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Cătră cetitori!
Mai sunt câte-va zile și se 

vor împlini până la o oră și mmută, 
după călindar, șaptezeci de ani, de 
când a apărut „cu prea înalta voie", 
primul număr al foaiei noastre cu data 
de 12 Martie st. v 1838.

Am fost arătat cetitorilor noștri 
la timpul său hotărârea de a scoate 
în amintirea aniversării un număr se
parat jubilar, în decursul li nei lui Ia
nuarie, deoarece de fa[ t cu 1 Ianua
rie 1908 st. v. „Gazeta Transilvaniei" 
a intrat în anul periodic al 71-lea.

Mai întâi nu aveam de gând a 
face nici aceasta, mai ales din cauză, 
că directorul foaiei noastre nu se bu 
cura de deplina sănătate, dar în cele 
din urmă însuși directorul nostru a 
zis, că, dacă pentru noi și pentru cei 
mai bătrâni n’ar fi de lipsă un ase
menea număr jubilar, atunci cu atât 
mai de lipsă este pentru tânăra noa
stră generațiune, care în anii grei ai 
dâinuirei ocărmuirei Introduse la 1867 
și-a pieidut aproape de tot legătu
rile sufletești cu trecutul nostru.

Ne-am hotărât așa-dar, cam târ
ziu, a eda totuși un număr festiv și 
am dat de greutăți, așa că am tre
buit să amânăm aparițiunea lui. Am 
fi dorit, ca acest număr să poată să 
apară la 12 Martie v. viitor, dar nu 
se poate, fiindcă am întâmpinat din 
nou diferite greutăți, parte mare din 
cauză, că manuscrisele promise ni-au 
sosit întârziat și cele mai multe prea 
voluminoase, de altă parte am dat și 
de greutăți technice.

Vestim dar pe cetitorii noștri, că 
în preseara de 12 Martie st. v. va 
apărea numai un număr dublu al foa- 
iei noastre cu număroasele felicitări 
ce ni-s’au adresat; iară numărul ju- 
bilar, care se va estinde peste mai 
multe coli de tipar, nu va putea să 
fie trimis abonaților decât numai peste 
3—4 săptămâni.

*

Când am publicat edarea numă
rului jubilar, am destinat totodată ve
nitul curat din abonament! le acestui 
număr pentru înaintarea culturii po
porului nostru. In deosebi am zis, că
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Dimineață.
(Fragment).

Sclipește coasa, secera sclipește;
Și toți se duc, cântând cu voie bună 
Să strings ’n snopi podoaba lanurilor, 
Nădejdea și puterea sfântă-a vieții.
— Doar pe la porți, bătrâni cu plete albe, 
Cu frunți pe cari adânc, adânc săpat-a 
Amarul, truda unei vieți pierdute, 
Privescu-i blând, iar gândurile lor 
Departe zbor, departe ’n altă vreme, 
In vremea tristei lor copilării, 
In zile de urgie și durere, 
Când cruzi stăpâni---------
------------- — Și se gândesc bătrânii, 
Și câte-o lacrimă strecoară printre gene.

Vasite Stoica.

Baba Dochia.
Zice că de mult de tot era o babă 

cocoșată și urâtă nevoe mare. Și povestea 
mai zice, că baba avea o fată frumoasă 
și bună de nu mai avei pereche pe lume. 
Cu cât iubea lata pe babă, cu atât ura 

am dori să se întrebuințeze pentru 
înmulțirea și lățirea bibliotecilor po
porale.

De atunci ne-am schimbat gân
dul, nu în ce privește iubitul nostru 
popor și stăruința ca el să aibă carte 
pentru a avea parte, ci în ce privește 
bibliotecile poporale.

Am fost și suntem ce> mai în- 
văpăiați propovăduitori ai lățirei gu- , 
stului de cetire între popor, prin in-i 
ființarea de bibloteci poporale. Stă- | 
ruințele noastre îndeh ng-ite au fost 
sprijinite, și „Asociațiunea" noastră 
a luat în mâna sa a îngriji de bi- 
bliotecele poporale.

E dar croit drumul pentru acea
sta. Dar ori cât de călduros ar fi 
îmbrățișată cauza bibliotecilor popo- | 
rale la noi, piedeca de căpetenie este 
și rămâne că n’avem destule cărți 
și foi periodice române și nu le avem 
așa cum ar trebui să fie pentru a 
da hrană spirituală bună și de ajuns 
nutritoare și folositoare poporului.

Și de ce nu avem? Fiindcă 
n’avem scriitori de ajuns și bine pre
gătiți și cei pe cari îi avem nu sunt 
cum se cuvine sprijiniți.

Cu un cuvânt ne-am gândit, că 
nu putem servi mai bine cauza lăți
rii culturei în popor, decât dacă vom 
îngriji să avem ziariști și scriitori cât 
mai buni și cât mai multi, și pe cei, 
pe cari îi avem, să’i sprijinim

Ne am hotărât deci de-a depune 
venitul curat, ce-1 va aduce numărul 
jubilar al „Gazetei Transilvaniei" pen
tru înființarea unui fond spre ajuto
rarea și sprijinirea ziariștilor și scriito
rilor români dela noi.

Multe fonduri s’au creat în Tran
silvania, Bănat și Țara ungurească de 
o jumătate de veac și mai bine. Ne lău
dăm a avea azi aproape 200 de bănci 
române. Numai pentru pressa română 
nu s’a făcut nimic pân’acum.

Cuvine-se „Gazetei Transilvaniei11 
să facă ea începutul, la această săr
bătorească ocaziune, așezând cea din- 
tâiu piatră la temelia, ce trebue s’o 
punem pentru asigurarea viitorului 
ziariștilor și scriitorilor români dela noi.

Tot ce vom face, vom face în înțele
gere cu confrații și cu bărbații noștri,
baba pe fată, îi eră necaz pe tinereța fe
tei, pe ochii ei albaștri ca seninul ceriu
lui, pe obrajii ei albi ca petalele crinului, 
pe gurița ei roșie ca fraga câmpului. Și 
atât o chinuiă de mult pe biata fată în
cât nu a mai putut răbda Dumnezeu ne
dreptatea ei.

Intr’o zi, pe când copila eră la pă
șune cu oile, s’a pomenit cu Sfânta Vi
neri, că a venit la ea și a întrebat-o cu 
milă : — Da bine maică, ghioceii n’au eșit 
încă de sub zăpadă, mugurii nu s’au des
chis încă, fluturii nu au început să sboare, 
rândunelele și berzele nu au mai venit de 
peste mare și tu ai eșit cu turma la 
păscut.

— Baba m’a trimis — a răspuns fata 
albastră ca vioreaua de frig — a văzut 
soarele pe cer și a zis că-i primăvară,dar 
soarele e rău ca baba și nu vrea să ne 
încălzască.

— Uite fetițo ! Na chita (mânunchiu) 
asta de fragi și când te vei întoarce de
seară acasă s’o dai babei, dar să nu-i spui 
că e dela mine, să-i spui că le-ai cules tu 
de pe câmpie. Și Sfânta Vineri a sărutat 
lata de i-a ținut cald pănă seara și pe 
urmă s’a făcut nevăzută.

Când a văzut baba chita de fragi 
care i-o adusese fetița, cum eră de bă

cărora le zace la inimă cauza pressei 
și a culturei poporului nostru.

Sperăm, că toți Românii de inimă 
din patru unghiuri, vor aproba pasul 
nostru și ne vor da sprijinul lor.

Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei11.

Cum să s e scăpăm școale e ?
Cetind modalitățile propuse de 

unul ț>i altul spre a ne scăpa școa- 
lele poporale primejduite prin noua 
lege, îmi adusei aminte de ce scri
sesem acum 25 de ani tot în acest 
ziar, văzând multele neajunsuri de 
atunci ale școalelor noastre. Scrisesem 
adecă, ca să plătească fiecare Român 
din această țară 1 cr. la an ca dare 
culturală națională. Atâta poate plăti 
chiar și cel mai lipsit și sărac. Pe 
un cap de familie încă n’ar cădea 
mai mult decât maximum 12—14 cr. 
la an. Fiind în țara noastră 3 milioane 
de Români, ar încurge în fiecare an 
30.000 fl., cu care sumă făcând o 
fundățiune (300X5=1500 fl.), am pu
tea asigura existența pentru totdeauna 
a 3 școale periclitate; în 10 ani — a 
30 de școale; în 100 ani — a 300 
școale, și nimenea n’ar simți greuta
tea acestei dări. Văzând pericolul mare 
ai școalelor noastre, mulți dintre băr
bații noștri de inimă și cu dare de 
mână mai bună ar plăti aceasta con
tribuite, măcar pentru persoana lor, 
pe toți anii vieții lor de pân’acum, 
d. e. un om de 63 ani, 63 cr., de o- 
dată sau chiar pentru toți membrii 
familiei sale, zicem 7 tot atâta, adecă 
de 7X63=441 cr.=8. cor. 82 bani.

Pe astă cale s’ar aduna deja în 
anul prim o sumă mare, cu care am 
putea asigura deja în anul cel d’întâiu 
susținerea multor școale periclitate.

Pe lângă folosul însemnat mate
rial am avea, procedând astfel, și re
zultatul cel mare moral, adecă s’ar 
produce o mișcare sănătoasă, însufle- 
țitoare, un nou avânt în viața noastră 
națională, simțind și cel mai greu la 
pricepere, că el aparține unui corp 
mare, unei națiuni, și că acest corp, 
această națiune are putere, dacă fie
care mădular al ei își jertfește obolul 
său pentru ridicarea și luminarea ei.
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trână, a început să joace prin casă de bu
curie că a venit primăvara și dimineața 
s’a îmbrăcat cu nouă cojoace, a lăsat fata 
acasă și s’a suit cu oile în munte.

Dar cum a ajuns în vârful muntelui, 
a început să bată vântul și să viscolească 
încât baba ca să se mai ușureze a lăpădat 
un cojoc, că i-se îngreunase de apă, a 
doua zi altul, a treia zi altul... nouă co
joace în nouă zile, și când a rămas fără 
nici unui a înghețat de frig și atât a 
înghețat de tare, că soarele n’a mai 
topit-o și a rămas pe vecie stâncă de 
piatră...

Așa istorisea Moș Radu flăcăilor și 
fetelor din sat povestea Babei Dochia, 
caie după credința unora se zice că se 
vede și acum cu oile și cu cojoacele îm
pietrite, când treci drumul dela Turnu 
Severin la Vârciorova, pe muntele din 
dreptul porților de fer.

— Așa este moșule, zise învățătorul 
zâmbind, care era printre ascultătoti, a- 
ceasta este legenda babelor, a celor nouă 
zile schimbătoare dela sfârșitul iernei 
(dela 1—9 Martie) și această credință se 
află și la alte popoare, eu însă știu alt- 
minterea povestea Dochiei.

— Spune-o dascăle, se rugară fetele 
și flăcă i, părăsind pe moșneag și dând 
ocol învățătorului.

Executarea încă ar fi ușoară și 
simplă. Fiecare preot ar da de știre 
credincioșilor lui de pe amvon, că au 
să contribue pentru susținerea școa
lelor românești pentru sine și ai săi 
pe an câte 1 cr. și că pentru aduna
rea acestei contribuiri s’a expus în 
biserică o cutie și că pentru adormiții 
contribuenților nobili se va 'servi în 
tot anul o liturghie solemnă. Banii 
adunați în cutie s’ar secate apoi în 
prezența preotului, a învățătorului și 
curatorului, s’ar număra și trimite cu 
subscrierea celor trei la „Asociațiune", 
care i-ar chita pe calea publicității și 
i-ar administra sub titlul „fond pen
tru ajutorarea școalelor".

Cred, că nici autoritățile publice 
pe lângă toată bunăvoința lor pentru 
noi n’ar putea pune pedeci acestei 
contribuiri benevole, deoarece doară 
pentru școli și cultura poporului ne 
va fi permis a face colecte, iar „Aso- 
ciațiunea" este doară „pentru cultura 
poporului".

S’ar putea espune cutii cu in- 
scripțiunea „pentru școalele poporale 
române" chiar și în case private mai 
văzute și în localitățile publice : casa 
(primăria) satului sau a orașului, 
școala etc.

Nu e bine să însărcinăm cu 
oferte pentru interese publice numai 
unele clase ale societății noastre, pe 
cea mai avută, pe acționari ș. c. 1. 
Nu, pentru că aceasta este pe deo
parte nedreptate, care disgustă dela 
contribuiri benevole, de altă parte 
pentrucă nu ni-se adună destui bani 
pentru ajungerea scopului, și în fine, 
pentrucă ne învățăm poporul la cer- 
șitorii, la aceea ca să aștepte „man- 
na“ căzând din ceriu și nu produ- 
cându-se prin propriele sale puteri. 
Pierdem dară folosul cel mai mare, 
cel moral, adecă acela, ca poporul 
să-și câștige încrederea în forțele 
sale proprii, și să nu aștepte „milă", 
ajutor, drepturi dela bunăvoința ni
mănui, ci să-și câștige cele trebuinci
oase prin hărnicia lui, contribuind fieș- 
tecare proporțional după puterile sale.

Interese generale și publice tre
bue realizate și drepturi câștigate prin 
încordarea puterilor tuturora.

Și numai decât a început Dascălii 
s’o povestească:

Traian, împăratul Romanilor, a stră
bunilor noștri, nemulțămit de purtarea 
Dacilor, popor viteaz, care trăia în țările, 
în care trăim noi Românii astăzi' a plecat 
dela Roma, cu oștire număroasă, ca să-i 
pedepsească de jafurile, care le făceau. 
Fiind-că Dacii se îndeletniceau mai mult 
cu păstoria treceau foarte des Dunărea, 
prădând și întorcându-se îu munții lor, 
cu avutul Romanilor. Se mai sculase șii 
alt împărat roman cu război în contra lor, 
însă fusese bătut și îndatorat să plătească 
tribut Dacilor.

Traian, ca să spele această rușine, 
care eră o pată pe o împărăție atât de 
mare ca a lui, s’a hotărât să-i șteargă 
după fața pământului și țara lor b’o pre
facă în țară romană.Și cuma zis a și făcut.

După ce îi bătuse cu desăvârșire, 
după ce se omorâse și cei cari rămăsese 
în viață împreună cu regele lor Decebal, 
de mândrie ca să nu cadă vii în mânile 
Romanilor, se zice că Traian a dat cu 
ochii de Dochia (Dacia), fata lui Decebal 
care scăpase ca prin minune de mâna 
morții. Și eră fată atât de frumoasă încât 
Traian s’a îndrăgostit de ea și a vrut s’o 
ia de soție.

Insă Dochia, cum ar fi putut să iu-
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Revista politică.
Marți s’a sfârșit pe neașteptate 

desbaterea generală a proiectului de 
înăsprire a regulamentului, nemai 
fiind înscriși la cuvânt alți deputați. 
In ședințele, cari vor urma de acum 
înainte, au dropt la cuvânt numai depu
tății, cari au înaintat contrapropuneri 
privitoare la înăsprirea regulamentu
lui, iar după ce voi* fi vorbit propu
nătorii, se va începe desbaterea spe
cială, adecă pe paragrafi.

Iată pe scurt ce s’a întâmplat, 
începând dela Joia trecută, în dieta 
ungară.

In ședința de Joi a luat cuvân
tul după dep. Thoroczkay, despre a 
cărui vorbire facem amintire la alt 
ioc al foii, dep. român Dr. Ștefan 
Petrovici, care a susținut cu bărbăție 
că interesele țării nu cer înăsprirea 
regulamentului și că guvernul nu e 
în drept să siluiască majoritatea die
tei, ca să voteze înăsprirea regula
mentului. înăsprirea regulamentului, 
a zis dl Petrovici, se face pentru ca 
guvernul să poată introduce o re
formă electorală, care să nu fie ba
zată pe sufragiul universal. Guver
nul a încheiat cu Coroana un pact, 
prin care s’a obligat să introducă vo
tul universal. Guvernul are datorința 
să ne spună ce conține acest pact, 
dar nu ne spune. Această tăinuire 
înseamnă că guvernul vrea să intro
ducă în reforma electorală dispozi- 
țiuni, cari să ne lipsească pe noi na
ționalitățile de posibilitatea de a in
tra în parlament. Cu alte cuvinte gu
vernul vrea să falșifice voința rege
lui. Nu-și va ajunge însă scopul, căci 
vom ști să apărăm interesele popo
rului nostru, oricât de puțini am in
tra în cameră. Sfârșind, cere luarea 
proiectului dela ordinea zilei și in
troducerea neamânată a votului uni
versal.

