
REDACȚIUXEA, 
ÂtaiiilstraSm Twafla 
Brațov, piața mare nr. 30.

TELEFON Nr. 228.
Scrisori nefranoate nu ne 

primeso.
Manuscripte nu se retrimit. 

Inserate
Be primoHc la Admlnlstrațbjn? 

Brațov și la următoarele 
BIROURI de ANUWȚUR1 : 

In Viena la M. Dukes Nachf., 
•24ux. Âugenî'eld & Emerio Lea
ner, Heinrich Sohalek, A. Op- 
pelik Nachf.. Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. GFolber- 
ger. Ekstoin Bornat, Iuliu Le
opold (VII Erzadbet-khrut).

Prețul liiserțhuilior: o serie 
gamiond pe o coloana 10 hani 
pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă și învo
ială, — RECLAME pe paginii 
£-a o serie 20 bani.

(Număr de Duminecă 13.)

6AZETA apare în flecare zi

AfioMeiiij jeniru Austro-Ungarla: 
Pe un an 24 oor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 8 oor.
H-ril do Duminecă 4 cor. pe an. 

Mim Rafflîuia și sirălaătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 tr„ pe troi luni 10 fr.
fl-rll da Dumineca 8 fr. pa an.

8e pronunieră la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov;
Admlr.lstrnțlunoa, Piața mare 

târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul acasă : Po un an 24 
aor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 8 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, cât și inaerțiunile 
aunt a se plăti înainte.

»r. 70 -Anul LXXI. 1908.Brașov, Vineri 28 Martie (10 Aprilie)

Dacă așa ar fi toți....
Una să faci, ear alta să nu-o lași! 

Așa sunt orânduite lucrurile în lume, 
că una se razimă pe alta și una fără 
de alta nu poate fi. Omukii îi trebue 
aer ca să poată trăi, cum pasere! îi 
trebue aripi ca să sboare. Dar acea
sta nu-i de ajuns. Pe lângăaer îi maâ 
trebue și hrană, și dacă le are pe 
amândouă îi mai trebue ceva mai pre 
sus, îi trebue minte, ca să știe cum 
să le folosească spre binele trupesc 
și sufletesc al lui și al semenilor săi. 
De aici se începe viața omului ca 
făptură socială, de aci se începe cul
tura și civilizațiunea lui.

Tot vorbim de înaintare, dar ce 
facem pentru ea? Cei mai mulți cred 
că e destul, dacă-și dau și ei contri
buția lor pentru școală și abonează 
din când în când pe timp de trei 
luni, ori și de câte o lună, vr’o ga
zetă românească, pentruca apoi în 
cvartalul următor să se lase de ea 
sub cuvânt că i s’a înmulțit lucru la 
casă ori la câmp și nu mai are vreme 
să-o cetească. N’o fi având, zău, când 
timpul prisositor și-l petrece la câte 
un păhar de vin, vorbind și flecărind 
despre toate, numai despre ce trebue 
nu: despre ce e dator să facă ca ce
tățean de treabă și Român bun fără 
încetare iarna și vara — toamna și 
primăvara. Căci ori ce om cu minte, 
vede, că n’ajunge să fi Român și să 
cunoști îndatoririle tale ca Român 
numai când n’ai de lucru, ori ai pu
țin lucru, ci trebue să fi totdeauna 
un fel: supus credincios și cu ochii 
în patru, dacă vreai să fi ostaș vred
nic al neamului tău.

Ce ostaș însă este acela, care 
câte 3 și 6 luni pe an numai știe ce 
se petrece în tabăra lui și așteaptă 
să vie iarna ca să afle iarăși din ga
zetare care o abonează mai mult de 
urât, ce datorește nației sale.

Apoi, iubiților, nu pentru aceea 
ne-am hotărât noi cei dela „Gazetă" 
acum douăzeci de ani, să scoatem 
o gazetă pentru popor, ieftină cum 
n’a mai fost și nici că mai poate fi, 
ei am voit prin această jertfă să în
demnăm poporul să cetească, să se 
cugete și să-și înțeleagă și el meni
rea sa pe acest pământ, să nu mai 
ducă o viață dobitocească, bun nu
mai de a sluji dușmanului său de 
nicovală sau de batjocură.

Am vrut și vrem să-i deșteptăm 
conștiința, să-l îmbărbătăm în lupta 
vieții, să-i ridicăm curagiul, dela care 
atârnă isbândă. Asta ne-a fost scopul, 
iubiți cetitori. Am adus jertfă și am 
muncit cât am putut, dar voi ce ați 
făcut ca să ne ajutați? Cum ați sărit 
să vă împliniți datoria națională față 
cu gazetele noastre credincioase nea
mului?

In cursul anilor mii de bravi ță
rani de ai noștri ni-au înțeles gândul, 
ne-au priceput și ne-au urmat cu cre
dință. — Gânditu-s’au ei însă toți 
serios, că, ca creștin adevărat nu-i de 
ajuns să țini tu singur la cele zece 
poruuci, ci este datoria ta, să stăru- 
ești cu vorba și cu fapta de-a con
vinge și pe semenii tăi, despre adevă
rul acestor porunci? Ce am ajuns, că 
eu mă voiu mântui, având pe suflet 
remușcarea, că n’am făcut nimica să 
se mântue și cei din jurul meu ?

Dar încă fruntașii, conducătorii? 

— Să gândesc ei ce păcate iau pe 
sufletul lor, față cu națiunea și f^ță 
cu cei ce vor urma după noi, când 
stau năimiți și nu fac ce sfânta da
torie cere dela ei ? Conducătorii po
porului, mici și mari, ori unde ar fi 
puși să stea pază, datori sunt să fie 
ca și căpitanii de corabie, cei din urmă, 
cari să se miște din loc, când corabia 
e în primejdie, datori sunt să înfrunte 
moartea de zece și de-o sută de ori 
mai înainte de a lăsa să se prăpă
dească vr’un călător încredințat gri- 
jei lor.

Dacă așa ar fi toți fruntașii și 
conducătorii noștrii dela sate și dela 
orașe, atunci, zău, n’ar mai fi nici o 
plângere, că Românii neștri nu cetesc 
și nu sprijinesc gazetele lor naționale; 
dar nici n’ar mai cuteza suflet de om 
să-și bată joc de noi. Ar vedea tot 
insul, amicul și dușmanul, toată țara 
și lumea, că cu Românul nu mai e de 
glumă, căci a înțeles și el glasul tim
pului.

Nu atât în a face bine, cât mai 
mult în a îndemna, ca să facă și alții 
bine, zace chezășia isbândei românis
mului și a viitorului lui, înaintea că
ruia sunt răspunzători toți cei de as
tăzi, cari știu și au convingerea ma
rilor lor îndatoriri naționale. 

La jubileul „Gazetei".
Societatea Română de Lectura din 

Caransebeș.

Mult stimate D-le Director!
Adunarea generală extraordinară 

a Societății Române de lectură din 
Caransebeș, ținută în 9 (22) Martie 
a. c., având în vedere, că peste 3 
zile dela acel dat, se împlinesc 70 
de. ani, de când apare cea mai ve
che gazetă românească „Gazeta Tran- 
silvaniei" din Brașov, că în 12 (25) 
Martie a. c. își serbează această foaie 
jubileul unei munci deosebite de 70 
de ani, în care timp îndelungat a 
luptat neîntrerupt pentru luminarea 
poporului nostru, exprimându-și ad
mirația față de conducătorii morți și 
vii ai acestei foi, — și-a trimis tri
butul recunoștinței sale prin o tele
gramă, iar acum

având în vedere hotărârea mă
reață luată de D-Voastră, d-le Direc
tor, de a folosi venitul curat, ce-1 
realizați cu edarea numărului jubilar, 
la înființarea unui „Fond pentru aju
torarea ziariștilor și scriitorilor ro- 

‘ mâni", apreciind această faptă nobilă 
a D-Voastră, din încredințarea adu
nării amintite mai sus, Casina Ro
mână din Caransebeș, Vă trimite su
ma de cor. 100 (una sută) numărar, 
cu rugarea, ca să binevoiți a o folosi 
pentru sporirea fondului întemeiat de 
D-Voastră.

Primiți, vă rugăm, asigurarea 
deosebitei noastre stime.

Din ședința comitetului ținută în 
Caransebeș în 23 Martie n. 1908.

Aure! Moaca 
președinte.

Antoniu Seguens Constantin Călțiun iun.
cassar notar

(L. S.)
BraȘOV, 27 Martie (9 Aprilie) 

1908. — Stimate D-le Dr. Aurel 
Mureșianu!

Ca unul din cei mai vechi abo-

nenți din Brașov al „Gazetei", cu 
ocaziunea Jubileului de 70 de ani, 
felicit „Gazeta", precum și pe bine
meritatul și în luptă grea încărunțitul 
ei proprietar și Director Dr. Aurel 

I Mureșianu, dorind „Gazetei" viață 
■ încă mulți 70 de ani, conducătorului- 
' director al „Gazetei* viață lungă în 
I deplină sănătate, putere de rezistență, 
în lupta grea de astăzi pe calea jur
nalisticei, ca să poată continua încă 
mulți ani, binevoitoarea luptă pe ca
lea jurnalisticei, pentru luminarea și 
eluptarea drepturilor națiunei noastre 
românești.

Cu aceasta ocaziune, îmi i-au voia, 
a Vă transmite alăturat 100 Lei în 
1 scris fonciar Urban de București cu 
5°/o Nr. 155880, cu cuponul la l-a 
Iulie de plată, cu acea rugare, să bine
voiți această mică sumă a-o folosi 
ca contribuire pentru fundațiunea, 
care A-ți publicat, că aveți să înfiin
țați, pentru ajutorarea jurnaliștilor și 
scriitoriilor români.

/. Săbădeanu, 
comersant.

CraîOVa, Ianuarie 1908. — Scumpe 
Amice! Apropiându-se marea ta săr
bătoare, jubileul de 70 de ani al bă
trânei „Gazetei" mă grăbesc a-ți tri
mite sincerile mele felicitări și a-ți face 
cele mai călduroase urări pentru pro
speritatea „Gazetei". Dumnezeu să-ți 
dea viață lungă și plină de sănătate 
pentru ca cu puteri nouă să continui 
crâncena luptă pentru deșteptarea 
scumpului nostru popor român și a in- 
prescriptibilelor sale dreptuii naționale.

Pentru cheltuielile, ce le vei avea 
cu numărul jubilar, am trimis tot azi 
cu mandat postai douăzeci coroane.

Amic devotat: 
/. T. Chețianu.

Stimatului Domn
Dr. Aurel Mureșianu

Brașov.
Din incidentul jubileului de 70 ani al 

»Gazetei Transilvaniei*, fundată de băr
bații providențiali de pie memorie George 
Barițiu și Iacob Mureșianu, în zilele de 
primăvară ale anului 1838, ca următoriul 
preademn al acelor decedați, ca Redactor, 
primește și felicitările noastre sincere, do- 
rindu-Ți tărie sufletească și trupească ca 
cu energia și bărbăția-ți cunoscută, să stai 
în fruntea ziarului, care a răspândit atâta 
lumină — în decursul celor șeapte decenii, 
— să stai încă mulți ani fericiți!

Felicitările noastre sunt efectul sim- 
țămintelor de iubire și stimă cătră acel 
organ public, care în partea răsăriteană 
a Transilvaniei, ivindu-se ca o auroră, a 
revărsat raze luminoase și a deșteptat po
porul român din somnul letargic, spre o 
viață nouă.

Razele acestui organ public au stră
bătut șesuri, văi și munți și cu dragoste 
și bucurie sufletească, ne aducem aminte 
de timpul, când părinții noștri iubiți, în
călziți de principiile și adevărurile propa
gate în acest organ întru apărarea drep
turilor poporului român — a limbei, cre
dinței și a datinelor strămoșești, se însu- 
flețiau și conlucrau, se acomodau conform 
graiului viu și dulce, care răsuna din toate 
șirele acestui organ de mare preț.

Admirăm, că acest organ în toate 
timpurile cât de critice, a știut învinge și 
delătura dificultățile ivite ; s’a știut înălța 
peste pasiunile partidelor, și pururea fiind 
la culmea chemării sale, a pertractat ce- 
stiunile cu o prudență rară, cu modera- 
țiune, judecată severă, dar dreaptă, a știut 
lămuri afacerile spre mulțumirea publicu
lui și a dat direcțiunea recerută, pentru re
zolvarea dorită.

Trecutul »Gazetei Transilvaniei* ne 
dă speranța și suntem de convingerea, că 
și în viitor ea va fi reprezentantele cel 
mai fidel și sincer al dorințelor, aspirațiu- 

nilor și drepturilor poporului român — 
bărbații de valoare se vor grupa în jurul 
ei, o vor întări, îi vor asigura existența și 
îi vor păstra cu scumpătate memoria ace
lor, care au condus spiritul ei de viață 
națională.

Rezolvarea obiectelor sulevate în ca
drele acestui organ, va produce starea de 
mulțămită: egala îndreptățire a tuturor 
cetățenilor patriei iubite, — va fi și în 
viitor columna luminoasă, care va conduce 
poporul român la pământul promisiunei,

Primește felicitările noastre și espre- 
siunea deosebitei stime.

Zlatna, 11 Martie 1908.
Iuliu M. Montani, Iuliu Pop,

protopop.

Șiomfalău, 13 Martie. — Prime
ște „Gazeta", și dela noi, ca și dela 
alți frați, salutul de felicitare la Ju
bileul tău de aur cu împlinirea celor 
70 de ani. Omagiu de devotament și 
respect sacru, Ție, Anală românească, 
care 70 de ani a-i vorbit c’un popor 
de 12 milioane în numele Dreptăfțiiși 
al Libertății, — și care popor năsdră- 
van și încă june la vrâsta sa de 70 
de ani te salută în numele Dreptății 
și al Libertății 1

Plecați cu inimă românească :
5. P. Simon. G. C. Câmpeanu. Marius 

P. Simon. /. Sonea. II. Langa.

BfiSimllâC, 18 Martie v, 1908. — 
Cu ocazia jubileului de 70 de ani al 
„Gaz. Transilvaniei", viu în rând cu 
cei dela al 11-lea ceas, și dela coar
nele plugului vă urez ani mulți și fe
riciți, pentru a duce victorios lupta 
uriașă cu puternicii protivnici, iară 
„Gazeta Trans.", să fie hrana minții 
fiecărui bun Român. Căci mare a fost 
scopul acestei Gazete, onoare și glo
rie se cuvine acelor vrednici apostoli 
ai propășirei. Doresc viață lungă „Ga
zetei Transilvaniei", ca și în viitor să 
reverse razele sale de binefăcătoare 
lumină ! Vasiie Letuțu,

plugar-econom.

Făget, Martie 1908, — Să trăiască 
editorul și directorul de astăzi d-1 
Dr. Aurel Mureșianu și redactorii, cari 
au ajuns anul jublilar al 70-lea al 
„Gazetei Transilvaniei". Așa esistând 
Gazeta a fost de un exemplu mare 
pentru toți, căci după vr’o 20—30 
de ani de existență s’au înființat alte 
câteva foi române și la toate acestea 
s’au sporit din ce în ce cetitorii.

Cu toate acestea nici în timpul 
prezent încă n’avem destui cetitori, 
fiindcă nu-s instruiți toți câți știu 
ceti, de-a ceti și foi. Mulți cât ce ies 
dela școală nici nu mai iau cartea în 
mână de fel. Aceștia rămân unde au 
fost, uită și ce au învățat, sămânță 
bună căzută în mărăcini. Ear mulță
mită bunei îngrijiri de cursurile de 
învățat scrisul și cetitul, ce le fac 
acum onorații profesori dela Brad cu 
mulțimea poporului neștiutor de carte 
dela 16 ani în sus pănă la 60 de ani, 
avem speranță că numărul celor ce 
nu știu ceti și scrie se va tot înpu- 
țina. Asta încă e o pildă foarte fru
moasă și vie pentru înaintarea noastră 
culturală și literară 1

Mulțămim toți celor ce au lucrat 
la înființarea și susținerea „Gazetei 
de Transilvania" căci prin ea s’a des
chis poarta culturei la noi. Sfânt lu
cru este cartea. Bunul Dumnezeu să 
țină „Gazeta" ani nesfârșiți, căci ea 
ne-a scos din robia neștiinței. Tră
iască editorul-proprietar, redactorii și 
tipografia 1 Constantin Petruțiu,

maestru curelar.
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Salutul pressei române.
Domnului Director al stăruim

„Gazeta Transilvaniei11
Brașov.

