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garmond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
mai dose după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
8-a o serie 20 bani.

sa ajunsese, cu 6 ani înainte de moarte 
(j- 1904), preposit capitular în Gherla.

(ț) Maxim Pop na învăța istoria. Și 
dânsul era absolvent de teologie de la 
Viena. Maxim — cum îi ziceam noi, era 
cartea noastră vie-, la istorie nu aveam 
nici un nl mual, dar nici nu aveam tre-

i buință de el. Metoda lui M. P. era ade
vărat pedagogică.. Gât ce intra în clasă, și 
el era foarte esact, îutixba lecția, făcea 
cu no: aplicații potrivite, apoi scoborân- 
du-se de pe catedră în fața noastră, lân
gă banca noastră întâia, ne expunea liber 
și frumos, lecția cea nouă. Unul din noi, 
lua not țe iar ceilalți ascultam. După ce 
termina el, reproduceam de obiceiu eu 
sau Gristea (care era al 2-lea) materia ex
pusă. Și examenul de maturitate ia istorie 
l’am făcut după acele note... Dar Maxim 
Pop era prea pretențios, prea ambițios și 
invidios. Nu trăia bine cu ceilalți profe
sori, și pe noi școlarii ne trata prea de 
sus, rar puteam să-l satisfacem. Eu singur 
cred că-i eram mai simpatic dintre colegii 
mei, fiindcă o lecț'e, după o sărbătoare, 
numai eu i-am știut’o, după placul iui. 
Nici pe M. P. nu-’l iubeam.

(ț) Octav. Bariț (frate cu Georghe 
B.) ne învăța ungurește cât se putea în- 
trun orășel ca Năsăudul, unde nu era pe
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Se prenumeră Ia toate ofi
ciile poștale din întru și dir 
alarâ și la d-nii coloctorî.
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târgul Inului Nr. .80. etagir 
I. Po un an 20 corD| pe șase 
luni 10 cor., po trei lan? 5 cor. 
Cu dueui acasă : Pe un &n 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pi 
trei lunî 6 cor. — Un esom 
plar 10 bani. — Atât abona 
mentale, cââ ți insarțiunil*  
nu^î n sa plăti înainte.
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Din parlamentul ungar.
— Miercuri în 11 Nov. n. 1908.

(Ședința din 11 Nov. — Andrassy își presintâ pro
iectul reformei electorale. — Schița proiectului 

Andrassyan.)

După ce în comedia vieții parlamen
tare a țării noastre s’a încheiat de curând 
actul bine jucat, mai ales de Unguri, al 
delegațiunilor, din nou s’a început cel al 
parlamentului. Azi a fost întâia scenă, și 
trebue să mărturisim, a fost o scenă grea 
pentru actorii principali. Căci a fost vorba 
să dovedească înaintea publicului de mili
oane că ceea ce este mincinos, nedrept și 
nepotrivit cu spiritul timpului, este nece
sar 
tem 

și este unica mântuire pentru un sis- 
ce nu se mai poale susținea.
Astfel actorul Andrassy, deși a um- 
prin străinătate, și a cerut sfat dela

cum este,

hiat
cei mai rafinați in arta prefăcătoriei, rolul 
i-a lost foarte sărăcăcios, fiind-că i a fost 
slab și mincinos cuprinsul.

Dar cum să poate, că mulțimea de 
bărbați din jurul fotoliului roșu aplaudau 
uueori chiar sgomotos jocul cu cuvintele 
al lui Andrassy. Ei, aceștia sunt și ei ac
ționari la acelaș teatru, sunt interesați, ca 
teatrul acesta să rămână așa 
lin cuib de sinecuriști!

Numai colea la băncilo 
(ale naționaliștilor) în fund, sc 
bărbaii, cari ascultă cu 
cuvintele mincinoase alo Contelui Negru, 
și din întrerumperile lor, cari sunt urmă
rite cu asprime de veninosul președinte al 
dietei, țișnește puterea ce nu se mai poate 
înăbuși a spiritului timpului. El afla ră
sunet în cutare sau cutare grup de bărbați, 
cari mai țin la cinstea cuvântului dat 
înaintea alegătorilor, ori la puterea neîn
frântă a ideilor democratice.

Iată decursul ședinței de azi:
Do față aproape toți deputății națio

naliști, dintre miniștri lipsește unul. Și ’de
putății din celelalte partide sunt de față 
în număr escepțional de mare.

După zece oare președintele Justh 
deschide ședința.

După înșiraroa actelor presidiale, mi
nistrul Jekelfalusy înaintează ceva proiect. 
Apoi președintele anunță, că d-1 ministru 
de interne are de prezentat un proiect 
de lege.

Când s’a ridicat figura subțire nesim
patică a ministrului, din sânul naționali
știlor se aude o voce, care strigă :

— Ce-i cu cuvântul de onoare?
Mamelncii ministrului săriră ca reuș

eați de șarpe și se auzia urlete de : Ce

din mijloc 
văd câțiva I 

dispreț pe buze * 1
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— Urmare. —
III.

Prin Septemvrie 1867 mă întorsei la 
Năsăud, și reluând studiile gimnaziale d.n 
clasa IV, le-am’ cont'nuat pană la matu
ritate. Am fost ajutat cu un mic stipen
diu de mitropolitul Vancea și cu ceea ce 
câștigam ca meditator la familia Gostl, iar 
în clasa VIII mi s’a fost dat un stipendiu 
din fundațiunea Hamonțiană (Blaj). Regreta
tul Alesandru Bohățel. în calitate de că
pitan suprem, loan Florian ca prezident 
de tribunal, apoi advocatul loachim Mu- 
reșianu, (cel mai capabil bărbat dar nu și 
cel mai harnic), vice-căpitanul Florian 
Porcius, renumitul botamst, și vicarul Moi- 
sil prin viața și ascendentul lor asupra 
tuturor dădeau întregii vieți soc ale pilde 
frumoase de muncă, de purtare exemplară, 
în fine de o viață vrednică românească. 
Profesorii din Năsăud, nu puteau să nu fie 
influințați în bine, de fruntașii menționați. 
— Și, cu adevârați profesori ca loan Pa 
piu, Octavian Barițiu. Maxim Pop, Vasile 
Dumbrava, mai târzior: Constantin Moi-

porc a zis aceste cuvinte ? Afară cu el ? ; 
La ordine! Andrassy stătea palid în mij
locul tumultului, iar președintele în zadar j 
suna clopoțelul într’o dungă.

Halăsz Lajos: Trebue gâtuit acel porc 
murdar și nemernic!

Președintele îl provoacă pe cel care 
a zis vorbele dela ’nceput să se anunțe. 
Milan Ivanca (slovac) se ridică și declară 
că dânsul Ie-a rostit. Președintele îl cheamă 
la ordine, iar Ungurii erump din nou în 
sbierături. Swnegi: Om de nimica! Trădă
tor de patrie !

Intr’un târziu și-a început Audrussy 
vorbirea

Spune că e dator să deie câteva ex
plicări, fiind vorba de un proiect atât de 
însemnat

Spune, că numai interesul de stat este 
îndreptățit și față cu acesta trebue să 
tacă ori ce drept individual

Farkashâzy (partidul stâng). Acesta-i 
punctul de vedere independist? Oare Kos
suth Lajos încă așa zicea?

Andrassy: Noi stăpânim această țară 
numai câteva momente icnite între două 
vecinicii. Trebue să ne gândim și la vii
tor.

Idea fundamentală e, ca toate națio
nalitățile, toato rasselc, toate confesiunile 
să fie reprezentate în parlament.

St. l op : Dar proiectul eschide posi
bilitatea asta 1

Andrassy: Conducerea însă nu-i er- ! 
tat să se dopună în manile demagogilor.

Farkashâzy: Asta le sună indepen- 
d iști lor.

Andrassy: Tot omul trebue să steie 
în serviciul națiunii maghiare politico u- 
nitare.

O voce naționalistă: Vorbește în nu- 1 
mele celor cu mii de jugăre!

Andrassy : Nu ne-am obligat față de i 
nimenea să dăm drept de vot esal și se- | 
creț, ci numai că vom face cel puțin 2 i 
milioane și 600,000 de alegatori, cât a plă- • 
nuit guvernul dinainte de noi. Asta o și 
facem.

(Intreruperi din partea naționaliștilor.) ffi’are.
Andrassy : Nu ne jucăm cu cele mai I 

scumpe comori ale noastre. Spune, că si- j 
tuația politică a țării l’a silit să-și i-a re- ' 
fugiul la pluralitate, dar a făcut’o demo- j ” 
cratic, căci nu eschide nici pe cel mai sărac 
dela votare.

(Mare zgomot în toate părțile La na
ționaliști strigă cineva : drept de vot, nu 
drept de alegere ați dat!)

Andrassy: Nu înțeleg, cum de na
țio n aliștii, cari în fața Europei se fălesc,

sl și loan Maroian (mort ca director Ia li
ceul din Botoșani) și ps deasupra tuturor 
Dr. loan M. Lazăr ca director, rar se mai 
vezi! Acești bărbați erau pentru noi șco
larii tot atâtea modele de o distinsă vi
ață și activitate.

Dar o scurtă caracterizare a profe
sorilor mei gimnaziali o cred aci la locul 
său.

(-J-) luon Pap'u nu era altul, decât 
Iuonul popii Mafteiu din Uitalfcu. Dânsul 
isprăvind teologia la Universitatea din 
Viena, fu numit profesor la gimnaziul din 
Năsăud.. El ne învăța 1. română și greacă, 
D.ntre toți profesorii de acolo, Papiu s n- 
gur stăpâniâ, perfect, în vorbire și scriere, 
limbile germană, latină și maghiară, pe 
lângă română, în care scrisese și câteva 
cărți, apoi pricepea bine italienește și fran
țuzește. Papiu era și bun poet și distins 
scriitor bisericesc.. Ga profesor era migă 
Jos; învățământul lui era intensiv și nu 
atâta estensiv. Ei ținea la principiul di
dactic: *Non  multa sed mullumt.. Era în
chis și sgârcit la vorbă : nu l’am văzut 
nici odată zimbind în clasă. De aceea, no 
elevii (nici chiar eu, care aveam mult sî-i 
mulțumesc) nu’l iubiam; dar îl respectam 
și ne temeam de el. Prm scrierile sale bi 
s-ricești, prin hărnicia și prin corectitatea 

că sunt elemente culte, acum deodată sus
țin, că dispoziția, că alegătorul să știe 
scrie și ceti se îndreptează împotriva lor. 
(Intreruhiperi vehemente Ia naționaliști) 

Vorbind despre modul votării, minis- 
striil spune că e de părerea, că drepturile 
trebue exercitate pe față. Votarea pe față 
e tradițională în Ungaria. Dacă însă s’ar 
vedea mai târziu că puterea guvernului 
ar fi prea mare, s’ar putea introduce vo
tarea secretă.

Cere să fie exmisă o comisie specială 
de 31 de inși-pentru deBbaterea proiectu
lui său.

Când a terminat ministrul, cineva din 
galeria stângă a împrăștiat o mare mul
țime de foi volante de cuprinsul următor:

^Regele, parlamentul și guvernul cu 
vorbe sărbătorești i-ctit promis poporului 
votul universal, egal și secret. Regele și-a 
îiitat deja, guvernul și-a călcat cuvântul, 
acum și parlamentul cere cuvânt de feliul 
celui regal și întreabă poporul, dacă pri 
mește votul plural și deschis".

La ordinul președintelui, socialiștii 
de pe galerii sunt dați afară. După acest, 
incident dieta hotărește a trimite pe dep 
socialist f'etd în fața comisiunei de imuni
tate, fiindcă a întrerupt necontenit pe mi 
nistrul Andrassy. Dieta decide apoi, ca pro
iectul electoral să fie predat spre studiare 
unei comisiuni de 31 membrii. Dep. socia
list Mezbffi propune ca proiectul să fie 
transpus secțiunilor și constată că An
drassy a pângărit prin proiectul său sfin
țenia cuvântului regal. Mezdfi e chemat la 
ordine. Ministrul Wekerle se întrepune pen
tru proiect. Comisiunea de 31 se va alege 
în ședința proximă.

Wekerle: prezintă proiectul de lege 
pentru încorporarea Bosniei și Herțego- 
vinei.

Hoilsy. prezintă raportul comisiei fi
nanciare asupra proiectului de budget pe 
1909.

Mai vorbesc câțiva oratori, apoi se 
fixează ordinea de zi pentru șed. de mâne, 
precum urmează: proiectele do cheque-uri, 
de provedere cu apă și proiectul de emi-

Coresp.

Proiect de lege pentru 
alegerea deputațiior dietaii“.
Eală dispozițiunile de căpetenie ale proiec

tului de reformă prezentat de ministrul de interne:
Drept de alegător are fiecare cetă- 

' țean ungar, care a împlinit 24 ani și s’a 
' stabilit de un an într’o comună. Alegătorii, 

cari nu știu scrie și ceti, aleg indirect, 
adecă câte 10 analfabeți aleg un elector, 
care apoi are dreptul să-și dea votul la 
alegerile de deputat. Prin noul proiect- nu
mărul alegătorilor se urcă dela 1 milion 
la 2'/2 milioane.

Din causa estinderii neobicinuite a 
dreptului de vot și pentru a asigura pre- 
ponderanța claselor culte, se introduce vo
tul plural, însă astfel — zice Andrassy — 
ca să nu aibă un caracter «antidemocra
tic®. (Vorbă să fie ! Nota cui.) Două voturi 
pot avea toți acei, cari au împlinit 32 ani, 
au corăspnns îndatoririlor militare și au 
cel puțin trei copii. Tot două voturi au 
muncitorii, cari au stat 5 ani în serviciu 
la același fabricant sau stăpân. Ministrul 
crede, că vre-o 30,000 muncitori vor că
păta astfel două voturi. Tot două voturi 
au acei, cari au absolvat 4 clase medii si 
plătesc o dare directă anuală de 20 cor., 
mai departe acel stăpân sau măestru, care 
se folosește la lucrul său de un muncitor.

Trei voturi au acei alegători, cari au 
absolvat o școală medie, sau cari plătesc 
100 cor. dare directă anuală. Datele sta
tistice, spune Andrassy, dovedesc că votu
rile muncitorilor s’au încincit față de nu
mărul actual, deoarece voturile muncitori
lor fac 36 la sută din totalitatea alegăto
rilor, iar sistemul plural nu eschide pe ni
meni dela vot, însă aduce cu sine, ca în
treaga politică să nu încapă pe mâna ace
lora (adecă a poporului!), cari n’ar fi în 
stare (!) s’o folosească în interesul public, 
ci să hotărască straturile inteligente ale 
poporației.

Noul proiect dispune, ca votarea să 
fie publică, de oarece votarea nu trebue 
să se sustragă controlei (?!) și fiindcă vo
tul secret nu apără contra «terorismului 
agitatorilor®, cari în totdeauna vor găsi 
mijloace, să facă presiune în butul votu
lui secret.

Andrassy a mai spus, că proiectul 
votului plural va intra în vigoare deodată 
cu proiectul privitor la împărțirea nonelor 
cercuri electorale, care va fi în curând pre- 
sentat dietei.

Deputat poate fi ales fie-care alegă
tor, care știe scrie si ceti și care posede 
limba maghiară. Nu pot fi aleși deputați 
acei, cari nu sunt cetățeni ungari, și cari 
din poftă de câștig au comis un delict, în 
urma căruia au fost osândiți la o pedea
psă mai maro decât 3 ani închisoare. Cei, 
cari au fost pedepsiți pentru alte delicte, 
sau pentru delicte săvârșite din poftă de 
câștig sau cei cari an fost condamnați la 
închisoare pentru delicte îndreptate contra 
statului, nu pot fi aleși deputați în timp 
de 10 ani.

atunci nici un picior de Ungur. Bariț era 
un profesor practic de un temp rament 
viciu dar bun la inimă; eu îl iubiam mult 
și dânsul avea considerație de mine, fiind
că eram foarte silitor la 1. magiară ; îi ști
am gramatica lui pe rost; el era iubit de 
multi școlari.