In ședința de Vineri a vorbit 
dep. slovac Milan Hodza, care a zis 
că scopul înăsprirei regulamentului e 
absolutismul parlamentar. Partidul 
kossuthist și-a părăsit programul. 
Ajuns la putere nu mai cere votul 
universal, cum îl cerea când era în 
opoziție. Chiar dacă ar aduce guver
nul votul universal, și iu acest caz e 
trebuință de regulamentul liberal de 
azi, căci Casa Magnaților nu vrea 
votul universal. E deci trebuință, ca 
dieta să-și păstreze arma puternică 
de luptă, adecă regulamentul de acum, 
ca să poată constrânge Casa Magna
ților a vota reforma electorală.

Tot Vineri a vorbit și deputatul 
disident Benedek Iânos, despre a cărui 
discurs vorbim la alt loc.

Sâmbătă a vorbit. deputatul Dr. 
boască pe acela, care îi pustiise țara, îi 
măcelărise frații și din a cui pricină se 
omorâse și tatăl ei?! A luat deci lumea 
în cap, rătăcind prin munți, plângând z!ua 
și noaptea peirea Daciei.

Dar Traian se Îndrăgostise așa de 
mult de ea, că n’a mai avut pace în su
flet pănă nu i-a dat de urmă. Și fericit, 
când a găsit-o, s’a repezit să strângă in 
brațe pe cea mai frumoasă fecioară, pe 
care voia s’o facă împărăteasă romană.

Atunci Dochia, văzând că nimic n'o 
mai poate scăpă din mânile împăratului, 
și-a pus credința în Dumnezeu, rugându-1 
să-i He milă de ea. Și Dumnezeu a avut 
milă, căci a prefăcut-o într’o stâncă de 
piatră.

Aceasta este povestea Dochiei, care 
o știu eu și mai este și o poezie, zise ve
sel învățătorul. „

— Spune-o și pe aceea dascăle, se 
rugară toți.

— Spun, dacă ne mai spune pe urmă 
ceva și Moș Radu.

— Apoi de, eu nu știu ca D-ta din 
carte.

— Fie Moșule, că multe povești fru
moase știi și D-ta, — adaogă învățătorul 
— și fără să mai fie rugat începu a spune 
următoarea poezie, făcută de marele ro
mân și scriitor George Asaclii (născut 

Teodor Mihali, apoi Dr. loan Suciu. 
Dep. Mihali combate energic și cu 
argumente puternice înăsprirea regu
lamentului. Se ocupă mai pe larg cu 
chestiunea naționalităților, pe cari gu
vernul vrea să le facă dușmani, vio- 
lându-le drepturile. Răspunzând la o 
întrerupere că „In România e răs
coală11, declară că în România dom
nește de prezent cea mai mare or
dine. E dureros, că foile maghiare 
alarmează lumea cu știri false și ten
dențioase. E în interesul nostru al 
tuturor ca în statul vecin să nu fie 
răscoală ci să fie pace. Mai de mult 
presa maghiară a răspândit știrea, că 
în Ardeal Românii s’au răsculat. Știrea 
s’a dovedit absolut falsă. Așa e și 
acum cu pretinsa răscoală din Ro
mânia. Nu e bine să vă jucați cu 
arma revoluției! Dep. Mihali com
bate apoi politica actuală de națio
nalități, prin care li-se răpește na
ționalităților limba și cultura lor. Dep. 
Suciu a zis, că înăsprirea regulamen
tului numai de aceea se face, ca pe 
calea aceasta guvernul și majoritatea 
să-și ispășească păcatele din trecut. Noi 
naționaliștii protestăm, ca aceasta să se 
facă pe socoteala noastră. Adevărul 
este, că înăsprirea se face pentru ca 
guvernul să aducă o batjocură a vo
tului universal, o reformă electorală, 
care să scoată pe naționaliști și so
cialiști din parlament. Propune luarea 
proiectului dela ordinea zilei.

Luni dieta n’a ținut ședință.
In ședința de Marți a luat cuvântul d-1 dep. 

Dr. 1 Maniu:
Dep. Dr. Juliu Maniu, declară dela 

început, că fiind greu să aducă în dis
cuție argumente noui, fiind stadiul discu- 
țiunei înaintat, nici nu nizuiește să apară 
ca original, ține însă ca să spună iără în
conjur, părerile într’o chestie, în care e 
vorba de nimicirea constituțiunei, de știr
birea ce i se aduce libertății cuvântului.

Combate pe miaistrul Andrassy, ră- 
sturnând toate motivele ce a invocat. »Se 
înșală — zice între altoie — d-1 Andrassy, 
când afirmă că țara aprobă revizuirea. Dar 
țara nici n’a fost conzultată prealabil și 
nici măcar n’a fost întrebată acum ulterior, 
dupăce s’a început discuția asupra proiec
tului de revizuire, că nici miniștrii, nici 
alți corifei maghiari nu s’au dus între ale
gători să-i întrebe. Din contră, știm că chiar 
în dietă sunt 97 deputați, cari nu aprobă 
revizuirea, ne mai socotind pe lrossuthiștii, 
cari nu aprobă, dar din disciplină de partid 
nu îndrăsnesc să se manifeste*.

Critică apoi toate pretextele aduse de 
oratorii guvernamentali, ridiculizând în 
deosebi pretinsul argument, că fiind șe
dințe de câte 16 oare, toți vor avea vreme 
să vorbească. Acuză pe kossuthiști, că de 
dragul de a rămânea Ia putere și-au aban
donat 99 proc. din principii. Cei cari fă
ceau paradă din principiile lor de libertate, 
din simțul de independență și se arătau 
păzitori ai constituțiunei, acum sunt în
drăgostiți de puterea ce trebue să exercite 
majoritatea.

Protestează mai presus de toate ca 

1788, mort in Iași la 1879, în vârstă de 
91 ani).

Dochia și Traian
(legenda naționala versiâcată. de G. Asaclii).

1. In piatra detunată 
Ș’al Sihastrului pieior,
V ezi o stânca ce-a fost fată 
De un mare domnitor, 
Acolo de rea furtună. 
E locașul cel oumplit, 
Unde vulturul r&3unft 
Al său câuteo amorțit. 
Acea Doamnă e Dochi», 
Zece oi al oi popor, 
Ea domnește 'n vizunie 
Peste turme și păstori.

2. Li frumsețe și la minte 
Nici o jună-i sămîna, 
Vrednică de-al ei pJrinte, 
De Decebal, ca eră.
Dar când Dacia, a ’mpilat-o 
Pini Romei cel măreț, 
Pe cel oare-ar fi scăpat’o 
De a iubi a juruit. 
Traian vede astă 2ină. 
Deși o învingător, 
Eiumsetei ei se ’nehină 
Se subjugă de amor.

3. Impăratu ’nzădar cată 
P» DocKa a 'mblânzi, 

și aici, în corpul legislativ, să nu se țin
tească decât tot la ridicarea unei rasse, 
cu cele mai artificiale măsuri, în defavo- 
rul celorlalte rasse, cari gem sub apăsare.

Vorbind desdre chestiunile militare, 
arată cum naționalitățile și aici sunt ame
nințate, deoarece în pornirea sa șovinistă, 
regimul vrea să facă din armată un ins
trument de maghiarizare. Asta ar însemna 
scurtarea drepturilor naționalităților și 
s’ar răzbuna asupra însăși oștirei, care 
frământată de chestii naționale, ar deveni 
incapabilă de luptă.

Respinge acuzațiunile și argumentă
rile false aduse de miniștri împotriva na
ționalităților, arătând că nu naționalitățile, 
ci guvernul are tendințe de a întări o sin
gură rassă. Desvoltă pe larg ideea națio
nală și arată că în privința asta noi avem 
concepții atât de largi și liberale, că și 
Ungurii ar putea să lupte în cadrele par
tidului nostru pentru drepturile lor națio
nale. Nu urmărim, zice, decât desvoltarea 
tuturor neamurilor I

Dr. I. Maniu continuă spunând că za
darnic este pădurea de suliți șl puterea 
gendarmerească, dacă poporul nu e con
vins de bunătatea legilor, ci e convinB de 
nedreptatea lor. Acestea nu pot să aibă 
durată. De altfel naționalitățile nu se spe
rie de amenințări nici nu se vor desființa 
în urma brutalităților sălbatice. Tot așa, 
câtă vreme țara întreagă pretinde o lege 
electorală democrată, zadarnice se vor do
vedi toate apucăturile guvernului de a 
scăpa de aducerea sufragiului universal 
așa cum e în mintea și dorința fiecărui ce
tățean luminat.

Respinge proiectul de revizuire și pro
pune un proiect de rezoluție.

După d-1 Mania a vorbit dep. 
Molnar. Fiind acesta ultimul orator 
anunțat, președintele a declarat dis
cuția generală de închiBă. La stabi
lirea listei oratorilor, cari au drept 
la cuvântul de încheiere, președintele 
s’a folosit de o apucătură, anume 
deputății naționaliști Skic3ak, Bredi- 
ceanu, Vaida, Petrovici, Suciu și Ma
niu au fost lipsiți de dreptul cuvân
tului de încheiere pe motivul ridicol, 
că doi deputați naționaliști au iscălit 
unele contrapropuneri făcute de cătră 
deputății naționaliști românește. De 
pildă d-1 dep. Dr. Stefan Petrovici 
ai-a iscălit numele : Stefan Petrovici 
și nu Petrovici Pista. Deputății na
ționaliști au protestat, zicând că nu e 
hotărâtor cum e scris numele, ci ho
tărâtor este numai ca contrapropu
nerea să fie iscăl tă de 10 deputați.

Totul a fost însă înzadar și ast
fel vor avea cuvântul de încheiere 
afară de 11 deputați disidenți, numai 
7 deputați naționaliști, d-nii Polit, 
Vlad, Bella, Lucaciu, Ivanca, Pop și 
Hodja, a căror contrapropuneri au 
fost iscălite pe ungurește.

*
In mijlocul unui scandal mare 

s’a deschis Joi dieta croată. înainte 
de a se da citire rescriptului regal 
de deschidere s’au întâmplat scene 
tumultuoase. Deputății strigau cât îi

Văzând țara ferecată 
Ea se ’ndeamnâ a fugi. 
Prin a codruț. i potecii, 
Ea ascunde al ei trai, 
Acea Doamnă tinerică 
Turma paște peste plai 
A ei haină aurită 
O preface în șaisg, 
Tronu-i iarba înverzită 
Schiptru-j este un toiag.

4. Traian vine’n astă țaiă 
Și a birul deprins, 
Spre Dochia cea fugară 
Atunci mâna a întins. 

Atunci ea cu grai ferbinte 
„Zamoixis, o Zeul” — strigă ~- 
„Te jur pe al meu părinte 
„Astăzi, rog nu mă lăsa 1“ 
Când întinde a sa mână 
Ca s’o strângă’n braț. Traian 
De-al ei Zeu scutita zină 
Se preface 'n bolovan.

o. El petroasa ei icoană 
Nu 'ncetează a iubi 
Pe ei pune-a sa coroană, 
Nici se poate despărți, 
Acea piatră chiar vioaie 
De-aburi copere al ei sân. 
Din al ei plân9 naște ploae, 
Tunet din al ei suspin.
O ursită priypgheazi, 

ținea gura: „Jos Wekerle! Jos Kos
suth !“ și câte și mai câte, iar preșe
dintele de etate a numit în discursul 
său de deschidere pe banul Croației 
un „servitor al Ungariei" și i-a stri
gat: „Jos nevrednicule! Dă-ți dimi- 
sia!“ Încetând sgomotul, banul Rauch 
a dat citire rescriptului, în care se 
zice, că dieta trecută a trebuit să fie 
disolvată, deoarece a trecut peste 
cercul ei de competență și fiindcă 
s’au manifestat tendințe pentru spar
gerea comunității Croației cu Unga
ria. He mai spune în rescript ce are 
să lucre dieta actuală și anume să 
aleagă pe cei 40 deputați pentru dieta 
croată, să reguleze chestia limbei și 
a steagului și să aducă mai multe 
reforme, intre cari și o reformă elec
torală. După citirea rescriptului șe
dința s’a sfârșit, fixându-se a doua 
ședința pe Sâmbătă.

Sâmbătă, când era să se des
chidă a doua ședință, președintele 
s’a trezit cu un nou rescript regal, 
prin care dieta croată se amână pe 
timp nehotărât. Croații au protestat 
în contra amânării, pe motiv că ea 
este nelegală și în câteva conlerențe, 
pe cari le-au ținut, au decis să facă 
cea mai energică opoziție guvernului 
maghiar.

Cestiunea naționalităților
în dieta ungară.

Z'leletrecute au răsuna în dieta 
ungurească câtexa glasur cam ne
obicinuite în istoria vieții pa; lamen
tare din Ungaria S’au sculat adecă 
trei dep. taț aeai și maghiari, cari au 
cerut rtsolvar.a cinstita a cestiunei na- 
tonalităților, susținând sus și tare că 
nu naționalitățile sunt dușmanii Ma
ghiarilor, ci dușman.i oi ireb-ie cău- 
tați în altă pane, o cești trei corbi 
albi suni. bar. Victor loan
licnedek și Eugen Mo nar.

Oa să vadă și cetitr-rii număru
lui nostru poporal, de ce păreți sunt 
conduși ace ti băi bați maghiari cu 
trageic de inima p ntru resiabi'iirea 
păcei în mult frământata noastră 
patrie, vom da aici unele păiți din 
vorbirile lor.

în ședința de Joi a dietei deputatul 
Thoroczkay, combătând proi ciul reviziu- 
nei regulamentul»' camei ei. a zis că el a 
studiat cu deamărunlul cestiunea naționa
lităților și s’a conv os că naționalitățile 
nu's dușmanii patriei. > Poporul român e 
unul dintre cele mai hune si blânde popoare*. 
In 1848 poporul român n’a fost așa de crud 
cum se zice. Ar fi putut săvârși devastațiuni 
și mai mari. Și-a apărat numai naținoali- 
tatea. {Zakarias : Să-ți fie ruș ne I Renegi 
maghiarimea !) Thoroczkay-, Cestiunea națio
nalităților trebue tractată cu bunăvoință, 
și cu o politică cumpănită se poa e rezolvi 
șl împăca. Treime să facem pace cu ori-ce 
preț... Față de naționalități avem să ob-

Și Dochia de -eori 
Peste r.ouri luminează 
Ca o stea pentru păstori.

— Să trăești I Copilu moșului, zise 
Moș Radu, acuma trebue să mă țiu și eu 
de vorbă. Mâne știți voi ce ziuă este?

— Ce este moșule?’
— Mâne este întâia zi de primăvară, 

că sunt 40 de mucenici. Mâne toți cei 40 
de sf. mucenici dau cu măciticele în pă
mânt, de crapă pământul și întră frigul 
și ese căldura; de mâne încolo înviază 
șerpii și toate lighioanele, care stau iarna 
amorțite; mâne cine are în pivniță, bea 
patruzeci de pahare de pelin.

Să trăiești moșule I — îl întrerup
seră flăcăii zimbind, că frumoasă ziuă eBte 
mâne, o să punem unul dela altul ca să 
te cinstim cu 40 de pahare de pelin și 
Dumnezeu să-ți mai dăruiască încă 49 
de ani.

(„Amicul Tinorimei”). Emanoil Părăeanu.

Amintiri din Ardeal.
O expoziție agricolă.

Pe țara Oltului sunt prea puțini ea- 
meni, cari să se ocupe cu creșterea vite
lor și aceasta din causa pământului da 
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servăm o ținută, care să nu le jignească... 
Dușmanii noștri adevărați nu sunt, națio
nalitățile, ci Austria și Viena... Rog pe 
ministrul de interne să dea o deosebită 
atenție cestiuriei nații naiităților... Aici în 
parlament mulți atacă pe naționalități, 
fără să fl văzut român viu în viața lor... 
Aș putea să spun multe adevăruri crude, 
dar nu le spun, fiindcă m’ați timbra de 
trădător de patrie. »(le privește pe Ro
mâni am curajul să deciar că nu aprob 
ea în scoa’ă copiii de țărani români să 
fie siliți cu fi rnța a învăța ungurește*. (Fre- 
sidentul nu'l lasă să continue pe ace stă 
iernă). Destul de rău faceți, că nu mă ascul
tați 1 Sfârșește cerând introducerea sufra
giului universal.

Jn ședința de Vineri a voi bit deputatul 
loan Benedek.