Noi țăranii din România, cari 
conducem de 16 ani ziarul „Gazeta 
Țăranilor" ce apare în satul Mușe- 
tești din județul Argeș (România) și 
care lucrăm pe calea luminoasă a pu- 
blicităței pentru deșteptarea țărăni- 
mei române de aici, salutăm cu res
pect și venerațiune munca depusă 
vreme de 70 de ani și în împrejurări 
atât de grele de ațâți bărbați iluștri 
pentru susținerea valorosului ziar ro
mân „Gazeta Transilvaniei". Facă, 
cerul ca durata „Gazetei Transilva
niei" să fie veșnică ca și existența 
neamului românesc!

In numele „Gazetei Țăranilor": 
MușeteștPArgeș, Martie 1908.

Redacția și Administrația:
//. Valescu.

„Răvașul" revistă culturală ilustrată, ce 
apare în Cluj (anul VI) sub direcțiunea dlui 
Dr. E. Dăianu, scrie :

Iubîleul *Gazelei Transilvaniei* este 
desigur un moment înălțător al vieții 
noastre publice, am putea zice, că în timpul 
din urmă este unicul moment, care în
seamnă o ridicare și o înseninare sufle
tească pentru noi toți. Toată presa noastră 
laudă, admiră, tămăiază »Gazeta« și o 
mulțime de bărbați manifestă din acest 
rar prilej cele mai frumoase sentimente 
față de acest organ, urându-i o viață în
delungată în slujba cinstită a nsamului, 
ca și până acum. Noi luăm cu mare mul
țumire act de toate acestea manifestațiuni, 
în cari pe lângă tot convenționalismul 
obicinuit, observăm și o puternică isbucnire 
de sinceritate și recunoaștere. N ci n’am 
mai putea adauge, dar nici nu aflăm de 
lipsă a mai adauge și noi Ia acest cor 
solemn de urări și giatulări iubilare. 
Pentrucă noi am lăudat «Gazeta* și am 
manifestat pe lângă ea nu de mult, în 
niște vremuri și împrejurări, când o atare 
atitudine eră împreunată cu oarecaro risic; 
atunci când nu numai presa noastră, ci și 
multi bârbăți, cari se credeau ori erau 
socotiți de conducători, militau atât de 
ostili contra foii iubilare — pe cari azi 
o preamăresc, — încât unii publicau broșuri, 
în mu de exemplare, contra ei, iar alții 
în «adunări poporale» — menite desigur 
pentru alte scopuri mai vrednice — aflau 
de lipsă a ridica cuvânt împotriva ei și a 
stoarce din gura «poporului suveran* stri
găte de «peară Gazeta*.

De aceea noi facem o loială mărtu
risire constatând acum, că toate acele 
porniri au încetat, și azi cu un glas și cu 
o inimă tot poporul, de sus, până jos. 
laudă și preamărește «Gazeta* dorindu-i, 
nu perire, ci viață cât mai îndelungată. 
Iată ce ne înveselește din prilejul acestui 
iubi leu.

Rătăcirile se îndreaptă, huiduielile se 
țrescliimbă în osanale și porecla în renume. 
Acesta este darul cel mai frumos de re
cunoștință și reparație ce i-s’a adus «Ga
zetei* pentru multele, foarte multele ne
dreptăți, ce s’au comis și față de ea, și 
față de conducătorii ei, întocmai cum s’au

FOILETONUL «GAZ. TRANS.*

Aureliu si Luciliu.
9

— O alegorie. —■

Aureliu și Luciliu erau doi vechi 
prietini. Din mica copilărie crescu
seră împreună, și erau nedespărțiți. 
Insă după terminarea studiilor, soar- 
tea și aplicările lor firești îi îndrep
tară pe cărări deosebite, și multă 
vreme nu știură decât din auzite 
unul de altul. Prin talentele lor 
unul a devenit milionar, altul poet. 
Erau aproape bătrâni, când întâm
plarea, sau poate dorința de a se 
vedea. îi făcu să se întâlnească; și 
se găsiră tot așa de buni prietini, 
ca și atunci, când se urcau în co
pacii din pădurea satului și vămuiau 
cuiburile paserilor împreună.

— Ce repede trece timpul, dragă 
Aurel ! — zise Luciliu. — Sunt 35 
de ani de când eram pe băncile 
școalei, și par’că numai ieri a fost. 
Mai ții minte, când făceam două 

comis aproape față de toți bărbații cu ca
racter și cu consecvență politică, ce i-am 
avut ori îi avem noi Românii.

Faptul acesta poate servi »Gazetei« 
drept satisfacție, iar bărbaților noștri de 
principii și de caracter, drept oarecare 
mângăiere și nădejde, că chiar și în epoca 
celei mai primejdioase demagogii, mai 
resbate câte odată, oricât de târziu, recu
noașterea adevărului și a intențiunilor 
curate.

încolo noi respectăm în «Gazeta 
Transilvaniei» nu atât venerabila vîrstă 
de 70 ani, — care mai ales este relevată 
— ci cu deosebire ațitudinea consecventă, 
deamnă și pururea cinstită, ce a dovedit 
în aceasta lungă vîrstă a sa. E un merit, 
negreșit, și acela de a exista, de a persista, 
atunci, când toate împrejurările ți-s nefa
vorabile, când totul țintește la stingerea 
ta, când zi de zi trebue să-ti cucerești 
dreptul de existință, zi de zi trebue să-ți 
storci într’o luptă grea mijloacele vieții, 
și când zi de zi trebue să te naști așazicând 
de nou, ca să ajungi aceasta vîrstă vene
rabilă a vieții; e desigur un mare merit. 
Dar între astfel de împrejurări viforoase, 
e cu mult mai mare meritul de a rămânea 
acelaș în ciuda tuturor împrejurărilor 
sciiimbăcioase și dușmănoase; e cu mult 
mai mare meritul de a-ți păstra sufletul 
neatins de ispite, de a-ți păstra voința 
neslăbită de atâtea zădărnicii, de a-ți 
păstra personalitatea nealterată de atâtea 
netrebnicii; și a rămânea vecinie treaz și 
entusiast, vecinie răbdător, cumpătat, și 
energic; vecinie credincios eului tău și 
neabătut dela ținta ce ți-ai fixat, străluci
toare prin neguri, în depărtatul orisont 
al nădejdilor tale vii.

Meritul acesta al atitudine) lăudate, 
crește nespus de mult prin faptul dureros 
și atât de instructiv, că »Gazeta« a avut 
să înfrunte în cursul vremilor nu numai 
piedeci de ordin general, ci foarte adese
ori piedeci puse chiar din partea alor noștri, 
de multeori chiar de conducerea oficială, 
răpită și ea în atâtea rânduri de cureniele 
destructive, pe care un organ conștient, 
condus de bărbați prevăzători și cu răs
pundere, înaintea propriei conștiente, și a 
istoriei, trebuiau să le combată.

Virtutea «Gazetei* a 1'ost ca și în 
fața curentelor populare, uneori demago
gice, a avut bărbăția să stee sentinelă ne- 
clintintă, chiar și când adversariiei îi svârleau 
acusa grea a trădării, o apucătură aceasta 
care nici astăzi n’aieșit din usul acelorași 
condeie demagogice dedate a abusă și de 
popor, și de adevăr.

Acest merit dă toată frumseța etică 
jubileului «Gazetei* și acest fapt, recunoscut 
deopotrivă azi, de aderenți, ca și de ad
versari, îmbracă într’o aureolă frumoasă 
pe bărbații «Gjzetei«, cari s’au încălzit din 
sufletul neamului și s’au luminat la lumina 
geniului nostru național; iar unitatea etică 
a sufletelor lor constituie o trăsătură de 
frurnseță incomparabila pentru «Gazeta*, 
dar ea își revarsă undele sale luminoase 
șFasupra rassei noastre întregi, cel puțin 
pentru epoca ce a parcurso.

Altfel toată lungimea vârstei n’ar 
avea decât un preț statistic. Mai sunt ele 
gazete vechi, cu mult mai vechi, dar acelea 
sunt simple întreprinderi industriale, cari 
au servit când o direcție, când alta, Cine 
se emoționează de vârsta lor? Poate în
treprinzătorii, cari le pismm-sc afacerile.

Sunt iarăș gazete, cari într’o vârstă 
cu mult mai scurtă, au făcut nenumărate

cete din tovarășii noș ri și ne jucam 
de a Turcii și Românii pe valea Tro
ianului, până când ne apucă amur
gul sării pe sub fagii din livezi?

— Ce fericiți eram noi atunci! 
— răspunse Aureliu .— Dar visurile 
și iluziun le sboară împreună cu anii 
tinereții. E bine de voi poeții, caii 
aveți darul de a visă toată viața.

— Da, plăcută e visarea și fru
moasă e icoana vieții în vis; dar 
grea e realitatea ei, mai ales când 
n’ai cu ce-i îndestuli trebuințele. Mă 
mir de tine, cum îți petreci zilele 
în aceste ziduri, când ai putea să 
trăiești în aerul renăscător de pe 
frumoasele tale domenii.

— Dar unde poți, scumpe Au
relie? Procesele, politica și felurite 
alte afaceri mă rețin mereu în oraș. 
Tocmai voiam să ies, eă mai răsuflu 
puțin, și o să fe rog să mă însoțești. 
Vom petrece câteva zile senine, și 
voiu fi foarte fericit, dacă îți vei 
alege una din vilele mele, ca să te 
stabilești acolo pentru tot restul vieții. 

salturi mortale, și feliurite evoluțiuni, 
încât ar avea prilejuri de a iubila aniver
sarul a cine știe câte schimbări de principii 
și de direcții... Dar cui îi trece prin minte 
să se oprească la iubîleul acestui fel de 
reptile intelectuale?

Despre «Gazeta Transilvaniei* însă 
e constrânsă să recunoască azi fleștecare 
foaie românească, că a fost pururea con
secventă, pururea credincioasă și loială 
principiilor, cari i-au dat naștere și căror a 
slujit viața întreagă. O recunoaște» Unirea» 
dela Blaj, cu care a avut într’o vreme 
puternice conflicte și lupte pe tema unor 
chestiuni bisericești; o recunoaște «Liber
tatea* din Orăștie cu care de atâtea ori 
B’a tăiat în săbii — o recunoaște până și 
«Tribuna* din Arad și «Lupta* din Buda
pesta, care până de curând se jurau pe 
cer și stele, într’un sens cu totul contrar. 
Aceasta atitudine Impunătoare a Gazetei, 
care formează gloria ei deosebită, și care 
o ridică peste nivelul obicinuit al foițelor 
efemere și o pune la înălțimea unui ade
vărat organ național, se daiorește negreșit 
faptului, că a avut în fruntea sa totdeauna 
bărbați, oameni întregi și integri, perso
nalități isprăvite și desăvârșite în chemarea 
lor, oameni în sfârșit chemați a sta la 
niște posturi de sentinelă, vecinie trează 
și vitează, cum este postul unui director 
de ziar național. De aceea ne aducem cu 
respect aminte de aceste personalități în
tregi, cari și au pus sufletul, nu numai 
condeiul — și ei aveau mai mult suflet, 
decât condeiu — în serviciul »Gazetei«: 
de un George Bariț, de Andrei Murășan, 
lacab Murășan, șiia vreInicul lor urmaș 
Dr. Aurel Murășan!

Dar în acelaș timp nu trebue să ne 
uităm nici de ceata acea de eroi fără de 
nume, cari au format necontenit garda 
de onoare și de muncă a șefilor; de acei 
devotați colaboratori, interni și externi, 
cari și-au socotit de onoare a lucra po 
lângă ei, în buna conștiință că fac o sacră 
apostolie culturală punând puterile lor ti
nere pe lângă forțele înțelepților bătrâni. 
Se cuvine să ne aducem aminte de acești 
uitați sau neștiuțî, modești diacon', cari 
au făcut slujba grea a apostoliei culturale 
pe lângă acei arhierei ai condeielor de 
cârmuire și călăuzire a obștei întregi. 
Câți nu și-au cules, aproape și de departe, 
cele mai alese simțiri alo inimei lor curate, 
cele mai înalte gândiri ale minții lor lu
minate, ca să le depună zi de zi ca o 
jertfă pe altarul acesta al împărtășirei d9 
obște a sufletelor românești de pretu
tindeni».

Unii din ei nu s’au mai putut deslipi | 
de «Gazetă*, nici când s’au expatriat, pă
răsind părinți și frați, țara și locul nașterii, 
cu toate dulcețile ce robesc mai ales ini- j 
mile duioșilor noștri ardeleni, cum au 
fost frații Densușan, și mai ales acel 
Teofil Frâncu, care a păstrat «Gazetei* 
ca și satului .său Benic, nesclvmbata sa 
dragoste până la mormânt. Alții eșiți din 
seminariile bisericei române, mai ales dela 
Blaj, înainte de a întră în slujba sfântului 
altar, ce-i așteaptă, și-au depus la acest 
jerîfiloic cultural primițiile de pârgă a 
sufletului lor; și câți din ei legați cu ne
pătrunsele legături1; sufletești,) de obștea, 
căreia »Gazeta« slujia, au rămas pentru 
totdeauna robiți acestei pătimașe munci 
de zilnic sacrificiu, de care nu s’au mai 
putut desface, unii odată cu viața. Doar 
știm bine că câți-va dintre ei ca niște a- 
devărați martiri ai vocațiunei au picat în 
lupta aceasta istovitoare, și și-au dat și

A treia zi, când răsărea soa
rele, o trăsură elegantă cu patru cai 
înaintași, cu un vizitiu voinic pe 
capră, îmbrăcat în romauticul port 
românesc, cu lungi panglice trico
lore la pălărie, dispăreâ în zarea de
părtată pe drumul P....lor. Erau 
cei doi prietini. Mergeau la o moșie 
a lui Aureliu dela poalele mun
ților.

Aci le trebuiră mai multe zile, 
ca să cutreere toată întinderea și să 
vadă toate bogățiile moșiei. Lanuri 
aurite de grâu și alte cereale; vii 
întinse și livezi de pruni, de fânațe 
și de pășune; păduri seculare de ste
jari, de fagi, de mesteacăni și de 
brazi, până în vârful muntelui; dum
brăvi răcoroase, prin mijlocul cărora 
curgeau rîuri limpezi și uniau gla
sul lor șoptitor cu freamătul tainic 
al frunzelor și cu ciripitul paserilor; 
mine de metale și minerale; iar în 
jurul vilelor grădini și curți pentru 
cultura fasanilor și feluritelor pasări 
de casă; stupuri pentru cultura al
binelor : grădini de pomi, de legumi

viața trupească, și cea sufletească, adevă
rată pradă de jertfă pentru venerabila 
«Gazetă* — care, de abia acum are și ea 
un prilej de a gusta din recunoștința cea 
de mult meritată.

Ne aducem deci aminte și de ei, <e, 
acești mari «minorum gentium*, cari au 
trăit necunoscuți, au muncit nerăsplătiți, 
pentru «Gazeta Transilvaniei* — și na 
aducem aminte și de toți aceia, cari au 
format întotdeauna acel mic, dar valora» 
grup de oameni politici, cari au înfruntat 
toate valurile falsei popularități și au 
rămas credincioși »Gazetei« și ideilor de 
continuitate și resistență ale lui Simiea 
Bărnuț, pe care ea le-a profesat — și de
punem și pentru toți o floare de recuno
ștința ei în cununa iubileului acesta rar.

Dar — am dori să nu încheem cu 
atât. Am dori, ca iubîleul acesta plin de 
atâta înțeles, să nu freacă, eac așa, ca ori 
ce iubileu de rând. Să nu ne mulțumii» 
numai cu considerații retrospective Să 
privim și în viitor, și mai ales în viitor. 
Dacă «Gazeta* a fost bună în trecut, daGă 
i-se recunosc sincer calitățile, co i-so re
cunosc, calități cu atât mai prețioase eu 
cât au devenit mai rari, avom poate și 
vr’o datorință față cu ea! Ori poate are 
și eu vro datorință față do sine însaș!

Am dori, ca noi toți, cari o preamărim 
azi unisono, să ne și împlinim faptic da- 
torințele față cu ea, ca nu cumva iubileul 
acesta, ca orice iubileu, să provoace numai 
o descordare de puteri, o oboseală de slăbire.

