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ANUL LXXI.

GAZETA apare în flecare zi
AbOMMie penim Ausiro-Dngaria: 
Pe un an 24 cor., po șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rll de Duminecă 4 cor. pe an. 

FEDlru România și siraiuauifc: 
Pe un an 40 iranci, pe șase 
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N-rll de Dumlnooa 8 fr. pe an.
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Atonamenin) psalm Brașov;
Admlnlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. stagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul acasă : Po un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trai luni 6 cor. — Un oaom- 
plar 10 bani. — Atfit abona
mentele. cât și insux’țiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 89, Brașov, Miercuri 23 Aprilie (6 £ ai) 1908.

Din causa sfintei sărbători de mâne. Mier
curi, ziarul nu va apare până Joi sara.

Procesul Poionyi-Lengyel.
Senzațiune face în câtva proce

sul ce se desfășură în Budapesta îna
intea juriului și în care faimosul fost 
ministru de justiție GezaPolonyi face 
pe acuzatorul particular. Este o re- 
înoire în formă de proces a afacerei 
care a deșteptat atâta disgust și dis
preț în păturile largi ale publicului, 
cunoscută sub numirea de afacerea 
Polonyi-Lengyel. Este o îdcercare a 
celui dintaiu, a fostului ministru de 
justiție Polonyi de a se spăla înain
tea opiniunei publice de multele pă
cate ce i s’au imputat. Succesul ori 
nesuccesul încercărei acesteia atârnă 
dela juriu. Acesta este chemat să e- 
nunțe dacă e curat Polonyi ori nu.

Abia s’a început însă procesul și 
iată că în sânul deputaților kossu- 
thiști — cari în interesul vazei și a 
prestigiului partidului lor, doresc ca 
Polonyi să câștige procesul, adecă să 
iasă că în adevăr a fost numai ca
lomniat de Lengyel, încolo însă omul 
cel mai fără prihană, un cavaler ono
rabil și cinstit kossuthist — a și is- 
bucnit o pasiune sui generis de-a găsi 
nod în papură tribunalului cu jurați. 
Aci nu le plăcea de ochii președin
telui curței cu jurați Zsitvanyi, gă
sind că el ar nutri ură ascunsă în 
contra acuzatorului particular Polonyi, 
aci li-se năzărea, că întreg juriul e 
preocupat și că ar trebui să fie stră
mutat procesul în alt loc și pertrac- 
tat înaintea altui juriu.

Poate cineva să aibă o ideie ce 
ravagii a făcut sistemul de terori
zare kossuthist și pasiunea cu care 
adepții lui umblă să secvestreze în 
interesul și folosul partidului lor până 
și gândul și voința judecătorilor ; pu
tem să ne’nchipuim cât de departe a 
ajuns decăderea morală în sânul aces
tui partid, dacă domnii independiști

FOILETONUL >GAZ. TRANS.«Trei prietini.
Fragment de Em. Gârleanu.

Da’ era vară, da’ era toamnă, da' 
ploua, da’ ningea, cei trei prietini stră
bateau, mai în fiecare săptămână satul. 
Intrau ca o furtună, străpungeau ulița de 
la un capăt la altul, și se făceau nevăzuți 
în largul câmpiei, spre malurile râpoase 
ale Șiretului. Călărețul era slab, smolit, 
tras la față; calul era roib ; iar cânele.— 
un câne ciobănesc, scurt în trup, cu ure
chile tăiate. Călărețului îi zicea — Tudor, 
calului, — Argint, cânelui — Leu. Oa
menii nu-i prea cunoșteau. Lui Tudor îi 
ziceau »Vântosul«, fiindcă trecea ca o fur
tună prin sat; de cal puțin le păsa; iar 
Leului îi purtau sâmbetele, căci rupsese 
pe toți dulăii din sat.. Când trecea Tudor 
mâncând pământul, cânii se țineau droaie 
după el; Leu se repezea, înfășca pe câte 
unul, și-l arunca dintr’o svârlitură de cap, 
încolo, la o parte. Era un chelălăit, o tă
văleală, pe ulița satului, mai cu seamă 
seara, când se ridica în sus colbul și în
conjura pe călăreț ca un nour, din care 
abia de-1 osibeai. Grozav era Leu dar și 
dulăii erau mulți; se țineau după el pănă 
dincolo de poarta țarinei. Atunci Tudor 
lăsa pe Argint la pas, iar Leu se punea 

sg încumetă prin bănuirea președin
telui tribunalului fără de nici un te
mei să atace și să vatăme însuși 
principiul fundamental al justiției prin 
faptul, că au voit pe cale publicistică 
să înfrice pe amintitul președinte și 
să-l facă accesibil pentru o judecată 
părtinitoare și deci nedreaptă.

Ce să-i faci însă povoiului pasiu
nilor independiste, cari merg până a 
ataca și regulamenta conștiințele oa
menilor?! El trebue să-și facă cursul 
vină ce va veni, vină chiar ceeace a 
înțeles vestita Pompadour, regina ne
legiuită a unei epoce desmățate și de
pravate, cu cuvintele: apres nous le 
deluge, (După noi potopul).

Așa vedem jucând pasiunile ce
lor dela putere în toate. Nici justiția 
representată de curtea cu jurați din 
capitala țărei, n’a rămas ferită de flă
cările ei distrugătoare.

In ședința de Duminecă a curței 
cu jurați s’a produs ceva sensațional 
dar nu nou. însuși procurorul s’a ri
dicat și a cerut ca afacerea Polonyi- 
Lengyel să fie încredințată unui alt ju
riu, de oare-ce juriu de față e preocu
pat în contra acuzatorului particular. 
A cerut dela tribunal să ia în pri
vința aceasta o deciziune. arătând 
drept dovadă că unu! din jurați a 
fost la el (procurorul) acasă și i-a 
spus, că jurații nu mai așteaptă nouă 
dovezi, că și-au format opiniunea și 
deja să știe cine va vota în fa
vorul și cine contra acuzatului. — 
Firește că declarația aceasta, ce se 
prezenta ca o insinuare a procuroru
lui contra juraților, a fost energic res
pinsă de președinte. — Procurorul 
și-a. făcut datoria până la sfârșit sus- 
țiind, că jurații sunt preocupați. Tri
bunalul însă nu ia încuviințat cererea 
zicând, că despre aceasta s6 poate 

; decide numai după ce se va li dat 
| verdictul juraților.

Toate s’au pus în mișcare șî to- 
: tul era pregătit pentruca, și intr’uu 
caz și într’altul, ori va câștiga ori va

și mergea între picioarele calului, la adă- I 
post, cu limba scoasă mort de oboseală. 
Cânii își arătau colții pe de margini, dar 
nu îndrăsneau să se apropie ;se ’ntorceau, 
în sat pe la ogrăzile lor. Și așa cum mer
geau la pas, cu Leu între picioarele ca
lului, cei trei prietini, par’că era una și 
acieași ființă, din povești, rătăcită în lun
gul drumului ce se pierdea în departe, în 
lunci, în care par’că îi aștepta vreo Ileana 
Cosinzeană.

In curând oamenii vorbiră, multe 
despre Tudor. Ba că n’ar fi feciorul drept, 
al arendașului moșiei vecine cu Sculpteștii, 
ci un copil de flori, al unei țigance. Ba 
că era copilul arendașiței. care greșise ca 
față. Unii ziceau că-i zănatec ; îl apuca așa 
câte un dor de fugă, și atunci rătăcea, 
zile și nopți întregi, prin ținut. Când îl 
întâlneau prin lunci, când încolo spre 
Roman, când în pădurile Bacăului. Când 
se ducea dintr’o parte, de răsărea în alta! 
Atunci unul își dădu părerea căîntr’ânsul 
avea pe necuratul. Altul l’a botezat »Vân- 
tosul«. Și se fereau de el.

Odată, vara trecută juca hora în fața 
rateșului. »Vântosul« a trecut printr’asta, 
a răsturnat o fata, cânele a ’ncolțit un 
flăcău și duși au fost. Satul a ales pe trei 
oameni, de s’au plâns arendașului, tată- 
său. Boerul a ieșit în cerdac, i-a ascultat 
și le-a spus: »Dă, ce să-i fac ; dacă așa 
i-e firea.« Și oamenii s’au dus. Ce erau 
să zică?

pierde Polonyi, să i se poată veoi 
acestuia în ajutor.