(ț) V. Dumbrava ne învăța 1. latină 
din cl. IV pănă in în cl. VIII avându-1 și 
profesor (dirigent) începând dintr’a V. 
pănă la maturitate. Dumbrava era un om 
de bine, în înțelesul adevărat al cuvântu
lui. Ca profesor era celent, puru-ea se
im. mai mult z:mbitor. Când întră în cla
să, »se umplea casau. — după vorba ro
mânească. O atmosferă pașnică, dulce par’- 
că ne înconjura. Și când începea să ne 
spună tminunilet minciunile mitologice, 
împreunate cu lectura clasicilor latini, să 
fi mai avut două urechi de ascultat.. Era 
un povestitor fără păreche. Cu dânsul am 
învățat midt latinește. Intre colegii mei 
germani, unguri slovaci croați și ruteni 
studenți în teologie la Universitatea din 
Viena, (unde la facultatea de teologie se 
făceau unde cursuri în 1. latină) eu vor- 
biam mai bine latinește.

Dumbrava, în cei 4 ani cât mi a fost 
profesor dirigent, nu-mi aduc aminte 
să ne fi pedepsit vreodată, diu propria lui
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Cercurile electorale se vor împărți 
în cercuri de votare, care se vor fixa ast
fel, ca fie-care oraș, comună mare și no
tariat cercual să formeze un cerc de votare 
în care, pe cât e posibil, să nu fie mai 
multi do 1000 alegători Președinții elec
torali și membrii comisiunilor de scruti- 
niu trebue să știe ungurește. Recomanda
rea unui candidat de deputat trebue să 
fie iscălită do cel puțini 100 alegători.

Aceste sunt în liniamente generale 
disposițiunile fătului ministrului Andrassy, 
în contra căruia au protestat în săptămâ
nile din urmă milioane do alegători — 
însă zadarnic....

întrunirea naționalistă.
Craiova, 26 Oct. S. v. 1908.

Astăzi dela 2—5 oare p. m. s’a ținut 
aci o mare întrunire naționalistă în sala 
teatrului național. Din câto meetinguri și 
întruniri politice am avut prilejul să văd, 
aceasta a fost cea mai impunătoare prin 
faptul că a fost convocată de conducătorii 
locali ai tuturor grupărilor politice, și s’au 
grăbit a lua parte, fără deosebire do co
loare politică, tot ce societatea craioveană 
are mai distins: actuali și fost senatori și 
deputați, medici, profesori, advocați, negu
stori, meseriași. O frumoasă coroană de 
doamne și domnișoare umpleau lojilo și 
benoarele.

La propunerea d-lui advocat I. Mi- 
tescu, adunarea proclamă ca president al 
ei pe d. P. Ghițu, prosidentul ligei pentru 
unitatea culturală a tuturor Românilor. D. 
Chițu, .ocupând scaunul presidial, deschide 
adunarea arătând scopul și trebuința unor 
asemeni întruniri în împrejurările do față, 
când schimbările ce se fac și fierberea ce 
există în peninsula balcanică, în jurul no
stru, pot aduce evenimente mari, cari ne 
vor privi și pe noi, și ar fi o rușine și o 
mare nenorocire pentru noi, ca ele să no 
găsească nepregătiți. Pentru aceea trebue 
să no adunăm, să ne constătuim, și, co- 
municându-ne ideile despre drepturile, as- 
pirațiunile și trebuințele noastre, să deș
teptăm conștiința națională a poporului și 
să formăm un curent al opiniunii publice, 
care să impună guvernului, ori do ce cu
loare politică, linia lui de procedero în po
litica externă.

D. A7. G. Bopp, senator și mare co
merciant, luând cel dintâi cuvântul, arată 
nedreptatea și umilirea ce face guvernul 
austro-ungar celorlalte naționalități, și în 
special Românilor, prin reforma legii ele
ctoralo și prin legea instrucțiunii Rele- 
vează apoi nedreptatea ce Austro-Ungaria 
o face și Românilor din regatui român 
prin piedecile co pune comerciului și in
dustriei noastre, și prin tendința de a dis
pune do drepturile României, în cestiunea 
Dunării, fără măcar s’o întrebe.

D. Iuniu Tâlpeanu, membru al parti
dului conservator junimist, accentuiază și 
mai mult interesul și solidaritatea firească 
a Românilor din regat cu frații lor din 
jurul regatului. Reamintește cuvintele ră
mase neuitate ale lui loan Brătianu, pro
nunțate pe când era ministru, într’o îm
prejurare analoagă cu cele de astăzi în 
Austro-Ungaria: «Când sora mea e măritată 
eu n’am dreptul de a mă amesteca in a- 
facerile casei cumnatului meu. — Când ' 
însă acest cumnat ridică cuțitul, ca să în
junghie pe sora mea, dacă eu ași rămânea 
nepăsător, ași fi un criminale. Cere gu- 

pornire. Și când ne publica vre-un con
clus disciplinar al conferențelor profeso
rale. o făcea totdeauna penibil impresio
nat zicând : — »M.ă miră că la alți colegi 
n« vă purtați tot ca la mine-, dar ce să 
vă fac’, este hotărârea conferenței !< Dum
brava era ți un bărbat de salon, distins. 
Cum era svelt și frumos, era favoritul 
și curtezanul damelor... In general memo
ria nu-’mi reamintește decât imagini plă
cute de acest profesor; ființa iui vibrea
ză și azi pe dinainte, par’că învăluită 
într’o aureolă sfântă...

(Va urma).

Măria sa Norocul.
— Poveste —

— Mamă! iute fă-mi merinde, c’am 
visat azi noapte cu mure coapte 1

—• Ci mai lasă-te urdurosule, — ție 
merinde? — frații tăi lucră’n brazdă de 
perit... iar tu dormi pănă se joacă raza 
soarelui pe burta ta... și acum încă tu cu 
alcamuri? — Ce-ai visat mă?

— Că nu spui visul... nu, dar dacă 
nu-mi faci nici măcar merinde, apoi dă-mi 
batărtoporu lui tata în loc de băț! —zise 
Calapăr, ce! mai mic fecior al babii Nintă 
din sa:ul Busuioc. 

vernului, ca în relațiunile politice cu sta
tele vecine, să țină seamă de primejdia, 
ce amenință existența națională a Româ
nilor din aceste state.

D. Iancu Oteteșanu, un alt membru 
al partidului conservator junimist, venit 
din București înadins pentru această în
trunire, își exprimă mulțămirea sufletea
scă, că vede aci pe fruntașii partidelor po
litice, cec-a ce n’a văzut în meetingurile 
din capitală Vorbește do atitudinea ce 
trebue s’o avem față cu mișcările politice 
din jurul nostru și găsește nimerit prile
jul do a propune, să se formeze un comi
tet pentru ridicarea unei statui a lui Mi
hai Viteazul în Craiova, orașul natal al 
marelui erou. Este firesc și necesar, ca 
prima statuă, care so va ridica în Craiova 
unde nu este astăzi nici una, să fie a ce
lui mai mare din Românii, cari au văzut 
aci lumina.

D. Iulian Vrăbicscu, mare proprietar, 
fost prefect și actual deputat al partidului 
liberal, cu un avânt entusiast și cu orară 
putere do elocvență, lămurește ces/iunea 
Dunării, expune prin câteva exemple pri
mejdiile cari ne amenință din partea Aus- 
tro-Ungariei, arată ingratitudinea acesteia 
față cu România și cu Românii de sub 
sceptrul austro-ungar. Aminteșto prigoni
rile, pe cari le sufer Românii din Ungaria 
nu numai ziariștii și oamenii politici, dar 
pană și femeile naționaliste. Distinsul ora
tor termină, arătând trebuința de a cero 
guvernului român, ori care ar fi el, să 
schimbe linia de conduită de pănă acum 
în politica internațională.

D. N. P. Romanesc», un alt membru 
marcant al partidului liberal, mare propri
etar, fost primar al Craiovei și actual de
putat, fiind timpul înaintat, spune, că a 
luat cuvântul numai pentru a face o sim
plă declarațiune. După aceste întruniri 
provinciale, zice dânsul, se va convoca în 
curând adunarea cea mare a națiunii, și 
atunci, alesul țării va cere guvernului 
sama de atitudinea ce aro și ar trebui s’o 
aibă în politica externă față cu cele ce se 
petrec în jurul nostru și îh special la Ro
mânii do peste Carpați.

Mai vornesc domnii Dioghenide, zia
rist și membru al partidului conservator
democrat, N. Popilian, și Marin JMețulescu, 
profesor al liceului Dânșii arată vechea 
tradițiuno a statului român, însemnătatea 
și rolul ce l’a avut în trecut ca sentinelă 
a civilizațiunii în contra barbariei, și în 
aceiași timp rolul ce-i este indicat în vii
tor prin posițiunea sa geografică, prin o- 
riginea și calitatea de rassă a poporului 
român. Oratorii aduc felurite exemple din 
istorie despre ingratitudinea și vicleniile 
Austriei față cu Românii, și despre ne
dreptățile ce li-s’au făcut în toate relațiu- 
nilo ce le au avut cu dânsa începând dela 
Mihaiu Viteazul, aliatul Austriei, ucis do 
ea viclenește prin mâna lui Basta.

Toate discursurile au fost ascultate 
cu o sărbătorească luare aminte și întâm
pinate cu căldură și entusiastice aplause. 
Corul elevilor școalei normale de învăță
tori, de sub direcțiunea d-lui Aurel Mircea 
a cântat iranul național »Deșteaptă-t.e 
Române*.  La urmă prosidentul adunării 
cetește o moțiune, caro resumă cuprinsul 
discursurilor ținute și care este votată de 
adunare prin aclamatiuno.•

La 5 oare p. in. adunarea se încheie 
și publicul se împrăștie în liniște.

Poate că poporul de rând, mai ales 
o ceată de tineri, să fi făcut oare-cari ma-

— Iacă aici ai în traistă un pătrar 
de mălai, toporu-i dupâușe, ia-1, — dar să 
nu-i strici ascuțișul, — că te omoară 
frate-tău ăl mai mare — păi pe unde naiba 
vreai să rătăcești iar somnoleo !

— Nu mai rătăcesc ! Acu oblu pănă 
la Măria sa Norocu mă duc; să știu bine 
c’oi eși din lume afară.

— Ți-ai perdut și mintea ce biată 
mai aveai — păi cine-i ăla mă?

— Cine, cine, — Norocul, dacă-ți spun, 
am visat eu cum cată afară, și să vezi, 
că-i dau una cu toporul în frunte.

— Măi că se crucește omul când te 
aude, — d’apoi de ce vreai să-l lovești cu 
toporul? — mai întrebă baba agățându-i 
traista-’n spate.

— Da iacă numi să ne facem cu
noștință cu el, ea să-mi ceară el mie leac 
la rană, că ți-1 îndatorez eu, las pe mine...

Baba iar se cruc', — se uită lung 
la urdurosul ei fecior și-i părea chiar, că 
ăla în loc să fie tăntălău... și-a visat într’o 
noapte mintea la loc.

— Bine puiu rnamii, — dar apoi ști 
tu încotro șede Măria sa Norocul?

— Aș.. ! Când aș ști eu unde 
l-aș chema la noi acasă și aici i-aș 
păruială cât să mă tot pomenească, 

nifestațiuni în fața consulatului, austro- 
ungar, dacă poliția n’ar fi luat din vreme 
măsurile necesare.

Corespondentul,

Cronici bwciirestene.
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București, 29 Oct. 1908.
Mișcarea intelectuală în genere, dar 

în special cea literară se poate spune că 
a luat un nou și frumos avânt.

Biblioteca, pentru toți, care a trecut 
peste 300 do numere, se vede că nu o în
destulătoare și nu satisface îndestul pu
blicul, care voeșto tot mai mult. Două 
asemenea biblioteci s’au mai înființat în 
același timp do cele două mai mari case 
do editură din București. Ceea-ce o sigur, 
e că acesto biblioteci au viață; fiindcă ele 
se întemeiază pe lângă capital îndestulă
tor, pe o îngrijită conducere și alegere și 
într’o parte și în alta — și la Minerva și 
la. S cec.

In programul do lucru al celei din 
urmă o o frumoasă împărțire. Se urmă
rește a so populariza știința, a se da lite
ratură pentru diferite categorii de cetitori, 
literatura noastră veche, bună, literatura 
do azi și traduceri din literaturile străine 
întotdeauna din original.

In abia două săptămâni au eșit 16 
numere din Biblioteca românească a casei 
Socec, cu literatură românească mai veche 
(Alexandri, Eminescu) și cu literatură con
timporană — și cam tot atâtea numere 
din biblioteca Minerva.

*
Reviste de știință, de știință popula

rizată, s’au încercat do multe ori și în 
București și în provincie, dar nu s’a putut 
menține decât Natura, care e și îngrijit 
redactată de oameni competent! și sufi
cient citită.

Apoi cunoscuta revistă de odinioară) 
a d-lui Rădulcscu-Motru, Noua Revistă \ 
Română a reapărut, ocupându-se, ca și în 
trecut, de probleme politice, economice, 
sociale sau științifice.

Note politice — a d-lui Ștroitman în 
București — și Opinii — a d-lui lonescu 
Quintus în l’loești sunt reviste de pură 
politică. Cea din ulmiă face și puțină lite
ratură. de traduceri îndeosebi, și apare la 
Ploești E scrisă în spiritul politic al tine
rilor liberali — și poate mai înaintat, lup
tând, îndeosebi, pentru grabnica schimbare 
a sistemului electoral de azi și înlocuirea 
iui cu votul obștesc.

Notele politice par a avea acelaș pro
gram ca și Opiniile din Bloești, atât nu
mai că par a avea altă vervă, o mai a- 
dâncă și mai subtilă interpretare a lucru
rilor — și în special un mai nemilos dar 
și distins tratament pentru toate păcatele 
din politica noastră.

Dumineca trecută s’a deschis în școala 
primară Petroche Poenuru din strada Știr
bei-Vodă o școală de croitorie a Ministeru
lui de Instrucțiune publică.

Ea are menirea de a forma în această 
branșă meseriași buni și pricepuți, cari să 

j poată fi cel puțin la înălțimea evreilor, 
j cari par’că urmăresc să acapareze această 
I meserie ca și la lași, undo de curând, prin 
propaganda d-lui Cuza și a prietenilor săi. 
s’a înființat o asemenea scoală.

Ă/,

aia trebue să-l caut, căce nu știu unde 
sade.. Așa vezi — zise luând toporul pe 
mână — acum mă duc., las pe frații mei 
să se mai bată și ei nu numai tot eu să 
fiu păruit... acu eu vreau să păruesc pe 
alții... mima de ciudă..

— O dragul rnamii, cu gând ca ăla 
mai bine rămâi acasă, că ți-i d.i peste un 
om, care ți-a face capul turtă.

— Sănătate buna mamă ! — Dac’oi 
veni îndărăt iar ne-om vedea unul pe altui, 
spune la frații mei, că le mulțumesc de 
dragoste, înpart-o de aci nainte între ei, 
că eu îmi caut o soră, cu ajutorul lui 
Măria sa Norocul!

— Ajute-ți Dz9U puiule, ca barem 
vestea să-ți vină, dacă tu nu-i vrea ! — 
zise baba -- iar copilandrul luând frunză-’n 
buză alergă cătră drumul țării și mumă-sa 
se puse pe prag și începu a plânge tare... 
că iacă și ăsta a fost puiul ei... și ce știu 
frații lui, că ce are o mamă la inimă... și 
l’au bătut mereu.. dar ia’i va plânge 
mereu pe bietul urduros... și cum n’ar fi 
copilul urdurOs dacă tot de capul lui se 
împiedecau pumnii celorlalți.