. . . Iar «Gazeta Transilvaniei* cn- 
noscându-și acum printr’o manifestație 
așa de spontană și sinceră situația, înăl
țimea, rolul și importanța — dovedită din 
toate părțile — am dori ca cu puteri înnoite, 
cu nouă încredere și nădejde, .-.ă-și țină 
poziția cucerită prin munca de 70 ani, și 
întărită de autoritatea morală ce i-s’a 
acordat 3ă și facă, înainte, consecventă, și 
cu energie, rolul istoric ce-1 are în mijlocul 
presoi române, la mulți, mulți ani, și să-și 
vadă isbânda ideilor sale I

De când s’a început desbaterea 
specială a proiectului înăsprirei re
gula ine fitului camere/ deputății na
ționaliști au avut să sufere multe 
neajunsuri din partea președintelui 
dietei, care le lua cuvântul după plac, 
împedecându-i astfel în dreptul lor 
de a combate proiectul dela ordinea 
zilei. Culmea acestor volnicii s’a ajuns 
în ședința de alaltăeri Marți, când 
vicepreședintele Rakowsky a împe- 
decat pe deputății naționaliști Dr. 
Stefan Petrovici și Milan Ivatica să-și 
presente propunerile lor pentru mo
dificarea articolului 2 a proiectului de 
revisuire. Lucrul s’a întâmplat astfel. 
Mai întâiu vorbise dep. Dr. A. Vlad, 
care a combătut pe larg proiectul și 
a arătat îndeosebi, că ședințele de 
16 oare, cum ie fixează noul proiect, 
sunt o imposibilitate. In schimb a 
propus mai multe modificări. După 
ce a mai vorbit contra proiectului și 
dep. Molnar, a luat cuvântul dep. Dr. 
Stefan Petrovici, căreia, voind să dea 
și de flori, și altele câte nu le-aș 
putea spune.

Seara, când se întoarseră acasă, 
se așezară într’un balcon, de unde 
se deschideâ spre apus un orizont 
depărtat și puteai privi un frumos 
tablou al serii.

— Dar ce ți folosesc toate ace
ste averi? — întrebă gânditor Lu
ciliu, după câteva minute de con- 
versare, pe prietinul sau, care se aș
tepta la alte reflexiuoi, poate la cu
vinte de laudă.

— Cum ? Ce folos mai mare îmi 
pot aduce decât mulțămirea, că sunt 
ale mele și că nu le datorez nimănui.

— Iți voiu spune o mică anec
dotă, — replică Luciliu, într’o țară 
din Orient trăiâ un mare negustor 
de pietri prețioase, care avea un frate 
filozof. Acesta veni într’o zi să-l 
viziteze și negustorul îi arăta boga
tele sale comcri de juvaere și de 
pietri cu felurite forme și colori des
fătătoare. — Mulțămesc, îi zise filo
zoful, când terminară. — Pentruce-ini
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cetire propunerilor sale, președintele 
i-a detras cuvântul. Dep. Ivanca a 
avut aceiași soarte. In mijlocul unui 
mare sgomot s’a ridicat dep. Maniu 
și a protestat contra volniciei vice
președintelui, declarând că prin o 
astfel de călcare și esplicare a regu
lamentului, li-se răpește deputaților 
naționaliști dreptul, de a mai lua cu
vântul la proiectul dela ordinea zilei. 
Protestez în contra unei astfel de ex
plicări a regulamentului, a zis d-1 
Maniu, și declar, că aplicându-se și 
violându-se astfel regulamentul, să 
face cu neputință minorității, să ia 
parte mai departe la desbaterile ce 
se urmează. Dep. Jlodsa, voind să 
facă o asemenea declarație, i-s’a luat 
din nou cuvântul și atunci deputății 
naționaliști au părăsit cu toții sala de 
ședințe.

In aceiași zi după amiazi depu
tății naționaliști au ținut o consfă
tuire, în care a decis unanim ca să 
nu mai ia parte la desbaterile pa
ragrafului al treilea al proiectului 
în urma purtărei brutale a președin
telui, care a împedecat pe deputății 
Petrovici, Ivanlța și Hodza să-și pre- 
ssinte propunerile.

In aceiași consfătuire a clubului 
naționalist, deputății s’au ocupat și cu 
noile atacuri de „iridentism" și „pan
slavism" ce li le-au adresat zilele din 
urmă unele ziare șoviniste.

Ziarele guvernamentale au încer
cat adecă în ultimul timp să motiveze 
necesitatea revizuirei regulamentului 
camerei, influințând opinia publică un
gară prin acuzări aduse partidului na
ționalităților, că a conspirat cu cetă
țeni străini la Praga, Moscva și Roma. 
Deși autenticitatea acestei acuzări nu 
poate fi dovedită, partidul protestează 
în contra acestei calomnii și invită pe 
acei, cari au răspândit acest svon, să 
publice numele membrilor partidului 
naționalităților, la cari se referă acu
zarea. *

După părăsirea dietei de cătră j 
deputății naționaliști, s’a continuat 
desbaterea §-lui 2 al proiectului revi
zuirei și s’a votat. La ședința de eri 
Mercuri, na luat parte nici un de
putat naționalist. Incepându-se des
baterea articolului 3 (ultimul) al pro
iectului, dep. Kmety a propus că pro
iectele de recruți și cestiunile comune 
să nu fie desbătute pe baza noului 
regulament și că revizuirea definitivă 
a regulamentului camerei să se facă 
după votarea reformei electorale însă 
înainte de sancționarea ei. Ministrul 
Andrassy a declarat că primește pro
punerea lui Kmety

*
Cercurile politice și ziarele din 

Budapesta se ocupă foarte mult de 
mulțămești, că nu ți-le dăruesc? — 
Știu, că nu mi-le dăruești, dar le-am 
văzut.

Ei bine, eu cred acele pietri 
scumpe aveau o valoare mai mare 
și mai adevărată pentru acela, care 
le-a privit numai câteva minute, ad
mirând frumseți lor, fără preocupa- 
țiune da vre-un câștig material sau 
altă grije, decât pentru negustorul 
care le țineă închise și nu se gândeâ 
decât la câștigul ce-i pot aduce.

— Judecata ta mi-se pare ciu
dată, — zise ademenit Aurelio. — 
Spune-mi, ce ai face tu în locul meu, 
ca aceste averi să-ți aducă mai mult 
folos , decât îmi aduc mie.

— Ascultă ce ași face, iubite 
amice. M'aș grăbi să părăsesc proza 
vieții din orașe și atmosfera lor uci
gătoare. Și, în loc să stau țintuit 
pe scaun, închis ca într’un arest în
tre patru păreți, de unde să nu ies 
decât pentru a înghiți fumul și aerul 
nesănătos al cluburilor și cafenelelor, 
aș trăi mai bine aici la țară. Aș

afacerea consilierului ministerial br. 
Alex. Barkoczy, care eu prilejul unei 
căsătorii civile, la care azistase în 
calitate de martor, n’a voit să se ri
dice de pe scaun în momentul când 
mirii făceau declarația cerută de lege 
și a refuzat să iscălească actul de 
încheiere a căsătoriei,

In conferența ținută Joia trecută 
partidul poporal a hotărât să se iden
tifice cu Barkoczy, adecă să-i ia apă
rarea în cazul când va fi atacat. Ce
lelalte partide însă condamnă pur
tarea lui Barkoczy, care în calitate 
de consilier în ministerul cultelor, a 
demonstrat așa de bătător la ochi 
contra legei căsătoriei civile. Unii văd 
în cazul acesta sâmburele unui con
flict între partidele coalizate, conflict 
ce ar putea avea, eventual, urmări 
serioase. Ziarele partidului indepen- 
dist și ale partidului constituțional 
cer ca baronul Barkoczy să fie stră
mutat din capul secției școlilor medii 
într’un post mai puțin expus.

Contele Apponyi a declarat, într’o 
consfătuire avută cu contele Zichy, 
ministrul curței, și cu ministrul de 
interne contele Andrassy, că du poate 
aproba fără rezervă purtarea lui Bar
koczy. De altă parte a spus, că nu 
se poate lua o măsură disciplinară 
contra acestuia. Ziarul „Pester Lloyd" 
crede de neîndois, că partidul poporal 
catolic va fi solidar cu Barkoczy. Tot 
așa de sigur este însă — zice el — 
că multi alți membrii de frunte ai 
guvernului nu se vor solidariza cu 
partidul poporal. Din atitudinea aces
tuia pare a se vedea că el caută un 
pretext pentru a eși din coaliție și 
de-a se prezintă ca partid de opoziție 
la noile alegeri.

Bildgstlll Statului româll. D-nul Emil 
Costinescu, ministru do finanțe, a depus 
la cameră budgetul general al statului. 
Acest budget în care, se cuprind toate bud
getele ministerelor și cele speciale ale di
feritelor servicii, afară de casa de depu
neri, se ridică la cilra de 411 milioane. 
Din această sumă 406 milioane sunt chel- 
tueli ordinare și 5 milioane fond pentru 
deschiderea de credite suplimentare și ex- 
tra-ordinare.

0 mare întrunire bulgară în Gestiunea 
macedoneană. Marți, după amiazi, s’a ținut 
în Sofia un meeting de 10.000 persoane. 
S’a luat rozoluțiunea de a exprima guver
nului englez cea mai sinceră recunoștință 
pentru propunerea sa, care prevede reforme 
reale în Macedonia, rugându-1 în același 
timp să insiste pentru aducerea propune
re) sale la îndeplinire. Meetingul a expri
mat apoi rocunoștința sa comitetului bal
canic, pressei și poporului englez, precum 
și ziarelor din Rusia și alte tari, cari vor 
susține propunerea ministrului englez Grey. 
Meetingul face apel la ziarele de partid și 
politice, la oamenii de stat ai marilor pu
teri de a interesa parlamentul, pressa și 
opiniunea publică în favoarea propunerilor 
luâ parte împreună cu lucrătorii la 
munca grădinei și a câmpului și la 
glumele lor înveselitoare. Aș ad
miră pomposul răsărit al soarelui și 
lumina lui tainică și dulce în amur
gul serii. Mi-aș umpleă sufletul de 
sublima poezie a nopților de vară. 
Aș trăi pururea în comunicațiune cu 
natura, a cărei priveliște ne mân 
găie, ne desfătează și ne întărește 
sufletul, precum aerul, și fructele ei 
ne întărește corpul. Natura, când 
o știm întreba și o înțelegem, nu 
numai ne arată legile ei ca o bună 
mamă, nu numai ne face stăpâni pe 
uriașele sale puteri și bogății, ci ne 
descopere taine, cari ne încurajază 
și ne înalță. In mijlocul ei, ca în
tr’o cetate veșnică, ne simțim ase
menea zeilor olimpici, pururea ti
neri și nemuritori.

Aș căuta să înființez fabrici 
pentru manufacturi și pentru prelu
crarea productelor; aș întrebuința 
minunata putere a rîurilor pentru 
înflorirea agriculturei și a meseriilor; 
aș înlesni un traiu mai bun pentru 

engleze, cari singure vor garanta ordinea și 
pacea în Macedonia, dând drepturile poli
tice prevăzute de articolul 23 din tratatul 
de Berlin, a cărui neaplicare a pricinuit 
uciderea a 30.000 de persoane în ultimii 
treizeci de ani.

Din camera română.
In ședința de Luni a camerei române, 

după ce s’a votat proiectul de lege pentru 
desființarea taxei pe hectarul de pruni și 
înlocuirea cu taxa pe decalitru, s’a început 
desbaterea proiectului de lege contra tru
sturilor (asociațiuni de acaparare) aren- 
dășești. Se știe că până acum una și ace
iași persoană sau societate, fie română, 
fie străină, putea lua în arândă și exploata 
oricâte moșii și de orice întindere ar fi 
ele. Astfel au ajuns unele familii jidovești 
bogate din România, precum sunt Fișere- 
știi, să țină în arândă zeci de moșii, tră
gând pieiea bietului țăran român.

In contra acestei stări nefirești este 
îndreptată noua lege, a cărei desbatere s’a 
început Luni în camera română. In ședința 
aceasta au luat cuvântul deputății 1. Poe- 
naru Bordea și N. lorga. Primul orator 
admite legea în principiu, propune însă 
unele modificări, căci proiectul de lege, 
dacă ar trece nemodificat, ar constitui un 
pericol social. Dep. lorga aprobă legea, 
declarând că este menită să înlăture sta
rea scandaloasă agrară din Moldova de 
sus.

In ședința de Marți a luat cuvântul 
dep. Take lonescu care combate legea zi
când că adevăratul scop al proiectului este 
lovirea arendășiei și silirea proprietarilor 
de a-și cultiva singuri moșiile. Dep. Titu 

combate de asemenea legea, 
care nu va împedeca de loc pe bogătanul 
Mochi Fișer și familia sa de a ținea ori
câte moșii în arendă. In schimb prin noua 
lege se va ruina o întreagă clasă de aren
dași români. Datorința noastră, zice ora
torul e să întărim clasa arendașilor și să 
realizăm înfrățirea tuturor,

In ședința de eri s’a continuat des
baterea.

Vești din București.
— 26 Martie v. 1908.

Corespondența poștală a României 
cu străinătatea ia pe fiecare an o desvol- 
tare tot mai mare. Acesta e cel mai sigur 
și cel mai caracteristic semn al progre
sului într’o țară.

Dovedește în primul rând o desvol- 
tare a industriei și comerciului și împreună 
cu acestea, în măsură cuvenită și a celor
lalte ramuri de activitate.

Astfel, în anul 1904—1905 au ieșit 
peste graniță și s’au primit de peste gra
niță 22,000,696 corespondente ; în 1905— 
1906 : 25,667,731 ; iar în aniil 1906—1907 : 
28,203,750.

Cele mai multe sunt pentru și din 
Austro-Ungaria, apoi Germania, Franța, 
Bulgaria și America.

Duminecă s’a executat la Azilul „Elena 
Doamna", secția Normală, în fața A. S. 
R. Principesa Maria și A. S. R. mica Prin
cipesa Maria, un nou dans național de sa
lon, dedicat micei Principese, al cărei nu
me îl și poartă — dansul „Mărioară".

o mulțime de alți oameni în jurul 
meu. .Din prisosul averii mele aș 
întemeia așezăminte de cultură și de 
binefacere, și aș căuta să micșorez 
astfel întunerecul și mizeria, în cari 
zac atâția .semeni ai noștri, și să în
lesnesc desvoltarea și cultivarea in
teligențelor alese, cari se ivesc ade
seori în clasele de jos, mai ales în 
poporul dela țară, dar cari rămân 
necultivate și se pierd asemenea flo
rilor ivite printre pietrile unei câm
pii deșarte.

Și atunci, când sufletul meu va 
fi silit să părăsească un corp ostenit 
și uscat de bătrânețe, convins că 
și-a împlinit chiemarea în această 
lume, ei ar trece liniștit și fără re
gret, ca să afle repausul dorit și 
deplina sa libertate în sînul naturei, 
a cărei armonie tainică și sublimă 
a sorbit-o cu atâta lăcomie. Și va 
trece mângâiat, știind că acolo, unde 
se duce, au trecut cei mai iubiți ai 
săi, și au trecut marile spirite, cari 
l-au luminat și l-au încălzit prin o- 
perele lor în scurta sa călătorie pe

Nu se cunoaște încă pănă azi acest 
dans, dar dacă el e înrudit cu jocurile 
noastre naționale, atunci aceasta nu-i face 
decât onoaro d-lui Velescu, profesorul de 
gimnastică, care a îmbogățit repertorul jo
curilor noastre naționale și va contribui 
să facă tot mai răspândit și mai iubit nu
mele, pe care dansul îl poartă în mijlocul 
acelora, cari mai mult »joacă« decât »dan- 
sează«.

Și de sigur așa trebue să fie, căci e 
cunoscută atențiunea pe care autorul nou
lui dans a arătat’o pănă azi, ca profesor 

i de gimnastică, pentru jocurile naționale.
Execuția jocului, la care au mai luat 

parte d-1 Haret, ministrul instrucțiunei pu
blice și secretarul general, d-1 Teodoru, a 
fost repetată după cererea A. S. R.

D-1 Haret a mai cerut apoi la sfârșit 
încă odată execuția jocului.

Orchestra (pian și viori) a fost com
pusă din 12 eleve ale școlii.

*
Un proiect de lege, în adevăr folosi

tor, a fost propus senatului din inițiativă 
parlamentară, acel al repausului dumine
ca!,. El a fost combătut se înțelege de 
membrii, mari-propietari și burghezi, ai 
»maturului« corp și a fost susținut de 
câțiva senatori, dar cu deosebire do șefii 
bisericești. In prima zi voturile pentru și 
contra au fost în paritate, dar pentru a 
dopa oară au biruit adversarii proiectului, 
care nu se puteau împăca cu gândul ca 
afacerile lor la oraș să înceteze în zi do 
sărbătoare, iar țăranul să nu care clăile 
la arie sau grăunțele la gară pentru că, 
vezi Doamne, i-ar veni și lui pofta ca a 
șeaptea zi să se odihnească.

Mitropolitul Primat și Episcopii, cari 
erau de față, au eșit ostentativ din sala 
ședințelor în fața acestui ghiont, pe care 
bogăția l’a dat bisericei și acelora, cari 
încă mai cred cu tot sufletul în mântuirea 
prin ea.

