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stariflori ne francate nu se 
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taanuHonpte nu ae retrimit. 
Inserate 

ne primesc la Admlnlatrațlurw 
Brașov și la următoarele 
BIROURI de AMUMȚURI : 

In Vioriu la M. Dukes Nacht., 
Nux. Augenteldte Euierio Lea
ner. Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nacht*.. anton Oppelik. 
In Budapesta la A V. Glolber- 
^er. Ekatein Bernat. Iuliu Le
opold (VII Erzsebet-kfirut).

Prețul IflBerțlunlIor: o sene 
garmond pe o coloana 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tacită și învo
ială. - RECLAME po pagina 

H-a o serie 20 bani.

(Număr de Duminecă. 12.)

6A7ETA apare în fiecare zl
Anwute pemiH Ausiro-Uugaria: 
Pe ah an 24 cor., pe știe o luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
M-rlI do Duminecă 4 cor. po an. 

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, po șase 

luni 20 1t., pe trei luni 10 tr.
H-rlI de Odmlneoa 8 fr. pe an.

Se prenumără la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-iiii colectori.

Anonaineatul pentru Brașov;
Admlnistrapunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Po un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
troi luni 8 cor. — Un eseni- 
piar 10 bani. — Atât abona
mentele, cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 6â--AnuI LXXI. Brașov, Vineri 21 Martie 3 Aprilie. 1908.

Fondul nostru jubilar.

Este cunoscut pretutindenea, că 
Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei" 
a destinat venitul curat ce va rezulta 
din abonamentele făcute la numărul 
ei jubilar, pentru a servi ca temelie 
unui „fond spre ajutorarea și spriji
nirea ziariștilor și scriitorilor români 
dela noi“.

Ne bucurăm, că acest pas al 
nostru e încuviințat și aprobat în 
cercuri largi de cătră frații noștri și 
nu putem să facem în aceasta clipită 
un lucru mai bun, decât ca să ne «ri
dicăm vocea și să zicem cătră frații 
noștri Români de inimă :

Haideți din toate părțile să în
tărim lucrarea cea mare a deștep- 
tărei și a luminărei poporului, ce s’a 
început în veacul-trecut, nu fără de 
a avea frumoși sorți de isbândă. Cei 
ce sunt în rândul întâi chemați a 
face să răsune trâmbițele, ca să 
adune pe cei resfirați și risipiți, ori 
unde s’ar afla, și să-i grupeze în ju
rul steagului culturei și a frăției na
ționale ; cei ce chemați sunt să răs
pândească lumina și știința în popor 
dându-i în mână arma, cu care să 
se poată apăra în contra vijeliilor și 
să poată scăpa din învălmășala vre- 
milor, trebuesc ajutorați și sprijiniți. 
Trebuesc ajutorați și sprijiniți ziariștii 
și scriitorii harnici și cinstiți ai nea
mului nostru pentru ca lucrarea lor 
să aibă tărie și spor și să fie înfrânt 
și șters odată blăstămul veacurilor de 
întunerec, ce a adus cu sine, ca popo
rul nostru încă și azi în partea lui 
covârșitoare să nu știe scrie și ceti.

Nu se cere jertfire de averi, ci 
se cere numai adevărată însuflețire 
românească. Să-și dea fiecare Român 
cu mândrie dinarul și din picături 
se vor face văi și râuri și va crește 
marea, care se va revărsa preste 
munții și preste câmpiile noastre, 
însă nu ca să le înece și să le pus- 
tiască, ci ca să le dea nouă viață și 
putere făcând ca Românul să fie sti
mat și respectat pe moșia sa stră
moșească și s’ajungă și el stăpân pe 
destinul său.

Un bun amic al nostru din păr
țile bihorene, salutând munca noastră 
de zeci de ani pe terenul ziaristicei 
românești, ne felicită pentru înfiin
țarea fondului iubilar și ne comunică 
totdeodată un plan pentru acest fond. 
II dăm aici în toată scurțimea, căci 
vorbește singur pentru sine :

„Fie-care abonent de ziar român, 
de câteori trimite abonamentul, să 
adaugă ceva, fie măcar 20—30 bani 
pentru acest fond. Eu sunt un sărac 
dascăl român și abonez trei ziare 
românești, afară de reviste, și din 
sărăcia mea aș jertfi cu tot dragul 
de patru ori la an câte 1 coroană..."

Planul ni-se pare bun, fiindcă 
se cere puțin pentr'un scop mare, 
care nu poate decât să ducă însu
flețire în șirurile celor ce știu carte. 
Aceasta va aduce foloase și pressei 
noastre și sprijinitorilor ei. Lucrul de 
căpetenie este, să se deștepte intere
sul cu puțin, căci din puțin se va 
face mult. Iar ceeace se va face pen
tru pressă,tot cu ajutorul pressei se 
va estinde asupra întregei noastre 
vieți culturale.

Așadar să nu zăbovim frați Ro
mâni ! și ceea ce am neglijat și în- 
trelăsat timp atât de îndelungat, pe 
lângă alte nevoi ale noastre, să facem 
acum în clipitele, când urgia sorții 
ni-a pus, poate de ultima dată, la cea 
mai grea încercare, ca popor și ca 
națiune; să facem să reînvie cu puterea 
primăverei legătura frăției noastre. 
Veniți să depunem denarul pe altarul 
ei, veniți cu toții și nici unul să nu 
lipsească !

Binecuvântat fie ceasul, care ne 
va aduna pe toți, mari și mici, bă
trâni și tineri, ca să ne îngrijim de 
cei, cai i chemați sunt a călăuzi cu fă
clia in calea mântuirei!

Contribuiri la fondul jubilar.
Șomcuta^mdre, Ianuarie 1908. — 

Din incidentul aniversării de 70 de 
ani a existenței „Gazetei Transilva
niei" pentru ținuta hotărâtă și însu
flețită în serviciul națiunei noastre 
dorindu-vă încă foarte mulți ani de 
existență, Vă felicită cu toată căldura 
Românii Chioreni.

Tot cu această ocaziune institu
tul „Chiorana" trimite pentru fondul 
jubilar al „Gazetei" coroane 50 (cinci
zeci).

Nicolau Niivan.
O^ăȘtîe, 10 (23) Martie. — Sti

mate d-le director! In vreme ce cu 
inimă curută mă alătur la felicitările 
ce Vi se aduc pe ziua de azi, când 
se împlinesc cei 70 de ani dela apa
riția „Gazetei", timp în caie acest 
ziar național a stat totdeauna cu o 
nobilă cerbicie pe culmile cele mai in- 
tranzigente ale naționalismului și idea
lismului, pentru ce cu drept i se a- 
duc- azi felicitări — vă rog primiți 
mica contribuire de 10 cor. la fondul ju
bilar, ce ați anunțat că întemeiați din 
acest prilegiu sărbătoresc.

La mulți ani încă!
loan Moța, 

preot și publicist.

Viena, 20 Martie. — Respectu
oasele mele urări de felicitare din 
incidentul jubileului, și vă rog a lua 
în primire 10 (zece) coroane pentru 1 
numărul jubilar, mai bine zis pentru 
proiectatul fond de ajutorare a încer- 
caților și admiraților noștri ziariști 
naționali.

Trăiască falnicul Nestor al ziari
sticei noastre dl Dr. Muroșan și d-nii 
membri ai redacției, la mulți fericiți 
ani !

Or. Lazăr Popovici.

La jubileul „Gazetei"
Ulieșiul mare, 14 Martie a. c.— 

Dela apariția primului număr al celui 
mai bătrân organ politic „Gazeta 
Transilvaniei", acesta a fost preuu- 
merat și cetit cu predilecțiune de 
cătră tatăl meu Gregoriu Maior fost 
paroch al Ormenișului de Câmpia. Iară 
noi fii : loan, Alexandru, Adam și 
Grigore, cest din nrmă fost și redac
tor, care 16 ani a petrecut la vatra 
și sânul „Gazetei" iubite, am conti
nuat cetirea cu drag ! Primească ex- 
presiunea simțămintelor noastre de 
bucurie din incidentul jubileului de 

70 ani „Gazeta Transilvaniei", Direc
torul ei și colaboratorii! Mulți ani!!!

Alexandru Maior,
paroch 

și fii sei: Valeriu paroch, Victor 
preot, Aurel, Alexandru, Susana, 

Laurean, studenți.

Cățălukromân 1 Ianuarie a. c.
In momentul când venerabila matroană 
a ziaristicei române „Gazeta Tran
silvaniei" își prăsnuește aniversarea 
de pastrusprezece lustrii a esistinței 
sale, ca unul care acum de 30 de ani 
mă aflu în tovărășie sufletească cu 
geniul și spiritul său — vin ca o 
smerită slugă al altarului bisericei ro
mâne a ruga Pronia divină, că pre
cum în cursul de 70 de ani ni-te-a 
dat, ca să ne fii geniu conducător și 
luminător pe cărările vieței noastre 
naționale, așa și de azi înainte de 
șapte ori șaptezeci de ani să lumi
neze geniul bun al neamului nostru 
românesc, ca să te îmbrățișeze la 
sânul său cu acea căldură, cu care a 
îmbrățișat cândva poporul ales cor
tul legei Domnului, căci, precum oare- 
când acela, așa scumpa noastră „Ga
zetă" în grele vremuri de restriște a 
fost singurul far luminător spre por
tul mult dorit, în care să ne vedem 
vreodată adăpostite drepturile limbei 
și legei noastre străbune !

Grațian Flonta, 
preot român.

B6C189I1 (Solnoc Dobâca), Ianuarie 
a. c.— „Gazeta" a fost prima școală și 

i farul poporului român. Ii doresc s’a
jungă jubileul de 100 și 1000 de ani. 
De nu se năștea „Gazeta" am fi cu 
100 de ani mai îndărăpt în civiliza- 
țiune. Simeon Moldovan,

învățător pens.

Hațeg, 20 Martie v. — Cu oca- 
ziunea jubileului de 70 ani al iubitei 
noastre „Gazete”, la care sunt aproape 
de 50 ani prenumerat, doresc Direc
torului ei D-lui Aurel Mureșianu de
plină sănătate și putere ca să o 
conducă încă mulți ani înainte !

Bucur Popovici.
Ploești, 18 Martie.— Esprim stima

tului domn Aurel Mureșianu sincere 
felicitări și îi urez sănătate și fericire, 
să se bucure de rezultatul muncei 
d-sale, apreciată de toată suflarea 
românească.

loan G. Stroescu.
Năsăutl. Ianuarie a. c.—Iubitei noa

stre „Gazete" din suflet îi doresc încă 
mulți ani de existență, sperând că va 
fi condusă cu aceeași pricepere și 
cinste și va fi străbătută de acelaș 
duh curat ca și până acuma.

Virgi! Șotropa.
Șinca-veciliă, 15/28 Martie. — 

Salut și eu cu cea mai ferbinte dra
goste jubileul de 70 ani al mamei 
noastre scumpe „Gazeta Transilva
niei" — pe care după apariția ei 
câți-va ani, 1840—1847, am purtat’o 
cu drag ca pe un scump odor ca 
școlar la abonații ei, adecă dela fostul 
paroch gr. cat, Niculau Raicu din co
muna mea natală Șinca-vechie pănă 
la învățătoriul meu Hilarie Boer la 
școala normală din Ohaba. Mă alătur 
tuturor acelor doriri pentru o viață 
cât de îndelungată a „Gazetei" și a 
vrednicilor ei conducători, cari se 

1 ocupă permanent cu o muncă uriașă 
foarte obositoare spre fericirea nea
mului nostru.

Unul dintre cei puțini, cari se 
mai află in viață de pe timpul 
învierei ziarului „Gazeta Transil
vaniei."

Iosif Stoica, 
fost notar de cerc.

Vaidasig, 12 Martie v. — De 21 
ani cetesc „Gazeta Transilvaniei". 
Multă deșteptare și multă mângâiere 
am aflat cetind’o. Pentru aceasta su
fletul meu e plin de recunoștință că
tră întemeietorii de pie memorie ai 
ziariului și cătră Prea stimatul Domn 
proprietar de acuma Dr. Aurel Mu
reșianu.

Bunul Dumnezeu să binecuvinte 
ostenelele și jertfele, care le aduceți 
pentru binele comun al poporului 
român și Vă lungească firul vieții să 
puteți ajunge și edarea numărului 
jubilar de 100 de ani.

Pavel Stanciu, 
învățător gr. or.

CareiLmari, 11 Martie v. — Din 
prilegiul, că ziarul „Gazeta Trans.” 
în 12 Martie st. v. a. c. împlinește 
70 de ani ai existenței sale, din inimă 
felicitez atât ziarul, cât și pe On. D, 
Dr. Aurel Mureșianu, proprietarul 
„Gazetei Transilvaniei”, care în res- 
timp de 30 de ani a muncit cu băr
băție și statornicie pentru ridicarea 
culturală și materială a întreg popo
rului român. Doresc, ca încă mulți 
ani să apară ziarul „Gaz. Transilv.” 
care între toate ziarele române ocupă 
locul prim.

loan Toduț, 
învățător.

Ocna Deșului.— Ianuarie a. c. Onor. 
Redacțiuni și prea st. Domn Pro
prietar și director al „Gazetei" le do
resc an nou fericit. D6e Dumnezeu 
ca urmașii noștri să poată serba încă 
un al 70-lea jubileu al „Gazetei Tran
silvaniei".

Teodor Tămuș, 
învățător pens.

BUCUrOȘt'; 10 Martie v. — Rog a 
primi cele mai vii manifestări de dra
goste la jubileul de 70 ani al „Ga
zetei", și doresc ca și de aci înainte 
să continuați cu aceeași bărbăție și 
înțelepciune ca pănă în prezent. Rog 
pe onor. Director și pe d-nii redac
tori să primească felicitările mele cele 
mai distinse.

Nicu N. Tempea.
Râmnicul Vâlcea (România) Ia

nuarie a. c. — Dumnezeu să țină 
mulți fericiți ani „Gazeta" și pe re
dactorii ei, ca să mai poată lupta 
pentru neamul românesc și pe viitor.

N. Moism, 
neguțător.

Tohanupvechift, ll (24) Martie. 
Se trăi ți mulți buni și fericiți ani spre 
a conduce mai departe „Gazeta" ro
mână, pilda viuă a statorniciei, spre 
hotărârea cea tare a jertfei d voastră. 
Trăiască d-1 conducător al „Gazetei 
Transilvaniei" celei cu trecut strălu
cit! Fie ca în lumina acestui trecut 
să-i surâdă un viitor fără de sfârșit.

N. Grozea.
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Salutul pressei române.
„Revista Economică" organ financiar eco

nomic, ce apare în Sibiiu în anul V. organul ofi
cial al !>Solidarit&ții« asociațiune de institute fi
nanciare ca însoțire, scrie în fruntea n-rului său 
dela 16,29 Martie a. c. sub titlul „Jubileul Ga
zetei11, între altele:

Timp îndelungat »Gezeta de Transil
vania®, mai târziu și până în zilele de 
față «Gazeta Transilvaniei®, a fost unica 
foaie românească; astfel și după ce au mai 
răsărit alte gazete, ea tot »Gazeta« s’a nu
mit ca și când ar fi fost tot numai singură 
și acest nume s’a perpetuat până în zilele 
noastre, devenind la Români nume pro
priu, iubit și respectat. A și meritat și me
rită adânca venerațiune a întreg neamului 
românesc.

»Gazeta« n’a îmbrățișat numai poli
tica și n’a cultivat numai mintea, inima și 
literatura, ea a luptat pe toate terene'e, 
cari asigură desrobirea și înălțarea unui 
popor. A luptat neîntrerupt și pentru des
robirea și înălțarea noastră economică...

...Mult timp și chestiuivle noastre e- 
conomice aproape numai în coloanele «Ga
zetei® s’au discutat; în ea s’au desvălit 
întotdeauna curentele economice ce domi
nau în țările mai înaintate. Aici s’au in
dicat cărările, cari duc la bunăstare și în
florire economică. Aici s’au arătat neîntre
rupt păsurile celor multi și necăjiți, cău- 
tându-se căi și mijloace pentru sanarea 
lor. In deosebi în chestiunea cea mare a 
desrobirei pământului și a milioanelor de 
locuitori, împreună <u nenumărate che
stiuni agrare și de altă natură, »Gazeta« 
a adus prețioase servicii.