Domnilor deputați, a zis deputatul 
Benedek Aiât ea cetățean, cât și ca fiu 
credincios al națiunii, mă doare adânc 
când văd că d-voastră void să ni-i 
prezintat' pe frații noștri, cu cari în cur
sul alor 1000 de ani am suferit împreună, 
am luptat împreună între multe desatnă- 
giri — căci și intre frați se întâmplă desa- 
măgiri — dar între frați buni sfârșitul e 
întotdeauna împăcarea (aprobări în centru),
— repei, mă doare adânc dacă ne pre 
zintați națio.alită'de drept dușmani ai 
noștri și i..-l inii despre ei intr’un ton, care
— dup dis ursurile lor parlamentare la 
nivel u rostite în cestiunea dea ordi
n-a z iei — n i decum nu e îndreptățit. 
Eu, domnilor, nu vreau să mă lingușesc 
înaintea naționalităților. Dar când lupt 
pentru drepturile mele, nu pot să rămân 
nepăsător pentru drepturile cerute de alții, 
pentrucă Iară să țin seamă și de aceste 
drepturi nici eu nu pot să sper să-mi câș
tig titli pentru respectarea drepturilor 
mele. (Aprobări in ceniru)! Dacă dorim, 
ca toți să lim copii iubiți de-opotrivă ai 
duicei noastre mume comune, patria un
gara, nu e permis să ne referim aici la 
naționalități ca ia o fantomă înspăimân
tătoare ci naționalităților trebue să le 
dăm ar< olurile ce li se cuvin.

E ' Îmi. îiiehip ii iubirea de patrie ea 
o mamă respectabilă, pe a cărei frunte, 
alături de urmele amarurilor din trecut, 
Strălucește și conștiința înălțătoare, că 
toți copiii ei o iubesc de-opotrivă, cum și 
ea îi iubește deopotrivă. Ce inăițătoare e 
să vezi fața strălucitoare a adoratei noa
stre mame comune și să vezi cum strălu
cește tio bucurie, că iubește și e iubită 
deopotrivă. (Aplauze îndelungate în cen
tru). Ce tristă ar fl fruntea aceasta, ce 
îngândurata ' fața nobilă, dacă ar intune- 
ca-o ura confesională, ura de rassă, ura 
d6 naționalități, Bă nu mai hrănim neu
nirea, di-mn.ior deputaț I Să nu căutăm 
izvorul unirii în 
ci în cesiiuiiuo 
poate'toti vom 
rei noastre...

Jn ședința de Marți și-a ridicat cuvântul 
contra inii ipririi regulamentului și pentru împăca
rea Ungiu .ioj- eu naționalitățile dep. Eugen Molnar.

Inzadar ne spuneți, a zis oratorul, că 
e nevoie de revizuire, ca să ne putem apăra 
împotriva naționalităților și a croaților. 
Noi trebue să ne împăcăm cu tot prețul 
cu naționalitățile, căci e mai ușor să ne 
împăcăm cu ei, cu cari am trăit și suferit 
împreună. Nit ei ne sunt dușmanii ci Aus
tria, care cere mai mult decât cere acest 
partid. Trebue să ne împăcăm cu ei cu ori 
ee preț... înțeleg acest »cn tot prețul* așa 
l_ .!!!- ............... ..........5
eultura, care este suficent pentru hrana 
populaiiunei, pe de altă parte vitelor 
cornute mari ca pe Târnave, nu le prea 
priește regimul muntos și așa populațiunea 
creste numai vitele necesare pentru piu- 
gărit și pentru laptele necesar casei, de 
speculă ici colea câte unul doi, cari fac 
negoț cum sunt câți-va locuitori din Se- 
bișul de jos, cari transpoartă catâri pen
tru Macedonia, dar nici aceștia nu sunt 
adevărați economi de vite că nu ei cresc 
catârii, ci îi cumpără de pe la târguri din 
Ardeal și când strâng câte 50 s’au chiar 
o sută, atunci prin vama Turnul-Roșu și 
parte prin vama Cucului îi trec în Ro
mânia m de aci în Macedonia. Aceștia 
sunt un fel de giambași, atâta tot, ba să 
nu uit popa Cismaș din Porumbacul de sus 
avea doi măgari pentru transportul de 
merinde la munte pentru societatea car
patină.

Cu toate aceste nu trebuește să 
crema cine-va că țara Oltului ar fl lip
sită de vite. Nici de cum, mai fie-care ță
ran are câte-o coadă de vită în curte, și 
sunt unele comune în care gă-ești vite 
destul de frumoase. Așa în comuna Săcă- 
date găsești cai mari și frumoși, în Po- 
rumbaco vaci, Bradu are un soiu de porci 
de Basna foarte frumoși, Racovițaoi, Por- 
ceșdi capre și așa mai departe.

Reuniunea agricolă din Sibiiu a luat 

cestiuniie cari ne dezbină, 
cari ne apropie și atonei 

putea găsi izvorul ferici-

ca să nu aducem jertfa mai mari derâr ne 
cere Austria! Împăcarea, însă, nu se poate 
face, dacă vom urma politica d-lor Markos 
și Somogyi cari nu știu decât să țip» și 
să huidmască. Nu așa se pot aplana neîn
țelegerile dintre noi! Să alegem o eomi- 
sie de 21 de membri, cari împreună să 
studieze chestia și să spulbere neînțelege
rile, cari sunt în paguba noastră a tuturor. 
(Aprobări la naționaliști).

De sine înțeles, câ vorbirile ce
lor trei dep maghiari au făcut mult 
sânge rău între șoviniști — dar poate 
i-au pus și pe gânduri.

Cu încetul vor trebui să se des- 
metecească și ei dn șovin smul și 
orbia, cari le-au întunecat mințile 
că' i — vorba veche — ulciorul îl 
poți dune la apă numai până când 
se sparge.

Vești din București.
București, 5 Martie 1908.

Camerele lucrează cu sârguință la 
desbaterea proectelor de reforme, cari au 
mai rămas. Legea monopolului vânzării 
beuturilor spirtoase a fost cea mai chi
nuită și chinuitoare. A fost osândită să 
treacă cu amendamente dela cameră la 
senat și înapoi. Șovăește; să vede că e 
alcoolul la mijloc. Dar această lege ca și 
acea a reorganizării comunelor rurale nu 
sunt atât de grabnice și mai cu seamă 
așteptate și cerute de populația dela sate. 
Cele mai urgente, cari au și fost pregătite 
mai întâi, a fost legea tocmelilor agricole, 
cu maximul și minimul lor, pășunile co
munale, casa rurală.

Prin ajutorul acestor reforme econo
mice țărănimea se va putea lupt» altfel 
în viitor — și are toată nădejdea și în
crederea că se va hotărî de soarta lui.

Sunt deci false și tendențioase svo- 
nurile de începuturi de mișcări pe la sate. 
Sunt cel mult niște tratative cu proprie
tarul sau arendașul, tratative, cari au avut 
loc în fiecare primăvară. Țăranii se strâng 
toți, vorbesc toți și mai și strigă. Dar nu
mai acum, după ce-am văzut o răsvrătire, 
ni se pare că ori-ce purtare agresivă e 
un nou început de revoltă. Intr’un singur 
loc a mâncat puțină tăvăleală adminis
tratorul, de bună seamă evreu, al lui 
Froim Fișer, și asta din pricini, cari apasă 
mai mult asupra administratorului.

Una din cel» mai frumoase pilde pen
tru pătura de sus e aceia pe care o dă 
d-na general Averescu, soția ministrului 
de răsboiu. E cunoscut talentul său mu
zical și mai cu seamă iubirea ce o poartă 
muzicei populare.

Având concursul talentelor și iubi
torilor și iubitoarelor de artă muzicală din 
provincie, a dat pe rând, în diferite orașe, 
o serie de concerte din muzica clasică. 
Dar aceea ce aducea cele mai călduroase 
aplauze din partea publicului, era execuția 
bucăților cu motive populare.

Duminecă la 22 Februarie a concertat 
pe rând la R.-Sărat și Ia Buzău destinând 
beneficiul în scop filantropic.

*
Sâmbătă seara și-a ținut d-1 Dr 

Urechia, la Ateneu, conferența „O escur- 

decisiunea de a organisa pentru anul 
1889 o expos ție de vite în una din co
munele de pe Țara Oltului și pentru a 
ajunge la un rezultat favorabil s’a adresat 
pupii Vasile din comuna A., pe care l’a 
însărcinat cu organizarea acestei expoziții.

Popa Vasile și-a pus toată activitatea 
îd serviciul reuniunei agricole șl iu două 
săptămâni înainte de Sân-Petru a publicat 
în biserică despre organizarea acestei ex
poziții și a învitat țărănimea Ia o ședință 
la el acasă, pentru a se mai sfătui în a- 
ceastă privință, pe comunele din jur le-a 
învitat prin preoții respectivi.

Oamenii atât cei din comuna A. cât și 
cei din comunele vecine au dat tot con
cursul lor pentru reușita acestei expoziții 
și în ajunul zilei de Sân-Petru se observa 
o ferbere mare între fruntașii din A... 
și jur, aceștia cu femei și copii s’au adu
nat în curte la popa Vasile.

Cuvintele popii Vasile rostite în bi- 
< serică, că pe ziua de Sân-Petru va veni 
reuniunea agricolă din Sibiiu în A..., 
adică vor veni o mulțime de domni, cari 
ne vor deschide ochii și ne vor învăța 
cum să creștem vitele, ca să ajungă la 
preț, cum să cultivăm lucernă, trifoiu, le
gumi, giâu și altele și ne vor împărți di
ferite cărți și sămânțe de pomană, numai 
să facem un fel de expoziție, și fle-care 

siune în Bucegiu, care a fost însoțită de 
cele mai artistice proecțiuni. Dar nu nu
mai această excursie în Bucegi te interesa, 
ci încă și mai mult umorul sănătos și 
cald, care răsărea la flecare pas în cursul 
descrierii sau prin observațiuni și refle- 
xiuni străine de subiect. Așa d-sa n’a vor
bit numai de excursiunea în Bucegi ci de 
tot felul de sporturi, între cari sportul ca
sierilor la America, al patinelor pe care îl 
practică de preferință doamnele și dom
nișoarele, ca să »alunece* mai ușor.

•
Viața publică a Bucureștilor a mai 

pierdut doi representanți ai săi prin moar
tea artistei Ana Mateescu Ciupagea și a 
lui Vasile Păun, director și profesor al 
liceului »George Lazăr«, profesor de limba 
română pentru A. S, Principele Moștenitor 
ia venirea Sa în țară.

Pe terenul publicisticei era cunoscut 
și a muncit pănă în timpul din urmă. A 
colaborat cu deosebire la ziarele liberale 
din Capitală cu articole politice sau ca 
foiletonist, ocupându-se și cu literele, fă
când critică ușoară.

Prin moartea Anei Ciupagea se perde 
unul din cele mai alese talente ale tea
trului nostru. Dar aceea ce o ridica, nu 
era numai talentul său de scenă, ci și ta
lentul literar pe care l’a pus în evidență 
prin câteva lucrări.

A fost pentru întâia oară căsătorită 
cu Ionescu Gion retrăgându-se de pe scenă, 
dar după moartea lui a pășit din nou în 
teatru, unde era rostul său cel mai bun. 
A fost o inimă aleasă și o soție de model.

M.

întâmpinare în afacerea școaleior 
grânițerești.

Făgăraș, în 17 Martie n. 1908. 
Domnule Redactor!

In chestia școalelor comunale (foste 
grănițărești) din comitatul Făgărașului, 
ați scris două art cole în cari, cu deose
bită predilecțiune... îmi aruncați și mie tot 
felul de învinuiri, toate însă lipsite de 
bază reală și adevăr.

Este clar că V’ați lăsat sedus de in
form ațiunile... ale unul om, care precum 
se vede, nici el nu a fost în clar cu che
stia, sau că intenționat (?! Red.) a intor- 
tochiat adevărata stare a lucrurilor.

Aceasta e cu atât mai trist, că »Ga- 
zeta« era considerată de un organ serios, 
lipsit de patimă, mai cu seamă când nu 
are fapte adeverite înaintea sa. Dați mi 
voie deci, ca la cele s rise în chestia școa
lelor, pentru statorirea adevărului, să fac 
unele reflecțiuni.

Nu corespunde adevărului, că noi 
strifoiul iluștrilor conducători* cum cu 
drag ne numiți, am fl pus în mișcare toată 
Țara Făgărașului, ca să facă primire nou
lui flșpan ca unui principe, sau am fl fă
cut orice dispoziție sau orice pregătire în 
privința d-luit comite Szell.

Toate acestea s’au făcut prin un co
mitet anume format, al cărui membru eu 
nu am fost și nici cunoștință nu am avut 
de isprăvurile acestui comiret. Ba mai 
mult eu nu am ieșit nici la gară întru 
întâmpinarea d-lui comite.

Am luat însă parte, dinpreună cu 
toți membrii români ai comisiunei muni- 
cipale, la instalație, unde pe baza însăr- 

om, care are vite frumoase să le aducă 
ca să le vadă domnii aceia dela Sibiiu. 
Pe care le vor găsi acei domni frumoase 
și bine îngrijite, le va premia, adică va 
da bani proprietarului din fondul reuniu
nei, ca să se îndemne și alții să-și îngri- 
jască caii și boii nu numai cu biciul ci și 
cu țăsala și cu nutreț bun.

Aceste cuvinte ale popii Vasile și-au 
avut efectul dorit, că lor să poate atribui 
această aglomerație de popor la casa 
popii.

Popa Vasile văzând poporul adunat 
la el în curte, a luat hotărârea de a 
merge cu toții la școală, unde este localul 
mai încăpător și așa cu droaia au pornit 
la școală unde s’au pus pe lucru.

S’a ales un președinte în persoana 
părintelui Vasile și un comitet organizator 
compus din 10 persoane țărani fruntași 
și cu carte.

Comitetul s’a format în modul ur
mător: Președinte: Popa Vasile. Membrii 
în comitet: Primarul Tărco), lonu Stan
dului, Tănasie al Tomică, Nechitu lui Măr- 
t.ian, Gorea lui David, Dinn împăratului, 
Gligorea Danciului, Toaderu Iui Țicărae, 
Georgea Postoaei și Șerparu lat.

Odată comitetul constituit, președin
tele le pune în vedere că asemenea ex
poziții sunt împreunate cu cheltueli, domnii

oinărei pr'm'te din partea Românilor, am 
răspuns la vorbirea de instalație a d-lui 
comite și fiind vorbirea comitelui suprem 
ținută în ton calm și promițând observa
rea atrictă a legilor, a dreptului și drep- 
tăței, și declarând că va ținea totdeauna 
cont de drepturile noastre, lucru natural, că 
în salutul meu m’am acomodat (I Red.) 
programului desfășurat de dl comite su
prem. Și pot afirma, că vorbirea mea a 
fost aprobată de toți membrii români ai 
comisiunei municipale, fără deosebire, la 
ce au și dat expresiune.

Este lucru de cinste și de cultură, 
că dacă îți vine cineva în casă în moâ 
cinstit și cu frumosul ') nu să cade să-i 
întorci dosul, nici să-l bruschezi. 1 2 3) Oara 
brașovenii nu au luat și ei parte la insta
larea flșpanului lor, în frunte cu însuși 
dl Dr. Aurel Mureșianu? a) Va să zică nu
mai pentru noi ar fl aceasta un păcat 
mare, grav și de neiertat?!?

1) In mod cinstit da, dar ou frumosul? — 
flșpanii erei de maghiarizare? — Red.

2) Intre „bruscat" și „Isten hozott", e mar» 
deosebire. — Red.

3) Dl Mureșianu n’a fost văzut niciodată In 
frunte la lnstalațiuni — Red.

dela Sibiiu fac destul sacrificiu că vin de 
acolo pe cheltuiala lor și aici ar trebui 
să-i ospătăm și noi, să le dăm o masă 
cum nu mai se poate de bine și apelăm 
la fondul comunal și bisericesc, care cred 
că vor contribui cu ceva, dar și noi ar 
trebui să contribuim cu cât putem și 
scoate 2 florini pe care îi predă primaru
lui Târco), ca'6 este ales de cassier. Esem- 
plul preotului este imitat de mai toți așa 
că s’au strâns vre-o 40 florini, comuna 
bisericească a dat și ea 10 florini și cea 
politică încă 10 fiorini în total 60 florini.

Din suma aceasta s’a cumpărat un 
butoiu cu 10 vedre vin natural din co
muna Bradu, zic și repet vin natural, că 
pe cale artificială nici nu s’ar fl putut 
face un vin așa prost. S’au cumpărat apoi 
cărnuri, paseri și altele și li s’a preparat 
celor dela Sibiiu o masă cum nu mai se 
putea de abundentă.

Terminate odată aceste preparative 
au ales un notar în persoana lui Tănase 
al Tomică. Acest Tănase a fost peste două
zeci ani învățător în diferite comune de 
pe vatra Oltului și era cunoscut de toată 
împrejurimea ca om posnaș, așa că îa 
alegerea Iui de scriitor am prevăzut că • 
să fie ceva de zis, și nu m’am înșelat în 
prevederile mele.

Tănase ocupă locui ia masa de scrig

In cât privește cestia celor 11 școale, 
foste grănițărești, acum comunale, lucrul 
stă cu totul alt cum, de cum vi s’a ra
portat...

