au avut răni ușoare 41 de persoane.

In 1.906 au avut loc 16 lupte între 
bande. Au fost uciși 37 de Bulgari și 37 
Sârbi; s’au rănit 4 comitagii Bulgari și 2 
Sârbi. Trupele au perdut 17 uciși și au 
avut 15 răniți. S’au comis 219 asasinate ; 
s’au rănit 277 persoane, s’au contusionatOl.

In 1907 s’au dat 24 de lupte (între 
cari 3 cu bande turcești.) Au fost uciși 
116 Bulgari și 14 comitagii Sârbi; răniți 
2 Bulgari. Trupele au avut 3 uciși și 3 
răniți. S’au comis 364 asasinate ; s’au ră
nit 77 persoane, și s’au rănit mai puțin 
greu 90.

Sporirea perderilor bandelor bulgare 
se datorește sporului de energie al Tur
cilor în urmărirea bandelor. Nu treime să 
se deducă do aci, din sporul cifrelor de 
asasinate dela 1905 încoace, la o scădere 
a siguranței generale. Asasinatele ordinare 
sunt mult mai puțin număroase decât cele 
politice, ba chiar între acestea din urmă 
trec multe cazuri de răsbunare personală.

Convocare.
Gasina română din Brașov își va ți

nea adunarea generală ordinară din acest 
an Duminecă in 30 Ianuarie (2 Februa
rie st. n.) 1908 la orele 3 p. m. în loca
lul său.

Domnii membrii neînscriși încă pe a. 
1908 sunt rugați, ca să grăbească a se în
scrie ca să poată participa la aceasta adu
nare generală împreună cu toți membrii 
deja înscriși.

Brașov, în 14 (27) Ianuarie 1908.
Comitetul camnei.

învățătorul — cantor.
Actualii învățători confesionali sunt 

condamnați a trece prin o grea încercare 
creată de legea nouă școlară, caro bate cu 
putere la ușa școalelor românești. S’a văr
sat multă cerneală și cheltuit multă hârtie 
în ajunul fabricării acelei legi, arătând gra- 
vaminele ce ea cuprinde pentru biserica și 
școala noastră — însă toate au rămas fără 
nici im succes real. ^Caravana merge, 
înainte*.

Acum după ce stăm înaintea unui 
fapt împlinit, învățătorii vor trebui să-și 
concentreze forțele spirituale, să-și desfă- 
șure aptitudinile de cari dispun în mod 
pronunțat, pentru a corespunde cerințelor 
impuse de legea nouă școlară.

In vederea necesităților viitoare ce 
rând pe rând se vor ivi pe orizontul pro
gresului școlar, învățătorul vrând nevrând 
va putea fi numai o persoană absolut ne
despărțită de școală. Ori co ocupațiune a 
sa va trebui înlăturată în timpul cât ține 
instrucțiunea în școală.

Sunt sigur, că e mare numărul ace
lor învățători din arhidieceza noastră, cari 
lac și serviciul cantoral, care ocupațiune 
se opune astăzi fățiș cu cariera învățăto- 
rească. Sunt multe cauzele cari nu îngă- 
due învățătorului a mai face și pe canto
rul bisericesc. In primul loc serviciul can
toral răpește timp prețios învățătorului, 
care trobue să aleargă la cutare înmor
mântare tocmai în timpul cel mai scump 
al instrucțiune!, lăsând atunci școala în 
mila Domnului.

Dacă vom mai considera și faptul, că 
la noi Românii în decursul unui an avem 
o sumedenie de sărbători mari, și mici 
cari toate trebuese serbate cu ’ alaiu, 
unde mai rămâne și timpul necesar pen
tru instrucțiune?

Până acum traiul și referințele învă
țătorului au fost cu totul altcum, de aci 
înainte nu se mai potrivește maxima care 
aflase găzduire în croerul multora : «ce au 
făcut antecesorii mei, voiu face și en«. 
Serviciul cantoral a devenit azi incompa

tibil cu cariera de învățător prin chiar 
faptul, că legea nouă școlară pretinde mun
că întreită dela învățător, în alvia progre
sului cultural.

Nu voiu fi tras de nime la dare, de 
seamă — cred — afirmând, că în timpu
rile de demult învățătorii-ccmfon se sim- 
țiau oare-cum măguliți ducând desagii cu 
colaci ai preoților, ce îi căpătau pe la di
feritele ceremonii.

Aplicarea de cantori la sate a ajuns 
a fi azi o problemă, care cere grabnică 
deslegare dela fețele noastre bisericești 
sus puse.

Conzistoriul bisericii ortodoxe române 
din Transilvania, va săvârși unul din pașii 
bine cumpăniți, când cu părinteasca-i în
grijire va lua dispozițiuni pentru aplicarea 
de cantori probați și salarizați — la sate. 
Cantorul precum s’a accentuat adeseori și 
prin ziare, este mâna dreaptă a preotului, 
prin urmare cantorul trebue să fie o per
soană devotată cu totul chemării sale și 
în acest scop se recere ca el — cantorul 
— să fie trecut prin o anumită școală.

Înființarea unui curs permanent de 
cantori ar fi un fapt cât se poate de lău
dabil. Ce vedem îqsă azi prin multp bise
rici ale noastre? Un biet cantor bâlbăind. 
cuvinte neînțelese din serviciul dumnezeesc 
pe care vooște a-1 îndeplini, neînțelegând 
nici chiar însuși co voește a zice — în 
acest caz credincioșii capătă un fel de an
tipatie față de serviciul divin, religiosita- 
tea cu încetul începe a scădea, biserica va 
fi mai de multe-ori goală decât cu cre
dincioși. Limpezirea acestei chestiuni e de 
maro preț și apasă greu în abecedarul cul
tural al neamului nostru.

N. Hamsea.

Raport
despre activitatea societății „Petru Maier11 

pe anul adm. 1906/7.
— Fine. —

In activitatea internă de administra
ție, ne-am nizuit să înzestrăm biblioteca 
cu cărțile apărute în timpul mai nou, să 
completăm colecțiile de reviste ce le-am 
avut și să abonăm altele nouă. Am redus 
numărul ședințelor administrative pentru 
a putea desvolta o mai mare activitate 
literară.

Prin cumpărare biblioteca s’a înmul
țit cu 38 cărți în 39 volume, prin dona- 
țiuni cu 62 cărți în 68 volume și anume: 
dela Academia Română am primit 12 vo
lume din publicațiile sale; dela Asocia- 
liune 24 nre ; dela boc. Steaua 9 nre din 
biblioteca edată de respectiva corporațiune. 
Celelalte sunt dela privați. Amintim fiind 
și autorii acelor publicății : pe d-1 George 
Murnu cu 3 volume, iar pe d-nii A. Hodoș, 
Dr. At. M. Marienescu, 1. Russu-Șirianu, 
Dr. G. Alexici, Dr. P. Oprișa, Dr. N. Dră- 
gan, Dr. V. Seni, Ilie Minea, ș. b. cu câte 
un volum. Totodată și primii doi ani din 
«Sămănătorul* dăruiți de proprietarul re
vistei, d-1 St. O. Iosif.

La sfârșitul anului biblioteca se com
pune din 1643 opere în 1844 volume. Ib 
decursul anului s’au legat 205 volume în 
193 tomuri; s’au conzultat 396 opere în 
451 volume.

Pentru creșterea venitelor Societății 
am plasat o parte din capitalul fondului 
permanent în acțiuni și anume : 26 acțiuni 
nouă dela >Sentinela<, 10 dela »Progre
sul* din Ilia. Iar pentru a simplifica ma
nipularea banilor am concentrat libelele 
dela «Ardeleana* în unul singur; fondul 
disponibil l’«m plasat întreg la cheque.