După 1850, începuturi de prosperare 
se nornesc pe toate terenele. Poporul 
ajuns proprietar pe moșioara sa, o cultivă 
cu hărnicie mai mare. Productele econo
mice sunt căutate. Comerciul și meseriile 
iau avânt.';

In coloanele «Gazetei® s’au propagat 
deja dela început idei sănătoase, referi
toare la agricultură cu toate anexele ei, 
despre comerciu, meserii, industria de 
casă, finanțe. Aici s’au perondat an de an 
principiile întregei economii politice. Astfel 
Românii, îmbrățișând o mulțime de ra
muri ale activității, s’au recules în scurt 
timp și au dat înainte, tot înainte.

Precum în toate. »Gazeta« își are 
partea sa de luminător și cu privire la în- 
înflințarea feluritelor asociațiuni econo
mice ale noastre. Stăruințele ei în această 
direcțiune au fost multe și intensive.

Despre «Albina® și celelalte institute 
de credit Barițiu zice într’un loc, că dela 
înființarea lor până pe la 1890 prin ele 
vr’o «cincizeci mii de familii române au 
scăpat de o ruină sigură cauzată prin 
uzurărli de câte 50, 100 și 2OO"/o«.

Dela data însă când, sub actualul 
sau director d-nul Dr. Aurel Mureșianu, 
«Gazeta® devine ziar cotidian, ea îmbrăți
șează cu mai multă putere și cu mai mare 
efect toate chestiunile economice. îndeo
sebi prin numerile sale de Dumineca, în
tocmite anume pentru țăran, numere bo
gate în materii economice, «Gazeta® a con
tribuit foarte mult la răspândirea cuno
ștințelor, aevea folositoare atât săteanului 
eât și cărturarilor noștri.

Meritele «Gazetei® sunt fără păreche 
și pentru lupta și succesele pe toate tere
nele economice.

Din acesto motive participăm și noi, 
cei dela «Revista Economică® cu dragă 
inimă la marea sărbătoare a venerabilei 
noastre «Gazete®, caro a împlinit 70 de

ani de luptă nobilă, încununată de succese 
neperitoare.

Dorim «Ga etei® viață îndelungată 
și meritosului ei director și colaboratorilor 
realizarea aspirațiunilor, pentru progresul 
și fericirea poporului.

In fața primejdiei.

Introducerea în măsură mai mare 
a limbei maghiaie în școalele noas- 
stre popor-Je, ne impune ca să ne 
gând m, ce este de făcut ca să ne 
putem conserva neatins caracterul 
și fi nța noastră națională.

Primejdia cu atât devine mai 
amenințătoare, cu cât m foarte mulți 
membri din corpul învățătoresc a 
întiat cred nța <ă numai puternicii 
zilti s’au îngrijit de îmbunătățirea 
sorții lor, că numai față de aceia 
trebue să fie recunoscători, că nu
mai foițând învățarea limbei lor, se 
pot mândri cu progres.

Pe lângă aceste neajunsuri le
gea și inspectorii stat lui impun în
vățarea limbei maghiare in așa mă 
sură, de sub care nici cei mai har 
nici dintre învățătorii noștri nu se 
pot abate, dacă nu vreau să fie luați 
la pâră disciplinaiă.

In contra acestei primejdii to-, 
tuși avem o scăpare: societatea și bi-; 
serica.

Societatea, adecă totalitatea po
porului român dela cpincă păuă la 
vlădică, are datorința să’și conserve 
și cultura și limba, după cum sub 
formă de jurământ a pretins poe
tul : „Vorbiți scrieți românește pentru 
Dumnezeu!“

Biserica are o chemare cu mult 
mai temeinică ca în trecut față de 
școalele poporale și gimnasii.

Autoritățile bisericești trebue 
să introducă catechisarea și propu
nerea rel gii în toate școalele, nu 
ca în trecut, când unii din preoți n’au 
întrat în școală cu anii ci propu
nerea religiei au lăsat-o în grija 
dascălilor noștri.

Această stare destrămată nu se 
mai poate suferi pe viitor, mântuirea 
noastră pănă la alte vremuri trebue 
să ne vină prin biserică.

Biserica trebue să introducă răs
pundere și control cu privire la pro
punerea religiei. Consistoarele trebue 
să’și compună imprimate, prin cari 
protopopii în toate locurile de învă
țământ se 8ustearnă arătarea lunară 
dela școalele din tract: când și ce s’a 
propus din religie. Aceste arătări să 
fie o copie fidelă din ziarele școlare, 
cari să fie subscrise de catechet și 
de învățător. Protocoalele să fie re 
vidate și controlate la esamene de 
protopopi, ca să vadă că nu li-sau fă
cut arătări falșe. Preoții, cari n’ar 
corespunde poruncilor date dela con-

sistoare, sâ fie luați la dare de sea
mă și în c^s de negligență să fie 
chiar pedepsiți în bani și în cas de 
recidivă cu su^pendure.

Astăzi avem în unele locuri 
școale de stat, de'a cari preoți noi- 
tri primesc remunerare ca să pro 
pună religia și, spre rușinea lor fie 
zis, abia văd școala d« 2—4 ori pe 
an Ce să zicem despre celelalte școale 
c mfes ouăle, unde nici o zi n’a ca- 
techizat preotul într’un an ! Peri ren 
ta din tme Israile 1

Aceste stări nu pot dăinui pe 
viitor, dacă mai există în sânul nos 
tru simț de dreptate, « inste și dra
goste de neam și religie.

Toate aceste neajunsuri noi cei 
din păstorirea turmei le vedem, și mult 
ne-ar plăcea să ne poată dovedi cen
trele episcopești că nu sunt așa.

Tot archireii, respe tive consis
toarele, trebue să compună cărți de 
rugăciuni, scrieri religioase și cărți 
din viața martirilor, prin cari ș 'ola
rii și p iporul din satele noastre să 
aibă nutremânt sufletesc și dragoste 
de carte scrisă în vorba lui.

La esamenele de finea anului 
toți copiii mai buni, cari știu scrie 
și ceti să fie cinstiți cu cărți reli
gioase, astfel ca toate comunele să fie 
copleșite de cărți românești.

Astăzi și în direcția aceasta stăm 
foarte slab, ba chiar aș putea zice 
că suntem greu păcătoși. Cunoic 
două cazuri, când bărbați cu zel și 
iubire de credință refgie și popor 
au compus cărți de rugăciuni; dar 
dela respectivele consistoare nu li-s’a 
dat aprobarea să le poată tipări.

Aceste consistoare au lucrat 
contra măiestrului mare și înteme
ietorul bisericei Lus Hristos. Ace
stuia s’au adresat odată învățăceii 
zicândui: „Doamne am văzut cum 
cu numele tău UDii scot dracii, să-i 
oprim“ ? — „Nn, căci cine lucră în nu
mele nostru este cu noi“. Pe acest 
cuvânt n’au lucrat corect consistoa
rele, cari du au dat voie la tipărirea 
cărților de rugăciuni.

Pe viitor trebue stârpite aceste 
greșeli. Din contră fie atâtea cărți, 
câtă frunză și iarbă, numai nu va- 
teme simțul, viața și moravurile re
ligioase ale poporului.

Dacă o carte de rugăciuni nu 
cuprinde nimic contra dogmelor, dacă 
aceea propovăduește tot ceeace în
vață biserica, dacă autorul nu cere 
cheltueli dela Consistor j entru im
primat, dacă aceea vădit ridică viața 
religioasă, este oare cu dreptate și 
lucru moral a i-se opri aprobarea? 

Din toate aceste este lucru vădit, 
că noi de noi și prin munca puter
nică a bisericei ne putem scăpă 
limba și obiceiurile străbune. Cu 
toții înainte!

Sătmăreanul.

Revista politica.
După o desbatere de patru săp

tămâni proiectul pentru înăsprirea 
regulamentului dietei a fost primit 
Marția trecută în general cu 168 vo
turi contra 27. Contra au votat nu
mai deputății naționaliști și disidenți.

Joia trecută s’a început desba
terea specială a proiectului, care 
constă din trei articoli. Desbaterea 
specială a articolului I a durat de 
Joia trecută pănă eri, Mercuri. La a- 
ceastă desbatere a luat cuvântul pe 
rând deputății naționaliști și disidenți, 
presentând la olaltă aproape trei sute 
de modificări. Ședințele au fost foarte 
furtunoase. Președintele dietei a de- 
tras în mai multe rânduri cuvântul 
deputaților naționaliști. Deputății au. 
protestat pe rând contra purtării vol
nice a președintelui Aceasta a avut 
de urmare alte detrageri de cuvânt. 
La desbaterea specială au luat până 
eri cuvântul deputății români Bredi- 
ceanu, Dr. Maniu, Dr. Lucaciu, Dr. . 
Vlad, Dr. St. Pop, Dr Suciu, Dr. Pe- 
trovici șiV Damian, propunând numă- 
roase modificări și amendamente la 
articolul I al proiectului de înăsprire.

, Sfârșindu-se eri desbaterea spe
cială a articolului I, mâne se va începe 
desbaterea speciala a articolului al 
doilea, care probabil va dura iarăși 
câteva zile.

In contra deputaților naționaliști 
sa pornit o nouă goană.

Poliția din Arad a făcut arătare 
la comisiunea dietală de imunitate îm 
contra deputaților Dr. Oncu, Goldiș. 
Suciu și Dr. Pop, fiindcă, fără a cere 
permisiunea autorităților diu Arad, au 
înființat un club român fără statute 
aprobate. ComisiuDea de imunitate 
a luat în desbatere această arătare 
și a propus în șediDța din 23 Martie a 
dietei, ca să se suspende celor patru 
deputați români dreptul de imunitate, 
ca să poată fi trași la răspundere de 
cătră poliția din Arad. Dieta va ho
tărî zilele aceste asupra propunerei 
coinisiunei de imunitate.

In Boemia și Moravia s’au ținut 
zilele trecute nu mai puțin ca 715 
adunări poporale, în cari s’a pro
testat energic în contra măcelului 
dela Cernova și în genere în contra 
apăsării naționalităților din Ungaria. 
Luând în medie câte 900 de oameni 
de adunare, numărul participanților 
s’ar urca la cifra considerabilă de 
650.000. Ceeace așa credem că e ceva. 
Radicalii boemi, cunoscuți ca nu toc
mai buni prietini ai politicianilor no
ștri, au trimis două telegrame în Un
garia. Una lui Apponvi, în care în
fierează politica lui nefastă și alta* 
dep. Benedek, felicitându-1 pentru ți-
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Cunnnită de mirt verde.0)7

Cununiță de mirt verde 
Unde ’ntârzii așa mult?!
Tu-mi ești visul fecioreluie
Ce din inimă-mi s’a zmult.

Cine știe ’n eare țară
Și grădină îmi resai, 
Unde-i mâna, ee te-a pune
Peste părul meu bălaiu? 1

Cununiță, cununiță
Cât de dragă îmi ești tu:
Vino ’mpodobește-mi fruntea 
Și Ia casa lui mă du.

Emil A. Chiffa.

s) Din volumul ce va apilrca în curând.

Basmul primăverei.
De Elisa Muller.

«Bună dimineața® — strigă Soarele 
sărutând pe ghiocel, care dormia încă 
ascuns sub plapoma caldă și moale de ză
padă, pentruca să se scoale diu somnul de 
iarnă. Atunci numai decât se ivi din ză
padă căpușorul lui cei mic și verde și în
trebă cu o voce subțire și somnoroasă; 
«Dar a și sosit timpul?® «Da, — zise soa
rele, —- ieși mai iute și îmbracă-te eu ro
chița ta eea frumoasă albă, căci trebue 
să vestești sosirea primăverei®. «Dar aici 
sus este încă frig® — răspunse floricica
— «și Regele Iernei are să mă trimită 
iarăși înapoi®. «N’ai nici o grijă de asta®,
— zise din nou Soarele — «cât timp stau 
eu aici n’are să-ți fie frig, o să te apăr 
eu în contra puterii Iernii. Vino mai de
grabă și sună tare, ca să se scoale toate 
floricelele®.

Atunci ghiocelul simți, că trebue să 
asculte, fiindcă era euminte și bine crescut. 
Iute se și îmbrăcă cu rochița-i albă ca 
zăpada eu eolțuri verzi și numai decât se 
auziră zingăte foarte încetinele, iar cele- 
lalto floricele începeau a se trezi unele

după altele, își ștergeau ochișorii și cu
rioase își scoteau căpușoarele puțin câte 
puțin din pământ.

Sunetul gingașului clopoțel se auzi 
până la palatul de ghiață al Regelui Ier
nei, care, aflând de această întâmplare, se 
mânie foarte tare:

«Ce vrea să zică asta?® — strigă el 
supărat servitorilor săi: Vijelia și Vântul, 
— nu auziți nimiea voi, leneșilor? Invă- 
iiți-vă repede în mantalele voastre cele 
groase de zăpadă și arătațl floricelelor ne
răbdătoare că puterea voastră nu este încă 
spre sfârșit®. Atunci Vijelia și Vântul în
cepură a sufla cu iuțeală și scuturau sacii 
lor cei mari și plini cu fulgi de zăpadă 
peste câmpii, iar de acoperișele caselor 
atârnau lungi țurțuri de ghiață.

Floricelele, speriate, se băgau repede 
sub plapoma cea albă ce se întinsese pe 
pământ. Soarele însă priviâ râzând de jo- 
eul acesta și is strigă, îneurajându-ie: 
«N’aveți niei o frică, zăpada nu vă poate 
strica nimică, din contră, vă încălzește și 
în curând are sâ apară tânăra regină a 
Primăverii și va declara războiu bătrânu
lui rege al Iernii®.

Vijelia și Vântul se înapoiaseră la 
| palatul de ghiață și vestiră Domnului lor

isprăvile urâte ce-au*făcut și așteptau acum 
răsplata. Regele Iernii, cu barba-i de ghiață, 
învelit într’un cojoc de blană, ședea pe 
tronul său, tot de ghiață, și ascultă spu
sele servitorilor săi. «Așa îmi place® — 
grăi el — «acuma iarăși sunt liniștit,. înainte 
îmi venea rău când auziam sunând clopo
tele primăverii. Cred acum că gingașa 
domniță Primăvară și-a luat seamă de 
neputința ei și nu e în stare să se lupte 
cu atâta zăpadă și ghiață®.

«Nu te bucura prea de vreme, tu 
iarnă fără judecată !< — îi strigă atunci 
Soarele, uitându-se cu asprime la dânsul, 
până ce barba lui de ghiață începu a i se 
topi de căldura ce-i trimitea. «Destulă jale 
ai adus pe pământ, este timpul să te alun
găm acuma în țara ta de ghiață și aici să 
vină o stăpânitoare mai dulce și mai 
plăcută®.

«Să vie numai, am să o prefae în 
stan de ghiață cu mânile mele cele reci l®

«Și eu o voiu apăra® — strigă din 
nou Soarele — «pe dânsa și pe drăgălașii 
ei copii și o să vedem cine o să învingă. 
In sfârșit, în totdeauna dreptatea și bună
tatea înving®.

Pe când se certau Soarele cu Iarna, 
o fată frumoasă și sveltă, cu păr auriu și
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ruta lui deamnă și pentru cuvintele 
de apărare rostite în dietă la adresa 
naționalităților. La această telegra ..ă 
Benedek s’a gră it a răspunde și încă 
în limba cehă, ceeace nu pot mistui 
foile soviniste. Telegrama lui Bene
dek sună astfel: „Vă mulțumesc pen
tru felicitările trimise. Pentru sufle
tul meu nu poate fi nimic mai ne
plăcut, decât zgomotul produs de lo
virea toiagelor de cerșit, pe cari le 
îndreaptă în potriva lor oopoare de
stinate a fi liber»-, în loc de a pune 
umăr la umăr și mână în mână lup
tând împreună în contra acelei puteri 
opresive, care i-a adus la starea de 
cerșitori". Telegrama aceasta se co
mentează viu în cercurile politice.