Declar mai întâi de scornitură min
cinoasă, că pe mine m’ar fl luat cineva la 
întrebare, pentru cele întâmplate în comi- 
siunea administrativă. Și nu-i adevărat, că 
eu aș fl declarat »că toate s’au cetit așa 
îngrabă încât am rămas, — gingașa dum
neavoastră, expresiune, — sn’aude, nu 
vede*, etc.* Din contră, am urmărit, ca 
totdeauna, cn atențiune predarea tuturor 
obiectelor.

Astfel în aceeaș ședință un referent 
a venit cu propunerea, că deoarece în con
tra unei repartiții bisericești predată pre- 
turei (solgabirăului) spre încasare, unii d'n 
cel obligati au înaintat recurs la pretură^ 
aceasta este îndreptățită a censura corec- 
titatea repartițeii și a denega executarea ei.

Aceasta propunere, care tăia în auto
nomia bisericilor noastre, o-am combătut 
și am făcut contra propunerea, ca: Dacă 
repartiția bisericească transpusă, prin oficiul 
parochial preturei spre încasare este pro- 
văzută din partea oficiului bisericesc supe
rior, competent, cu clauzula de aprobare 
și este ridicată la valoare de drept, oficiile 
administrative sunt deobligate a o executa. 
Punându-să la vot ambele propuneri, a foaft 
primită propunerea mea, care poate fl pri
vită și ca o deciziune principiară, deoarece 
până acum unele organe administrative 
făceau mari greutăți oficiilor parochiale la 
încasarea repartițiunilor.

Tot în acea ședință inspectorul sub
stitut de școale, vine cu propunerea, ca 
toate inscripțiile românești de pe toate școa- 
lele să fie delăturate și înlocuite numai cu 
inscripții în limba maghiară.

(Observ, că atunci încă nu sosise or
dinul mai nou al d-lui Apponyi, referite?

! la inscripții).
Am combătut și aceasta propunere 

neroadă, arătând nelegalitatea ei și am 
propus, ca inscripțiile în limba română să 
rămână și pe lângă aceasta să se aplice 
conform legei și inscripții în limba ma
ghiară, Venind la vot propunerea mea și 
a inspectorului, comisiunea administrativa 
a primit cu unanimitate propunerea mea
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Vine apoi la ordinea zilei stator ir ea 
cărței fundamentale {lorzskonyv) despre 
școale cu limba de propunere maghiară. 
(«Acum e acum !< — Red)

Am întrebat anume că despre ce școli 
e vorba ? La ce inspectorul mi-a răs
puns, că este vorba despre acele școli, a 
Căror limbă de propunere este cea ma
ghiară și cari deja în 1904/5 au fost in
duse ca atari în conspectul școalelor. A- 
tâta tot. I

Lucru natural, că am fost nu numai 
©u și d-1 Vicariu, ci toți membrii comisiu- 
nei, și-ar fi fost ori și cine de credință, că I 
aici este vorba numai despre școlile de stat 
și ale confesiunilor maghiare, în cari sin
gură limba maghiară este limbă de propu
nere; — și nici de cum nu poate fi vorba 
de școalele confesionale s’au comuna'e, 
unde toți știam, că limba de propunere * 1 
este și astăzi cea română.—In felul acesta 
a trecut acest obiect prin ședință.

•) Aceasta a voit’o și d-l flșpan Szell, care 
acum îșî spală manile, că n’a fost de față la șe
dință. Nu te pune că, dacă cumva era de față, ar 
fi fost tras și el pe sfoară dimpreună cu d-1 Șen
chea și soți. — Red.

**) Atunci ce să facem ? Să ne dăm legați 
și să suferim în tăcere a fi trași pe sfoară?

— Red.
1) De ce nu ai întrebat po minunatul d-voa- 

stră inspector școlar reg. să te lămurească? Poate 
ar fi făcut’o. — Red.

2) S’a afirmat în grabă din greșală, care
însă o am rectifieat’o. — Red.

Am rămas deci foarte surorins, când 
mi s’a arătat din partea unui efor școlar,
— încă înainte de a se fi publicat în pre
țuitul d-voastră ziar,— vestitul decis al co- 
misiunei administrative.

Numai decât m’am prezentat la d-1 
comite suprem, și l’am îutrebat, dacă s’a 
făcut acest atac contra școalelor române 
cu știrea și învoirea dânsului ? La ce 
dânsul mi-a declarat hotărât, că nici o cu
noștință nu a avut și nici nu a putut avea, 
lipsind de acasă și sosind numai în de
cursul ședinței. Mi-a declarat totdeodată, 
că și dânsul e convins de nelegalitatea de
cisului și va face tot posibilul, ca acela să 
0e retractat s’au nimicit pe calea sa.

M’am dus apoi Ia inspectorul școlar 
și am cerut întreg adul spre studiare. Din 
acestea m’am convins, că inspectorul șco
lar a predat fals obiectul și cu intențiune 
ascunsă. Va să zică a tras pe sfoară în
treaga comisiune administrativă, provo- 
cându-se la documente neexistente, cum 
ar fi conspectul din 1904,5 și la paragrafi, 
pe cari sau nu i-a înțeles, sau intenționat 
i-a întortochiat.

In urma acestora, în calitate de mem
bru al comisiunei municipale, ca nu cumva 
Să fie întârziere, am înaintat recurs, res
pective cerere de revizuire, ca astfel să asi
gur ambele căi.

Presentându-mă de nou la d-1 comite 
suprem, — încă înainte de orice deputăție
— dânsul m’a asigurat, că decisul comi
siunei administrative va fi în orice caz ni
micit.

Am luat’o la cunoștință, declarând, 
că aceasta este și dorința și pretenziunea 
noastră.

Și de fapt așa s’a și întâmplat, căci 
în 16 Martie st. n. mi-s’a intimat următo
rul decis :

>Nr. 670/908. D-1 ministru de culte 
și instrucțiune publică a adresat cu datul 
de 10 Martie a. c. sub Nr. 30.154 comisiu
nei administrative a comitatului Făgăraș, 
următorul ordin:

»In contra decisului comisiunei, de 
sub Nr. 336/908 adus în privința statorirei 
cărței fundamentale a școalelor cu limba 
de propunere maghiară, înaintând mai mulți 
interesați recurs, cu considerare, că comi- 
siunea, la aducerea acelui decis nu a ținut 
cont de § 18 al art. de lege 27 din 1907, 
respective nu s’a acomodat § 40 din ordi- 
națiunea ministerială Nr. 76.000 din 1907 
referitoare la esecutarea acestei legi, pe 
baza recurselor acel decis îl nimicesc (fe-

și formează protocolul pentru expoziția de 
mâne.

Președintele ca cel dintâi, având un 
cal bun de călărit și bine îngrijit se în
scrie primul cu un cal, alții pe rând cu 
câte un bou, vaci și altele. Comunele din 
împrejurime nu erau admise la expoziție 
ca oameni singuratici numai ca corpora- 
țiuni, expoziția fiind în comuna A ... șl 
lor li s’a rezervat dreptul pentru alți ani, 
când se vor face și pe la ei expoziție,

Notarul Tănase a format un proto
col cu o listă do expozanți, pe care I’au 
subscris toți membrii din comitet, și care 
protocol a rămas în posesiunea primarului 
Tărcol, care era desemnat al preda pre
ședintelui reuniunei agricole din Sibiiu, la 
deschiderea expoziției pentru ziua de 
mâine.

Cu aceasta s’au terminat preparativele 
pentru expoziție și publicul s’a împrăștiat 
ca pe mâne să-și poată aduce vitele la 
expoziție, iar comitetul în corpore s’a dus 
la membrul Nechitu lui Mărtian, unde îi 
aștepta butoiașul cu vin sosit proaspăt din 
comuna Bradu. Aci pe repezală au scos o 
vadră pe care au vânturat’o în sănătatea 
comitetului organizator.

In dimineața zilei de Sân-Petru odată 
cu scoaterea ciurdei de viței un banderiu 
de 20 flăcăi pe cai ageri pornesc la podul

loldom) și îndrum comisiunea, ca în ces- 
tiunea atinsă prin decis, să purceadă aco- 
modându-se strict la disposițiunile amintite.

»Despre ce se încunoștiințează: in
spectorul de școale al comitatului Făgă
raș, membrul comisiunei administrative 
Dr. loan Șenchea, representanța comunei 
Tohanul vechiu, mai departe scaunele șco
lare dela școalele din; Viștea infer., < opă- 
cel, Lisa, Mărgineni, Berivoiul mare, Ohaba. 

I Tohanul vechii!, Țințari, Vaida-Recea și 
Voila. — Subscris Szell mp. comite su
prem*.

I După cum puteți vedea, în toată ces- 
tiunea nici o vină și nici o responzabili- 
tate nu poate cădea asupra mea.

Am făcut însă tot ce mi-a stat în 
putere, ca gravamenul să fie îndreptat. 

, Trebue să observ, că dela început am voit 
ca toată che tia să se aplaneze pe cale 
pacinică, — căci e mai ușor așa, — și nu 

| cu toba mare.*) Aceasta străduință și ni- 
zuință a mea, cred că a fost cu atât mai 
îndreptățită, și o va aproba ori ce om cu 
judecată clară și mintea sănătoasă, cu cât 
știm bine, că ce dragoste mare nutrește 
atât Apponyi cât și parlamentul și ziaris
tica maghiară față de școalele noastre. Și 
n’ar fi decisuri cât de nelegale și abuzive, 
cari ajungând odată în publicistica ma
ghiară. sau în dieta țărei, să nu fie apro
bate, iar cei cari le-au adus să nu fie prea
măriți.**)

Trebue să constat și la acest loc, 
deși nu am absolute nici o legătură cu 
d-1 comite suprem, ba din contră atât în 
congregație, cât și în comisiuni mai mult 
venim în conflict, că în chestia aceasta 
dela început a observat o ținută corectă 
și dreaptă. Aceasta a dovedit’o și resulta- 
tul obținut.

Destul, că causa celor 11 școale s’a 
resolvat conform legei și dreptăței, rămâ
nând și mai departe starea de până acum. 
(Stare destul de tristă, umilitoare și ruși
noasă pentru ori ce Român din Țara Fă
gărașului ! — Red.)

Nu pot trece totuși cu vederea o îm
prejurare, care l’a îndemnat pe inspecto
rul școlar la nefasta lui pășire și anume 
aceea, că în cele 11 școli comunale unele 
studii, conform rapoartelor directorilor șco
lari adresate inspectorului școlar în anul 
1904/5, se propun și în limba maghiară. 
Așa d. e. computul și geografia în toate 
cele 11 școale, Istoria și Constituția țărei 
în școala din Lisa, Recea, Voila, Țințari, 
Scoreiu, Tohanul vechiu, Viștea inferioară 
și Mărgineni. Că pe ce bază, aceasta nu o 
pot ști.') Atâta despre chestia școalelor.

Dați-mi voie, d-1 redactor, să mai re
flectez pe scurt la două rătăciri și invec
tive din articolele amintite. Se afirmă, în 
deplina necunoștință de cauză, că în co
misiunea municipală am fi în maioritate.2) 

1 Durere, nu este așa. Mai întâi fiindcă din

Oltului pentru a întâmpina pe domnii dela 
S biiu și pentru ai însoți pănă în comună.

Pe talpa de brad de lângă casa 
Lucoiului în capătul satului era strâns co
mitetul organizator al expoziției.

Cam pe la toaca de a doua oară își 
fac intrarea in comună membrii reuniunei 
agricole din Sibiiu.

O fetiță de vre-o 12 ani îmbrăcată 
țărănește cu o secere la brâu predă pre
ședintelui D lui Dr. Danlil Barcian un. 
buzdugan, adică un buchet în forma unei 
cruci, făcut din spice de grâu, iar comite
tul cu zece guri d’odată strigă:

Bine-ați venit la noi și Dumnezeu să 
vă țină la mulți ani!

Dr. Daniil Barcean se scoală în pi
cioare în trăsură și mulțumește în câte-va 
cuvinte bine simțite de primirea ce i se 
face, și invită pe oamenii strânși în ca
pătul satului, ca să meargă de-adreptul 
la expoziție să vadă cum este organizată 
și pe urmă va ținea o conferință în școală 
despre creșterea vitelor și altele.

Așa cu toții au plecat în «cânepi* un 
fânaț frumos lângă apă în capătul satului 
spre Porumbac, unde se afla expoziția.

Era primitivă, dar frumoasă, o mul- 
țimegde oameni din sat și împrejurime 
și-au adus ce au avut mai frumos dintre 
vitele din curte.

87 viriliști, numai 20 sunt Români,3) iar 
între cei aleși sunt mulți oficianți și stre
ini, aleși nu cu sprijinul și voia noastră, 
apoi mulți notari, cari trebue să voteze 
cum li-se comandă, iar nu cum ar voi și 
sunt controlați la votizări. Sunt apoi 22 
voturi din oficiu.

Vădit lucru deci, că suntem în mino
ritate, — drept că nu mare. Dar Românii 
noștri independenți* *), nici când nu iau 
parte în număr complect, și dacă apar, nu 
stau la ședință, ca să putem dirima. — Pe 
când contrarii fiind din oraș și funcționari, 
totdeauna sunt la îndemână și la ordinul 
domnilor. Așa la alegerea comisiunilor în 
adunarea din Decemvrie trecut, din 96 vo
turi au fost numai 15 cu lista curat na
țională **).

Stabilirea timpului, când are să se 
întâmple alegerile, depinde nu dela ilu
strul trifoliu*, ci dela votul maiorităței, a- 
firmarea aceasta este dar nedreaptă.

Este greșită informația și nici dum
neavoastră nu sunteți orientați, când afir
mați, că comisia administrativă constă din 
16 (?) membri ***). Căci de fapt, aceasta 
constă, afară de flșpan din 20 membri, din 
cari 10 sunt din oficiu, iar zece aleși.

Din aceștia aleși suntem 4, anume 
d-1 vicariu Macaveiu, Dr. Șerban, Mat. Re- 
cean și eu. Că nu s’au putut alege mai 
mulți iarăși nu e vina «trifoliului», căci 
noi nu putem aduce pe nimenea cu forța 
la urnă și nici a scoate voturi din pământ. 
(Rău destul I — Red.) Iată deci, că și a- 
ceastă afirmare este lipsită de orice bază 
dreaptă și serioasă.

Tot așa de nedreaptă este purcede- 
rea d-voastră, când pentru tot ce face și 
va face în viitor fișpanul, ne faceți pe noi 
cei trei «iluștri conducători* responzabili *). 
Eu cel puțin așa cred, că nefiind fișpanul 
organ supus sau pendent de noi, este es- 
chisă orice responsabilitate din partea noa
stră pentru faptele lui. Și cred, că invec
tiva **) aceasta nedreaptă (invectiva ne
dreaptă? — Red.) o a-ți folosit mai mult 
ca o licență poetică, ca atacul să fie, vezi 
doamne, mai cu «aplomb*. 

Sperez, d-le redactor, că în interesul 
adevărului și a lămurirei publicului cetitor 
veți binevoi a da loc în prețuitul d-voastră 
ziar acestor șiruri. (Vezi că o facem. — 
Red.) Ca încheiere accentuez, că deoarece 
am observat, că cu o deosebită predilec- 
țiune vă ocupați de neînsemnata mea per
soană***), care nici când nu am râvnit

3) Da de ce ? Se vede că „iluștri conducă
tori" ori ciue ar fi ei, puțină grijă au de lista vi- 
riliștilor ! — Red.

*) Cari sunt aceia? Am dori să'i cunoaștem. 
— Red.

**) Slabă treabă ! Domnilor conducători ! — 
Redacț.

***) N'arn zis 16, ci vr’o lb. Asta înseamnă 
că nu ni-am adus aminte de numărul exact cerut 
de lego. — Red.

Cum nu, ducă vfi lăudați, c£l față cu fiș
panul, ei au cea mai mare influență ? — Red.

D-1 Șenchea se vede că nu cunoaște în
semnătatea cuvântului „Invectivă", căci l’a folosit 
mai de multe ori în loc de cuvântul „afirmare".— 
Redacț.

**’) Nu înțelegem de unde ai luat aceasta 
observare, căci numai odată am amintit de d-ta 
în special, când am arătat, că ai asistat la ședința 
comisiunei administrative. — Red.

In mijlocul expoziției era formată un 
fel de tribună, de pe care avea să se țină 
o conferință, dar din cauza căldurei con
ferința s’a ținut în localul școalei.