In cele din urmă tot Polonyi a 
eșit. deasupra, căci, după știrea ce 
am primit’o astăzi, juriul nu a achi
tat, cum se temeau independiștii, ci a 
condamnat pe adversarul lui, pe Len
gyel la opt luni închisoare.

Verdictul juraților și sentința tri
bunalului nu vor rămânea fără urmă
rile fatale, ce trebue să le aibă toate 
lucrurile în împrejurări ca cele de față. 
Polonyi reprezintă în ochii lumei fa
langa oamenilor de clică, cari sub 
masca naționalismului vânează după in
terese particulare. Poporațiunea din Bu
dapesta a semnalat aceasta părere a ei 
prin faptul, că după verdict, a primit și 
sărbătorit cu ovațiuni, nu pe acuzetorul 
câștigător de cauză, ci pe acuzatul 
Lengyel.

In ședința de eri a dietei referentul 
Hoitsy a presentat raportul comisiunei fi
nanciare cu privire la budgetul pro 1909. 
Acest raport, se va lua în desbatere în șe
dința de Mercuri. Ministrul de justiție a 
presentat proiectele de legi privitoare la 
schimbarea legilor, cari se referă la regu- 
larea posesiune! și la comisare și la proiectul 
privitor la înființarea unui fond orfanal și 
de pensiune pentru advocați.

Budgetul pe anul 1908. In ședința de 
Sâmbătă a comisiei financiare ministrul 
președinte Wekerle a raportat despre 
schimbările, cari trebue să se facă în pro
iectul de budget desbătut și primit din 
partea acestei corni? ii. După ce delegațiile 
au stabilit de atunci spesele comune, ace
ste trebue în întregime trecute în budget. 
Suma acestora urcă eșitele budgetului cu 
9 milioane 272 mii 605 coroane. Pentru 
întregirea lefurilor, funcționarilor inferiori 
și a scriitorilor se prevede în budget o 
nonă sumă de 8 milioane.

Când se vor întruni delegațiunile ? 
Președintele delegațiunei ungare, dep. Bela 
Barabas a declarat unui colaborator al 
ziarului »Pesti Napio« că delegațiunile nu 
se vor întruni înainte de Noemvrie. in ce 
privește urcarea soldei ofițerilor, a mai 
zis Barabas, partidul independist e de pă

E frumos, pe la începutul verii. Tu
dor și a înșăuat singur calul, a dat o pal
mă rândașului, că nu-i țesălase bine pe 
Argint, a șuierat pe Leu, și-a dat pinteni. 
Par’că niciodată n’a simțit în sufletul lui 
un dor mai aprins 'de lugă; îl biciuia 
aerul ca un șfichiu în țață, •— și-i plăcea; 
își umila pieptul și înghițea aerul cald, 
frăgezit de mireazma florilor din câmpie, 
își scutura capul, apoi, se pleca din nou 
po coamă, și una cu pământul, se ducea. 
Sbuia. Când trecuse prin Sculptești ? Ca
sele se înșirase, repede ca o sclipire, ca 
lin fir de ață albă, pe de o parte și alta 
a drumului. Strânse iar pulpele, pintenii 
intrară în carne, și’n locul în care dânșii 
apăsară, răsăriră bobișoare de sânge. Calul 
nădușise, spuma zăbalelor o fura vântul 
și o purta departe ca pe niște fulgi albi ; 
Leu răsufla din greu. Lui Argint i-se în
roșise ochii ; pieptul nu mai putea răsufla, 
picioarele îi slăbiseră. Ce avea azi stă
pânul ? Trecu lunca, și, încolo, drept în 
față se înălța malul prăpăstios al Șiretului.

Pintenii întrară din nou, nebunește, 
în carnea calului. Atunci Argint, înne
bunit de durere, î^-i întinse încheieturile 
și le desdoi apoi, și plecă într’o fugă nă- 
praznică, într’nn vârtej de moarte. Leul 
lătra scurt de două trei ori, ca și cum ar 
fi vrut să le atragă luarea aminte. Dar 
călărețul înnebunit ca și calul, mai strânse 
odată pulpele, pintenii străbătură adânc, 
Argint, se smuci, se scutură scurt, cu

rere, că deabea după-ce dieta va fi adus o 
hotărâre în afacerea aceasta să se presente 
delegațiunei propuneri.

Sentința în procESUl Polonyi-Lengyel 
s’a dat astăzi în zorile zilei. Lengyel Zoltân 
a fost condamnat la 3 luni temniță de 
stat și 1000 coroane amendă. Prin urmare 
fostul ministru Polonyi a fost »rehab:litat«. 
In contra sentinței apărătorul Vazsnnyi a 
anunțat mai multe cazuri de nulitate.

Sinodul eparchiai
al diecezei Aradului.

Arad, 3 Maiu n. 1907.

Astăzi s’a deschis în prezența 
unui mare număr de deputați-sinodali 
sinodul eparchiai al diecezei Aradului 
de cătră P. S. Sa Episcopul Ioan I. 
Papp.

In discursul său de deschidere P. 8f. 
Sa a insistat asupra mărețului drept de 
întrunire al bisericei noastre, prin care îi 
se recunoaște dreptul de existență, desvol- 
tare și întărire după firea și ființa ei.

»Că am fost, și suntem vrednici de 
acest, drept autonom al bisericii noastre, 
continuă P. S. Sa, mărturie vie este faptul, 
că adunările noastre le-am ținut și le ți- 

• nem la lumina zilei și cu ușile deschise, 
iar concluzelor noastre le dăm toată pu
blicitatea posibilă, astfel, că tot însul, care 
directe ori indirecte se interesează de viața 
noastră bisericească și de scopul întruniri- 

I lor ei, poate să se convingă, că noi nu nu
mai nu urmărim scopuri ascunse și egoi- 
stice, ci din contră, prin asemenea întru
niri, urmărim cel mai sublim scop, pe care 
poate să-l aibă în vedere o societate cre
ștină, cum este biserica noastră, care prin 
mijloacele ei morale, deodată cu îndemna
rea credincioșilor la iubire și alipire cătră 
limba și credința strămoșească, stărue cu 
toată inzistința să alimenteze în aceea-și 
măsură și dragostea și alipirea lor cătră 
iubita noastră patrie și parelel cu aceasta 
stărue să alimenteze în inima lor virtuțile 
cetățenești: credința neclătită cătră înaltul 
tron, respectul cuvenit cătră stăpânire peste 
tot și nu mai puțin sentimentul datorinței 
de supunere legilor în vigoare, astfel, că 
iubirea și alipirea noastră de patrie, de 
limba și biserica străbună, este trinitatea 
despărțită, care o mărturisim și căreia nu 

prins ca de fiorul morții, și aruncă pe 
Tudor, pe deasupra. Călărețul căzu drept 
în creștet, pământul sună înnădușit, ca 
sub o lovitură de main, iar omul se în
tinse. scoase un geamăț și rămase mort. 
Calul buimac se opri, întinse gâtul, ciuli 

■ urechile. Atunci Leu se uită o clipă, în- 
1 țelese par’că, lătră răgușit, apoi ca și când 
l vroia să răzbune pe stăpân, se repezi spr® 
’ cal și își înfipse colții în botul lui Argint, 
i se scutură, și sub biciuirea noii dureri o
luă la goană înainte ; Leu după el. Apoi, 
cu acel simțământ pe care-1 au animalele 
in fața primejdiei, calul se opri de odată, 
drept lângă prăpastie, pe malul căreia a- 

j junsese, sub care Șiretul, umflat de p:oi, 
I bolborosea. Leu se opri și el o clipă, apoi 
sări și își înfipse din nou colții în botul 
însângerat. Argint gemu de durere,, apoi, 
văzând că nu poate scăpa, se ridică în 
două picioare, cu Leu spânzurat de gura 
lui, și se scutură; dar încheieturile pi
cioarelor îi slăbiră, simți că se prăbușește, 
voi să se încordeze și nu putu : se rosto
goliră amândoi, cui și câne, în prăpastie ; 
își sdrobiră mai întâi trupurile de bolo
vanii mari, ascuțiți, a-i unei .ieșituri ce îi 
oprise o clipă, apoi cumpănindu-se, căzură 
în vârtejurile repezi ale apei ce-i înghiți 
numai decât.