Bjornson despre Români.
D-1 Pompiliu Robescu, corespondentul din 

Roma al ziarului „Tribuna11 a avut zilele aceste a 
patra convorbire cu marele poet noivegian Bjorn
son. lată ce a spus intre altele marele filoromân 
corespondentului amintit:

— Am preparat un articol pentru re
vista »Mărz«; stă scris în nemțește colo pe 
masă, dar nu l’am publicat încă.*)

— Pentru ce?
— Pentru-că, acum voiu să încerc 

altceva pentru ajutorarea naționalităților | 
din Ungaria Știi că între Unguri sunt1 
două curente ; unul acela al Ungurilor mari '
— ca să-i numim așa — și cari văd în 
viitorul Ungariei un mare imperiu, și acela 
al Ungurilor mici, cari vor ca toate națio- 
nalităț le să aibă autonomia lor. Eu vreau 
să cerc, să lan.-ez un apel program, anu
me ca toate naționalitățile împreună cu 
Ungurii mici, să se unească într’un partid, 
un partid care va fi forte, mai forte ca 
ioată puterea actuală a Ungariei, și care 
odată constituit va face ca guvernul un
guresc să cedeze dreptății. In Austria 
există ideia aceasta, și ziarul »Gross-Oes- 
terreich* luptă în aceasta direcție.

Iată pentru ce — pentru un moment
— am lăsat Ia o parte ceea-ce mi-ai adus 
d-ta relativ la soarta conaționalilor d-tale.

— Credeți, măiestre, că aceasta unire 
a tuturor se va putea face? In prezent 
în Ungaria există așa ceva, există partidul 
naționalităților.

— Da, dar eu tot voi cerca. Dealt- 
mintreli, acum câțiva ani, la Berlin, într’o 
eonferință ce am ținut, am arătat care 
este idea ul meu, și ceeace am spus atunci, 
sper că se va îndeplini. Ascultă : Când 
'■oale naționalitățile din Ungaria vor avea 
libertatea absolută de limbă, când toate 
fot forma — ca în Germania — state fe- 
ierative, limba germană va veni — prin 
orța lucrului — ca să fie cea oficială, cea 
;are să serve numai în anume relațiuni, 
ar nu ca acum când Ungurii silesc pe 
laționalități să vorbească ungurește și în 
asă. O alianță trebue să se stabilească, 
ti Austria, Germania, Anglia, America pen- 
ru menținerea păcei, și când aceste patru 
uteri mari își vor da mâna, ca fiind din 
celaș sânge, atunci pacea va dura mereu.

— Dar măiestre, mi-se pare că se 
orbește de o neînțelegere între Anglia și

*) De atunci a apărut deja. — Red.

jdat, care înconjură o față rumenă, cu 
:hi strălucitori, venia meet pe drum. Hii- 
;le ei, minunat de frumoase, străluciau 
toate culorile, toiagul ei de drum era 

ipodobit cu mirositoare floricele de pri- 
ăvară. Se apropie cu pa^i înceți de re
le Iarnă și-l aiinse puțin cu toiagu-i 
rmecat. Atunci fiorosului stăpânitor i se 
ru această atingere o Iov.tură de trăz- 
t, aducător de moarte și bătrânul se 
leea adânc la pământ. >Beacă repede 
țara ta de gh'ață* — îi zise tânăra 
ăină, — atimpui tău s’a sfârșit. Eu sunt 
măvara și de azi înainte stăpâna peste 
ită țara aceasta !«

Degeaba se mai încercă Iarna a se 
ira, degeaba chemă Vijelia și Vântul în 
tor. Soarele îi go lise de mult ?i ținea 
ă, ca să nu se mai apropie. Când simți 
ia că și p erduse stăpânirea, se retrase 
ărată în palatul ei de ghiață.

D<tr Soarele iși aruncă razele sale 
atâta putere în pereții lui destul de 
ji, că înainte chiar de a-și da seamă 
ia de primijdia ce o aștepta, se făcu 
îzută împreună cu palat cu tot.

De-odată începură ierburile a înverzi 
btionțele a încolți prin toate locur le.

Ghiocelul sună mereu până se obosi 
li mai putea de slăbiciunea ce 1 ajunse, 
ici Mărgăritărelul îi luă locul. Tot pa
tul se ump u d-- vietăți și de veselie 
nița Pnmăvata era împodobită cu mii 

Germania, și aproape de un răsboiu între 
America și Japonia.

— Oh, se vorbește, dar aste sunt lu
cruri de jurnaliști. Fondul nu este de răs
boiu, nici de neînțelegere, căci fondul nu-1 
cunosc decât cei-ce duc destinele păcii. Și 
uite după ce mi-am ținut conferința la 
Berlin, împăratul Wilhelm, mi-a trimis 
vorbă prin cineva, că este perfect de acord 
cu vederile mele și că va cerca să le pună 
în practică. Jurnaliștii în multe cazuri de
naturează lucrurile; eată acum câteva zile, 
un redactor dela »I1 Giornale d’italia* a 
scris într’un interview, care l’a avut cu 
mine, lucruri cari nici prin gând nu mi-au 
venit să le spun.

— Ziceă că ați fi primit o scrisoare 
dela regele Eduard.

— Eu, eu un republican?
Și BjOrnson ridică din umeri și rîse.
— Vrei o altă probă? U te acuarella 

ce mi-au dăruit’o Cehii, aceea din părete, 
domnul dela »Giornale d’Italia* a scris că 
mi-au dăruit-o ungurii, ca omagiu pentru 
apărarea ce le-am luat-o.

Măiestrul râde, bine dispus, și mă 
privește.

— Am primit o scrisoare dela Ma- 
niu Cassiu), îmi spune că mi-a scris alte 
două scrisori, voiam să-i răspund, dar 
acum că ai venit d-ta, te rog să-i comuirci 
următoarele : dânsul zice că mi-a scris în 
trei rânduri, eu n’am primit decâi una 
singură sau mai bine : nu-mi aduc aminte 
să le fi primit pe celelalte două. îmi vin 
așa de multe scrisori, că le uit și nici 
n’am vreme să le răspund tuturor. Apoi, 
n’ar fi de mirare ca să nu le fi primit, 
căci poșta în Ungaria se face foarte rău, 
când este vorba de mine. In ceea-ce pri
vește cele scrise de dânsul, spune-i că 
despre soarta ziaristului român, care a 

I fost așa de rău osândit la un an închi- 
i soare ș> 2000 cor. amendă, mă voiu ocui'ă 
îecurând și voiu scrie un articol în »Die 
Zeit* ...I

Apoi, din cutia biroului celui mic, 
1 măiestrul îmi arată două cărți poștale pri
mite din țară reprezentând un bătrân ță- 

| ran și o țărancă.
— bono belii i rumeni. Oh, che bella 

donna! / ella, bella ... Și sunt inteligenți 
: țăranii voștri! Uite cum se cunoaște rassa 
latină, s’ar zice că femeia aceasta este o 
italiancă... frumoasă. Și limba voastră 
trebuie să fie frumoasă. Eu cetind inlr’o 
„Tribună14 ce mi-ai adus, aproape că o 
înțeleg; samănă cu limba rustică latină.

— Măiestre, suntem descedenții mare
lui Traian.

— Da, da, știu ; și sunteți mândri de 
origina voastră.

— Da, măiestre, suntem mândri, și
1 avem o vorbă: Bomânul nu piere!

Cronici buciireștene.
București, 20 Martie v. 1908.

La 11 Martie s’a început sesiunea 
anuală obicinuită a Academiei Române, la care 
iau parte toți membrii din năuntru și din 
afară de regat. In aceasta sesiune, care 
durează o lună și se încheie în Vinerea 
Paștilor se fac de cătră membrii diferite 
comunicări știentifice, literare sau istorice, 

' se fac rapoarte pentru lucrările prezentate 
pentru premiare, se fac rapoarte asupra 
de floricele, cari, cu un miros ceresc, sâr- 
bătmau sosirea ei pe pământ. Toată lu
mea ieș a din case și se bucura de po
doabele și frutn sețile Batuni. Părinții 
arătau copiilor minunile dumnezeești și ie 
ziceau: > Vedeți, dragi mei, așa este în 
lume, după zile grele și vijelioase, D zeu 
iarăși trimite zile senine și vesele de pri
măvară. Și deși cide zăpadă rece și suflă 
vijelii geroase, razele calde ale boarului 
iarăși le împrăștie și ne fac să uităm vre
murile cele triste. T«t așa este și in viața 
noastră: binele și răul se schimbă mereu 
și ferice de voi, dacă în vijelia vieții vă 
veți păstra inimile curate ca floricelele și 
când Tatăl nostru din ceriuri vă va che na 
la reînviere, să înfloriți ca și copii Primă
verii ia o viață mai fericită 1*

(„Amic. Tine».") Trad, de Tușa Tilda.

Moș Noe cel bătrân și Ispititorul.
— Ispravă din bătrâni —

Moș Noe s’a fost apucat de lucru cu 
mâni cu picioare. Și-a fost sădit o tablă 
de vie, cât îți era mai mare dragul să-o 
vezi. O cultivă și lucră cu mare bucurie, 
că-i plăceau foarte mult strugurii.

Pe când astfel lucră obosind, de-odata 
răsare înaintea lui ca din pământ, un ji
dan cu perciuni pănă la buzunarele ra

situației financiare a instituțiunii Acade- 
i miei, se aleg noui membrii. Tot în aceasta 
1 sesiune se face raportul comisiunii Dic
ționarului limbei române, opera atât de 
mult întârziată, care va fi acum adusă la 
îndeplinire prin stăruința d-lui Sextil Puș- 
cariu, membru corespondent al Academiei. 
Una din ședințele publice a acestei sesiuni 
a fost ocupată de d-1 Xenopol, vorbind 
despre Teoria Istoriei, una altă va fi ocu
pată de d-1 I. Bogdan vorbind despre »Do
cumentele asupra organizației armatei 

i moldovenești în secolul al XV-lea«. Va 
urma apoi discursul de recepțiune al d-lui 
Dr. G. Grecescu ales în 1906 membru or
dinar în secțiunea științifică.

După ce se vor face rapoartele și vo
tările pentru toate premiile, va fi o șe
dință publică solemnă pentru proclamarea 
acelor premii.

*

Ca și în alți ani Academia a primit 
mai multe daruri. Intre altele, din partea 
M. S. Regelui, două plachete, una repre- 
zejtând România la a doua conferență 
dela Haga și alta în amintirea jubileului 
militar de 50 de ani a M. S. A dăruit apoi 
ministerul instrucțiunei publice 12.000 lei, 
ministerul domeniilor mai multe docu
mente istorice și diferite fotografii de 
obiecte originale, care au figurat la expo
ziția jubilară din 1906; casa bisericelor 5 
manuscrise găsite prin mănăstiri; s’au 
mai primit apoi număroase daruri dela 

I persoane particulare.
Toate acestea dovedesc înalta pre- 

I țuire ce îi se dă acestei înalte instituțiuni 
naționale de cătră publicul românesc. Prin 
atențiunea, de care se bucură din an în 
an, Academia își mărește apoi tot mai 
mult averea bibliotecii și a documentelor 
cari luminează trecutul nostru.

*

într’un singur an aproape au căzut 
din drumbrava înțelepților neamului atâția 
copaci, încât la prima ochire în ședințele 
Academiei vezi lipsa lor. Nu se mai arată, 
adus de subsiori, bătrânul Hașdeu, nu se 
mai arată preotul bucovinean Marian, nu 
Iosif Vulcan, nelipsit dela sesiunile anuale, 
apoi Ollănescu, firea bună prietinoasă și 

, împăciuitoare.
Vor fi aleși în această sesiune în lo-

1 curile vacante: trei membrii în secțiunea 
literară și doi în secțiunea istorică — 
membrii activi ; iar membrii corespon
denți trei la secțiunea literară și patru 
la secțiunea istorică.

*
De mult se tot agită ideea de a-se 

pune temelia unei societăți a literaților, 
singura breaslă ai cărei membrii muncesc 
desbinați, sau parte chiar îndușmăniți, de < 
multe-ori din pricini străine de artă, ca 
aceea a ambiției ori-cărui criticaștrii, care 
cu ori-ce preț vrea să facă școală încun- 
jurându-se însă de aceleași talente, a că
ror valoare a nesocotit’o când erau sub 
alt steag. Afară de asta apoi sunt atâtea 
și atâtea interese ale artei și scriitorului, 
cari vor putea fi satisfăcute printr’o soli- 

I darizare a acelor ce scriu literatură.
In acest scop s’a și ținut o întrunire 

de mai mulți scriitori tineri, cari au hotă
rât să ceară adeziunea tuturor scriitorilor 
români pentru a pune apoi bazele 
tății.

batului, cu un nas lung farobiiat, cu o 
barbă rară până la genunchi. Ei umbla des
culț ducând cizmele fără călcâe în spate, 
— și cum veni printre rânduri, dede- 
parte începîi:

— Handlă! Hand b 1 Io cumperi tot 
ce mii dă!

— Ho I ho ! — începu Moș Noe, șter- 
gându-și sudorile de pe fninie, — eu în 
corabia mea am scăpat din potop pe toate 
soiurile de animale, dar așa ceva nici n’am 
văzut. — Oare de cele sburătoare, ori de 
cele cu patru picioare să ține pocitura 
asta ?

— Auzi la Dumnitale? Io cumper 
tot ce la tine nu-ți mai trebue!

Nu te-’nțeleg! — Ce vreai mă pri- 
coliciule? .

— Gheșeft! — Dar nu știi... gheșeft!
— Eu nu știu ce-i ăla ! — Patru sute 

de ani am trăit până acum, dar eu așa 
ceva n’am auzit, nici pocitură ca tine n’am 
văzut.

— Nu văzut! Ei bine, vezi tu Moș 
Noe, ala gheșeftu, d -che io într’o zi și-o 
noapte facem la thine vița asta de vie us
cată, se aibe pline cu struguri coapte, — 
atunci ala sgeșefi*, ce nu trebui așteapte 
pune la toamne, poți munca mâne, nu mai 
departe, — zise jidanul punându-și cala- 
balicul cu cizmele jos, și șezând pe-on bo-t 
lovan.

Vine Primăvara! Vine; cerul noros 
și mohorât al zilelor friguroase, azi se lu
minează. Soarele biruit în cele din urmă 
de mânia acră a babelor, azi se arată cald 
și strălucitor Scăldate în razele lui toate 
renasc. Vietăți de tot soiul încep să fur
nice pe pământul încălzit; în crâng încep 
șoaptele paserilor — începe și concertul 
Primăverii, când natura se îmbracă în haine 
de sărbătoare. Și vin apoi ca să ia parte 
la acest concert, al cărui spectator fericit 
trebue să fie omul, vin și paserile călă
toare scumpe nouă, vin rândunelele să-și 
caute cuibul lor sub strașină sau în podul 
casei, să cânte dimineața în zori pentru 
deșteptarea muncitorului. Iar copilul zăvo
rit în casă în timpul iernei sau încercat 
de vre-o boală grea va auzi cel dintâiif 
cântecul acestei paseri iubite pe casă și va 
alerga repede înăuntru să spună mamei 
sale că a sosit »rândunica noastră*.

*
Scriitorul bătrân Tolstoy, al lumeKsla- 

ve și al omenirei întregi e în ajunul unui 
mare jubileu al vieții sale: jubileul de 80 
de ani. A trecut în timpul din urmă prin 
încercările unei boale. Acest mare Tolstoy 
nu e numai un mare scriitor, un mare ar
tist al omenirei întregi, ci e și un mare 
filozof, un umanitarist rar în istoria ome
nirei, un creștin în adevăratul înțeles al 
cuvântului și deci dușmanul creștinismului 
de stat, cre-tinismului puterii, creștinismu
lui care persecută și ucide în Rusia, iar în 
alte părți desminte aceea ce a propovăduit 
cel pironit pe cruce. Dar poporul rusesc, 
care iubește pe Tolstoy ca literat, ca filo
zof, dar mai cu seama ca creștin, vrea să 
serbeze și el jubileul lui Tolstoy. Acesta 
însă într’un articol scris în revista »Retsch< 
protestează împotriva acestor sărbători po
pulare, care se aranjează în vederea jubi
leului său. jjf.

închiderea școalei centra’e române 
gr. or. din Bran.