Tribuna îosă tot a servit la ceva, că 
după ce s’au plimbat membrii reuniunei 
agricole din Sibiiu și-au inspectat toate 
vitele espuse, s’au strâns în jurul tribunei, 
unde Dr. Barcian a ținut o cuvântare in
structivă poporului îndemnându-1 a se 
ocupa serios de economia do vite, care 
este cei mai singur și rentabil isvor de 
îmbogățire. Mulțumește în cuvinte calde 
părintelui Vasile și întregului comitet or
ganizator pentru osteneala desfășurată cu 
ocasiunea organizărei acestei expoziții.

Poporul strigă din tăerile inimei să 
trăiască, iar primarul cu mâna pe șerpar 
se urcă pe tribună lângă Dr. Barcian șl 
cu o voce cum numai Târcol o are începe:

Oameni buni!
Domnii aceștia dela Sibiiu nu au 

cruțat nici o osteneală, în loc de a se 
plimba pe aleiu la umbră, au venit aici să 
ne învețe lucruri frumoase, să le mulțu
mim cu toți și să le strigăm un «să tră
iască la mulți ani.*

Un puternic >să trăiască* se aude 
din gurile tu:uror, apoi primarul Târcol 
scoate din șerpar protocolul făcut în ajun

după rolul de «conducător*, dar în decurs 
de 12 ani constant, consequent și conștiin- 
țios mi-am îndeplinit datoria de luptător, 
chiar și în cele mai grele timpuri și de 
multe ori singur și chiar și față de Ro
mâni, — spre a căror dovadă mă provoc 
la toți membrii comisiunei municipale din 
acest interval.

Nicidecum nu voiecs a vă lipsi de a- 
ceastă plăcere și temă predilectă. Consta
tarea adevărului, însă dovedit prin fapte, 
cred, că încă e o datorință publică

Dr. loan Șenchea.

Am satisfăcut rugărei d-lui Șen
chea și i-am publicat întâmpinarea, 
deși a fost prea lungă, mai ales a- 
vând în vedere că ia pledează numai 
în apărarea dânsului.

D-1 Șenchea e de părere că sun
tem preocupați numai de persoana saf 
pe când noi n’am fost nici-odată con
duși de „predilecțiuni" de felul ace
sta. Cerem dela d-1 Șenchea ceea ce 
cerem dela ori și care Român, care 
e dator să apere cauza comună na
țională 1

ȘTIRILE ZILEI.
— 6 Martie v.

Prelegeri publice în Brașov. Atragem 
atențiunea publicului nostru asupra confe- 
renței, ce o va ținea Dumineca viitoare, 
9 (22) 1. c., d-1 profesor Dr. Alex. Bogdan. 

' Dânsul va tracta despre poema «Strigoii*, 
; una din lucrările cele mai de frunte ale 
genialului poet M. Eminescu. Precum aflăm, 
conferențiarul a pregătit un studiu com
plet asupra acestui subiect, cercetând, care 
au fost isvoarele de inspirațiune ale poe
tului, credințele despre strigoi la poporul 
nostru și la alte popoare, precum și su
biectele analoge din literaturile străine, 
așa încât prelegerea din Dumineca viitoa
re, precum jși cea din 16 (.29) Martie, în 
care se va continua aceeași materie, pro
mit a fi de un interes deosebit. — Pentru 
înlesnirea înțelegerii celor două conferințe 
ale d-lui Dr. Alex. Bogdan nu ar fi de rău, 
ca aceia, cari au de gând a lua parte ca 
auditori, să recetească poema, despre care 
se va trata, fie din colecțiunea de poezii 
a lui Eminescu, fie din cartea de cetire 
pentru cl. IV. gimn. și reală, de dir. Virg. 
Onițiu, unde poema e provăzută cu unele 
note explicative. — începutul prelegerii la 
oarele 6 p. m. Localul: Sala festivă a gim
naziului român din loc.

Dela reuniunea rom. de cântări. Mâne, 
Vineri, la orele 6 p. m. se va ținea o repe
tiție pentru concertul, ce se va da Miercu- 
ria viitoare în favorul sanatoriului pentru 
tuberculoși. — Avis membrilor reuniunei 
rom. de cântări I

Școala pentru economia de casă (școala 
de me’naj), susținută de >Reuniunea femei
lor române din Sibiiu*, deschide la 15 
Aprilie n. un curs nou de bucătărie. Cur- 
sul va dura dela 15 Aprilie pănă la 15 
Iulie. Taxa pentru elevele interne e de 
150 cor., iar pentru cele exterue de 120 
cor. Informațiunl detaiate se pot primi 
dela doamna Iulia Dancăș, Sibiiu, strada 
Baier Nr. 1.

despre ezpozanți și îl predă D-lui Barcian 
cu cuvintele :

«Domnule Președinte și domnilor dela 
Sibiiu!

Pe vorba părintelui Vasile ne-am 
strâns ieri în loca'ul școalei și am făcut 
acest protocol, pe care vă rugăm să-l ci
tiți poporului ca să știe fie-care cine au 
adus vitele aceste frumoase și cine a con
tribuit la expoziția de.astăzi.

Dr. Barcian, care avea o voce debilă, 
spune poporului că neavând un glas așa 
puternic ca primarul Târcol, îl însărci
nează pe el cu cetirea acestui protocol.

La auzul acestor cuvinte notarul Tă
nase, care făcuse în ajun acest protocol, 
s’a făcut nevăzut știind bine că dacă bo 
va ceti de un om mai de rând se va faee 
de râs.

Târcol cu protocolul în mână dă dru
mul băerilor dela guler și începe:

«Ascultați oameni buni!
Tăcere și ascultare 1
întâi. Popa Vasile un cal.
Ilincioae o bivolă.
lonu Standului un bou.
Gligorea Daneiului un taur.
Preoteasa lui Maeavei o iapă.
Murăreasa de dinsus o scroafă cn 

urechile plecoșate.
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Premii și distincți uni acordate unor lu
crători români. Ministrul de comerciu r. 
ungar în urma propunerilor făcu'e de ca
mera comercială și industrială din Brașov 
a împărtășit între alpi și pe următorii lu
crători români cu câte 100 coroane și 
medalioane de distincțiune și anume: pe 
Moise Vlăduț, ucenic la curelarul Iosif 
Schuster în Sibiiu; pe loan Căpătină, lu
crător al fabricei de petrol C. G. Ioanides 
din Brașov pentru serviciul de 35 de ani. 
Publicarea de concurs pentru astfe de 
premii pe anul 1908 va urma în curând.

Un manuscript foarte vechia al bibliei. 
La Ghizeh, în Egipet, s’a aflat un manu
script, care cuprinde părți din biblie și din 
Evanghelii. Cartea a cincea a lui Moise și 
cartea lui Iisus Navi, și psalmii mai com- 
plecți decât în manuscriptul dela Vatican 
sunt scrise în veacul al 4-lea până la al 
6-lea după Hristos. Se pare că e din căr
țile scăpate dela arderea bibliotecei din 
Alexandria. Pare a fi cel mai vechiu ma
nuscript cunoscut până acuma. Alt manu
script are cele 4 evanghelii și e scris din 
■veacul al 5-lea sau dela începutul veacului 
al 6-lea. Alt manuscript, rău păstrat, dă 
istoria apostolilor și scrisoarea cătră 
Efesieni.

Despărțământul Tășnadulul al >Aso- 
Clațluniic pentru literatura română și cul
tura poporului român, a ținut, precum ni 
se scrie, o conferință poporală la 16 Faur 
a. c. îo Cehalul român. A vorbit d-l loan 
Toduț, înv. în Seuca despre >Creșterea și 
luminarea poporului dela sate*. Din partea 
comitetului despărțământului >Tășnad« au 
fost de față O. D. Vasile Mureșan, preot 
în Seuca, și d-l George Filip, msre pro
prietar în Santău. La 1 ceas după amiazi, 
O. D. V. Mareșan a făcut însăratul, fiind 
adunați peste 400 poporenî. Apoi a vorbit 
poporenilor despre trecutul amar al iobă
gie!, și că Românii azi să iubească cartea 
și să jertfească pentru biserica și școala 
lor. La 2 ceasuri s’au adunat poporenii 
dela biserică la școală, în așa mare număr, 
că abia au încăput în școala de nou edi
ficată, ba mulți au fost siliți să asculte și 
de afară — fiind ușa deschisă — frumoasa 
vorbire a d-lui conferențiar. Cu pilde din 
viața, d-l conferențiar a luminat poporul 
despre tot ce au lipsă în viață, precum și 
despre relele ce trebuesc delăturate, ca 
bietul țăran să se poată bucura de un 
traiu mai tihnit, mai fericit în viitor. Pre
legerea a succes foarte bine. La sfârșit 
O. D. George Moodi, preot local, a feli
citat pe d-l loan Toduț, care a deșteptat 
și luminat pe poporenii de sub păstorirea 
D-Sale, precum și pe domnii delegați. O. 
D. V. Mureșan a zis: >D-1 Toduț a dat 
atâta material intelectual poporenilor, că 
un an de zile vor avea ce vorbi despre 
cele auzite în această conferință*.

0 descoperire nouă, o știre din New- 
York spune, că astronomul american Lowel 
a isbutit, în urma unor analize spectrale, 
să stabilească aflarea unor vapori de apă în 
planeta Marte. Aeeasta descoperire va în
lesni mult studierea planetei.

Artă indiană. Profesorul dela univer
sitatea din Miinchen Dr. I. Scherman, sus
ține că monumentele cele mai vechi din 
India datează din sec. III. a Chr. de pe 
vremea regelui Buddhist Asoca și ne spune 
între altele și următoarele :

De pe podoabele săpate pe ele se pot 
vedea legendele acelei vremi. Pe Buddha

Popa Cișmaș din Porumbac un mă
gar.

Micu din Șebișul de jos un eatâr.
Apoi:
Săcădățenii niște vaci.
Poroișdenii niște capre.
Brădenii niște porci.
Racovicenii niște oi.
Văduva lui Nicoliță o vacă fătată.
Nemțoaicele din Porumbac niște 

gâște.
Părintele Prier din Săcădate un ar

măsar.
Dinu împăratului un porc.
Acesta auzind cum cetește îi strigă: 

<ce porc, porc ești tu cu tot neamul tău 
ăl gușat, apoi așa ne-a fost înțelesul ieri, 
să mă faci porc, și dacă nu ar fi inter
venit unul dintre cei dela Sibiiu, primarul 
Târcol ar fi umblat flocăit, că soiul acela 
de oameni, din care s’a prăsit acest Dinu, 
nu prea știe de glumă.

Liniștea odată făcută membrii reu- 
niunei agricole din Sibiiu sunt Invitați la 
un copios dejun preparat în localul școalei.

Aci Ia masa comună, unde au luat 
parte vre-o 30 persoane, au petrecut pănă 
ia oara două după prânz.

La oara trei era anunțată conferința 
D-lui Barcian despre creșterea vitelor cor

îl arătau dela început sub formă de tri
dent, roată, lotus, copac al cunoștinței, etc. 
In capitala lui Asoka s’a aflat un capitel 
ionic, deci înrâurirea greacă e vădită. Se 
mai vede, în îmbrăcăminte și arhitectură, 
înrâurirea Perșilor.

Vine apoi Gandhara, un amestec de 
buddhism și de înrâurire grecească. O aflăm 
în ținuturile nordvestice ale Indiei până la 
Gașmir și e în floare prin veacul întâiu îna
inte de Hristos. Legături între creștinism 
și buddhism se văd. Ori pleacă amândouă 
din aceeași obârșie ori arta gaudhara e 
cea mai veche. Asemănarea între felul cum 
înfățișează pe Buddha în India și pe 
Hristos în Asia mică, nu se poate tăgădui. 
Profesorul vorbește și despre pictura in
diană veche, în deoseb de frescele de pe 
monumentele dela Aionta. Arta buddhistă 
a produs adevărate minuni în timp de o 
miie de ani. Stilul indian alcătuit din in- 
fluințe grecești, une-ori un amestec pers, 
s’a răspândit în toată Asia răsăriteană.

Serată teatrală cu cântări, declamărl 
Șl dans. Intr’o dare de samă mai lungă, 
ni-se comunică, că în satul Draos învăță
torul de acolo d-l Nicolae Iosif a surprins 
publicul românesc de acolo cu producțiu- 
mle indicate mai jos, și că reușita pro- 
ducțiuhilor a stors admirațiunea chiar și 
a streinilor, cari au luat parte. Este îm
bucurător, că tinerimea română adultă se 
îndeletnicește cu astfel de încercări, cari 
insuflă viață și încredere chiar și bă
trânilor încercați de necazurile zilelor gr ele 
din timpurile noastre, iară tineretul să 
simte pe sine înălțat și gata a îndura 
greutățile — de care nu va fi cruțat. Iată 
programul: >Doina« de V. Alexandri (care 
Doină?) cântată unisono de un cor im 
provizat; s’a declamat poezia: >La oglindă*, 
a urmat apoi piesa teatrală : «Nepotul răs 
fătat*, comedie în 5 acte. Aceasta come
die, ni se spune, est cutată de flăcăi și 
fete a plăcut cu deosebire. Alt punct: 
»Țiganul în căruță*, a produs multă ilari
tate. A fost și un >Trialog despre lene*. 
In fine s’au dansat: «Căiușerul'și Resteul*. 
Tinerii dansatori îmbrăcați în costum na
țional din creștet până în tălpi au impre
sionat, ni se spune, pe streinii cari veni
seră la aceasta producțiune — curioși 
bagsamă să vadă ce pot consătenii lor.

Bine era, dacă raportorul ne comu
nica ceva și despre profitul material, ce 
de sigur, va fi resultat din aceasta petre
cere. Să nu uităm a îmbina : frumosul cu 
folositorul I

Domnul Dr. Palticz, medic specialist, 
s’a reîntors din călătoria sa în streinătate 
și dă iarăși consultațiuni.

Isvoarele de acid carbonic natural din 
Buziaș, care erau cunoscute încă de pe 
timpul Romanilor, fac servicii însemnate 
nu numai oamenilor bolnavi, ci și indus
triei. Iacob Muschong, proprietarul cel nou 
al acestor renumite băi, a întocmit cu 
mari cheltueli instalațiuni, ca să scoată 
acid carbonic lichid, foarte curat, pentru 
scopuri industriale. Etablismentul acesta, 
care e afară de cartel, oferă ori și ce can
titate de acid carbonio.

Șiretlic la vânzare de semințe de gră
dină. Unii comercianți, cari se ocupă cu 
vânzarea de semințe de grădină, voind a 
pescui în turbure, folosesc aceiași numeri 
curenți a numirilor de semințe, cum se 
află în catalogul de semințe de grădină a 
lui Mauthner. Publicul să nu se lase a fi 

nute, conferință, care a fost ascultată cu 
mult interes de publicul număros. A mai 
ținut încă un domn dela Sibiiu o mică 
conferință despre cultura trifoiului și cu 
aceasta s’a terminat, publicul s’a împrăștiat, 
iar cei dela Sibiiu și au văzut de drum.

A mai rămas în școală comitetul 
organizator și primul lucru pe care l’a 
făcut a fost, că a măsurat vinul ce a mai 
rămas.

Abia B’a putut bea vre-o cinci vedre, 
așa că patru vedre vin au remas intacte.

Acum ce este de făcut cu vinul ră
mas? Unii propuneau să-l pună lalicititație, 
dar cum să împărțești produsul, că la ex
poziție au contribuit și alte persoane streine 
de comitet, și dacă s’ar afla, poate să se 
ivească cine-va cu vre-o pretențiune, deci 
llcitațiunea a rămas baltă și au decis în 
unanimitate să ’1 dee pe gât, dar nu as
tăzi, că astăzi fiind toți ospătați dela masa 
comună, au hotărât ca în Dumineca vii
toare după prânz pe la oarele trei să-i 
facă sfârșitul. Toți au foșt de acord și 
măsurându 1 din nou l’au lăsat în păstrare 
la Nechitu lui Mărtian, și s’au împrăștiat 
cu ÎDțelegerea, că în proxima Duminecă să 
fie toți la Nechitu pentru a consuma a- 
ceastă rămășiță de vin.

Nechitu lui Mărtian ia în primire vi
nul, și comitetul își vede de treabă. 

înșelat, de oarece, ori ș? care număr ar fi 
pe săculețul cu sămințe, dacă lipsește nu
mele Mauthner, atunci nu conține săcule
țul renumitele semințe ale lui Mauthner.

Petrecerea Costenilor.
Ultima petrecere românească în car- 

nevalul trecut, a aranjat-o aici în Brașov, 
tinerimea noastră de pe Coastă, încheiând 
în mod vrednic șirul numeroaselor petre
ceri românești, ce s’au dat în câșlegiul 
din ăst an.

