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Se simt atinși!
Nu de mult am vorbit de polo

mida și am zis : „Degeaba vom striga 
noi și vom da alarm ori de câte-ori 
se mișcă ceva suspect în tabăra ini
micilor esterni, dacă nu suntem în 
"'tare să ne curățim odată holdele de v
polomida stricăcioasă și să ne asigu
răm terenul, care formează baza ope
rațiunilor noastre de luptă, de orice 
surprisă și sgnduire, ear cetatea să 
ne-o ferim de trădare."

Am vorbit de polomidă. — și au 
sărit în sus ca mușcați de șarpe slu
gile uneltei din Caranseqeș a stăpâ
nilor Andrassy și Apponyi. Apare în 
Caransebeș de un an de zile o foaie, 
ce se numește „Severinul“-și a căreia 
menire pare a fi numai de a lăuda 
și preamări pe „ Ilustritatea sa" Con
stantin Burdia, care s’a băgat slugă 
la stăpânirea ungurească și, ca depu
tat, e membru a unui partid maghiar, 
care ia toată ocasiunea își dâ pe 
față dujmănia sa în contra Româ
nilor. Ei bine, slugile mici ale slugoi 
celei mari dela Caransebeș sau simțit 
foarte atinse fiindcă „Gazeta", vorbind 
de polomida stricăcioasă, a afirmat și 
a cerut ca înainte de toate să ne 
îngrijim a ne curăți holdele de acea
sta polomidă.

In articolul, despre care vorbim, 
și pe care l’am fost întitulat „De ce 
ne merge așa de rău?“, n’am numit 
pe nimenea, n’a fost vorba nici de 
„Severinul" nici de „marele" lui pa
tron, ci am amintit numai în genere 
stările noastre din granița bănățeană, 
scriind : „Oare cele ce se petrec în 
nenorocita graniță bănățeană, nu-i în
curajară pe adversarii unguri în ten
dințele lor? Și ce se face și cum se 
lucrează la noi spre a nimici odată 
această polomidă?"

Dacă vreți s’aveți o idee despre 
ceea ce se face și se lucrează în pri
vința aceasta, cetiți articolul din nu
mărul cel mai nou al „Drapelului" 
dela Lugoj „Strigăt din graniță". De 
aci veți vedea că colectivitatea de 
„codreni" și de tot felnl de existențe 
din jurul foaiei burdiste, a avut te-
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Amintiri din copilărie
de V. G. Borgovanu.

— Urmare. —

Și, cum nn aveam manuale tipărite, 
ne împărțirăm, luând câte unul note după 
oursur le câte unui profesor. Apoi, la 
învățat ne întâlneam, fie în clasa noastră, 
fie aiurea, și lucram toți împreună.. Când 
ne obosiam, colegul D. Cristea. (fie iertat/ 
cântând bine și din gură și din ilaută, în
viora și d stra societatea. Cristea cum 
era din apropiata Salvă și mamă-sa o găz- 
doaie bună, adese ne învita la ei. pe toți, 
unde mâneam cântam și ne petreceam îm
preună. Spiritul clasei noastre ajunsese 
a fi spiritul unei familii, în care locul și 
rolul fiecăruia era b ne precizat... Nu era 
în clasa noastră nici ură nici invidie fiind
că noi, cunoscându-ne împrumutat, mai 
ales capabilitatea, singuri ne-am hotărât 
și locuțiunea, care din cl. V devenise sta 
tornieă până la maturitate. Și profesorii, 
ca oameni cuminte și experimentați, ți
neau socoteală de raporturile noastre, in 
clasa V-am început, pare-mi-se, a juc« îm
preună cu unii colegi din clasa VI. (prima 
serie) și câte o piesă teatrală ușoară și 

meiu să se simtă atinși de întrebă
rile noastre de mai sus.

Știm că vor” nega, că ceea ce 
scrie foaia dela Lugoș poate să fie 
adevărat, și numai din simpla cauză, 
că acea foaie este „«a^'onaM-politică" 
și e de ajuns a fi național pentru ca 
noua speță de patriot/ opincari dela 
Caransebeș să te urască din suflet și 
să fugă de tine ca de ucigăl-crucea. 
Multe am văzut și am pățit noi Ro
mânii decând ne-au adus pe aceste 
plaiuri străbunii noștri răsboinici, dar 
de două mii de ani nici că s’a mai 
văzut și s’a mai pomenit în mijlocul 
nostru astfel de stârpituri de oameni, 
cari să se dea de Români, dar să ia 
în deșert și să-și bată joc de tot ce 
e românesc sau național, ori, cum ar 
zice poporul, de sufletul Românului.

E foarte dureros pentru organul 
nostru, îmbătrânit în luptele naționale 
și e foarte greu să poată cuprinde 
mentalitatea acestor pretinși Români 
dela foaia burdistă, cari turbă mai rău 
decât stăpânii lor dela Budapesta, când 
e vorba de Români naționali și na
ționaliști. înțelegem pe fostul „Laidi- 
nand", care astăzi se întrece și se 
răsfață în fruntea averei grănițărești 
și ca comisionar al stăpânirei ungu- 
reșt’, că nu poate suferi cuvântul „na
țional", cuvânt cepe vremea regimului 
austriac, când dânsul și-a făcut servi
ciul în armată, era chiar oprit. Dar 
de unde și până unde în inima gra
niței române bănățene să nu mai 
poată avea loc simțul și aspirațiunile 
naționale române?

Foaia din Caransebeș însă s’a 
lăpădat de acest simț și de aceste 
aspirațiuni, căci în afară de laudele și 
prea măririle grețoase ce se crede 
datoare a i-le face mereu patronului ei 
Burdia, combate și batjocurește, mai 
rău decât foile lui Andrassy și ale 
lui Apponyi, naționalismul românesc 
și pe cei ce se pun în serviciul lui, 
pe câtă vreme în schimb vrea să facă 
să se creadă, dacă nu la porunca „llus- 
trităței sale", prin vorbe seducătoare 
tipărite în foaia lui politică săptămâ
nală, că adevărații tovarăși ai noștri 
și adevărații binevoitori aî poporului 
român sunt cei dela stăpânire, Ungu

potrivită împr-jurărilor sociale dela Năsă- 
ud ca: „Nrinta țărănească11 și >Lipitorile 
satelor*  de Alexaudri.. De regisor ni-se o- 
ferise judecătorul Lica D. un bărbat tâ
năr, inteligent ți frate de cruce cu profesorii 
noștri, La aceste reprezentații teatrale lu 
au parte activă și domnișoare, firește în
soțite de mamele lor, iar la reprezentați- 
unile publice venea tot ce Năsăudul avea 
inteligent, domni și doamne, tineri și bă
trâni, domnișoare și domnișori cu fami
liile lor, de pe sate... Eu aveam rolul bătrâ
nului sfătos, ca Moș Trohin-Păcală.., Ba
dea luon Teslarul și altele., Rolurile de 
frunte erau jucate de cei mai buni școlari 
cântăreți și drăcoși din clasa superioară, 
ca Grigore Pletos, Grigore Marica și alții... 
D n clasa a VI, când ne veni de director 
Dr. 1. M. Lazar, începurăm o activitate 
literară-socială mai intensivă, Cu și sub 
povr.ța lui s’a înființat, pentru școlarii gim
naziali societatea t Virtue Romana Redi- 
viva*  care dăinuește și azi. Societatea era 
organizată cu oficiali elevi, fi nd ales pre 
z'dent cel mai bun școlar din clasa VIII. 
Conducerea însă și-o reservase directorul 
pe sama lui. Lazar era sufletul precum al 
școalei a-a și al societății noastre. Se ți
neau ședințe și eouferențe lunare, în care 
ceteam tot felul de încercări literare în 
solite de crt ci obiective, cum ne povă- 
țuia Lazar. Cetiam cu pasiune „Convorbi

rii lui Andrassy și ai lui Apponyi. 
Numai astfel ne putem esplica noi 
ăștia, cari am îmbătrânit în lupta 
cinstită pentru eliberarea și înainta
rea neamului, că „Severinul" care abia 
a eșit din fașe, ca nn copil fără cre
ștere și rău nărăvit, împupoțonat cu 
șinoare și cu pinteni ungurești, are 

I obrăsnicia, sau mai bine zis răul și 
J tristul gust, de-a lua în zeflemea pe 
l „baba cloanța" dela Brașov, de-ai 
' vrea să i dea învățătură despre ro
mânism si cinste românească si de-a* *

i ținea de rău pe conducătorii dela 
I această „Gazetă" întrebând: „dar ce 
'mai poate face o babă de 71 ani?" 

Veți vedea ce mai poate face în 
viitor, dacă trecutul ei pentru voi este 
atât de necunoscut și neînsemnat, 
încât pana acuma, când a adus în 

| discuție polomida, nici n’ați luat mă- 
1 car notă de aceea că „baba" a împlinit 
! cu cinste 70 de ani.

Dar ce vă durea pe voi hămi- 
siților de o foaie națională română 
și încă de o foaie bătrână națională?

Adunări poporale in Sălag.u.

In luna trecută s’au ținut mai multe 
adunări poporale în Sălagiu afară de cea 
ținută în Băsești. Așa s’a ținut una la 
Porți, alta la Giumelciși și a treia la Hi
dig, dintre cari asta din urmă se poate 
cu drept cuvânt numi imposantă atât după 
formă cât și după rezultat. In cea dintâiu 
a vorbit despre noul proiect de lege pen
tru alegerea deputaților în dieta țărei Dr. 
Coriolan Meseșianu, în a doua Dr, Victor 
Deleu, iară în Hidig Dr. Dionisiu Stoica și 
cești doi din urmă. Toate vorbirile s’au în
vârtit pe lângă nedreptatea pluralității de 
voturi și pe lângă dreptatea pretensiunei 
cetățenilor, ca să aibă vot egal, secret și 
acela să se eserceze în comunele votanți- 
lor. S’au dat însă și învățături generale 
politice poporului asupra drepturilor șida- 
torințelor cetățenești și s’a expus situația 
periculoasă a elementului român și ma
ghiar între Germani și Slavi, care ar în
druma in mod imperativ pe aceste două 
elemente a se sprijini împrumutat și nu 
a se lupta unul cu altul și a se dujmăni, 
cum se întâmplă azi prin politica cea gre
șită și păcătoasă a guvernelor ungurești 
din trecut și presinte.