Deodată cu decretarea limbei maghiare 
ca limbă de propunere în școalele grăni- 
țărești din comitatul Făgărașului, — să 
vede treaba — că tot ia propunerea in
spectorului reg. substitut de șcuale, — 
comisiunea administrativă cu ordinul 
Nr. 246—1908 cu 1 Septemvrie a. c. în
chide și școala română gr. or. din centrul 
Brannlui, pe baza §-lui 28 art. de leg® 
XXXVIII din 1868 pentrucă: »în edificiul 
unde e instalată școala centrală sunt mai 
multe oficii, locuințe private, se țin adu
nări, e temnița pre urei lângă intrarea în 
școală, ceeace îofluințează demoralizator 
asupra elevilor, sunt grajduri în apropiere, 
curtea școalei e mică și n’au loc copiii*.

Su-mumitui paragraf se potrivește 
cu motivele aci înșirate, și acestea cu 
realitatea, ca nuca’n părete.

§ 28 art. de lege XXXVIII din 1868 
zice din cuvânt în cuvânt: >Autoritățtle 
școalei poporale, comitat» nze și ale sta
tului sunt deopt trivă obligate a stărui cu 
toate mijloacele aparținătoare sferei lor 
de activitate, ca și edificiile școlare existente
deja, întrucât n’ar corespunde cerințelor 
amintite în paragraful precedent, atât din 
partea confesiunilor, cât și a comunelor, 
îndată ce e cu putință, .-ă se transfoarme 

socie-j în chip corăspunzător eernțelor amintite*.
■ largul precedent Bună: ^Edificiile școlare 
nou clădită, au să fie ed fl ate la loc să

— Ce? tu ai darul la așă ceva?
— Von mir aus! Noe-Leben, io am 

dar la ori-ce gheșeft, tac la tine ce-am 
spus, dar tu trebui să dai la mine ce ți-oi 
cere, — che altcum >geșeft« nu se pome
nește.

Știi ce? Eu ți-oi da ce vei cere, — 
dar dacă vei minți, — ți-oi da o păru
ială așa că-ții uita a mai geseftui, — dar 
fie, ți-oi da ție strugurii ăia, pe care tu 
iai putea fermacă pe vița mea cea uscată... 
te învoești?

— Ala nu potem, — dar la mine tre
bui on miel, on leu, on moime (maimuță) 
și un porc!

— Mâi... întunecate-ar pământul, — 
păi ce-i ști tu isprăvi cu ăștia.

— Fără ala, nu putem face gheșeft 
dache ala dai, io fac pune mâne seara 
struguri copți pe vița ta uscată.

Moș-Noe nebănuind vr’o înșelăciune 
îi aduse prăpăditului jidan cele scule, mie
lul, leul, moima și porcul. — Apoi îl lăsă 
cu ele la un loc, să-și facă >gheșeftul«, și 
bătrânul se întoarse la casa sa, bătându-și 
capul, că oare anume, ce n’or mai putea 
oameni descoperi, — dacă și >gheșeft* 
știu ei face.

Jidanul însă, care era un »șochter<, 
iute ucise mielul, apoi leul, moima și în 
urmă porcul, așa pe rând vărsăndu-le sân-
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nătos, să fie uscate și amăsurat numărului 
elevilor, să fie provăzure cu un număr 
suficient de odăi spațioase, vederoase și 
ușor de aerizat».

Unde-i pușcăria d-le substitut? ori 
multele oficii, locuințele private și grajdu
rile? Nici pomeneală de ele în §. 28. 
Esența e : șalele de învățământ. Sunt co- 
răspunzătoare? Sunt ’gienice? Desigur 
că sunt, căci nici dl substitut, nici alți 
inspectori reg. cari după vremuri au vizitat 
aceste scoale, în decurs de 40 de ani, 
decând ele există aici, nu au făcut nici 
când vr’o observație contra lor.

Locuințele și cancelariile notarilor, 
locuința și cancelaria preturei, oficiile ma- 
triculanților civili și pușcăria sunt în partea 
vestică și în etajul edificiului, iar școalele 
în partea sudică cu intrare cu totului tot 
separată și despărțită prin »Valea rece» 
care trece pe sub acest edificiu comun. 
Că curtea școalei e prea mică — nici 
poveste; — din contră, dela treptele școalei 
începând, nemijlocit se extinde un teritor 
de 50 jugere catastrale, proprietatea celor 
13 biserici brărene, susținătoarele acestei 
școale, așa dară cred că e loc aproape 
suficient pentru a să juca copiii.

De altfel legea prevede două admo
nițiuni înainte de a se închide o școală. 
Aceste în cazul de față n’au premers.

Graba, cu care s’a decretat închiderea 
acestei școale, se esplică ușor, dacă avem 
în vedere, că aici în centrul Branului 
există și o școală de stat, care cam cu 
greu iși poate aquira contingentul de elevi 
recerut de lege.

Reprezentanța bisericilor brănene de 
altfel de mult s’a ocupat cu idea de a-și 
zidi un edificiu propriu și separat numai 
pentru școala centrală, în care să se 
adăpostească și școala de fetițe, pentru 
care astăzi plătim chirie. Afacerea insă s’a 
tot trăgănat; ba în urma legii nouă școlare 
mulți erau de părere, ca să se reducă unul, 
sau două posturi de învățători din centru, 
iar pe sate, ne pierdusem aproape cu totul 
nădejdea, de a mai putea susținea vr’o 
școală cu caracter confesional.

Vizitarea școalelor din comunele 
brănene de câtră dl inspector reg. substitut 
și mai cu samă ținuta sa arogantă, ame
nințările cu detragerea ajutorului de stat 
și închiderea școalelor, prin cari — după 
cum am auzit că s’ar fi exprimat în cercul 
cunoștințelor Dsaie — »a băgat în groază 
scaunele școlare și pe învățători», și cu 
deosebire ordinul de încb dere a școalei 
centrale, —ca prin farmec a schimbat dis- 
pozițiunea spiritelor.

Vrednicul proz’dental celor 13 biserici 
române din Bran, parohul George Enescu, 
sprijinit deaproape de neobositul protopop 
tractual Ioan Hamsea, a convocat pe mai 
mulți Luntași brăneni, cu deosebire preoți, 
la mai multe conferințe, în cari s’a discutat 
temeinic chestia școalei centrale, și re
zultatul a fost, că în urma propunerii bine 
motivată a preotului George Babes, reprezen
tanța bisericilor în ședința sa dela 20 
Faur a. c. cu unanimitate și mare însufle
țire a decretat susținerea școalei centrale 
române gr. or. dm Bran, în actuala ei 
formațiune (cu trei puteri didactice).

O comisiune aleasă în aceasta ședință, 
a căutat și aflat mijloacele, din cari să se 
acopere salariile învățătorilor, cari în 
senzul legii școlare deocamdată ating suma 
de 4000 cor. — a căutat și aflat cel mai 
frumos loc în centrul Branului, unde are 
gele la rădăcina viței de vie, — iar pieile 
le luă în spate, drept plată pentru oste
neală.

In ceea zi seara, Noe văzu cu ochii 
că pe vița de vie cea cu pricina sunt niște 
struguri mari, copți frumoși în boabe, — 
dar durere erau »roșii<.

— lată Noah-Leben, aicea ce struguri 
minunați pe vița ta de vie !

— Văz, — dar ia seama, că de 400 
de ani, de când mănânc struguri, și astâm
păr din dulceața lor setea mea, — eu încă 
struguri roși nu am văzut.... aceștia nu-i 
mănânc... uite... parcar ar fi de sânge?

— Ala nu-i nimic.... ala ngheșeffo, — 
vezi ala strugure nu-i de mâncat, — ala 
faceți »vin«, și beți!

— Ce fel bre? — Vin, — dar ăla 
ce-o fi !

— Chind culegeți strugure tot coap
tă, stoarceți și curge mustu și din ăla 
așa înferbântat vin o fi. Chind beai Noe 
Leben, să te „simți în raiu nu alte.

— Bine — dar unde-i mielul, leul, 
moima și porcul ?

— Ai... vai... Noah-Leben, ala mun- 
cat strugurele fermecat, și dus la raiu< 
zise jidanul și se făcu nevăzut, — iar Noe 
începu a stoaree și a cunoaște vinul....

La răspântiile dealurilor să-’ntâlni 
jidanul cu dracul : 

să se instaleze școala centrală, cumpărând 
hotelul »Kurmes< cu spațioasa lui curte, 
și un loc viran lângă valea >Turcu« cu 
14,400 cor., a căutat și aflat mijloacele 
din care să se acopere aceasta sumă, 
precum și suma de 16,000 cor. pentru 
adaptarea caselor cumpărate, iar reprezen
tanța în ședința sa din 3 Martie a. c. a 
aprobat unanim propunerile si pașii între 
prinși de comisiune.

De aceea mâ găiați-vă prea cinstiți 
și venerabili bătrâni, cari irai sunteți în 
viață, odhniți-vă liniștți. umbre scumpe 
ale iub'ților noștri răposați, caii cu entu
ziasmul vostru ați înființat acea.-tă școală 
centrală și dm sudoarea voastră v’ați sus
ținut! Noi, fii și nepoții vos’ri, dintre cari 
cei mai mulți am supt laptele învățăturei 
în ea, nu vă vom face rușinea ca la cea 
dintâi suflare de vânt potrivnic, să pără
sim cu lașitate această puternică redută 
de voi croită și lăsată noauă în grije și 
pază.

Vrednicii preoți brăneni, la rîndul 
lor, conștii de frum« asa lor mis une, aju
tați de harnicul protopop Hamsea, au în
demnat, sfătuit și li minat poporul de sub 
păstorirea lor, arătându-le folosul școalei 
confesionale și rezultatul este peste aștep
tare mulțămitor.

începutul l-a făcut parohia Sohodol 
biserica nouă, unde pe lângă ridicarea sa
larului învățătoresc pretins de noua lege 
școlară, paroh enii mai jertfesc și pentru zi
direa unui nou edificiu corespunzător. A 
urmat comuna Poarta, care asemenea ur
când salarul, face și școală nouă, apoi 
Moeciul-inferior, Cheia, Moeciul-superior, 
Fundata, Șirnea. Și avem convingerea 
nestrămutată, că toate comunele biănene, 
afară poafe de una, vor susțineă caracte
rul confesional al școalelor lor, fără a mai 
reflectă la ajutor de stat.

In fața acestor mulțămitoare stări de 
lucruri în Bran, admirabil se potrivește 
următorul pasagiu, ce-1 reproduc din ziarul 
>Lupta« Nr. 53, care în articolul de fond 
zice între altele: ,..»Uită că prin loviturile 
lor ne deschid numai ochii și — fără să 
ne poată strică — ne leagă cu atât mai 
tare de acele bunuri, cari sunt nedeslipite 
de sufletul nostru, de limba, de legea și 
de mândria noastră națională».

De altlel, contra decisului comisiune: 
administrative s’a înaintat recurs, — căci i 
dacă voim să ieșim din vechiul edificiu 
vom ieși de bunăvoie, nu împinși de spate. 
Comunele politice însă vor avea să resti- 
tue bisericelor partea aliquotă din edificiul 
comun ('/., parte), căci în caz contrar bi- 
sericele îsi vor susțineă dreptul de pro- | 
prietate, și dacă vor ieși cu școala d’a< olo, i 
vor putea cu înlesnire închiria partea lor 
din edificiu cui ar voi, bunăoară vr’unui j 
harnic meseriaș, care are cu deosebire 
lipsă de apă Ia îndemână, cum sunt spre 
pildă argăsitorii, faurii etc.

Iar dl inspector substitut de școale, I 
în urma succesului raportat în comisiunea i 
administrativă, și în urma vizitării școa
lelor prin comunele brănene, poate medita 
în liniște asupra proverbului românesc: 
>Unde dai și unde crapă».

Delabrau.

— Bun sositul soațe 1 — Dar cum 
o potriviși cu bătrânul Noe, care mâncând 
dulceața de struguri stâmpărători puru
rea lăuda pe marele Savaoft, ear pentru 
stăpânul pământenilor, nu făcea nici o 
slușbă, — de muit mi-am bătut capul și 
nu-1 putui pe Noe potrivi într’un corn de 
capră.

— Hea. Domnule Lucifer, trebue să 
știi că a face >gescheft< e una, și a lucră 
pentru plată e alta, — dă-mi darul să fiu 
nevăzut, — adică văzând cu ochii să înșel 
muritorii din lume, și eu ți-oi spune ce 
ți-am isprăvit.

Lucifer numai decât îi puse un corn 
de al lui în frunte, și-i zise:

— Aci ți-e darul, — dar cu Noe cum 
stăm.

— Așa, — de aci înainte își va face 
beutură din struguii, — aceea va fierbe, 
ca sângele animalelor oltoite în vița de 
vie. Când va bea Noe și urmașii lui câte un 
păhar, vor deveni blânzi și îngăduitori, ca 
mielul.

— Oho! — asta nu-mi place! —
— Stai numai ... încă n’am gătat... 

iar după două păhare vor deveni măreți, 
curagloși, ca leu),.— și vor îndrăzni mult 
a face, ca tu să-i poți acuză cătră Savaoft

— Asta-i bună,
— Vor bea trei păhare — și atunc

ȘTIRILE ZILEI.
— 20 Martie v.

La jubileul »Gazetei«. Săptămâna din 
urmă ne-a adus manifestații de simpatie 
și de încredere, ce ne onorează și ne înalță 
sufletul. începând dela numărul duplu, ce 
a apărut la 12 Martie st. v., am publicat 
în toți numerii noștri felicitări, ce ne-au 
venit din toate părțile.

Miercuri în 12 Martie v. directorul 
foaiei noastre a fost salutat de membrii 
redacției, administrației și a tipografiei 
noastre și aducându-i-se urări de bine și 
de fericire prin graiul redactorului Victor 
Branisce i s’a prezentat drept aducere 
aminte o splendidă cunună de lauri cu 
treicolorul nostru purtând inscripțiunea: 
In amintirea jubileului de 70 ani a »Ga
zetei Transilvaniei*, 1838—1908 — d-lui 
Dr. Aurel Muresianu — Redacția, Admi
nistrația și Tipografia „Gazetei11.

In aceeași zi directorul nostru a fost 
salutat de presidiul Rouniunei rom. de gim
nastică și cântări, reprezentați prin d-nul 
paroh Dr. V. Saftu, ca președinte și secre
tarul Reuniunei Victor Branisce.

Duminecă la amiazi în 17 Martie st. v. 
d-1 director al gimnaziului român Virgil 
Qnițiu și dirigentul școalei reale române, 
d-1 prof. George Clielariu, au adus d-lui 
Mureșianu felicitări și urări de prosperi
tate din partea corpului didactic al școa
lelor secundare române din Brașov. D-1 
Onițiu a accentuat între altele însuflețită 
conlucrare a întemeietorilor »Gazetei« la 
fundarea gimnaziului din Brașov. D-1 Mu
reșianu a mulțumit emoționat corpului 
profesoral, asigurând pe reprezentanții săi, 
că precum în trecut, nu va șovăi nici în 
viitor nici un moment de-a face, dacă va 
avea zile, tot ce-i va sta în putință pen
tru apărarea intereselor de viață a școa
lelor române și în deosebi a școalelor se
cundare române de aici, interese ce con- 
cad cu interesele noastre do existență na
țională.

In nrul dela 12 Martie v. am făcut 
amintire despre o întrunire, ce-a fost con- 
chemată de mai mulți fruntași ai Români
lor brașoveni, în scop de a se sfătui cum 
să serbeze jubileul ziarului nostru. Acea
sta întrunire s’a ținut Vinerea trecută, 
fiind foarte numeros cercetată de fruntași 
români din Brașov și comitat și, după o 
scurtă sfătuire, s’a ales un comitet com
pus din d-nii I. Lenghern, Dr. Vecerdea, 
Petru Popovici și D. Mareea jun., care 
a fost însărcinat cu aranjarea serbărei la 
timpul său.

înmormântarea il-nei Maria Garoiu 
Din Zârnești ni-se scrie: Cu o pompă rara, 
cu un ceremonial imposant s’au așezat, 
Luni în 30 Martie c. spre vecinică odihnă 
rămășițele pământești ale unei distinse 
dame române, Maria Garoiu nasc. Mețian. 
Funerariile religioase le-au îndeplinit 17 
preoț’. în frunte cu Prea Cuviosul egumen- 
arhimandrit a) Hodoș-Bodrogolui Augustin 
Hamsea, cu Prea Cuviosul protosince! Dr. 
Eusebiu Roșea, și cu P. On. Mateiu Voi- 
leamt, asesor consistorial, Vasile Voina, 
loan Hamsea și Ioan Dan, protopopi, iar 
cântările le-a înălțat corul a 12 învăță
tori tractuali cu colaborarea distinsului 
cântăreț Iosif Runcean, paroh în Măgura. 
Cortegiul funebral a fost însoțit de exce- 
ce'enta orhestră orășenească din Brașov.
tu vei fi mulțumit a râde de ei, căci vor 
deveni ca maimuțele, desbrăcându-se de 
tot cei omenesc, și făcându-se de râs 
înaintea iadului întreg, prin care purtare 
ângerii lor îi vor părăsi.