Convingându-ne despre inutilitatea 
fondului corului care nici când nu ajunge 
pentru che tuielile petrecerilor, l’am des
ființat, alăturând suma de 92*49 cor. fon
dului disponibil. Fondului «de un ban* i 
s’a dat menirea ca din el să se cheltuiască 
pentru lucruri mărunte la împodobirea 
sălii de lectură.

Ajutoare am primit dela «Ardeleana* 
200 cor., dela «Victoria* 200 cor., >Sălă- 
giana* 50 cor., «Timișana* 20 coroane, 
«Steaua* 10 cor.; dela d-nil loan cav. de 
Pușeariu și Dr. Iosif Popoviciu câte 10 
cor., d-nii O. Ghibu, St. Pop și E. Todoraa 
câte 5 cor., iar dela d-1 Dr. At. Mărie- 
nescu 4 cor. Total 519 cor. Aici putem 
aminti și darul ce ni l’a făcut d-1 Dr. Ti- 
beriu Brediceanu : 50 ex. din «Serata et
nografică* a D-sale.

La îneiu-ierea anului starea fondului 
permanent e de 14163*42 cor., a fondului 
disponibil de 835'54 cor., a celui «de un 
ban* 33*75 cor. Deci averea totală a So
cietății e de: 15032*71 cor. Față de anul 
trecut sporul e de 286*21 coroane.

In loeul membrilor onorari decedați 
în decursul anului au fost aleși doi repre
zentanți de cea mai mare valoare din ge
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nerația tineră a scriitor lor noștri: D-nii 
Octavian Goga și Dr. Sextil Pușcariu.

De membrii fundatori s’au încris în 
aeest an d-nii : Petru de Mocionyi, mare 
proprietar, Vasile Dămian, protopop și de
putat dieta!, și Dr. Nicolae lonescu, ad
vocat.

Membrii ordinari au fost cu totul 78: 
dela drepturi 35, litere și științe 16, me
dicină 16, tehnică 10, unul deia medicina 
veterinară.

Membri extraordinari numai 6.
De încheiere ne ținem de-o plăcută 

datorință să mulțămim și de astă dată 
tuturor, cari ni-au dat, în ori-eechip, spri
jinul. Sprijinul acesta suntem nevoiți a l 
ceru și pentru viitor față de-o Societate 
culturală, care fără de ajutorul, cât de 
niic, al tuturor Românilor de b ne, cărora 
ie dă mâna să o facă, n’ar putea să-și 
împlinească chemarea, a cărei însemnătate 
în ioc să scadă (după-cum le place unora 
a crede), ar trebui să de înțeleasă din ce 
în c < tot mai bine de înteligința noastră 
— adoptând fără îndoială, în piimulrând 
o sch mbare a sentimentelor față de a- 
eeastă Societate și înțelegerea rostului ei 
dola stt.'dențime. ’

in numele vechiului comitet:
Budapesta, în Decemvrie 1907.

lompiliu Nistor Nicolae Negruțiu 
fo?t președinte, fost secretar.

Convocare.
Pe baza hotărârii luate în, ședința 

subsemnatei direcțiuni, ținută- la data de 
jos, și in conformitate eu dispoziținnile 

lui 14 din statute, se convoacă prin a- 
eeasta a Vlll-a adunare generală ordi- 
nartit a «lîouniunei româae de Înmormân
tare din Șibiiu*, pe Duminecă în 2 Febr. 
n. c. ia ora 11 din zi, în localitățile «Reu- 
niunei socialilor români din Sibiiu* (strada 
Bruckerithal Nr. 17, etaj), cu următoarea

Ordine de zi:
1. Prezentarea raportului general pro 

1907 ; 2. Censurarea și aprobarea rațioci- 
«iilor pro 1907; 3 Eventuale propuneri in
dependente ; 4. Alegerea alor 2 membri 
în direcțiune; 5. Autenticarea sumarului 
adunării generale. .

Invităm la aceasta adunare pe toți 
membrii Reunitinei noastre.

Din ședința direcțiunei «Reuniune! 
române de înmormântare din Sibiiu*, ți
nută la 21 Ianuarie n. 1908.

Pantaleon Licența, Vie. Tordășianu, 
pr.’zidunt,. secreta-.

Concertul și petrecerea 
corului bisericesc din Brașovul-vechiu- 

— 15 Ianuarie v. 1908.
Una din ceie mai reușite petreceri 

poporale românești, date în acest câșlegiu, 
a fost fără îndoială concertul și petrecerea 
aranjată de corul biserici Sf. Adormiri din 
Braăovul-vechiu. Acest cor, care stă astăzi 
sub conducerea d-lui G. Fl. Preșmereanu, 
un iscusit și abil dirigent, a făcut progrese 
necontestabile. Numai astfel se și poate 
explica că în bogatul program al repre- 
’zenlațiunei au fost luate 7 cântări, dintre 
cavi unele cari ofereau destule greutăți la 
executare. Dacă totuși toate cele 7 piese 
au fost cântate cu precisiune, stârnind 
aplauso peste aplause, este deoparte me
ritul coriștilor bine organisați și înzestrați 
cu voci bune, de altăparte a dirigentului, 
căruia i-a succes în timp relativ scurt să 
studieze piesele și prin executarea lor să 
producă o mulțumire generală.

Programul s’a început cu puternicul 
imn festiv de d-1 G. FI. Preșnierean, care 
tace toată onoarea d-lui dirigent și com
positor. Uublicul număros a răsplătit cu 
bogate aplause pe dirigent și coriști. Au 
urmat apoi rând pe rând piesele: «Cu
curuz cu frunza’» sus«, «Coroana Mol- 
dovei«, «Cucuie cu peana sură*, «Vivan- 
dieras, »Hei Leliță*, și «Hora Severinului«. 
Entuziasmul produs de aceste cântări a 
fost atât de mare, încât fiecare piesă a 
trebuit repetată. Presentarea corului a fost 
foarte frumoasă. Costumele diferite, în care 
erau îmbrăcate frumoasele coriste, ofereau 
un tablou minunat. Fiecare voce a fost 
bine reprezentată, iar corni întreg bine 
disciplinat. Un bas sănătos și puternic, un 
tenor bine răsunător și un sopran clar și 
argintiu. In genere corul a dovedit multă 
siguranță si foc tineresc, iar piesele au 
fost executate cu o precisiune rară, ne
ajunsă până acum de corul bisericesc din 
Brașvoul-vechiu.

Laudă și onoare coriștilor și vred* 
nictilni lor dirigent !

După o declamațiune serioasă destul 
de bine interpretată, deși ar fl produs mai 
mult efect o declamație comică, a urmat 
piesa lui V. Alexandri «Florin și Florica«, 
care s’a jucat într’un mod demn de toată 
lauda. D-șoara Tampa, o apariție simpa
tică, a interpretat cu mult talent rolul Flo
rie», dovedind că a pătruns rolul în toate 
amănuntele sale. Nu mai puțin d-1 Aldea 
în rolul lui Florin și d-1 Voicu în rolul 
paraclisierului gângav Colivescu, care a 
produs multă ilaritate. Deosebit de bine 
i-a succes scena, în care imita trasul clo
potului. Toți trei diletanții se mișcau pe 
scenă ca acasă, jucând cu atâta ușurință, 
încât am rămas surprinși. Publicul present 
a răsplătit pe dibacii diletanți cu bogate 
și repețite aplause.

Sfârșind u-se representațiunea a ur
mat dansul, care a fost foarte animat și 
care s’a terminat deabia spre ziuă.

Petrecerea corului din Brașovul-vechiu 
a succes din toate punctele de vedere 
splendid și comitetul aranjator merită toată 
lauda pentru străduințele, cari le-a pus 
întru realisarea acestui succes frumos.

r.

Din Homorod.
— Vești bune. —

-• 27 Ian. n. 1908.