♦
Pentru ridicarea morală a țărănimei 

legea monopolului pentru vânzarea băutu
rilor spirluoase este una dintre operele în 
adevăr frumoase din activitatea legislativă 
a acestui an în România.

Dar ea numai atunci își va produce 
efectele binefăcătoare, când nu va fi exe
cutată ca orice lege, ci când inițiativa pu
blică va căuta singură să se folosească de 
această lege, ca de un mijloc de curățire 
morală în viața țărănimei.

D. Alimănișteanu într’un foarte fru
mos articol din »Viitorul« sfătuește pe 
toți Românii patrioți și iubitori de neam 
să lupte pe toate căile prin mijloacele ce 
această lege le pune la dispoziție ca să 
înlăture plaga alcoolismului din sate. Frun
tașii satelor, prin băncile populare, prin 
cooperativele sătești și chiar prin socie
tățile de temperanță pot lua și conduce 
ele cârciumele, în cari neconsumându-se 
decât vin și bere și numai cu cumpătare 
se poate introduce pe încetul vre-un ziar 
sau vre-o revistă folositoare de cetit, etc.

Tot așa s’a procedat și prin țări!» 
nordice ale Europei, unde s’au văzut ca
zuri că dela o vreme publicul cerea ca și 
vinul și orice băutură alcoolică să se 
scoată din consumație.

In România această lege e un înce
put care însă trebue să aibă, în cele din 
urmă, ca țintă tot slârșitul acesta, spre 

: care se țintește și care în parte s’a ajuns 
în Suedia, Norvegia și Finlanda.

acest pământ; și că atunci, când în 
adâncul veciei, lumea în care trăim 
dupăce își va fi împlinit întreagă 
evoluțiunea existenței sale, și se va 
fi întors în cursul, din care a ieșit, 
— aceeaș putere supremă, veșnică 
și cu dor de viață, care a zidit a- 
ceastă lume, care trăiește în noi și 
se oglindește în conștiința noastră, 
ne va chiema din nou la viață și va 
reîncepe o nouă serie de existențe, 
într’o altă lume, desigur mai bună 
și mai desăvârșită decât aceasta.

Aureliu aprobă cuvintele prie
tenului său, dar urmă a trăi tot ca 
mai înainte. Atențiunea lui se opri 
mai ales asupra părții metafizice a 
reflexiunilor lui Luciliu.

— Ai dreptate — zise dânsul. 
Modul tău de vedere mi-se pare mai 
adevărat și mai conform naturei. 
Dar ce să-i faci deprinderii îuvechite, 
mai ales când este și prea târziu de 
a o mai schimba? îmi place mai 
ales cugetarea ta asupra vieții vii
toare. Această cugetare — cum îmi 
aduc aminte din puținele lecturi ce
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Cum să ne scăpăm școalele ?
S’a scris foarte mult, făcându-se multe 

propuneri cu privire la felul cum ș’ar pli
tei câștigă mijloacele pentru susținerea 
.școalelor noastre confesionale.

Iată ce propune «Unirea*:
1. Tineretul din fiecare comună ro

mânească să se unească în reuniuni cu 
scopul să arândeze ori să ia în parte lo
curi. pe cari să le cultiveze înșiși în săr
bătorile nelegate ori Duminecile după 
amiazi.

Nu poate fi contra dispozițiunilor bi
sericii: preotul lucră Dumineca preamă
rind pe Dumnezeu; tineretul va lucra Du
mineca pentru asigurarea școalei confe
sionale, care e fiica bisericii. Venitul rea
lizat din astfel de întreprinderi să-l deie 
Ia fondul pentru susținerea școalelor.

2. Fieștecare român harnic de lucru 
să închine o zi din an pe altarul școalei 
române, adecă : câștigul realizat din munca 
unei zile să-l toarne la fondul școlar; iar 
domnii, cari au salarii ori penziune, plata 
de pe o zi s’o jertfească pentru școale.

3. Românii în fiecare comună să se 
constitue în reuniuni de înmormântare, 
ori așa numitele vecinate. Fiecare mem
bru să se oblige, că va participa la înmor
mântarea membrilor răposați și va înde
plini gratuit ajutat de alții lucrur le îm
preunate cu înmormântarea: săpatul gropii, 
ducerea mortului, trasul clopotelor etc.

Toți membrii să se oblige, că nu vor 
da pomeni, ci jumătatea cheltueiilor ce 
le-ar fi avut cu pomana o varsă în fondul 
cultural.

4. Toate cununiile dela sate și orașe 
să se restringă la ceremonialul săvârșit în 
biserică și la o simplă masă dată nănașilor 
și membrilor familiei — jumătatea chel
tueiilor împreunate cu ospățul să se dea 
fondului cultural.

5. Preoțimea și învățătorimea noastră 
să îndemne pe cei fără familii și cu avere 
să facă legate pentru școală.

6. Fiecare inteligent să se oblige, că 
pe viitor va călători pe tren cu o clasă 
mai jos decât până acum și diferența va 
da-o fondului cultural.

7. Damele să se prezinte la petreceri 
numai în costum național, iar cruțarea în 
toaletă s’o închine fondului cultural.

8. Domnii noștri cu averi și fără fa
milii să facă furidațiuni pentru asigurarea 
școalelor.

9. Băncile noastre să nu dea divi
dende mai mare decât interesele după de
punerile ce le au: iar restul din plusul 
dividende: să-l dea fondului cultural.

10. Fiecare român adevărat să-și im
pună abținerea dela beutură și dela fumat 
pe un timp mai lung ori mai scurt — după 
puterea de voință -• și prețul acestor ar
ticole de lux să-l dea pentru școală. Ade
vărata jertfă ar fi când cu toții ne-sin 
abținea dela beuturi și fumat. In chipul 
ăsta dela toți românii s’ar realiza un câș
tig de cel puțin 20 milioane într’un sin
gur an.

11. Toate contribuirile și donațiuniJe 
să se facă bisericii, cu îndatorirea să se 
ajute școala respectivă, până va avea ca
racter confesional.

12. Preoții și învățătorii trăind în 
armonie, fiiind între dânșii legătura de 
frate, nu de domn și slugă vor putea lupta 
mai cu efect pentru înrădăcinarea în po
por a ideilor sulevate. In felul acesta 

le făceam și eu dia filozofie și lite
ratură, când eram liber de afaceri 
— această cugetare se află în cele 
mai vechi tradițiuni religioase și fi
lozofice. De unde se vede, că ea a 
licurit în conștiința omenimei dela 
prima ei deșteptare, Ea formează 
fondul religiunii naturale a Ariilor 
și a sistemelor religioase și filozofice 
ale zodiei, născute din religiunea pri
mitivă, cum și a filozofiei Iui Platone 
și a școalei alexandine, care a con
tribuit mare parte la formarea cre
știnismului. Virgiliu, adept al neo
platonismului alexandin, o exprimă 
astfel în cartea a VI a Eneidei:

Ceriul întreg și pământul ș’adâncul cel 
fumed al mării,

Luna cu globu-i de fier și al soarelui astru 
[titanic:

Toate hrănite trăiesc de un spirit, prin 
[totul străbate

Sufletul, unul mișcând pe toate ’n întregnl 
[cel veșnic.

Din el vin șî în el se reîntorc toate fiin
țele viețuitoare,

«Până ce ’n ziua de apoi,,., 
Dupăce ’n mii de rotiri împlini-se-vor anii,

vor fi în stare, pe lângă alte lucruri bune, 
să creeze adevărați apostoli dintre popor 
pentru acțiunea de salvare a școalelor 
noastre,
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se deschide nou abonament pe cuartalul doi 
al anului, la care Invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii fdiei noastre,

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

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

Abonamente numai la numerul poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
cordne, pe șese luni 2 corone

ADMINISTRAȚIUNEA.

ȘTIRILE ZILEI.
— 27 Martio v.

Ședință solemnă la Academie, în urma 
încetării din viață a distinsului botanist 
român Florian Porcius, declarându-se va
cant un loc do membru la Academia ro
mână, a fost ales anul trecut dr. Grecescu 
profesor de universitate în București, cu
noscutul botanist român. Pentru .recepția 
noului ales, Academia română a ținut Luni 
după amiazi o ședință solemnă, la care a 
luat parte un public foarte numeros. Dr. 
Grecescu în cuvântaroa d-sale de recepție, 
a făcut istoria botanicei. A arătat cum 
înainte vreme nu exista această știință si 
că plantele nu serveau decât în medicină. 
A descris rând pe rând lazele prin cari a 
trecut studiul plantelor, până co abia în 
sec. al 16-loa se putea vorbi de știința bo
tanică. Grădinile botanice pe atunci s’au 
înființat. Azi știința botanică cuprinde un 
teren vast, folositor în medicină, agricul
tură, comerf, etc. Autorul vorbește apoi 
de începuturile botanicei în România, prin 
asociația medicilor și natural iști lor din 
lași la 1834, sub conducerea doctorului 
Cihai. Mai târziu am avut pe d-rul Davila 
și în urmă pe dr. D. Brânză, căruia i so 
datorește desvoltarea studiului botanicei 
la noi.

D-lui dr. Grecescu i-a răspuns dl dr. 
Istrati, arătând valoarea noului membru 
al Academiei și importanța botanicei în 
șt'ință.

In amintirea lui Giprian Perumliescu. 
Ni se scrie: In 6 Iunie st. n., a. c, se îm
plinesc 25 ani dela moartea regretatului 
compozitor român Giprian Forumbescu.Dln 
acest incidont se va ridica m monument 
la mormântul Iui Porumbescu în comuna 
Stupea (Bucovina) șl se va oficia și un 
parastas solemn. Pentru ridicarea acestui 

1 monument s’au făcut până acum contribuiri 
în bani din partea societăților românești
Gloată chema-i-va pe toți un zeu la rîul 

[letheic,
Ca să revadă din nou boltuita tărie și iarăș 
Neștiutori de ce a fost, ei volnici să ’nceapă

[trăirea*.*)
Luciliu. — Și nu numai în tra- 

dițiunile vechi, dar și la marii cu
getători ai timpurilor moderne, la 
Giordano Bruno, la Spinoza, în filo
zofia germană vei afla aceeaș cuge
tare. Dintre sistemele filozofice mai 
nouă, ea se află exprimată în cea 
mai frumoasă formă în sistema lui 
A. Schopenhauer, abstracțiune fă
când de pesimismul ei.

♦ *
Dacă vom da acestei istorioare 

un înțeles alegoric, bogatul dintr’însa 
este tipul omului de știință modern 
și al bogatei sale erudițiuni; iar 
prietinul său e spiritul filozofiei și 
poeziei moderne, care caută să es- 
tragă din comorile științei nu numai 
substanțe hrănitoare materiale, ci și 
nectarul divin al înțelepciunii și 
virtuții, Strajan.

*) Aeneis, c. VI v. 174—-251, trad. d.9 G. Coșbuc.

din Lugoj și Arad. Deasemenea și din par
tea societății corale »Carmen« din Bu
curești.

Ședința publică a studenților noștri. 
Publicul român din Brașov și comunele 
învecinate este invitat la ședința publică 
a societăților de lectură a elevilor dela 
gimnaziul și șoala comercială din Brașov 
ce se va ținea Duminecă, în 30 Martie v. 
(12 Aprilie n ) 1908, la orele 6 sara, în 
sala cea mare a gimnaziului român din 
loc cu următorul program: 1. Cuvânt de 
deschidere. 2. «Octavian Goga«, diserta-, 
țiune de Iosif Vlad, ci. VIII g. 3. »Scri- 
soare dela Muselin-Selo* de G. Coșbuc, 
declamată de Coriolan Buracu, cl. VIII g.
4. Trei cântece pentru cor de bărbați: «) 
W. A. Mozart: »Cântec de uniro*. ft) A. 
Bena: «Era o seară lină*. c) A. Bena: »La 
fântână«. 5. «Mama în poezia poporală«, 
disertațiune de Dionisie Marcu, cl. III co- 
mercială.56. «Caii țiganului*, de T. Speranță- 
declamată de Ion ■iVinlilă, cl. VIII gimn 
7. Trei cântece pentru cor mixt: «) F. 
Mendelssohn-Bartholdy; »La anul nou«. ft) 
G. Dima: «Cântec de vară*, c) G. Dima: 
«Ostașii*. Contribuiri benevole pe sama 
societăților (jumătate din ele sunt menite 
pentru masa studenților) se primesc cu 
mulțăraită. Publicul este rugat a aduce cu 
sine tecstul cântecelor,

Biserica română ort. Sf. Măria din 
Cleveland. »Românul« din Cleveland aduce 
chipul acestei nouă biserici române din 
Cleveland, scriind între altele: B’serica oste 
zidită din cărămidă roșie de calitate bună 
și fină, Cheltuielile zidirei se acopere din 
împrumutul de 10,000 dolari luat dela The 
United Banking and Savings Co. Corner 
Pearl și Lorain str din Cleveland O. Lu
crarea se face sub antreprisa d-lui Petru 
Farcașiu, constructor, președintelo com. 
par. ort. rom. caro prin zelul său neobosit, 
împreună cu actualul comitet parochial a 
adus starea bisericoi ia nivolul neașteptat. 
Cu colectele este singur d-1 P. Farcașiu, 
preș. par. în puternicii-, în care cauză s’au 
și lansat apeluri în toate părțile Americei 
cătră frații români buni de inimă și ade
vărat' creștini. Sfântul locaș va fi în scurt 
timp cam pe sfintele sărbători ale Învierii 
Domnului gata. S’a făcut demersurile ne
cesare pantru trimiterea unui preot din 
partea Conzistorului Archidiecesap în locul 
fostului preot Moise Balea, dimisionat din 
această parochie.

Sărbătorirea scriitorului rus Tolstoi. 
Din Petersburg se anunță, că marele scrii
tor și cugetător rus Tolstoi se ocupă a- 
cuma cu educația copiilor de țărani de pe 
domeniul lui, pe cari îi învață geografie, 
istorie și religie. Directorul comitetului ru
sesc însărcinat cu aranjarea sărbătoririi 
lui Tolstoi, care a fost în străinătate, s’a 
întors în Petersburg și a comunicat ca în 
Paris, Berlin și Londra s’au format comi- 

■ teto pentru a pune la cale sărbătorirea 
marelui scriitor în acele orașe. In fruntea 
comitetului din Paris sunt savanții Ana
tole France și Leroy-Beaulieu.J In Peters
burg este vorba, ca să se tipărească 40,000 
de cărți de citire cu bucăți din operele lui 
Tolștoi. Primarul Petersburgului a hotărât 
să introducă în toato școlile operile lui 
Tolstoi și șă fundeze cu ocazia aniversarei 
nașterei marelui scriitor, .instituții cultu
ralo și filantropice în mare număr.

0 alegere de preot cu ajutorul gen- 
darillilor. Duminecă s’a făcut alegerea unui

Pînea cea de toate zilele...
— După un vecliiu cântec gorman —

«Mi-e foame, dragă mamă: nu e pâne? 
Mi-e foame, și să știi că o să mor!«
— «Mai rabdă, puiul mamei, pănă mâne 
Că mâne ese plugul pe ogor«.

«Mi-e foame, dragă mamă; nu e pâne?
De atâta vreme tot m’ai amânat...
— «Mai rabdă, puiul mamei, până mâne, 
Că mâne vom ieși la sămănat«.

«Mi-e foame, mamă dragă; nu e pâne?
Nu-ți este teamă oare c’oi muri?...*
— «Mai rabdă, puiul mamei, până mâne, 
Că grâul până mâni va răsări....*

«Mi-e foame, mamă dragă; nu o pâne?« 
Destule zile am plâns și am răbdat...
— «Mai rabdă, puiul mamei, până mâne, 
Că înâne-i grâul bun de secerat*.

«Mi-e foame, dragă mamă; nu e pâne?
Vezi, inima mea bate tot mai rar...«
— «Mai rabdă, puiul mamei, până mâne, 
Că grâul nostru este la morar*.

al doilea preot în fruntașa comună Râșnov 
Dintre patru candidați, cari au concurat 
la acest post, a întrunit voturi numai can
didatul oficial, învățătorul loan Nan, care 
a fost declarat ales. O deputațiuno de pa
rochieni din Râșnov, cari s’au presentat 
eri în localul redacțiunei noastre, ne-au. 
povestit lucruri scârboase și aproape de 
necrezut despre decursul acestei alegeri. 
Pentru forțarea alegerei, căreia s’a opus 
o parte însemnată a parohienilor, cerând 
să se faeă alegerea pe baza publicăreî 
unui concurs pentru parochie do cl. II șî 
nu de cl. I. — comisarul consistorial Mol
dovan, protopopul Sighișoarei, a recvirat 
ajutorul gendarmeriei și trecând la ordinea 
zilei peste dorințele acestor parochieni. a 
forțat alegerea cu ajutorul gendarmilor 
plasați la ușa și în fața altarului bisericei. 
O parte din parochieni s’a abținut dela 
votare. Conlocuitorii Sași s’au crucit, vă
zând scandalul nemaipomenit, prin care 
s’a profanat locașul dumnezeesc și s’a 
făcut do batjocură constituția bisericească.