— No asta-mi place și mai tare.
— Iar bând patru păhare, — vor 

deveni porci scârnavi, tăvăiindu-se în no
roiul păcatelor — gata numai, ca tu cu 
iadul tău să-i ucideți și să-i ferbeți în 
căldările voastre.

— Bravo-o-o Șloimil — Bravo! — 
strigă Lucifer cu bucurie — Neamul tău 
de azi inainte va avea tot aurul pămân
tului, și va domni trăind din >geșefturi« 
așâ de minunate, ea și acesta.

Ceriul trăzneă, vântul suflă, petrile 
gemeau, — și bietul Noe. dormiă dus des- 
vălit în casa sa, — iar Ham la râs; — și 
Lucifer s’a bucurat,... și jidanului i-a 
plătit și-i plătește în două îndoit acest 
geșeft, — căci a prefăcut din darul ceresc 
otravă omorîtoare de trup și suflet.

Ferbeți vinul, ca să rămână curat) 
gustos și dulce, — iar voi să rămâneț1 
ai lui Dumnezeu, care să Vă ajute la toți 
Așa dorește

Noia Oarzin.

Multele și frumoasele coroane, cari 
împodobeau sicriul și carul mortuar, pre
cum și mulțimea perso me'or din aproDiere 
și din depărtare, cari au însoțit-o până la 
mormânt, sunt o dovadă de stima și con- 
siderațiunea generală, de care se bucura, 
răposata în viață. In b ser că, unde s’a 
făcut slujba d-zeească. părintele arhiman
drit Hamsea, cu talentul său oratorie, a 
stors admirațiunea și recunoștința jalni
cilor ascultători pentru inalteie calități ce 
decorau sufletul defunctei. Odraslă nobilă 
a familiei Mețian, Maria Gai-oiu a strălucit 
între femeile române, m ii aies prin ener
gia sufletului și prin o minunată putere de 
creațiune, nota cea mai distinctă în carac
terul și tradiția acestei familii. Pe pragul 
mormântului dl advocat. Ioan Lenger a 
rostit un pătrunzător cuvânt de jale side 
despărțire.

sReuniunea femeilor române din Zâr
nești», înființată la 1881 și condusă pană 
acum 27 ani dearândul de nobiia răposată, 
întreaga societate românească din Zârnești, 
pentru care a avut pururea o ideală soli
citudine, vor avei multă vreme să deplângă 
această pierdere cu adevărat ireparabilă, 
mai cu seamă în zilele de grea încercare, 
prin cari străbatem. Maria Garoiu născ. 
Mețian a fost o matroană română genială 
și entuziastă, ca puține altele în zilele 
noast e. Dragostea ei sinceră pentru pro
gresul social, pentru bine și frumos — o 
vom b’necuvântă în veci, bn Zârneșlean.

Prelegeri publice în Brașov. Ciclul de 
prelegeri publice, inițiat de desp. I. (Bra
șov) al »Asociațiunei«, se va continua Du
mineca. viitoare (23 Martie v. — 5 Apr. v.), 
când d-1 profesor loan Pelroviciu va vorbi 
despre »Urme din Roma antică». Fiind pre
legerea împreunată cuproiecțiuni, credem, 
că va fi înțeleasă cu înlesnire și va fi ur
mărită din partea publicului cu tot intere
sul, ce o merită. — începutul la oarele 6 
p. m.; localul: sala festivă a gimnaziului 
român din loc.

In cele două Dumineci trecute a ținut 
d-l profesor I)r. Alexandru Bogdan prele
gerea sa anunțată despre poema lui Emi- 
ncscu vSlrigoii*. D-1 prof. Bogdan s’a do
vedit în ambele Dumineci ca un distins 
conferențiar, știind să acapareze atențiunea 
publicului număros prin expunerile d-sale 
bazate pe un aprofundat studiu al crea- 
țiunii nemuritorului Eminescu. Intr’o ex
punere cât se poate de clară și distractivă 
conferențiarul a arătat isvoarele de inspl- 
rațiune ale poetului la scrierea poemei 
»Strigoii«, a arătat credințele poporului 
nostru despre strigoi și la alte popoare și 
a inzistat asupra subiectelor analoge din 
literaturile străine.

Publicul prezent a distins pe d-1 prof. 
A. Bogdan cu bogate aplauze și felicitări 
pentru succeasa și instructiva d-sale con- 
i'erență.

Comisari ministeriali în gimnazii. Mi
nistrul Apponyi, după ce ne-a dat gata 
școalele noastre poporale, își îndreaptă, 
acum atențiunea d-sale » binevoitoare» asu
pra gimnaziilor noastre, căci iată ce se 
anunță din Budapesta :

Ministrul de instrucțiune publică, con
tele Albert Apponyi, a delegat pe un mem
bru al conziliului regnicolar de culte și 
instrucțiune publică, ca comisar la gimna- 
giul din Beiuș, însărcinându-1 ca de vizuali 
se convingă, în ce măsură se predă limba 
și literatura maghiară în acel gimnazii 
cu limba de predare românească. Se zice 
că ministrul va esmite și alți comisari k 
gimnaziile, in care limba de predare mi i 
cea maghiară.

Videant consules....

Tovărășiile și proiectul de budget 
Ministrul ungar de agricultură a prelimi 
nat în budgetul resortului său pentru aju 
torarea diferitelor tovărășii sătești sum 
de 1,995.000 coroane, cu 700.000 coroan 
mai mult decât în anul trecut. Pentru tc 
vărășiile de consum, producție și valor 
zare a productelor agricole, ministrul cei 
suma de 400.000 coroane, iar pentru pr 
movarea culturei poamelor 160.000 cc 
Pentru diferite societăți și fonduri de aj 
torare a muncitorilor agricoli s’a prelin 
nat o jumătate milion de coroane. Tov 
rășiile (însoțirile) de lăptărit vor prii 
suma de 125.000 coroane. Pe sama to^ 
rășiilor pentru valorizarea vinului, preci 

l și pentru cele alcătuite în scopul pro< 
I rării de diferite mașini agricole, îndeos, 
i pluguri cu aburi, s’au preliminat de a 
menea sume considerabile.

Reînsănătoșarea lui Tolstoi. Cont 
Leo Tolstoi poate vorbi de noroc, căci 
toată boala sa gravă, care nu mai dăi 
speranță că o va învinge, s’a reînsănăte 
pe deplin. Ei face iarăși plimbările și 
zitele sale obicinuite pe la țăranii ai 
din jur do .Jassnaia-Poliana. In momei



de față Tolstoi lucrează la o operă însem
nată de povești pentru cei mari și pentru 
copii pe care Tolstoi o numește : „Testa
mentul meu<i. Dorința lui Tolstoi este ca 
aniversarea a 80-a a nașterei sale să 
fie serbată prin opere filantropice. Se mai 
anunță că Tolstoi plănuește de a îndemna 
pe ministru-președinte Stolypin, cu care 
are legături strânse de amiciție, să dobân
dească o amnestie pentru anumite categorii 
de criminali politici. O altă dorință a lui 
Tolstoi este ca să se edea o istorie a religiu- 
nilor cu deosebită considerare la sectele ru
sești. Academia de științe din Petersburg a 
fost informată de aceasta dorință. — La ru
larea lui Cercov și a altor amici ai săi, 
Tolstoi s’a învoit să se serbeze aniversa
rea a 80-a a lui. S’a rugat însă ca aceasta 
să se facă fără sgomot căci zise el: 
>Dumnezeu nu e în larmă și în vijelie*.

Din Christian ni se scrie: Sâmbătă 
seara în 28 Martie st. n. a. c., muzica-fan- 
fară a locuitorilor Sași din această comună 
a făcut, în semn de stimă, o serenadă la 
locuința d-lui N. Hamsea, executând cinci 
piese, între cari 3 cântece românești și 
două nemțești. După terminarea acestora 
a avut loc o întrunire amicală la casina 
din localul »Zum gritnen Haunu, la care 
au luat parte un grup din inteligența să
sească din loc, cu care prilej s’au ridicat 
și câteva toaste însuflețitoare. D-l Hamsea 
a rostit un toast însuflețit pentru armo
nica conlucrare a locuitorilor Sași și Ro
mâni în toate afacerile de interes obștesc.

A apăfllt Nr. 3 din „Sănătatea", 
foaie pentru igienă si medicină populară 
de sub direcțiunea dlui medic Dr. George 
Baiulescu cu un bogat și foarre instructiv 
conținut. Sumarul acestui număr este 
următorul: »Despre boalele molipsitoare 
(intecțioase) și căușele lore. — >Desore 
vindecarea boalelor (Idroterapia)*. — »Po- 
vețe pentru bolnavi, caiisuferde grumaz».
— >Mijloace pentru preservarea cheliei*.
— >Rețete fo ositoare* — >Spicuiri din 
diferitele ramuri ale științei medicale«.

Recomandăm cu toată căldura spre 
abonare această folositoare și b ne redigiată 
revistă. Abonamentul pe an pentru Austro- 
Ungaria 5 cor., pentru România 6 lei 50 b. 
Redacția și Administrația Brașov, Strada 
Vămii 36.

Du onorar monstruos. »Unîversui« lui 
Reclam, foaie ilustrată săptămânală (edi
tor Filip Reclam jun.) din Lipsea (Leipzig), 
a escris un onorar de 30.000 de mărci ger
mane din incidentul jubileului foaiei de 
25 de ani, care se va serba în Octomvrie 
a. c. Un astfel de onorar monstru nu s’a 
mai publicat nici chiar în Germania, țara 
cea mai darnică, ni se pare, care știe să 
remunereze pe autorii romanelor de va
loare. Onorarul se va conferi celui mai 
bun roman scris pe 120 coloane. S’a cal
culat cât s’ar veni pe un singur cuvânt 
din acele 30.000 de mărci și facitul este, 
că un singur cuvânt se remunerează după 
împrejurări cu 1 m. și 20 fii.

Unde e norocul, ca la noi să fie un 
-roman remunerat cel puțin cu */4 adecă 
cu 7500 m. ?

Fundațiunea *Bârdosy<. Ni se scrie 
din Turda, că în favorul înmulțirei fondului 
originar al fundațiunei »Iuliu Bărdosy* 
pentru ajutorarea și premiarea elevilor din 
Școala poporală română gr. cat. de acolo 
au mai contribuit: Dnii luliu C. Vlăduț 
director executiv al Arieșanei 5 cor. 
Alexandru Gaia cassarul Arieșanei 3 cor. 
lovian Mureșan protopresbițer gr. or. al 
Turdei 2 cor. Iosif Costin protopop di
strictual gr. cat. ai Turdei 2 cor. Gregoriu 
Pop notar comunal al Ceanului mare 2 c. 
Dr. Valerin Moldovan advocat în Turda 
2 cor. Samoil Foruț paroh gr. cat. în 
Ceanul deșert 1 cor. Ioan Boeriu paroh 
gr. cat. în Lechința-murășană 1 cor. Sa- 
moil Rogozan proprietar în Turda 1 cor. 
și Mihail Găzdac învățător poporal gr. cat. 
în Poiana-Arieșulul 1 coi.

Strămutarea palilor. Un scriitor englez 
cu numele Moses Coatswort, a sosit de 
curând din Alaska (Asia) la Victoria —Co
lumbia britanică. El și-a adunat in regiu
nea extremă nordică dovezi, că polii își 
schimbă poziția. El a declarat, că partea 
locuită din Canada (America) este împinsă 
din ce în ce spre Nord, pe când Siberia 
devine tot mai rece.

Dn tnnGtionar uenzionat în etate de 
41 ani se recomandă ca cassier la vre-o 
bancă, dispunând de cunoștințe de bancă 
cât și de cauțiune. Adresa la redacția 
»Gaz. Tr.«

Fabricanții (le băuturi spumegătoare 
se vor interesa de a ști, că nu mai este 
de lipsă a întrebuința acid carbonic arti
ficial. care nu e spornic. Etablismentul 
grandios a lui Muschong dela băile Buzias 
pentru prepararea do acid carbonic natural 

lichid și foarte curat liferează acest acid 
în ori și ce cantitate.

Doftodile, precum se știe, nu se prea 
socotesc între plăcerile vieții, dar Emul- 
siunea lui Scott se poate socoti ca atare, 
luând în considerație faptul : de câte du
reri și suferințe a ferit copiii. Emulsiunea 
lui Scott vindecă ori și ce boale, care se 
pot cura cu untură de pește Emulsiunea 
are gust bun și e fără miros, de aceia 
și copii o iau bucuros. Emulsiunea lui 
Scott se află în toate farmaciile.

întregirea salarelor învățătorești. 
în urma îritrărei în vigoare a legei 

școlare apponyianp, o vie mișcare agilă 
comitetele și sinoadele noastre paro hiale 
în căutarea căilor și mijloacelor pentru 
păstrarea cara teruiui confesional a școa- 
lelur noastre.

Foarte mult s’a scris și discutat 
asupra acestei cestiuni de o deosebită im
portanță, dar aproape întotdeauna nu s’a 
dat cuvenita atențiune dorințelor și pă-u 
rilor învățătorilor noștri, — în primul rând 
interesați și chemați a’și spune vederile 
în acea-tă afacere gingașă.

E un obiceiu înrădăcinat și un rău 
învăț practicat, că aproaoe în toate cest.iu- 
nile noastre sociale ne am dedat a cum 
păni părerile învățătorii r noștri cu mă
sura superficialităței și bagatelisării.

Dela cel mai neînsemnat epitrop bise
ricesc, până la cele mai înalte fețe bise
ricești, — când e vorba de a cumpăni și 
ameliora năcazurile învățătorilor noștri,
— aproape fără escepțiune se arată prea 
puțină bunăvoință și energie în îmbună
tățirea stărei lor insuportabil de grea și 
plină de lip-uri și nevoi.

Acest lucru se dovedește cu priso
sință mai al s acum, când pretutindenea 
se discută aflarea mijloacelor pentru în
tregirea salarelor învățătorești la minimul 
prescris de lege.

Sunt, ce e drept, un număr disparent 
de comune, cari^ cumpănind cu o judecată 
vrednică de toată lauda starea de tot 
umilită a învățătorilor lor, au decis între
girea salarelor învățătorești, încă de acum.

Ce fac însă cele mai multe comune?
Partea cea mai mare din ele, văd că 

nici acum și sunt convinse, că nici în vii
tor nu vor putea întregi salatele învăță
torești la minimul prescris dn lege și cu 
toate acestea puțin le pisă de starea ne
suferit de grea a învățătorilor în aceste 
grete și scumpe timpuri și cu îndârjire 
amână timpul pentru cererea ajutoarelor 
dela stat până la 1910.

O parte mai mică însă din comune,
— onoare escepțiunilor — cari au, și pot 
pune în aplicare încă de acum întregirea 
salarelor învățătorești, au decis urcarea 
acelora, dar numai pentru ceasul din urmă, 
adecă pentru anul 1910.

întreb: Oare pentru-ce atâta îndâr
jire în aceasta afacere, când e constatat, 
că învățătorii noștri, cu prea puține eseep- 
țiuni, își fac datoria lor cu o silință și 
râvnă vrednică de toată lauda și când e 
știut, că 300 fl. (unde sunt în realitate) și 
pentru traiul unei familii de ziler e un 
minim neîndestulitor.

în cauza aceasta mi-s’ar putea pune 
în vedere o mulțime de neajunsuri și 
scuze, atât cu temeiu cât și fără temeiu, 
dar cei cari se gândesc, mai cu drept, mai 
fără drept la așa ceva, să cumpănească și 
să cugete ia greul traiu al zilelor do azi 
și la datorințele înmulțite ce s’au pus pe 
umerii învățătorilor cu intrarea în vigoare 
a legei apponyiane.