Mulțimea publicului, care și-a dat în
tâlnire Sâmbătă seară în 16/29 Februarie, 
în sala otelului Central, și prestațiunile co
riștilor și ale dileta -ților au făcut ca petre
cerea să aibă în toate privințele un suc
ces desăvârșit. Corul tinerimei, condus de 
zelosul și probatul dirigent N. Oanceajan. 
a executat de astădată patru cântări, între 
cari două coruri mixte și două coruri de 
bărb ți, producând ca și în trecut în su
fletele numeroșilor ascultători, o mare 
mulțămire sufletească. Au plăcut mult și 
au fost viu și cu însuflețire aplaudate în 
deosebi'corurile bărbătești „Stâng, drept" 
(marș) »Hop leliță Marioară« (o compo
ziție succeasă a dirigintelui Oancea) și 
corul mixt „Morarul" de Kiriak. cari la 
ins’stentele aplauze ale publicului, au tre
buit repetate. Coriștii merită toată lauda 
pentru silințele, cari și le-au dat la stu- 
diarea acestor piese, nu tocmai ușoare, 
iar pe dl dirigent îl felicităm la succesul 
dobândit si de rândul acesta.1

Intre coruri au fost întrețăsute trei 
declamațiuni potrivite și succese. Au de
clamat d-șoarele E. Fătuleț, E. Tampa și 
dl I. Roncea, secerând bogate aplauze. 
Trebue să relevăm în deosebi dicțiunea 
clară și frumoasă și modul corect de pre
dare al d-șoarelor Tampa și Fătuleț, cari 
au contribuit în măsură mare la succesul 
întregei reprezentațiuni.

In partea a două a programului au fost 
luate comediile originale românești »C/w- 
nematograful« de D. Bocșa și »Vacan(râ« 
de d-na M. Baiulescu. N’au fost piese ușor 
de reprezentat, îndeosebi pentru meseri
așii noștri, și dacă totuși au fost cu suc
ces jucate, distragând în măsură mare pu
blicul, este meritul incontestabil al dile- 
tanților, cari și-au pus tot sufletul și toată 
străduința în interpretarea corespunzătoare 
a rolului și a jocului întreg. In prima 
piesă au jucat d-șoarele Elena Muntean, 
Elena Tampa, Ecat. Perșinar, și d-nii N. 
Furnică, G P. Petrescu, C. Tiu și G. R. 
Muntean. Au plăcut îndeosebi scenele, în 
cari avea rol principal dl Petrescu, posând 
cu succes pe servitorul simplu dar cinstit.

In piesa a doua au avut roluri d-rele 
E. Tampa, E. Fătuleț, E. Perșinar, E. Boam- 
băn și d-nii N. Purcărea, N. Furnică, G. 
R. Muntean, G. Petrescu și N. Coliban. 
Roluri mai grele au avut aici d-șoarele 
Tampa și d-nul N. Purcărea, și trebue să 
mărturisim că atât în jocul lor particular 
cât și împreună au dat dovezi de o deo
sebită pricepere și dibăcie în interpretarea 
rolurilor. Nu mai puțin și ceilalți diletanți, 
cari s’au ținut la nivelul recerut. Păcat că 
din cauza sgomotului produs în restau
rantul de alături, publicul din fundul sălii 
n’a prea înțeles unele scene. Ar fi bine, 
ca la viitoarele producțiuni să se închidă 
ușile, cari răspund în restaurant.

Terminându-se reprezentația s’a în
ceput jocul, care a durat până în zorile 
zilei. rip.

Acum belea pe Nichitu cu vinul, cum 
să-l ții tu o săptămână în pivniță fără de 
al gusta, dar dacă se va strica? și pentru 
a fi sigur că nu se strică, scobora zilnic 
în pivniță și îl încerca, dar și aci cu mare 
băgare de seamă, vinul fiind măsurat, tre
buia să fi cu preucauțiune la gustarea lui 
și Nechitu nu eră prost, el se scobora în 
pivniță tot’d’auna cu câte două sticle de 
câte un chilogram, una goală și una plină 
cu apă, scotea vin de umplea sticla cea 
goală, apoi deșerta apa din sticla plină în 
butbiu și cu manopera aceasta a continuat 
șeapte zile fără nici o supărare.

Asta nu ar fi fost nimic, dar mai 
era ceva la mijloc, Nechitul locuia cu soa
cra s’a sub același acoperemânt și aceasta 
observând manopera ginerului, i’a furat 
meșteșugul, că în lipsa lui de acasă, se în
deletnicea dânsa cu această operațiune, și 
dănsa neavând sticle potrivite la îndemână 
sa scobora cu oala plină cu apă, pe care 
o deșerta deadreptul în butoiu, apoi sco
tea pe la cep vin. Nici asta nu ar fi fost 
lucru mare, dacă nu ar fi pus mai multă 
apă în butoi de cât cât vin scotea.

Noroc că aceste zile au trecut repe
de, că dacă ar mai fi durat s’ar fi prefă
cut vinul în apă.

Dumineca e aci și comitetul pănă la 
unul este strâns în locuința Nechitului și 
fără multă discuțiune aduc butoiașul din

ULTIME ȘTIRI.
BudfipfiStfi 19 Martie. Curia a 

re<pins apel.il d-’ui Maurea, redac
torul responzab 1 al ziarului „Lupta**, 
anunțat contra trei sentințe aduse 
de cuit^a cu jurați din Budapesta. 
fJrin urmare s’au ridicat la valoare 
de drept trei sentințe pmtrutrei ar- 
ti o e apărute în „Lupta**, în suma 
totală de 20 luni închisoare de stat și 
3200 cor. amendă

BudcipCSta 19 Martie Conducerea 
partidului social-democrat a convo
cat ai ‘1 pe mâne, Vineri, 50 adunări 
publice poporale. In aceste adunări se 
va protesta în contra ministrului 
A?ndrăssy, care a amenințat că va 
disolva toate sindicatele (societățile) 
socialiste.

Budapesta 19 Martie. In ședința 
de eri a d etei a î 1 at cuvântul mi- 
niștiii Appony' și Andrăssy, casă rec
tifice unele afirmațiuni ale dep. Mol
nar din ședința de Marți. A urmat 
apoi la cuvânt dep. Lengyel, care și-a 
motivat pe larg contrapropunerea 
sa în cestiunea revisuirei regula
mentului, anume ca proiectul să se 
ia dela ordinea zilei. După aceasta 
ședința s’a închis.

Budapesta 19 Martie. Se afirmă 
că deputății disidenți ar fi h itărâțr 
să facă obstrucție technică, dacă des- 
baterea specială a revisuirei regula
mentului nu se va împărți în mai 
multe părți. Croații sosesc mâne și 
vor aduce în desbatere cestiun a 
croată.

Bibliografie.
A apărut «Sădirea’și cultivarea viei« 

de Nicolae Popu, profesor. Blaj, 1908. Ti
pografia Seminarială. Cartea aceasta de 
valoare. este scrisă într’o limbă fluentă, 
clară și vieritul, este tratat și explicat după 
toate recerințele și după cele mai rațio
nale și practice metoade de cultivare a 
viei ce există la noi. De aceea lucrarea 
fiind supusă censurei organelor de specia
litate ale ministeriului de agricultură, a- 
cestea au declarat-o de reușită și bună, 
iar pentru recunoașterea nisuințelor auto
rului întru promovarea cultivării și recon
struirii viilor de nou, ministerial i-a acor
dat o renumerațiune de 800 cor. Prețul 
unui exemplar 2 coroane.

«Impresii* de 11. Chendi a apărut 
în institutul grafic > Minerva* format oc- 
tav pe 280 pagini de cuprinsul următor : 

. 1. Capitala petrece. — 2. Puterea 
cântecului. — 3. Scrisori I—VI. — 4. Con- 
ferența d-lui Delavrancea.

Moravuri și scriitori: 1; Spiritul de 
imitare. — 2. Libertatea artistului. — 3. 
Cei rămași în urmă. — 4. Cum trăim. —
5. Solidaritatea. — 6. Papagalii antipatici. 
— 7. De-aș fi demagog. — 8. Faza glu
meață. — 9. Opinie separată, —10. Apos- 
tolomania. — 11. Convingeri. — 12. D-l 
lorga părăsește >Sămănăt,orul«. — 13. O 

pivniță in casă, îi pun cep și încep a 
umplea la sticle, din sticle în pahară și 
dăi cu Doamue-ajută.

Părintele Vasile observă o mică schim
bare în gustul vinului șl zice:

>S’a cam trezit vinul acesta, pare ei 
în Dumineca trecută era mai bun*.

Ți se pare Părinte, îi taie vorba Ne
chitu, erau mâncările la mijloc, acelea încă 
au contribuit Ia gustul lui, dar acum după 
zamă acră s’au te miri ce mâncare nu prea 
lunecă și dăi mai departe cu paharul, așa 
că pe când a tras la biserică de vecernie, 
vinul era isprăvit și o parte dintre mem
brii s’au dus pe la biserică, că toți erau 
trezi ca lumina, pare că nici nu’au văzut 
vin în ochi, dar să’l bea, a remas numai 
Tănasie al Tomică, prietin cu Nechitu, ei 
au mai stat de vorbă, ba la urmă făcând 
socoteala vinului băut, au ajuns la resul
tat, că în loc de patru vedre câte au avut 
s’au beut cinci și nu se puteau dumeri,, 
de unde provine prisosul acesta.

Mai remăseBe un pahar plin neatins 
și Nechitu își invită soacra să ia și dânsa 
acel pahar.

«Numai mulțumim Necbite dragă Îi 
zise soacra, eu mă am împărtășit de ma» 
’nainte, doar nu am îmbătrânit de geaba*.

De Sub Surul. 

apel.il
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decepție. — 14. Octav'an Goga. — 15. Z’ 
Bârsan. — 16. Cincinat Pavelescu. — 17 
B. Hetrat.

Dări de seamă: 1. Lecca, >C»rta- 
Diva* și >Jucătorii de cărți*. — 2. D. 
Eamflrescu >Tanase Scatiu* și Lecca »Câi- 
«ii*. — 3. Gârleanu, >Cea dintâi durere*. 
— 4. Tr. Dem trescu >Iubita«. — 5. N. 
Petrașcu >Marin Gelea*. — 6. O. Carp 
>Rindunel«.— 7. Mircea Demetrjade >Opere 
dramatice*. — 8. Gorun >F.ust«. — 6- 
lfira »Dm lumea basmelor*. — Junimea 
ți Ardealul. — Un om cult. Toate acestea 

“intr’un singur volum. Prețul 2 coroane 
90 fileri.

Parastasul solemn al mesli studenților 
FOfflâni din Brașov, intru pomenirea acelor 
fericiți repos iți, pentru cari, in loc de cu* 
■uni peritoare, s’au contribuit ajutoare 
pentru masa studenților, — se va oficii 
în acest an școlar la 16 Martie v. a. c. 
ta Biserica Sfântului Nicolae din Brașov- 
Scheiu.

Direcțiunea școalelor noastre medii 
aducând aceasta la cunoștință publică, în- 
viiă pe toți amicii și pe toate rudeniile 
itbiților reposați, precum și pe toți spri 
jinitorii mesei studenților noștri din Bra 
șov, ca să parii cepe la acest parastas 
solemn.

Dăm aci și Pomelnicul tuturor, pen
tru a căror odihnă sufletească se vor în 
nilțâ rugăciunile școlarilor noștri la a- 
«easiă ocaz e lată-l:

Ioan (Vlad) Alexandreseu, Carolina 
Andreica, Mihail Andreiea, luiia Andronic, 
Eufrosina Axente, IoanaBâdilă,loan Bădilă, 
Gheorghe Bârsan, Nicolae Bârsan, Toma 
Bârseanu, Ștefan Belindescu, Moise Beu, 
Ulcolae Bidu Teodora Bidu, loan Bogdan, 
Gheorghe Boeriu, Zaharie Boiu, Virginia 
Boidor n. Pandrea, Vaieriu Bologa, Moise 
Branisce, Gheorghe Broșu, Andreiu Bun
toiu, Elena Buntoiu, Onisim Buntoiu, Ghe- 
erhge Bureți a, Dimitrie Gepescu, Nicolae 
Chiorniță, Viorel Chirtop, Atanasie Cimpo- 
neriu, Ana Ciuca, Gheorghe Ciurcu, Nico
lae Ciurcu, Stefan Coleș, loan Uraioveanu, 
Gheerghe Craioveanu, Vasile Craioveanu, 
Slmion Damian, Iuliu Dan, Iustina Dan, 
Ioan Dr. David, Ladislau David, Zoe Dima, 
Ioan Dimitriu, Ioan Dobre, Eiena Dobre, 
Paraschiva Olga Dobrean, Domețiu Do- 
gariu, Augustin Dr. Dosa, Simeon Drago- 
mir, Eugenia Eremia, Nicolae Eremias, 
Ioan Făgărășan, Dionisie Făgărășan, Ioan 
Fleșariu, Octavian Dr. Florea, Nlcanor 
Frateș, Ioan Garoiu, Nedelca Garoiu, Vale
ria Găvruș, Victoria Gheaja, Gheorghe 
. , Vasile Dr. Glodariu, Ios f Goga,
Maria Gogonea, Maria Grădinar, Constan
tia Gurban, Stefan Herța. Ioseflna Hosanu, 
Ludovic Horstmann, Zoe Horstmann, Iulian 
Ianculescu, Elena G. Ioan, Ana cav. loa- 
nette, Constantin Ioanides, Ana Ioanidi, 
Ioan Ionaș, Irimie.............. , Iuliăn J urca,
Gerard Lâsz 6, Nicolae Dr. Lemânyi, Caro
lina Lengeru, Iuliana Lissai, Mache . . . . , 
Grigore Maior, Ioan Mandai, Alexe Man- 
giuca, Diamandi Manole, Pompeiu Dr. 
Marcu, Elena Marin, Iosif Maxim, Lauren- 
|iu Maximilian, Frederica Meltzer, loan Dr. 
Meșotă, Traian Mețian,Emanuil Mihalovits, 
Cecilia Mihâlyi, Ioan Mircea, Nicolae Mir
cea, Elena Mocan, Ioan Moga, Susana Mol
dovan, Vasile Moldovan, Iosif Morariu, Ana 
Moșoiu, Aneta Moșoiu, Aron Moșoiu, Cor
nel Muntean, Iordan Muntean, Nicolae 
Muntean, Andreiu Mureșianu, Dimitrie Nan, 
Radu Negulici, Reveica Negușiu,Petru Ne
meș, Ioan Nenițescu, Constantin Nicolau, 
Sava Nicoară, Dionisie Nistor, Livia No- 
worny, Iosif Orbonaș, Ana Panțu,Constan
tin Panțu, Petru................   AnaParaschiv,
Grigore Paraschiv, Ioan Paraschiv, George 
Pascu, Eugen Dr. Pâtăcean, Nicolae Pen- 
ciu, Ioan Perlea, Dimitrie Petcu, Ioan Pe
trie, Lucia Petrie, Romul Petrie, Zoe Pe
trie, Sidonia Petrovici, Iuliu Pipoș, Sabin 
Piso, Maria Pop, Nicolae Pop, Eliza Popa 
(Născu), Hortenziu Popea, Ioan Popea, Vir
gil Popea, Leo Popescu, Pompiliu Dr. Po- 
Popescu, Andreiu Popovici, Floare Popo
vic), Traian Vas. Popu,Ciprian Porumbescu, 
Leontin Pușcariu, Mărinel Pușcariu, Marta 
Puticiu, Dominic Rațiu, Ludovic Roman, 
Gheorghe Roșculeț, Flora Dr. Rozvânyi 
(Beleș), Victoria Rusu n. Oncioiu, lancu 
Saftu, Emil Sbarcea, Aurelia Secăreanu, 
Maria Secăreanu, Nicolae Serb, Ioan Axente 
Severu, Ioan Sima, Sofia Sima, Maria So- 
eaciu, Octavian Sorescu, Ana Stan, Caro
lina Stan, Ioan Stan, Toma Stanca, Ha- 
ralambiu Stănescu, Hareti Stănescu, Maria 
de Sceriu, Radu Stinghe, Ana Stoicănescu, 
Nicolae Străvoiu, Ieremie G. Stroe, Nico
lae de Șuștai, Ioan Târâș, David Terfaloga, 
Gheorghe Theodor, MărioaraTht odor, Eea- 
terina Trăilă, Vasile Ureche, Eusevia Vaida 
(Ioanovici), Helena Vagn6r, Henrieta Vau- 
thier, Costică Voicu, Vasile Zăhan.

0 bancă românească 
pentru ajutorarea școalelor.

De lângă Turda, Martie 1908.
In 29 a lunei trecute s’a ținut în 

Turda a XXII adunare generală ordinară 
a institutului de credit și economii *Arie 
șana* despre anul de gestiune 1907 sub 
prezidiul regular al prezidentului direc
țional D-l Iuliu Bârdosy, inspe tor r. șco
lar în retragere din Slniiu.