(„Convorbiri critice.") 
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numai de pe amvoanele bisericilor, dar și 
în întrunirile noastre în sinoade și alte a- 
dunări bisericești, stăruim a i-se da ființă 
tot mai vădită,' putere de viață și desvol- 
tare în inima credincioșilor».

P Sf. Sa amintește apoi lucrările mai în
semnate, cu cari are să se ocupe actualul sinod și 
trece la cestiunen regularii și întrejirii solare
lor învățătorești zicând următoarele :

«Importanță deosebitățtrebue să dăm 
afacerii, ce atinge întreaga noastră metro- 
polie și aceasta este cestia regularii și în
tregirii salarelor învătătoresti, conform art. 
de lege XXVII din 1907*. ’

«Conzistoarele noastre diecezane, ur
mând inviațiunei primite dela Preavenera- 
tul Consistor metropolitan, a pus la cale 
conscrierea salarelor învățătorești, și de 
după datele intrate avem bucuria a con
stata: că un număr însemnat dintre co
munele noastre, înțelegând glasul timpului 
și cunoscând rolul culturii în lupta de e- 
xistință, nu altcum cunoscând, că școala 
confesională este mijlocul prin care să pro
movează cultura religioasă morală, și prin 
care să poate ajunge Ia bunăstarea socială, 
au și grăbit a întregi salarele învățătorilor 
lor la minimul prescris de lege«.

«După ce însă avem și comune, cari 
nu sunt în condițiunile posibilității de în
tregire a dotațiunii învățătorești din mij
loacele proprii, Ven. Sinod îi revine dato- 
rința a ne indica direcțiunea de pregătire 
a materialului pentru măritul congres na
țional bisericesc, chemat a se pronunța a- 
supra primirii ori neprimirii ajutorului de 
stat în condițiunile oferite*.

*
Discursul P. S. Sale a fost primit cu 

vii aplauze. După aceasta a urmat consti
tuirea biroului și alegerea comisiunilor o- 
bicinuite.

Răspuns la întâmpinarea 
domnului Domide.

D-l profesor de teologie din Gherla 
Dr. Vas le Moldovan, ne trimite sub 
acest titlul o replică ia scrisoarea d-lui 
prof, de pedagogie A. Domide. Cum 
însă aceasta replică nu conține nici 
un nou argument și nu este obiectiv 
ținută, nu-i putem da loc în între
gime. Totuși, ca să nu fim învinuiți 
de parțialitate, vom reproduce aici e- 
sența cuprinsului ei. D-l Vas. Mol
dovan zice :

«La invectivele contra mea din în
tâmpinarea d-Iui Domide, publicată în Nr. 
85 al «Gazetei* a. c., nu mă pot diinite a 
răspunde. Față de acea întâmpinare, prin 
care n’a lămurit nimic, susțin și acum țoale 
afirmările din răspunsul dat la raportul 
d-sale. La laptele ce le-am înșirat să se fi 
declarat și să nu înconjure. Declare cate
goric denunța-t’a sau nu? Nu vorbească 
așa ca și când el n’ar fi mai puțin decât 
conducătorul națiunii române...*

Așa dar d-l Moldovan susține tot 
ce a zis, afirmând, că A. Domide n’a 
lămurit nimic. Să ne dea voie stima
tul d. profesor de teologie a ne ex
prima nedumerirea față de modul său 
de a vedea în aceasta afacere. D-l 
Domide este cel demisionat din post, 
cel acuzat. Cum mțelege d-I Moldovan, 
că rolul acestui prigonit—fie cu drept, 
fie cu nedrept — ar fi să lămurească. 
Ce să lămurească d-l A. Domide ? 
Aceea, de ce nu mai e azi profesor 
la pedagogiul din Gherla? Treaba asta 
însă nu e a lui, ci a celor ce l’au si- 
litsă părăsească institutul. Dânsului 
ca acuzat și prigonit nu-i râmâne 
decât să se apere cum poate —■ și a- 
daugem, cum cuviința și simțul demni
tății și a cinstei sale personale pretinde. 
Dar ce pentru Dumnezeu ar avea să 
lămurească? Nu cumva d-l Moldovan 
așteaptă ca d-l Domide să lămurească, 
de ce d-l Moldovan, cel ce s’a făcut 
advocatul celor cari au pus la cale 
„cercetarea disciplinară" și „amova- 
rea“ dascălului, care a funcționat timp 
de trei ani cu zel și cu succes la 
preparandia confes. gr. cat. din Gherla 
— cum însuși (Moldovan) se vede 
constrâns a recunoaște,—este așa de 
nelămurit in mișcarea și desfășurarea 
capetelor de acuzațiune contra fostu
lui său coleg și prieten A. Domide? 
Nu cumva așteaptă ca Domide să 

dovedească ceea ce trebue să dove
dească d-l Moldovan și soți? Așa nu
mai se poate înțelege întrebarea: „De
clare d-l Domide categoric denunț.at’a 
sau nu?" — Noi credem că d-nului 
Vasile Moldovan îi incumbă să dove
dească ce afirmă contra d-lui Domide.

D-l Dr. Moldovan ne face în ge
nere impresiunea aceluia care, fiind 
atacat de al treilea, strigă : „Luați-1 
de pe mine, că-1 omor !“

Ei bine, noi credem, că modul 
acesta de procedere în adevăr nelă
murit și nehotărât, nu poate contri
bui nicidecum a justifica pașii au
torității care a luat măsurile din ces- 
tiune contra dascălului Domide și a-o 
ridica înaintea credincioșilor și a pu
blicului român.

Dl Moldovan însă nu se jăluește 
numai contra d-lui Domide, ci și con
tra pressei, despre care afirmă că ar 
părtini pe Domide „în lucrarea sa de 
a nimici un institut românesc". Eată 
ce zice dl Moldovan din cuvânt în 
cuvânt:

«In urmă cu această ocasiune îmi 
permit a face o modestă observare. Eu așa 
cred, că tuturor trebue să ne zacă de o 
potrivă la inimă cauza tuturor institutelor 
române-’ti. Avem datorință să îndreptăm 
dar nu să ruinăm. Dl Domide amenință, 
că-și va da concursul să «îinburde* per
soane. Eu prea cred, că nici d-sa, nici 
pressa, nici publicul nu poate li așa naiv, 
să creadă, că el va putea «îmburda* per
soane. Poate însă să strice institutului și 
conform promisiunii, respective amenințării 
făcute elevilor în clasă, conștient sau’in
conștient lucră la nimicirea unui institut 
românesc. In aceasta lucrare îl părtinește 
pressa — crezându i a priori toate — și-l 
îmbărbătează publicul bag sama din sim
plul motiv, că poate »cG« în Gherla. Ace
sta cred, că nu e motiv, ca să se preju- 
deco clarificării adevărului, când e vorba 
chiar de un interes general. Sunt convins 
și cu mine mulți. că dacă se întâmpla în 
alt loc și altfel de lucruri, cu totul altcum 
se tracta chestia. Noi am voit în interesul 
adevărului să lămurim lucrurile. Dacă tă
ceam, iar nu era bine. Și toate numai 
pentrucă e vorbă de Gherla. Prea multă 
nedreptate să face în forma aceasta*.

Să ne ierte d. profesor de teo
logie din Gherla, dar e ceva prea 
malt dacă, simțind neputința de a’și 
ajuta cumva însuși, bânuește și acuză 
pressa — în cazul de față organul 
nostru, care s’a ocupat în rândul în- 

j tâiu de cazul dela pedagogiul din 
Gherla — pentru că nu toacă în cap, 
cum ar dori dânsul, pe acel profesor 
„amovat" și nu-1 expune ocărei pu
blicului ca pe un scelerat. Cei ce l’au 
judecat și l'au condamnat, în loc să 
iasă cu sentința și să dovedească, că 
au procedat corect și cu dreptate, a- 
cuză pressa, care are milă și pentru 
cel lovit, și se supără pe public, fiind 
că pare înclinat a-1 părtini, cum se 
supără văcarul pe sat.