șade,'. Și merse el merse, multă lume im- 
da o I părăție ca Dumnezeu să ne ție eu plăcinte 

— de I și lip'e, și iar merse pănă ajunse într’un

Sinodul electoral dela biserica
Sf. Nicolae din Brasov.>

Dela un parohian al bisericei Sf. Nicolae 
primim următorul raport:

Ca în tot locul, așa și în biserica Sf. 
Nicolae din Brașov, Duminecă în 26 1. c. 
s’a ținut sinod pentru alegerea unui depu
tat mirean in congresul național bisericesc. 
Sinodul l’a deschis protopopul Vasile Voina, 
enunțând de candidați po d-nli A. Vlaicu 
și Dr. N. Vecerdea. Purcezând la alegerea 
biroului, d-1 protopop foarte enervat, ce
tește o listă, pe caro ca președinte al si
nodului figurează prof. N. Sulică, ca băr
bați de încredere d-nii G. Navrea și I. Po
pescu, iar ca notar d-i P. Muntean, tot 
oameni cari nu dau cu lunile pe la biserică. 
Prof. Dr. C. Lacea cere cuvânt pentru a 
propune alte persoane în birou, dar e îm
piedecat de răcnete «u/a?rt!“ »i/șc( !«, *jos  
cu găganiih cari păreau, că nu mai vo- 
esc să înceteze.

După câteva minute abia se mai potolesc 
strigătele și d-1 Lacea propune de preșe
dinte al sinodului po d-1 Ghiță Diina, de 
bărbați de încredere po epitropii bisericii 
Andrei Lupan și Dumitru Lupan, iar de 
notar pe d-1 prof. I. Pricii. Răcnetele de
vin și mai sgomotoase, iar protopopul in 
mod. volnic, fără a pune cele două propu
neri conform regulamentului la vot, invită 
pe d-1 Sulică a lua prezidiul. «Aceasta este 
o volnieie!« strigară mai multi, dar proto
popul nu voia să dea nimărui cuvânt. Tre
murând ca varga și jncându-i ochelarii pe 
nas, d. Sulică ocupă prezidiu), fără a-și da 
seamă do volnicia săvârșită și începe să 
strige numele alegătorilor. Purtarea dânsului 
a revoltat po toți oamenii de bine. Intre 
altele a amenințat po părintele Dr. V. 
Saftu, că-1 va scoate cu poliția din bise
rică, pentru că acesta discuta cu oameni 
de ai săi. Ce să-i faci? Așa era marșruta 
și d-1 Sulică trebuia să so țină do ea. In 
jurul mesoi se postaseră alegătorii) d-lui 
Vlaicu, iar d-1 Sulică silea po alegători 
să-și facă loc printre falanga aceasta să 
se prezinte înaintea Măriei Sale și nu 
primia votul nici unui votant, chiar dacă 
î’ar fi văzut peste capetele celorlalți. Vo
tul unui om bătrân stimat de toată lu
mea, postat imediat la spatele său, n’a 
voit să-l primească, deși îl auzise bino și 
l’a cunoscut și mai bine și l’a silit să sd 
prezinte înaintea sa. Aici a întrebat mal 
întâi pe bărbații de încredere: «Ăsta e« ? 
și numai după co aceștia au recunoscut 
identitatea, a poruncit d-1 Sulică să i-so 
întrodiuă votul în protocol. E de prisos 
să mai spun, că respectivul domn vota 
pentru d-1 Dr. N. Vecerdea. Strigătele 
murdare: »afară!«, »ușa!«, «jos găganii!» 
și »ho!« însoțian pe acela, care îndrăznii 
să voteze pentru D-1 Dr. N. Vecerdea, 
chiar fruntaș din Șchei să fi fost. Astfel 
an fost huidiiiți pe rând toți profesorii și 
învățătorii și aceasta s’a întâmplat într’un 
sinod prezidat do un profesor băstinâș- 
coleg, care, dacă și a fost lipsit do cel mai 
elementar simț colegial, ar fi trebuit mă
car să ia în apărare instituțiunilo culturale, 
în a căror serviciu stau cei huiduiți, căci 
prin huiduirea directorilor școlari, a pro
fesorilor și a învățătorilor în fața elevilor 
și a massei poporului, au fost huiduite 
și batjocorite însăși școalele. Profesorul 
Sulică insă u'a găsit măcar o singură 
dată, un cuvânt de îndrumare la ordine 
la adresa hulitorilor. Terorizarea, la caro 
erau expuși volanții, au făcut pe mulți 
să părăsească biserica fără de a mai v a

codru mare des, în care cânta frunza 
zicând :

Io’s codrul cu norocul. 
Dar nu știe tot omul!

— No las’ că-i bine, la ce să știe tot 
omul, destul că știu eu, acu numai palatul 
Mării sale de l-aș putea afla... că și ala 
po aci o fi pe unde-va — vorbea el în 
sine, zdrobind cu pașii lui bureții și pi- 
toncile de prin codru, și zburătăcind ic 
colo câte-o pasăre cu pene tare mândre

Și merge el iute, merge ’ncet, până 
de-odatăaude un glas plângător, ce venea 
dintr’un stan de piatră... el se duce 
aproape :

— Cine-i în piatră, și ce tot plânge, 
ori doar pe aicea și petrile plâng nu nu
mai oamenii, c’ar fi al naibii codru cu 
norocii, așa un noroc n’aș căuta...

— Tu ești Calapăr? — se auzi din 
stanul rotund și mare !

— Eu aș fi întreguț — dar rogu-te 
de unde mă cunoști dacă nu mă vez' ?

— Tu ești al șaptelea copil de babă!
— Ai gâcit... io-s al șaptelea... șase 

frați ai mei pe rând mă numărau cu câte 
șapte pumni unul. — Dar și pe mama o 
cunoști? ea e tare bună muere, numai e 
văduvă săraca, că de aia n’am eu tată I
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iar pe unii mai timizi să-și dea votul candi
datului A. Vlaicu, numai să nu fie expuși 
la huiduituri.

Dar cea mai desgustătoare scenă s’a 
petrecut, când ceata hulitorilor a huiduit 
pe mărinimosul epitrop Vasile Muntean- 
Duloicu, care afară de nenumărate bine
faceri, nu de mult a scos din pungă 6800 
cor. și a cumpărat o grădină, pe care ime
diat a și dăruit-o bisericii! Dar ce alta 
poți aștepta dela oameni, cu cari zile de- 
arândul s’a făcut școală de cătră șefii lor 
prin crâșmele Brașovului, unde li s’a tocit 
prin beuturi spirtuoase și cel mai elemen
tar simț de bunăcuviință!

Săracă constituție bisericească! Săr
man popor Șcheian!

Găganii
— Contribuție istoricâ-filologică. —

Dar ce va fi și asta?, se va întreba 
binevoitorul cetitor, și în zadar își va re
peta în gând lista popoarelor, despre care 
i-a vorbit dascălul său în școală, în zadar 
va căuta să afle această vorbă în istoria 
naturală, căci nu o va afla. »Găgan« ești 
tu, iubite cetitorule, și mai găgan decât 
tine sunt eu, care scriu aceste rânduri. Și 
de vei trece vre-odată pe stradele Șcheilor 
din Brașov, și vei fi apostrofat de vre-un 
băștinaș al Șcheilor cu acest epitet, să știi 
că nu ți-a făcut vre-un compliment cu 
aceasta. Dar multi îmi vor răspunde, că 
deși au fost de nenumărate-ori în Brașov, 
totuși n’au avut fericirea de a-și înmulți 
cunoștințele de limbă românească cu acea
stă vorbă prețioasă. Da, aveți dreptate! 
Căci vorba aceasta — aviz Academiei Ro
mâne și redactorilor dicționarului ei! — 
e tinerică, dar cu lipiciu, căci au îndră- 
git’o mulți, — dar din fericire nu cei mai 
aleși dintre băștinașii din Șcheii Brașovu
lui,— bătrâni și tineri, femei și copii, oameni 
cu carte și proști. Vă rog să nu o jude
cați din punct de vodere limbistic și să 
nu o condamnați, pe motivul căai’ fi o forma
țiune a unei judecăți naive, fiind alcătuită 
prin repețiroa adăugită a aceleiași silabe. 
Câte cuvinte alcătuite ca acesta nu s’au 
dovedit de foarte trainice în toate limbile! 
Și despre puterea de viață a acestei vorbe 
s' u putut convinge toți, cari au luat parte 
la sinodul electoral ținut în Dumineca tre
cută în Biserica Sf. Nicolae din Șchei. 
Acolo vorba »găgan« a fost trâmbițată pe 
toate glasurile și însoțită de cele mai ori
bile strâmbături, sub conducerea protopo
pului și a presidentului sinodului electoral.

Dar să nu te sperii, iubite cetitorule, 
că nu-ți voi face aici un raport al faimo
sului sinod, ci credincios temei voi trece 
acum, dupăce cunoști nobila origine și is
toricul acestui cuvânt, la explicarea no
țiunii lui. Ei bine, în înțelesul larg al cu
vântului. sub vorba »găgan«, se cuprind 
toți Românii, cari nu sunt din suburbiul 
Brașovului, Șchei. Deci găgani au fost toți 
acei darnici voevozi cu frica lui Dumnezeu, 
cari an de an vărsau din visteria țării 
sume mari de bani pe seama bisericii Sf. Ni- 
oclae din Șcheii Brașovului; găgani au fost 
toți acei Domni, cari au dat mari privi
legii negustorilor și economilor de vite 
brașoveni, cari se negustoreau sau își ți
neau vitele în țara românească; găgani 
au fost toți acei donatori, din mila cărora 
se susțin biserica și școalele noastre ; gă
gani au fost cea mai mare parte din fun- 
d. orii idealiști ai gimnaziului din Brașov, 
fala marelui Șaguna și a vrednicului Po-

— Baba Nintă... o cunoaștem noi... 
ție ți-a fost ursita bună,— dar de cum-va 
nu mi-i slobozi pe mine din stanul ăsta, 
tot n’ai ce căuta în lume.

— Poate eu te-am băgat acolo? — 
Și nici nu știu cine ești.

— Ba nu dragule! M’o blăstămat 
cineva, dar fii bun lovește cu toporul în 
stan de trei ori, și-atunci ți-oi spune cine 
sunt, no-om face frați de cruce... fă 
bine...

— Eu fac, atâta nu-i mat o lucru z;se 
și buf, buf, buf, — lovi cu toporul în 
stâncă, de trei ori ; abia trecu sunetul și 
înaintea lui răsări o spaimă de umbră hâdă 
tare, galbină ca fața fagurului și urâcioasă 
ca mama lui ucigă-1 crucea.

— Facu-mi sfânta cruce, dar tu ai 
fost în stanu ăsta ?

— Eu fmie, îți mulțămesc că m-ai 
eliberat din strâmt loc, unde m’a fost 
inch's odată un înger mânios... Acuma de 
mulțumită, haid că-’n sân te-oi purta,

— Ba poartă petrii și stan în sân, 
că de știam eu ce făptură mândră 
ești, nu te vedea mândrul soare, dar nici 
tu pe el, — cu toate astea și celelalte ași 
vrea să știu cum te charoă?

— Eu sunt vestita împărăteasă «Boala*  
puiul mărcii.

*) Iar ei, îngrijorații, se grăbesc acum eu 
ironia zicând: „Vezi? Nu ți-am spus, că nu putem 
face nimic ?“

— Măi, măi! că bine-mi mai merge, 
decât așa să mă chinui, mai bina mă 
mânee lupoaia asta, zise el, și oblu spre 
ea își hotftrâ pașii. — Ridică toporul, și 
lupoaia n-avea curaj să se apropie de el.— 
Gă toporul lui așa era fermecat.

Și cum fugea după lupoaică, de-odată 
aude strigând c’un vers subțire :

— Măi, măi, — d»r nu-ți călca No
rocul în picioare !

Se uită în dărăpt, și eată un om 
pitic, cât un ghem, cu vr’o sută de pi
cioare, cu un cap pleșuv, numai în frunte 
mai avea un ciup de păr, sta naintea lui 
rânjindu-și buzele.

— Dumneata ești Măria sa Norocul?
— E'.i aș fi fătul meu — dar pănă 

una alta să nu-ți zboare păsările — zise 
Norocul, și luând o traistă de piele o 
deschise și începu a sări în vânt cu ea, 
numărând, una, două, trei, patru, o lega 
apoi pe la gură și punându-o la pământ 
se așeza pe ea, ca pe-o perină.

— Rogu-te d-le Noroc, ce ai în traistă?
— Ce ai avut tu în spate ! Săracul 

de tine <.ă târz'u ai ajuns și tu la mine, 
numai o zi de mai întârziai, in viața ta 
nu mă mai aflai. — Na, dar haid la cur
tea mea.

— Ba eu îți spun drept că nu pășesc 

pasu; găgani sunt toți aceia, cari îngrijesc . inima lor îndreptată și spre realizarea a 
de soarta bisericii și a școalelor noastre, 
începând cu înalt Prea Sfinția Sa Metro- 
politul Românilor din Ungaria, cu toți 
membrii congresului național bisericesc, al 
sinodului, al tuturor conzistoarelor până la 
cel din urmă funcționar al cancelariei ar- 

, hidiecezane ; găgani sunt toți profesorii, 
' cari pun muncă și străduință pentru cre
șterea tinerimii; găgani sunt aproape toți 
școlarii gimnaziului și ai școalei comer
ciale din Brașov, cari vin aici pentru a 
învăța carte și omenie ; găgani sunt pă
rinții acestor școlari, cari vin la Brasov, 
desfac baerile pungii, scot bani munciți cu 
greu, pentru a plăti taxele școlare ; deci 
găgani sunt toți Românii afară de băști
nașii din Șcheii Brașovului.

Precum vezi, iubite cetitorule, sfera 
noțiunii »găgan« e foarte mare. Senzul 
variază după depărtarea găganului de 
Șcheii Brașovului. Cel mai puțin urgisit 
găgan, — căci urgisiți sunt toți, — este 
acela care trăiește mai departe de acest 
suburbiu, în care unii oameni cu carte 
voiesc să introducă cel mai cras patrio
tism local. In cazul acesta vorba »găgan« 
e sinonimă cu «venetic*.  Disprețul, ura 
unor băștinași din Șcheii Brașovului față 
de venetici crește cu atât mâi mult, cu 
cât acei venetici au mai mult amestec în 
treburile băștinașilor, iar de te-a bătut 
Dumnezeu să fi angajat în Brașov la con
ducerea afacerilor școlare sau bisericești, 
atunci vorba «găgan*  are în gura băști
nașilor pe lângă senzul de «venetica și 
acela de «domn calic, trândav*  și «hoț 
bugetivor*....  Așa se cinstesc așadară în 
Șcheii Brașovului acei voevozi darnici, do
natori marinimoși, profesori, idealiști, etc. 
Și totuși poți să fi venit din miezul Un
gariei și dacă ai avut prudența să te că
sătorești cu o brașovoancă, fie chiar și de 
alt neam, grecoaică sau chiar și slovacă, 
și ai dorul de a putea sprijini în toate 
slăbiciunile ei o anumită clică, în cazul 
acesta, cu binecuvântarea protopopului, bă
știnașii te [șterg de pe răboșul găganilor 
și te trec pe lista lor.

Acum, iubit cetitor, ești în clar cu 
noțiunea »găgan« și cred că’ nu dorești 
face cunoștință cu născocitorii ei.

Un găgan.

a

Din mizeriile noastre.
Ni-se comunică din Săcele următorul 

caz, care e de natură dea revolta pe toți 
cei buni:

In comuna Turcheș un tânăr învăță
tor, caro cu gândul de a putea contribui 
mai cu succes la ridicarea poporului în 
cele economice, încurajat și aprobat de 
toți, coi ce au inimă curată și sinceră 
pentru lipseie atât de arzătoare ale popo
rului, a cercetat cursul școalei econo
mice din Kecskemet ; acum fiind în 
credință, că-și îndeplinește numai dato- 
rința, s’a hotărât să aranjeze în mai multe 
Dumineci câteva prelegeri poporale, în cavi 
se tracteze poporului cestiuni economice.

Fie Român, fie Maghiar, sau 
altă nație, — judecând cu minte clară — 
cine se mai îndoește, că altă lucrare mai 
folositoare în țara aceasta nu se poate dori.

Și cine se îndoiește și de aceea, că 
dintre acei puțini, a căror minte și inimă 
e formată spre înțelegerea a ce e cu ade
vărat bine și umanitar, și mai puțini 
sunt aceia, cari în învălmășala atâtor in- 
terese private și publice au mintea și

— Am eu mamă, — tu poți să-ți 
cauți alt puiu, și’n urma mea să nu te’n- 
câlcești că te toporesc în cap., vezi, vezi... 
fă bine, așteaptă rău...