Poporul adunat prin irig și vreme 
rea chiar și din satele vecine, mai ales la 
Hidig, în mare număr asculta cu mare in
teres si cu pricepere după puțina lui 

rile Literare" (dela Jași) și ^Familia*  (dela 
Pesta). La finele fiecărui semestru, se 
ținea câte o ședință publică cu disertații, 
recitiri, cântece cu solo, duetce ți coruri... 
Cu aceste începurăm a împreuna totd’a- 
una și câte o representare teatrală și ba
lul „studenților*,  la care participa toată 
suflarea românească. Când eram în clasa 
VIII, în calitate de prezidental societății 
„V. R. R u am ținut un discurs de ocazie 
mult apreciat și în drama „Moartea lui 
Cezaru am jucat pe Cezar, având de so
ție pe d-ra Savela Haliță, (din Sângeorgi ), 
care mai târziu se mărită, după piietenul 
meu Grg. Marica..

/ Cu plăcere îmi reamintesc seriozi
tatea și importanța ce ne-o dădeam noi 
și credeam că ni-o dădea și publicul... Apia- 
usele și ovațiile ce ni se făceau >st.uden- 
ților", buchetele de flori ce se dedeau de 
public domnișoarelor care jucau cu noi, 
și mai ales cinstea ce ni-o făceau acestea 
că dansau cu noi, toate aceste manifestări 
publice adăogau put-rnic la moralizarea și 
nobilarea noastră...

Tot așa de educative și de cerceta
te erau și tmaiahirile*  noastre care, tot 
la inițiativa și sub conducerea neobositu
lui Dr. Lazar, începurăm a ie ținea în 
■» Dumbravă*.  după chipul și asemănarea 
maialurilor dela gimnaziul săsesc dm Bis
trița... Dela aceste petreceri nevinovate la 

școală politică și la întrebările puse lui de 
oratori, da cele mai nimerite răspunsuri. 
Oamenii se depărtară apoi în pace pe 
la căminele lor luminați și însuflețiți pen
tru o acțiune politică mai energică și 
conștie în viitor după ce roagă pe inteli- 
ginții lui a-i mai ținea astfel de învăță
turi și în viitor, și promițând a participa 
la ele cu cea mai mare bucurie și a alerga 
la locurile adunării din depărtări cât de 
mari chiar și flămânzi.

Afară de a ne lupta pentru dreptu
rile cetățenești ale poporului nostru, n’a- 
vem mai sântă dator'nță, decât a-1 lumina 
cum să-și folosească drepturile salo ome
nești și cetățenești, cu atâi mai vârtos, că 
neflind luminat și orientat în privințadrep- 
turilor sale, ușor cade jertfă răuvoitorilor 
săi, cari numai îl seduc a se folosi de 
drepturile sale, chiar în contra sa, ei însă 
râd și-l batjocuresc dup’aceea numindu-1 
prost și nepriceput.

Dela 1848 încoace puține adunări a- 
devărat poporale s’au ținut pentru poporul 
nostru și puțina școală politică i-s’a făcut. 
La aceasta se poate atribui trista împre
jurare, că acțiunea noastră politică n’a 
fost sprijinită de popor cu energia rece- 
rută și dorită, ba poporul a fost sedus de 
•nulte-ori în ape contrare.

E timpul suprem ca aceasta să se 
schimbe și poporul nostru să fie luminat 
și învățat asupra tuturor cestiunilor mai 
importante, cari interesează și agită țara. 
Numai așa-și va putea forma judecată 
justă asupra lor și va putea lua în mod 
conștiu poziție față cu ele.

In Sălagiu se proiectează a se ținea 
mai multe adunări poporale. In apropiatul 
viitor în comuna Ciseriu.

Complicații!nile în Orient.
După știrile mai nouă situația în O- 

rient pare întrucâtva mai liniștită. Atât 
Sârbia cât și puterile mari își dau silința 
să caute o cale potrivită, pe care înaintând 
să se mulcomească în mod pacinic agita
țiunile și nemulțumirile ce s’au ivit din 
pricina anexărei Bosniei și Herțegovinei.

Zilele trecute ministrul de externe 
al Italiei, Tittoni, și cancelarul Germaniei 
Bulon), au rostit câte un discurs, în care 
au exprimat speranța că pacea nu va fi 
turburată și că prin o înțelegere comună 
va succede a împrăștia norii grei ce s’au 
ivit în Orient. De altă parte nici Rusia 
nu vrea războiul, din contră ea recoman
dă Sârbici și Bosniei liniște și răbdare, 
Rusia cere însă ca cestiunea anexă
rei, fiind internațională, ea nu poate fi 
deslegată decât cu consimțirea tuturor 
puterilor, cari au iscălit tratatul dela Ber
lin. Iar în cazul, când puterile ar recu- 
noaște anexarea, atunci Rusia va cere ca 

care, cât am fost in clasele superioare 
totdeauna aveam un rol fruntaș, se încep 
și primele noastre amoruri platonice. Mie- 
mi mai plăcea domnișoara Gobi Gostl, e- 
leva mea care când eram ootavan, era de 
16 ani. Să nu uit a spune că profesorii 
noștri, în afară de Maxim Hop, toți parti- 
c pau la petrecerile noastre, îndemnân- 
du-ne și povățuindu-ne cum să ne purtăm 
cu dame și cu domnișoare. Regretatul la- 
cob Prădan (mort mai anul trecut ca pri
mar al Năsăudului) atunci încă tânăr, ne 
învățase chiar în sălile gimnaziului și dan
surile de salon și pare-mi-seși » Romana*  și 
„Călușerul*...  Astfel se scurgea viața noas
tră, pe nesimțite, mtr’o armonie aproape 
perfectă în școală cu niște profesori într’a- 
devăr pedagogi, în familie și societatea 
aleasă năsăudeană... Eu personal, în clasa 
VII și a VIII pe lângă studii mai făcusem 
și o frumoasă practică vocațială la advo
catul Accente, cu care asistam- adese la 
discuțiile advocațiale dela procese, la tri
bunalul din Năsăud, unde aveam ocazie 
să aud câte odată pledoarele splendide 
ale lui loachim Mureșianu (cel mai învă
țat jurist, ce l’^u avut vreodată grânițerii 
năsăudeni)... Și I. Mureșianu văr primar 
cu directorul Lazar, ținea foarte mult la 
mine și în general, ia tineretul școlar mai 
răsărit. El făcea pe mijlocitorul dintre di. 
rector și școlari când se întâmpla vre-
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ndiție a consimțirei sale — despăgubiri 
pentru statele balcanico interesate. Prin 
urmaro a ajuns iarăși în planul prim 
cestiunea convocărei unei conferințe inter
naționale.

Monarchia auslro-ungară continuă 
într’aceea a concentra trupe în Bosnia și 
Herțegovina, pentru ă sta gata la ori-ce 
eventualitate. Știrile, cari s’au lățit despre 
ciocniri întro trupe austro-ungare și bande 
montenegrine și sârbești nu s’au adeverit. 
— Cu Turcia s’au îndreptat lucrurile de 
asemenea mi spre bine. E vorba ca să se 
înceapă din nou tratări între Austria și 
Turcia pentru a delătura neînțelegerile 
■ivite.

După știri mai nouă sosite din Bel
grad (Sârbia) s’a ținut acolo alaltăeri un 
consiliu de miniștrii, la care au luat parte 
miniștrii, rogelo Petru și moștenitorul 
tronului George. Se spune că miniștrii ar 
fi atras atențiunea moștenitorului, ca să 
se rețină po viitor dela vorbiri și ațâțări 
răsboinice, pentru a nu agrava situ- 
ția Sârbiei. Moștenitorul George să fi de
clarat, că se va supune. In aceeași zi — 
spuno o altă știre — prințul George ar fi 
provocat pe tatăl său ca să concedieze mi- 
nisteriul, căci din contră so va pune în 
iruntoa oflțerimei și va face revoluție. Au
zind de aceasta miniștrii au declarat că I 
prințul e bolnăvicios și că trebue internat | 
într’o casă de sănătate, ca să nu Iacă [ 
nouă buclucuri.

Parlamentul Turciei se va des ‘hide 
Dumineca viitoare în mod sărbătoresc de 
cătră însuși Sultanul, căruia i-se vor face 
din acest prilej mari ovațiuni.

Un comunicat al comitetului executiv 
al partidului național român-

Primim spre publicare următorii' co
municat ;

Comitetul executiv al partidului na
țional român, în ședința sa ținută la Bu 
da-Pesta în 6 Decembrie stil nGU, a luat 
la amănunțită desbatere întreaga situație 
politică actuală. Comitetul a constatat că 
atât proiectul de lege referitor la reforma 
electorală, cât și întregul sistem actual de 
guvernare dușmănos desvoltării și solida
rității noastre politice, provoacă în mod 
direct lupta cea mai hotărâtă din partea 
poporului român.

In urma acesteia, comitetul executiv 
— îndemnat și de solidara manifestare a 
voinței poporului român cu ocasiunea adu
nărilor poporale ținute în timpul din ur
mă — a hotărât continuarea în proporți- 
uni mari a luptei începute, în contra pro
iectului prezentat de ministrul de interne.