Să se cugete, că o bună parte dintre 
învățătorii noștri vor fi siliți să se ducă 
în pensie înainte de a li să întregi satâ
rele, — pe basa salarului celui vechiu, — 
ceeace e o mare perdere la stabilirea drep
tului de pensiune.

De aceea cu drept cuvânt plângerile 
și îngrijirile învățătorilor noștri se înmul
țesc și cresc zilnic în speranța ajutorului 
dorit, care pe lângă toate opintirile lor va 
întârzia, pănă când cei mai mulți vor tre
bui să facă de silă, ceea-ce ar putea să 
facă deacum pe lângă puțină bunăvoință 
și tragere de inimă.

în speranță, că voiu contribui cât de 
puțin la desiegarea mulțumitoare a acestei 
cestiuni, îmi iau îndrăzneala a face urmă
toarele propuneri :

1. E timpul ținerii sinoadelor proto- 
popești, în cari sunt și un frumos număr 
de învățători membri. Aceștia, împreună 
cu alți sprijinitori și binevoitori ai causei 
lor, să facă obiect de discuție în sinoadele 
protopopești cestiunea întregimi salarelor 
învățătorești, in scopul, ca aeolo, unde 
sunt și se pot realisa mijloacele necesare, 
să se întregească salarele învățătorești 
încă de acum, iar acolo, unde nu sunt și 

după toate probabilitățile nu se vor putea 
realisa nici în viiror, să se facă pașii nece
sari cât mai iute, pentru dobândirea aju
torului necesar dela stat.

2. In fie-care cerc electoral, învăță 
torii să roage pe deputății sinodali ai cer
cului respectiv, ca $i dânșii, — încă în 
sesiunea anului acesta, — să facă obiect 
de discuție această cestiune în s noadele 
diecesane în înțelesul punctului 1.

3. In conferințele învățătorești, — 
barămi după eshauriarea programului, — 
să se discute aceasta cestiune și în con- 
ftp nutate cu vederile și înțelegerile stabi
lite acolo, să se adres-ze memorii, auto
rităților noastre superioare bisericești.

Acestea ar fi părerile mele în această 
cestiune, care, ori cum li s’ar părea unora, 
e o cestiune, care — luând în considerare 
cele de mai su-=, — nu mai poate suf-ri 
amânare, căci lipsa e mare și poate aduce 
neplăcute surprise. Br— dur.

Vești bune din Săcele.
Onorată Redacțiune!

Cetind în unul din numerii ^Gazetei 
Transilvaniei* că până in prezent abia două 
c 'inune bisericești din acest protopopi-t 
s’au declarat pentru susținerea din propriile 
mijloace a școaiei confesionale — pentruca 
să nu se creadă, că în alte comune nu 
s’a făcut nimic în această direcțiune — 
rog binevoiți a da loc în ziarul Dvoastre 
acestor comunicări:

Preoți mea împreună cu fruntașii ro
mâni din Săcele (7 sate) încă la începutul 
lunei lui Decemvrie anul trecut au ținut în 
școala română din Cernat o consfătuire 
în această privință. Toți preoții și fruntașii 
s’au hotărât pentru susținerea școaiei con
fesionale — promițând fiecare în parte — 
că va căuta să realizeze această ideă.

Am cunoștință, că mu<te din paro
hiile aceste au și votat întregirea prescrisă 
de lege.

In parohia noastră Satulung S. S. 
Arhangeli s’a ținut comitet în 31/1 a. c. 
care a hotărîtcu mare însuflețire întregirea 
salarelor la minimul prescris de legea nouă 
pentru toți trei nvățătorii. Iar sinodul 
din 3/II a. c. în urma vorbirilor convin
gătoare a aprobat cu unanimitate această 
hotărîre, votând totdeodată și în anul 
acesta fiecărui învățător câte un adaus sau 
ajutor de 50 cor.

Sper, că jertfa adusă de parohia 
noastră va fi tot atât de bine primită — 
ca și a altor parohii harnice — câtă vreme 
dela comuna politică în împrejurările de 
față nu mai putem ațtepta nimic. Avem 
,-i alt neajuns, 72 familii — cele mai cu 
dare de mână — după cum documentează 
statistica din anul acesta — au emigrat 
în România — rămânând ca toate sarci
nile să le supoarte cei rămași — cari 
partea cea mai mare sunt oameni, cari se 
nutresc cu palmele.

Totul ce ne ajută însă pe noi — este 
spiritul de jertfă și duhul păcii și al dra
gostei ce dăinuește în parohia noastră. 
Am avut apoi parte de o bună conducere 
și administrare a averii bisericești. In 
scurt timp am ajuns la frumoasa sumă pe 
38,667 cor. 83 fii bani gata și 10.000 cor. 
pământ. S’a înființat apoi de 2 am un fond 
preoțesc, care astăzi reprezintă suma de 
651 cor. 75 bani gata și 500 cor. în pă
mânt,, și avem în fine colectați pentru zidi
rea unei școli nouă — 4800. cor.

Pe lângă aceste parohienii noștri au 
suportat din propriile mijloace o reparație 
a bisericei, care a costat 5239 cor. și o 
curățire a templei, care acostat 513 cor. 
32 bani.

Aceste suprasolviri - cred — că vor 
dispensa orice altă motivare — prin care 
să probăm, că ne știm face și noi datoria.

Primiți vă rog asigurarea distinsei 
mele stime.

Satulung, în 6/IIf 1908.
7. T. 

epitrop.

NECROLOG-
— Cuprinși de nemărginită durere 

aducem la cunoștință tuturor consângenilor, 
prietinilor și cunoscuților, trecerea din 
viață a prea iubitului nostru tată, frate, 
bunic, cumnat și socru Mihail Bdsân notar 
public reg., fost protonotar comitatens, 
fost jude la tabla reg., fost deputat dintâi, 
membru fund, a) »Asociațiunei* și »Socie 
tșiii pentru fond de teatru* etc. et<\ ur
mată după un scurt, dar greu morb. Marți 
îu 18/31 Martie a. c. la orele 9‘/.2 n. a., in 
etate de 70 ani. Rămășițele pământești 
ale scumpului defunct se vor depune spre 
vecinică odihnă din casa proprie, piața Isa
bella, în cimiterul gr. or. român din Lug< j 
Joi în 20 Martie v. (2 Aprilie n.) la orele 
2 din zi. Fie-i țărîna ușoară și memoria 
binecuvântată !

Lugoj, 18/31 Martie 1908 Gavriil B6- 
săn, loan Rdsăn frați, Dr. Cornel Besân, 
Cornelia E-ti n. Bdsân, Dr. Virgil Bdsău, 
Zeno Be<ân fii și fi că și număro&se ne
poate și nepoți și alte rudenii.

— Snbscrișii cu adâncă jale anunțăm 
mutarea fericită la locașul vecinie a p ea- 
iubitului și neîntrecutului tată, bunic, frate 
și unchiu, a păstorului neobosit în via 
Domnului, a Nestorului diecezei gr. cat. a 
Gherlei și a preotului jubiiar în comuna 
Vad Vasiliu Cherebețiu în etate de 88 
ani și în al 57-lea al preoției sale, prevă
zut cu ss. Sacramente ale muribunzilor în 
30 Martie st. n. Osemintele pământești ale 
decedatului se vor asirucâ în 2 Aprilie la 
11 ore a. m. în comuua Vad. Viața Ta 
virtuoasă fia răsplătită de Domnul în ceriuj 
iar memoria pe pământ binecuvântată !

Vad, 31 Martie n. 1908. Gavril Che
rebețiu protopop, Mihail Cherebețiu preot, 
loan Cherebețiu notar cerc. Văd. E isaveta 
Mezei n. Cherebețiu, Maria Gheție n. Che
rebețiu ca fii și ■ ice, Lup Cherebețiu ca 
frate, Văd. Anica Cherebețiu n. Mi a, Anica 
Cherebețiu n. Carșai, Vas lin Gh ție preot, 
Agneta 1 oderean ca nurori și ginere, Teo- 
91 Varna și soția, Iuliana Cherebețiu, Vic
tor Cristea și soția Silvia Gheție, P.>m- 
piliu Tamaș și soția, Leontina Cherebețiu, 
Eugenia Cherebețiu, Leontina Cherebețiu. 
loan Mezei, Iulia Mezei, Cornel și Vasibu 
Gheție, Maria, Silvia, Ciprian, Valeria, lulia, 
Cele-tin, Aurelia și Silviu Cherebețiu, Ma
ria Cherebețiu ca nepoți și nepoate.

ULTIME ȘTIM.
Budapesta, 2 Aprilie. In ședința de 

eri a camerei s’a încins discuția la art. I, 
rămânând pentru ședința de azi'rostirea cu
vântărilor finale. Ședința a fost foarte fur
tunoasă. Vicepreședintele Rakovszky a 
luat cuvântul în mod volnic la aproape 
toți oratorii. Primul orator e deputatul 
Stefan Pelrovici, care nu aprobă primul pa
ragraf din proectul de revizuire. Modifică
rile propuse de dânsul sunt respinse Sunt 
de asemenea respinse modificările propuse 
de Eugen Molnar. Coriolan Br<.diceanu 
vorbind în contra regulamentului Camerei 
revizuit, președintele îi ia cuvântul pe mo
tiv că nu-1 aude. Deputatul luliu A aniu 
protestează în contra acestei procedări. 
Președintele îidetrage cuvântul. Aurel Vlad 
declară că președintele a părăsit calea pre
scrisă de regulamentul camerei și că imu
nitatea deputatului Brediceanu a fost ata- 
cată. Cere aducerea cazului în fața comi- 
siunei de imunitate. Vorbesc apoi în ace
iași chestiune deputății Vasile Damian și 
luiiu Maniu, cărora președintele le detrage 
cuvântul. Deputatul lloclssa declară că 
regulamentul camerei a fost violat și că 
procedarea președintelui nu e legală. Ste
fan C. Pop spune, că procedarea președin
telui este un abuz. Președintele îi ia cu
vântul. Aurel Vlad voind să vorbească, 
președintele îi ia din nou cuvântul. Mai 
vorbesc deputății Paul Blaho și Sigmund 
Eitner, propunând câteva modificări.

Budapesta, 2 Aprilie n. Foaia ofi
cială publică decretele prea înalte 
prin cari Maj. Sa Monarchul conferă 
ministrului Kossuth marea cruce a 
ordinului Leopoldin iar secretarilor 
ministeriali Szterenyi și Popovici tit
lul de couzilieri intimi.

Viena, 2 Aprilie n. Ministrul Kos
suth a fost primit eri în audiență de 
Maj. Sa. Aceasta e a patra audiență 
pe care o are Francisc Kossuth, dela 
numirea lui ca ministru. La orele 1 
Kossuth a sosit la ministerul ungar, 
unde a primit mai mulți ziariști un
guri și vienezi, cărora le-a comunicat 
că audiența sa a durat 5 sferturi de 
oră, timp în care a conferit cu împă
ratul în limbile ungură și francesă, 
diferite cestiuni politice de importan
ță. In cercurile politice se susține că. 
obiectul audienței l’au format între 
altele cestiunile militare și urcarea 
soldei ofițerilor. Ministrul ungar a vi
zitat apoi pe ministrul comun de răz- 
boiu Schonaich, care l’a felicitat cu 
prilejul decorărei sale.

Cernăuți, 2 Aprilie n. Pentru a 
se împlini dorința deputaților români, 
de a se înființa la universitatea de 
aci o catedră de istoria română, ii 
fost însărcinat profesorul Dr. Milko- 
vici ca dela toamnă să înceapă un 
curs de istorie asupra Ptomâniei. In 
același timp Milcovici va înființa~*nu 
seminar, unde istoria română va fi 
predată pe larg.
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Poiana-Mărului, la 9/22 Martie 1908.
Astăzi am avut sinod parochial pen

tru regularea salarelor învățătorești con
form legei celei nouă școlare. O bucurie 
nețărmurită a simț i inima mea când în
treg poporul nostru cu unanimitate a decis 
ca să ne susținem școa'a din al nostru și 
dela noi, fără a cere darul Danaic prin 
care este amenințată cea mai scumpă moș
tenire ce o am hărăzit dela moși și stră
moși, — limba și legea noastră româ
nească. Sinodul a tost condus de noul 
protopop tractual I. Hamsea, care a știut 
să însuflețească poporul la aducerea aces
tei jertfe pe altarul culturei noastre nați
onale. Începutul e bun și numa îna nte 
cu Lumnezeu pe calea apucată ținând sus 
și nepătat steagul idealului nostru națio
nal și noi cei chunați cu d-ag îl vom ur
ma apărându-ne limba și legea pănă la 
estrem. O abnegațiune și o jertfă însem
nată au adus urni dmt e fruntașii comunei 
cari au stăruit ca aruncul pentru susține
rea școalei să nu fie deopotrivă pentru 
cel bi gat ca și pentru cel sărac ci să se 
prescrie după darea directă cautându-le ast
fel hatârul și ușurarea sarcinilor celor 
mai lipsiți și săraci.

Eu cred ca noi ca sinod parochial 
neam făcut din destul daturința, deci în 
drept suntem și pretindem ca și învăță
torii Doștri 3 la număr pe cari îi plătim 
cu bani scumpi, câștigați cu muncă prea 
și sudoare să’și facă și ei dat<>rinț* de a- 
postoii ai neamului și să și schimbe con
duita de pănă acuma, care in multe pri
vințe lasă foarte mult de așteptat.

Pretindem dela învățătorul diriginte 
Vasilie Muntean să’și iubească mai mult 
limba mamei sa e și să nu ha aja de slu
garnic la pretensiunile nejuste ale inspec
torului regesc de școală și să nu mai pro
pună 4 siuuii (I. maghiară, Geografie, Corn 
putu și constituția patriei) numai în limba 
ungurească și după manuale ungurești. 
Nu-1 plătește statul, ci-1 plătim noi confesiu
nea, noi Românii și în drept suntem și 
așteptăm ci purtarea lui ,ca învățător să 
fie mai românească, mai deamnă și mai 
bărbătească și nu așa slugarnică precum 
a fost.

Pretindem dela învățătorul loan ! uș- 
oar să fie mai confesional, să’și iubească 
mai mult biserica și legea. Copii noș ri, 
cari sub alți înv; țâtori mai slab p ătți 
veneau în toate Duminecile și sărbătorile 
șl desfătau auzul oamenilor prin răspun
surile liturgice, sub conduc rea celor 
doi amintiți de 6 7 ani nu iam văzut adu- 
cându i la biserică ear de cântare nici 
vorbă...

Te rog, domnule redactor, dă loc în 
prețiosul nostru ziar acestor rânduri 
ținând C 'nt de prt-tensiunile noastre juste 
făcute în interesul de a să îndrepta cei 
atinși.

Un parochian.

Consulatul pentru Români.
Cetim în „Românul44 din Cleveland (Ohio) 

America-de-N ord:

Redactorul z!arului nostru a fost 
chemat la consulatul austro-ungar ca sâ-l 
sfătuiască, cum s’ar puteâ ajui ă oamenilor 
cari tră esc aici în m zeria cea mai m >re, 
sosind atunci când s’a început criza și 
lipsa de lucru.

Dl secretar a zis: noi cu tot dragul 
am ajuiâ la toți, dar nu avem bani la dis
poziție ca să putem trimite pe toți aceia 
acasi, cari vin la noi ori să le dăm ajutor. 
Dar nici nu ne lasă inima în multe cazuri, 
ca să i trimitem acasă nici atunci când am 
puteă, deoarece avem în vedere următoa
rele lucruri : oamenii când au venit la 
America s’au împrumutat cu bani, îngreu- 
nându-și moșia, acuma mergând acasă iar 
ar trebui să facă un nou împrumut, de 
oarece banii cu cari se trimet acasă tre- 
bue să i replălească îndată. Pe de altă 
pane este sigur că ei din nou vor veni, 
cât ce se va auzi că s’au întocmit trebu
rile aici: atunci o nouă datorie. Așa vor 
ajunge sărmanii oameni acolo, că în timp 
de un an să-și prăpădească tot ce au și 
să ajungă la sapă de h-mn. Din cauza 
aceasta nu trimite consulatul acasă pe oa
meni, decât în cazurile cele mai excep
ționale.

In cursul vorbirei am discutat mo
durile, cum s’ar puteă tace ca să ajutăm 
pe oameni, cel puț n până la începutul 
verei, când se vor deschide lucrările în 
liber pe ia liniile ferate ori la lucrările 
publi e.