Muncitorii din America sperează să 
capete de lucru. Cotim în ziarul român 
^America" diu Cleveland : Compania do 
tronuri «New-York Central Railroad Co’.« 
a făcut o comandă uriașă la mai multe fa
brici de fer din toate părțile Statelor-Unito 
ca. și care nu a fost do mult. Societatea 
amintită a căilor lorato a comandat anume 
136 mașini (locomotive) noue și 24 mii de 
tono de șine de tren și de asemenea va 
comanda mai multe mii de vagoane. Și
nele se vor depune în partea răsăriteană 
dela Buffalo. Suma caro o va plăti socie
tatea do tron fabricelor pentru comanda 
de șine și locomotive, va fi de 30 de mi
lioane dolari. Marea comandă a societății 
ne face o ideo plăcută despre viitorul a- 
propiat al câtorva zeci de mii de munci
tori, cari vor lucra pe la fabricile de fer 
și cari se vor bucura do plăți și câștiguri 
îndestulitoare. Asemenea și multele știri 
ce se ivesc de ici și de colo din diferite 
părți, ne face să credem, că mizerabila 
stare și criză în care ne aflăm ar fi pe 
gătate. Așa do pildă marea fabrică de lo- 

I comotive ’ (mașini) «Pittsburg-Wood Ru«, 
i care de câteva luni de zile stă în nelu- 
crare, zilele acestea își va începe din nou 

■ lucrările. Fabrica a primit în timpul din 
; urmă foarte multe comande de mașini.
Fabrica va ocupa mai multe sute de in
dustriași forări și lăcătuși bine plătiți.

Adunare poporală. Conducătorii parti
dului social-democrat din loc organisează 

’ o mare adunare poporală, pe ziua de Du- 
j miiiecă 10 Aprilie st. n., a. c., după amiazi 
i la orele 3, în sala, pavilonului de sticlă al 
' Berăriei Nr. 5, (Brașov-vechiu, str. Lungă). 
La ordinea zilei: 1. Starea politică econo- 

' mică-socială. 2. Voiul universal, egal și 
secret.

Nici bătrânii nu mai află milă.Numai 
| află în America nimenea milă față de sis* 
j ternul do exploatare nici chiar moșnegii, 
i In Chicago, scrie «Românul*, s’a format $ 
I societate, care ș’a pus de țintă susținerea 
' bătrânilor neputincioși. Fiecare bătrân, care 
! are ceva, avere, și și-o dă societății, va fi 
susținut până la capătul vieții, așa zicea 
programul companiei. S’au găsit mai mulți 
oameni, cari din rămășițele averei au voit 
să’și asigureze o moarte liniștită. Acuma 

i compania s’a declarat falimentată șl toți 
1 sunt dați afară în stradă fără nici un ban. 

Cei mai multi dintre ei ,și-au luat viața 
iar ceilalți se pregătesc să’i urmeze.
«Mi-e foame, dragă mamă, nu e pâne? 
Ah, tare mi-este teamă c’o să mor..,* 
— «Mai rabdă, puiul mamei, până mâne 
Că mâne scoatem pânea din cuptor*.

Dar când crescu mirosul pânei coapte, 
Odorul mamei galben ca un spic 
tși închinase fruntea peste noapte — 
Și de atunci n’a mai cerut nimic...

„Semănătorul11. St. O. Iosif.

Legenda cucului.
Cică într’un sat trăiau doi frați: pe 

unul îl chema Ion și pe celalalt Cucu.
Cucu erâ mai mic, un băețandru cana 

de optsprezece primăveri, dar Ion, erâ om 
în toată firea și însurat și fiindcă erau 
frați buni, ședeau eu toții la un loc. Cucu 
ținea tare mult la Ion și-l ajută la toate, 
însă acesta eră cam sanchiu și-și cam te
mea nevasta. Ea eră un puiu de femeie 
și jumătate, frumoasă și vrednică și apoi 
Ion mai era și cam boleros; toate trebu
rile casei le lăsă pe spinarea Iul Cucu, iar 
el nu umblă decât după câștig, ceeace făcu 
pe nevasta lui să ție mult la Cucu, ba încă 
să-l îngrijească să nu sufere de nimica; 
bunăoară, la joc cine ieșeă cu cămașa cea
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Arestarea unor debutați finlandezi. 
Ziarul »Frankfurter Anzeiger» află din 
Hellsingfors (Finlanda), că nouă deputați 
social-democrați, din dieta finlandeză, au 
fost arestați. Guvernatorul general a afișat 
9 proclamație cătră popor, anunțând că 
dacă se vor produce turburări, se vor In
troduce și în Finlanda legile escepționale.

Nobilimea rusească contra Dumei. Con
gresul nobilimei rusești a hotărât să tri
mită o deputăție specială la Țar, căruia 
să-i comunice hotărârile congresului. De
putăția so compune din contele Pobrinski, 
prinții Casaskin Rostopcin, Nariskin, Sa
marin și Krucenko. Rezoluțiunea congre
sului conține un pasagiu foarte vehement 
contra Dumei. Intre altele, iată ce se spune 
în acea rezoluție :

»Noua ilustrație, Duma, este o răs
turnare a tuturor tradițiilor istorico din 
Rusia. In plănuita democratizare a admi
nistrației e zdruncinat principiul monar
hiei, atât de prețios poporului rus. Ea în
seamnă negarea celor mai frumoase mo- 
mento în istoria Rusiei«. Se așteaptă cu 
mare norăbdare răspunsul Țarului.

Un nou dar al miliardarului Carnegie. 
Din New-York se anunță, că miliardarul 
Carnegie a donat 25 milioane de franci 
pentru fondul de pensie al profesorilor de 
aci. Până acuma Carnegie a donat 750 de 
milioane pentru scopuri culturale în New- 
York.

Gftți sunt fără de lucru în New-York. 
Nici mai mult nici mai puțin de 500.000 
dintre cari douăsute de mii membrii în 
diferite uniuni de muncitori. Iar dacă să 
iau în considerare și aceia, cari lucră nu
mai 2—3 zile pe săptămână, atunci numă
rul se urcă la cifra de 700 de mii.

Condamnarea unui general 'francez. 
Tribunalul din Verdun a condamnat la un 
an închisoare pe generalul Orion pentru 
că a insultat pe un jandarm în exercițiul 
funcțiunei. Lucrurile s’au întâmplat astfel: 
Un băiat a dat foc unei case fără voia ini 
Generalul, care era de față, a spus jandar
mului, care voia să aresteze pe băiat, că 
acesta nu e vinovat și să nu-1 aresteze. 
Jandarmul n’a vrut să asculte și atunci 
generalul, în iritarea de care era cuprins, 
a apucat pe jandarm do braț și a voit 
să-l împiedico a aresta pe băiat. Acest fapt 
a fost considerat de tribunal ca o insultă 
în exercițiul funcțiunei și a condamnat pe 
general la un an închisoare.

Scad emigrările. Se vestește din New- 
York că cu finele lunei Martie cu 100.000 
de emigranți va fi mai mică statistica față 
de anul trecut calculat din 1 Ian, pănă la 
finea lui Martie.

Ull monstru- Se spune, eă în satul 
Cața o bivolă a fătat un mălac, al cărui 
cap este lungăreț, urechile-i sunt mici să- 
raănând cil ale caprelor, trunchiul corpu
lui este normal, coada e scurtă ca și cum 
s’ar li retezat întradins, piciorul drept de 
dindărăt este mai scurt, încât abia este de 
jumătate ca de obiceiu. Acest picior o aco
perit. cu piele. Dela piciorul stâng lipsesc 
mai multe oscioare, între- cari osul șoldu
lui. Mai este la piciorul stâng o găiirice; 
se văd și niște ghiară.

Nu mai vin oameni la America — 
scrie foaia »Românul« din Cleveland. Și 
bino fac. Până ce nu să încep lucrările să 
mai frumoasă si cu brâul bătut cu măr
gele și cu fluturi, decât Cucu; lucru ce 
cam dădti de bănuit în lume și să vor
bească gurile rele, vorbe cu înțelesuri ciu
date.

Ori cât de bine eră corcolit băiatul 
el nu băgă în seamă la nimic, că, el știă 
că muncește și face să fie răsplătit măcar 
cu atâta și apoi gândurile Iul eraulabrân- 
dușile de fete din sat, cu cari Duminecile 
se țineă de^nână la horă și cu cari pe
trecea în tâlcuri și cimilituri la șezători.

Dar vorbește azi, vorbește mâne, o 
mid ori cât de surd ar fi, fi-se pare că 
aude și cel prost că înțelege. Și Ion bagă 
cu vremea, așa în oap, gânduri, că lumea 
par’că are dreptate, că. prea îl dichisește 
pe Cucu, Catrina lui — cum o chemă — 
și prea îl laudă la lume. Și oare în lipsa 
lui nu-i vr’o drăcie pe acasă? Și prinse 
a-și spionă nevasta : — Nu cumva chitește 
ceva ?

Și lucru dracului, destul să ți între 
astfel de gărgăuni în cap, c’apoi nu scapi 
așa cu ușorul. Și zi cu zi, prinse să-l 
roadă bănuiala și să-și zică ; Cum se poate 
femeia lui să-l înșele — femeia lui cu care 
s’a luat din dragoste. SI încă cu cine? Cu 
fratele lui.

Și se uită, și ascultă; când vorbea 
nevasta cu Cucu, i-se păreă că privirile 
n’au decât lumina dragostei și tot cuvân

meargă iară bine să nici nu vină nimenea 
ca să sporească numărul acelora cari su- 
fer foame. Numai aceia să pornească de 
acasă, cari primesc dela cunoscuții lor do 
aici, că-i pot asigura că vor căpăta de 
lucru In luna Februarie nu au mai venit 
din Ungaria decât 1869 de oameni, până 
când anul trecut au venit în luna asta 15 
mii 58 persoane.

Isprăvile bandelor din Macedonia. 
Iată câteva cifre din tabloul făcut de ins
pectorul general, pe baza datelor oficiale, 
privitoare la luptele bandelor bulgare, gre
cești și sârbești cu trupele turcești în cei 
doi din urmă ani (14 Martie 1906 —13 Mar
tie 1907 și 14 Martie 1907 — 13 Martie 
1908): Rozultatele totale ale urmărirei 
bandelor sunt aproape egale în acești doi 
ani. In 1906 — 1907, au fost omorâți 461 
bandiți, 21 răniți și 77 prinși teferi. In a- 
nul următor au fost omorâți 482, răniți 
17 și prinși 83. Numărul bandiților bulgari 
și sârbi omorâți în 1907 a lost mai mare 
ca în cel precedent (333 Bulgari și 46 
Sârbi în 1907 față de 241 Bulgari și 30 
Sârbi în anul precedent). Numărul bandi
ților greci căzuți în 1907 a fost numai de 
103 față de 181 în anul 1906—13 Martie 
1907. Se constată deci o micșorare simți
toare. Perdarile suferite de trupele tur
cești în urmărirea bandelor au fost în 
1907—1908 mai mici ca în anul precedent. 
In 1906—1907 au căzut 73 do oameni: în 
1907—1908 numai 50. Numărul răniților 
e aproape egal; 1907—1908 au fost răniți 
90, iar în anul următor 95.

Cum S8 înșală omul. Un biet maghiar 
cu numele Novak Jozsef a voit să plece 
din Cleveland. S’a dus la stațiunea Nickel 
Plate, să aștepte plecarea trenului. Plira- 
bându-se pe peron s’a legat de el un domn 
foarte prietinos, cu gură dulce și în scurtă 
vreme sau făcut pretini. Când vorbeau ei 
mai bine, iacă vine un străin și le arată 
un portmoneu găsit, zicând cătră Novak: 
va li desigur al d-tale; după cum să vede 
după scrisorile din el, sunt în limbă străină. 
Și frunzărind prin el a lăsat să se zărească 
o bancnotă de o sută de dolari. Novak la
com de bani a și zis: da este a) meu. A 
luat portmoneul. Atunci i-a zis prietinul : 
vezi omul acela cinstit, ți-a găsit banii, ar 
fi cu cale ca să-l cinstești cu ceva. El din 
nefericire nu avuse la sine numai o notă 
de 50 dolari A dat’o aceia. Omul s’a dus 
și nu peste mult s’a dus și prietinul lui. 
Când a deschis portmoneul câștigat pe 
stradă, ca să’și vază bogăția a găsit o hâr
tie de 100 dolari... falșă. A văzut că l’a în
șelat. A mers la poliție, dar a fost târziu, 
nu a mai găsit nici banii, nici prietinii. 
Aviz fraților noștri români! Nu este fără 
interes să amintim, că o femeo maghiară 
s’a nizuit ca să-l răzbune pe sărmanul No
vak. S’o fi simțit chemată la acest lucru 
do oarece și pe ea o cheamă Novak. In Bri- 
geport Con. a arestat poliția pe Ana No- 
vak, care intrând ca servitoare pe la en
glezi, ea a furat pe care cu cât a putut.

0 vacă care a fătat patru viței. Se 
vestește că dintre vacile economului George 
Baba din Keresztvăr, o vacă a fătat 4 vi
ței, dintre cari 3 sănătoși, iar al patrulea 
mort.

tul auzit îi tâlcuiă în mintea lui, că ar fi 
însemnând cutare și cutare lucru ; iar când 
ea îi zicea: Cucușop, ia repede tu cofele 
și umple-le cu apă? i-se păreă că desmier- 
darea asta vino din prea multă fericire de 
dragoste ce-i picură pe sufletul ei. Și-l 
secă inima omului și-i ardeă pe suflet, ca 
si cum i-ar fi turnat cineva o oală cu apă 
fiartă pe inimă. Dar nu putu să ție mult: 
chinul ajunsese a-1 roade ca și cariul pe 
lemn și nu mai pută răbdâ.

Se făcii într’o zi că se duce la un 
târg departe cu chirie, pentru câteva zile 
și-l lăsă pe Cucu și pe nevasta acasă.

Dar merse numai până la un loc și 
dupăce băii bine la un rateș, — noaptea, 
pe când dormeau și apele, veni acasă. 
Lăsă carul într’un dos; cânii îl cunoșteau, 
dar cum să-i prindă? Acoperișul casei, ca 
la țară, la cele mai multe case de paie, se 
sui pe șură, pe urmă pe casă : făcîi o gaură 
cu mânile în paie și întră în pod .încet, 
însă cu barda Ia el ; din pod încet, încet, 
se coborî pe scară jos și eră lună, lună 
ca ziua.

Ascultă, dar urechile îi huiau, capul 
lui eră un clocot și inima îi bătea să-i 
spargă coșul pieptului și-i părea în tăliu- 
iala lui de beutură, că aude ceva, un rîset, 
par’că veneau glasuri încete de desmer- 
dare, ceeace îl tăcu să răcnească si si 
deschidă cu putere ușa. Perdele de lu

Adunarea „Asociațiunei" 
la Șimleu.

La 19 Martie, cu ocaziunea adu
nării despărțământului Șimleu al 
„Asociațiunei“, directorul despărță
mântului, dl Alimpiu Barboloviciu, vi
carul Silvaniei, a ținut următoarea 
vorbire :

Onorată Adunare!
„A cui e știința și outturn, 
aceluia va fi pământul4*.

Nori grei întunecă orizonul culturei 
române, ei au eșit din miasme eterogene 
ce nu se unesc cu idealul cultural al nea
mului român. însă nori și mai întunecoși 
și îngreuiați cu fulgere și tunete sgudui- 
toare au planat în trecut pe orizonul 
neamului nostru. Un sfânt părinte a zis: 
>Eclesia Christi peregrinatur inter perse- 
cutiones mundi, et consolationes Dei<. 
Acest adevăr probat prin luptele veacurilor 
furtunoase, se poate aplica și la soartea 
neamului român și culturii lui. Avut-a 
neamul român timpuri și mai grele, când 
numai sufletul din oasele lui muncite de 
sclavagiu, a fost proprietatea lui, iar 
mintea lui — schinteia dumnezeirii — 
eră copleșită de negura deasă a neștiinței. 
Insă neamul român avea un talizman 
împletit din clenodiile erezite dela trupina 
divului Traian : religiunea, limba, virtuți 
străbune și numele de român. Acest ta
lisman I’au purtat bărbații în sânul lor, 
când udau cu sudori crunte glia iobăgie), 
iar mamele îl înfășiau în leagănul înfan- 
ților purtat pe cap la munca domnească. 
Jăraticul iubirii poporului român — cătră 
acest talizman — în vatra inimei neamului 
l-a păzit clerul și arhiereii români prin 
spiritul de jertfire a >Eu«-lui lor până la 
mormântul exiliului.