Nu d-le Moldovan, cu metodul 
acesta ocult, care reclamă un fel de 
infalibilitate pentru autoritatea supe
rioară bisericească și o crede dispen- 
zată de a-și justifica și ea faptele și 
hotărârile înaintea obștei, nu puteți, 
mai ales în timpuri grele ca cele de 
azi, decât a vă face numai de râs. 

Clarificării adevărului îi poate 
prejudeca numai atitudinea șovăitoare, 
a celor pe cari îi privește, de a-1 da 
pe față și a face deplină lumină, iar 
interesul general poate fi serios ame
nințat nu prin purtarea unei persoane, 
ori și cine ar fi, ci numai și numai 
prin încercările de a susținea cu ori 
ce preț vaza foarte problematică a 
unui sistem conrupt de cocoloșire.

*
Dl Moldovan ne mai trimise și o 

declarație, căreia îi dăm loc în în
tregul ei. Eată-o:

Dec hi rație.
La declarația d-lui Eliseu Dărăban, 

că el n’a folosit la adunarea învățătorilor 
din M. Gherlei a tr. cuvintele «jos cu re
verenda*, declar înc’odată cu toată expli- 

I carea d-sale, că da, a folosit acele cuvinte, 
când a fost vorba de alegerea de preșe

dinte. Martori sunt destui, cari au fost de 
față, dintre cari unul i-a dat a înțelege, 
că va fi bine să iasă afară și să nu abn- 
seze de dreptul de oaspe. Spre a’se con
sulta asupra alegerii s’au retras învățăto
rii, cari au avut vot dar și d-sa si alți 
preparanzi absoluți și acolo a'zis cuvintele 
acele. E drept, că numai anul trecut a ab- 
solvat și și în Minthiu a fost numai ca 
oaspe, deși s’a înscris de membru. Și ca 
oaspe, după ce nu le-au succes planurile 
au profesat principii, ce se manifestă în 
lozinca «jos cu reverenda*.

Eu, d-)e Dărăban, n’arn pretenția a 
pretinde dela publicul român, să-mi creadă 
necondiționat, dar cred pe iângă toată mo
destia, că mai mult îmi poate credo mie 
decât d-tale, care ai subscris pe d-șoara 
Virginia Grivasc fără știrea ei și ai «is
călit*, cum d-ta zici în corespondențele 
adresate învățătorilor subscrisi, basându-te 
pe prietenie.

Declarație dela fostul președinte și 
actualul vicepreședinte nu-ți pot publica 
din simplul motiv, că cum bine știi ei n’au 
fost de față la consultarea asupra alegerii 
oficianților!

Gherla, la 2 Main 1908.
fir. Vasile Moldovan. 

prof, de teol.

Un erou national
in mijîocul nostru.

Sub titlul acesta cetim în «Românul 
dela Pind* următoarele:

Do câteva zile se găsește în mijlocul 
nostru dl Dumitru C. Cicma, președintele 
comunității din Turia. Epir. Dânsul a ve
nit în București să vază pe un fiu al său 
bolnav la spitalul Brâncoveneasa. Venirea 
sa a fost salutată cu mult entusiasm din 
partea tuturor Românilor Macedoneni din 
capitală. Nu este astăzi nici un Român 
macedonean, din orice parte ar fi dânsul, 
ca să nu știe, să nu fi auzit măcar de 
faptele românești ale acestui mult încercat 
luptător al redeșteptării noastre naționale 
din Macedonia.

Dl Dimitrie Cicma ține mândru stea- 
I gul românismului de 26 ani dela 18S2, 
când a fondat pentru întâia oară școlile 
românești din comuna sa natală Turia.

I’ână la 1897 pe timpul răsboiului 
turco-grec, dl Cicma a lucrat cu multă 
râvnă și patriotism pentru chestia româ- 

I nească în comuna sa natală distrugând 
atât școlile cât și comunitatea grecească 
din Turia, cucerind școala comunală și 5 
biserici, din șase câte are comuna și ast-

■ fel a îngropat pentru vecie grecismul în 
i această Inimoasă comună, care numără 
; peste 5000 suflete români și care este si- 
i tuată pe granița turco-greacă. Rână în 
i acest an, dl Cicma deși dăduse un exem- 
; piu de mare inițiativă și patriotism, totuși,

el era puțin cunoscut de cătră Românii 
Macedoneni. In 1897 când societatea pan- 
elenismos din Atena în vederea răsboiului 
turco-grec, care a și urmat în acel an, 
trimitea cete do antarți pe teritoriul tur
cesc ca să ațâțe popopulațiile creștine din 

i imperiu, căpitanul Daveli în fruntea unei cete
■ do antarți de (ieste 1000 de inși, vroia să 
intre prin Turia în imperiu pentru răscu-

I larea populațiilor creștine. Dl Cicma dotat 
i de un spirit strategic eminent, ocupă po- 
1 zițiile cele mai Mine alo comunei și ține
■ piept căpitanului Daveli trei zile și trei 
I nopți, luptând în fruntea a 50 de români
bine armați.

Acest fapt mai mult decât eroic, a 
făcut pe dl Cicma foarte cunoscut și ad
mirat în întregul imperiu turcesc, iar la 
Românii Macedoneni a dat tăria sentimen
tului și a convingerea de vitalitatea de 
care se bucură poporul redeșteptat la con
știința nationa'ă.

Dl Dimitrie Cicma, astăzi se bucură 
în regiunea Epirului și a Macedoniei de o 
foarte mare reputație din partea Turcilor 
și în special din partea tuturor autorită
ților turcești. Sultanul la decorat cu de
corația Megedia cl. II drept resplată pen
tru serviciile aduse imperiului.

In toate luptele Românilor din Epir 
cu Grecii, mai ales cu conducătorii lor Ar- 
chiereii lanarioți, dl Cicma ia o parte foarte 
activă, făcând ca în totdeauna succesul să 
fie al Românilor.

In împrejurările actuale când bandele 
ucigașe cutreeră întreaga Macedonie, dl 
Cicma a perdut, sacrificând în lista marti
rilor, pe doi frați ai săi, iar dânsul a că
pătat la umărul stâng o rană în ziua de 
5 Octomvrie 1.906, când o numeroasă, ceată 
de antarți, ia prins drumul la întoarcerea 
lor din Grebena spre Turia.

Astăzi când mai toate școalile noa
stre din Epir, au suferit o foarte marc 
lovitură din partea grecilor, numai școlile 

din Turia își mențin înflorirea de totdeauna. 
Astăzi, grație acestui erou național, grecii 
știu ce vrea să zică, Români.

A pel.
Funcționarii băncilor române, fiind 

până în timpul din urmă de tot puțini și 
răsleți, nu au prea putut da semne de ma
nifestare.

lnmulțindu-se, s’a ivit necesitatea con
centrării și manifestării lor. Dovadă miș
carea pornita spre organizare, precum și 
edarea unui „Calendar portativ al func
ționarilor de bănci români pe a. 11)09“.

La edarea acestui calendar, cu plă
cere anunțăm, că ne-a succes a câștiga 
colaborarea domnilor : Virgil V. Bontescu, 
louț Diamandi, Ioan I. Lăpădat, Vasile O. 
Osvadă, Nicolau P. Petrescu, Dr. Coriolan 
Pap, Constantin Popp, Simion Popescu, 
Emil Rusii, Emil Tis>a, Gavriil Todica și 
Arseniu Vlaicu, și astfel suntem convinși, 
că vom putea eda un calendar folositor și 
atrăgător, atât pentru funcționarii, mem
brii din direcțiune și comitetul de supra
veghere a institutelor noastre, precum și 
pentru toți, câți se interesează și urmăresc 
cu atențiune cestiunile financiare-economice.