Onorată Redacțiune I Asistând la I-a 
produețiune teatrală predată în sala cea 
nouă română, cu un program destul de 
bogat și având o reușită destul de bună 
mai ales piesa «Fiorin și Florica«, eare a 
reușit peste așteptare, m’am interesat mai 
de aproape de mersul lucrurilor din a- 
ceasta comună. Spre cea mai mare bucurie 
a mea m’am convins, cum că această co
mună face progrese frumoase.

De vre-o 15 ani nu a mai putut 
ajunge nici un singur Român în repre- 
sentanța comunală din causa că la alegeri 
o parte erau seduși de Sași. Acum s’au 
convins însă toți, eă dacă nu e unire nu 
o să reușască nici odată. Ascultând toți 
de glasul preotului, la alegerea întâmplată 
în luna trecută au votat toți împreună nu
mai pentru candidați! Români și astfel cu 
toate că Românii fac numai cam a treia 
parte, totuși au reușit ca ordinari 4 mem
bri, între cari și preotul, ear între su- 
plenți 5. Dintre Sași abia a reușit un sin
gur suplent.

Afară de aceea de un timp îndelun
gat B’au încercat toate mijloacele pentru 
a zidi o sală pentru producțiuni teatrale 
și petrecere a tinerime). Neputând ajuuge 
la alt resultat, s’au însoțit vre-o 31 inși 
și au format o societate. Preotul a plătit 
locul cumpărat spre acel scop cu suma de 
128 cor. și l’a transcris biserieei; ear cei 
31 de membri au ridicat pe spesele lor 
proprii o sală spațioasă ca o biserică, ce 
i-a costat peste 3 mii coroane. Convingân- 
du-se și primind încurajare și dela cei 
din America, au ajuns la acea bună idee 
de a se uni tot poporul și de a reîntoarce 
celor 31 membri partea competentă d>n 
spesele avute cu zidirea salei, ca as:fel să 
poată trees de acum în favorul biserieei.

De aici ar putea lua exemplu poporul 
din multe comune, ca ascultând glasul 
preotului și unindu-se cu toții la ceea-ce 
le propune dânsul, vor ajunge la frumoase 
rezultate.

George Vasilescu.

NECROLOG. Elena Popoviciu născută 
Lazar, ca soție și Cornel Popoviciu ca fiu, 
atât în numele lor, cât și al numeroaselor 
rudenii, anunță, înfrânți de durere, moartea 
scumpului și neuitatului soț, respective 
tată Maxim Popoviciu, protopresbiter gr. 
ort. român al tractului Bocșa-montană, de
putat al sinodului eparehial și asesor con
sistorial, întâmplată, după un morb scurt, 
Duminecă 13/26 Ianuarie la 12 oare am azi 
în al 60 lea an al vieții sale și ai 30-lea 
al preoției.

Rămășițele pământești ale defunctului 
se vor transporta Marți în 15/28 1. c. la 
10 oare a. m. în biserică, în scopul cele
brării s. liturghii, ear la 1 oară p. m.
— după celebrarea ceremoniilor funebrale
— se vor depune spre vecinică odihnă în 
.cripta familiară din cimiteriul gr. or. ro
mân din loc. — Bocșa-montană, în 13/26 
Ianuarie 1908.

Fie-I țărâna ușoară și memoria bine
cuvântată.

— Cu inima pătrunsă de durere adu
cem la cunoștința rudeniilor, prietinilor și 
multor cunoscuți, că mult iubitul nostru 
tată, frate și unchiu Gheorghe lonescu, 
paroh în Budila (protopresbiteriatul Trei- 
scaunelor), membru al «Aeociațiațiunei 
pentru literatura română și cultura popo- 

I rului român«, etc. etc., a încetat din viață, 

după scurte și grele suferințe în etate de 
73 de ani și al 14-lea an al văduviei sale, 
împărtășit fiind cu Sf. Taine, în ziua de 
16/29 Ianuarie 1908 la oarele 4 p. m. Ră
mășițele pământești ale scumpului decedat 
să vor așeza spre vecinică odihnă Sâm
bătă, în 19 Ianuarie st. v. a. c. la oarele 
12 din zi, în cimitirul biserieei gr. ort. din 
Budila. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Budila, în 17 (30) Ianuarie 1908. — 
Faraschiva, Victoria, Aurelia, George și 
Valeria ca fii și fice, Iordan Curcubăta, 
capelan, Nec. Mirică, I. Mușat ca gineri, 
Susana și Maria ca surori, Vasile, Irimie, 
Neculaiu cu cumnați. Precum și numeroși 
nepoți și nepoate.

Un pictor român.
De când cu pictarea catedralei ro

mâne gr. ort. din Sibiiu o nouă eră se 
desvoaltă în pictura bisericelor noastre. 
Preoții și învățătorii noștri conduși de no
bile tendințe, lucră din toate puterile, ca 
stilul bizantin atât de umilit după căderea 
imperiului bizantin să reînvieze în timpul 
nostru, mult mai vesel, mult mai viguros 
împodobindu-se cu motive românești.

Pictorul SmigelBchi a fost primul, 
care în acest senz a înțeles spiritul tim
pului și după dânsul rând pe rând de- 
semnatorii cu adevărată vocațiune de pic
tură îmbrățișează cil multă dragoste calea 
indicată și cum nu, când conform adevă
rului exprimat prin Ioan Damascenul, noi 
nu ne închinăm icoanelor, ci celor ce să 
închipuesc prin icoane, întocmai precum 
nu ne închinăm materiei, din care-i com
pusă crucea ori cartea evanghelie*, ci ade
vărurilor pe care le exprimă. In urmarea 
acesteia arta b zantină atât de potrivită 
cu evlavia poporului nostru este un mij
loc puternic de edificare în spirit religios.

Ea este pentru oamenii maturi ceea- 
ce școala este pentru cei nevârstnici. Are 
menirea de a îmbogăți sufletul privitorilor, 
dându-le sub o formă pipăită și în acelaș 
timp încântătoare cele mai înalte și mai 
puternice sentimente : are menirea de a-le 
deștepta și întreține în suflet, dintre a- 
ceste sentimente, cu deosebire pe acelea, 
care sunt menite să le întărească con
știința de fii a-i unui anume neam și a 
unei anume biserici.

lată de ce trebue să ridicăm din 
toate puterile pictura bizantină cu motive 
românești, ear puținii pietori ce îi avem, 
cari au dragostea și cunosc însușirile a- 
cestei arte să cuvine să-i sprijinim nu nu
mai prin comandele noastre, ci trebue 
totodată făcuți cunoscuți și în ceicuri cât 
se poate mai largi.

Un astfel de pictor, fără îndoială, 
este și domnul Nicolae Baciu.

E un tinăr, care s’a deprins mult în 
arta picturei bizantine, făcându-și cariera 
în străinătate la pictori cu renume euro
pean. De câte va luni s’a localisat in Agâr- 
biciu, comuna sa nathlă, (Szaszegerbegy, 
posta tot acolo, lângă Mediaș) unde în 
timp relativ scurt a pictat toate icoanele 
iconostaselor ambelor biserici, devenind 
prin acestea obiectul admirațiunii tuturora 
care le-au văzut.

O caracteristică a picturei domniei 
sale este, că broderiile de pe vestmintele 
tuturor sființilor, precum și celelalte po
doabe sunt făcute pe baza motivelor noastre 
românești, fapt care ne dă tot curajul să-l 
recomandăm atențiune) publice, ca pe unul 
care în acelaș timp își ofere serviciile sale 
și cu un preț foarte bagatel.

Zilele trecute călătorind prin Agâr- 
biciu, am cercetat și pictura d-lui Nicolae 
Baciu, care-i face cinste și e adevărata po
doabă pentru biserici și pentru casele creș
tinilor.

Cred, că săvârșesc un lucru bun 
și național in acelaș timp, aducând ca
zul acesta la cunoștința opiniunei publice.