Geniul divin al popoarelor prefăcut 
într'un zefir cald, a suflat spuza suferințelor 
seculare despre acest jăratic vestal și a- 
prinzându-1 în flacără a încălzit și sinul 
națiunei române, dând naștere scumpului 
ei prim născut: inteliginței române, pe 
care mama națiune, dându-i sărutarea 
dulco pe frunie o a lăptat și crescut la 
sânul ei.

Devenind maioreni fii națiunii, au 
îmbrățișat și sărutat sânul mamei, și în 
semn de recunoștință și-au concentrat fo
cul iubirei și lumina ințelepciunei într’un 
soare cald și luminos și l-au înălțat în 
orizontul culturei române. Nănașii ne
muritori: Alexandru, Andrei, George, Iacoc 
ș. c. I. la anul 1861 1 a botezat cu solem
nitate impunătoare, dându-i numele: »Aso- 
oiațiunea pentru literatura română și cul
tura poporului român», și așa acest soare 
strălucește în orizonul culturei române de 
47 ani.

Precum soarele fizic, pornind dela 
răsărit până la apus părândă întregul crug 
al orizontului: așa a încălzit și luminat 
pe rând acest soare cultural toate unghiu
rile locuite de Români, alimentând în fie
care piept de Român : credința vie, spe
ranța tare și iubirea ferbinte față de re
nașterea poporului român prin știință și 
cultură și față de un viitor mai senin al 
neamului nostru.

Ilustrul prezident al >Asociațiunii< 
ne-a adus la cunoștință, cumcă dorește a 
aduce în acest an steaua Vifleimului cui- 
turei române, care își împrumută căldura 

mină lăsate de lună pe ferestre, zugrăveau 
cercevelele drept pe lutul din mijlocul ca
sei și lumină tot cuprinsul, și arătă pe 
Iou în toată înfiorătoarea lui înfățișare cu 
părul vâlvoi, ochii holbați șl vinele feței 
ieșite și cu barda gata să lovească. La 
răcnetul lui, Cucu, care dormeâ pe laiță 
la fereastră și nevasta, care eră pe cuptor, 
săriră ca arși și răcniră ce este, iar când 
dădti cu ochii de trate-său, crezfi că a în
nebunit și strigă: »BSdică ce vreai să 
faci?» și dând năvală la una din ferestre, 
ieși afară și a prins a fugi. Ion văzându-se 
înșelat în așteptarea lui, îi căzu barda din 
mâni și-și lăsă capul în jos ca un osândit.

Și s’a dus Cucu, s’a tot dus înspăi
mântat și prins de jale și s'a dus peste 
câmpii, prin grădini, prin rîpi tot uitân- 
du-se înapoi cu grijă și înfricoșat de i-se 
păreă și în umbra lui ch pul Iui trate-său 
amenințător. Și a ajuns într’o vale, la 
poalele înverzite ale unui munte stâncos. 
Trăznetul se vede a desprins cândva o 
bucată din trufia lui și a trimis-o prin un 
Ioc deschis tocmai acolo. El t. udit de 
atâta fugă n’a mai putut merge și s’a așe
zat pe dânsa și a prins a plânge cu amă
răciune, prins de mii de bănueli și gân
duri. Și a plâns până s’a uscat și Inima 
în el și de multă jale s’a topit de n’a ră
mas din el decât un izvoraș de lacrimi ce 
curgea din stâncă.

și lumina din soarele »Asociațiunei< : adecă 
adunarea generală, în Șimleul-Silvaniei.

Avizul ilustrului prezident să-1 salu
tăm și îmbrățișăm cu bucurie, și să invi
tăm pe această mamă a literaturii române 
și culturii poporului român, să vină în mij
locul nostru, ca prin razele căldurii sale 
să topească de pe inimile noastre sloii de 
ghiață puși prin situațiunea actuală.

Renașterea unui popor prin cultură 
pretinde sacrificiul ingeniul lui inimei și 
avutului. Să dăm și noi selăgenii acest 
tribut, care e numai un intersuriu neîn
semnat a capitalului, care ni-l-a dăruit, 
mama națiune, și prin acest sacrificiu adus 
pe altarul națiunei, vom șterge din lacră- 
mile, cari îi scaldă obrazii și vom netezi 
de pe fruntea ei vre-o creață dintre cele 
multe, trasă prin pleznele sbiciului furtu- 
nelor seculare.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 9 Aprilie. In .ședința de 

eri a dietei, înainte de-a se intra în ordi
nea zilei, dep. disident Nagy Gy. a prote
stat contra violărei volnice a regulamen
tului camerei, de care s’a făcut vinovat 
vicepreședintele Rakovszky în ședința de 
eri a dietei, prin detragerea cuvântului de- 
putaților naționaliști. Contra proiectului 
au mai vorbit deputății disidenți Nagy 
și larkashazy și dep. socialist Mezbffi, 
Dep. Polii a interpelat în afacerea înche- 
ierei convențiunei comerciale cu Serbia și 
a construire! liniei ferate^ transbalcanice. 
Ministrul Wekerle a răspuns că conven- 
țiunea comercială cu Serbia s’a încheiat și 
că prin construirea liniei transbalcanice 
mouarcliia austro-ungară n’are în vedere 
cuceriri în Balcani, ci numai o misiune cl- 
vilisatorică.

Budapesta, 9 Aprilie. In urma 
obținerei deputaților naționaliști dela 
desbaterea revizuirei regulamentului 
camerei, desbaterea acestui proiect 
se va sfârși deja în ședința de as
tăzi, când va urma și votarea proiec
tului. Sesiunea dietei va fi închisă 
astăzi sau mâne prin decret regal și 
dieta va lua vacanțe de Paști până 
în 29 Apriiie st. n.

Budapesta, & Aprilie. —- Banul 
Croației bar. Rauch a sosit eri în 
Budapesta și a conferit cu miniștrii 
Wekerle și Iosipovici. In consfătuire 
a fost vorba de afaceri administra
tive.

Bibliografie.
A apărut «Sădirea și cultivarea viei» 

de Nicolae Popit, profesor. Blaj, 1908. Ti
pografia Seminarială. Cartea aceasta de 
valoare este scrisă într’o limbă fluentă 
clară și vieritul, este tratat și explicatdupă, 
toate recerințele și după cele mai rație* 
nale și practice metoade de cultivare a 
viei ce există la noi. De aceea lucrarea 
fiind supusă censurei organelor de specia
litate ale ministeriului de agricultură, a- 
cestea au declarat-o fie reușită și bună, 
iar pentru recunoașterea nisuințelor auto
rului întru promo ‘area cultivării și recon
struirii viilor de nou? ministerial i-a acor
dat o renumerațiune j0 §00 cor. Prețui 
unui exemplar 2 coroane.

Și a văzut Ion nebunia, însă în locul 
orbitoarei temeri de înșelăciune, veni alta 
mai omorîtoare, mustrarea de cuget, care 
nu-i dădu răgaz mult, și se luă cu femiea 
în urma lui trate-său strigându-1 prin pă
duri și prăpăstii: >Măi Cucuie! măi Cu
cuie! Vino acasă, măi, că am greșit». Se 
uitară în toate fântânile și în toate iazu
rile. Zile și nopți nedormiți 1 au căutat 
mereu, până au dat de stânca- cu izvorul 
de lacrimi. Aici topiți de oboseală, își pu
seră gurile arse de sete la crepătura stâu- 
cei, însă cum sorbiră se și prefăcură în 
două păsări sure,

Și atâta în sufletul lor erau de des- 
nădăjduiți, încât nu băgară de seamă 
schimbaroa lor și prinseră a colindă me
leagurile și pădurile și deși atâta îl che
mară și-l îmbiară, că dela o vreme li-se 
luară și glasul și nu mai puteau strigă 
decât: >Cucu 1 Cucu !< și așa erau de zo
riți in cântarea lor, încât lăsau ouăle în 
cuibul altor păsări să le clocească.

Oamenii dintr’un început s’au m;nu- 
nat de această pasăre și neștiind cum îi 
zice, i-au pus porecla după strigătul ei, 
>Cucu», si >Cucu< a rămas până în ziua 
de azi.

„Albina", Ion Dragosluv.
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Adunarea fondurilor din Năsăud.
Adunarea de primăvară a comitetului 

fondurilor centrale-școlastice și de stipendii 
din districtul Năsăudului s’a ținut Luni în 
30 Martie a. c, la oarele 9 dim. în sala 
«ea mare dela școalele elementare. Despre 
decursul acestei adunări dăm după > Revista 
Bistriței* următoarele amănunte:

Adunarea s’a ținut sub prezidiul dlui 
Dr. D. Ciuta, notar secretarul Dr. N. Simon. 
De față au fost cam 25—30 membri. 
Membrii reprezentanți ai comunelor din 
Bărgău au fost de astădată prezenți în 
Număr deplin. Da astădată încă s’a observat 
lipsa sistematică a acelor membrii, cari 
n’au fost până acum la nici o ședință. S’a 
observat și lipsa membrilor profesori dela 
gimnaziu.

începutul adunării s’a făcut cu o in
terpelație a membrului Constantin Flămând 
în chestiunea eliminării câtor-va școlari 
dela gimnaziul din Năsăud. Prezidentul 
mu a putut da răspuns în fondul interpe
lației, până ce va cere informațiile necesare 
pentru a constata starea faptică. In locul 
membrilor morți Vasile Dumbrava din 
Salva, Teofil Vlad din B-prund și Chitta 
din Romuli au fost aleși: Iuliu Morar preot 
în Salva, Ilarion Bozga directorul școalei 
fundaționale din B-prund și Basiliu Terente, 
proprietar în Romuli (a lipsit dela ședință), 
pe cari adunarea i-a verificat.

S’a cetit raportul comisiunei admini
stratoare despre activitatea ei dela adu
narea generală din 17 Oct. 1907, în care 
s’au tractat toate momentele mai ponde- 
roase din viața fondurilor, cum și starea 
actuală a afacerilor mai momentuoase. 
Raportul comisiunei, după o discuție mai 
îndelungată, la care au luat parte membrii 
Dr. G. Longin, Dr. V. Pahone, Simion Pop, 
Eiiseu Dan, Constantin Flămând, Iosif 
Lucchi, s’a luat la cunoștință.

In comisiunea censurătoare în locul 
vacant rămas cu moartea lui Vasile Dum
brava a fost ales cu unanimitate dl pro
fesor Emil Mărcuș.

S’au luat apoi asemenea la o desba- 
tere mai lungă socotelele fondurilor din 
anul 1907, pe care comisiunea cenzurătoare 
Ie-a aflat în regulă și a propus să se pri
mească. Din datele prezentate din oficiul 
de cassă s’a constatat, ceeace nu se poate 
constata din socotelile sumare, comunicate 
eu membrii și publicate de noi, că soco
telile fondului școlar s’au încheiat cu un 
deficit de 6340 C., acelaș deficit, care se 
arată în fiecare an și care a adus londul 
școl. într’o situație atât de nefavoritoare.

Desbaterea s’a suspendat la oarele 
l’/2 dup’amiazi și s’a continuat la oarele 3. 
Socotelile s’au aprobat șl s’a hotărît să se 
înainteze la ministru. E de observat, că 
dela 1904 socotelile fondurilor nu sunt 
venite dela ministru, asemenea nici preli- 
minarele, fiind fondul înti’un permanent 
ex-lex. Cheltuielile ce se fac, se fac pe 
baza preliminarului din 1904.

S’a trecut la observările comitetului 
suprem, aprobate și de ministru, făcute 
la concluzele comitetului aduse în 17 Oct. 
cari se referesc la ținerea în stare bună 
a obiectelor de venit a fondului școlar, 
la salarizarea corăspunzătoare a persona
lul^ de administrație, a profesorilor dela 
gimnaziu și a învățătorilor dela școalele 
elementare fundaționale și la modalitățile 
de a împuțina spesele și a crește venitele 
fondului central-școlar, pe cum și valori
zarea unor realități. La acest obiect încă 
s’a făcut o discuție mai lungă. Membrul 
E. Dan a fost de părerea ca comitetul să 
răspundă imediat comitelui suprem, dar 
marea majoritate a primit propunerea 
membrului Dr. V. Onișor, prin care s’a 
exmis o comisiune din membrii Ciril Deac, 
Dr. Paul Tanco, Dr. Simion Pop, Ieronim 
Slăvoacă, Dr. V. Onișor, Dr. D. Login, 
Dr Nic. Hanganuț, Eiiseu Dan, Ioan Pop, 
Ion Pecurariu, Ger. Domide și Dr. V. Pahone, 
ca să prezinte comitetului un proiect de 
concluz la amintita scrisoare a comitelui 
suprem, pentru viitor să facă un proiect 
de acțiune pentru lucrarea fondurilor, 
comisiunea să-și isprăvească elaboratul în 
cel mult 2 luni și până la 31 Mai să-l 
înainteze prezidentului, care e avizat, ca 
pe jumătatea primă a Junei Iunie să con
voace adunarea generală extraordinară.

La scrisorile locuitorilor din valea 
Bârgăului și de după târg în chestiunea 
școalelor din Prune și Monor comitetul 
a fost de părere, ca aceste școale să se 
susțină, în amănunte se va hotărî dupăce 
comisiunea exmisă își va prezenta proiectul 
de acțiune pentru viitor.

Convocare.
Corul bisericei »Sfintei Adormiri* din 

Brașovul-vechiu, pe baza §-lui 12 din sta
tute, își va ținea adunarea generală anuală 
Duminecă în 6 Aprilie st, v. (ziua de Florii) 
a. c. în școala română din Brașovul-vechiu 
la oarele 2 după amiazi cu următorul pro
gram :

1. Deschiderea adunării generale prin 
președintele corului. 2. Raportul general al 
comitetului pe anul de lucrare 1906 pro 
1907 și luarea la cunoștință de adunare. 
3. Raportul cassarului despre mișcarea fon
dului în decursul anului 1906/907 și apro
barea lui de adunare. 4. Raportul comisiu
nei designate pentru revisuirea cassei. 5. 
Raportul bibliotecarului despre modul de 
împrumutare a volumelor, precum și a o- 
purilor de note pe anul espirat. 6. Alege
rea unei comisiuni de doi pentru auten- 
ticarca procesului verbal al adunării gene
rale. 7. Eventuale propuneri. 8. închiderea 
adunării.

Invităm cu toată dragostea pe toți 
membrii și membrelo activi, onorari și aju
tători ai acestui cor, precum și pe toți 
frații binevoitori și sprijinitori și cari 
se interesează și doresc ca societățile noa
stre și din noi răsărite curat românești să 
înainteze pe toate căile, să participe la a- 
ceastă adunare.

Din ședința comitetului corului ținută 
în 15 Martie st. v. (7 Aprilie st. n.) 1908. 
Dumitru N. Căpățină, Dumitru Jaliu, 

preșodinte. secretar. 

Ultimele momente din viața 
marelui Andrei bar. de Șaguna<

Eram cleric în anul al IlI-lea, când 
în ziua răposărei sale a venit rândul la 
mine și la colegul Fetru Roșea, ca aă stăm 
lângă bolnavul arhiereu.

Pe la orele 4 d, a. simțind că, nu mai 
are mult de trăit marele arhiereu, a che
mat lângă sine pe Petru Roșea și i-a zis: 
»Mergi fătul meu la părintele Roiu și-l 
cbiamă să vină la mine!* P. Roșea s’a și 
dus momentan să împlinească ordinul dat 
și peste câtva timp a venit înapoi și a 
spus Excelenței Sale: >L-am întâluit toc
mai când mergea la biserică și a zis, că 
vine, cât va găta cu biserica*.

Greu i-a căzut acest răspuns bolna
vului și a zis foarte năcăjit ; »Eu sunt în- 
tâi, apoi vecernia, căci o putea ei face și I 
mai târzia 1 Du-te fătul meu pe trepte, 
așteaptă-1 acolo până vine și nu 1 lăsa să 
între !«

După acestea a zis către mine, care 
eram lângă pat: »Vino fătuJ meu și mă 
du la fereastra dela stradă !« Dupăce am 
dus lângă fereastră o măsuță și un scaun, 
l-am ajutat să se scoale, și văzând eu că 
e de tot slab, ara crezut, să chiem încă pe 
cineva, ca să-l putem duce, dar nu mi-a 
permis, ci mi-a zis să-l duc singur. M’a 
apucat de după cap, căci eu numai până 
la subsuori îi ajungeam, cu toate că nici 
eu nu eram mic de statură, și cu atâta 
putere l-am prins peste mijloc, încât toată 
mâna mi-.?a înfundat în corpul său, care 
era tot umflat. L-am dus apoi la masă 
și l-am așezat pe scaun, dar a trebuit să-i 
prind capul in mâni, căci atât era de slă
bit, încât nu avea putere să și-l țină în sus.