Pentru ca să putem isbuti și pentru 
ca să no putem orienta asupra tiragiului 
acestui calendar, ne adresăm, cu toată căl
dura, cătră funcționarii, membrii din di
recțiune și comitetul de supraveghere a 
institutelor noastre, precum și cătră toți 
cărturarii, cari se interesează de cestiune 
de bancă, ca să binevoiască, a ne da spri
jinul posibil, anunțându-se, ca abonenți la 
acest calendar. (Prețul unui exemplar va fi 
2 coroane).

Insinuările de abonament, sunt a se 
trimite la adresa:

D-lui Vasiie Babi, 
i'uncț. de bancă la inst. „Bihoreana11, 

Oradea-Mare, Nagy Vărad.
Mulțumim anticipative pentru sprijin.

cu deosebită stimă,
Beciacțiunea 

„Calendarului portativ al func
ționarilor de bancă români11.

ȘTIRILE ZILEI.
— 21 Aprilie.

Comună vrednică. Mica comună Zoi- 
tan (comitat. Târnava-mare) și pareni-se 
unica comună din tractul Sighi.șoarei, s’a 
legat a asigura pe viitor salarul învățăto- 

i resc conform legei nouă școlare, precum și 
a adapta edificiul școlar recerințelor mo
derne, ca să-și salveze școala românească. 
Sinodul parohial a hotărât cu adevărată 
însuflețire înființarea unui fond pentru aju
torarea școalei. Spre scopul acesta s’a de
cis sistarea ospețelor dela pomeniși dela 
nunți și contribuiri în locul lor la londtil 
școlar. Bază fondului a și pus momentan 
preotul din loc George Vătâșan. cu soția 
Ana n. Drăghici, donând întru amintirea 
părinților răposați 100 cor. (una sută co
roane). Asemenea și fiul d-lor George Vă- 
tăsan, prof. în Brașov, din incidentul ono
masticei contribue la amintitul fond cu 
20 coroane.

Fapta vrednicilor Zoltăneni se laudă 
de sine!

Cei cinci muncitori, cari au căzut eri 
dimineața victimă canalisării orașului, sunt, 
precum aflăm — toți oameni cu familii. 
In decursul zilei de eri s’a stabilit și iden
titatea lor. Afară de Românul loan Grecii, 
au căzut victimă catastrofei muncitorii 
Alois Schon și Andrei Schon din comita
tul Nyitra, Pojăk Mihaly din comitatul Ung 
și Kovacsik Iosif locuitor în Brașov.

In beneficiul familiilor orfane se dă 
astăzi do cătră trupa de operă a directo
rului Bauer un mare concert în sala re
dutei orașului.

Patriarhatul și Românii. Se știe că 
este un obiceiu vechia ca la biserica pa
triarhatului ecumenic din Constantinopol 
să se citească, cu prilejul slujbei de Paști, 
evanghelia în mai multe limbi. Anul acesta 
evanghelia a fost cetită în limbile greacă, 
latină, turcă, germană, italiană, franceză, 
slavonă, rusă, sârbă, și în alte limbi, afară 
de limba română. Faptul a fost comentat 
în cercurile diplomatice. La sfârșitul ser
viciului divin însă, patriarhul a făcut o 
rugăciune pentru Regele Carol, ca și pen
tru ceilalți suverani.

Comitetul central electoral al comita
tului SibilU a ordonat, ca listele electorale 
pe anul 1909 să fie puse spre privire pu
blică în zilele din 5 până la 25 Maiu în 
cancelariile notariale, respective comunale, 
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unde pot fi luate în privire și se pot lua 
copii de pe ele, între oarele 8—12 a. m. 
și 2—6 după arniazi. In timpul din 5 până 
la 15 Main se pot da reclamațiuni în con
tra listelor, iar din 16 până în 25 Maiu se 
pot face observări asupra reclamațiunilor.

Moartsa generalului Tttrr. Duminecă 
noaptea a încetat din viață în Budapesta, 
în vârstă de 84 ani, generalul Tiirr, unul 
din vechii luptători pentru libertate, din 
Ungaria. Când a isbucnit revoluția din 1848, 
Tiirr se afla locotenent în Italia, de unde 
a deșertat și a fugit în Turcia. S’a întors 
pe urmă în Ungaria și a luat parte la toate 
luptele pentru independența acesteia. A 
luat parte la diferite conjurații contra Au
striei. La 1855 a fost condamnat la moarte, 
dar grațiat în m ina intervenției reginei 
Angliei. A luat parte sub Garibaldi, la 
luptele pentru unitatea Italiei. După uni
rea provinciilor italiene a intrat în servi
ciul armatei italiene. A înaintat până la 
rangul de general și a fost și aghiotant al 
regelui Victor Emanuel. S’a’căsătorit cu o 
nepoată a împăratului Napoleon III, prin
cipesa Letiția do Wyse-Bonaparte. După 
restabilirea constituției în Ungaria și acor
darea amnestiei, s’a întors în patrie, unde 
a luat parte activă la luptele politico Gu
vernul ungar a hotărât să-i facă funeralii 
naționale.

Societatea filarmonică din Berlin în 
București. Sâmbăta trecută au sosit în Bu
curești membrii societății filarmonice din 
Berlin, pentru a face o vizită societății ger
mane do cântări »Liedertafel«. Despre fru
moasele1 festivități aranjate în onoarea oa
speților berlinezi »V. N.« scrie între altele 
următoarelo :

După primirea entuziastă dela gară, 
reunirea intimă și masa comună, filarmo
nicii noștrii au organizat în onoarea fra
ților din Berlin un impunător »Commers« 
în sala cea mare de la >Liedertalel«. La 
masa de onoare am observat pe : consulii 
Germaniei și Austriei, comitetul do recep
ție al soc. germane din capitală. Corul băr
bătesc al soc. »Liedertafel« salută sub ba
gheta măestrnlui H. Kirchner pe frații cân
tăreți din Berlin. Soria cuvântărilor o de
schide președintele soc. »Liedertafel«, ri
dicând paharul în sănătatea suveranului 
nostru și al vecinilor din statele germane 
și austriaco. Termină cu un salut în onoa
rea cântului german și a soc. filarmonice 
din Berlin. Un salut adresează berlinezilor 
conzilierul comunal G. I. loaniu din par
tea comunei București. Președintele soc. 
filarmonice din Berlin își arată'admirația 
pentru țara românească, pentru Regele 
nostru înțelept și pentru Regina-poetă. Are 
cuvinte de laudă pentru activitatea soc. 
»Liedertafel« și pentru conducătorii oi clin 
cei 50 ani.

Momente neuitate au fost acelea, când 
s’au schimbat darurile reciproce ale socie
tăților și anume : d-1 Cornelius din partea 
filarmonicilor, oferă soc. »Liedertafel< bu
stul în bronz al lui R. Wagner, iar ei pri
mesc în schimb bustul tot în bronz al re
ginei poete Carmen Sylva și din partea 
damelor soc. »Liedertafel« prin d-ra,Zelien- 
der o bandă brodată pentru drapel.

Reuniunea femeilor române din Sibiiu 
a aranjat în localul școalei sale industriale 
din strada Schewis Nr. 15, parter, o expo
ziție de industrie casnică. Expoziția va sta 
deschisă până în 17 Main n. a, c. și se 
poate vizita în fiecare zi înainte de arniazi 
dela 9 până la 12 și după arniazi dela 3 
până la. 5 oare. Taxa de intrare de 40 fii. 
se încasează în favorul școalei industriale.

Teatru românesc în Sibiiu. Duminecă 
seara a avut loc I. reprezentație teatrală 
a artiștilor noștri dramatici Z. și O. Bâr
san. S’au dat drama »Chinnl unei femei« 
și comedia »Cânele și pisica*. Publicul din 
loc și străin, între cari numeroși deputată 
sinodali, a umplut până la cel din urmă 
loc vasta sală, a »Casei naționale*. Repre
zentația a fost foarte succeasă.

Cununie. Silvia Dreglviciit și Ariton 
Migia ne anunță cununia lor săvârșită în 
10 Main n. 1908, în biserica gr. cat. din 
Ctlgir.