— Acu ori vreai ori ba puiule, — ai 
să mă duci în spate, — că și așa un în
ger m’o fermecat în stan,— zise Boala — 
și făcându-se nevăzută se așeză frumușel 
în spatele feciorașului, — și el începu a 
simți greutatea boa'ei, că-1 dureau toate 
cele și abia putea de ostenit.

Alergând astfel cale lungă, tot prin 
păduri pustii, odată numai ce aude că 
Boala strigă din spatele lui cătră un stan 
de piatră, lângă care s’a fost așezat bietul 
Calapăr să odichnească.

— Acasă ești soră Nevoie? Vino 
iute cu mine !

— Acasă. Dar tu cum scăpași? Că 
vin zău eu !

Și bietul om era acum și mai îngreo- 
iat. — N’a avut destul de tărhat în spate, 
ci iată mi-1 încăleca acum și Nevoia !

Tot a<a s’au adunat apoi pe cale pe 
cărare prin cel codru mare Boala, Nevoia, 
Nefericirea și Spaima toate la el în spate,

Intr’o poiană măiastră, lângă un izvor 
curat, argințiu, ostenit și apăsat de greu
tatea celor patru crăițe, se așeză jos, beu

, ce e adevăratul bine, ’ interesul real, 
mincinos al țării și poporului?

Și totuși ce vedem ?
Sunt oameni, cari nu sprijinesc, 

indirect chiar pun piedeci unei atari 
țiuni luminate și desinteresate. Lăsăm 
vorbească cazul concret.

Susamintitul învățător, având în ve
dere simțul de /colegialitate și mai ales 
interesul public, a adus intențiunea sa la 
cunoștința celorlalți 2 învățători-colegi, 
rugându-i ca cu toții, ca corp didactic, să 
întreprindă această lucrare. Cei 2 învăță
tori s’au declarat aplicați, dar au cerut — 
cu o vădită poftă de răsbunare față de 
preoți, să fie trași și aceștia în acțiune. 
Propunătorul s’a învoit cu plăcere, ca să 
fie invitați și preoții, prin ceea-ce autori
tatea prelegerilor numai potență se putea.

Preoții însă la consfătuirea convocată 
în școală spre acest scop parte vin, parte 
nu vin. Cauză comună însă cu învățătorii 
sub diferite pretexte (ba că timpul nu e 
potrivit, ba că știu că nu vor avea nici 
un succes) nu fac.

Ear învățătorii ? Ei și acest pas se
rios, foiositor, ce trebuia emancipat cu 
totul de sub influința certurilor și intere
selor vulgare, l’au înțeles drept ocazie de 
răsbunare. Și ei s’au retras din acțiune 
sub pretexte diferite.

învățătorul propunător cu toate aces
tea a exoperat dela protopretor concesia pen
tru ținerea primei adunări poporale pe Dumi
necă, 26 Octomvrie v. a. c. 
scopul adunării s’a adus la 
oficiului parochial în grai, 
în scris, pentru a se publica poporului în 
biserică,

Și Ji rezultatul:
La terminul de 2 oare p. m. în școală 

s’au aflat numai câteva fetițe dela școala 
de repetiție, învitate expres prin prele- 
gător și 2 vecini ai prelegătorului. In fine 
vine și un preot, ca oficiu parochial, în
colo nimeni. După un sfert de oră, iată că 
întră primarul cu un jurat (unguri), peste 
alt sfert de oră iacă întră și solgăbirăul 
cu notarul. Horibil, dar ridicul I

După co organului oficios i-s’a anun
țat adunarea în mod legal, cu arătarea 
programului : Cestiuni economice ; dupăce 
convocatorii au convenit personal cu sol
găbirăul și notarul în chestie, parte ne- 
subversând nici o îndoială asupra carac
terului adunării, parte, Ia cerere arătân- 
du-li-se în special despre ce se va vorbi: 
poftim acum cu cât aparat își fac intrarea 
în zmeritul local de adunare, ce însuși nu 
se putea mira din destul, că de ce vin la 
adunare acești, și ațâți domni oficianți, și 
nu se văd pe nicăiri »cei chemați ?«

D-l fisolgăbirău, văzându se blamat 
cum se cade, a pus de pretext, că n’a 
crezut, că va fi numai o prelegere econo
mică, că altfel nici n’ar fi venit, dar a 
crezut, că va fi ceva mai mare, obiecțio- 
nând unuia dintre convocători, că >iurist« 
fiind trebuia să știe, că adunare poporală 

I (ndpgyiiles) e un termin, care în lege în
deamnă »ceva mare«, pe când lucrul stă 

orice așa, că tocmai contrar vederiloi’ juridice 
• ale d lui fisolgăbirău, legea și dreptul nu- 
’ mește adunare poporală, orice manifestare 
publică., ce pretinde să fie anunțată d. ex. 
chiar și o procesiune.

In fine domnii au plecat nu tocmai 
mândrii do isprava lor, pe unde au venit. 
Și că n’a fost public, a fost chiar bine din 
acest punct de vedere, că se speria, de nu 
mai venia cât e lumea la adunări.

ne-

ba
ac-
să

iar timpul și 
cunoștința 

și la cerere și

și a-1 îndemna să vină la adunare.

una bună și-’nchise ochii spre somn, nu
mai mijia, căci somnul nu se apropia de el.

— Până acum toate bune soro ! — 
Numai cum am face noi, ca să i încâlcim 
cărarea omului ăstuia, că de cumva ni
merește pănă la Măria sa Norocul, ăla iar 
ne ’nfunda la umbră, șoptea Boala, cătră 
celelalte surori.

Cum? foarte ușor. Tu Nevoie te prefă 
în o fată frumoasă, cu flori în coșițe, și-l 
chiamă cu tine spre miazăzi — iar tu 
Spaimă, te fâ o lupoaică turbată și stai 
în calea care duce spre curțile Norocului, 
iar eu Neferi< irea m’oi face un om spân
zurat, în drumul pe care am venit, tu 
Boala îl scutură bine, și el va trebui să 
meargă cu fata cea frumoasă, pănă ’n 
cetatea noastră, de unde n’o să mai scape 
nici odată.

— Bine, bine, tare bine! — au zis 
ele, iar Calapăr dormia dus. Boala îi tri
mise un junghiu pe la inimă și el se sculă 
încet și ostenit. Beu apă, își luă toporul 
și când să plece — eată măre o fată tare 
frumoasă :

— «Vino cu mine voinice, că vei fi 
tare fericit. înaintea lui urla o Jupoaie 
turbată arătându-și dinții și-n dosul lui 
era un om spânzurat pe un lemn.

Adunarea nu s’a putut' ținea, — din 
lipsa de auditor*).  Atâta s’a ales din seria 
de prelegeri economice în Turcheș.

Acesta este cazul, care ni-se rela
tează.

O întrebare se impune acum în mod 
imperativ: Unde a fost poporul, dar mai 
ales preoții și învățătorii?

Atâta știm despre învățătorul care 
locuiește în edificiul școalei, — a decla- 
rat’o însuși (precum ni-se comunică) îna
intea puținului public într’un moment de 
încurcată, ce incomodează de obicei pe cei 
vinovați — că pe acesta primarul ungur 
l’a adus la adunare, căci auzindu-1 cântând 
din violină, a întrat la dânsul și i-a zis : 
«A oi aici e adunarea?*  Câtă ironie, dar 
și Pla loc aplicată, din partea unui ma
ghiar simplu dar cinstit!

Apoi învățătorul strâns cu ușa — 
acel învățător care denegase colegului său 
chiar și aceea, ca să cânte la prelegeri un 
cântec două cu copiii mai mărișori ce-i 
instruiază, ba n’a permis nici, ca colegul 
său s’o facă aceasta — a declarat fru
mușel în fața publicului că da, dânsul n’a 
putut veni la adunare, că aștepta să toace, 
să meargă la biserică (!)

Dar și o mulțime de alte întrebări 
și nedumeriri, ne copleșesc: Cari sunt 
cauzele acestei purtări criminale? Ce scop 
urmăresc cu astfel de treburi? Oare sunt 
funcționari pîtblici aceștia, și sunt sub 
control? Oare aceștia sunt bunii Români, 
sau cel puțin bunii patrioți? Sunt ei oa
meni, pe cari îi luminează măcar umbra 
vreunei îndatoriri oficiale, cetățenești sau 
naționale?

Noi azi nu răspundem. Să-i judece 
autoritățile bisericești, școlare și de stat. 
Să-i judece Asociațiunea. Să-i judece po
porul, pe care-i păstoresc astfel. Să-i ju- 
duce în fine tot publicul nepreocupat.

i

— 30 Octomvrio v.
0 faptă deamnă de imitat. Aflăm din 

izvor competent, că domnul loan Theodo- 
rovits, maior ces. și reg. în penziune din 
Timișoara, a donat «Alumneului gr. or. 
român din Timișoara« o casă în Timișoara- 
Fabric în valoare de 7000 cor. Fiind Âlum- 
ncul acesta una dintre instituțiunile noa
stre cele mai de lipsă, donatorul mărini
mos a aflat cea mai potrivită cale pentru 
manifestarea sentimentelor’ sale nobile 
față de neam, li dorini deci încă multe 
zile îndelungate și mulți imitatori de acea
sta faptă nobilă lăudabilă. Actul de dona- 
țiune s’a transpuș deja spre aprobare Ve
neratului Conzistor din Arad, prin advo
catul din Timișoara Dr. Aurel Cosma.

Domnișoară română doctor in medi
cină. Sâmbăta trecută fu promovată la 
universitatea din Budapesta la gradul de 
doctor în medicină, domnișoara Izabella 
Bontilovici, fiica directorului școlar Augu
stin Bontilovici din Uzdin. — Felicitări 
cordiale!

Regina României ca soră de caritate. 
Din Sinaia se comunică, că Maj. Sa regina 
Elisabeta îngrijește însuși de generalul Dr. 
Theodori, medicul regelui Carol, care zace 
greu bolnav în palatul Peleș. Regina face
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zilnic bolnavului pansamentele necesare, i 
iar regele stă în fiecare zi câte o oră lângă 
bolnav.

La răscoalele țărănești din România. 
Comisiunile pentru constatarea pagubelor 
pricinuite de răscoalele țărănești din pri
măvara anului trecut și-au terminat lu
crările. După evaluările comisiunilor pagu
bele se urcă la 20.500,000 lei. Parlamentul 
român votase un credit de 15 milioane. 
Plata sumelor se va face în cursul lunei 
Noemvrie.

Derailare. Alaltăeri după amiazi a de- 
railat între stațiunile Tălmaciu și Veștem 
trenul personal, care venea din România. 
Trenul a sosit cu întârzieri mari la Sibiiu. 
Nu s’a întâmplat nici un accident deosebit, 
afară de pagubele pricinuite vagoanelor și 
liniei.

Despre alegerea de deputat congre 
SUal în comuna Țânțari ni-se comunică 
următoarele: Una din cele mai liniștite și 
demne alegeri do deputat mirean pentru 
congresul național bisericesc din cercul 
Brașovului s’a săvârșit Dumineca trecută 
în fruntașa comună românească Țânțari. 
După oficiarea sfintei liturghii de cătră 
ambii preoți locali și după chemarea du- 
chului sfânt, părintele bavrilescu a des
chis sinodul electoral printr’un frumos 
discurs, în care a expus număroșiior pa- 
rochioni importanța congresului național 
bisericesc și a dreptului de vot, apelând 
la cei prezenți, ca să purceadă cu demni 
tate la actul electoral. După constituirea 
birolui în frunte cu părintele Gavrilescu 
s’a început votarea, care a decurs în li
niște și ordine exemplară întrunind can
didatul Dr. N. Vecerdea 91 voturi, iar can
didatul A. Vlaicu 29 voturi. Fruntașilor 
români și parochienilor li-so cuvine toată 
cinstea pentru atitudinea lor deamnă în 
fața unui act atât de important în viața 
bisericei gr. or. române. '^£3

ClUfiinii. Domnișoara Maria G. Tampa 
și Domnul Vacile 1 Snoteanu își vor șei ba 
cununia lor religioasă Duminecă în 2 (15) 
Noemvrie 1908, în biserica română gr. oc 
a «Sfintei Adormiri«din Brașovul vechio, 
la oarele 12 din zi, precum și la masă și 
dans, cari se vor ținea în casele socrilor 
mici, Strada Gacimaic-r Nr. 34. Brașov, în 
Octomvrie 1908. JuciiI de sus. Nuni: D na 
și D nul Niculae G. Tampa.

— Domnișoara Maria II. Serba și 
Domnul Neculae lluroiu își vor serba 
cununia lor religioasă Duminică, in 2 (15) 
Novembrie 1908, în biserica «Sfintei 
Adorm ri« din Brașovul-vechiu, la oarele 
12 din z*.

un pas pătiă ce nu ne prindem ia luptă, 
că eu vreau să-ți dau o trântă, pentru că 
ți-ai uitat de mama care-i văduvă săracă, 
și nici pe lângă casa noastră n-ai trecut, 
vr’odată 1 Ha 1 De ce ni-ai lăsat fără 
noroc ?

— N-ai civptfătul meu! Am fost eu 
pe la voi, dar mumă-ta nu m-a omenit... 
apoi omenia omenia așteaptă, dar dacă 
tocmai vreai, haide și la luptă!

— Haide 1 zise voinicul și mi-i 
prinse po noroc de popt, și-l trânti de vr-o 
Jouă-ori la lămănt, așa de nemilos, cât 
altul s’ar fi făcut țâră, — dar Norocul nu
mai râdea zioând :

— Brav copii, tare brav, — na eacă-ți 
dau răsplată, zisa Norocul intrând într’o 
grădină minunată, la mijlocul căreia era 

mână noroc mare...
— O rață... pai’că cine știe ce noroc 

ar fi ?
— Nu te vârâ în lioarba mea 1 — 

Aci îți dau o frumoasă fată de împărar, 
cu țara ei cu tot, penele-i sunt, popoaiăle 
țării, și dacă i smulgi cola trei pene de

— Domnișoara Maria N. Marga și 
Domnui loan N. Oțelea își vor serba cu • 
nunia religioasă Duminecă, în 2 (15)
Novembrie 1908, în biserica «Sfântului 
Nicolâe din Râșnov, la oarele 11 înainte 
de amiazi.

— Domnișoara Elena Vlădăreanu și 
Domnul Teodor Manii își vor serba cunu
nia lor religioasă Duminică, în 2 (15) 
Noemvrie 1908, în biserica «Sfintei Ador
mim din Brașovul-vechiu, la oarele 3 după 
amiazi. Nuni: Dna și D-nul George Savu.

— Paraschiva G. Logo. Negru și 
Vasile N. Munleanu își vor serba cunu
nia religioasă Duminecă, în 2 (15) Noem- 
vrie 1908, in b:serica «Sfintei Treimi*  de 
pe Tocilt-, la. dar. le 12 din zi. Masa și 
dansul se >.o<- ținea în casele soacrei mari, 
Strada Coaslei b) Nr. 12. Nuni : D-na și 
D-i Neculae M i-iteanu.

un tău mare de apă, și pe tău Irei rațe
albe, dintre cari una avea în aripi câte
trei pene de aur.

Norocul prinse o rață și-i-o dete
-zicând :

— Iată fătul meu I Aci îți dau în

— Mărioara Giurca și Nicolae Suma 
ne anunță'cununia lor, care se va celebra 
Duminecă, în 22 Noemvrie st. n. 1908, în 
biserica greco-orientală din Colun.

— D-șoara Sabina Sbârcia și d-nul 
Aurel Mociami ne anunță cununia lor re
ligioasă, ce se va ținea în 22 Noemvrie 
st. n. 1908, la 11 oare a. m., în biserica 
gr. cat. din Toplița-română. — Felicitările 
noastre !

«Sfătui P0p0ruilli« e numele unei 
nouă toi ce apare' în Bănat la Lugoj. E 
scrisă pentru popor, sub direcția unui co
mitet de amici ai poporului. Redactor e 
d-1 loan Rodina, vechio colaborator la foaia 
noastră. Am primit doi numeri, direcția e 
bună, și multe sfaturi bune dă poporului, 
care în vremea, în care trăim, pot fi de 
folos. De aceea o recomandăm călduros. 
Abonamentul e do 4 cor. pe an, și e de a 
se trimite înainte la Administrație în Lu
goj, str. Andrei Nr. 28.