Dl secretar m’a întrebat: >Au Ro
mânii societăți de ajutorare, au biserici?*

Am răspuns: »Da, în fiecare oraș 
câte o societate si mai multe parohii*.

—■ >Nu pot face aceste ceva pentru 
alinarea mizeriei?»

Am priceput unde vrea să bată dl 
secretar și m am roșit de rușine.

A zis: »Vezi domnul meu, eu cunosc 
aproape toate națiunile din lume, dar aș» 
neam nepăsător și fără de grije n’am ma1 
găsit. Iacă te-am chemat să-ți spun, că 
de când sunt împărțit la consulatul din 
Cleveland, am constatat, că dela nici o na
țiune n’au venit aiâtea cereri pentru ajutor 
ca dela Români. De când sunt eu aci 
aproape nici un Sas n’am văzut la mine 
în oficiu nici dintre noii veniți. Asemenea 
nici dintre Maghiari ori Slovaci, dar Români 
toată ziua.

Vezi și aici, mi-a arătat un teanc de 
documen e. aceste toate sunt ajutoare ce 
rute de Români.

S"8ul, Maghiarul ori Slovacul capătă 
deja de acasă îndrumarea : cât ce vet sosi 
la America, vezi te du de te înscrie la 
vre-o societate, ca în caz de nefericire să 
ai pe cineva, cine să te ajutoreze.

Toate societățile aceste mari împăr 
țeșc acuma ajutoare membriior lipsiți. Și 
mi a înșirat socotătile maghiare de aju
torare, cari au mii de membrii. Aici în 
Cleveland numai au 10000 de membrii 
I'i <az de moarte dau un ajutor de 1000 
de dolari, iar în caz de morb 10 dolari li 
săptămână. Iar acum fiecărui om lipsit îi 
dau un dolar la săptămână, destul ca să 
poată trăi până va aveă ceva de lucru.

Eu am răspuns rușinat: »Și noi avem 
aici în Cleveland vre o cinci-șase societăți, 
cari laolaltă nu pot să aibă mai mult de 
360 membrii, iar avere doar 1500 dolari, 
aceste nu sunt în stare să f >că ceva pen 
tru lumea nefericită. Iar b'sericiie gem 
de datorii și de neînțelegere.

Am rămas pe lângă aceea, ca să con- 
chemăm o adunare a Românilor din oraș, 
și să ne sfătuim cum s’ar puteâ ajută celor 
lips ți de lucru.

Consulatul ne a promis tot ajutorul 
ce poate să ni l dea. Ne-a spus însă <ă 
fondurile lor ce au la dispoz ție atât sunt 
de micșorate, încât la mult nu putem 
speră. Am plecat cu convingerea, că sunt 
mulți cari ne ar ajutoră, dar nu suntem 
în stare să ne ajutorăm, căci >nepăsători 
și fără de grije, trăim dintr'o zi pe alta*.

Mulțumind consulatului pentru inte
resul arătat, mi-am luat »adio« și am por 
nit posomorit și mâhnit acasă.

Eu mi-am făcut datorința, dar s’au 
găsit înțelepți atunci, cari au aruncat nu- 
roiu în mine.

Să vină deci acuma și să arete ce 
pot să facă.

Acelaș ziar român american scrie la alt loc 
în acelaș număr dela 2i Martie st. n. dospre or
ganizare următoarele

Știri îmburătoare ne sososc din toate 
părțile, atât dela societăț le române, cât și 
dela persoane competente cu privire la 
organizarea noastră, a Românilor din Ame
rica.

S’au deșteptat Românii și văd, că 
nelucrarea și întârzierea este pericolul cel 
mai mare pentru națiunea noastră.

Dacă frații de ac^să. — acolo unde 
în tot momentul, cu toată ocaz unea și pi 
toate căile li-se pun piedeci luciând pentru 
organizare, în curând au ajuns la un re 
zultat atât de frumos — ce o Bă zicem 
noi din pământul libertății, cari dispunem 
de tot ce ne trebue și mai presus de toate 
de scumpa libertate; — să stăm în ne- 
activitate și să nu ne facem vrednici de 
frații noștri de acasă?

Nu! din toate părțile Ameri ei stri
gătele fraților ne chiamă la activitate prin 
organizarea noastră aici.

Organizarea e primul pas. Organi
zarea e baza vieții.

Despre boalele molipsitoare
(infecțioase) și cauzele lor-

Boalele molipsitoare au fost în toate 
timpurile o plagă groaznică pentru neamul 
omenesc, nu numai fiindcă mai toate 
boalele acestea sunt grele și periculoase, 
dar mai ales fiindcă ele atacă dintr’odată 
în acelaș loc un număr mare de persoane, 
ca cholera, ciuma, vărsatul și fr gurile 
tifoide. Pe lângă aceasta ele nu se fixează 
în locul, în care s’au ivit, ci se întind peste 
țări îmregi și la distanțe mari; călătoresc 
din țară în țară, se stîng într’un loc 
pentruca săse năpustească în locuitorii altui 
loc. Cu un cuvânt boalele molipsitoare 
sau infecțioase se arată în formă de epi
demii. Dm causa aceasta în urma acestor 
boale se înbolnăvește un mare număr de 
persoane și cazurile de moarte sunt foarte 
numeroase.

Oamenii, cari trăiesc în timpul de 
fa^ă nici închipuire nu-și poate face de 
suferințele groaznice, ce le-au îndurat din 

causa acestor boale, cei cari au trăit 
înaintea noastră cu câte va sute de ani. 
Ne cuprinde și azi groaza, când cetim în 
' Tunicile vechi descrierea epidemiilor de 
ciumă, care au cutreerat Europa întreagă 
în veacul al 14-Fa și în timp de 7 ani 
(dela a. 1346—1353) au pustin’o aproape 
cu desăvârșire. Peste 23 de milioane de 
persoane au căzut victimă acestei boale 
cumplite, numite pe vremea aceea ^moartea 
neagră*. De 63 ori în decurs de 7 se
cole (dela a. 90>>—1500) a bântuit ciuma 
teritoriul republicei venețiane și a ucis 
sute de mii de oameni.

O altă boală infecțioasă este cholera. 
Boala aceasta a fost imumtată dm patria 
ei, dm ținui urile Învecinate cu țărmurii 
rîului Ganges (indus’an), mai întâi la a. 1823 
în porturile Europei, ș' de acolo s’a răs
pândit mai în toate țările continentului 
nostru, pustiindu-le în mod groaznic. Cele 
mai cumplite ep demii de coleră au fost 
în anii 1846 și 1865

Mai amintim în rândul al treilea o 
altă boală molipsitoare, care es'e lățită 
pe»te mari întinderi de pământ, frigurile 
galbine. Boala aceasta din norocire până 
acum nu s’a ivit pe la noi, dar în pairia 
ei, în întinderea de mare preserată cu 
insule, între America de Nord și cea de 
Sud, apoi pe țărmurii golfului de Mexico 
și pe coast-le occidentale ale Africei, 
bântue cu mare turbare, pretinzând multe 
vieți omenești și face mai ales imposibile 
sau ioarte anevoioasă colonizarea Euro 
p-nilor în acele ținuturi,

Dintre celelalte boale molipsitoare 
mai menționăm vărsatul cel mare (variola, 
bubattil), care în privința mortalității, ce 
o cauza în secolele trecute, putea să ri
valizeze cu ciuma. Dacă boala aceasta azi 
și-a pierdut puterea și dacă epidemiile de 
vărsat in ziua de azi sunt aproape necu
noscute, meritul revine nemuritorului Dr. 
lenner, care a introdus metoda de vaccinare, 
prin care s’a pus stavilă curentului turbat 
al boalei a-.esieia.

In fața acestor dușmani crânceni, 
era lucru prea firesc ca și oamenii, chiar 
împinși numai de instinctul de conservare, 
să caute mijloace fotrivite spre a se feri 
de aceste boale primejdioa-e și a lupta 
pentru distrugerea lor. Aceasta s’a și în 
tâmplat întotdeauna, dar mai ales, ori de 
câte-ori bantuiâ vre o epidemie crâncenă. 
In tstfel de momente oao enii erau treziți 
din amorțirea lor și din extrema nepăsare, 
ce o arătau față de toate măsurile, care 
se refereau la interesele sănătății pi.bl'ce 
și luau totfeliul de măsuri spre a comoate 
pericolul, ce-l amenința. Se poate afirma, 
că desvoltarea progresivă a igienii publice, 
stă în cea mai strânsă Itgăiurăcu istoria 
mareior epidemii. Astfel vedem, că din 
prilejul ultimei epidemii de ciumă, care 
s’a ivit la anul 1878 în guvernamentul 
Astrachan dm Rusia, guvernele tuturor 
statelor de frunte dm Europa se a'hză 
spre a conlucra de comun acord lacomba 
terea boalelor infecții ase.

Dar toate măsurile, ce se luau în 
timpurile de mai înainte pentru comba
terea acestor boale, nu prea aveau efectele 
dorite, fiindcă, deși se îndeplineau cu mare 
rigoare, ba uneori cu aspiime exageiată, 
principiile, de care erau dictate, nu erau 
fundate pe cunoștințe exacte, Nu se știa 
mai întâi de toate, cum se face molipsirea, 
in ce ionelă infecțiunea.
(Sănătatea). ■ (Va urma).

Mulțăinită publică.
Pentru renovarea bisericei noastre 

din Satulung >S. S. Arhangheli* și zidirea 
unei școale nouă, au mai contribuit urmă
torii fii ai paroehiei noastre: Familia Ge 
orge Aldea sen. 100 lei, Aldea Aldea croi
tor Ploiești 10 lei, Dumitru Gociman 10 
lei, ear Domnul Neculai Dragoș comersant 
în Mutflatar a binevoit tot spre acest scop 
a îmreprinde următoarea colectă: N. Dra
goș 20 lei, loan Manoiescu (Turc-muflat) 
5 lei Iani Csamopulo comerciant (Con
stanța) 5 iei. Ablai Izet comers. Comuna 
Omărcea 5 lei, N. Andrei Mutfbtar 5 lei, 
Trifu Oprea înv. comuna Chioseler 2 lei, 
Pandelescu &, Ionescu Constanța 3 lei, Oprea 
Boea comuna Vazalea 5 ei. Dumitru Sasu 
Alcap 4 Iei, Dumitru Borcea Baeramdidi 
4 lei, Cablomet Leicamet (Mutflatar) 2 lei, 
total 60 lei.

Ruiăm pe marmimoșii donatori să 
primească mulțămita noastră terbinte.

Satulung, (Săcele) l/IIl 1908.
Comitetul parochial prin 

Romul Verzea, 
președinte.

Hora tovărășiilor.

Frații noștri din România, pe calea 
tovărășiilor sunt cu mult înaintea noastră, 
scrie foaia >Tovărășia« din Orăștie. Acolo 
însuflețirea pentru tovărășii a pătruns 
atât de mult și în sinul poporului dela 
sate încât un brav plugar a turnat în 
versuri de horă îndemnul însuflețit pentra 
tovărășii. Să o cet m cu drag și să o 
urmăm cu toții! iaiă aceasta horă:

Hora.
Tovărășiile Țărănești

Haidem irați țărani Români 
Ca să fim și noi stăpâni 
Pe munca ce agon 8 m 
Frați cu frați să ne iubim.

Să strigăm de mii de ori 
Trageți hora muncitori!

Să lăsăm dar la amarul 
Speculantul, cămătarul, 
Care de a âta vreme 
Ne-au rob t far’ a să teme. 

Voinicește ca șoimani 
Trageți hora frați țărani î

Să fim toți într’o gândire, 
Inti’uo cuget și simțire 
Cu voință și tărie 
Vom s< ăpa de sărăcie.

Mână’n mână să strigați 
Trageți hora frați cu frații

Cum aloine'e împreună 
Mierea de prin flori adună, 
Astfel noi t<»ti în U'iire 
Să pie. a ,-pre înflorire.

Sa .-trig m și mici și mari 
Tiageți hora frați plugari!

Piară toți dușmanii răi 
Cari ne ’ndreaptă pe alte căi 
Să rămîe a noastră ceată, 
Cei cu inimă curată.

Cu toți, tineri și bătrâni, 
Trageți hora frați Românii

Prin voință la unire
Prin unire la mărire,
Căci unirea mu'te poate 
Prin unire se fac toate.

Și ia sunetul cântări 
Trageți hora »Talpa Țării!

(C. C. R.) V. Ghebac, plugar.
Cârja, jud Tutova, (România)

Din traista lui Moș-Noia-Oardim.

’Mi-a permis:
Mamă: Măi Gh ță, pentru-ce vii tu 

azi așa târziu acasă dela școală?
Ghiță: Știi mamă dragă, — azi mi-a 

permis d 1 învățător să rămân cu o oarfe 
mai mult în șco-lă, — dar numai singur 
mi-e mi-a dat astă permisiune.

Intre vânători:
1-ul: Sper că ai crezut istoria ce ț 

spuseiu, și care cuvânt de cuvânt este 
adevărată.

11 lea: Da, da.... cred eu toate, și cei® 
ce mi le vei obli de aci înainte încă le 
cred acum deja

Deosebirea:
— Nu te mai plânge atâta frate. Se 

vede, că cu nimic nu ești îndestulit,... și- 
apoi ia seama nene, că nevastăta e fru
moasă, ca o Venus de Milano !

Cu deosebirea numai, că Venus cea 
milaneză își ține gura....

Nu umblă:
Mama: Marie i-an, te uită, umblă 

ceasul în casă den’ nainte?...
Fetița: (grăbită) Nu ! mamă dragă,... 

nu umblă numai vâgae cu coada.
Auzi vecine?...

— Auzi vecine Prizlop, cum se poate 
înțelege lucru ăsta, ca d ta ți-ai adus și 
soacra în casăj — cu toate, că te plângeai 
despre desele ei vizite?

— Păi tocmai pe tocmai, — vezi că 
așai, — ea nu știe trăi fără a colinda câ- 
tui ziua dela o casă la altă, și cea mai 
mare parte a zilei o petrecea la noi. Acum 
de când locuește la noi, — toată ziua nu-s 
acasă....

Sorecelul:I
Dr. Abernethe din Londra era foarte 

des sculat din Somn, fiind un medic ves
tit. Așa s’a întâmplat într’o noapte, când 
eră foarte obosit, că deja a - treia oară 
se culcă în așternut — când iată că iair 
intră cineva cu grabă, și-l chiamă iute la 
un bolnav de moarte.

— Apoi ce-i-s’a întâmplat, — din 
ce cauză e bolnav de moarte?
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— O mă rog, minune nu alta, — a 
înghițit din greșală un șoarece.

— Ași — Spune-i ca imediat să în
ghită și o pisică, — și nu mă mai con
turbați I

S’a îndreptat al naibi...
Misionarul (cătră un canibal) — No 

Parle?! Cum stăm cu creștin’smul? Cu 6 
săptămâni nain'e de asta, ai mâncat pe 
propriul tău taică ! — Te-ai îndreptat de- 
atuci ?

Canibalul: Cum și nu? îndreptat 
tare mult! Deatunri numai rudenii m i 
îndepărtate mănânc I

Nu vrea să se ’nsoare!
Petru lu Pârvu, nu vrea de loc să 

se însoare, și era flăcău tomnatee. Tatăl 
său ii luă de scurt, ca s’aducă vrun leac 
de nevastă la casă.

— Mă!... derbedeule 1 Hei !... d’apoi 
eu nu m’am însurat?

— Hei... Dumitale ți-a fost îndemână 
a te însura, ca-i luat pe mama de nevas
tă... dar eu sărac de mine ar trebui să iau 

fată^străină cu totul!...
L’a luat gura pe dinainte:

Jude-. Nu nega!, că doar te-au prins 
furând lemnele ; ai fost vr’o dată pedepsit?

Acuzatul-. Ba, căc> pănă acuma, încă 
iiiici-odată nu m’au putut prinde.

Viața familiară:
Guvernanta'. Ioniță? Nu ți-e rușine ! 

Naintea atâtor oameni bați pe sorioara 
ta?!!

Ionică : Auziți domnișoară, dacă omul 
-aici pe sora lai proprie n’o poate bate, 
atunci ce plătește toată viața familiară!

MULTE Și DE TOATE. 
CAt vin se pi*»duee în lume.