Așa dară preoți, învățători și popor 
sprijiniți arta românească și nu uitați în
demnul poetului, care zicea, că : «nici un 
ac dela străin* 1

Mediaș, 25 Ian. 1908.
lziclar Bopp,

frhilțăniită publică.
Onorată redacțiune ! Ia ședința sa 

din 29 Decembre 1907, comitetul parochial 
al bisericii greco-catolice diD Cincul-mare 
a decis instituirea unui fond special bise
ricesc, menit, ca din venitele lui să se re
munereze servitorii bisericești (cantor, 
crftsnic, clopotar etc.). Fănă la finea anului 
1907 fondul acesta care s’a numit «fondul 
Crucii*, a ajuns cifra de 504 coroane 25 
flieri.

Pentru augmentarea acestui fond au 
binevoit a contribui următorii generoși 
donatori:

«Armonia*, cassă de economii, Cin- 
eul-mare 25 cor.; Ion Titieni, când. adv. 
20 cor.; Petru Titieni. când. adv. 15 cor.: 
I. Pasc» și soția, I. Bastia, preot, D. Stă- 
nuiețu, înv. V. Popp, contabil, I. Stei ca, 
sen. No căsii 351, câte 10 cor.; I. Suciu 
N-o 374, N. Fleșiariu, M. Buitan No, 459 
câte 5 cor.; C. Suciu No. 390, 2’20 cor.; 
St. Cristea, Iosif Bastia, A. Tiutiu.I. Stetca» 
451. I. Stoican, I. Suciu 390, câte 2 co
roane; I, Stefan sen., I. Potor, I. Dragotă 
și Z. Lenghel câte 1 cor. ; Maria Nistrea 
389 și N. Crăciun câte 40 fileri; 1. Man- 
doeea, I. Găngă sen., I. Găngă jun., N. Con
stantin, Ifcin Stanciu, N. Lăți, A. Tiribă, 
Florea Șiandru, I. Tiribă, I. Cenușe, A. 
Broj, G. Bălaș, I. Suciu 417, S. Bastia, G. 
Căpriță 546, I. Mandocea 538, I. Bastia 
376, I. Stetca 337, N. Șiandru 502, I. Ger- 
gel, M. Cechereși N. Vereș au donat can
tități diverse de bucate, din vânzarea că
rora s’a realizat suma de 40 cor.

Colecte în favorul acestui fond a 
aranjat în America bravul tiner loan Gân
dea, adunând suma de 295 cor. 35 fii. Pe 
lista aceasta de colectă au contribuit; 
Constantin și Floarea Bogdan 20 cor. ; N. 
Ocol, Iosif Bastia. I. Nistor, I. Lascu și I. 
Zachu câte 15 cor.; Ioan Candea, aranja
torul colectei, cor. 12 50; I. Recneală, Ig- 
natie Suciu, I. Măneasa. I. Verdea, P. Ver
dea, George și Ana Broj, N. Basth, N 
Broj, Iosif Ștefan, Valeriu Comșia, I. Marton 
N. Siulea și Iftin Vereș câte 10 cor. : G 
Bonea 7 50 cor.; N.Zlrs 625cor.; I.Turca 
P. Aldea, I. Tulbure, 1. Călin, N. Blaga, 1 
Tiutiu, N. Dereptu și I. Suciu câte 5 cor

Simțim o plăcută datorință, când ne 
exprimăm sincerile noastre muițămite față 
de toți cei-ce au binevoit a contribui pen
tru realizarea fondului proiectat.

Cincul-mare, 26 Ianuarie 1908.
Pentru comitetul parochial gr.-cat.: 

loan Bastia, Valeriu Popp,
prezident. notar.

ULTIME ȘTIRI.
Viena, 30 Ianurie. In comisiunea 

delegațiunei ungare s’a primit o re- 
zoluțiune, în care să exprimă dorința 
ca ministrul de răsboiu să pregătească 
în înțelegere cu ambele guverne pen
tru sesiunea viitoare a delegațiunilor, 
chestiunea urcărei lefurilor ofițerilor.

Munchcn, 30 Ianuarie. In apro
piere de Villiofen în Bavaria de jos, 
s’a prăbușit eri podul de peste fluviu, 
în momentul când trecea pe el un> 
tren de marfă cu 6 vagoane. Trenul 
a căzut în apă. Locomotiva, care tre
cuse peste pod, fu și ea trasă înapoi. 
Șeful locomotivei a fost grav rănit, iar 
frânarul a dispărut.

N8W"York, 30 Ianuarie. Căsătoria» 
d-rei Vanderbilt cu contele Szfecheny 
a avut de urmare o discuție foarte 
aprinsă în Senatul din Washington. 
Senatorul Mac Javin a atacat cu o 
vehemență extraordinară pe acest a- 
venturierii europeni, cari prevăzuți cu 
un monoclu și cu un dubios titlu de 
nobleță vin în America pentru a ex
porta în Europa pe miresele bogate cu 
averea lor și cu speranța moșteniri
lor lor. Iavin a spus că numărul ca
zurilor de felul acesta este foarte 
mare și milioane de dolari sunt scoase 
din America în chipul acesta pe fie
care an. E o crimă națională a se 
permite acest lucru, căruia trebue să 
i se puie o stavilă, căci are mare in
fluență asupra situației economice. In 
legătură cu aceasta un senator a pro
pus ca să se puie o taxă de export 
pe fetele, cari se mărită și pleacă apoi 
în străinătate. Deoarece chestia aceasta 
e foarte serioasă și amenință în mod: 
grav națiunea, să se puie o taxă de 
export de 25 la sută pe averile, cari 
ies din Aamerica.

Sofia, 30 Ianuarie. Azi dimineață 
a fost constituit definitiv noul cabinet 
bulgar în modul următor : Malinov, 
președintele cabinetului și ministrul 
lucrărilor publice, Papricov, ministru 
de externe, Tachev, interne, Mușanov, 
ministru de culte, generalul Nicolaev, 
ministru de finanțe, Liapcev, ministru 
de comerț si Cristev, ministru de 
justiție.
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Grija de vite.

Și dobitoacele simt durere și pe 
dânsele le chinuește foamea și setea. 
Omul bun la inimă nu se îndură să 
vază vitele sale suferind. Ba chiar 
pe o fiară sau un dobitoc selbatec, 
când le ucide, tot caută să nu le 
mărească chinul morței. Dar încă, 
dacă e vorba de acele domestice, de 
eele cari ne sunt ca mâna dreaptă, 
fără de cari n’am puteâ scoate la 
capăt munca plugăriei, cărăușiei și 
altele? Tot așa e cu dobitoacele, 
pe cari le ținem pentru lână, piele, 
carne.

O vită rău hrănită, rău adăpos
tită la vreme rea, necurat ținută, 
nu ne aduce folosul și câștigul la 
care am fi în drept să ne așteptăm 
de pe urma ei. Iată de ce omul cu 
scaun la cap, chiar și numai din in
teres, știe că face cea mai rea so
coteală, când nu are nici o grijă și 
nici o milă de dobitoacele casnice.

Dar e mai mult decât atâta. 
Vitele rău căutate se îmbolnăvesc 
ea și oamenii, nu pot munci, dacă 
sunt de muncă; nu ne dau lapte, 
dacă e vorba de vaci sau oi mul
gătoare; blana, pielea sau carnea 
lor nu sunt a cătărei și, dacă le 
vindem, nu ne dă nimeni preț 
pe ele.

Pedeapsa însă pentru că nu sun
tem stăpâni cu milă și grijă p?ntru 
dobitoacele noastre, e mai mare și 
groaznică. Boalele vitelor pot trece 
și Ia oameni; ne putem molipsi și 
noi sau ai noștri dela ele. Iată atunci 
cum neîngrijirea și nepaza vitelor 
ne aduce boala și moartea chiar în 
casă: ori cade gospodarul ori gos
podina ori flăcăul, nădejdea părin
ților, ori fata podoaba și albina har
nică. ori pruncii meniți a ne fi des
fătarea tinerețelor și sprijinul bă- 
trânețelor.