In cadrele acestui plan de acțiune s-a 
hotărât și ținerea unei conferințe națio
nale, pentru a cărei pregătire s-a esmis o 
comisiune din sânul comitetului

Declararea grevei generale. Dumineca 
trecută partidul social-democrat din Un
garia a ținut în Budapesta un mare con
gres, în care s’a ocupat cu proiectul re
formei electorale al ministrului Andrassy. 
După o temeinică desbatere s’a luat ho
tărârea, ca în urma acestui proiect, care 
nu înseamnă altceva decât declararea răs- 
boiului claselor avute contra poporului 
muncitor,—muncitorimea să răspundă prin 

boloboață sau ștrengărie studențiascfi. (cum 
a lost a noastră, a doua cu profesorul N. 
Pop, când eram în clasa VIII)...

Armonia aproape peifectă dintre pro
fesori și noi școlarii (din 1869—72) o con
turbă numai profesorul suplinitor Nicolau 
Pop mort ca preot in Sslagiu, într’o mize
rie completa)... Acesta, e5ind din semina
rul clerical din Gherla ne venise (în 1869) 
prof, cu științele naturale, ce nu le știa... 
La un examen de botanică în cl. VI. a 
fost care-va dintre noi întrebat despre 
„Păpădie" (Leontodon taraxacon) pe care 
nici unul nu o cunoșteam cu acel nume, 
dar nici profesorul. Botanistul PI. Porc us, 
fiind de față, se sculă de pe scaun, mer
se în curtea școalei și îndată se întoarse 
în clasă cu >Păpădiat la care urni răută
cioși îi ziceau. „C.. de găină..." N. Pop 
altcum ținea mult să știm numele lati
nești a'e plantelor, ceea ce nici el 
nu știa sigur. Și colegul nostru luliu Că
pitan (care rămăsese matadorul clasei 
după P. Citul trecut în România) înce
puse a iscodi la nume latine.ti fictive, ca: 
^Gerafusus tetra volust... pe care când le 
spunea cu toată seriositatea, noi pubiiam 
de râs ceea-ce irita pe profesor de ne a- 
menința cu note proaste, ceeace și făcea. 
De aceea, Pop Niculae pe cât era de fu
dul și de pedant, pe atâta era de urgisit, 
mai ales de olasa noastră eminentă. Une
ori eșia din clasă, de necaz și atunci ve- 

pregiitirea grevei generale politice, care să 
se declare atunci când comitetul ales va 
crede timpul sosit.

Din dieta ungară.
Cu ajutorul ședințelor paralele de 8 

ceasuri pe zi i-a succes guvernului să dea 
gata în două săptămâni budgetul statului 
pentru anul 1908. Toate foile; șoviniste se 
bucură de acest succes al guvernului, spu
nând că’dela anul 1867 acum pentru a doua 
oară so întâmplă, ca dieta să voteze bud
getul înainte do 1 Ianuarie a anului viitor.

O desbatere ceva mai lungă s’a în
cins în ședința din 1 Decemvrie Ia budge
tul minislcriului de agricultură. Intre 
alții a luat cuvântul dop. Dr. I. Maniu, 
rostind un discurs energic în contra mo
dului; cum se fac la noi îndeosebi colo
nizările.

»Pe câmpie, (a zis dep. Maniu), veți 
lua pământul după care trăiește acolo po
porul român, veți face-o asta cu ajutorul 
fondului do colonizări. Prin aceasta vreți 
să croiți din Români patrioți buni? Cu 
acestea cugetați că veți crea o conve- 
țiuire pacinică?' Cu acestea nu. nici când!

»Ce-și va putea închipui față de stat 
bietul țăran român când i-se va lua 
și mălai .1 din gură? Eu în această direc
țiune văd două tendințe. Una este: 
să zdrobiți complexitatea și continuitatea 
geografică a poporului român, pentrucă 
bine știe guvernul că pondul specific al 
unui popor până atunci apasă în cumpănă, 
până când o așezat geografic în mod 
compact. Cealaltă tendință este a sărăci 
prin cumpărarea proprietăților mari pe 
poporul român, fiindcă bine știo guvernul 
că un popor, până când o neatârnător e- 
conomi ește, până atunci merge pe dru
mul, pe care îl arată conștiința sași destinul 
său. Prin colonizări guvernul vrea să facă 
imposibile existența și condițiunile de trai 
a poporului român.

«Când ou ca Român observ această 
acțiune, întreb: aș fi eu un om cinstit 
dacă aceasta acțiune nu numai nu a-și a- 
proba-o dar dacă nu ași înfrunta-o cu 
toata energia și nu a-și respinge-o ?

sN’avem noi oare datorința a lua 
lupta cea mai hotărâtă față de aceste ten
dințe ? I n atare budget, care e plin de 
tendințe do a nimici un popor de 3 mili
oane, nu îl primim fiindcă din partea 
noastră nu poate provoca altceva decât 
o luptă înverșunată față de toate tendin
țele mistice«.

Pa desbaterea '.budgetului minister iul ui 
de culte au luat cuvântul deasemenea câți
va dintre deputății naționaliști arătând că 
guvernul e pentru unii (Maghiarii) mumă 
iar pentru alții (naționalitățile) ciumă.

Dep. Vlad a dovedit cu numeroase 
pilde, că guvernul negligă cu totul cultura 
cetățenilor nemaghiari, ba de dragul cul- 
turei rassei maghiare, despoaie naționali
tățile de drepturile ce le suirt asigurate 
în lege. Arată, că instrucțiunea poporului 
e foarte slabă (sunt 1 milion 300,000 ne
știutori do carte peste 24 ani) fiindcă sta
tul cheltuiește prea puțin pentru lumina- i 
rea poporului, dar și ce cheltuește face în | 
favorul Maghiarilor. Constată, că pe când 
alto biserici capătă ajutoare întreite și îm
pătrite dela stat, biserica gr. or. română 
primește doabia 100,000 cor.

Dep. i)r. V. Lucaciu cere respectarea 
limbei materne nu numai în școlile confe

nia regretatul V. Dumbrava (ca prof, dili
gent) și ne certa prietenește... ca să apere 
la aparență autoritatea profesorală, cum 
ne spusese însuji când după maturitate 
am fost la dânsul cu toții, de i am mul
țumit pentru părinteasca lui învățătură, 
și povața înțeleaptă.

Dar în clasa VIII era s-o pățim din 
pricina lui Pop Nicolae. Se întâinpluse că 
primei serii de maturisanți (C ocan-Pletos) 
dinaintea noastră, Pop Nicolae diidu-se 
preste tot note reduse la studiile naturale. 
Noi ca să scăpăm de tachinările sale, În
dată, după Paști am cerut direcției prin- 
tr'o petiție comună să ne absolve de ști- | 
nițele naturale la esam. de maturitate, j 
după cum se făcea pe atunci la alte gim
nazii, la din contră amenințarăm că pă- 
răs:m gimnaziul și plecăm la Blaj — pen
tru matură. Și totodată ne puserăm în 
grevă, nemergând la școală... După multe 
pertractări (în cari ne Servian de mijloci 
ton față cu d rectorul Lazar regretații 
Ioachim Mureșanu și adv. Axente) am re
luat prelegerile, sub condiție ca pentru nota 
de maturitate din șt. naturale să trecem 
numai un esamen de clasa VIU (din Geo 
logie) la profesorul Pop N. în prezența 
directorului... precum s’a și întâmplat...

Examenul de maturitate.
Examenul de maturitate l’am trecut 

în vara anului 1872, când încă mai dăinuia 

sionale dar și în cele de stat. Arată cum 
prin politica guvernului se pune stavilă 
învățământului religiei. Condamnă acțiunea 
guvernului, fiindcă ridicășcoli de stat acolo 
unde nu este trebuință, iar unde cer co
munele, acolo nu Ie dă școala cerută. Vor
bind apoi de intențiunea ministrului de 
culte de-a înființa în țară încă cinci uni
versități, cere pe baza legii naționalităților, 
ca una din aceste să. fie universitate ro
mânească cu profesori români.

Dep. V. Gohliș arată cu pilde fără
delegile și nedreptățile săvârșite de solgă- 
birăi și de inspectorii școlari lată de școa- 
lelo noastre.

Dep. Dr. St Pop înșiră alte cașuri, 
prin cari arată cât de expuși sunt învăță
torii noștri șicanelor și batjocurei foruri
lor administrative. Trecând apoi la sumele 
mari, ce se choltuosc an de an pentru cul
tura maghiară, cere ca statul să dea bani 
și pentru cultura românească și în deosebi 
să sprijinească societatea noastră teatrală, 
căci doară și noi Românii contribuim din 
greu în visteria statului.

Dep. V. Goldi.ș vorbește de înspăi- 
mântătoarea patimă a beției și spune că 
guvernul face prea puțin pentru combate
rea acestei patimi. Cere ca cârciumile să 
fio închise în Dumineci și sărbători și să 
so ia măsurile cele mai întinse pentru stâr- 
pirea acestui rău

La budgetul minisleriului de justiție, 
care s’a desbătut în ședința de Luni, a 
luat cuvântul dep. I)r St ('. Pop, ocu- 
pându-se îndeosebi cu suferințele ce le în
dură gazotarii români din partea procuro
rilor maghiari și a curților cu jurați ma
ghiaro. Pe baza unor date statistice a arătat 
că gazetarii naționalităților din an în an 
sunt tot mai mult persecutați. Îndeosebi 
în anul acesta pedepsele și-au ajuns cul
mea. Foile naționalităților și ale socialiști
lor au fost pedepsite cu aproape 200 ani 
închisoare și aproape 100.000 cor. A vor
bit pe larg și despre curțile cu jurați, ară
tând că jurații și judecătorii nu cunosc 
limba poporului. Deaită parte tălmacii în 
cele mai multe pricini tălmăcesc greșit fa- 
siunile acuzaților. Cere ștergerea curților 
cu jurați, deoarece Ungaria, nu e încă 
coaptă pentru astfel do instituțiuni.