După o statistică publicată de o re
vistă engleză, în toată lumea se produc 
patru mii de milioane de galoane, deci 
18.000 miliarde litri de vin pe an.

In fruntea țărilor producătoare de 
vin stă Franța cu un miliard, 453 milioane 
546 066 galoane. Urmează apoi Italia cu
1 miliard 157 milioane 200.000; Spania 
cu 462 milioane; Algeria cu 189,227 016; 
Portugalia cu 199 milioane; Austria cu 
77 milioane; Ungaria cu 68 mii. 200 000; 
România cu 57,200.000; Rusia cu 57 200.000; 
Bulgaria 46 milioane 200 000; Chili 46 
milioane 200.000; Germania 41,800.000; 
Statele Unite 35 milioane 200.000; Turcia 
și Ciprul 33 milioane; Argentinia ‘28 mi
lioane 600 000; Grecia 26 milioane 950.000; 
Elveția 19 milioane 800.000; Serbia 12 
milioane 100 000; Braz'lia 7 milioane 40.000; 
Tunis 6 milioane 600 000; Australia 3 
milioane 940.000; Corsica 5 milioane 
545.672; Cap 4 milioane 290.000; Azore, 
Canarii și Madeira 3 milioane 300.000; 
Luxemburg cu 2 milioane 310.000; Peru
2 milioane 90.000; Uruguay 1 milion 
'980.000; Bolivia 550.000; Mexico 352.000 
galoane.

Câți litri de vin de un om? Dacă se 
ia cifra de 1.400 milioane, rezuită pe cap 
13 litri. Dar cantitatea aceasta sporește 
prin faptul că există un mare număr de 
oameni, cari nu beau băuturi spirtoase, 
cum sunt mohamedanii, Quekerii din 
America de nord, Scoții din Rusia, absti
nenții, al căror număr sporește mereu, etc.

Cum ae păstrează frumeeța pielii 
obrazului ?

Persoanele, cari au pielea obrazului 
plină cu bubulițe și spuzături, să nu mă
nânce prea multă carne, căci introducând 
prea multă carne în organism, foarte ușor 
se formează în intestine producte de pu- 
trefacțiune, cari trec în sânge și contri- 
buesc mult la necurățenia pieliții obrazului. 
Mai ales persoanele, cari sufer de obiceiu 
de constipațiune (încuiere), se vor abține 
dela bucatele de carne. Unele dame au 
un teint foarte frumos, până când observă 
un regim vegetarian, dar îndată ce încep 
să mânânce carne, capătă bubulițe și spu
zături. Acelaș lucru se întâmplă și cu i 
beuturile alcoolice. Există persoane, cari I

își strică teinul pentru multe zile, dacă 
beau un singur păhir de bure. Afară de 
carne și bcuuiriie spirituoase trebue să 
se evite și mâncările cu p"ea multă ar>>mă, 
mâncărle prea pipărate ș ardeiate și brân- 
zeturile prea p cânte. C edinia răspândită 
în popor, că în urma brânzii ies sgrâbunțe 
în obraz, nu este tocmii neîntemeiată; 
exist >u de faut ersoane, cari dupăce au 
mâncat unele soiuri de brânză,precum ro- 
quefort, gorgnnznla, scw irzenberger ș. a. 
în scurt timp căpătară sgrâbunțe în obr<>z

o

Țiganu milos.
A fost odată un Țigan milos și bun 

Ia inimă anume Stanciu. Intr’o zi văzu la 
proprietar niște purcei frumoși. Se hotărî 
să-l fure, dar cum ? Noaptea era un frig 
de crânjau lemnele și pietrele, tocmai asta 
vrea fși Stanciu. Cum se făcu noapte, luă 
un țol și porni cu el ia proprietarul, la 
care erau purceii. Cum ajunse acolo, lua 
haramina purceii și-i băgă în țol. Proprie
tarul auzind guițatul purceilor luă pușca 
în mână și se duse pe sală, de unde se 
vedea foarte bine la purcei și cum îl văzu 
pe țigan îl cunoscu și strigă:

— Ce faci acolo Stanciule? Ai venit 
să-mi furi purceii, hoțule? te împușc. Ți
ganul auzind de împușcat abea mai bâlbăi.

— Să mă erți conașule, am văzut că 
ai niște purcei mici și ...și fiind frig, mie 
mi-se făcu milă de ei, am venit cu țolul 
acesta să-i învălesc.

»H. Sat.«
*

Baba oarba.
Un țigan mergea odată călare pe o 

mărțoagă de cal. Dinapoi, avea câte-va 
căldări legate cari trăncăneau într’una. 
Apropiindu-se de o pădure, începu ai fi 
frică, atunci începîi a-și face singur curaj, 
luă căldările și le troncănea. și mai tare 
și zicea singur cine mă va hauzi va zice 
că eu sunt ghineral, a, ha, ce ghineral ? 
Ghineral e mic, va zice că sunt hâmpărat, 
a, ha ce hâmpărat? Hâmpăratu’i mic de 
tot, va zice că eu sunt Dumnezelea care 
vindecă horbii și Ie dă vedere, hapoi da 
acela și sunt eu, și mai troncăni odată 
căldările de răsună pădurea.

Un cioban sta la marginea drumului 
răzimat d’un copac, și asculta ce zicea 
cioara de țigan. Iute o luă prin pădure 
și-i eși la o cotitură înaintea țiganului, se 
înboldori bine în cojoc și se așeză lângă 
un pod, închise ochii, și când se apropie 
țiganu începu a striga: — Doamne mi- 
Iuește-mă, după mersul tău cel porav te 
cunosc că ești puternic, fie-ți milă de o 
biată oarbă și stai, lasă-mă să dau numai 
cu o șuviță de păr din capul tău pe la 
ochi, și cred că-mi va veni vederea. Ți
ganu atunci se îngâmfă și se credea chiar 
D-zeu și zise :

— Vino ’ncoa hoarbo și te vindecă, 
și-și plecă capul ca să poată oarba ajunge. 
Când își împlântă ciobanul mânile în la
țele țiganului, îl trase jos, apoi ține-te 
pânză să nu te rupi, dăi și trântește la 
țigan până s’a ostenit ciobanu. Când a 
scăpat țiganul și-a uitat și de cal și de 
căldări și o tuli la fugă. Pe drum seîntâlni 
cu un Român :

— Da hunde te duci Românico? în
trebă țiganul. Iacă p’aci încolo, răspunse 
Românii. Haoleo nu te duce p’acilea Ro
mânico că nu e bine. De ce mă țigane ?

Hapoi colo la calea cotită,
Stă oarba pitită,
Pe din sus do cale,
Stă părul meu pale, 
Pe din jos de cale 
Curge ce-a foBt. în min’vale.

(„H. Sat.“) Tonta, Frățilă

POSTA REDACȚIUNEI.
G. D. în F. S’au primit și o parte se 

va publica.
Cătră mierlă. Ca prima încercare 

destul de bine reușită. Nu se poate însă 
publica. Mai încercați!

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisc®

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevăratA 
oă, în vremea de azi e bătătoare ia o> tii 
mulțimea a elor oara ni, a căror sânge ții 
su uri trupești sunt atrofiate și cari în 

■ ma ușurinței din tinerețe ~i prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ea acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt- Trebue sa fie cine-va care sA dea tine
rimii deslușiri binevoitoare. sincere și amA- 
nunțit» în tot ce p ivește viața s-xuală, 
trebue s&. fie cine-va oAru a oamenii sA-și 
încredințeze fă rd teamă, fără sfiala și ou 
încredere nec zurile lor secrete. Dar nu e 
în deajum în<ă a dt-stâ’nui aceste necazuri 
ori și cui, oi treb >e nă ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, conșfiintios, care 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
s-xua'e și știe a jut< și morburilor ce 
deja eventual exist*, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chem re i.tâc de măreață si 
pentru acest scor» e institutul renumit în 
toară țara al I) rului PA.LO* Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII-, Râ- 
kdezi U' 10), unde pe lâ gă disoreția cae 
mai strictă primește ori-eine (atât bărbații 
oat și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul 1 se eliher6ză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără oonturbarea ocupațiunilor cjilnicie 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de <Țile 
repede si ra iica1 CU me'odill Său propriu 
de vindecare, chiar și caz irile cele mal 
neglese, ranel» sifilitr e, boalele de țeve, 
băși'-ă, nervi și șira spinărei, inceput-<rile 
d- corfusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de paimă, slă 
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măturil', boalele de sân'ie, de piele și toate 
boalele o ganelor sexuale femeești. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, căci dacă 
cine 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 ajtirn a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După Încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fie-căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 6re a m. pănă la 5 dre 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. m.)

Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital 
pescialist, Budapesta, VII , Râk6ozi-ikt 10.

Puteri nouă
se câștigă cu Emulsiunea Iui Scott, 
când toate celelalte mijloace rămân 
fără resultat. Este periculos a espe- 
rimenta cu preparate dubioase, când 
e vorba de sănătatea omului, și se 
tratează de

stări de slăbiciune

cari se ivesc la reconvalescenti sau 
în urmă de anemie, oftică și surme
naj. Cine este cu minte, folosește 

preparatul, care în ne
numărate cașuri de slă
biciune s‘a dovedit ca 
folositor si cu efect.»

Acest preparat se nu
mește Emulsiunea lui 
Scott.

Veritabilă numai cu 
marea pescarithti ca 
semn de garanție a 

procedure! lui 
8cott.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 hani

Se capătă în toate 
faimaciiie.

Aviz!
Subscrisul am onoarea a aduce 

la cunoștința Onor, public că mi*am 
deschis

Cancelaria advocatială in Cernești (Xerssest),
Strada principală, în apropiere de 
judecătoria cercuală. Cu stimă

Dr. Ilariu Hoadrea,
112,2—8.) advocat.

Anunț!
Am onoare a aduce la 

cunoștința On. public că sa
lonul meu de croitorie pentru 
dame din 1 Aprilie 1908 în
cepând va fi în

Strada Poeții Mp- 34.
Cu stimă

KLEIN K.,
118,1—3. croitor de dame.

A VIS!
îmi iau permisiunea a aduce la 

cunoștința Onoratilor mei clienți, că, 
din 1 Aprilie a. C. începând am 
preluat cafeneaua „Elite“ și o voiu 
conduce în regie proprie.

îmi voiu da toată silința de a 
satisface cererile onoratei mele clien
tele. rugându-o pentru binevoitorul 
sprijin și semnez

Cu deosebită stimă
IOHAKH MOCK, 

116,1—2. antreprenorul cafenelei „Eliteu.

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

Se plătește provision mare.
Âltaiânos ISank Act. Ges.

Budapest VII: Erzsebet korut 37.
£¥$ ^lAAAAARAI

Ua ta fram® 

rasă HBinzgsiu, de mărime mij
locie este de vânzare cu 600 COfOne 
la FRANZ SCHNELL în Șercaia.

(99,3—3.)

Vând o Vilă
dela băile din Borszek, constatatoare 
din 6 odăi. 2 bucătării și 2 cămări, 
un parc frumos.

Deak Ignâcz, 
conducător Ia cărțile funduare 

(icc,3—5.) Sărkăny corn. Fagâraș.

u iJE

Mr SPRE ATENȚIUNE! -w
înainte de a Vă prevedea cu Stofe de haine bărbătești binevoiți de a lua în vedere 

NOUTĂȚILE de SESON indigene și streine în prăvălia noastră principală, ’ Strada Vămei Nr. 3.

Cu stimă: Depner, Koth & Westemean. |$
£



AVBS! A
onoare a face cunoscut

On. public

IOAN-PETEU
prima fabrică de luminări de Cîară și 

8 i Parafină din Ardeal.
B R A Ș O V, La doi poi umbi.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Brașov,
j Strada Porții 39 ®
---—__ h ■

W” „Gazeta Transilvaniei* cu numerul ă W fileri 

se vinde la zaraful Dumitru la tutungeria, de pe par

cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Oferă luminări de ceara albe pentru 
biserici, coniercianțil-»r cu prețul de 
fl. 41'50 suta de îkg.

: Comandele să primesc numai până la 25 Martie

Primul și cel mai mare și mai bine organizat 
atelier român pentru lăcătușerie și instalări-

publi- —

SLteliexvil xxxexx zpen/trvL 

lăcătușerie'artistică și instalări 
Jnsfa'ăii și Caralisâri ptnun closete cu clătire 
de apă in cmiia înghețului «Bipă <ennțele ce e 
mai moderne și sistematic * cu garanție sigură.

Ecorn mie în costul hx iăiei și a apei p' ele 
8O°/0. Spre couvjiigetea cât este de praeti ă o astfel 
de closetă fe pr ate vedea ori și când >-i funcționând 
la mine fiind crmplet instalată pentru explicare.

Jnfoimațiuni și pie.iminare de spese gratis.
Cu toată stima

•
 Eugeniu Precupu,

Brașov, Strada Castelului Nr. 28.

Invențiune brevetată în toate statele Europene 
si America de Uord.

(,’iwme 
Cleme 
CiNime 
Cisatte
Gumasse. 
Galoel.

de lucru 
Halina 
de vânat, 
de călărit.

original americane pentru Dame, Domn’ și Copii 
iepuri albiile atlas.
Papuri Iu 
Pitpuel de dans 
i'iipiicibegliiiD stică 
î*«>p»ci călduroși 
Papuci de postav

Ghete cu șinoare. 
tr lte<e cu nasturi. 
Ghete cu zug.
Ghete de voi jiu. 
Pauitoti de casă

2$£*“ pentru Dame, Domni și Copii.
Calitate solidă. — Magazin de încălțăminte — filare asortiment

ALFRED IPSEN Kronstadt, Preț',ri ,eftine
rad* Vămii nr. 36, (vis â vis de Cafeneaua Transilvania).

-i & ffiBKSaît fanKn&SigS. reaBffiiaaBsayi

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de 
5 ACID CARBONIC £ 

natural, chemic foarte curat. H rd 
din izvoarele ou aoid carbonic diu Băbe de'a 
Buziaș r^n'mt.e în toaiă lumea neutru fabri
carea de apă gazoasă, oârciutnarilor, 

și alte scopuri industriale.
«rhimhp cu arid CBrbonLo Preparat B vu i ni m q artificial ei puțin sporuio.

Sfi'vlriu «lentia de încredere și eongciențios 
Apă minerala și apă vindecătoare 

în sticle de ’/i Ș' ’A iitre.
Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică. 

Apă de masă de rangul întâiu!!
Informații se dau cu plăcere din partea 
Mu-chonq’s Kohlensăure-Werke und 

Mineraiwasser Versandt in Buziasfurdd, 
telegramelor; MUSCHONG BUZilSFURDQ. Inter. Telef.

------ modern insta'at

Adresa
= Se caută represezitanți locali aloili.

f 
primul măestru român de apaducte, canalisări, 

instalații de gaz și telefoane, 
ewse* BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, 

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

tutului orășănesc.

In curs de 14 ani de când lucrez în Brașov 
ori și ce lucrare uii sa încredințat am exe
cutat spre mulțumirea celor ce m’au onorat 

cu lucrări în branșa mea.

Fie-care posesox a, unei

Trăsuri-motor a lui PUCH! -
economisește mu iți bani și mai m.nU năcaz

B cicle motor:
Siguranță mare;
2 IIP. (35Kg.) 2’/a 2%, 8'/2, 4, 5 &6HP.

Automobile:
construcție simplă. Executare solidă:

8/ 9/ 11/ 20/ Țip/9 /IO /16’ /‘25 ’

Benzin. Ule’u. Pă'ți constitutive
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER

X Primul atelier român de curelărie. X
Primul atelier de curelar român

L.
3 YAS1LIE MUSCALU O o 

3E BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7.
3
£D
3

JZ Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur Q- 
©

o Atelierul meu «ic currlârie se fac șibu
n provăzut cu tot felul de hamuri de lues și pe ntru 

lucru din piele de blanc, precum și tot felul de 
curele de încins, d. e. serpare de piele de tot

•— felul: negre, galbine, de covor cu ținte, care(U este sub conducerea mea proprie. "O
E Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 5’
® cufere, geante <le călătorie și pungi. “U

Totodată mai fac cunoscut, că în. depozitul meu o
Q să află gata : piesei de lemn în orice mărime, îmbrăcate -</)

o in curele fine.
cu stimă Vasilie Muscalii.

X PREȚURI MODERATE. X