Când vezi c’a dat o boală rea 
între ai tăi, te uiți la cer, te uiți la 
pământ, te întrebi și întrebi pe D-zeu 
și pe toți sfinții, de unde îți vine 
această bătae dumnezeeaseă peste 
tine. Prea adese-ori, dacă ai căută 
bine, dacă te-ar lămuri un om care 
pr cepe adâncimea și legătura fap
telor, ai vedeâ, că singur ești vino
vat, că ai păcătuit înpotriva dobi
toacelor sau chiar înpotriva ta.

De câte ori nu se ^îmbolnăvesc 
ai casei de jo boală zisă cărbune, 
’dela vite bolnave, pe cari le taie și 
le mănâncă? Au vuit doar gazetele 
de oameni sănătoși tun, cari au mu- 
lit în 24 de ceasuri, fiind-că au mân
cat carne de oaie sau de vacă bol
navă de cărbune sau de dalac?

Câți nu vin la spital, sau mor 
fără să vie, din pricina bubei negre 
ce o iau dela oi sau alte vite bol
nave? De bpala de gură și de pi
cioare a vitelor nu știe ori cine că 
se modpsesc și oamenii?

Dar chiar boala cea mai rea, 
oftica, încă se poate luă dela vite, 
îndeosebi dela vacile cari dau lapte 
molipsit ori din carnea dela vite of- 
ticoase.

In alte țări au grijă mare de 
cercetează să nu cum-va să ție ci
neva vaci ofticoase, căci laptele dela 
ele, brânza și untul, dau boală. De 
asemenea, doctorii de vite nu îngă
duie să taie cine-va dobitoacele bol
nave și sa vânză carnea sau să mă
nânce din ea, căci.dă boală.

Fără a da acuma alte amănunte, 
credem, că vede ori-cine că avem 
răspundere nu numai de sănătatea 
oamenilor din casa noastră, dar și 
de-a dobitoacelor ce ținem;- căci 
nu numai mila, nu numai interesul 

bănesc, dar chiar sănătatea noastră 
și a lor noștri, atârnă de sănătatea 
acestora.

„Albina". Df.

Pentra prăsila de vite rassa
„PinzgaiT curată-

— Săcădate 10 Ian. v. 1907.
Comitetul central al >Reuniunei ro

mâne de agricultură din comitatul Sibiiu«, 
precum se știe, dăruiește de un timp în- 
coaci câte unui membru al reuniunei în 
aproape fie-care an câte o vițea rassa 
»Pinzgau« curată, și aceasta cu scop de 
a se răspândi printre cultivatorii de vite 
acest soiu mult superior vitelor noastre. 
Pănă acum dăruit a fost cu câte o ase
menea vițea membrul Reuniunei Gsorge 
Bratu, ec., în Tilișca, Petru Sepa, ec., în 
Fofeldea, loan Cloaje, propr., în Boit», Ni- 
colae Iosif, înv. în Aciliu, loan Scănuleț, 
ec. în Ilimbav, și Ioan Manta, paroh în 
Gurarâuluî. Dintre dăruiți, loan Stănulsț, 
ec. în Ilimbav, obținând dela vițeaua ce 
i-s’a dăruit, o vițelușă de toată frumseța, 
pe aceasta a pus’o la dispoziția comitetului 
spre mai departe distribuire. Comitetul la 
rândul său a destinat vițeaua pentru unul 
din membrii Reuniunei cu locuința în Să
cădate, ear la recepcarea comitetului pri
mărie noastră a convocat în cancelaria 
comunală pe toți membrii spre a face sor- 
tirea. La sortire norocos a fost notarul 
nostru d-1 Simeon Grădinar, care a sub
scris un act de învoiro, încheiat între dă
ruit și între comitetul Reuniunei, conform 
căruia dăruitul a primit îndatorirea de a 
ținea vițeaua pentru prăsilă, de a o su
pune la toate îngrijirile dorite și a o în
treține cu nutreț bun și îmbelșugat ; s’a 
obligat mai departe de aîngriji, ca la tim
pul său să obțină dela vițea prăsilă curată 
s>Pinzgau« și de a pune la disp< ziția Reu
niunei primul vițel sănătos din prăsila 
vițelei.

E de observat, că mama vițelușei 
acum dăruite e reproducție a vițelei dă
ruite de Reuniune membrului P. Sopadin 
Fofeldea. 1l.

Sfaturi de-ale bucătăriei
pentru femeile econoame-
Prăjituri.

Mere în manta.. — So face un aluat 
mai subțire, < ca la clătite do pildă. Din
1 deci vin, 5—6 bucățele zahăr, 1 deci apă,
2 ouă și atâta făină câtă cere, și puțină 
sare.

Pe urmă să curăță mere mai mari 
și din un soi mai acri căci acelea să și 
moaie mai iute. După ce sunt curățite le 
tai făli rotunde, nu tocmai de un centi
metru de groase, le moi pe urmă în aluatul 
pregătit înainte și le coci în unt sau un
soare le presai- cu zahăr și puțină scorți
șoară și le servești calde la masă. Această 
prăjitură se poate face și pentru zile de 
post lăsând ouăle afară și punând ceva vin 
mai mult.

Cornulețe lângă calea. Amesteci drojd 
de un creițar cam în un doți do lapte căl
duț, pui 3 bucățele do zahăr înăuntru și 
cam patru lingurițe de făină le amesteci 
repede în o ciașcăde porțelan, pui un 
praf de .ăină de-asupra și o așezi la căl
dură să dospească. Când e aloțelul acesta 
dospit, pui într’o trocuță cam 4 deci de 
lapte tot călduț, ceva sare, 4gălbinușo de 
ou, 5—6 bucățele de zahăr, două linguri 
mari de unt proaspăt. Toate acestea le 

mesteci la olaltă cu aloțelul dospit pe urmă 
mai adaugi atâta făină păn’ se face aluatul 
vîrtos. II lași pe urmă să dospească, după 
ce a dospit îl întinzi pe scândură, tai din 
el bucățele, le dai forma unui cornuleț, 
le ungi cu unt, dacă vreai presară și za
hăr sgronțuros pe ele și le pui pe o’ tavă 
să se coacă. Le lași însă mai înainte să 
mai dospească și în tavă ceva.

Aluatul acesta se poate folosi și pen
tru plăcintă du mere și prune. Pentpi plă
cintă de mere întinzi aluatul în tavă cât 
mai subțire, căci gros nu prea e gustos 
și așez pe el merele, pe cari înainte tre- 
bue să le cureți de coaje, să le tai făli 
subțiri, să amesteci zahăr pisat și nițică 
coaje de alămâie rasă în ele.

Pentru plăcintă cu prune întinz aluatul 
tot ca la plăcintă cu mere, speli prunele 
le scoți sîmburii și așez prună lângă 
prună, cu coaja vînătă pe aluat, torni pe 
urmă cam 2—3 deci smântână îndulcită 
cu zahar, în care bați și 2 gălbinușe de 
ou și albușurile spumă,

Prăjituri pentru ciai. I. Bați spuma 
dela 3 albușuri și amesteci în ea 5 dekagr. 
de ciocolată și 16 Dekagr. de migdale ne
curățite dar mărunt pisate, 16 dekagr. de 

zahăr pisat și atâta făină ca să se poată 
acest aluat întinde cu făcățelul pe scân
dură, tai după aceea din acest aluat diferite 
forme, le așezi pe o tavă unsă cu unt, le 
ungi pe deasupra cu albușuri de ou și 
coacele.