.‘c

In ședința do Luni s’a încheiat des
baterea budgetului. Înainte de sărbătorile 
Crăciunului se vor vota câte-va proiecte 
mai mici, între cari și proiectul de lege 
al congrwi. După sărbători se vor lua în 
desbatere proiect. 1 relormei dărilor și pro
iectul de lege privitor la anexarea Bosniei 
și Herțegovinei.

Din discursul dep. Dr. V. Lucaciu 
rostit in ședința din 25 Aov. n.

Dăm astăzi partea din urmă a discursului 
dep. I)r. Lucaciu, caro stă în leg-ătură. eu cele pu
blicate in n.-rul trecut poporal:

I)r. U. Lucaciu spune mai departe 
că în foile «moderate*  curentul «moderat*  
e considerat ca mântuitor de patrie, căci 
acest curent dorește o împăcare pe baza 
sancționatoi legi de naționalitate.

Insă a venit ptessa maghiară și a 
tras o dungă peste aceasta socoteală, zi
când—Ca de ex. „Bud.JJirlap"— că legea 
de naționalități în sens maghiar e daja 
executată, și că un partid, care cere exe
cutarea ei în sens român e lipsit de orico 
bază.

măcar după formă, districtul Năsăudului 
cu Buhățel AL, în frunte. Pe atunci esa- 
menele de maturitate, ca noutate în Nă- 
săud se țineau cu mare solemnitate. Pe 
lângă reprezentantul ministrului de instruc
țiune, în persoana simpaticului inspector 
suprem Păli Săndor (dela Cluj), asistau 
căpitanul suprem, șeful d strictului, inspec
torul școlar diectsan (canonicul M. Șorban), 
vicarul epscopesc districtual G. Moisil, 
delegația fondurilor școlare grănițarești 
și alți amatori, mai ales unii judecători 
tineri care, cu plăcere își reaminteau în 
mijlocul nostru, timpul școlarizări lor gim- 
nasiale.

Esamenul scris -și oral îl trecusem 
foarte bine, numai la 1. magiară era să mă 
potignesc. Țiul a mea era să pot eși cu 
nota generală > mat ura cum praecellentia<. 
ca să pot obținea un stipendiu pentru fa
cultatea de filosofic. Atunci evaluase ide
alul meu de dascal, la cel de profesor, 
după cum vedeam pe Ltzar, Marțianu 
Moisil... Mă temeam însă de maghiară, la 
care, cum spusei, eram cel mai slab din
tre colegd mei... La înscris mă înțelesei 
cu un oare care septiman (I. Mureșanu) 
care știa perfect ungurește, să mă ajute; 
dar înțelegerea neputuidu-se realiza, am 
trebuit să fac eu s ngttr compoziția un
gurească, la care *m  asudat mai tare, de
cât cel mai harnic seceră!or, pe arșița verii.. 
Am dat cel de pe urmă lucrarea și pro

Au luat cuvântul mai multi bărbați 
români, atât în pressa românească, precum 
și în cea maghiară și în legătură cu par
tidul moderat (? — Red.) au exprimat 
speranța, că iată va urma acum era înțe
legerii. Atunci însă apare organul, care 

i conduce opinia publică maghiară, și nimi- 
; cește tot lucrul.

In legătură c’nn articol, pe care un 
I anume Marosân Victor îl publicase în 
1 »Szatmărvârmegye«, foaia partidului inde- 
pendist, pledând pentru partidul moderat, 
iată ce zice »Bud. llirlap« : ...«Organizarea 
de partide pe baza confesională o o ade
vărată nenorocire pentru țară. Insă, ca să 
ne înțelegem pe deplin, să vorbim lămurit. 
Scriitorul articolului arc tot dreptul când 
zice, că stările europene le impune »Ma
ghiarilor și Românilor*,  o acțiune comună 
prietinească. Dar ce ’nțelege d-J Marosân 
sub aceasta expresiune generală, neclară? 
Dânsul înconjură cu multă grije explicarea 
deplină a acestei expresiuni. Și doar toc
mai aicea-i nodul 1 Căci dacă vrea să. zică 
dânsul numai atât, că statul maghiar cu 
statul-vecin român, națiunea maghiară cu

i cea vecină română. Ungaria cu Român1 
să trăiască în bună. înțelegere și să (ît 
meze o politică unitară, — prin asta D-Sa 
a exprimat un adevăr, ce s’aude zilnic... 
Pe baza asta doar ne-am îiițelege foarte 
bine.«

«Dar năcazul e, că dumnealui nu în
țelege locuitorii acestor 2 tari, . ci pe na
țiunea maghiară susținătoare de stat și 
suverană paralel cu poporul valah mic la 
număr (!) ce trăiește în aceasta țară

«Acesta-i lucru mai puțin cuminte și 
de loc nu-i corect, dar noi să-i lăsăm fie
căruia convingerea sa politică. Căci doar 
și așa ne vom înțelege, numai puțin pe 
altă bază. Căci nu numai partidul moderat 
român, ci și poporul maghiar cu neîn
frântă convingere independistă își are pro
gramul său în chestia de naționalități.*

„Principiile fimdamrmlale ale pro
gramului nostru sunt: Ungaria este, a na
țiunii maghiare. Drepturi politice numai 
acela poate avea, care se mărturisește Ma
ghiar. Guvern și administrație, justiție și 
comunicație, cultură și economie, toate 
numai maghiaro pot fi. Maghiarimea își 
ține de cea mai mare datorință și de cel 
mai sfânt drept primirea și asimilarea 
rasselor străine ce locuiesc în țara asta. 
Pentru realizarea acestei tendințe, puterea 
maghiară de stat va folosi orice mijloace.« 

«Va șterge legea do naționalități, 
care este rea și netrebnică; va statifica 
toate școlile poporale și medii și preparan
diile ; va pune preparandiile sub cel mai 
aspru control de stat; va desființa toate 
institutele culturale și de bani ale națio
nalităților; dreptul electoral îl va lega do 
scris-cetitul maghiar; nu va suferi nici 
un învățător sau oficiant ce nu posede 
limba maghiară.

iPlace-vă d-lor acest program ? Dacă 
da, atunci ușor ne putem înțelege. Insă 
cât timp în Șimlcu sau în Jidani (Sătrnar) 
«Astra*  își ține ședințele, cât timp în 
Baia-mare, Seini și Stanislau își au sediul 
institute do bani sub firmă românească, 
etc. etc. cu greu ne vom înțelege...*

lată astfel de răspuns i s’a dat parti
dului «moderat*  în formațiune, și prin 
asta l’au compromită! pentru tot-deauna, 
și prin asta înșiși politicianii maghiari ne- 
au dispensat de a răspunde la ataculHo, 
ce zilnic le îndreptează în contra noastră 
acești nenorociți politiciani cumpărați

fesorul supravegli.tor, paremi-se chiar Ba- 
rițu avu multă compătirn re cu mine, vft- 
zându mă foarte agitat. La oral ne-ani pre
zentat cu câte o Detelie tricoloră, preste 
piept ș umere, în fața comisiunei esaini- 
nătoare cu Păli Săndor în frunte... Bietul 
director Lazar, cam schimba la fețe, pri- 
vindu-ne când pe no>, când pe inspecto
rul ungur.. Dar Păli Șandor, fiind din 
școala vechie și prietin cu Buhațel și cu 
canon cui Șerban, apoi și un bărbat cu 
mult tact, nu se form-ibză de loc de ne
vinovata noastră manifestație. El se purtă 
foarte bine cu noi. Dar, la magii ară, inten- 
țonat; cred eu azi, a voit să mă taeh ne- 
ze pe mine, care, la celelalte studii mă 
distinsesem printre colegii mei. Și, Uus- 
tritatea sa numai ce înuepe a mă întreba 
și a vorbi cu mine numai ungurește ceea 
ce atunci încă nu era obiceiul... la Năsăud. 
Rămăsei vădit încurcat, neștund ce să-i 
răspunz...

(Va urina).

De mine fugi!,..
De ce mă urmărești cu-atîta vrere?
De ce-mi ații mereu cărarea mea?
Nu vezi, nu vezi și tu, că nu-mi ești dragă ? 
Nu simți, ce fără rost ți-e dragostea?
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(Sgomot.) Dacă pe noi ne învinuiți că o- 
xagerăm, iar partidul moderat ce s’a ară
tat, astfel îl criticați, atunci pe ce cale 
credeți Dvoastră că se va realiza <> înțele
gere pacinică în această țară?

Este deci clar ca lumina soarelui, că 
singur programul nostru de naț’onalități 
are acea strălucire a patriotismului și a- 
eea tărie a caracterului, pe baza cărora 
s’ar putea afla modalitatea pentru împă
care reciprocă, care împăcare ar promova 
apoi de sigur bunăstarea economică, cul
turală și politică a țării.

....Deci punctul nostru de vedere în 
ce privește patriotismul e neescepționabil, 
căci noi stăm pe baza egalei îndreptăț'ri, 
care bază tare ca granitul și Dvoastră o 
numiați atunci, când era vorba de cuceri
rea drepturilor naționale; noi stăm pe 
baza pe care ați stat și Dvoastră și pen
tru care au murit o sută do martiri de-ai 
Dvoastră. Și stând pe baza asta, însufleți
rea națională a Dvoastră în totdeauna ne 
va anima și pe noi; dacă, va trebui, vom 
lupta; dacă împrejurările o vor cere, și 
noi vom trimite martiri pentru asigurarea 
ființii noastre naționale, pentru apărarea și 
susținerea naționalității noastre.