Convocare.- Conform rescriptului lău
dabilului comitet central al »Asociațiunei 
pentru literatura și cultura poporului ro
mân* de dto 22 Martie 1908 pro 229, prin 
aceasta se conchiamă adunarea generală a 
despărțământului XXIX (Mediaș) pe 14 
Maiu 10 ore a. m. în școala gr. cat. din 
Mediaș cu următorul program : 1) Abzice- 
rea directorului despărțământului. 2) Ale
gerea altui director. Med iaș, 4 Main 1908. 
loan Moldovamt, protopop — directorul 
despărț.

Teatru sătesc se va aranja Duminecă, 
în 10 Maiu st. n. 1908 în școală greco- 
orientală din Bergliîn. Venitul este pentru 

^Reuniunea femeilor greco-orientale pentru 
înfrumsețarea bisericii*. Program : Cuvânt 
de deschidere. »Rea de plată«, poezie de 
G. Coșbuc, declamată de Rusalio Coman. 
>Dnșmancele«, poezie de G. Coșbuc, decla
mată de Aurelia Hăprîan. Trei poezioare 
de școală, declamate de un elev. »P<j lângă 
boi«, poezie de G. Coșbuc, declamată de 
Maria lonaș. »Țiganul la târg«, dialog, pre
dat de învăț. Ioan Nistor și Viștean Mun
tean. »Dorința«, de Octavian Goga, deci, 
de »Vlăduțu mantii*, teatru.

Varietăți.
Soția marelui scriitor rus Tolstoi va 

publica în curând o broșură sub titlul : 
Legăturile mele cu Tolstoi și activitatea 
lui ca scriitor.

Se așteaptă cu nerăbdare această 
carte de lumea literară de pretutindeni Ea 
va aduce de bunăseamă multe surprize.

Se știe că soția lui Tolstoi a fost 
un adevărat model de soție, potrivită pen
tru un scriitor. Ea a fost în totdeauna 
secretar marelui scriitor; ea îl sfătuia și 
ea îngrijea de publicarea și desfacerea lu
crărilor sale. Și din această pricină se va 
da prin această lucrare a contesei Tolstoi 
o biografie fidelă și interesantă a scriito
rului. Cartea va apare deodată în limbile 
rusă, engleză, germană, franceză și ita
liană.

*

Ca de obiceiu și în anui acesta pa
cifiștii s’au întrunit la 22 Februarie in di
ferite capitale.

In Paris conferenta a fost prezidată 
de Nelidov, președintele conferenței dela 
Haga și ambasadorul Rusiei la Paris.

Peste tot s’a votat acest ordin de zi :
»Adunarea e de părere că forțele ri

sipite trebue și pot fi întrunite, și hotă- 
rește crearea unui partid internațional al 
păcii.«

In Berlin secțiunea germană pentru 
pace s’a ocupat de lucruri ceva mai con
crete. Ea a intervenit în discuțiunea refe
ritoare la măsurile do despoiero, pe cari 
guvernul prusian le-a luat față do Poloni. 
Intr’o adresă se declară că înțelegerea 
trebue să domnească nu numai între po
poarele străine, dar și între naționalitățile 
deosobite din fiecare țară.

*-
Un tratat de arbitraj obligator a fost 

încheiat între republicele Americei de nord 
pe de o parte și Franța și Elveția pe de 
alta. E de asemenea pe drum de a se în
cheia între republicele Americei do nord 
și Italia, Belgia, Olanda, Spania, Germania 
și Grecia.

De bunăseamă celelalte state vor ur
ma aceste frumoase exemple și atunci 
pacea universală va fi un lucru cu putință, 
un lucru sigur și garantat.

*

O grevă generală a mecanicfor din 
Anglia ar vrea să se declare.

In legătură cu aceasta c interesant 
de știut cât a costat greva generală a me
canicilor din Anglia în 1897 când a ținut 
7 luni, având să lupte pentru ziua de 8 ore.

La începutul grevei sindicatul meca
nicilor dispunea de 18,500,000 lei, cari au 
fost aproape toți cheltuiți în cursul grevei. 
Salariile mecanicilor din acest timp s’ar fi 
urcat la 50 milioane lei. Celelalte meserii 
în legătură cu mecanicii au mai pierdut 
25 milioane. Deci pentru proletariatul en
glez sau pierdut 93 milioane lei.

Dar patronii și în general capitalul 
a pierdut mult mai mult. Așa că socotind 
și dintr’o parte și dintr’alta s’ar fi risipit, 
sau pierdut în cele 7 luni de grevă în 
total 250,000,000 franci — și ceea-ce e 
mai trist, fără ca greva să câștige ceva.

*
Marele oraș New-York din conti

nentul minunilor și curiosităților are 558 
de clădiri cu mai mult de 10 rânduri — 
și anume: 164 cu 10 rânduri, 101 cu 11 
rânduri, 169 cu 12 rânduri. 91 cu 13 rân
duri până la 20 rânduri, 11 cu 22—26 
rânduri, 1 cu 41 și 1 cu 48 rânduri.

Înălțimea celei din urmă, clădiri este 
de 150 ni.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 5 Mai. Sentința în 

procesul Polonyi-Lengyel, prin care 
Lengyel a fost condamnat ia 3 luni în
chisoare de stat și 1000 cor. amendă 
pentru vătămare de onoare, s’a publicat 
la orele 3 dini, după o consfătuire 
de 2 ore a juraților. Lengyel a fost 
absolvat de acuza de calomnie. După 

publicarea sentinței publicul present 
a făcut mari ovațiuni lui Lengyel și 
lui Vazsonyi.

Budapesta, 5 Maiu. Mersuri încep 
în Camera ungară desbaterile asupra 
budgetului. Va lua cuvântul deputatul 
Polit care va depune în numele par
tidului naționalităților o moțiune, prin 
care acest partid își arata neîncrede
rea în guvern. Deputatul Franz Su~ 
pilo va critica apoi toată politica in
terioară a guvernului și mai ales a- 
ceea din Croația.

Viena, 5 Maiu. Se răspândiseră în 
ultimul timp din nou zvonuri îngriji
toare asupra sânii țâței Maj. Sale Mo- 
narchului. Cea mai bună desmințire 
a acestor zvonuri este faptul că îm
păratul a acordat în acest timp multe 
audiențe importante. Din sursă auto
rizată se anunță că starea suveranu
lui e complect mulțumitoare. Mâne, 
împăratul se va duce din Schonbrunn 
la Viena pentru a vizita pe Leopold 
prințul regent al Ba variei.

Lemberg, 5 Mai. Eri a avut loc 
în sala Sokol o serbare în amintirea 
constituției poloneze d:n 1791. Când 
publicul asistent se pregătea să pă
răsească sala, podeaua se prăbuși și 
persoanele din sală căzură în pivniță. 
Au fost chemați pompierii, cari au 
dat ajutoarele necesare. Au fost 30 
de oameni mai grav sau mai ușor 
răniți.

Fort Wailie, (lodiania), 5 Mai. Un 
incendiu a distrus hotelul Aveline, 
cel mai mare al orașului, 25 persoane 
au perit în flăcări.

B i b î i o g r a i i o.
!

„Convorbiri Literare*, Nr. 4 pentru 
j Aprilie 1908 cu următorul cuprins :

T, Maiorescu : Două notițe critice. — 
' Dr. G. Marinescu.: Ereditatea normală și 
i patologică constatată ca factor familiar și 
social. Em. Gârleanu: O amintire (schiță).
— D. Nanu: Fericirea (versuri). — Al. G. 
Florescu • Sanda (dramă). — G. Tutoveann: 
Scrisoare (versuri). — Gustav Weigand: 
Despre dialectele românești. — Traian

' Bratu: Limba și literatura germană în 
! universitățile noastre. — A. A. Naum : 
Triolete (versuri). — V. Conta: Cugetări, 

i— Dr. N. Leon: Minuni falșe. —■ *** Cro- 
1 nica literară și științifică : Fapte, recensii, 
.reviste. — Al. Tsigara-Samw'câș: Cronica 
i artistică : Monumentele noastre : II. Comatia, 
I Snagovul. — C Iliotu : Cronica politică : 
Bugetul pe 1908/1909. — Chr. D. Slaico- 

i viei: Cronica economică: Activitatea căi
lor noastre ferate în exercițiul 1906/1907. 
.— C. Tomulescu: Croni :a școlară: Direc
toratul școalelor. — Grișan.: Dela Românii 

l de peste hotar : Două fapte caracteristice. 
|— 6'. M. Dfela Academia română: Noi Aca- 
I demiciani. Bibliografie.