II. 15 dekagr. de zahăr le pisez c’o 
bucățică de vanilie și îl amesteci pe urmă 
cu 10 dekagr. făină. După aceea bați 
spuma dela 7 ouă și amesteci ușor făina 
și zaharul în spuma. Ungi o formă cu unt. 
lai din aluat cu o lingură și torni dungi 
drepte de lățimea unui deget, una lângă 
alta în tavă, le coci la foc slab mal mult 
numai păn se usucă. Le iai cu cuțitul în 
sus și păn sunt calde le învîrtești pe 
coada unei lingure de lemn pentru-ca să-i 
dai o formă de strujitură. Acestea să fa 
c foarte frumos pe farfurie.

III. Gălbinușul dela 6 ouă bine fierte 
le dai prin sită și le amesteci cu 14 dekagr. 
făină, 10 dekagr. zahăr, pe care îi pisez 
cu puțină vanilie și 10 dekagr. unt. For
mez cu mâna din ele gogoșele mici, pe 
cari le turtești și le faci Ia mijloc cu 
degetul o gaură. Le ungi cu albuși de ou 
pe care presar zahăr sgronțuros, le coci pe. 
o tavă unsă cu unt. După ce sunt coapte 
pui în găurelele dela mijloc dulceață.

IV. 6 ouă întregi le amesteci ’/2 oară 
cu o farfurioară plină de zahăr pisat, pe 
urmă adaugi atâta făină pănă se face gros 
aluatul mai pui în el o mână de stafide 
negri bine spălate și curățite și coci această 
prăjitură într’o tavă de plăcintă așa ca 
aluatul să fie de o jumătate de deget de 
gros. Să se bage de samă să nu se ardă 
lăr să rămână frumoasă galbină prăjitura. 
Când e gata tai felii lungi și înguste din 
ea. Se poate păstra această prăjitură și 
mai multe zile și e bună atât lângă ciai, 
cât și muiată în vin la masă.

V. Amesteci pe o scândură 30 deka
gr. unt proaspăt cu atâta făină cât își ea 
untul cu un ou și cu 30 dekagr. de zahăr 
pisat. Amesteci acest aluat bine îl întins 
și tai cu paharul bucățele rotunde din el, 
pe cari le coci frumos galbin deschis și le 
presari pănă sunt calde cu zahar pisat cu 
vanilie.

Și acestea să păstrează mai multe zile.

Lftinpile de gaz.
Lumină îndestulătoare. nesupărătoare 

ochilor .>/ spălarea sticlelor de lampă.
Se știe de toți că sticlele de lampă 

se murdăresc fie că punem mâna pe ele 
și prind o poșghiță ce se ia cam anevoe 
pe din afară, fie pe de din năuntru din 
cauza fumului de la feștilă care o îne- 
grește făcând-o să oprească lumina în parte 
și din faptul că să negrește și ese mereu 
fum din feștila lămpei cât de puțin chiar 
fie în casă se împrăștie un miros de fum 
și aerul devine greu de respirat, plămânii 
ni se par grei și ne supără mult și știm 
cu toții că ca să’ nu ne îmbolnăvim de a- 
cel aer încărcat cu materii rele pentru 
plămâni deschidem ușile și ferestrele ca 
să iasă.

Este bine însă ca să știm care ar fi 
mijlocul de a face ca feștila să nu facă 
fum, lumina să fie foarte limpede și sti
cla să lase lumina a trece toată prin casă. 
Ca să facem acest lucru ne vom gândi 
mai întâi cum să avem lumină îndestulă
toare și nesupărătoare la ochi. Aceasta o 
căpătăm foarte lesne dacă spălăm bine 
cu cenușe lampa (basinul) în care 
punem gazul, o uscăm apoi bine și tur
năm gazul. In gaz turnăm, dacă lampa 
este de o litră, o jumătate lingură de sare 
măruntă, iar dacă este mai marc și ia gaz 
mai mult, atunci socotim să fie pentru un 
litru de gaz dela 2 până la 3 linguri de 
sare măruntă.

E bine ca în vasul în care păstrăm 
gazul să punem mai din vreme sare mă
runtă câte 2-3 linguri la litru. Gazul așa 
preparat dă o lumină albicioasă, limpede 
îndestulă și nu supără la ochi, iar feștila 
nu scoate fum. Iar pen.ru ca lumina să 
treacă toată prin sticlă trebue să avem 
grijă ca sticla să fio foarte bine spălată. 
Ca să se poată spăla așa de bine, o pu
nem în apă caldă, o ținem 2—3 minute și 
apoi tot cu caldă sau chiar cu rece o spă
lăm, după ce am pus în apă baligă de cal 
și.puțină cenuse de lemne. După ce am 
spălat-o o clătim cu apă rece și o punem 
să se usuce. După ce s’a uscat o frecm 
puțin po din afară și pe din Jăuntrn cu o 
cârpă curată și apoi o avem destul de 
bine ștearsă și va lăsa ca lumina să treacă 
toată în cameră. »(J. Ț.“

MULTE Șl DE TOATE.
■■L ~ .......

Cum ae învață pieicele să

Intr’un sat aproape de Praga, s’a pe
trecut un fapt foarte interesant. O văduvă 
spune vecinilor, că are o pisică minunată 
care vorbește. Vă închipuiți că a doua zi 
tot satul a fost acolo. Ce au văzut? Pe o 
laviță acoperită cu covor lung și gros sta 
o pisică mare și grasă, cu un păr cenușiu 
de toată frumsețea.

— Ce vrei să mănânci ? întreabă 
stăpâna casei.

— Friptură și lapte, răspunse o voce 
subțire, care păreă că nu are nimic ome
nesc.

— Vino încoace, zice stăpâna iar.
— Nu vreau, stau bine aici.
— N’am friptură, n’am lapte ; am nu

mai pâine.
— Pâine! Să-mi dai mie pâine ! Fugi 

dinaintea mea, că te mănânc pe tine !
Groaznie!... Toți cei de lață sestre- 

curară binișor și eșiră în curte, gândind 
că pisica o fi turbată.

Dar vă închipuiți că în toată împre
jurimea întâmplarea s’a aflat și lume după 
lume venea să vază pisica. Acum însă 
stăpâna casei cereâ o mică plată, fiiud-eă 
nu mai put^A să-și vază de treburile ei. 
Plata se dedeâ și ... treburile mergeau 
bine.

Poliția însă, afurisita de poliție!., 
n’are de lucru?... Cercetează și află, că 
sub laviță eră uu nepot al văduvei care 
vorbei în numele pisicei.

Acum femeia și copilul sunt la în
chisoare.

Așa se învață pisicile să vorbească....
*

Saptleoii tpl pleterul.

Despre marele erou al Carsicei sa- 
povestește o frumoasă și interesantă is
toria. In timpul de glorie al puterii sale,. 
Napoleon s’a hotărât, că se va lăsa să fie 
pictat în întreg ornat împărătesc. Gros, 
vestitul pictor a avut deosebitul noroc de 
a picta pe gloriosul împărat. Tabloul a 
reușit bine ; împăratul l’a privit mult și 
la vedere părea mulțumit cu rezultatul. 
De odată pe neașteptate se ’ntoarse cătră 
artist si zise :

3

— Spune mi, d-le artist, cât timp va 
dura tabloul?

Pe artist l’a adus în mare încurcală 
această întrebare neașteptată. S’a gândit 
puțin, apoi răspunse :

Așa cred, că va dura cel puțin șase 
sute ani. — La această întrebare fața îm
păratului se întrista.

— Numai atâta timp, — zise nervos; 
pentru asta n’a fost vrednic să perd tim
pul cu șederea.

*

Căantoria Iui Slwnley.