»....Ce omenie este a cere dela o rassă 
să se contopească într’o altă rassă? Doar 
cu asta vă contraziceți propriilor tradiții 
naționale. (Sgomot și strigăte: Cine-o zice 
asta?) Doar v’am cetit destul (Sgomot). 
Eu stau pe baza principiilor fundamentale 
ale lui Ebtvos Jozsef, conform cărora po
porul, care-i capabil de a se asimila unui 
alt popor, nici când nu poate fi membru 
lolositor al omenimii. (Sgomot). Ei, și D.- 
Voastră cereți așa o decadență din parte- 
ne, așa de tare voiți să ne demoralisați în 
privința politică și culturală, încât să ne 
prefaceți într’un material plăcut șovinis
mului maghiar? In contra acestei tendințe 
protestăm din adâncul sufletului nostru. 
(Sgomot). La indivizi asta se mai poate; 
de exemplu Wekerle ori Giinther s’au asi
milat frumușel (Ilaritate). Asta o poate 
face individul, o rassă întreagă însă nu.

Eu politica, ce ne pune în fața în
trebării: a /i, sau a nu fi, o țin de foarte 
greșită. Să nu ne constrângeți să răspun
dem la întrebarea asta, căci în fața aces
tei întrebări și naționalități mai slabe de 
cât cea română, s’au răsculat ou toată 
puterea, și urmările ar fi incalculabile.

Dupăce oratorul arătă că o naționa
litate, despre care deja Bonfinius a zis 
>Va!arhi autem latinism tandem linguatn 
redolere videntur... et plus pro linguae, 
quatn pro vitae incolumitate cerîasse 
videmur«, este vrednică de cinstire, iar nu 
de prigoniri, și că aceasta nații ne nici
odată nu va absta dela justele ei preten- 
sitini. trece la acuzele ce ie-a formulat 
contele Batthyanyi Tivadar împotriva noa
stră .

— Dupăce atât deputatul Vaidct, cât 
și Brediceanu sîSu ocupat în vorbirile Jur 
cu învinuirile răutăcioase și tendențioase 
ale grofului, din răspunsul ce l dă părintele 
Lucaciu fixăm numai trei momente demne 
să fie știute de întreg publicul românesc: 

) Față de învinuirile contelui Bat- 
thyânyi, că în România Maghiarii ar fi 
prigon ți, Lucaciu arată — după raportul 
foii >Bukaresti magyar ujsâg« decursul 
unei ceremonii celebrate în ajunul Cră
ciunului în Bucureșt'. Ceremonia s’a în
ceput cu »Isten âidd meg a Magyar!*,  și 
s’a încheiat cu »Sz6zai*-ui.  Inspectorul 
Kuszko Agoston și a exprimat mulțumirea

asupra celor auzite și a îndemnat publi
cul la cultivarea 1. maghiare.

La jubileul de 50 de ani a societății 
»Bukansti Magyar Tărsulat*  au fost de 
față delegați dela următoarele societăți 
maghiare din România.

—Katholikus gyermsksegelyzo Egylet 
— Bukar. Dai- ds Miikedvelo-Kor — 
Bukar. Magy. Betegsege yzo — Bukar. 
Temetkezdsi es Kbzmiiveloddsi Egylet — 
Bukar. Szt. Istvân Kiră'y Egyesiiiet — 
Buk. Magy. Protestâns Noegylet — Buk. 
rdm. kath nok »Măria< Egylete — Brailai 
r. kath. Temetkezesi Tărsulat, — Tirgo- 
vesti Szt-lstvăn Kir. Tărsulat. — Bukar. 
osztr.-magh. honfiak Egyesiilete. ■— Baroti 
Szdkely Tărsasâg, — Debreczeni Szekely 
Târsasâg, — Bukar. Magy. Szt.-Istv.-Kir. 
Egyesiiiet Dalosztâlya, — Bukar. Magy. 
Tar. Dalârdâja — Brailai Sst.-Lâszld on- 
tnuvelodăsi Egylet, — Pitești Magy. Dal
es Olvasâ kor, — Tirgovești magyarok, — 
Craiovai Magy. Tărsulat.

2) >Se zice, mai ales o zice contele 
Andrăssy Gyula. că instituțiunile naționa
lităților se bucură de sprijin din partea 
guvernului. Aici este ai;tu,l Onor, cameră 
(Cetește) »D-lui loan Ardelean, Beius. Re- 
mițându-ți exemplarul 2. din statute, te 
încunoștințez, că d-1 ministru, conform 
ordinațiunii sale No. 38338 din 26 1. tre
cute, n’a aprobat statutele societății de 
cor. și muzică ce-ați plănuit-o pentru Beuș«... 
(aprobare/ Dar o astfel de procedură față 
de Maghiarii din București n’ați aproba-o. 
(Cetește): »...căci în sensul potului 2. din 
adausul la cercularul ministoriului de in
terne din 1875 sub No. prezidial 1908, 
societăți de-ale naționalităților numai ca 
societăți literare și culturale se pot înființat 
(Zgomot).

...Piacă-vă acum de exmiteți o comisie 
parlamentară, ca să constateze, că oare o 
societate de muzică vocală și instrumen
tală nu se ține de societățile culturale, — 
ori e poate politică... (Zgomot)*.

3) »Vă prezint, dlor, o adresă ofi
cioasă, în care Csăk Czirjek, egumenul 
ordului Minoriților din Arad, scrie urmă
toarele (Cetește): >Stiind, că era un timp, 
când în Moidova cele mai bune stațiuni 
de misionari erau umplute cu membrii 
de-ai ordului nostru, înțeleg cu Maghiari, 
nu cu Italieni, și putându mi bine închipui 
starea-ți strâmtorată, am intrat în atingere 
cu guvernul maghiar, care se arată dispus 
a salva acele stațiuni. In cauza asta am 
fost și in persoană la Budapesta, la mi- 
nistrul-președ. baronul Bănffy. I am descris 
starea ta, și l-am rugat să înfluințeze 
într’acolo, ca pentru mântuirea Maghiarilor 
notșri din Moldova să fie trimis acolo 
ordul nostru, și lotdată am cerut lecuirea 
acelor neajunsuri, cari amărăsc ordul mi
sionar maghiar.

»Mi-a și făgăduit c’o vajjface. Mi-a 
mulțămit pentrucă ași fi aplicat să 
trimet acolo Minoriți maglrari, și m’a rugat 
să cer informații mai dutaiate despre re
ferințele de acolo. Totodată i-s’a scris 
scaunului papal în chestia umplerei postu
rilor de misionari cu Maghari, dându-i-se 
sfântului scaun să înțeleagă, că orJul Mi
noriților ar fi dispus să țină la dispoziție 
oameni, pe cari guvernul maghiar i-ar și 
subvenționa. Spre scopul acesta iarăși se 
vor îngriji de fonduri, ba mi-a cetit și 
scrisoarea cutsror episcopi de ai nos ri, 
cari au trimis sume la guvern spre sco
pul acesta Scopul deci ar fl, ca dând 
afară pe călugării italieni, cei magh'ari să

le ocupe locul. Zilnic s’așteptă răspunsul 
dela Scaunul papal, care apoi mi-se va 
comunica*.

Firește, acest lucru merge pe sub 
ascuns, ca nu cumva guvernul valah să 
afle despre tendință. Vezi bice la sfântul 
scaun chestia e predată așa, că Maghiarii 
se valahizează; dar nu aceasta îl îndeamnă 
guvernul la pașii aceștia, ci teama, că 
MaghiaBi aflători acolo pierzându-și limba 
ar trece la schizmă*.

Coresp.

de mijloace le-a părăsit. A mai cutroerat 
câți-va ani ca pedagog pe la institute par
ticulare în Pi ești, Craiova și la urmă a 
intrat ca redactor la »UniversuI«, când s’a 
și căsătorit cununat fiind de Luigi Caza- 
villan, fostul proprietar și director al »Uni- 
versului*.  Dela sUniversul*  a trecut acum 
12 ani la >Voința Națională*  unde b mun
cit în mod cinstit pănă la moarte. Ca elev 
în liceu Septimiu Sever Dariu era unul 
dintre cei mai buni și cu toate că nu se 
prea străduia, totuși era primul eminent 
din clasa a cincea pănă în a șeaptea cât 
timp a studiat prin Blaj și profesorii toți 
îl iubiau ca pe un copil propriu al lor. 
Acum pe urmă a tradus o serie de scrieri 
din lokai M6r. Era o fire vioaie și nu ar 
fl făcut la nime nici un rău, foarte mo
dest și răbdător. — Un coleg de școală.

Polițist român în America, in India
napolis News s’a publicat următorul arti
col, despre unicul polițist român din Ame
rica. 0 căsătorie care s’a făcut în mod li
niștit în Chicago, III. cu câteva zile îna
inte de asta a cauzat o surprindere maro 
înaintea poliției. Mirii sunt Nicolae Hăr- 
dașa patrolman român din Ungaria și tăl
maciul poliției și d-șoara Sylvia Vawter. 
D-na Bardașiu e fiica d-lui și d-nei Wallace 
Vawter, 154 N. Blockford Str. unde poli
țistul Bărdaș a locuit de mai muiți ani. 
D-na Bărdașiu e o fată frumoasă din Ken
tucky și de vre-o 3 ani a locuit în India
napolis. Frații din acel oraș spun că d-1 
Bărdașiu este un mare sprijinitor al che- 
stiunei noastre și e ca un apostol al So
cietăților.

Pedeapsa de moarte în Franța. După 
o desbatere mai lungă și foarte agitată, 
camera franceză a respins propunerea de 
a se desființa pedeapsa cu moarte și a 
hotărât să susțină și pe mai departe acea
stă pedeapsă.