Având foarte mulți din toate părțile 
ale țărei deosebit interes față de aceasta 
ban ă românească, voiesc a descrie pe 
scurt decurgerea adunărei generale.

Prezenți au fost 21 acționari, cari 
reprezentau cu totul <156 acții. D I prezi
dent a anunțat adunarea de deschisă, — șl 
capace de a aduce în sensul statutelor 
concluse valide, — denumind de notari 
ad hoc pe D-nii funcționari ai instituim 
Alesandru Ga a și lacob Trifu, iar de scru
tători și verificatori pe acționarii D nii 
loan Boieriu, Nicolau Rusu și Michael 
Gârdac.

Adunarea a abstat la propunerea 
D lui Gârdac de a mal ceti raportul di
recțiunei și a dat direcțiunei și comitetului 
de Bupraveghiere absolutor pe anul de 
gestiune 1907.

După ce s’au lămurit mai multe ne
dumeriri ale unui acționar față de creș
terea rapidă a fondului de reservă, care a 
ajuns la suma însemnată de 96.26111 61., 
adunarea primește cu unanimitate propu
nerea D-lui acționar Iovian Mureșan, ca 
cuota destinată pentru scopuri de bine
facere, ce să dădeâ în anii treeuți, să se 
ridice dela 5% ia 8% ale venitului cu
rat al institutului, ca așa școalele popo
rale române locale de ambele confesiuni 
să poată fl în mi sură mai mare ajutorate. 
Pe baza acestui conclus s’au distribuit 1055 ' 
cor. 04 Qi., spre scopuri culturale și de 
binefacere.

La reîntregirea direcțiunei s’au reales 
mai cu unanimitate de voturi foștii mem
brii direcționali Dr. Iuliu Popescu, advocat 
în Turda, Iuliu C. Vlăduțiu directorul eze- 
cutiv al institutului și Samuilă Poruțiu 
paroch român gr. cat. în Ceanul deșert.

Direcțunea a împărțit cuota, menită 
din partea adunărei generale spre scopuri 
culturali și de binefacere în următorul 
modru: Școaiei române gr. est. din Turda 
400 cor., șeualei române gr. or. din Turda 
200 cor., reuniunei de lectură al femeilor 
române din Turda 20 cor., reuniune! me
seriașilor români din Turda 20 cor,, reu
niune! opidane a pompierilor din Turda 
15 cor., mesei universitarilor români din 
Cluș 30 coi., reuniune! învățătorilor ro
mâni din arcbidieceza gr. cat. de Alba- 
Iulia și Făgăraș în Blaș 40 cor., prin ce 
a devenit banca membru fundator al a- 
cestei reuniuni, tractului protopopesc gr. 
cat. al Indolului pentru provederea elevilor 
mizeri din școalele poporale cu manuale 
de învățământ 60 cor., despărțământului 
Turda ai Asociațiunei pentru cultura po
porului român 30 cor., fondului sluliu 
Bârdossy* pentru premiarea și ajutorarea 
elevilor dela școala română gr. cat. din 
Turda vechie 30 cor., institutului surdo- 
muților din Ciuș 10 cor., reuniunei regni- 
colare pentru ajutorarea alienaților însă- 
nătoșați din Sibiiu 5 cor., iar la dispozi- 
țiunea direcțiuaei 10'45 61.

Ariesanul.

Zile de sărbătoare
pe valea Murășului.

In urma morții repentine a vredni
cului preot Leon Popescu, în ziua de 10 
Nov. 1907, a fost ales preot în comuna 
Deda cu totalitatea voturilor, tinerul ab
solvent al facultății teologicedin Cernăuți : 
loan Vodă, din Toplița română, ear în 
ziua de 8 Martie 1908 s’a întâmplat Intro
ducerea acestui nou preot în parochia 
Deda din tractui Reghinului.

Duminecă în 8 Martie a. c. toate 
stradele comunei gemeau de mișcarea po
porului entuziasmat de însemnătatea zilei, 
care pornește condus de cei doi harnici învă
țători loan Borsian și Gregoriu Ceontea, 
cătră gara din loc, unde avea să sosească 
cel destinat de provedință, ca să fie ade
văratul păstor și mângăitor.

Sosind trenul în stațiune, apare pe 
peronul gării tinerul preot loan Vodă de 
braț cu floarea Someșului, tinera preo
teasă Măriți Juga, âica bravului preot 
Ilie Juga din Arcalia. Poporul entuziasmat 
la culme izbucnește în strigăte însuflețite 
de >Să trăiască*, iar harnicul învățător 
loan Bosian tălmăcește în cuvinte calde 
simțămintele și iubirea, cu care poporu 
îl primește, și puternice strigăte de >Să 
trăiască* izbucnesc din setoasele pepturi;

apoi noul preot loan Vodă mișcat de iu
birea, cu care îl primește poporul, răspunde 
n cuvinte binesimțite, apoi pleacă însoțit 

de cei doi învățători, urmat de întri-g po
porul și acompaniat de me odioasele su
nete ale clopotelor, și se îudreapti spre 
ăcasui Domnului, unde vrt-dn cui proto- 
aresbiter Galacteon Șagău așteaptă pe noul 
venit șl începe serviciul divin asistat de 
Alexandru Oltean preot în Jabenița și 
oan Vodă.

După săvârșirea serviciului P. On. D- 
-’rotopresbiter Galacteon Șagău într’o vor- 
jire avântată îi Introduce pe noul preot 
predându-i cheia bisericei, legându-i la 
inimă prosperarea poporului,ear noul preot 
ntr’o vorbire clasică mulțămește d-lul 
Protopresbiter și poporului, care cu aiâta 
dor l’a așteptat.

După aceste ceremonii oaspeții au 
fost Invitați de noui preot la o masă bo
gat prevăzută cu toate delicatesele. Șirul 
toastelor l’a început P. On. domn proto
presbiter Gaiaeteon Șagău, peniru Exce- 
ența Sa M&tropolitul ; au urmat Dr. Ioan 
larșia pentru noul preot și preoteasă ; 
Dr. T. Popescu pentru părinții preotului 
și preotesei; Dr. Haișia pentru D 1 Po
pescu, director la >Mureșiana«, etc. Șirul 
toastelor ii încheie noul preot loan Vodă 
n onoarea oaspeților și cu aceasta masa 

se ridică la oarele 38/4.
Sara bravii învățători au arangeat o 

petrecere in onoarea noului preot.
Iată pe scurt introducerea noului 

preot, în care ne am pus nădejdile vieții 
și în care știm cu siguranță că nu ne vom 
inșeia și dela care și autoritățile biseri
cești sunt in drept a se aștepta la muite 
fapte frumoase.

Dorim >să trăiască* mulți ani!
Asistentul.

O instalare de preot.
Duminecă in 17 Februarie v. a. c. 

s’a făcut instalarea preotului nostru Ieroftei 
Viscrean, ales preot în comuna Criș, tr. 
Sighișoara. Despre actul primirii și insta
lării noului nostru părinte sufletesc vă 
scriu următoarele:

Primirea preotului nostru s’a făcut 
deja Sâmbătă în 16 Febr., care zi a fost 
o adevărată zi de bucurie pentru .toți cre
dincioșii bisericei noastre. Ladepărtare de 
12 Km. de comună eși întru întâmpinarea 
mult așteptatului oaspe, un grup de că
lăreți, 12 ia număr îmbrăcați în frumosul 
nostru port românesc în frunte cu sim
paticul nostru învățător Pompiliu Popa, 
care în cuvinte alese îl bineventează pe 
alesul nostru preot, dorindu-i viață înde
lungată și senină spre a putea munci 
muiți ani în via Domnului. A răspuns 
emoționat preotul milițămind învățătoru
lui, care împreună cu tinerii n’a pregetat 
a-i face o primire cât se poate de fru
moasă.

Grupul se pune apoi în mișcare, 
înainte călăreții doi câte doi, ear’ după ei 
urma trăsura trasă de 4 cai, in care era 
preotul cu drăgălașa-i soție și Un. Domn 
Protopop Moldovan, ear’ ko trăsură urma 
îndărăt.

Pe ia 4 oare d. a. frumosul cortegiu 
își face Intrarea în comună, pe când mul
țimea de oameni alerga întru întâmpinarea 
mirelui blBericei noastre. O bucurie de ne- 
descris se vedea pe fețele tuturora, chiar 
și conlocuitori Sași au luat parte la a- 
ceasta bucurie a credincioșilor noștri.

In curtea parothială o mulțime de 
popor aștepta sosirea preotului. Aici în 
numele poporului vorbește foarte frumos 
membrul din comitet, Pavei Roșea, punân- 
du i tinărului preot la inimă dragostea 
poporului din aceasta comună. Se ridică 
apoi părintele Viscrean mulțămindu-le 
tuturor pentru dragostea și iubirea, cu care 
îl primesc, cerându-ie ajutoriul în greaua 
sa misiune de păstor sufletesc. Mai vor
bește preotul ev. luteran din loc, căruia 
îi răspunde domnul Protopop Moldovan, 
dorind ca preoții acestei comune să tră
iască în cea mai bună prietinie. In urmă 
vorbește părintele Șoneriu — moșul preo
tului nostru — și cu acestea se încheie 
serbarea de Sâmbătă și fie-care se retrage 
la ale sale, ca mâne să asiste la instalarea 
ofleioasă a noului paroch.

Duminecă dim. la 8 oare se începe 
serviciul divin oficiat de preotul Vîserean 
și de Prea On. Domn Protopop. Biserica 
plină de lume, nu numai români, ci și 
streini mulți. Răspunsurile liturghice sunt 
date de tineretul nostru, sub conducerea 
zelosului nostru învățător. După sfârșitul 
slujbei în fața sf. altar On. Domn Proto
pop adresează noului preot o cuvântare 
plină de învățături frumoase, dându-i în 
seamă pe fli săi sufletești, cărora le atrage 
luarea aminte, îndemnându-i la dragoste și

supunere fată de noul lor păstor su
fletesc.

Părintele Vîscrean prin o vorbire 
acomodată se adresează poporului, ară
tând însemnătatea chemării preoțești și 
greutățile, cu cari e împreunată, îndem- 
nându-l a fl cu dragoste față de biserică, 
unde să-i asculte învățăturile părintești 
spre a putea lucra împreună spre binele 
și fericirea tuturora.

După serviciul divin ne-am îndepăr
tat toți din biserică mâogăiați și mulță- 
miți în sufletul nostru de ceie văzute și 
auzite,

A-și fl nedrept dacă a-și trece cu ve
derea pe neobositul nostru epitrop biseri
cesc, Avisalom Suciu, un fiu credincios ai 
bisericei noastre, care n’a pregetat zi și 
noapte a osteni, dând mâ ă de ajutor 
peste tot ionii. S’a servit apoi tnasa în 
casa parochiaiă. Primul toast ii ridică Prea 
On. Domn Protopop Moldovan pentru Ex
celența Sa metropoiiiul loan Mețian, pă
rintele Viscrean pentru Domnul Protopop, 
muițămindu i peniru osteneala a^ufă cu 
instalarea, părintele Șoneriu pentru popo- 
reni, ear învățătorul Popa, toastează pen
tru părintele Viscrean, dorindu i viață în
delungată în greaua carieră.

Numai târz'u ne-am depărtat cu cele 
mai plăcute suvenir), căci neuitate vor ro
mânea aceste zile de adevărată bucurie 
sufletească !

Un participant.

Din tractui Reghinului.
— Abafaja, 10 Martie 1908,

Onorate Die Redactor! in numele 
întregului popor gr, cat. din parochia Aba- 
faja, tractui Reghinului-săsesc, vă rugăm 
frumos să binevoiți a publica în linul din 
numerii de Duminecă următoarea mulțu
mită publică: In 1908 Ianuarie 7, s’a îm
plinit 26 de ani de când decedatul Muro- 
polit Dr. Ioan oare-când Vancea, ne-a tri
mes în nrijlocul iiosiru pe harnicul și ze
losul preot On. Ierotheiu Crișianu, fiu de 
grănițer din Țara Oltului. După stabilirea 
sa în această par< cbie cu 3 confesiuni a 
știut ambiționa și îndupleca pe puținii po
porani și altcum decăzuti malcrialminte 
în urma comasărei, să edifice în 1884 o 
școală nouă, câștigându-ne maiorial de 
stejar dela llustr. d I Conte Htiszâr K4- 
roly cu un preț foarte” inodesi, a sistenu- 
zat salariul cantorului docența, și a fă
cut multe lucruri bune și folositoare, con
tribuind foarte mult din al săuspre binele 
public și adecă :

La stăruința sa s’a acoperit s. bise
rică diH non cu șindile în 1906, a câștigat 
ornate și vase bisericești, prapori, potir, 
cădelniță etc,, a edificat o șură nouă cu 
staulă de vite, a acoperit din nou caseie 
parochiale, iar o mare parte din pictura 
din jurul edificeior parochiale, pivniță, ga- 
banași >grânariu«,bucătărie, poartă iașură, 
făcute din al său propriu, fântână în 
ogradă, o mulțime de pomi în grădina pa- 
rochială. Din întreaga sa porțiune cano
nică de 10 jug. 700Q venitul anual după 
5 jugăre ă 100 cor. ni l’au donat pe 1907, 
8, 9, s. biserici pentru procurarea unui 
clopot, solvind 100 cor. pe 1907, ne-au 
recâștigat suma de 160 fl. dela familia 
Socaci, ne-au asigurat pe realitățile 
școaiei suma de 2560 cor. 26 fileri, o pre- 
tenziune a bisericii. O altă donațiune de 
70 cor. câștigată, tabulată deia Kovesdi 
George, a prundit din al său ograda paro- 
chială, și înaintea caselor parochiale a ri
dicat o s. cruce in stil modern cu 100 cor 
a tăcut o fundațiune de peste 400 cor. s. 
biserice din Ohaba »Vieariat« și a cum
părat și un intravilan cu spesele de ta
bulare 300 cor. tot pentru comuna sa na
tală >s. biserică* Ohaba. Iară cu ocasiunea 
comasării în Abafaja ne-a fost un mare 
apărător ete.

Despre toate acestea, deși Prea Vene- 
atul ordinariat din Blaș are cunoștință, cu 

toate acestea îi aducem mare mulțămită, 
bunul Dumnezeu să-l țină încă mulți ani 
în mijlocul nostru și să-1 mângăe în mor
bul cel greu de care pătimește, eăci din 
1825—1835 și pănă azi din cei 18 foști 
preoți, nici unul nu a făcut batăr a 10 
parte din ceea-ce a făcut dânsul din 1882 
pănă azi spre mărirea lui D zeu și lauda 
oamenilor, câștigând prin purtarea și ze
lul său stima, iubirea și dragostea și a 
celorlalte confesiuni din parochie. Cel ce 
în adevăr e mare este totdeauna drept și 
modest.

Curatoratu bisericesc : Iuon Molnar, 
curator-primariu, Kovesdi Simon, IoanKft- 
vesdi, Molnar Niculaie, Oprea Petru.
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Foloasele tovărășiilor economice.
Săptămâna trecută s’a ținut în Se- 

beșul-sâsesc o mare adunare poporală, in ' 
care <1-1 Vasik C. Osvadă, și părintele 
Moța au tălmăcit celor adunați însem
nătatea tovărășiilor economice pentiu po
porul nostru. D I Osvadă a vorbit între 
altele și despre importanța reuniunei pro- 
pr’etarilor de vite, îndemnând p9 eei 
adunați să se înscrie ca membri în această 
reuniune.

Iată un estras scurt al statutelor aces
tei tovărășii:

*lieuniunea proprietarilor de vite, din 
Orăștie*, întemeiată mai ales pentru de a 
asigura vitele ; primește membrii sub ur
mătoarele condiții : Ca să-ți poți as!gura 
vitele la ea, trebue întâi să te taci mem
bru al Reuniunii, subscriind una ori mai 
multe quote de membru, cu responzabiii- 
tatea numai de 5-ori suma quotelor. Su
mele din aceste quote sunt ca un depozit 
la Reuniune, care ți să dă napoi când nu 
vrei să mai fl asigurat și ieși din ea. Ele 
îți câștigă drepturile de membru și de 
asigurare. O quotă e de 4 cor. și să plă
tește pe rând, câte 1 cor. pe an așadar 

,’qțiota să plătește în 4 ani. Pentru fie-care 
1000 cor. asigurate este a să subscrie câte 

O quotă.
Primirea ca membru se tace în te

meiul dec arației de membru, dată în 
scris. Fie-care membru e dator să-și asi
gure toate vitele cornute, trecute peste 6 
luni. Reuniunea va plăti pagubele în vite 
ivite prin: moarte, schilăvie, tăiere ori 
vindere siluită, ori pricinuite prin foc.