Experiențe cu balonul Zeppelin. Con
tele Zeppelin a făcut Marți o nouă ascen
siune cu balonul său, fiind de față și îm
păratul Germaniei Wilhelm. Ascenziunea 
a succes din toate punctele de vedere. 
După ascenziune împăratul Wilhelm a să
rutat po contele Zeppelin do trei ori și 
l’a numit «cel mai mare German al seco
lului XX«. Apoi i-a atârnat însuși de piept 
ordinul «Vulturului Negru*,  între aclamă- 
rile entusiaste ale mulțimei.

Necrolog. Suubscrișii c inima plină de 
durere, vestim tuturor rudeniilor, pretini- 
lor și cunoscuților, cumcă scumpul nostru 
fiu, frate și cumnat, etc., îancu N. Bote- 
zan, comptabîl, după un morb scurt, îm
părtășit cu Sfintele Sacramente ale muri
bunzilor a trecut la cele eterne astăzi, 
Marți, în 10 Noemvrie n. 1908 la 7 oare 
a. ni., în anul al 42-lea al etății sale A 
încetat do a palpita o inimă nobilă devo
tată binelui și păcii. Rămășițele pământești 
ale scumpului răposat se vor depune spre 
vecinică odihnă în cimiteriul bisericei ro
mâno gr. cat. din loc, Joi în 12 Noiem- 
vric n. 1908. Fie:i țărâna ușoara și amin
tirea în veci neuitată! Nicolae Botezau, 
Eva N. Botezan n. Pop, ca părinți. Văd. 
Maria Minisca n. Botezan, ca soră. Văd. 
Maria Botezan n. Hentschel (Berlin), ca 
cumnată. Precum și numeroși nepoți, ne
poate, veri și verișoare.

In cancelaria advocațială a H-iui Dr. 
Sărkădy Miklos în Szâszregen află aplicare 
un candidat de advocat cu oareșcare praxă.

Producțiuiiea societății sodaUIor 
români »Lumina*.

Sâmbătă în 18 Out. v. a avut loc în 
sala hotelului «Central*  Nr 1 produc- 
țiunea muzicală - declamatorii ă - teatrală 
a sodaTor români din loc. Cu toate că 
timpul a rost cât se poate do nefivotib’l, 
sa'a cea maro a hotelului «CeairM*  ora 
plină de public care aștepta m răbdător 
începerea bogatului program. Pun iui I. 
a fost al fanfarei tinerilor sodafi, caii au 
executat peste așteptare înviorătorul marș 
al Societăți «Lumina*  de Ver.zel Dvm-, k, 
cu o preciziune uimitoare. Aplauzele frene
tice ale publicului care a știut să răsplă
tească zelul bravilor sudai! au făcu, ci 
marșul să fie b zat 1 Pe lângă marș, fan
fara, care a făcut o deosebită surprindere 
publicului ascultător, a mai executat în 

aur, ea va fi fată minunată cum n-ai văzut 
niciodată, — dar să grijești bine pe
nele, că decuinva nu le vei griji... vei 
găia cu urda’n turda, și la mine nu mai 
ai ce căuta.

— Păi rogu-te, cum să duc eu rața 
asta, să nu-mi scape cumva?

— lată așa., zise Norocul zmulgân- 
du-i cele trei per.e de aur, care le puse 
Calaiăr li șerpar, și-ndată fu transfor
mat intr’un crăișor îmbrăcat în zale de 
aur. iar din rață se făcu o crăișoară 
așa de frumoasă încât moșul cu toa'e eă-i 
bătrân, dar tot și-ar fi dat tineiețele pe-o 
sărutare furată dela crăișoara minunată.

Ei să uitară unul la altul cu sfială, 
apoi zimbind dulie făcură cunoștință 
strângându se în brață, și culegând fragi 
de pe buz le rumene, li se zbateau inimile, 
ca coada mielului când suge lapte dela 
oița lae-bucălae, și o h le sch'nteiau, iar 
Norocul se delecta în fericirea lor,

Făcu hoțul de Noroc ce tăcu, și Ca- 
lapăr se afli împărat în țara lui, ■— iar 
baba Nirită împărăteasă bătrână, și cei 
șase frați toți erau mai mari peste cetele 
împărătești, așa iute merse lucru ăsta 
chiar ca din poveste. — Norocul li-era bun 
până aci :

— Știi ce scumpa mâinii împărăteasă, 
tare ești frumoasă, dar mai minunată ai 

decursul programului. «Bolea franceză*  și 
«Gând luna Mai*  cu aceiași preceziune 
stăruind un ropot, de aplauze care nu 
mai voia să încete. Progresul realzat de 
tânăra fanfară, abia după un an de existență, 
pe lâ< gă entuziasmul și zelul sodiblor 
noștri e de a se mulțămi și diligentului 
Wnzel Dvorak, care și-a d-it toată silința 
ca fanfară să poală presta ceea-ce a prestat.

După f-nfară urmează corul bărbă
tesc cu serenada «Ziua a apus*,  corul de 
dame cu «Cucuie pană galbenă*  a lui T 
Pop .viei și corul mixt, cu «La fântmă*  a 
lui A. Bena și «La bordei*  a lui Muzice- 
scu, cari toate au fo-t bizate. Cântecele 
noastre poporale pline de farmec au 
ținut încordată atențiunea publicului, care 
nu s’ar mai fi săturat ascultându-le. Laudă 
se cuvine abilului dirigent și harnicului 
învățător, d-1 Niu Oancea jun. care nu a 
cruțat nici o osteneală întru ajungerea 
scopului său. Nu pentru prima oară îl ve
dem pe d-1 Oancea în fruntea corurilor 
brașovene și nu aceasta e prima laudă 
care se aduce destoiniciei, meritelor și ne
obositei D-sale activități. Laudă merită și 
coriștii și coristele cari și-au dat atât de 
multă silință la reușita executării cân
tărilor.

Altă parte însemnată din program 
au fost cele 2 deelamațiuni și dialogul. 
D ș.-ara Maria Pepeit în «Dușmancele*  
și D-șoara Maria Catlii în «La oglindă*  
ne-au procurat o deosebită plăcere apă
rând pe bină în frumosul port național și 
declamând cu mult sentiment cele două 
poezii ale lui Coșbuc. Mult haz a stârnit 
dialogul lui Suciu «Țiganul la târg*  pre
dat de d-nii 1. Sulicâ (Românul) și d 1 T. 
Purcârea (Țiganul) cari printr’o mimică 
neforțată și naturală au știut să-și câștige 
aplauzele publicului.

Programul s’a încheiat cu comedia 
într’un act «Moștenire dela răposata*  o 
piesă care a plăcut mult publicului. Dile- 
tanții : d-șoarele Maria Pi pert și Maria 
Catlii și domnii : T. Purcarea, 1. aulică 
N. Bunghtz și D. Ardelean au întrecut 
așteptările noastre printr’o interpretare 
corectă a rolurilor ior.

După piesa teatrală a urmat dans și 
voie bună până la ziuă.

Rap.

0 întrebare despre Școalele
din Săcele.

In toate părțile locuite de Români se 
agită cestiunea susțintr.i și mântuirii 
școlilor noastre Jertfesc toți, cari pot. și 
vreau, pentru aceste școale și numai rar 
ici și colo unde neputința e absolută și 
și sărăcia atot puternică — alunecă d n 
mânile noastre, pentruca să ie ia alții în 

, stăpânire.
In Săcele? Nici un glas nu se aude 

d;n aceste sate, odinioară cămine atât de 
I înfloritoare ale mocanilor avuți și destoi

nic’. Ceva tainic și neînțeles se petrece 
acolo, nici un cuvânt nu spune, ce se des
fășoară în sânul comitetelor chemate, să 
hotărască asupra sorții școalelor din Să- 
cele. Caro ce i ciuza acestei tăceri și ne- 
păsări neințolese? Se pare, că interesul 
strâmt, materialismul ce! mai cras a stins 
ori-ce însuflețire, ori-ce dor de muncă și de 
iuptâ, nimenea dintre fruntașii naturali și 

j < fie oși ai mocanilor — afară de unul sin
gur și acesta e părintele Romulus Veizea 
— nu jertfește nici cea mai mică oste- 

fi dacă om pune în părul tău cele trei 
ptne de aur, ce le ține împăratul ascunse 
pe masa lui.

—- Ba nu mămică, — lasă, că cine 
știe ce’s alea.

— Ei, poate eu nu șl iu... ce să fio, 
pene de aur, cari de bună seamă pentru 
tine le-o cumpărat lica babii, știu că nu 
pentru mine.

Și iute merge baba, și ia pestele, le 
pune în părul minunatei împărătesc, care 
acuma așa măiastră se făcu, încât baba 
nu o mai putu vedea,

într’o clipă toată curtea, țara și 
țăranii se prefăcură iură în o rață cu trei 
pene de aur in aripi și du-te pe apâ’n 
jos, tot. mai în jos, și privia babi mirată 
și supărată, iar crăișorul Calapăr sosi dela 
vânat, cu dor și cu bănat, să-și vadă 
mireasa.

In loc de mireasă — încep a i râde 
din cocioaba cea ve.he, sara la raza kinoi, 
patru crăiese blăstămate, — cari iute se 
urcă la el în spate, și și azi îl drăgostește 
Boala, Spaima, Nevoia și Nefericirea.

A plâns baba, și feciorul, 
Penti-u-o’au perdut norocul. 
Și-or mai plânge multi în lume 
Pănă-ce or li toate buno...

No ia Oardin. 

neală — nu mai vorbbn de jertfe materia
le — pentru a silva cu o zi mai înainte 
școalele secelenilor.

Quos vuit perdere Juppiter, dementat. 
Nu vrem, să atacăm și să aducem învinu- 
ri slujbașilor lui Dumnezeu, dar oare n’a- 
vem sfântă datorie, să le aducem aminte 
că ace ti sujbisi sunt. în prima linie păs
torii chemați, să vegheze neadormiți la ca
pul turmei lor și sâ nu lase, ca lupii să 
le spargă turma? Și n’avem mai departe 
datoria, să le reamintim acestor păstori, 
că ținta vieții lor nu poate și nu trebue 
să fie egoismul, ci cea mai vie dragoste 
față de bunăstarea și înaintarea credinci o
șilor? S’o spun franc: preoții din Săc-le 
c> cei dintâi chemați nu-și fac datoria 
față de poporul român din Săcele așa 
cum ar trebui, să și-o facă.

Acum un an s’a scris un articol 
tot în «Gazeta*  despre luxul din Sitele. 
Ce-a urmat? S’a discutat mult acest arti
col și minune preoții aprobau cele cuprinse 
în artico1, dar când a fost, vorbele să se 
traducă în fapte, au tăcut cu toți'. Unul 
dimre acești preoți s’a scuza cu faptul, 
că R 'mânii din Săcele sunt prea conser
vativi și câ au niște prejudiții de tot cu
rioase preste cari nu se poate trece. Ce 
scuză minunată! Slârmați domnilor aces o 
prejudiții și treceți înainte. Folosiți-vă de 
toate armele culturi', ce o posedeți și 
spulberați în vânt orice prejudiții curioase 
cari împedecă emanciparea și curățenia 
gândirii în sufletele credincioșilor d-voa,tră. 
D-voastră desnădăjduiți cei dintâi, pe 
când înțelegerea hotărâtă a muncii și 
credință îu .realizarea scopului ar trebui 
să 1 căreaică mereu în sufletele d-voistrâ. 
Nici n’ați început lupia și deja vă temeți, 
că nu veți răuși.

Poporul român din Săcele e un po
por inteligent. O dovedesc aceasta șiragul 
de bărbați bine cunoscți și apreciați ieșiți 
din sânul mocanilor. Băiatul mocan din 
Săcele e sârguinciis la școală, inteligent 
și ambițios. Asta e lucru știut și spus de 
profesorii înșiși dela gimnaziul d n Brașov. 
Iar dacă acești băeți sunt ii.teligenți, e 
oare cu putință ca părinții lor. să fie așa 
de neciopliți cum lise zice? Nu, asta-i o 
vorbă goală, o scuză îndrăsneață, caro 
vrea să scuze nepăsarea, color ce nu le 
place munca și pa cari riu-î însuflețoște 
tocul luptei.

In. Turcheș bunăoară preoții a'&ră 
de afacerile cari se țin strict de chemarea 
bisericească (rituală) a lor — n’au nici un 
roi în afacerile de ordin public și vital 
al credincioșilor, Preotul Nicolae Soiu de 
pildă, un bărbat, inteligent de altfel, d' 
<-âte ori e vorba d o afacere publică do 
valoare nu e niciodâ cel dintâi care să 
între în luptă. In cestiunea școalei, cea 
mai arzătoare chestie, după ce la propu
nerea unui tânăr absolvent do teologie, 
s’a primit un plin făcut clvar de acest 
tânăr hirnir, menit să păstreze pentru 
biserică și mai departe stăpânirea peste 
școalele noastre, părintele Soiu a fost 
acela care în loc să lupto în fruntea 
credincioșilor săi cu bărbăție și abnega ie 
dând astfel tributul ce se cuvine v’rtuței 
păstorești, tocmai dânsul a zădărnicit tre
cerea planului amintit prin s’nod. Fiindcă 
s’a iscat o discuție neînsemnată în comitet, 
dânsul a încli s sinodul ș’a spus solemn 
și hotărât așa cum nn face nici odată un 
om de luptă uă dânsul im v.a mai stărui 
do loc îu ala erea școlară. Prin urmări 
comandantul a depui aunee pr tlân Iu se 
cu rușine și vanzâdu-și și armata f ră vei 
tin zvon și zbucium de măsurare de fu. ...e.

E bine oare asta? E lucru moral a- 
cesta? S’a lucrat oare înțelopțește, când 
în mod meșteșugit și necuvenit s’a ucis 
din cauza unor vorbe zburătoare cel mai 
frumos avânt de însuflețiro al Românilor 
din Turcheș , cari s’au arătat gata, să jert
fească ori cât și să-și păstreze școala sus
ținând-o conform planului bine chibzuit 
al harnicului teolog?

Dar mai mult. Una dintre propune
rii i din acest plan ca aleea să se colec
teze parale și dela acei locuitori de ori
gine din Turcheș, cari de present sunt 
oameni ru avere în România s’a tălmăcit 
deja în faptă, pentruca inginerul 1. Moțoiu 
și mama sa de origire din Turcheș au dăru
it pentru școală 1100 cor. alecâ una mie 
sută coroane. Cea urmat? Acest, dar nu 
s’a primit încă, fiind-că conducătorii și in 
deosebi cel mai chemat, părintele Saiu, în 
nepăsarea sa a depus armele și nu crede 
că școala va mai 11 a Românilor turcite- 
șeni. Ei bine, își poato afla o astfel de ati
tudine aprobare intrun suflet înduioșat 
și îndurerat de soartea amărâtă a neamu
lui nostru? Se poate considera de fapt 
moral o astfel de trădare a celor mai s mtc 
interese, pe care le are și fără du care nu 
poaie fi nn neam? Nu, nici decât nit nc 
putem împăca ci scuza, că o biserică cu 
un fond de 40 mii cor. .și cu credincioș 
atât de însuflețiți și de marinimoși — ni 
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poate susținea școala din Turclie?. Dar pe 
lângă asta dascălii însuși, au făcut jertfe, 
au cedat banii de cuartir și totuș părin- 
telo Soiu, zice că nu se poate face nimi 
șif că dânsul se retrage dela toate, pe 
când dânsul ar fi cel dintâi chemat nu 
numai să lupte, ci în urma darurilor, ce 
i-le-a dat D-zeu să și jertfească, cu at - 
mai vârtos, că și credincioșii lui au adus 
prin dânsul atâtea jertfe lui D-zeu 1

Asta-i soartea școalei din Turdieș. 
Dar ce-i cu celelalte școli, ce i cu școaia 
din Bacitalu, Cernatu, Satulung și celelalte? 
Pe cum sunt informat, singur părintele 
Verzea s’ar fi îngrijit de mântuirea școalei, 
încolo în celelalte părți nu se știe nimic 
pozitiv.