îmi era însă atât de greu, încât tot 
am asudat, dar peste un pătrar de oră a 
venit feciorul de casă, care cu mirare și 
cu ocară mi-a zis, că cum de am cutezat 
a-1 ridica din pat, și către Excelența a zis 
că n’ar fi trebuit să se dea jos din pat. 
Eu i-am făcut semn că sunt obosit și lu- 
ându-1 amândoi, l-am pus iarăș în' pat. 
Acum a început a-i fi roai rău și eu vă- 
zându-i durerile, nu mă puteam reținea să 
nu lăcrămez. Simon, feciorul de casă, s’a 
dus de a chiemat dela trepte pe P. Roșea, 
Deschizându-și atunci marele arhiereu 
ochii și văzându-ne în jurui său. a trimis 
pe Roșea să cheme pe vicarul Nicolae Po
pea, care la moment a și venit și văzân
du-ne pe toți cu lacrimile în ochi, a între
bat pe Excelența, că se simte mai rău ? 
Ca răspuns și-a mai deschis odată ochii și 
văzându-1 că lăcrămează, i-a zis: »Nu vă 
temeți Nicolae! numai nu vă sfădiți!*

Mai mult nu a putut vorbi, i-sm pus 
lumina în mână și i-am ținut-o până ce a 
murit. A murit cât se poate de liniștit, 
fără a se arăta pe fața lui vre-o urmă de 
durere. îndată au fost chemați asesorii 
consistoriali, numai păr. Boiu nu a cute
zat să vie în sală, ci a stat în o sală la
terală, plângând amar moartea celui mai 
mare binefăcător al neamului român, dar 
poate și pentru greșala ce o făcuse, neas- 
cultându-i cuvintele din urmă.

Nici decum nu mi-am putut împăca 
curiozitatea, că oara ce dorință a avut 
Excelența Sa, sau. ce a voit da l-a chemat

pe părintele Boiu la sine în momentele 
din urmă ale vieții sale? Eu sunt de pă
rerea, că să-i fi luminat Dumnezeu mintea 
asesorului Boiu, să vie atunci la moment, 
când încă putea vorbi, i-ar fi descoperit 
poate ceva, ce pentru biserica noastră și 
pentru istorie ar fl fost de mult preț, și 
de atunci țin eu, că dacă ești chemat la 
un muribund, să-ți lași toate afacerile, și 
să-i împlinești dorința!

Egerseg, la patruzeci de sfinți 1908.
loan Bârsan

„Tel. Rom.“ paroh.

Despre boalele molipsitoare 
(infecțioase) și cauzele lor-

— Fine. —

Se știâ de multă vreme, că aierul 
din unele locuri eră în stare să îmbolnă
vească persoanele, cari îl inspirau; de ase
menea se știă că o persoană, care respiră 
aerul din odaia în care se află un om su
ferind de o boală molipsitoare, puteă să 
se molipsească și ea de boala aceea: dar 
nu se puteă explică, din ce cauză aerul 
din localitățile sau din camerile acelea bol- 
năviau alte persoane. In toate epocile 
medicinei medicii și învățații se slujeau de 
diferite presupuneri spre a-și explică mo
dul, cum se întâmplă molipsirea. Cei 
vechi aveau însă în privința aceasta no
țiuni foarte neprecise și chiar și cei mo
derni, până în timpul cel mai recent, se 
ajutau numai cu ipoteze.

Unii credeau, că organismul omului 
sănătos absoarbe din aerul, care-1 inspiră 
niște substanțe, cari au ajuns la un grad 
de discompunere purredă. Productele ace- 
ștei discompuneri puteau să fie transmise 
prin apă sau prin aer. Alții presupuneau 
că boalele infecțioase se produc chiar și 
în organismul omenesc prin discompune- 
rea acelor substanțe, cari trebuiau să fie 
eliminate din organiBm, și deosebeau o in- 
fecțiune cu fiere, cu substanțele.din urină 
cu puroiu ș. a. Iar alții, ca să-și ascunză 
neștiința în priviDța molipsirei, afirmau, 
că în aer există ^miasme*, *efluvii« sau 
iemanațitmit, părticele mici nevăzute, cari 
se răspândesc in aerul atmosferic și prin 
acțiunea lor asupra organismului omenesc 
produc infecțiunea.

De abia în timpul cel mai nou che
stia iFifecținnei a întrat în o nouă fază, 
părăsind lerenui nesigur al ipotezelor, și 
s’a limpezit mai ales prin investigările în- 
vățaților francezi. Ideile actuale despre 
procesul de infecțiune sunt de origine fran
ceză. In urma lucrărilor lui Davaine și 
mai ales în urma descoperirilor marelui 
Pasteur azi se cunoaște cu absolută sigu
ranță și în mod foarte exact chestia întu
necată a procesului de infecțiune. Pasteur 
a fost, care a dovedii mai întâia, că a- 
genții boalelor molipsitoare sunt niște ele
mente viețuitoare: niște ființe inferioare 
de o structură cât se poate de simplă, și 
nemărginit de mici, cari se pot vedeâ nu
mai eu ajutorul unui bun microscop, mă- 
rindu-le de o miie de ori; iar infecțiunea 
este rezultatul pătrunderii și înmulțirii a- 
cestor germeni în organismul omenesc.

Acești germeni au fost studiați de 
diferiți invățați, cari le-au dat numiri di
ferite: vibrioni, bacteridii, microzime, scliy- 
zomyceți, bacterii și microbi. Mai adeseori 
se întrebuințează însă numirile de bacte- 
ridii și microbi.

Cuvântul microb însemnează o ființă 
viețuitoare foarte mică și s’a dat numele 
acesta germinilor producători de boale, 
fiindcă sunt organisme atat de mici, încât 
nu se pot vedeâ cu ochiul liber, ci numai 
cu ajutorul unui bun microscop. Pentruca 
să se poată face descrierea amănunțită a 
acestor ființe microscopice, a fost deci 
condiție indispensabilă, ca mai întâiu mi
croscopul să fie perfecționat în măsură 
extraordinară. Dar chiar și cu ajutorul 
unui astfel de microscop studiul acestor 
ființe nemărginit de mici este adeseori a- 
nevoios și învățații au trebuit să recurgă 
la alte moduri de investigațiuee, născocind 
metode, prin cari se colorează microbii, 
spre a-i puteă deosebi mai ușor do sub
stanțele, în cari trăiesc și metode de cul
tură, cu ajutorul cărora s’a putut studia 
și mai exact natura acestor micro-orga
nisme.

Descrierea microbilor, cărora le atri
buim diferitele forme de infecțiune, con- 
dițiunile de cari depinde desvoltarea și 
sporirea lor, cu un cuvânt istoria naturală 
a acestor ființe viețuitoare microscopice, 
toate chestiile, cari se refer la microbi, 
formează în ziua de azi elementele unei 
științe, care se numește bacteriologia.

Cu știința aceasta, încă tinără, dar 
de o importanță extraordinară pentru i- 
giena publică și pentru combaterea cu 
efect sigur a boalelor moli isitoare, se ocupă 
în timpul mai nou în mod foarte stă

ruitor și minuțios un mare număr de me
dici fruntași și experimentatori iscusiți, 
cari aparțin tuturor națiunilor civilizate.

Intre cercetătorii de frunte, cari au 
contribuit mult la întemeiarea și desvol
tarea bacteriologiei trebue să cităm pe 
lângă marele Pasteur, pe învățații francezi 
Davaine și Toussaint, apoi pe elevii ce
lebri ai lui Pasteur, doctorii Rouec, Metschni- 
koff Bordet ș. a.; dintre Germani pe re
numitul Koch, pe Klebs, Eberth, Lljffltr^ 
Ehrlivh, Behring, Wassermann ș. a. Ală
turi cu acești savanți trebue însă să men
ționăm și pe profesorii români Babeș și 
Cantacuzino dela facultatea de medicină 
din București.

(Sănătatea).

Mulțămită publică.
Comitetul parohial al bisericei noastre 

SS, Arhangeli din Satulung în ședința sa 
din 1 Mai 1907 a hotărît curățirea și au
ritul tâmplei bisericei — care are o ve
chime de 106 ani.

în 7 Ianuarie a. c. — cu ocaziunea 
prasnicului Sf. loan Botezătorul—în urma 
unei cuvântări, in care s’a apelat călduros 
la simțul de jertfă al parohienilor noștri, 
s’a îneassat următoarele sume:

Cosma Stoian 100 cor. I. Bodean 
sen. 50 cor. Moise M. Ciută 30. cor. loan 
R. Butu 30 cor. Romul Verzea preot 25 cor. 
Ion Bodean jun. 25 cor. George G. Mediaa 
25 cor. G. Stoian 20 cor. I. Tăraș 20 cor. 
R. Blegu sen. 20 cor. R. R. Tocit 20 cor. 
Alexe Verzea paroh 10 cor. G. T. Median 
10 cor. 1. Jmga 10 cor. Petrea Niculesou 
București 10 cor. Vas. Tăraș sen. 10 cor. 
Ion Popa Nițu 10 cor. George Dragoș 10 cor. 
Neculae Țuțuian 10 cor. Radu G. Aldea 
10 cor. M. Lungu sen. 10 cor. I, R. Blegu 
10 cer. Dna Vas. I. Tăraș 10 cor. G. Blegu 
10 cor. I. Braț 10 cor. G. G. Popa 8 cor. 
R. Butu jun. 6 cor. R. Aldea Aldea 6 cor. 
G. I. Aldea 6 cor. Aldea Coltofean 5 cer. 
I. Cioban 5 cor. Drag. Peteu 5 cor. G. R. 
Median 5 cor, Dna Ană G. Median 5 cor. 
I. R. Țiței 5 cor. Aldea 1. Aldea 5 «or. 
N. Dimitrescu 5 cor. I. Popia 5 cor. G. lacob 
5 cor. D. Simion 5 cor. Sava Luca îuv. 
5 cor. N. Bratosim 5 cor. R. Costea 5 cor. 
Ștef. Pâclea 5 cor. D. Section 5 cor. R. 
Beșleagă 5 cor. Zah. B. Bodean 5 cor. 
R. N. Bulu 5 cor. G. Țolea sen 5 cor. 
Aldea G. Aldea 5 cor. Peteu Sas 5 cor. 
I. Pârvu Burtea 4 cor. Aldea Aldea se». 
5 cor. N. Căciulă 5 cor. G. G. Țolea 5 cor. 
D< Bertene 5 cor. Ort. Costea 5 cor. I. Ber- 
tene 5 cor. văd. M. I. Păltănea 5 cor. I. 
R. Costea 5 cor. I. Untea 4 cor. G. V. Tărsș 
4 cor. I. Brânzea 4 cor. G. Al Popa 4 cor. 
G. R. Popa 4 cor. N. Lupu Șelar 4 cor. 
I. R. Butu jun. 4 cor. N. Peteu Muntean 
4 cor. Stan Tocitu 4 cor. I. Cepturean 4 cor. 
D. Pană 4 cor. I. Z, Bodean 4 cor. I. 
Cioban 4 cor. R. Cheșcă 4 cor. 1. I. Popa 
4 cor. N. G. Băbuș 3 cor. R. R. Costea 
3 cor. văd. Par. I. Tăraș 3 cor. V. Tociiu 
3 cor. Manea R. Popa 3 cor. Stan Mun
tean 3 cor. Vas. Popa 3 cor. I. Porumb 
3 cor. Gavrilă Iosif 3 cor. D. Țîru 3 cor. 
I. Teleanu 3 cor. V. Dobrușcu 3 cor. G. 
Zârnescu 3 cor. I. G. Crețu 3 cor. I. Do- 
brușcu 3 cor. 1. Pușcă 2 cor.‘G. Manciulea 
2 cor. G. Muntean 2 cor. Neag. Muntean 
2 cor. Bucur Lupu 2 cor. R Boroș 2 cor. 
G. Ganea 2 cor. I, Părpălea 2 cor. 1, Lupu 
2 cor. P. Rîșnovean 2 cor. N. Simion 2 cor. 
R. Paloșan 2 cor. G. Stanciu 2 cor. I. Te- 
lean 2 cor. I. Lupu 2 cor. I. Paloșan 2 cor. 
I. Mânu 2 cor. I. Șelariu 2 cor. Z. Filip 
2 cor. Er. Șelar 2 cor. V. Bslu 2 cor. 
Petru Șelar 2 cor. R. Muntean 2 cor. N. 
Râșnovean 2 cor. Ștef. Purcărea 2. cor. 
G. Voina 2 cor. Peteu Al Aldea 2 cor. 
M. Țolea 2 cor. And. Simion 2 cor. G. 
Balcă 2 cor. G. Chiorin 2 cor. C. Bocioagă 
2 cor. N. Stanei 2 cor. G. Ciuplărean 2 cor. 
Dan N. Dan 2 cor. lacob Muntean 2 cor. 
R. PopiBca 2 cor. I. Crăciun 2 cor. G. 
Muntean 2 cor. R. Boroș 2 cor. Drg. Jarnea 
1 cor. Stan Popa 1 cor. V. Fiței 1 cor. 
Suma totală — 902 cor.

Aceasta lucrare s’a efepiuit de cătră 
monahul Iustin Iontscu. Lucrarea întreagă 
a costat 513 cor. 32 bani,

Restul banilor s’a depus la fondul 
pentru zidirea unui local de școală.

Mulțumim călduros tuturor mărini- 
moșiior și evlavioșilor contribuenți.

Satulung, Biss. SS. Arh în 4/IH. 1907.
Pentru comitetul parohial

Romul Verzea Savu Lucii
președinte. secretar.

loan Țiței
«pitrop, cassar.
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Țiganul la vânat.
— Anecdotă populară. —

— Ia hascultă Mando!
— Ce mo?
— Să-mi dai pușchetele hala al lui 

tetea, să mă duc să împușc hursu la pă
dure 1

— Dace pușchete mo? Ce pușchete? 
Păi nu e decât ho țeava ruginită.

— D’apoi haia bună, haia are norocul 
Se duca Țiganul cu țeava de pușcă 

în mână către pădure, dupăce a umplut-o 
cu pulbere... de pe drum și cu câteva pie
tricele...

Sosit la marginea pădurei apucă pe 
un colnic, și din întâmplare, dete peste un 
urs culcat, Ia o răspântie. Speriat, de tre
murau sdrențele pe el, zise :

— Haoleo, mâncate-aș. Hapoi n’atn 
știut că ești aici. Ce, dacă știam, eram 
nebun să dau peste tine? Nu era drum 
și-ncolo, și-ncolo ?...

Observă însă că ursul nu se mișcă ; 
eră mort. Plin de bucurie strigă:

— Hapoi eu te-am omorît. Nu cu 
pușchetele, nu... cu palmele. Hapoi nu stint 
eu voinic?

După multă trudă, reușește Țiganul 
să ia ursul la spinare și »haiti« cu el către 
casă.

Do pe Ia poartă strigă Țigăncei:
— Ho Mando ! Vino de-mi ajută să 

duc liursuiețele în casă, că tare greu mai el
— Ce mo? Hai omorît tu cu pușche

tele hala hursu?
— Nu fa, nu cu pușchetele, cu pal

mele,
— Bravo mo 1 Halal să-ți fie. (li zise 

Țiganca, pe când târau ursul în casă). Ia 
șezi ici și mănâncă, că tare trebue să te 
fi ostenit. Auzi, să omoare el hursui cu 
pălmile... hm !...

— Pe când Țiganul mâncă, Țiganca 
î?i făcea de lucru pe afară. La un mo
ment dat, ea începti a mormăi pe sub fe
reastră ca ursul. Apoi strigă Țiganului:

— Mo Raduleo, mo, ieși afară că ha 
venit hursoaica. Hauzi, că de ce i-ai ho
rn orît hursui?

Țiganului, de spaimă, i-a căzut liDgura 
din mână și zise tremurând :

— Mando, mâncate-aș, spune-i să 
plece, că nu l-am homorît eu... l-am găsit 
mort 1

— De ce ți-e frică mă Țigane, de pușcă 
sau de pistol?

— De pistol, mâncate-aș.
—- De ce Țigane?
— Hapoi ia să vezi: din pușcă până 

să iasă halicele io, hehei.,. da din pistol... 
baci.

*
Ha avut sau n'a avut?
Trei Țigani se hotărîră, ca să se ducă 

în pădure, să prindă un urs, bine înțeles 
că pe urmă dresându-l, să-și câștige hrana 
■cu el.