Gomerciul României cil Egipetul. Agen
ția română diplomatică din Cairo, a trimis 
ministeriului de industrie și comerciu un 
raport privitor la relațiunile comerciale 
din România și Egipet. După acest raport 
în anul 1907 ; importul mărfurilor în Egi
pet reprezintă o valoare de 26.120.783 li
vre (728.432 810 lei), iar exportul de 935,528 
livre (24.320.728 lei). Primul loc la impor
tul de mărfuri în Egipet îl ocupă Anglia, 
al doilea loc Francia și al treilea Germa
nia. România a exportat mărfuri în Egi
pet pentru o valoare de 6.651,453 lei și a 
importat pentru o sumă de 28.366 lei. Ar
ticolele cele mai căutate în Egipet au fost: 
petrolul din care s’a vândut pentru o va
loare de 1.141.566 lei, lemnele de construc
ție pentru o valoare de 4,346,160 lei, făină 
§46.160 lei, ciment 100,646 lei, brânză 506 
livre egiptene, grâu 227 liyre egiptene, 
produse animale nedenumite 198 livre 
egipt., lemne verzi și uscate 1.589 livre 
egiptene, vinuri 136 livre egipt. Un lucru 
îmbucurător, zice raportul agenției române 
diplomatice, este sporul foarte însemnat 
al exportului României în Egipet pe pri
mul semestru din anul 1908, care a între
cut chiar totalul exportului nostru în Egi
pet po întreg anul 1907 cu o sumă de 
406.432 lei.

Nou ziar maghiar în București. Zia
rele din Budapesta anunță că un ziarist 
maghiar de acold, anume Szekely Băla, a 
fost însărcinat să meargă în București și 
să întemeieze acolo un ziar maghiar. Pe

ȘTIRILE ZILEI.
— 27 Noemvrie v.

In capela română din Viena s’a cele
brat Miercuri în 2 Dec. n. la orele ll'/2 
un Te-deum pentru sănătatea Maj. Sale 
împăratului Francisc Iosif I. Serviciul di
vin l’a celebrat însuși I. P. S. Mitropolit 
al Bucovinei Dr. Vladimir de Repta însoțit 
de P. C. Sa părintele archimandrit din 
Putna Theofil Patraș, P. C. Sa părintele 
archimandrit din Suceava Ghedeon Balmoș; 
prof, dela facultatea teologică Constantin 
Popovici, consilierul consistorial și proto- 
presbiterul stavrofor Dionisie cav. de Bejan 
și archidiaconul și prof. Mihail Ursuleac. 
De față au fost Escelența Sa ministrul 
plenip. al României Miști împreună cu tot 
personalul dela legațiunea română, în ți
nută de gală, apoi representanții ministe- 
riului de culte Hofrat Danovskiși secreta
rul ministerial Theofil Gramatovici, nume
roși oficeri în frunte cu Generalul Ales. 
Lupu și alt public distins La sfârșitul ser
viciului I. P. S. Sa Metropolitul a ținut o 
vorbire în care a lăudat străduințele Ro
mânilor din Viena de-a înființa o parochie 
încurajându-i la muncă neobosită.

Alsțjsrc de preot. Duminecă în 29 v. 
1. c. a fost alegere de preot în parohia 
Verd din tractul Agnitei. Poporul român din 
aceasta comună, harnic, religios și dornic 
spre înaintare, are la tot cazul lipsă de 
un preot cu asemenea însușiri, și care 
să-l știe conduce și ținea la nivel cu po- 
pulațiunea străină din acea comună. Acea
sta le-a fost și le este și dorința lor. Si 
iată dorința li s’a împlinit și li se va îm
plini, căci în susnumita zi, au ales cu 
mare însuflețire de viitor conducător al 
lor, pe simpaticul tînăr Eugeniu Muntean 
(fiul d-lui protopop Ioachim Muntean) teol. 
abs. și iurist de anul al 111-lea. Verzenii 
alegând pe d-1 Muntean de preot al lor, 
cred că au lucrat cuminte. Dorim să-i con
vingă cât mai curând despre aceasta vii
torul lor paroh cu sfatul său înțelept și 
cu faptele sale cele bune și românești! — 
Adevărul.

t Septimiu Sever Daria. Duminecă în 
23 Noemvrie a. c. pe la oarele 8 seara a 
încetat din viață în București, redactorul 
dela »Voința Națională*,  Septimiu Sever 
Dariu, în etate de 39 ani. Septimiu Sever 
Dariu s’a născut în comuna Rechitova în ți
nutul Hațegului din Transilvania, părintele 
său era preot acolo, dar murise pe când 
Septimiu era în liceul inferior din Blaj, 
mama lui era sora profesorului Aron Dăn- 
sușian din Iași, studiile liceale le-a făcut 
în Blaj pănă în clasa a șeaptea, clasa a 
opta și bacalaureatul le-a făcut în Brașov 
unde redactase cu Teochar Alexi >Posta 
română" și colabora și la >Tribuna« din 
Sibiiu. Trecând în anul 1885 în Româ
ni», s’a înscris la litere, pe care din lipsă

De mine fugi ! Alungă-ți patima 
Și n-o lăsă gândirea să-ți orbiască : 
Mi-e sufletul ca marmura, ’mpietrit 
Și nu-i văpaie, care să-I topiască.

I. Costa.

benă, roșie ori albastră, de care spânzură 
câte o bucată de ceară de aproape un 
ch logram și pe care ceară se vede chipul 
pecet ei domnești.

E așezat Ia o posiție frumoasă pe un 
câmp deschis și cu locuitori muiț', însă 
săraci pe timpul copilăriei mele. Și toată 
cauza nu era de cât loan Tânăsescu, po
reclit Chilipirgiu, adică om care-i place să 
ia mai mult de geaba un lucru, bogătaș 
mare în sat, boer de neam, care apucase 
de la părinții săi sute de fălci de pământ, 
mii de galbeni, avariția și lăcomia de a 
face bani și iar bani și prin stăruința căruia, 
intrase sărăcia în sat.

Unii dintre săteni, mai ales bătrânii, 
povestesc că moșia lui loan Tânăsescu, în 
vremea de demult a fost toată a Româneș- 
tenilor, însă, străbunul lui a luat-o cu 
hapca, punând mâna pe niște documente. 
Și cum judecățile erau slabe pe acele tim
puri, oamenii nu erau așa interesați pentru 
că era lume puțină și lărgime mare, nu le-o 
mai cerut niminea socoteală, ș’o rămas buni 
stăpâni.

Se trudeau fel și chip bieții oameni 
să izgonească sărăcia, care își găsise cul
cuș bun în satul lor și nici că era chip. 
Cum să mai înainteze, să mai facă ceva 
și mai îndruge două paie la un loc, daca 
nu era om în sat care să nu fie d>tor lui 
loan Tănăsescu și care să nu-i muncească

și vară și iarnă însă nu pentru capete 
ci pentru dobândă, că le lua câte cinci și 
șase lei pe lună, la sută.

Dal... Avar!... Avar cum nu se mai 
poate I... Credea că o să trăiască cât lumea 
și că, prin avariție și lăcomie o să cu
prindă t >t pământul. Nu se gândea, după 
cum muiți nu se gândesc, că atunci când o 
veni moartea n’o să i trebuiască de cât trei 
coți de pământ la cimitir. Ș’apoi și nevasta 
Ini, era un drac și jumătate; o vidmă nu 
altă ceva, par’că tunase și îi adunase, așa-i 
potriv se deavolul, care-i stăpânul averilor. 
Toți se întrebau și se mirau :

— Pentru ce oare atâta munca, 
atâta avariție, atâta lăcomie și atâta chi
verniseală, numai și numai să-și mărească 
avutul, că n’aveau nici măcar copii și 
erau plini de fler, aveau bani de nu le mai 
știau de capăt.

— 0 pus diavolul ghiarăle pe dânșii, 
răspundeau unii

Avariția îi mare pacoste pe capul 
omului 1 li tace să uite că-i om dăruit de 
Dumnezeu cu minte și cu judecată și că 
în jurul său mai sunt, și alte ființe ome- 
neș i care trebuesc ajutate când sunt scă
pătate și ajung în nenorociri.

Moartea și nun ai mortea vine de hac 
omului avar ! Ea nu-l mai întreabă ce are 
să iacă cu suteie de făici de loc, cu casele

inimoase și încărcate de avuții și cu miile 
de galbeni! Nu 1 Ii ea sufletul și își caută 
de drum.

De multe ori averea avarului strânsă 
prin obijduirea și asuprirea săracilor și 
nevoeșilor se alege pulberea de ea. De a- 
colo a eșit în popor și vorba : >Ce-i de 
haram, de haram se duce*.  Și iar de multe 
ori se întâmplă că : »banii stringătorului 
să între în mâna cheltuitorului.*

Tocmai așa s’a întâmplat și cu ave
rea lui Ioan Tănăsescu, care intrând pe 
mâna unui nepot al său, Vanilie Iftimescu, 
în scurtă vreme i-o tăcut felul, o bătut-o 
la papuc cum se mai zice, că amarnic îi 
mai plăcea să sugă sau să bea, să iubeas
că femeile frumoase și să joace cărțile. 
La urmă a murit pe lângă garduri în 
mizei ie și sărăcie; să ferească Dumnezeu 
pe toată lumea.

De la beție, de la iubirea și dragostea 
femeilor și de la jocul de cărți nu te poți 
aștepta de cât la jălanie !... Cine era Gri- 
gore Mateescu, moșierul de acuma câți-va 
ani, din Fundeanl Cine avea moș'e mare 
și acarete și cine umbla ca el cu trăsura 
cu patru cai înaintași de par’că sburau?... 
Nimic nu. mai are acuma; tot a perdut la 
cărți !... Te cuprinde nula când îl vezi as- 
tă-zi adunând capete de țigări de prin ca
fenele ; umblând rupt și desbrăcat și mul- 
țumindu-se de multe ori cu o bucățică de

Din viața țărănească.
de

Grigorie N. Coutu.