Pentruca să fim în curat cu toată 
această afacere, care nu-i și nu poate fi 
privată ci e de ordine publică, vitală, solici
tăm și așteptăm un răspuns concret, hotărât 
și demn de această cestiune înaltă. Vrem 
s’auzim cuvânt cuminte și să vedem fapte 
frumoase cu atât mai vârtos, fiindcă știm 
cu toții, ce am dat odată de bunăvee 
din mânile noastre, nu vom mai căpăta 
înapoi oricât de favorabile vremuri vom 
trăi mai târziu.

Cursuri pentru analfabeți.
Conform programului fixat în rapor

tul general al comitetului central cătră 
adunarea generală, ținută în Ș mleu, bi 
rotii central al Asociațiunii a luat dispo- 
siții să se aranjeze în toate despărțămin- 
tele cursuri pentru analfabeți. Pentru 
aranjarea acestora a adresat director.lor 
■de despărțâininte următoarele cerculare:

Nr. 849/1908. Domnule director! Una 
■dintre problemele cele mai însemnate ale 
Asociațiunii e răspândirea culture! la sate. 
Cei grupați în jurul acestei instituțiuni se 
și t-trăduo^c de multă vreme să lumineze 
țărănimea, să o împrietinească cu cunoș
tințe, cari să-i poastă înlesni o viață mai 
ușoară, mai fericită. Cu toate străduințele 
frumoase ale Asociațiunii și ale altor in 
stituțiuni culturale de a veni în ajuto
rul ță ănunii, vedem că ea se află și as
tăzi pe o treaptă culturală foarte inferi
oară. Poporul român are cei mai multi 
analfabeți și se socotește de cei mai îna
poiat în cultură dintre toate popoarele 
Ungariei. Țărănimea noastră trăește și as
tăzi o viață primitivă, năcăjită și patriar
hală, aproape ca în vremilo când era lip
sită de scoale și de conducători luminați.

Această întârziere culturală a țărăni
mii e o mare primejdie pentru însăși esis- 
tența noas'ră națională. De aceea trebue 
să ne dăm seama de căușele acestei în- 
napoieri și să no dăm sdlința a găsi mij
loacele de îndreptare.

Una dintre cauzele principale ale in
feriorității noastre culturale, e nocunoș- 
tința de carte a țărănimii. Mai ales as
tăzi această scădere a țărănimii poate 
avea urmări foarte păgubitoare pentru in
teresele naționale din viitor ale poporului 
române-c. E timpul suprem deci să ne 
încordăm toate palorile pentru a împrie- 

-teni țărănimea noastră cu cetitui și scri
au], înlesnidu-i prin aceasta posibilitatea 
de a-și câștiga cunoștințe folositoare în 
lupta peifu viață.

l.i urma decisiunii adunării generale 
cin Șimleu și a comitetului centra), vă ru
găm, ca în ctii'ul iernilor viitoare să up 
vitați pioițimea și învățătorimea să țină 
în tiecir-e comună de pe teritorii! despăr- 
țămâiitu ui dvoastră cursuri cu țăranii, în 
cari să-i învoțu cetitui și scrisul. Comitelui 
central al slsociajiunii clă cinci premii de câte 
50 coroane acelor învățători și preoți, cari 
vor dovedi, prin directorii și comitetele 
■cercuale ale despărțămintelor, că au in- 
struat mai mul ți analfabeți în cursul ternei 
viitoare.

Vă rugăm să dați ți dvoastră din a- 
verea despărțământului mai muite premii, 
-ca să îndemnați și prin acest mijloc ține
rea cursurilor da analfabeți. Ați putea so
licita ajutoare și dela băncile de pe teri
torii despărțământului dvoastră. Invitân- 
dti-vă să w'b'voiți a aduce cestiunea 
ținerii acestifr cursuri in una din ședințele 
mai apropiata ale comitetniai c-treual și să 
ne comunicați disposable ce le-ați luat, vă 
rugăm să primiți asigurarea deosebitei 
noastv stime.

Sibiiu, 26 Octomvrie 1908.
Prezidiul Asociațiunii : 

/osii Șterca Șuluțu,

Mulțăinită publică.
Sabscrișii ne simț’m plăcut îndato

rați a aduce și pe calea aceasta mulțumită 
.adâncă tuturor domnilor, cari din inciden
tul primei reprezontațiuni teatrale a co- 
.mitetului filial brașovean la Cohalm, au 

contribuit în vr’un fel oarecare la reușita 
acestei manifestation! culturale.

Mulțumim înainte de toate acelor 
-itimați domni dm jurul Cohalmnlui, cari 
in ciuda vremii din samă afară nefavora
bilă, s’au prezentat totuși în Cohilm ia 
reprezentațiunea noastră, dovedind prin 
aceasta că înțeleg rostul înjghebărilor 
noastre culturale și țin să-le sprjineascâ 
cu orice preț.

Ne simțim datori a mai mulțumi 
d-lor Georgi Fuciu, conaptabil al »Enino- 
miei*,  Virgil Mircea candidat de advocat 
și Ioan Iosif, practicant la «Economia*,  
pentru sprijinul prețios ce ni i’au oferit

*) Instrumentele de cântat.
:i?.O Se zice astfel copiilor neastâmpărați.

Se cade apoi să înșirăm numele tu
turor persoanelor, cari au suprasolvit din 
acest prilej, ca semn al dragostei lor pentru 
cauzele noastre culturale. Iată numele 
D-lor:

Domnul Moise Ionescu, învăț. Cohalm 
20 fi1., d-1 Ioan Dr ghici, înv. Paloș, d-1 
H Lang, neguțător, Coh > m, d-1 I. Macșai, 
funcț. Cohilm, dl Ș Z »h imens hy, dir. 
școl. Cohalm, d-1 Zacheiu Bircomi-, înv. 
Cohalm, toți câte 40 fii., d-1 Ion Buzeja 
cassar «Economia*  50 fi ,, d 1 Io in losif 
practicant «Economia*  60 fii., d 1 Ion Sâ 
racu, proprietar Coha.m, d-' George Mi can, 
învăț. Cohalm, <1-1 N. Hirs hh im eomerc. 
Cohalm, d-1 Vasile Oprea, meseriaș, Cohalm, 
d 1 Alb. Szarka, oficianr Cohalm, d l Ion 
Țenghea comerc. Cohdm d-1 Dr. Hans 
VVeprich, când. adv. Cohalm toți câte 1 
cor., d 1 Șofron Roșea paroh, Ung» a, d-1 
George Tafta -, notar Crihaima, d-l Iuliu 
Mederuș farm. Cohalm, d-1 Titu V. Gheaja 
protopop Cohalm, d I Dr. Carl Falk, advo
cat Cohalm, d-1 Virgil Jli<cea, când. de 
advocat Cohalm, toți câte 2 cor., d-1 Ie- 
ronim Buzea, paroh Ștena, d-1 Ion Bei can 
p’iroh Cohalm, toți câte 3 cor., d-1 Emil 
Gheaja, paroh Paloș, d-1 Ion Brotea, paroh 
Mateiaș toți câte 5 cor.

Drept încheiere, aducem în numele 
întregului «comitet filiale viile noastre 
mulțumiri domnului Dr. Geotge Drimba 
și prea amabilei d-sale soți, cari ne-au 
primit și găzduit cum nu se poate mai 
bine în ospitala d lor casă, iar în pauza 
au avut pe toți deleranții din nou ca 
oaspeți, la o masă bogată, unde am pe
trecut în cea mai plăcută dispoziiiune.

Pentru «comitetul filiale brașovean-
Dr. M, Dan, Dr. Alexandru Bogdan,

casier. președint"1.

Din viața țărănească.
De Grigori© N. Coatu.

— Urmare. —

II.
— Eiind-că în istorisirea d-tale Răș- 

cane s’a văzut cât de mult prețuiește eco
nomia în gospodăria omului, acuma am 
să-ți istorisesc și eu ceva, spre a se vedea 
că mai sunt și alte relo cin duc pe să> 
tenii noștri la sărăcie și la mizerie.

Unde-i puțină învățătura acolo locui
torii au mintea mărginită, judecata și 
priceperea slabă, căci, trebue să știi: «Nu 
orfanul lipsit de tată și de mamă o sărac, 
ci omul lipsit de învățătură*.

Omui învățat și cu minte ascuțită 
nici odată nu va duce grija că o șă ajungă 
peritor de foame. N’o nimerește iu una. 
s’apucă de alta și tremie să isbu ească. 
Nu vedeți străinii!? Vin în țară la noi 
săraci lipiți pământului și in câț:-va ani 
eu meseria care o știu sau cu m-goțul, se 
fac boeri ! Noi nu trebue să credem nui 
mai in lucrarea pământului și creșterea 
vitelor, ci trebue să ne mai gândim și la 
alte mijloace de train ; sunt meseri le și 
negoțul cari stau in mânile străinilor. Pe 
multi dintre ai d-voastrâ, i-am auzit mii 
în totdeauna că lipsa de pământ ii face să 
trăiască în sărăcie și -ă dorească moartea, 
în ori-ce moment. Foarte prost zic aceia. 
La noi în țară pământ este foarte mult; 
no lipsește însă priceperea și chibzuiala 
ia treabă; fiind-câ n’avem învățătură de 
ajuns, de acei i no pare traiul greu. 
Am văzut oameni cu pământ mult'și trăesc 
foarte rău și am văzut pe alții cu pământ 
mai puțin, ba aceia să n’uibii ihiar de loc 
și cu toate acestea trăesc mult mai b ne. 
Acel caro n’are pământ are brațele cari 
sunt tot așa de scumpe, ba poate și mai 
scumpe ca pământul. Pământul nelucrat 
bine nu-i de nici un lolos. Și apoi numai 
lipsă de pământ nu-i în țara noastră. Dacă 
n’avem noi țăranii, găsim cât ne trebue 
'la boeri. Boarii nu pot fără noi și nici 
noi nu putem fără ei, că dacii noi avem 
nevoie de pământul lor, ei au tot a;a 
maro nevoie de brațele noasiro. Și când 
între țărani și boer. vor fi strânse legături, 

i treburile vor merge bine, in tocmai ca o 
I gospodărie unde băibct-l se îmăli’gc și 
se împacă bine cu nevasta.

Iată însă care-i răul cel mare! (lei 
mai mul ți boeri prourietari nu-și cultivă 
singuri moșiile, ci le închiriază pe la aren
dași, fie Români, fie străini. Arendașii caură 
foloase mari ca să se înbogățească și de 
aceia, mai ales străinii, folosindti-s*  de 
lipsa noastră de pr cepere ș, de apucă
turile rele ce unii ați luat umblând după 
mode și după lux, vă speculă cum vroesc. 
Pe lângă specula ce fac cu vei, în câț'-va 
ani strică' și părăduesc și moșiile, cari 
mai pe urmă chiar în anii cei mai buni, 
nu produc aproape nimic. Cred că ai văzut 
în ce stare ajunsese moșia noastră Banca, 
în timpul când o ținea Grecul Ipiriche?.,. 
Arată ca vai de ea și numai îâpi și șan
țuri o făcuse. Trei ani’ s’a mun it noul 
arendaș d-1 Vasile Ionescu, care plăcându-i 
gospodăria și învățând în ș oala de agri
cultură cum trebuie să .-e facă o plugărie 
bună, anea, abea, a adus-o în stare» în care 
să găsește. De ce acuma se face bnnă și 
frumoasă sămănătura ?.. Iată dar, o cauz< 
pentru care multe moșii sunt stricate și 
mulți dintre d-voastră cari aveți nenoro 
cui să fiți pe ast-fel de moșii, îndurați 
lipsa... Acolo unde proprietarul iși cultivă 
singur moșia și unde știe că toată viața 
o va duc :-o cu sătenii de pe moșia lui, 
lucrurile merg cu totul alt-fel. Am văzut 
cu ochii mei, cum într’un sat, țăr-nii p ân- 
geau pe mormântul boeriulm, pomenindu-i 
bunătatea.

Dacă pe ici-colea se găsește câte un 
boer răutăcios care nu-și cunoaște intere
sul, nu însemnează că toți sunt răi și să 
ducem ură și dușmănie. Boerii stăpânesc 
pămârtul cu regulă și cu socoteală. Unii 
i’au cumpărat cu bani; uiți îl au moște
nire de la părinți, întocmai cum avem și 
noi, deosebire numai că dânșu au în mult 
și noi în puțin. Va place că acei care aveți 
pământ mai mult să-l dați pe de geaba 
celor ce n’au?...

— Nu ne place !
Prin urmare nici n’ar trebui să ne 

gândim că s’ar putea lua pământurile 
boerești așa fără mei o regulă și nici nu 
l’ar putea sili pe cineva să-și vânză ave
rea fără voie.

Cu învoială, eu tocmeală și cu bani 
gata da !... Să avem răbdare, să ne întă
rim banca populară și la ori-ce întâmplare 
să fim gata, că nimenea după ce moare 
nu-și ia arerile cu dânsul. Se știe că râu
rile și mările după o vreme își schimbă 
mersul în altă parte. Unde mai puneți că 
proditcțiuniie de pe proprietățile mari fac 
fală în străinătate produselor țării noastre! 
Oă boerii având cipitaluri mari pot face 
culturi sistematice și deci pot scoate ca
lități bune cari au căutare în străinătate. 
Insă cum ți-ain ma spus, avem puțini boeri 
cu dragoste de țară și de neam și de aceea 
moșiile celor mai mulți le vedem pe mânile 
ludelor care ne sug ca ipitorile. Iți spu
neam că luxul și fudulia no duce la peire. 
Ascultă să-ți spun lucruri văzute chiar de 
mi' e.

(Va urina.)

Budapesta- 12 Nov. In ședința 
de eri a dietei priinministrul Wekerle 
a prezentat proiectul de lege privitor 
la anexarea Bosniei și Herțego vinei 
și a propus transpunerea acestui pro
iect unei comisiuni speciale de 21 
de membri. S’a primit. Dep. ILoitsy 
a prezentat raportul comisiunei finan
ciare privitor la budgetul pro 1909. 
Dep. Rakovsky a interpelat pe prim- 
ministrul în cestiunea atitudinei pro
vocatoare a Sârbiei și l’a întrebat 
dacă are cunoștință de înarmările 
Sârbiei și dacă nu crede de bine, 
de a atrage serios atențiunea Sârbiei, 
că, în cazul că nu va înceta cu în
armările, statul se va vedea constrâns 
să ia măsuri energice, pentru cari va 
răspunde numai Serbia. luterpelantul 
s’a ocupat și cu atitudinea Rusiei 
față de Serbia. Wekerle a răspuns că 
față do evenimentele din Balcani 
statul stă pregătit și că s’a atras 
Sârbiei în mod binevoitor atențiunea 
asupra celor ce se petrec în interiorul 
țării. Dieta a luat la cunoștință ras-' 
punsul ministrului.

Budapesta. 1 2 Nov. Clubul națio
nalist dietai a ținut eri după atniazi 

I o consfătuire. După o desbatere mai 
lungă s’a decis a combate cu toată 
hotărârea proiectele ministrului An- 
drassy. — Tot eri s’a întrunit comi- 
siunea de imunitate, care a hotărât

ca dep. socialist Peto să ceară dietei 
scuze pentru întreruperile făcute în 
decursul vorbirei' lui Andrassy.

Fiume, 12 Octomvrie. Partidul 
socialist a proclamat greva generală, 
protestând contra votului plural. Toate 
usinele au încetat lucrul.

Numârui jubilar al „Gazetei 
Transilvaniei^ se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România si străinătate.

Venitul curat ce va rezulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" seva da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor români 
din Transilvania și Ungaria.

MULTE Șl DE TOATE.

O păcăleală a țiganilor.
' Era într’o primăvară, în Sâmbăta Paș

tilor. Soarele lumina frumos câmpul înver
zit. Pomii își legănau ușor ramurile în
mugurite de boarea călduță a unui vân- 
ticel.

într’o vie câți-va copii, ce pășteau va
cile pe de lături, se jucau veseli și învio
rați de timpul frumos și aerul curat și 
călduț dătător de viață.

In capătul viei, pe un drum încurcat 
treceau niște lăutari cu strominturile *)  să 
cânte la o horă de Paști.