La intrarea ca membru fie-care are 
de a piăi 1 : a) câte 1 coroană ca rata în
tâie, după fie-caie quotă ce a subscris; b) 
câte 30 fileri ca taxă de înscriere după 
fie-care 100 cor. valoare asigurată ; c) 
taxa întâiului caz de pagubă, și anume: 
dacă grupa de care să ține, are vite în 
valoare de 1 milion cor., câte 5 fileri după 
fie-care 100 coroane ; dacă are numai 500 
mii Cor., câte 10 fileri după fie-care 100 
coroane.

D’aici înainte fie-care membru va 
plăti taxele de câte 5 fileri, respective 10 
fileri, numai atunci, când în grupa de eare 
să ține să va întâmpla vre-o pagubă în 
vite. Când taxele pentru pagube, în o 
grupă, s’ar urca peste 2°/8, — pagubele de 
mai departe se împart pe toate grupele. 
Taxele pentru pagube nu trec peste 5'/2%. 
D’aici înainte pagubele să plătese de Reu
niune. Fie-care membru e dator, să-și plă
tească taxele regulat, să și grijească vitele 
bine, mai ales că numai acele pagube se 
plătesc, care să întâmplă în afară de vina 
proprietarului.

In iie-care comună cu asigurați va fi 
un comitet de conducere, și taxele se vor 
plăti în comună, tot așa în comună se vor 
liquida despăgubirile,

La fie-care caz de nenorocire se pre- 
țuește vita nenorocită prin o comisie. Din 
suina prețuită, se plătesc la mâna mem
brului ca paguba, 80% (80 cor. din 100 
-cor) Rânduielilor din statute și din regu
lamente, e dator să se supună fie-care 
membru.

❖

Din datele culese cu prilejul adunării 
dela Sebeș știm că pănă acum sunt în lu
crare p’acolo : 2 Tovărășii ocazionale pen
tru asigurarea vitelor, în Sebeșul-săsesc; 
una în Pianul-de-sus; una în Lancrăm și 
una se pornește în Pianul-de-jos. La toate 
aceste tovărășii sunt înscrise vite în preț 
de peste 300 mii coroane și pănă acum 
s’a plătit de aceste tovărășii pagube de 
aproape 10 mii cor.

Pentru mai statornica dezvoltare însă, 
toate aceste tovărășii vor întră c?t de 
curând sub scutul Reuniunii dela Orăștie, 
formând o puternică grupă din jurul Se
beșului.

Alunul la sfârșitul iernei.
— Fine. —

Cine însă duce polenul deia motocei 
3a mugurii cu ouare? In timpul verel la 
multe plante acest serviciu 11 lac (fără să 
știe) insectele (albine, fluturi, fel de tel de 
gândaci), cari într&nd într’o floare după 
miere se umplu de polen pe cari îl duc 
apoi în altă floare. Dar pe vremea când 
se deschid sacii cu polen a alunului, (adică 

când înflorește alunul), insectele stau încă 
ascunse prin crăpături și găurele, pe sub 
pietre, pe Bub coaja arborilor, prin scor
buri, — dorm încă duse, cuprinse de som
nul adânc al iernei.

Dacă vom observa un tufiș de aluni 
înfloriți în timpul unei zile senine, dar iu
țiți vântoase, vom vedea cum vântul, scu
turând ramurile, face sâ se ridice din mo
tocei nourași de polen, apoi după puțin 
timp cad spre pământ. In drumul lor însă 
numeroase fire de polen cad pe firișoarele 
purpurii. Așa dar la alun polenul e dus, 
dela secii cu polen la ouare, de vânt. 
Știind aceasta ne vom explică acum o mul
țime de lucruri, pe care mai Înainte nu le 
luam în seamă Bau pe care le credeam fără 
de rost:

1. Plantele, la care polenul e dus de 
insecte, au sacii cu polen șiouarele încon
jurate de frunze frumos colorate (flori), 
care produc p rfumuri și sucuri dulci ; 
toate acestea pentru a atrage insectele. 
La alun, nefiind nevoe de insecte, sacii cu 
polen și ouarele sunt înconjurate numai 
de frunzișoare mici și verzi, haine fără 
strălucire, dar destui de călduroase pentru 
a le apăra de gerul cel mai mare al ernii.

2. Pe când ia plantele, la care pole
nul e dus de insecte, firele de polen sunt 
lipicioase (de ce?), la alun polenul euscat, 
așa că e luat cu ușurință de vânt și îm
prăștiat.

3. Când a sosit timpul prielnic, mo
toceii devin mlădioși și soigișorii, ari 
înainte erau strâns lipiți unul de altul, 
se îndepărtează pentru a lăsa liber polenul.

4. Motoceii au câte o codiță subțire, 
ca să poată fi clătinat! cu ușurință de 
vânt.

5. Alunul înflorește înainte de a în
frunzi, căci frunzișul ar împedeca ducerea 
polenului prin vânt.

6. Motoceii fiind aplecați în jos, po
lenul, dintr’un sac oare-care al său, eade 
pe spatele soizișorului, ce este mai aproape, 
jos, sub dânsul. Aici stă pănă când îl ia 
vântul. Altfel ar cădeă de-adreptui la pă
mânt, unde ar putrezi din pricina umezelii.

7. Plantele, ca alunul, dacă ar crește 
departe una de alta, cu greu le-ar puteâ 
aduce vântul polen. Alunul formează de 
obicei tufișuri dese și apropiate.

8. Cu toate acestea o mare parte de 
polen e împrăștiată de vânt fără folos. De 
aceea alunul produce mult mai mult polen 
decât o plantă, la care răspândirea lui se 
face prin inseete.

9. Pentru a prinde polenul firișoarele 
purpurii, trebue să iasă în timpul înflorire! 
afară din mugure, pe când ouarele pot stă 
liniștite înăuntrul mugurelul la adăpost 
de frig și vânt.

10. Ca să prindă mai bino polenul, 
firișoarele purpurii sunt mari și acoperite 
cu perișori.

11. Când e furtună, solzișorii din mo
tocei se apleacă peste saci și nu lasă po
lenul să se mai scuture. Acest lucru ar 
păreâ la prima vedere nepotrivit, dar își 
are rostul său. Vânturile puternice, ducând 
prea departe polenul, îl împrăștie fără folos. 
De aceea polenul nu se scutură decât a- 
tunci când vântul e slab. Iată dar că tot 
ce se întâmplă în viața alunului, în acest 
timp, se face cu rost și cu scop ; tot așa 
se poate spune și despre viața alunului în 
celelalte anotimpuri.

(i. Boles.

MULTE Șl DE TOATE.

Drum forat pe sub pământ. Afară de 
tunele, pe care le cunosc acum și copiii 
din țările noastre, este bine să știm că 
sunt căi ferate pe sub pământ de mai 
mulți chilometri. De curând se fac încer
cări a construi și în Viena o cale ferată 
pe sub pământ mai lungă. In privința acea
sta face studii un inginer însemnat în Ber
lin — unde deja este o astfel de cale —. 
Inginerul a spus unui colaborator al foaiei 
„Lokalanseiger11 că el a rămas uimit, și 
nu poate din destul să se minuneze de lu
crările, ce s’au săvârșit în Berlin la con
struirea liniei suterane. El a văzut cu 
ochii, că umblarea cu trenul pe linia, de
spre care e aci vorbă, nu e împiedecat de 
loc, ci merge ca și trenurile regulate pe 
suprafața pământului. Mai spune inginerul, 
că în Berlin au fost greutăți în privința 
pământului apătos, așa numitul „munte 

1.
2.
3.

notător“ cu grămada sa de apă suterană 
— stratul de apă din adâncime (Grundwas- 
ser). In Viena sunt alte greutăți. Aci are 
să se lupte omul cu pământ pietros-stân- 
cos, catacombe "și pivniți pe sub pământ 
foarte adânci, de care cei din Berlin nici 
nu-și pot face închipuire. Cu toate aceste 
linia se va face în regiunea cea dintâiu 
(Viena e împărțită în regiuni sau ținuturi) 
adecă în partea mai veche a Vienei, care 
se află în jurul bisericei celei mari a Sf. 
Ștefan, cu toate că stradele din acest ți
nut sunt foarte înguste.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor response Vietor Braniset.

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărata 
că în vremea de azi e bătătof-re la ochi 
mulțimea acelor oameni, a căror stage ți 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
tnma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdrunoinat sistemul nervos 
si puterea spiriutală. E timpnl suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt- Trebue sA fie cine-va care sâ dea tine
rimii deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va căra a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și ou 
încredere neo»zurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuni însă a destâ nui aceste necazuri 
ori și oui, oi trebue să ne adresăm unui 
as'fel dă medio specialist, conștiințios, oare 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a >jut>» și morburilor ce 
deja eventual exist», atunci apoi va în- 
eeta existența boalelor secrete.

De e chemare stat de măreață și 
pentru acest sooo e institutul renumit în 
toată țara al I) rnlui PALOI'Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
kâczi-Ui 10), unde pe lâ gă disoreția oae 
mai strictă primește ori-cine (atât bărbații 
ost și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și suourile trupești 
ale bolnavului se ourăța, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bolă, ohinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor cjiluice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de cfil© 
repede și rădică1 2 3 cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilitice, bontele de țeve, 
bășică, wti și șira spinărei, începuturile 
de confusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea paterei bărbătești {impotență), vată- 
măturile, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedecă, căci dacă 
oii.e-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci cu plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea ourei, 
epistolele se «rd, ori la dorință ee retrimit 
fie căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primeso în
cepând dela 10 6re a m. pănă la 5 6re 
p. m., (Dumineca pănă la 12 dre a. m.)

Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital 
peseialist, Budapesta, VIL, Răkdczi-ikt 10.

Reuniunea de păstrare și împrumut: 

„BRAȘOVEANA“ în Brașov 
primește depuneri spre fructificare în următoarele condifiuni: 

Pentru depuneri pănă
j? „ »
„ „ peste

plătind și darea.

(69,7-10) 
fen

bn

Nr. 89/1908.

PUBLICAȚIUNE.
Joi în 2 Arsrilie st. n a c la 9 

oare a. n 9e va da în arândă din 
partea administrației pădurilor oră
șenești de pe Timiș Brassd, Strada 
Aurarilor Nr 5, etagiul I. — drep
tul de pescărit în apele Timișului.

Arândarea se face în două gru
puri separate, anume:

a) grupul Timișului, a cărui apă 
orașul Brasad o are comună cu co
munele Turcheș și Bacifalu;

b) grupul Timișului, întru cât 
Timișul este proprietate esclusivă a 
orașului Brassd — teritorul numit 
Valea vorni, Varnea, Lâmba eto. 
pănă la f-zâraz-TOmbs.

Arâniarea dreptului de pescărit 
se va face pe calea licitaținnei ver
bale împreunată cu oferte în scria 
pe timp de 6 ani de z le, adecă dels
1 Iunie 1908 pănă la 31 Maiu 1914.

Licitația se va ținea în ziua sus 
indicată localitatea administrației pă
durilor orășenești Brassd, Strada Au
rarilor Nr. 5, etagiul I.

Perițiunile adecă ofertele tim* 
brațe cu timbru de 1 cor. și pro vă
zute cu vadiu de 20 cor. au să fie 
făcute separat pentru fiecare grupă 
(a și b) și să conțină și declarațiu- 
nea, că oferentul cunoaște condițiu- 
nile și că ți se supune fără nici o 
contrazicere, astfel redigiate au să 
fie închise și să fie predate pănă la
2 Aprilie a. c. la administrația sus
citată a pădurilor orășenești. Con- 
dițiunile detaiate ale licitațiunei se 
pot ceti în biroul arătat mai sus al 
administrației pădurilor.

Brass 6, în 14 Martie 1908
Administrația pădurilor orășen. și Timiș.

(96,1—2.)

Câștig mare extraordinar 
pentru particulari și agenți, cari 
▼oi voi a se ocupa în provincie 
cu vânzarea de Losuri pe rate.

Se plătește provision mare.
Âltalânos SSank Act Ges

Budapest VII: Erzsdbet korut 37.

Se dă cu arândă ieftină imediat 
Curtea pentru galițe, Nr. 5 lângă 
Halta Honteruș, împreună cu 7 
holde.

Informațiuni se pot lua dela 
D-l George F. Schier, 
Str. Sehulmeister 23.

(Nr. 90,3-3.)

tin:

CC3

la 1000*— cor. dă 5% interese; 
„ 2000'—
„ 2000’—

DIRECȚIUNEA,

» »>

Numai pentru scurt timp.
în filiala noastră Colțu Stradei Porții vis-a-vis de Steaua roșie începem vânzarea de haine gata pentru 

bărbați, băeți și copii, în fiecare zi dela 7 până la 12 oare a. m. și dela 2 până la 6 oare p. m.
9S,2-i3. Depner, Roth & Westemean* I



f A Z tt I A T K A N N I . V A IK Nr. 54— 190*

(Cz7

CJ
-c>

NICOLĂE RONCEA,Sf

primul măestru român de apaducte, canalisări, 
instalații de gaz și telefoane,

Mir BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, 
se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de instalațium, canalisări și 
apaducte, closete, trenajaț i, țivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (iniblâ- 
tori), conform planului de canalisare și al sta

tutului orășenesc.

In curs de 14 ani de când lucrez în Brașov 
ori și ce lucrare mi s’a încredințat ani exe
cutat spre mulțumirea celor ce m’au onorat 

cu lucrări în branșa mea.

Fie-care pcsesci o, ’unei 

w Trăsori-motor a lui POCH! 'w econontisesle senilii bani șs asinii• •
Belele motor:

Si guranfă mare ;
2 HP. (35Kg.) 2'/,, 2%, 3'/.2. 4, 5 &6HP.

Automobile:
constri cție s mplă. Executare solidă:

8/ 9/ H/ 20/ HP/O /IO' Z1G’ /-J5 J-L[ •

Berzin. Ule u. Pă'ți constitutive
P< eumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprez entant: MICHAEL 10-0SER

I
I
I

fiirașov, | 
j Strada Porții 39. a 
lz: " bb

■
■ e s

f IF „Gazeta Transilvaniei44 cu numărul ă 10 filerî 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții. *W

® Aviz!
Ani onoarea a aduce la cunoștința P. T. Public, cu deo- 

iș sebire Domnilor ofițeri din garnisoana Brașovului și 
g împrejurime că la Etablisnientul meu pentru confecționarea 

jțFț de uniforme se lucrează și de aici înainte fără nici o schimbare. 

| Un deposit bogat asortat 
mă pune în stare a corăspunde la ori și care cerere, mă rog 

jpa ca și pe viitor a mă onora cu comande.
I® Cu toată st'ma

| Demeter Platoș,
ȚȚ (95,1-3.) Strada Mihael Weiss Nr. 3.

Strad i

I
Calitate soli 

Faion modern.

>)
Să nu se

de Karte! Isferează prompt ori ce cantitate de
£ AGIO COSMIC 5

natural, ehemic foarte curat fia d
din izvcar-le cn acid carbonic din Băi1© dela 
Bozi-ș r nim'i.e în toată lumea centru fabri
carea de apă gazoasă, t'ârciuutariinr, 

șt alte scopuri industriale.
c r>h i rn h a cu a'’"1 Clllb°nic preparat slUllli Uc artificial si puțin spornic.

Serviciu demn de încredere ți eanseiențios 

Apă minerala și apă vindecătoare 
în sticle de */, și */2 like.

Cu succes miraculos la suferințe de Inimă, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiu!!

Informații se dau cu plăcere din partea
Mu*chong’s Kohlensăure-W8rke und 

Mineraiwasser Ver-andt in Buziasftirdo.
telegrame-o-: MUSCHONGt BTTZIÂSFURDQ. I(,ț>r. Telef.

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a iui MUSCHONG din Baia Buziaș

modern insta'at-----  atară

Adresa
= Se oa/wtă representanți locali aToili. :

is:

OOOOOOO’O-OOO-OOO’O-OOOOOOOC
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O
o
o

ANUNȚ.
Subscrisul aduc la cunoștința Onor public românesc din 

Brașov și dela sate, că Ea ® Martie as. a. c. voi deschide 
în Strada Mihail-Weiss Nr. 10 

g: O Prăvălie de Croitorie 
bărbătească, civilă și militară, 

cu un asortiment de stofe de primăvară, calitate fină și cea 
mai modernă, lucrez costumele c^-le mai elegante după moda 
Parisians, măsură și croială sigură. Primesc ori și ce comande 
de haine bărbătesci, civile și militare și de uniforme de stu- 
denți cu prețuri moderate. Voia fi la disposiția On. clienți și 
voi satisface fie-cărui după plac și cu cea mai mare punctualitate.

Mă rog deci de o cercetare număroasă
Cu deosebită stimă

GEORGE SECIU,
croitor.(67,4-4.)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