In unire stă puterea...
Nici nu-ți vine să crezi, că satul Ro

mâneștii de astăzi, e acela de acuma 
10—15 ani 1 Poate de sute de ori, dacă 
nu .-i de mii, am trecut prin dânsul din 
copilărie și pănă acuma căci drumul din 
satul meu de naștere spre orașul Bârlad, 
din care de multe ori, mai ales când eram 
copil mic, am mâncat pâue caldă și covrigi 
de zahar, a fost și este chiar prin satul 
Românești.

Sat mare și vechîu de altfel, ține 
minte din vremuri depărtate, că Româneș- 
temi sunt răzâși de pe timpul lui Ștefan 
cel Mare ; răzeși de cei c’un petec de 
moșie și cu o căruță de hârtie. La ei 
găsești documente de pe când lupii albi, 
vorba Romanului ; învechite si afumate ca 
vai de ele ; legate cu sfori de mătasă gal-
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de altă parte ziarul »Romaniai Hirlap« ce 
apare în București sub direcția lui Nometh 
Ignăcz, faco în ultimul său număr o serie 
de dostăinuiri compromițătoare despre Sze- 
koly Bdla, arătându-I cum acesta se laudă 
că guvernul din Budapesta i-a asigurat o 
subvenție importantă, și în vederea ace
stei subvenții pompează pe Maghiarii din 
București.

Recolta de grâu în Argentina. vice- 
conzulul României din Londra a telegrafiat 
ministrului român de externe, că daunele 
pricinuite de îngheț recoltei de grâu în 
Argentina (America-de-Sud), se confirmă 
oficial. Biroul statistic din Buenos. Ayres 
socotește prisosul pentru export al recol
tei la 2.800.000 tone, ceeace înseamnă că 
republica Argentina va putea exporta 6 
milioane quarteri, adecă aproape .W mi
lioane hc!l. mai puțin ca amil trecut. Prin- 
tr’asta se va slăbi în mod însemnat con
curența ce-o fac grânele americane grâne- 
lor noastre.

Câți hani s’au trimis din America de 
diferite naționalități în amil trecut? Direc
țiunea poștală din Washington în zilele 
trecute a dat publicității un conspect, prin 
care se arată câți bani au trimis munci
torii străini din Statele Unite în patria 
lor. Locul prim îl ocupă Italia, unde nu s’a 
trimis mai puțin ca 20 milioane. In locul 
al doilea vine Austro-Ungaria cu 17 mii,, 
al treilea loc e Rusia cu 10 milioane. Dacă 
vom lua în considerațiune cumcă banii 
s’au trimis și în epistole, — ■ ba chiar i-au 
adus cu sine, despre cari posta nu poate 
face conspect, cu tot dreptul cifrele do sus 
se pot duplica.

Telefonul fără sârmă. Se știe, că pro-! 
fesorul Majariani a izbutit a vorbi prin te- [ 
lefon fără sârmă între Roma și Trapani ; 
(Sicilia), la 312 mile engleze. Acuma, în
trebuințând un microfon hidraulic, născo
cit de el, a putut vorbi la depărtare de 
600 de mile (peste 1000 de klm.) între Mi
lan și Palermo. Din Brest se spune că s’a 
hotărât a se înființa stații de telegrafie 
fără sârmă, sistem Lair, de-alungul țăr
mului, ca să dea sfaturi vaselor chiar când 
e negura deasă.

Producțiunea subofițerilor din Brașov 
Vineri în 4 Decembre n. a avut loc în 
sala hotelulului >Nr. 1< din loc producțiu
nea suboficerilor dio Brașov cu un pro
gram cât se poate de variat constatator 
din 17 puncte. La oarele 8 seara produc
țiunea s’a început în presența Corpului 
oficeresc în frunte cu domnul general 
Șandru, cari au fost primiți în sunetul 
unui marș esecu at de musica militară 
a regimentului de infanterie No. 50 
sub conducerea dirigentuiui Fiala. Sala 
era frumos decorată de jur-împrejur 
cu tablouri diferite. Ceeace a înălțat 
și mai mult producțiunea au fost cele 2 
imaturi ale Maj. Sale Monarchului pregă
tite cu ocasiunea artiversărei sale de 60 
ani de glorioasă domnie, iar sala a fost 
iluminata de foc bengalic. Din punctele 
variate ale programului relevăm următoa
rele: Jocul românesc >Bamil Mărăcine*  
esecutat cu domnii serg.-m. V. loan și V. 
Cristina în costume naționale de căiușeri. 
Acest joc necunoscut nouă brașovenilor a 
fost foarte plăcut și precis esecutat. D-nii 
Ivan și Cristina au fost mult aplaudați. 
Ca punct 12 a urmat poesia >Ucigașui 
fără voie*  declamată cu mult sentiment 
de serg.-m. Ivan. Publicul a ascultat cu 
multă atențiune pe declam a tor aplaudân-

mămăligă rece și cu o bucată de praz verde. 
De aceea nu poate fi mirare dacă Va- 
8ilje Iftimescu, care o rămas cu atâta a- 
vere o murit pe la gardur:. Să căutăm să 
încunjurăm cât se poate de pe departe ră
ul, dacă vroim să nu-se agațe de noi.

Putere a.
(Snoavă.)

De Th. D. Speranția.

Se spune că era odată o împărăție 
eu un împărat bun și drept cum nu se 
mai pomenise în altă parte, nici în alte 
vremuri. Împăratul însă avea un vizir, cum 
nu se putea mai rău. Și din pricina vizi
rului ajunseseră lucrurile de nu mai era 
de trăit în țară.

In vremea asta vine unul cu o su
plică la împăratul și-i cere sa-1 facă pe 
dânsul mare vizir, că el o să îndrepte lu
crurile din țară.

împăratul citește suplica și ce-i vine 
lui, ia pana și scrie colo sus pe ea :

Puterea este ca roata, 
Cine o poate ’nvftrte 

O are.

Iscălește și i-o dă înapoi.

du-1. Intre piese'e musicale s’a esecutat și 
romanța »Doi ochi*  de Ivanovici care a 
stârnit aplausele publicului număros fiind 
bizată. Altă parte mai însemnată din pro
gram a fost punctul 14. >Nevasta rea«, 
canțonetă comică predată de serg.-m. Va- 
sile Ivan (în rolul bărbatului bețiv) și 
Vasile Cristina (in rolul Zamfirei, nevasta 
lui) cari ambii au stârnit în conținu râsete. 
Prin mimica naturală au știut să câștige 
aplausele frenetice ale publicului. Petrece
rea a fost foarte însuflețită și a durat 
până în zori de zi. E de dorit, ca comite
tul aranjator să continue a aranja cât mai 
multe petreceri succese de felul acesteia. 
Un participant.

Un omor misterios. In Paris acum 
câteva luni de zile au găsit ucis pe pic
torul Steinheil. S’au făcut cercetările de 
lipsă, cercetări mari, cari nu avură însă 
nici un rezultat, deoarece făptuitorul nu 
s’a putut descoperi cu toată cercetarea. 
Deodată, când lumea era să uite cu totul 
omorul iată, că numai ce se încep cerce
tările din nou îndreptându se de data 
aceasta în contra soției ceiu.i ucis. Și iată 
ca femeia după lupte multe a mărturisit 
că dânsa a fost ucigașă. In decursul cer- 
cetărei au mai eșit și alte lucruri la Iveală: 
că d-na Streinheil a dus o viață din cale 
afară ușuratică, că avea câte IO amanți 
odată, între cari se numără și fostul pre
zident al Franței Eaure Eelix, la care 
dânsa se găsia tocmai când murise lovit 
do apoplexie. Cele mai nouă amănunte 
în chestia aceasta sunt : Judecătorul 
de instrucție Andree a luat d-riei Stein
heil un lung interogatoriu, spre a-și da 
seamă de relațiunile dintre ea și bărbatul 
ei. D-na Steinheil a răspuns tuturor între
bărilor, afară de acelea cari ar fi putut 
desvălui numele amamilor săi. Asupra că 
sătoriei sale cu pictorul Steinheil, a spus 
că deși abia în vârsta de 18 ani a primit 
să se căsătorească cu pictorul, a cărui 
vârstă era de 40, fiindcă o atrăgea sgo- 
moțul Parisului și o încredințau de feri
cire promisiunile și amabilitatea pictorului. 
D na Steinheil recunoaște că relațiunile 
dintre ea și pictor au fost cam încordate, 
dar a refuzat să dea amănunte asupra în- 
cordărei acestor relațiuni sub motiv că nu 
vrea să atace memoria mortului ; în cele 
din urmă. :-ilită de judecător, d-na Stein
heil a susținut că motivul încordării ace
stor relațiuni a fost purtarea și moravu
rile urâte ale bărbatului ei. Doamna 
Steinheil voia să divorțeze, dar soțul i-a 
răspuns că nu va consimți din cauza Qcei 
lor. Punctul acesta trebuia bine stabilit 
fiind capital în depoziția ultimului amant 
al d-nei Steinheil — Borderel — și l’a re
cunoscut cu ușurință. Asupra resurselor 
sale, d-na Steinheil a refuzat să dea amă
nunte și a invocat galanteria judecătorului 
spre a îndepărta întrebarea. In cele din 
urmâ însă, a recunoscut că avea amanți 
și că primia ajutoare din partea lor, dar 
n’a voit cu nici un chip să afirme, că so
țul ei avea cunoștință de aceste. resurse. 
D-na Steinheil poreclise mijlocul său mur
dar de a-și satisface nevoile »tante Liiy*  
și zice că soțul ei era încredințat de exis
tența acestei mătuși misterioase’ care îi 
dedea sume atâta de mari. In tot cazul, 
dânsa susține că pictorul nu i-a pus nici
odată la îndoială buna credință.

Omul ia suplica, se închină șl pleacă. 
Când vede însă ce-a scris împăratul ră 
mâne pe gânduri, nemulțumit și oare cum 
mirat:

— Ce-o fi vrut împăratul? A voit 
să spună ceva, ori și-a râs de mine?