Abonamentele (pentru Austro-Unga- 
ria 12 coroane pe an) să se adreseze ln- 

I stitutului de arte grafice Carol Gobi suc
cesor 8. St. Rasidescu str. Doamnei 16 
București.

„Convorbiri Critice*. Director Mi
hail Dragomirescu. Nr. 7 dela 1 Aprilie 
1908 are următorul sumar:

Eug. Lovinescu : 1. I. Weiss (studiu 
critic). — Em. Gârleanu: Trei prietini 
(schiță). — Corneliu Moldovan; Din Cân
tarea Cântărilor. — Dinu Ilamură (Herz) 
Floare de nalbă (dramă în 3 acte). — Flo
rian Becescu: Dela fereastră (poezie). — 
A. Popovici-Bănățeanul: Pe țărm: Cântec 
(poezie). — Leon Feraru: Sonet. — S. 
Bașcovici: Isus (poezie). — Ion Dragoslav: 
O noapte la un prieten (novelă). — Mihail 
Bragomirescu: Revista, critică. — M. 
Concertul Castaidi; Concertul »Mincrvci«.
— Ilustrații : Grigorescu.

Abonamentul 12 lei pe an. Adminis
trația Str. Gramont, București.

*
Sub titlul de ^Extaze a apărat în 

institutul de arte grafice »Minerva« din 
București un volum de poezii alese din 
peana distinsei noastre scriitoare brașovene, 
d-na Maria Baiulescu. Acest volum, caro 
cuprinde pe pagina primă un avântat și 
frumos omagiu la adresa înaltei poete Car
men Sylva, e de un format octav mare, 
scris pe 172 pagini și costă 1 cor. 50 bani 
plus .porto 10 bani. Se poate procura, prin 
librăria »Gazdtei< Brașov.

Vasile Alexandri. Ediția II din opere 
complete. Teatru I.

Da cuprinsul următor:
„Șoldan Viteazul", Mama Anghelușa", „Her- 

șcu Boccegiul", „Clevetici", „Sandu Napoiiă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chirița" 
„Barbu IAutaru", „Paraponisitul", „Keta Nastasia* 
„Haimana", „Gt-ură-Cască", „Stan Covrigariui", 
„Viyandiera“, „Păcală și Tândală1, „Scara mâței" 
„Craiu nou", Harță Răzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din c-.să“, „Nunta țărănească", „Ohiriță, la 
Iași", „Chirița în Provincie".

Prețul 1 oor. 50 b. (20 bani porto

Diverse.
Băeți ori fete'? In pressa engleză se 

desbate mult despre părerea medicului 
Rom me. Acest învățat a mers pe urmele 
lui Schenk. Se știe că el credea că dela 
hrana femeei și a bărbatului atârnă dacă 
vor avea băiat sau fată. Romme a făcut 
cercetări statistice și a ajuns tot la înche
ierea lui Schenk, că dacă bărbatul e mai 
slab se zemislesc băieți, dacă e mai taie, 
fete.

Zice, că proporția obișnuită e de 105 
—106 fete, la 100 de băieți, și numai după 
războaie grele se schimbă. De oarece la 
războiu pleacă bărbații cei mai zdraveni, 
iar acasă rămân cei slabi, se nasc băeți 
mai mulți. Tot așa e și la triburile bar
bare, în războiu veșnic între ele. Romme 
mai arată ca lucru neîndoios, că din căsă
toriile între bărbați bătrâni și femei ti
nere se nasc băieți și din cele între femei 
mai în vârstă și bărbați tineri, fete.

Zice că la 1000 de fete se nasc 865 
de băieți, când tatăl o mai tânăr decât 
muma, 948 când sunt de aceeași vârstă, 
1037 când tatăl e cu 1—6 ani mai în 
vârstă, 1276, când e cu 6—11, 1474 când 
e cu 16 sau mai mult.

Dar un doctor scoțian combate pe 
Romme și aduce în sprijin alte cifre. Zice 
că nu e adevărat, că Ia războit! pleacă cei 
mai tari, în deosebi nu în Anglia.

Pe urmă cei slabi mor în număr mai 
mare în războiu, de boli, răni etc.

Așadar cu cifre s’ar fi dovedind și 
pentru și contra.

Și am rămas tot nelămuriti!
V. N.

, AiBiNA” uistitat de credit și de economii
> i i >4 S i * iSi'HȘIOV.

Caaspnctul operațiunilor in luna Ini April Ji>08.

Intrata :
Numerar on 1 April 1908. Cor. 17,436’46
Depuneri spre fructificare n 167,45209
Cambii rescuroperate n 465,730’—
Conturi curente .... 71 9,670-93
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 15,729 68
împrumuturi pe prociuote . n
Mouebâ............................. n 12.436’86
Comisului, oupoaue și efecte n 15.899 97
B ă O •' i................................... 7! 273,936 07
Interese și pro vișinul . . n 35,241’66
Diverse .............................. n 259,225’33

Cor. 1.272,759’05

E ș i t e :
Depuneri spre trnehifîcare .Oor 175,1 69’61 
Cambii eseomptate . . . „ 514,465’— 
Oonto curent . . . . „ 9,242’41
Împrumuturi pe etecte și alte

împrumuturi........................„ 35,782’—
Împrumuturi pa producte . „ —•_
Mo netă.................................. „ 20,300’36
Oomisiui'j, cupoane și efecte „ 7,505’45
Interese și provisiuul . . n 3,741’97

7,458’58S iese și s.-tla.re . . . . „
G-’Uol............................. • . „ 269,802’18
Diverse ................................... „ 220,013’66
euuecar mi 30 April 1908. „ 9,277’83

Cor. 1,272’759’05
•Dr. ftiooiac Veeerdaa

los.f 0)U’.;0’U loan M-irăroiu
•• l4f < 1 ctw<v r

Proprietar : Dr. Aurel Mureși&nu.
Redactor respotis.: Victor Braniscs-

WăHischhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahinann —■ cu toate întocmi rile moderne 
ale therapiei fisicale și dietetice; */2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: Ma- 
r i a -E n ze n s d o r f bei Wien.

Cu deshiș ri și prospectez stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul .ș-f ai stiț 
bilimentului :

Dr. Marius Sturza.
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„REȘNOVEANA 
institut de credit si economii, se- 

cietate pe acții in REȘNOV.
takarek- es hitelintezet reszveny- 

târsasâg BARCZA-ROZSNYON.

Convocare.
Onorații acționari ai institutului de 

credit și de economii »REȘNOVEANA«, 
societate pe acții în Reșnov se invită la 

a IV-a ataara «raia orflinara, 
care se va ținea în 16 Maiu 1908 st. n. la 
6 oare

1.
2.

p. m. în localul institutului.
Ordinea de zi:
Constituirea biroului.
Raportul direcțiunei despre anul

de gestiune 1907.
3. Raportul comitetului ele supra- 

veghiare.
4. Stabilirea bilanțului pe anul 

1907 și votarea absolutorului.
5. Scoaterea din direcțiune unui 

membru prin soarte și alegerea unui nou 
membru.

6. Scoaterea elin comitetul 
praveghiere a unui membru și 
rea unui nou membru.

7. Alegerea a trei membri 
verificarea procesului verbal.

8. Eventuale propuneri.
Domnii acționari, cari voesc a par

ticipa la adunarea generală în confor
mitate cu §. 19. din statute, se avi
zează a depune acțiile la casa institu
tului cu o zi înainte de tinerea adu-

5 

nării generale.