Diavulii ce li vine în minte, hai 
să-i câ'âie... Mai întâi începe unul mai 
jurat, ascuns după un rug și zice asemă- 
mând de tot cântecul cucului :

— Cu-cu !
Țiganii au început a-și arunca stro

minturile și pălăriile jos, a face cruci și 
mătănii de bucurie, că au auzit cucul cân
tând.

Altul însă, mai cu curaj, strigă ma 
tare:

— Cu-cu, cârr!
Țiganii înțelegând păcăleala și ruși

nați amarnic do prostia lor și-au luat re
pede și mânioși sir o meniurile și pălăriile 
și bodogănind și-au urmat drumul.

Unul însă, mai neîndurat și mânios 
la culme, se întoarce cătră băieți și strigă 
cât îi era gura de mare :

— Hatuți pliscu în bodaprostea mătii, 
că repede l’ai m’ai schimbat.

Ce-au râs plodurilo până atunci; acu 
să-i fi văzut!

Din «loan Creangă*.
*

Credințe din popor.
1) Când plesneșto pielea la unghii, fă 

cruce cu acul, că-ți trece.
2) Când îi vremea rea și vânt, să nu 

pui cloște că nu es pui.
3) Când se. naște copilul să se învă- 

lească cu ceva de-a tată-său, ca să-i fie 
drag; de-1 va înveli în ismenc, îi urât de 
de tată-su.

4) La jidan să mănânci da să nu 
dormi; la arman să dormi, da să nu mă
nânci, că te spurcă.

5) Când se iau rude în căsătorie, nu 
merge bine treaba.

6) Oțet nu se vinde noaptea, că se 
strică.

7) Oțetul nu so gustă cu gura, ci cu 
lingura, că pierdo puterea.

8) Ca oțetul oii borșul să fie acru, 
când umbli la el să torni puțin pe foc.

U tir ți noi
Curți nouă soszle la ^Librăria Gazetei».
Din colecțiunea C. Sfetea au sosit 4 

numeri.
No. 1 Altxaml.i » Despot-Vodă« 1 cor. 

10 porto.
Nj. 2 Muiaii Eminescu »Proza« 1 

i or. 10 pori o.
No. 3 C. Ni-gruzzi »Poezii și Teatru*

1 cor. 10 porto.
No. 4 Ioan Sandul eseu «Poezia lirică*

2 cor. 10 porto.
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Bibliografie.
Din y Biblioteca românească enciclo

pedică So cea a apărut: 
d No. 1. Era. Gârleanu 1877 Schite 

in războiu 8 0 bani.
No. 2. Al. Odobescu >Poeziile Vă- 

căreștilor" 30 bani.
No. 3. Alarcon >Morărițau trad, de 

N. Basilescu 80 bani.
No. 4. Ion Dragoslav „Facerea Lumii" 

3.) bani.
No. 5. Cornelia Moldovan >Poezii< 

30 bani.
No. 6. >Antigona lui S focle< trad, de 

M hail Dragomiresxi 30 bani.
No. 7. Halima „O mie și un i de 

nopți" 30 bani.
No. 8. Cehov >Nuvele alese*  trad, 

din rusește de Dunăreanu, 30 bani.
No. 9—10. >Povestirile lui Mihail 

Eminesou cu studii bterare d6 M. Drago- 
mirescu 55 bani.

No. 11—12. Alphonse Daudet »Ne' 
vestele aitiștiloi*  trad, de Era. Gârleanu 
55 bani.

No. 13 Frarșois Copee „Pentru 
Sceptru" tradusă de D. Nanu și Gr. Or 
leanu 30 bani.

No. 14. „Teatru școlar pentru bieți“ 
local diu fran. de D-m. Enfr.;s na 1 
Adam 30 bani.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu 
Redactor rospons.: Vietor Braribcm.

Dr. WB I. CWBCT.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Vlena 

Consult ațiuni 
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de k 

facudatea de medicină ain Ifiena.
Telefon nr. 17065.

Câte-va cuvinte
asupra focalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărata 
că în vremea de azi e bătăto ie la ochi 
mulțimea acelor oam-ni, a căror 3ânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tiuersțe si prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ea acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine
rimii deslușiri binevoitoare. sincere și amă
nunțite în tot ce p-ivește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va cftru a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar un e 
îu. deajanț însă a cLslâ nui aceste necazuri 
ori și oui, ii trebue să ne a iresăm unui 
arfei dă medic specialist, coriștiințios, oue 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a -juti și morburilor ce 
deja eventual există, atunci apoi va în
ceta existența boaleior secrete.

De o chemare > tât de măreață și 
per.tru acest scou e institutul 'eaurnit în 
toată țara al D-rului PALOl'Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ 
kdczi ut 10), unde pe lâ gă discreția o-a 
mai strictă primește uri-ome (atât bărbații 
cat și femeile) deslușirii asupra vieții 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
aie bolnavului se curăță, nervii i-se în 
tăresc, tot organismul 1 se eliberdză dc- 
materiile de bolii, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor cțilame 
•Ir". PAL0CZ vindecă deja de ani de cjdle 
repede și radical cu metodul său propriu 
de vindecare, ihiar și cazuri!? ode mm 
neglese, i anele si fii i ti e, bontele de țeve 
bășiiă, neni și șira spinărci, începu UI și 
d( coi fusie a minței, urinările onanieirci 
ale sifilisului, erccțiunile de paimă, slă 
birea puterei bărbătești (impotența). vată 
măturii , boalele de sânge, de piele și țoale 
boalele o ganelcr sexuale femeeșh. Peiitiu 
femei e șahi <’e așteptare separată ș: 
eșire separată. In ceea-ce privește cura 
depfutaiea nu este pieb.o', căci dice 
ci. e va, diu or'-ce cacză n’ar pi tea veni 
in persoană, ttunei o.: plăcere i-se va du 
răspuns amănunțt foarta discret prin seri 
Boate (în epistolă e de ajmi a se înlătura 
nr.mai maica de răspuns) Limba română, 
se v> i bește perfect. După încheierea curei 
epistolele se ud, ori la r orință se retrimit 
fie. ăiuia. Institutul se îngrijește șt deme- 
dicameute spfCia'e. Vizitele se primesc în
cepând deia IO ore & m. pănă la o ore 
p. in., (Dumineca pănă la 12 6re a. in.)

Adresa : Dr. BALOCZ, medic de spital 
pes-ialist. Budapesta, VII , Râkdozi-ut 10.
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Cu stăruință, aclivitato, invenții, economie, aduni bani în timp îndelungat, dar a 
curând, pe neașteptate, este posibil numai cu noroc la câștiguri mari. De aceea cumpără 
mulți oameni losuri, căci cu aceasta ?tu speranță a se îubogăți iute.

Cu deosebire sunt losurile loteriei de clase r. u. căutate, căci, din 125,000 mii de losuri care se 
pune în vânzare 62,500 losuri câștigă, prin urmare tot al doilea Bos câștigă necondiționat. Șan
sele de câștig sunt îfmce în felul lor, nu există plan de loterie mai solid și favorabil. ’

Atât emisiunea cât și tragerea losuiilor urmează sub controla stăpânire! r. u. și din cauza aceasta 
public.il are toată sonfienta în losurile .de clasă

Norocul este necalculabila Dela întâmplare atârnă norocul 
sunt momente, în care se pca’e noroci, de aceea 
numele propriu sau la numele 
câștig mai mare.

să-și
unei persoane iubite,

cerce norocul 
care posibil

u.

te îmbogăți 
cei mai

multor oameni. Iu vi; ța ori cui 
cu număra care s’află lângă 

la tragerea viitoare va cși cu

Lista I
câșî'țpiri'oi- ceior mai mari 
din 62 500 losuri aie lo
teriei XX4I de clasă reg.

I un;, ce se vor trare în B
6 Itșiii dhi toi i Iul de tasuri

i i25 000 sunt:

i Câștigul cel mai mare este 1
1,000.000 Coi\ i

(UN MILÎON COROANE.)
Coroane
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Cercațâ-vă n@g«oc&al la noi,

BIIIRE e norocul lui. KISS I

Karl Kiss & Co.
Bancă, societate pe acții. Colectori principali a loteriei de clase priv r. u. 

Birou central: W, Siosswth fijnjos-utczft 13.
FILIAIjE: Rakoczi ut 55. FlLiALE: Erz>ebet korut 22CUM TE CHIAMĂ?

^’smerii aceștia se cagsăiă nomas Sa nos I
Adela 69142 
A.'olf 96085 
A <1 o ri an447f 9 
Adriani 10545 
Agner 13377 
August 22195 
A readiu 8159 
Alexin 57514 
Alois 733d0 
Albert 9 707 
AT nsK'2204 
Aif'red 33815 
Alice 79330 
A-na I a 9804 
Amb o 54793 
Andor 94933 
Andrei 106 48 
Ana 39499 
Anton u21052 
Antoma90847 
Aurora .13662 
A'min 78258 
Arno d 91937 
Aron 4417, 
Arpad 1)9449 
Artur 22289 
At-la. 73367 
Agnsta 942i( 
Aurel 92491 
Aureha 2 358' 
Bal.iș 13668 
B dini Ji 6196 
Bandi 64617 
Bariitb.is 616 
Beatrix 94923 
Bela 5120(1 
Beng a 34291 
Ben a. 94227 
Ben ai 2107b 
Berni 1(1041 
Bertan 20050 
Bert old 4204 
Blanc» 13028 
Bodorel73348 
Held jar 8331 
Busbl) I.-5-25 
C istia.nc ‘579 
Octi <■! 571 27

! Cosii (8015 
Clemen2£222 

I Olarisa 9( 779 
* Cezar 3365
Cectla 119440 

- Carol.a 21393
On mila 94 • 13 
Barbora676l7 
BreuCz a 4971 
Dfinilă 93342 
David 21374 
Dumitn 67336 
De mian2C046 
Dăian 106184 
Desidei 21352 
Domn c67326 
Dora 53395 
Dorot a 92576 
Di miiriu 8545 
Dinu 58579 
Ebarard913l4 
Edit a 106164 
Emuii 1 5123(' 
Eduard 22222 
Elena 90757 
Elemer 8354 
Eu-nore 60094 
Eliade 4556' 
Ela 
E'vira 50565 
E1' z a

102232

39579 
Bmanil 9492 
E nil 20176 
Emiii 13034 
E'tia 67667 
Ecaterma3355 
Erna 29461 
Ernesti 96831 
Eman 119440 
E-vin 5125(' 
Elisavt-t 23722 
Ei el 919(2 
E genia'8544 
Eva 57734 
Fabian 13792 
Bani 1074,73 
E.-li-:a 3'079 
Eelix 27(83

. Ferdin. 48152
! Franoisc94244
l Floare 8393
> Fi oria n 68007
I Florița '. 0760
Fodor ,102261

i Francis: a2329
Frida
Fridric
Filip
Gabor

I Gabriel 74126 
iGașpur 90801
G:dicnlC6157
G ți 32076
Gngori 54404
G- za
Gida
Gizela
Ganea 108024
Gustav 95330
Gerasim58136
Guido 20181
George 51221
Gavril 119427
Genadie39594
Gergnța27186
H e <1 v g 12" 10
Uebna 91089
EL nrio 32069
Herman45558
Hermin 78322
Horia
H..r«
Ibid a
Ida
Ignatie
I can
I m 
lima 
ileana
II i m i e
Lrinu
Irm a
loan
Io govai 23'2
Ivor 68O16|Luiza 66924 
l/abela 73120;Magda 9G795

29441
51228
13645
5-04

23147
94988
8205

22443
3369

105876
93674
96778
6761.7
8'39

22142
13263
7B348
32072
91209
50731

Izidor 
I a- 
Jacob 
•Janca 
Jancu 
Jenea 
Justina 4^143 
Jonaș 
Joniță 
Joși f 
Judita 
Julia
Juliana 91095 
KMm» nl 06000 
Kamil 39570 
Karolina 8223 
Karol 22154 
K zmer 93327 
Katali 102539 
Klemen f 1178 
R lara 
Klotild 
Kenrad 
Korimli 
Koinel 
Krislof 90825 
Kri st i n 107497 
Lo fi o vie 45594 
Ladislau 8194 
Lazar 67617 
L-nard 21637 
Leuca 93388 
Leo 1081'5 
Laura 8383 
Leontin 19119 
Leoiiora48131 
Lui ia 
Lina 
Li via 
Lor ant 
Leopold90826 
Laurențnz319 
Lucia 92456 
Luda 118100 
Li cse.i 21364 
Lud vig 7484

■

I

1

!

J

53; 82 
67672

4957
10496 
29153 
37794

53387
64234
92583 
75008
20184

29463
95025
8379 

13643 
20c 5 4

94241
22 57

5213
78243

Mannilă34078 
Marcel 8186 
Margi fa 92600 
AIaria 105994 
Matiora 51234 
Mare u 13625 

iMariuța 8228
Martin 21375 
Matei 91094 
MalvinlC0968 
Matilda 8532 
M; crve:12707 
Melinda90799 
Mihuț 
M’ti 
M hail 
M dea 
Micșa 
Mdan 
Mauri ci 5056?
N.tă 
Nwdor 
Nata'i 
Nerva 
N eli 
N edor 
Net i 
Nina 
Olga
Oh', ea 106.64 
Oi ban 
Ofel a 
Oti:a 
O o 
Onoriu
P-ul
Paula 102232 
Petru 50565 
Piutma 39579 
Petri an 94920 
Pantelie20176 
Rachel 
Rafael 
Regina 
Runt a 
Rez
Rcard 119440 
Robei t 51250

I Roland 82122 
R< zalia 91902 
Boz'fa 8544 
Rudolf 57734 
Solomo 13692 
Șefia 107473 
Samuel 34079 
S ndru 27983 
S-molla 48151 
Si b’st i ti 94244 
Simion 8398 
Stefania 68007 
St- n sla 90769 
■drena 10225' 
Sidonia 2329

108045
8399

13028|Sandea 29441
21636
94984

119161

51228
13645
5204

.

i

95339
H8054 
110198

8313
53395
92576
8c 4 5

585-9
91314

Tămaș
To in a
Teofil
Teodor 74126
Ti-rtzia 90801
Te rea 106157
Tiamer
Tiberiu
Thus
Tr tean
Tobiss

I

&123f!
22222
90758
83-4 

6( 094 
45568

13( 34
67667

3365 
29464 
96831

32'66 
54404 
23147 
94983
8205

1 odor 1080;)4 
Ulr.o 95330 
Urban 58136 
Va'entii 20181 
Valeria 51221 
Vn)ie!119427 
Vendel 39594 
Verona 27186 
Veronicil2710 
V'ctor 91C89 
Vic'oria32069 
Vdma 45r 58 
Vilhelm 78222 
Vince. 
Walter 
Wlâd 
Zoi tan 
Zeno 
Zoshn 
Zora 
Z ma

22443
3360 

105976 
93674 
46789 
67657
8139

22442
We rugăm a comanda de cu vreme ca numerii ce î voiii să cu fie vâtiduți.

losuHlpr !Ls
a 8-a paB’tc 
a 4-n gnsWe 
o Jmsalate 
ssHs'eg’

Î5«- 
a— 

„ 82* —

îiil9si21Noem¥rie.

i

Tăiați acest -. upon și trimiteți-1 nouă: BSEsasam» 
BE COfitfiAKpĂ.

ț Cassa de bancă KâRL KISS & Co., Â. Ges. I 
Budapesta IV. Kossuth Lajos-u. 13.

a Ne rugăm a ne trimite los clasă la ra
XXIII loterie, și a planului oficio--.

I

13

trimit în mărci r oștale. 
cu mandat poștal.
eu ratnbursă.

Locamța, Str. și Nr. casei
Poșta uit mă (eoni t.)

public.il


Nr. 241.-1908 Pagina 7.

D pe a. 1309

1.

4) oxc^ixxeiri..
3 6 sii re E’C

Cor. b.

29069 22 dip. de apotec.
68.
69.

24083 56 M. în cam. corn. 70.
20578 66 11 D 5) 71.
7602 60 1) 1> fl 72.
5605 42 medic 73.

5596 80
74.
Ger

5198 i4 M. în cam. corn. 76

4502 06
77.
78.