O revistă engleză publică câteva epi
stole inedite ale vestitului călător al Ai'ri- 
cei, cu care ocaziune spune lucruri intere
sante despre antecedentele căsătoriei lui 
Stanley. El a fost ținut în general de un. 
holteiu melancolic, dar precum se vede din 
o epistolă a lui, nu desprețuia ochiul fe
meiesc :

»Așa cred, că femeile atât cele albe 
cât și negre sunt cu mult mai superioare 
bărbaților. Posed mai multă umanitate și 
simpatie vioae și concep ideile nouă mai 
iute. De 20 ani caut o femeie; dar n’am 
avut timp să găsesc una«.

Cu toate ca găsise de mult pe dorita 
inimei sale, dar familia fetei ani de-arân- 
dul n’a voit nici să audă de Stanley, care 
n’avea nici parale, nici renume. Când însă 
acesta și-a executat planul. înființând sta
tul Congo, atunci convingându-se de ca
racterul lui, el s’a putut logodi cu Dorotea 
Tennaut. Prin ajutorul acesteia harnicul 
călător a ajuns în atingere cu familiile de 
frunte ale Angliei.

Tatăl miresei a fost membru al par
lamentului, iar despre mamă era urmaș 
direct al Iui Olivier Cromwell. Cununia s’a 
celebrat cu mare pompă la 12 Iulie 1890 
în catedrala Westminster. In întreagă bi
serică erau întinse covoare roșii; mormân
tul lui Livingstone a fost acoperit cu gal
ben, unde mireasa după celebrarea cunu
niei a depus o cunună de mirt. Când, în 
1892 Stanley a pășit ca candidat de depu
tat, soția sa a ținut mai multe discursuri 
publice pentru el.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiaiw.
Redactor respous.: Victor Braniște.

pen.ru
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Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
eă în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea acelor oammi, a căror sânge fi 
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 
ea acestei stări îngrozitoare să se pusă 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine
rimii deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțita în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie oi ne-va ciru’a oamenii să-și 
încredințeze ffcrft teamă, fără sfială și cu 
încredere neo.zurile lor secrete. Dar nu 0 
în deajuns însă a destăinui aceste necazuri 
Ori și oui, ci trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, conștiințios, care 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a ►juts și morburilor1 oe 
deja eventual există, atunci apoi va În
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare stat de măreață și 
pentru acest scop e institutul renumit î* 
toată țara al D-rulai PALOCZ, medic d» 
-spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
kdczi-Ut 10), unde pe lâ gi disoreția eae 
mai strictă primește ori-cina (atât bărbații 
oât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și euourile trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliber&că eh 
■materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor cțiluie* 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de 
repede și rădică* cu metodul său propphl 
de vindecare, chiar și cazurile cele mai 
neglese, rasele sifilitice, boa lele de țewe, 
bășică, nervi și șira spinărei, începulur&e 
dr confusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de ipainlă, slă
birea put erei bărbătești (impotența), vată- 
Măturile, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
foniei e sală de așteptare separata șl 
•eșil'O SOparată. In ceea-ce privește oor», 
depărtarea nu este piedecă, căci daeă 
cine-va, din ori-oe caoză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci cu plăcere i-se va da 
iî&spuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
.se vorbește perfect. După încheierea curei, 
-epistolele se ard, ori la dorință se retriatri 
fie căruia. Institutul se îngrijește și d« me
dicamenta speciale. Vizitele se primese tn- 
■oepând. dela 10 6re a. m. pănă la 5 bre 
p, m., (Dumineoa pănă la 12 6re a. m.)

Adresa : Dr. PALOCZ, aadio de spital, 
peseialist. Budapesta, VII., Râk6czi-fit IO-

„Călindariil 
Plugarului" 

pe anul 1908
Se poate procura dela

Tipografia A. MURE8IANU, Brașov, 
cn prețul de 40 bani (fileri), 

(plus porto postai de 5 bani).

Cîaute de lucru, 
Clame Halina. 
Clame de vânat. 
Clsme de călărit. 
Gamasse.
Galoci.

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

Ghete cu șinoare. 
Chete ou nasturi. 
Ghete cu zug.
Ghete de voia jiu. 
Pautofl de casă

pesdru S>ame« Domni și Copii.
Calitate solidă. — Magazin de încălțăminte. — Mare asortiment. 

r,8W ALFRED IPSEN Kronstadt, Prt?1 ieftine 
Strada Vămii nr. 36, (vis â-vis de Cafeneaua Transilvania).

Emulsiunea SCOTT
are efect extraordinar asupra între 
gului organism, întărește plămânii, 
ușurează tnsea, și răceli ®fie cât de 
învechite,

cu 
i și 
(V

Veritabilă numai ou 
maroa pescanilw ca 
semn de garanție a 

procedurii lui 
Scott.

cu Emulsiunea Scott se 
vindecă iute. Deaseme- 
nea și cei tuberculoși.
Emul si unea Scott 
le procură ușurință, da
că încep cura de 
vreme, adeseori 
vindecare. |

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

8e capătă în toate 
farmaciile.

Sz.

Bra^sd V&rmegye alisp&nja.

689-1908.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Brassd vâroa polgâri kOzkorhâ?â- 

nâl elhalâlozâs folytân megtiresedett 
fdorvosi (primarius) âllâsra pâlyâ- 
zatot hirdetek.

Ezen âllâs javadalmazâsa 2000 
korona fizetâs ea 600 korona lakbâr.

Pâlyâzok az 1876. XIV. t. c- 
63 § a ărtelmăben igazolni tartoz- 
nak, hogy legalâbb ket âvi gyakor- 
lattal biruak.

Korhâzi gyakorlatnak, mentSi 
kăpesitesnek, korhâzi tanârsegâdi 
szolgâlatnak kimutatâsa, ezen minâ- 
sitâssel nem birb mâs pâlyâzâ felett 
elânyt biztosit.

Az âltalam kinevezâs utjân be 
tâhendâ âllâs elnyerâseârt a szabâly- 
szertien fOlezerelt pâlyâzati kârâsek 
f. e. februâx h6 15-en d. e. 12orâig 
adandbk be Brassb vârmegye al- 
ispâni hivatalâba.

Brassd, 1908 januâr h6 25 en.
Jekelius Agost, s. k.

Nr. 88,2—3. aliapân.

De închiriat ori de vânzare.
Cârciuma din Piața Prundului »

Nr. 18 să dă în arândă sau să 
vinde din mână liberă. Informațiuni 
mai de aproape dă proprietarul

Sterie Stinglie, 
Piața Prundului Nr. 18.

>30,1-9.)

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

„Selăgiana" institut de credit și economii societate pe acții, Jibou

Convocare.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii „S E L A- 
GIANA“ societate pe acții în Jibou conform § 19 din statute se 
învită la a

X-a adunare generală ordinară,
ce se va ținea în Jibou, în 29 Februarie 1908 la 9 oare înainte de 
amiazi în localitatea institutului pe lângă următoarea

Ordine de zis
1. Constituirea biroului conform § 25 din statute.
2. Raportul anual al direcțiunei. raportul anual al comitetului de 

supraveghiere, stabilirea bilanțului pe anul 1907 și votarea absolutoriu
lui pentru direcțiune și comitet.

3. împărțirea profitului curat.
4. Alegerea comitetului de supraveghiere pe 3 ani.
5. Fixarea prețului marcelor de presență.
6. Propuneri conform § 32 din statute.
Jibou, din ședința plenară mixtă ținută la 24 Ianuar 1908.

Direcțiunea.

Bilanț cn 31 Decembre 1907.
ACTIVA: Cor. 01. PASIVA: Cor. ffi.