Meghivo.
A »REȘNOVEANA«. bareza-rozs- 

ny6i takarek- es hitelint6zet reszveny- 
târsasâgnak tisztelt reszvănyesei meg- 
hivatnak az 1908. evi mâjus ho 16-ân 
6 orakbr delutân az intezet helyise- 
geben megtarlando

IV-ik renlBS kozgynlesre.
Napirend:

1. Az elnOkseg megalakulâsa.
2. Az igazgatosâgnak jelentăse 

1907. tizleli Svrdl.
3. A felugyelO bizottsâgnak jelentese.
4. Az 1907. evi merleg megâlla- 

pităsa es a felmentes megszavazâsa.
5. Egy igazgatosăgi tagnak kisoro- 

zâsa 6s egy u,j tagnak a bevâlasztâsa.
6. Egy l’eliigyelo bizottsâgi tagnak 

kisorolâsa 6s egy uj tagnak a bevâ- 
laszlăsa.

7. Rârom tagnak megvâlasztâsa a 
jegyzCkonyv hitelesitese căljăbol.

8. Esetleges javaslatok.
A resziAnyes urak, kik resztakar- 

nak venni a kozgyulesen az alapsza- 
bălyoknak 19. §-a erlelmâben ertesi- 
tettnek, hogy reszvenyeiket az intezet 
penztârânăl egy nappal a kozgvules meg- 
tartâsa elott letegyek.

Az igazgat6sâ(j.

Bilanț cu 31 Decemvrie 1907. — Merleg-szâmla 1907, deczember ho 31.

de SU- 
alege-

Direcțiunea. I

I 
I

ACTIVA V A G Y O N:
-----------------------------------------------------------------------------

Cassa în numărar — Penztări 
kdszlet.................................

Cambii escontate — Leszămi- 
tolt vâltdk............................

Credite cambiale, cu acoperire 
hipotecară — Jelzâlogilag biz- 
tositott văltd kolcsonok . .

Credite personale — Kotveny 
kolcsOnok............................

Lombard — Eloleg ertekpapi- 
rokra .....................................

Cont-ciirent — Folyo szămlak 
egyenlege............................

Mobiliar — Leltăr. K. 424-— 
Amortizare — Leirăs » 44'—
Diverse conturi debitoare — 
Kiildnfele tartozd szămlâk .

Debitori — Addsok ....

Cor. jm.
2536149

130080 25

45174 22

3340

240

58

380

11

10258
1825

82
41

193893 30

D E B 1 T — T A R T O Z I K : Cor. 4
Interese : — Kamatok :
de depuneri — be- 

teti kamatak . K. 5542’57
de reescont — Visz7 

leszâmitolâsi ka
matok . . . . K. 1957’25 7499 82

Spese — Kbltsegek .... 527 13
Chirie — Hăzber................... 110 _
Contribuțiuni : — Ad6k : 
dare directă și com- 
petință — egyeues 
ado es belyeg di.j . K. 14718 

10% dare după int. (
de depun. — 10% 1
betdti kamat. utăn K. 554'26 701 44J

Remunerațiune Jutaloin di.j 600
Amortizare la mobiliar — Lei- 

râs leltăr szâmlân .... 44
Profit curat — Tiszta nyereseg 2822 32

12304 ''I

Re ș nov, 31 Decembre 1907. 
loan Hamsea s, k., 
director —

PASIVA — T E H E R :

Capital social — Rdszvenytoke 
Fondul de rezervă — Tartaltîk 

al ap.........................................
Fondul cultural și de binefa
ceri — Jotekony czelu alap 

Depuneri spre fructificare — 
Betetek talc, konyvecskekre 

Reescont — Viszleszâmitolâs 
Dividends neridicată pe 1906 

— Fel nem vett osztalek .
Tantieme noridicate pe 1906 

Fel nem vett reszjaruldkok 
Profit curat — Tiszta nyereseg

CRE D IT — KO VET EL

Interese : — Kamatok : 
dela cambii escon- 

tate — leszâmitolâsi 
vâltok utăn . . K.

dela credit cambiale 
hipot. — jelz. biz- 
tositott va) ti kOl- 
esonok utăn. . K.

dela lombard — eliî- 
logek papirokra. 
iizietben . . . K.

dela credit perso
nale — Kotveny 
kolcsonok utăn K.

(lelăcont-curent — 
folyd szămla iiz
ietben .

Pro vizi
.K.

uni — .Jntalâkok

az

1583
O

Nr. 89—1908
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10335'93
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PLĂCUTĂ, PUȚIN ACRIȘORĂ. FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 

ACID CARBONIC.
€» deosebire apă de masă răcoritoare. 

Recomandată de medici. Recomandată de medici.
Are efect escelent ca"nj»M «fle curii la suferințe de rinichi, beșicîi, 
cotar cronic de rinichi, formațiuni de peatră .și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte. Administrația isvoarelor:

Direcția băilor MUSCHONS în Buziaș.

Boas de pene seine, negru și alb. j ®

20000

136585
32745

193893

H
— Barcza-Rozsnyo. 1907. deczember hd 31-en. 

loan Han s k... Iosif Renghea s. k.
igazgat<5. eassar — p<Șnz(ârnok. contabil — konyvelo.

jDirecțitinea: — z; i g- a z g- a, t 6 s a. g-:
Dr. hneu Mețian s. k. George Butnar s. k. han Fivari s. k. Ceorge Renghea s. k. 

George Crețu s. k. loan Han s. k.
Confrontând aceste conturi cu registrele principale și auxiliare le-am aliat în ordine. 
Jclon szamlăkat megvizsgâituk es a 16 es scgedkonyvokkel osszliangzăsban talâltuk. 
Oc.cn.itGbu.1 ele S’vipi-a.'veg'laiai-e : — i®l'CL§-3?’el<5 Toizo-t-tseLg-:

fos/'/e Șotron s. k. Andrei Trett s. k. Aurel Ciortea s. k.
‘ Eugen de Lemeny s. k. George Vintilă s. k.

I 
II

6
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Us?

(

Ce este nou ?
în salonul de mărfuri Parthie și resturi, strada 

neagră Mr. 35, se vînd cu prețuri de tot ieftine cele 
mai nouă și moderne stofe de rochi, pentru primăvară 
și vară de mătase, neagră și colorată pentru rochi și b’use. 
Stofe de lână, cele mai nouă, în geme franțuzesc și en 
trezesc, de toate colorile și calitățile. Toate articolele de 
mrnisări. stofe de lână pentru b'.use, asortiment, mare. 
Veil de h hn, Batist, Gloth, Zepfier, Peques, Satin. Stofe de 
in. stofe de dantele. Rippar, pentru costume de băeți, 
panzăru, pânzătnri de masă cu metru. Garnituri de masă 
Ș pat dela 5'80 în SUS (3 bucăți).

Stofe de haine pentru confirmanzi, colorate, crem și 
negri. Stofe pentru costumur; bărbătești și toate măiun 
li.miile pentru croitori.

Dc-o visitare numeroasă se roagă

1UL1DS RESCOER

L stabiliment este proveijut cu 
jloce tehnice

i%-, ru ciere
iii

mi promptitudine și
UITATE ARTISTICE
Al R ARG'N’T ȘI COLORI.

' \ KȚ1 D E SCII NȚ A,
■ -TURA SI DIDACTICE

și fiind bine asortat cu tot 
de litere din cele mai moderne 

posițiune de a pute esecuta on-cc 
acurateța, precum:

REGISTRE si IMPRIMAJE 
pentru Iote speciile de serviciuri

jHAMEJLESANTE. 
,ETE BE LOQODHA Și OE NîJHTî 
«K-PĂ bORtNȚĂ șl ÎN COLORI.

s3 
K
§

Conipturl^ J drese. 
Circulare, Ser is o r i.

Souvcztz, in lela tnăvim&a-

ZAD I/STRLAL E, de HO TEL URI 
}i RESTAURANTE. 

prețuri-curJnțF și diverse 
BILETE DE INMORMfiNTARI, 
se primesc în biuroul

ăgg

Comaiide)e eventuale 
tipografei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, îneta- 
ghH, înderept în curte. — Prețurile moderate. — ! 
Cî.miiindele din afara rugăm a le adresa la 

Tipîgraâa. A. MUREȘIANU, Brașov.
4 ■ J?*"-
r'il

•c'.'n
'tipografia A. Mureșianu, Brașov.