Zis și făcut. îndată ce zorile zilei 
apărură, ei pornesc, înarmați fiecare cu ce 
putii. După multă căutare dădură peste 
vizuina, în care eră ursul ascuns. Acum 
însă eră întrebarea, cum să scoată ursul 
de acolo?

Siătuindu-se, căzii sorții pe unul din 
ei, anume Danciu, care de altfel înainte se 
cam umflă în pene, zicând, că este cel mai 
curagios, ca să între în vizuină, să lege 
ursul, și să-l tragă afară. Acum, când 
vâzu că sorții cad pe el, >feșteli iacaiuac. 
Părui începuse să i-se sbârlească în cap, 
iar fălcile să-i tremure, par’că ar fi fost 
gerul Bobotezei, deși un soare dulce de 
Martie poleia arborii din vecinătate.

Bietul Țigan, de voie, de nevoie, tre
bui să între în vizuină, dupăce a fost legat 
de picioare de tovarășii săi.

Trecură câteva clipe de liniște pentru 
Țiganii de afară, dar dela un timp ei încep 
a-și pierde răbdarea. Mai așteaptă câteva 
clipe. Iarăș nici un semn de viață.

Pe când părul începuse să li-se sbâr
lească în cap, ei apucară frânghia și tra
sară afară.

Mare le fii mirarea, când, în loc de 
un Danciu cu cap, scoate unul fără cap. 
Ursul îi luase capul, ca plată pentru de- 
rangiul, ce i-l-a făcut.

Ceilalți doi Țigani, foarte nedumeriți, 
stau și-și fac întrebarea :

— Da bina mo, ha avut Danciu cap, 
sau n’a avut, când a întrat în vizuină?

— Nici unul nu puteă răspunde ace
stei mari enigme. Unul ziceâ că a avut, 
iar altul că n’a avut. Văzând că nu se 
pot înțelege, cad amândoi de acord să 
meargă acasă Ia Țigan, să-i întrebe neva
sta dacă Danciu a avut sau n’a avut cap?

Cum îi vede, Țiganca sare imediat 
înaintea lor, ea să-i întrebe ce ispravă au 
făcut ?

— Nu știm ce ispravă ham făcut; 
dar spune tu, Mario, Danciu tău a avut 
sau n’a avut cap?

Țigana foarte încurcată, stă și se 
gândește neștiind ce să răspundă.

însfârșit zice :
— Moi Stanciule și moi Lupule, eu 

nu prea știu de ha avut sau n’a havut 
Danciul al meu, cap. Știu însă, că aveâ 
de gând să-și cumpere o căciulă nouă,-do 
hăl Paște ce vine I

*
Semne particulare.
Un vânător se plângea, că întotdeauna 

împușcă numai iepuroaice si nici-odat.ă 
iepuri. El întrebă totdeodată pe camarazii 
săi, cam care ar fi mijlocul de a distinge 
pe iepure de iepuroaică?

Un glumeț ce-1 ascultă, zise:
— Nu este așa lucru măre. Să ți-1 

spun eu: Dacă este iepure, el fuge ; dacă 
este iepuroaică, ea fuge.

G. G. Păcurariu.

Din traista lui Moș Oarzin.
La judecată.

Pe un ucigaș, l’au judecat la moarte 
prin ștreang. Un om întreabă pe advocatul 
apărător:

— Și rogu-vă, domnule advocat, — 
oare la ce Iar fi judecat pe acuzat, — 
dacă Dvoastră nu-1 apărați ?...

Vin bun.
— Ați avut mult vin bun!?
— Aole-o!
— Dar mai aveți din el?
— Nici-o picătură — tot l’am vândut.
— Dar aveți acum bani frate!
—- Niei un greițar!
— Păi... ce-ați făcut cu prețul vinului... 

rogu-te ?!
— Ce să facem ? — l'am beut!

% ♦

Care profesiune e mai bună?
— Ce vreai tu să fii Todică ?
— Muncitor!
— Bine, — la ce meserie?
— La...... grevă.

o
Dorința.

— Eu nu mai am acuș în lume, decât 
o singură dorință!

- Minunat! — Și care ar fi alai?
— Ca toate dorințele să-mi fie îm

plinite!
*

Nu mai ștîe.
— Mizerabil timp mai e și ăsta! — 

Odată prea frig, odată prea cald, — bietul 
om nu mai știe ce să-și pue zălog, căputul 
de iarnă — ori pardisiul.

*
Tocmai ăla-î dracu!

Săflica: (bate-’n ușe la prietina-sa 
vecina Măriuca). — Măriucă! — Deschide 
ușa!

Măriuca; Cine mă strigă? — Nu se 
poate, că nu mi-e bărbatul acasă !

Săftica: Tocmai ălai dracu! — că e 
bărbatul meu la tine!

MULTE Șl DE TOATE.

Snoave «lin popor.

O țărancă a\eă urîtul obiceiu de a 
căra la cârciumă tot ce avea, și numai 
și numai de dorul pârdalnicului de rachiu. 
Bărbatul său — om de ispravă — o cam 
ținea mereu de scurt.

Intr’o zi femeea, având mare arșiță 
în gât, luă cofa, spunând că se duce la 
apă, însă de fapt, ea se ducea la altfel de 
beutură, având în cofă o cogeamite puiu 
de găină. De teamă, ca nu cumva bărbatul 
său să o cunoască că lipsește puiul, cum 
se depărtă de ogradă, începu să strige:

— Iha! Iha! Arda-1 focul de uliu, 
cum a luat puiul!

Bărbatul său, auzindu o a crezut 
deocamdată și a dat fuga în casă, ca să 
ia pușca; iar femeia, în acelaș timp a dat 
și ea fuga la cârciumă și într’o clipă a 
prefăcut bunătatea de pui în răutatea de 

rachiu. După ce și-a amorțit gâtul, a plecat 
spre casă. Până a mai scos apă, până a 
mai stat de vorbă cu o vecină, afurisitul 
de rachiu a și început să glumească cu 
dânsa.

Când a ajuns acasă, femeiușcă bunului 
român, mergea pe șapte cărări. Văzându-o 
bărbatul său, îi zise plin de amărăciune:

— Acum înțeleg netrebnico, că uliul 
e în gâtul tău!

*
SSoniRiiii! unei l'ete de mlilonai* Și «1 

ținui prinț de sânge.

A trecut vremea, când regii își alegeau 
neveste dintre fetele desculțe din popor, 
și când principesele fugeau diu palate în
drăgostite de duioșia fluerului și a ochilor 
vre-unui păstor. In schimb a vi nit vremea 
când prinții de sânge, obosiți de a-și mai 
alege neveste printre fetele de acelaș 
sânge, de cele mai multe ori rude mai 
apropiate sau mai îndepărtate cu ei, își 
îndreaptă privirile dincolo de Atlantic 
pentru a împreuna gloria titlurilor lor, 
cu aceea a dolarilor americani.

Exemplele sunt foarte număroase. 
Mai toată nobleță franceză și engleză, în 
ultimul timp a fost regenerată cu sângele 
american.

De data asta a venit rândul Italiei.
De câteva săptămâni, ziarele din toată 

lumea sunt pline de telegrame, de comentarii 
și de pronosticuri asupra eventualei căsă
torii între ducele Abruzilor și Miss Elkins.

Se va face această căsătorie, ori nu ?
Nimeni nu știe, cu toate că până azi 

nimeni n’a rămas în lume, care să nu-și fi 
dat părerea.

Viitorul mire, Luigi di Savoia duce 
al Abrusilor, este vărul regelui Victor 
Emanuel și al doilea fiu al lui Amedeu de 
Savoia, fostul rege al Spaniei.

Viitoarea mireasă Miss Gatherina 
Elkins, nu este de cât fiica senatorului 
Elkins. In schimb însă, are o dotă de 25 
milioane de franci.

Persoanele din anturajul celor doi 
eroi al noului roman transatlantic, au avut 
grija de la început să împrăștie vorba, că 
atât principele cât și milionara sunt 
amorezați nebuni unul de altul, și că în 
viitoarea căsătorie nu trebue să se vadă 
nici cel mai mic interes bănesc.

Ducele Abruzzilor, care s’a întors de 
câteva zile din America, pare a fi putut 
convinge pe vărul său de necesitatea 
acestei căsătorii, și ar fi obținut consim
țământul dela regele Victor Emanuel.

Aceasta era prima condițiune, care i-o 
punea Miss Elkins, deoarece in mândria 
ei de milionară și de fiică a unui senator 
american, pentru nimic în lume nu ar fi 
consimțit să se căsătorească morganatic. 
Ea va primi deci titlul de Alteță Regală 
și va fi primită la curte cu toate onorurile 
cuvenite principeselor de sânge.

După unele ziare italienești, căsătoria 
va avea loc la toamnă după sfârșitul marilor 
manevre navale italienești și după înain
tarea ducelui la rangul de vice-amiral.

W* Domnii abonați ai foiei 
ndstre, cari nu și-au reîiioit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi cât mai curând ca se nu Ii se în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.
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Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
că în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea acelor oameni, a căror sânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie eiue-ia care să dea tine
rimii deslușiri binevoitoare, sinoere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va oăru a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și ou 
înoredere neoezurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuus însă a destăinui aceste necazuri 
ori și oui, oi trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, cooștiințios, care 
știe să dea asupra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a >juti și morburilor oe 
deja eventual exista, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare atât de măreață și 
pentru acest scon e institutul renumit ia 
toată țara al D rulai PALOl'Z, medic d® 
spital, specialist, (Budapesta, VII., RĂ- 
kdczi-ut 10), unde pe lângă disoreția oae 
mai strictă primește ori-cine (atât bărbața 
oât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și suourile trupești 
ele bolnavului se ourăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se elibereză de 
materiile de bâlă, ohinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără oonturbarea ooupațiunilor «jilme® 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de dile 
repede și radioal cu metodul său propria, 
de vindecare, chiar și cazurile oele mai 
neglese, ranele sifilitice, boitele de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
de confusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de vpaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măturii", boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In oeea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, oăoi daoă.
o. ine-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci ou plăoere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin sori- 
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După Încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fie-eftruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a m. pănă la 5 ore
p. m., (Dumineca pănă la 12 6re a. in.)

Adresa: Dl’. PALOCZ, medio de spital, 
pesoialist, Budapesta, VII , RAk6ozi-iît 19.

Subscrisul am onoarea a aduce 
la cunoștința Onor, public că mi-am 
deschis

Cancelaria avocațială m ZerEieștS (Xersiest),
Strada principală, în apropiere de 
judecătoria cercuală. Cu stimă

Dr. Ilariu Hoadrea,
6.) advocat.

Cancelist advocațial 
cu praxă de cancelarie advocațială 
și cu deosebire în ale cărții funduare 
și administrație de cancelarie află a_ 
plicare în cancelaria subscrisului nu_ 
mai decât. Se recere cunoștința per_ 
fectă a limbelor: române și maghiare #

Dr. Ioan Malaîu,
advocat

în Oradna (corn. Bestercze Naszod.
(120,1 -2.)

Vând “ube’S’ o Vilă
dela băile din Borszek, constătătoare 
din 6 odăi, 2 bucătării și 2 cămări, 
un parc frumos.

Deak Ignâcz, 
conducător la cărțile funduare 

(icc,5—e.) Sărkăny corn. Făgăraș.

SOOO-O-O'O-O-®
Vlfi/A KJERTSCH

FOTOPLASTICUM
Panorama Konig 

este oea mai frumoasă priveliște din lume, 
in fie-care zi deschisă dela 2 oare după 

prânz pănă la 10 oare seara.

Programa dela 6—14 Aprilie de văzut:

OLANDA cea frumoasă.
Prețurile: de persoană 40 bani. Copii și 

militari 20 bani. Societate de 6 per
soane 2 coroane.
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Celce dorește a avea

Eâchie
ieftina

FĂRĂ CĂZAN
acela să și procure dela

Hadovan Pcpovits comerc. în Ujvidâk
C ARTEA

d>u care poate învăța cum să. facă 
toate rachiurile și cum manipularea 
vinurilor.

Prețul acestei cărți e 6 coroane.
Tot așa vând și materialul necesar 

cu praf cu tot.
Prețul pentru 100 litre 8 coroane.

e-

■ ■—I

Vițe
loMitate

liferează
cu garanție, 

asortiment bo 
gat de tot so

iul, firmă, de mulți ani reounosoută ca prima 
și foarte solidă:

Prima Pepinerie cu vite nobiiitate
<ie pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal].
Cereți Catalogul prețurilor!

Catalogul conține sorisori de reounoș- 
tiuță din toate părțile țârei. Fiecare pro
prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a o mand • de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în s ris la vre-o 

persoană cunoscută.
[8012,48-47.]

riima X>nCalldllIIIIIlC 4A
1 .i-C _•

>«

r
cx

GHETE I
original americane pentru Dame, Domni și Copii i

Chete cu șinoare. fi 
Ghete cu nasturi. B 
Ghete cu zug. B 
Ghete de voi jiu. B 
Pantofi de casă s

F'npuei albi de atlas. 
Papuci albi 
Papuci de dans. 
Papuci de gimnastică 
Papuci călduroși 
Papuci de postav.

Cisine de lucru. 
Cisme Hallna 
C'iMnie de vânat. 
Cisone de călărit. 
Gumasse.
Galoci.

pentru Dame, Domni §5 Copii. "W
Calitate solidă. — Magazin de încălțăminte — Mare asortiment 

Fa-o^jen. ALFRED IPSEN Kronstadt, Prcțuri iefti- 
Strada Vămii nr. 36, (vis â vis de Cafeneaua Transilvania).

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

MW9S!
Am onoare a face cunoscut 

On. public

ebtelier-uLl pexxtxuL

lăcătușerie artistică și instalări 
Instalări și Oanalisări pentru closete cu clăiîre 
de apă în contra înghețului după cerințele cele 
mai moderne și sistematice cu garanție sigură- 

Economie în costul lucrărei și a apei de peste 
8O°/0. Spre convingerea cât este de practică o astfel 
de closetă se poate vedea ori și când ei funcționând 
la mine fiind complet instalată pentru esplicare.

Informațiuni și preliminare de spese gratis.
Cu toată stima

®Eugeniu Precupu,
Brașov, Strada Castelului Nr. 28.

o p* 
U

w
«

IOAN PETEU 
jjrima fabrică de luminări de Ciară și 

Parafină din Ardeal. 
BRAȘOV, La doi porumbi

SE9

•-Z

Oferă luminări de ceară albe pentru 
biserici, comercianților cu prețul de 

fi. 4la50 suta de kg.
Comandele să primesc numai până la 25 Martie
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Tipografia A. .Mureșianu, Brașov.
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Invențiune brevetată îcl toate statele Europene 
și America de Nord.

Din cauza desfacerei totale a previziunilor noastre din

ȘCOALELE DE POMI
FRIEDRICH GASPARI Co., în Mediaș (Ardeal) 
oferim cu prețuri scăzute toate articolele din 
școalele noastre de pomi ca: văratici, ernatici, tufe 
de smeură, fragi, diferiți mărăcini pentru garduri. 
Conferi, trandafiri etc.

Catalog cu pi*ețtari la cerere se trimite gratis.

primul măestru roman de apaducte, canalisăn, 
și telefoane,instalații de gaz

©ar* BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, ^0
J se recomandă On. public din Brașov pentru 

ori și ce lucrare de instalațiuni, canaiisări și 
apaducte, closete, trenajațd, pivnițe, cu deose- 
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă

ni tori), conform planului de canalisare și al sta- 
tufului orășănesc.

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

cu lucrări în branșa mea.

La suLerințe ile riniciu și ieșită. Supam oricărei ape minerale.
PLĂCUTĂ, PUȚIN ACRIȘORĂ, FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 

ACID CARBONIC.

€11 deosebire apă de masă răcoritoare-
Recomandată de medici. Recomandată de medici.

Are efect escelent ca apă de curii la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor: 

Direcția băilor &IUSCHONG în Bnziaș.

[x Primul atelier român de curelărie. x 1
Primul atelier de curelar român

u r
 i

VASILIE MUSCALU o o 3
E BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7. 0)3
.c Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur Q_ CD
<D Atelierul itieu de curelărie se fac 

șbu
n provăzut cu tot felul de hamuri de lues și prntru 

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

— felul: negre, galbine, de covor cu ținte, care —•
co este sub conducerea mea proprie. “O
E Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 5‘
O cnfere, geante do călătorie și pungi. “O

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu o
(D să află gata : plosei dc lemn îu orice mărime, îmbrăcate £+■
O in curele fine.

cu stimă Vasilie Muscalu.

X PREȚURI MODERATE. X

Gazeta Transilvanieii4 cu numeral ă 10 fi lori 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Hepoții.