Cassa în numărar . . 45714 77 Capital social . . . 200000
Bon în Giro-Conto și Fond de reservă 57236'30
la alte bănci . . . 3130 79 „ „ pens. 13393'82

Cambii de bancă „ „ dispoz. 25'87 i
©«contate .................... 857282 — „ „ binefac. 135-— 70790 99 i

împrumuturi hipotecare 207476 Depuneri spre fructific. 590315 04 i
Efecte......................... 47966 — Reescont.................... 287355 —•
Realități.................... 29551 35 Deposits de cassă . . 3590 37
Diverși debitori . . . 6729 44 Dividendă neridicată . 465 —
Mobiliar . . 1146'41 Diverși creditori . . 189 40
10% amort.. 11464 1031 77 Interese transitoare 18431 06 i

Profit curat .... 27745 26
1198882 12 1198882 12

j

Periere și Profit cu 31 Decembre 1907.

Jibou, în 31 Decemvrie 1907.

DEBIT: Cor. SI. CREDIT: Cor. fii.

Interese la depuneri . 29807 49 Interese la escont . . 68399 83 ș
Interese la reescont . 16232 98 Interese la hipotecar . 17970 09 i
Interese fond de reservă 2138 96 Interese la efecte . . 2063 54 i
Interese fond de pens. 499 53 Chirii ...... 1154 99 i
Contribuție di- Provisiuni.................... 12723 76!
rectă și comu- Diverse ...... 2203 50!
nală . . . 7776'97

Contribuție la \
interese dep. 2980 79 10757 76 \ î

Spese curente . . . 4877 75 \
8alare și bani de cuartir 7821 64* \
Diurne......................... 1158 — \
Pierdere la efecte . 1193 78 \
Amortizări : \ ț
diu pretensiuni \

dubii . . 1592‘80 \ i
„ Realități 575 12 \
„ Mobiliar 114'64 2282 56 \

Profit curat .... 27745 26 \ ■
104515 71 104515 71

George Pap m. p. 
președinte.

Vasiliu Mica na. p.
Theofil Dragomir m. p.

Sumbsemnatnl
le-a aflat în deplină ordine și esacte.

Jibou, îu 24 Ianuarie 1908.
Comitetul de supraveghiere:

Teodor Bohățel m. p. Dominic Batiu m. p. Simeon Mectu m, p^
Revăzut și aflat în ordine!

Jibou, la 24 Ianuarie 1908,
Dominic Bațiu, 

revisor expert al Solidarității.

Samoil Urlam, m. p. 
contabil.

Gabriel Cherebețiu m. p

Emetic Pap m. 
director eșec.

Dr. Ladislau Gyurko .m.
Ioan Sandor m. p. Vasiliu Pop m. p Michail Pop m. p.

comitet a revăzut și esaminat conturile prezente și

P-

P-
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șepci de bbnă, Critner și Stofă. Tot-felul de Baltoane blă-

(3107,17-ÎL

țs
<3

<3

Z >

Am onoarea a 
aduce )a cunoștința 
On. public, că am 
deschis provizor un 

Atelier fl^blă.-

Magazinul meu dela 1 Oct a. c. 
se află în Sfada Porții Nr. 48.

nărie subțire
*

în Brașov, Târgul 
Inului Nr. 26, unde 
se pot căpăta nu
mai c o n f e cț i u ni 
proprii de gulero de 
Dame (boaci, mufuri.
uite pentru Dame și Copiii, Figaro și paletoane, cu un cuvânt toate articolele ce 
se țin de blănărie, lucrate modern, în asortiment bogat cu prețuri foarte ieftine.

Prin esperiențele mele câștigate atât în capi'ală, cât și în s'.reinătate pot 
satisface tuturor n-cerințelor spre deplină mulțumire.8°uis căptușeli de blau&. — Primesc reparaturi.

Artioole de blănărie cumpărate dela. m-ne le Curăț fără plată. 
Comande din tfară le ezecut punctual. — Serviciu solid. — 
Mă rog de spr jm. Cu toată stima

Weiszfeiler
"blănar siA/bțire.

|[x Primul atelier român de curelărie. X

Primul atelier de curelar român
L.
D VASILIE MUȘC ALU O 

o
E
CU BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7. □ QJ 

3
-C Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur Q. 

(D

<D Atelierul meu de curelărie (O 
CD 1

C provăzut, cu tot felul de hamuri de Isica si pentru
lucru din piele tîc blanc, precum și tot felul de O
curele de încins, d. e. șerpare de piele de tot -cn

— feiuli negre, galbine, de covor cu ținte, care
CU este sub conducerea mea proprie. “O
E So primesc și reparaturi de tot felul, d. o. s
CD eufere, geante do călătorie și pungi. TJ

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu o
CD sii află gata : piosul de lemn in orice mărime, îmbrăcate
o in ctii-ele fine.

cu stimă Vasilîe Muscalii.

X PREȚURI MODERATE. X

Rogu-V ă să nu cetiți acest anunț!!! fără atentie. 
FOTOGRAFIE ARTISTICĂ 

yădu™ hb Huschalek 
Brașov,

2 S trăia Porții 27 (lângă Fleischer & Co.) 
recomandă fotografiile artistice, ca cadouri potrivite pentru 
sărbăt rile Crăciunului. Deoarece principiul meu este de a li
tera numai cele mai bune lucrări, mă rog să fiu sprijinită cu 

comandele mai din vreme.
Specialități :

Mattphotografii și Tipar-Pygment 
foarte plăcute, 

neîntrecute în efectul artistic și durabilitate
Fotografii a le mări, precum și picturi în Pastel, Aquarell și Ulei 

executate cu îngrijire.
BSog Oiior. pwblic a lisa im vedere expositwa,

oiea {Vitrina) in St ada Porții Wr. 2î.

Cu toată stima

Vădm Karl Muschalek, •
27, Strada Porții 27. (lângă Fleischer & Co).

__ •

IIC0LA1 B0IC1A,
primul maestru roman de apaducte, canalisări, 

instalații de gaz și telefoane, 
BRAȘOV, Pe tocile Nr. 16, 

se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de instalațium, canalisări și 
apaducte, closete, trenajații, pivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă- 
tori), conform planului de canalisare și al sta

tutului orășănesc.

In curs de 14 ani de când lucrez în Brașov 
ori șî ce lucrare mi s’a încredințat am exe
cutat spre mulțumirea celor ce mau onorat 

cu lucrări în branșa mea.

Antreprise ie pompe funebre 1

ZEL T t s ® I
KSrațov, Strada fi*orțiî ?4>r. 3. 

vis-ă-wss de Băcănia Steua Roșie.
Recomandă Onor, public la cașuri de mârta, așezământul ra 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, H 
atât aortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că- g|| 
păta cm gsrețMfi’î ieftine.

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

Fabricarea propria a tuturor sicriurtlor de ieiSlli, de 
metal și imitațiuni de metal și de Iernii de șt^jaru*

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

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car fainebraa vâaet, || 
pentru cogsiij precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt șl ieHiiiț iau 
asupră-mi și transport»ri de niorți in ‘streinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
* E. Tutsek.

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.
-----------------------------• HIHHIHimHI —---------------------

Important pentru vândetoriî de cărți prin orașe și târguri 
este cartea de rugăciune 

„Lauda Sui Dumnedeu" 
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprindând rugăciuni de 
diminâța și de seră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acăsta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari până 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue să 
stăm în privința acesta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune ,Lauda lui Duninedeu" s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune fruradsă și 
se pdte căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tote 
în preț fdrte moderat.

Prețui
o

Cor. b.
Legătură trainică negră și au

rită cu său fără chip sfânt 
de fildeș în alb seu negru

n

Imit.
» „ eu încheietura 
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»Gazeta Transilvaniei“ cu numerul â 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitry Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.
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lor este:
Imit, de fildeș cu catifea și în- 
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mai considerabil.
Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de 

ciune“ întocmite de protopresbilerul Calistrat Coca cu aprobarea consistorului 
episoope8c ortodox-oriental din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin
zând asemenea tdte rugăciunile ndstre folositore ar fi oea mai potrivită carte 
de rugăciune
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Iote acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. Mu
reșianu, Brașov, unde au s& se adreseze și vemțetorii.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