4482
4330

67
32 M. în cam. com. 79.

3818 50
80.
81.

3802 80 M. în cam. com.
82.
83.

3753 84 84
3739 83 85.
3440 5( M. în cam. corn.
3351 25 86.
3314 16 87.
3198 20 ii w n 88.
2839
2601

71
22 89.

2544 05
90.
91

2518 79 92.
2508 30 M. în cam corn. 93.
2507 94 55 » 51 94.
2462 62 advocat. 95.
246o 20 I farm aci it. 96.
2448 66 M. în cam. corn. 97.
243) 46 98.
2408 58 advocat. 99.
2223 84 inginer.
2218 79 100
22 lt
2175
2158

61
16

i
j

farmacist.
21 10 02 advocat.
2i08 28 M. în cam. com
2049
2038

19
80 1.

2025 30 medic, 2.
2015 38 pre fese r. 3-
1985 6G M. în cam. coin. 4.
1960 — inginer 5
1950 51 6,
1928 43 7.
1920 90 8.
1912 20 9.
1906 14 10.
1897 30 TI.
189! 81 12.
1880 40 13;
1873 12 dip. de apotec. 14.
1872 12 advocat. 15.
187! 74 preot. 16.
1861 57 17.
1858 05 18.
1829 14 .în cam. corn. 19.
1794 16 advocat. 20.
1762 51 21.
1756 01 22
175-1 10 23
1749 7C 24.
1746 82 M. în cam. corn. 25.
1744 18 ii n y> 26.
1734 7! • 27.
1730 16 v ii n 28.
1724 62 notar. 29.
1 685 — medic. 30.

ședința din 3 Octumvrie 1908 cu a

Cor b

M. în cam. com.04
44
82
19
40
94
47
56
02
82

Traugott Copony, dep. dietal Brassb 
Erezii după Iosif Mayer 
Dr. Franz Horfurt, paroeh oraș 
George Savu, com. de băcănie 
Friedrich Bachmuller, papucar 
Alfred Tartier, com. de băcănie 
Fundațiunea F. Ridely, 
rge Eremias, propr. de casă 
Comuna bis. ev. A. B. bartolom. 
August Reich, fiscal orăș. 
Franz Stiehler, controlor de cas-ă 

de pensiuni.........................
Georg Seherg, măcelar, 
Rosa Grunfeld, propr. de casă 
Franz Mettner, com. de lemn. 
Frantz Witting, macelar, 
Ernestine Adler, prop, de casă 
Samuel Hellwig, prop, de casă 
Dr. Friederich Schwarz, prim.

medic orăș. în pens. . . .
Dr. Wilhelm Bre°kner, adv. 
Alfred Seevald, prpr. de moară 
Kovacs Miklos, vânzător de 

tabac en gros ....................
Erezii după Albert Schmidt 
Dr. Friderich Philippi, advocat, 
Franz Palmhert, coraersant,
Comuna bis. gr.-or. din centru oraș, 
[os. Meschendorfer, paroeh, Sânpetru 
Hei. Fabrici us, prop, de casă Brasso 
Biserica rom gr. or. a Sf. Nic. 
Dr A. Mureșianu, redactor 
Eugen Lasse) sen , prof. în pens. 
Willi. Paul, fabr cant de ciment, 
Fondul pentru școala poporală 

r inano-catolic....................
Iosif Schreiber, fab. de post.

proprietar de fabrică 
Brasso

n
n
!>
)!

Carol Czell, 
de spirt și de berărie

Dr. Wilh. Czell
3. Martin Kopony, fabr. de hârtie
4. Adolf Hesshairaer, com. de băc.
5. Dr. K. Flochtenmacher, medic
6. Institut, gen. de pens, brașoveană

lipscan..................................
7. Ematiuil Mayer,....................
8. Dr. Aug. Fabricios, director al

spitalului det chi ....
9. C.-issn de păstrare gen. braș v.

10. Mill. Fleischer, fabricant de salam
11. Alex. Diechsler, propriețar de

fabrică dy gaz....................
Hans Schiel. proprietar de fabiică 

de mașini și de turnat fier
13. lacob R. Adler, com. de haine
14. Spitalul ev. p. fem. sărace A. B. 
15 Wilh. Seherg, fabric, de postav
16. Kenyeres K., fabric, de liqueruri
17. Comuna bis. ev. A.B.................
18. Verzar Istvan, comerciant
19. Victor 3e Maurer, privatier,
20. Leopold Adler, propr. de case
21. Josephine v. Trauschenfels, pro-

pi ietărcasă de casă . . .
22. Samuel Klein, comers, de lemne,
23. Ludwig Miess, com. de pielărie
24. Henrich Aronsohn, e^pediteur
25. Iosif Pușcăria, advocat,
26. Emil Jekehus. farmacist
27. Friedr. Seherg iun. com. de pelărie
28. G. B. Popp, propiictar de case
29. Dr. Adolf Mandel, advocat,
30. Christian Kertsch, inginer orăș.

Fundațiunea Petru Zeides, popr. 
Fundațiunea Eduard Bbhlert 
Heinrich Hiemesch, fabr. salam 
Victor Roth, farmacist.
Karol Adam, advocat 
losif Matyas, comers de producte

2.

îî

w

55

•5

55

12.
1?

15

W

55

»

15

55

n
»

33 
»

55

n

r>
n
n

55

55

15

55 

n

15 

;?

55

55

11

55

11

paroeh.

M. în cam. corn.

advocat.

1590
1539
1533
1523
1489
1485
1476

74
50

10
14
14
18

econom.
M. în cam. corn.

învățător.

1437
1435
1423

08
68
14

medic, 
advocat

31.
32.
33.
34.
35
36. . ... , ____  ■.
37. Gustav BOmches Boor, com. defer 

Legatul Juga
Dr. Friedrich Iekelius med. orăș. 
Julius ROmer, profesor,
I. Săbăde-inu, com. de papucărie 
Carol Baumann, inginer 
Fabrica de zăhar din Bod 
Eduard Hamner, comers, de fer. 
Necnlae Dima, fabricant de petrol

38
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. Stefan v. Remenyik, propr. de case
47. “
48.
49.
50.
51. Juliu Teutsch, droguist,
52 Dr. Nicolao Mănoiu, advocat,
53. Gustav Schiel, predicator,
54. Magyar ăltalânos hitelbank fiokia
55. Georg Schmutler, fabr. de postav
56. Emil Purr, com. de lemnărie
57. Dr. Zaharias Iân s, dep. diet, adv.
58. Șarlotte de Scbobeln,
69. Anton Kassik, com. de producte,
60. Fondul de studii rom. cat.
61. Hie Savu, comers, de băcănie
62. Vilhelm Schmidts, brutar
63. Willi. Haluskay, căldărariu
64. Dumitru Căpățină, măcelar
65. Otto de Roll, agent,
66. Dr. K-rl Lurtz, not. pub. reg.
67. Dr. Arnold Alesius, medic

îi 

n

51

55

W

55

5)

55

îi

55 

îl

15

55

55

5)

ii

55

n

ii

55

55

n

15

51 

îi

V 

55 

5*

55

B) Membrii de Resorvă.

»

51

ÎJ

15

îl

11

29
32
04
74
70
76
4
34
86
36

70
65

ii
M. în cam. corn

preot.

redactor 
prof. pens.
M. în cam. com.

Christian Kloss, antrep, de hotel 
Martin Tartier, priopr. de case 
Julie Gmeiner, prop, de case Berlin 
Anastas Safrano, fabr. de petrol Brasso

55

n
57

51

W

15

15

51

57

77

57

17

15

57

57 
Viena

Această conscripție s’a stabilit în

Safrano, fabr. do petrol Bri

Wilh. Schreiber,fabr. de post. Brassh 
Ios. Prentn r, com. de producte, 
Friedr. Reimesch, învățător, 
Htinrii h Zintz, ecm. de băcănie 
Karl Hartb, comers, de băcănie 
S.may Gerd, com. de lipscănie 
ElOpataki Mor, comersant 
Arnold Schiil, cemersant 
L-.dwig Schmidt, spe.ditor 
Reimiuuea industrială braș. 
Fil.ala .banca Albina 
Dr. Ernst Pavelca medic 
Heinrich Hl-berg, macelar, 
Wilh. Schmidts advocat, 
Eduard Kugler, farmacist, 
Comuna bis rom. oath., 
Mina Nag lschmidt, bă.c. măr. 
Julius Hornung, farmacist, 
Dr. Ignacz Weiss, advocat, 
Erezii d. Friedrich Wallbaum 
loan Dușoiu, comersant, 
Julius Muller, proprietar de casă 
Stefan Kvistofolleti, rert-.urator 
Dr. Vajna Găbbr, advocat, 
Franz Henning, propr. ce case 
Eduard Dick, tinichigiu 
Dr. Hantz Mihaly, med c mit. 
Mihail Teutsch, învățător 
Heinrich Zeidner sen.
Dr. Eugen Lasse), predi ato'r 
cel adaus, că corecturile din or

55

n
îi

îi

55

»
»
55

11
55

li

15

5?

55

i)

15 

» 
li 

n

55

îl

55

15

51

5’

31

35 

r

35

65
50
10
11
54

42
42
28
74
25

55
80

19
60
90
22
92
08
80

învățător

M. în cam. corn,

medic

advocat, 
farmacist.

w
advocat

M. în cam. com.

advocat

M.'în cam. corn, 
medic 
învățător

preot.
a’au tăcut în ședință.

Graef, prim notar in. p. Petru Pop m. p. Heinrich Hiereesch m. p. Georg leremias m. p. Friedrich Schiel m. p.

n fie-care zi se află
la

s MreBiwm’stcI pronspeți. — SsBaseă exceleB&iâ. — Cteslițe de porc, fierte și 
■ nefierte — (L.’eic suni fâsae cânturi ahtsunie, ---------- --------------------—

KAMNER & JIRKOFSKY,
f'aJorîcaiitâ d.e câmățărie, Brașov, 'T’erg'txl TnvilAii 2.

. Spedițiuni cu poșta în fie-care zi
.* *"*/ — “ A. o ta. .r

z-1’
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în
Publicare de licitațiune.

Pentru vinderea lemnelor, 
narte prepouderantă fag, de pe un 
teritoriu de pădure de circa 370 ju- 
găre, ce este situată pe hotarul co
munei Buzamezo din comitatul Szol- 
nok-Dobola (postași gara în Nagy- 
Ilonda) și formează proprietar i a fun- 
dațmnei Andie.u Friuk, se va ținea 
licitație publ că în Blaj la 15 Decem- 
vre 1908,' la 10 oare înainte de a 
miazi în cancelaria Administrației 
centrale cap tuiare.

Prețul de strigare este 46600 cor. 
Condițiile de licitare se pot ve 

dea în cancelaria Administrației cen
trale capitulare dm Blaj ori la preo
tul gr. cat Ioan P kol în Buzamezo 
(Buzaș).

Cei ce doresc a licita sunt obli
gați a depune un vadiu de 4600 cor. 
în bani gata ori în hârtii de valoare 
notate la Bursa dm Budapesta

Ofertele piesentateîn scris pănă 
la terminul de sus, se vor lua numai 
atunci în considerare, dacă se vor i 
face pe lângă acluderea vadiului a 
mințit, și 
oferentul 
tare.

Blaj,

pa lângă deci arat; un ea, că 
cunoaște condițiile de lici-

în 9 Novembre n. 1908.
Administiațla centrala capitulară;
Dr Augustin Bunea, eanoiiic, a «Suiș nisS(398,1-2,)

Casă de închiriat

proprietate.
crâjshn șl ©as 
de a o cumpăra, 

c otiiună.
se pot lua dela

conține s risori de r-, unoș-

vii, îi'.a'.nle de a .ciniand își pot

Se caută e
O casa

gBS’ăvălse prrntru 
tie la m'aș sau în

Informațiuni
Administrațiuuea accttui ziar.

i

Tipografia A. Mi reșianu, Brașov.

CU 5 odăi mari foarte spațioase cu 
două grădini lângă casă.pivt ițe foar
te mari și sănătoase, trei poduri, 
șoproane de lemne și bucătărie 
vară, mobilate sau remobilate 
poate închiria în ori-ce moment

Dumitru Mairj,
(3—3'. str. Valea-Moriîor a. Nr. 23

O casă în Sinaia 
piața veche Nr. 20, 

împrtunată cu birt, sau crâșmă, fos 
fă casa D-lui G Mânu, t e vinde din | 
mână 1 beră, d iritorii pot !ua infor
mați ani del a

Dumitru îv^nu,
[3—3] Sir. Valea Mirilor a N- 23.

întregi
12 —

oferim
Jumătăți

i i

na ui i. tzrikwj.

Zilnic nn !=

liferează
cu garanție, 

asortiment bo 
gat de fot so

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

Prima Pepinerie cu vite nobilitate 
de g»e 'S'iVBaa'&’a. 

Proprietar: Fr. (i A § s® a m i 
Mediaș M-. 24 (A- deal).

Ces’ețî C» inlets 5 prefws-SJor !
Os t.al< gal
ti' ță din toate părțile țe.re1. Proprietarii 
d- vii, 
câștiga siguranța verbal sivi irns ris la 
persoane cunoscute, desp e olidir.atea 

firmei de sus. [351,8-3k]

Institut indigen. TOe Banca de asigurare

în

„TRANSILVANIA44
m S g b g g ss

întemeiată la anul 1868 ------
Sâissias;,. strada 5 (edificiile proprii),

asig- rcază în cele mai avantagioase condiții:
wr*  contra perico ului de incendiu și esplosiuue, 
edificii âe ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte producte economice ele.

asupra vieții omului -w
iu i.oat:- - biuat ide, «spitale pentru i a~ul moiții și cu teimi-n 
fix, as gmări de mpii, de studii de zestie, rente pe vi ea ții 

întreagă «u-. etc.

Asogsirars poporale fără cercetare medical.
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Vhlori asigurate contra incendinliii:
35,@26.419 cer.

Deia întemeiare institutul a solvit:
pentru flespOg. de incendii 4,484.278-83 ejit. capitale as& pe vieață 4,028.11312 c.

Ofmte -i nfo-iî; a? iu ni sh pot primi dela : Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 stagiul î. cuîteal, și prin agenturile ’principale 
din Arad, Brașov, Bistrița, Cluj, și Oradea-maie precum și de a subagenții 
i'it) iote r-mim.-ele mai mari.

Capital asigurat asupra vieții:
3,669.454 coroane

a devenit deja o vorbă volantă, că n’a fost zi în decursul tragerii lo
teriei de clasă din urmă, unde n’ar fi anunțat

■ Casa de bancă GAEDICKE un câștig principal 
assuice stieeepete noastre norocoase!

I,no™cBvt Casa de bancă GAEDICKE
La tragerea clasei I. în 19 și .21 Noomvrie a XXIII, loteriei de clase 

1 o s n r i originale 
Pătrimi
~3~

Optimi
6.—

ȘS ecouri sie poște grates și
L50 -Coroane. 

fB’saswo.

Kossuth Lajos-iitca li

9 să se adreseze cine 
dorește a cumpăra

Pomi Roditori Âltoiți, 
«Se ealltiHea I., arbori de pro- 

nienailii, twî’c de ornament, aeățg 
piedicii, conifer» ș. a-, precum și 

Viță de Vie altoită, 
viță de vie europeană 1^3 ome- 

rieană cas șâ fără rădăcini.
Cataluiigo trimit gratuit și fra ieo.

(bsen» și reel)
ssmt ® se asSresa sasăsscrssai 

iidt?smif5t!,,3.'i88M8îs» Isî casase! pu> 
fiavaasî miaî m.nslfc

sa a«$ fa©a ej©ăd&n»®î#t.
3BF8 sagace cu sat 
s® fao© 53B£is d®

Adrm isu. , Gazetei Tuhu.4

Abonamente la
Gazeta, Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

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

w- BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, 
se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de instalațiuni, canalisări și 
apackcte, closete, trenajații, pivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă- 
tori). conform planului de canalisare și al sta

tutului orășănesc.

In curs de 14 ard de când lucrez în Brașov 
OH șl ce hjerare mi sa încredințat am exe
cutat spre mulțumirea celor ce m’au onorat 

cu lucruri în branșa mea.