Merge el o bucată pe gânduri, apoi 
se oprește pe loc, se uită în pământ șl 
deodată se întoarce și o apucă spre împă
răție.

Când ajunge colo la împărăție :
— Unde e marele vizir?
— Marele vizir e sus.
— Du-mă la dânsul.
— Apoi că nu se poate... că trebue...
— Ce nu se poate?!... Ce trebue?!.. 

Vezi colea iscălitura împăratului?
— Da. Poftiți mă rog. Poftiți.
Când ajunge la marele vizir:
— D-ta ești marele vizir?
— Da, eu.
— Ei, apoi de acuma nu mai ești tu, 

sunt eu. Haide cară-te.
— Dar...?!
— Fără dar. Uite iscălitura.
Și omul se așează pe scaunul marelui 

vizir și se face mare vizir.
Se face mare vizir și s’apucă de slujbă 

în tot bunul. Judecă, hotărește, face, în
toarce, drege, tae, spânzură, cum îi place.

Viena, Decemvrie a. c.
Jubileul D-hii Dr. Sterie N. Ciurcu.*)  

Vineri în 14/27 Noemvrie la oarele 11 și '/2 
s’a prezentat la locuința D-lui iubilant 
președintele comitetului bisericesc Gene
ralul Alexandru Lupu, cu secretarul co
mitetului D-l Mihai A. Popovici și preotul, 
apoi președintele clubului român George 
Vitencu și secretarul, apoi președintele 
României June, D-l Coriolan de Pop îm
preună cu alți doi membrii din comitet.

D-l General Ales. Lupu, în cuvinte căl
duroase felicită pe D-i Dr. Ciurcu ș;-i 
predă plachota cu chipul în bronz a jubi- 
lantului ca omagiu de dragoste dela Ro
mânii din Viena. D-l președinte al Rom. 
June predă ca semn de recunoștința dela 
tinerimea universitară română din Viena 
un pergament cu o frumoasă dedicație, 
legat în piele și împodobit cu trei- 
colorul »Rom. June*.  La aceste felicitări 
oficioase s’au asociat și numeroasele sale 
rudenii și cunoscuii din toate părțile. D-l 
căpitan auditor lîardoși cu știm soție 
Ileana n. Dămian. D-na Lucia Bologa și 
D-l Theodor Ciurcu, cari sunt aici în 

i Viena, au felicitat pe vrednicul lor unchiu 
| și văr în numele numeroaselor rudenii. 
Dela toate neamurile din Brașov, Sibiiu 
și România au sosit pentru ziua jubilară 
fotografii cu dorința lerbinte ca acest 
bărbat zelos și mare binefăcător să aibă 
parte încă do multe zile senine, ca să se 
poată bucura de rodul ostenelelor sale 
până la adânci bătrânețe. In tot decursul 
zilei au sosit peste 100 telegrame de fe
licitare dela numeroșii cunoscuți din Bu
covina, Ungaria și România.

Sara la 8 oare, 80 Români s’au adunat în 
sala festivă frumos dec,mată a restauran
tului »Riodhof« unde cu toții așteptau so
sirea jubilantului. Intre cei de față au fost 
reprezentanții primăriei Vienei Dr. Neu- 
mayr, Dr. Klotzborg și Magistratsrat Dr. 
Spaeth. Primarul Vienei Dr. Carol Larger 
fiind bolnav și-a scuzat absența într’o 
scrisoare foarte călduroasă. Dintre medici 
au fost reprezentanții Clinicei de aici în 
frunte cu Hofrat Zukerkandl. Absența 
și-a scuzat-o Hofrat Neusser și Norden. 
Legațiunea română a lost reprezentată 
prin D-l secretar de legație Dr. Argeto- 
ianu și atașatul militar ai României la 
Viena major Skina. Consulatul român a 
fost reprezentat prin consulul României 
D-l Arnold și secretarul consular D-l P. 
Ghimboșa.

La 8! .> a sosit în sală d-l Dr. Sterie 
Ciurcu, însoțit de d-șoarele d-sale Ada și 
Marioara. Capela capelmaistrului de curte 
rom. Drescher a cântat »Dcșteaptă-te Ro
mâne*.  In decursul banchetului au vorbit 
d-l general A. Lupu, viceprimarul Dr. Neu- 
mayr și Dr. Klotzborg. Dr. Neumayr ară
tând meritele d-lui Dr. Ciurcu pentru ora
șul Viena și pentru bolnavii români, iar 

I Dr. Klotzberg a vorbit pentru poporul ro
mân în genere accentuând vitejia și iste
țimea Românilor, virtuți cari au rămas cam 
nebăgate Iu samă și- nerăsplătite. D-l depu
tat Dr. Aurel cav. de Onciul a vorbit de
spre legăturile de pretinie între Români 
și partidul creștin-socialilor. In numele co
loniei române a vorbit d-l Dr. Lazar Po- 
popovici, în numele ^României June« d-l 

| preș. Coriolan Pop, iar în numele clubului 
român d-l vicepreședinte, farmacistul Al- 
bini. Jn numele celei mai nouă instituții

*) Din lipsa de spațiu abia acum puleni pu
blica raportul de mai sus. — Red.

La început Timea se sperie, dar în 
scurtă vrerne începe să-i placă și să-l 
iubească.

— Dumnezeu să-l trăiască, Doamne> 
că așa vizir bun încă n’am auzit să fi fost: 
așa zicea lumea, care în toate părțile ; dar 
cu toate acestea, tot erau și unii cari se 
plângeau. Se plângeau toți cei cărora le 
tăiase din unghișoare și pe cari îi scosese 
de prin gheliruri și de prin cașcavaluri. 
Unul din aceștia ajunge cu stării nțele 
pană la împăratul.

Acesta era tocmui un biet cocoșat, 
la rare poate nu s’ar fi gândit nimeni să-l 
dea afară, dar el săracul, văzând că mătu
roiul marelui vizir începe să ajungă pe 
aproape de ei, a început și el să caute 
să și apere locșorul.

— E bă at bun și de neam, dar se 
teme ca nu cumva vizirul âsta să-I dea 
afară și pe dânsul : așa zicea o cocoană, 
cocoană mare, care venise pentru dânsul 
cu mijlocire la împăratul.

— Bine, cocoană; spune-i băiatului 
să n’aibă grijă zise împăratul.

— Las că băiatului ii spun eu, împă
rate; dar Măria Ta trebue numai decât 
sâ-i vorbești vizirului de dânsul și să-i 
vorbești încă știi, îndesat, ca să înțe
leagă, că altfel te pomenești că-1 dă afară. 
Nu ști cum e vizirul ăsta? turc?!

și dela care pe viitor mai mult bine se 
poate aștepta, a vorbit preotul Dr. Virgil 
Cioban. Punând în contrast principiul schim- 
babilității universale esprimaț în nclvra gst 
a lui Democrit cu stabilitatea învățăturilor 
bisericii creștine, arată cum biserica orto- 

l doxă din loagăn și până azi a fost de fapt 
I aceea care nc-a ferit de schimbabilitatea 

și furia vremurilor trecute și cum bise
rica no-a fost scut de apărare și vatră de 
încălzire și conservare. Drul St. Ciurcu a 
înțeles acest rol al bisericei și și-a dat 
silința ca în considerarea celor trecute și 
celor viitoare să avem .altarul nostru re
ligios și cultural, biserica cu toate institu
țiile binefăcătoare ce pot eși din sânul ei.

La sfârșit d-l Dr. Ciurcu, adânc miș
cat mulțămește în cuvinte alese pentru 
toate sentimentele de dragoste și stimă 
ce i le-au arătat conaționalii săi, apoi în 
câteva cuvinte nemțești, mulțămește re
prezentanței primăriei Vienei, asigurân- 
du-i că Românii din Viena, totdeauna vor 
fi un element de ordine, de înaintare și 
progres.

După banchet a urmat, dans. Prima 
tură a făcut’o d-l .jubilant însuși cu dră
gălașele salo fiice, cari cu ocazia aceasta 
au luat parte la prima petrecere.

Dorim încă mulți ani d-lui Dr. St. 
Ciurcu.

I -

Alianța învățătorilor yr. cat. români.
Se aduce la cunoștința învățătorimei 

gr. cat. române, că subscrisul ca preșe
dintele comisiunei esmise pentru modifi
carea statutelor, în Noemvrie 26 a. c., a 
presentat în persoană domnului ministru 
de culte și instrucțiune publică, fiind pri- 
tniL do Escolența 8a în audio nță privată în 
casa țării, statutele ^Alianței învățătorilor 
gr. cat. români*,  acum a troia oară modi
ficate după dorința ministerului reg. ung. 
de culte și instrucțiune publică, și-a adus 
la cunoștința Escelenței Sale pedecele, ce 
le-a întâmpinat aprobarea acestor statute 
de 4 ani încoacce.

EscpI nța Sa a promis a cumpăni 
lucrul.

Gavri! Trifti.

Prelegeri poporale.

Comitetul desp. Brașov, al *Associați-  
uneii, conform pracsei din anii trecuți și 
pentru acest an a stabilit programul pre- 
leglor poporale ce se vor ținea pe terito
riul despărțământului.

Primele prelegeri de acest soia s’au 
ținut Duminecă în 29 Nov. n. în comunele 
Rotbav șl Măeruș prin D-nii I. Petrovici prof, 
gimn. și A. Boldor înv. dir. in Codlea.

La ambele prelegeri a vorbit D-l 
Boldor despre alegerea și pregătirea di
feritelor semințe și despre arăhirile de 
toamnă, iar D-l Petrovici prin proecțiuni 
cu sehiopticonul a arătat în o serie de 
tablouri, însoțite de esplicări amănunțite, 
turmările stricăcioase ale consumărei al- 
coholului în măsură mare.

Tot prin ajutorul s hiopticonului a 
înfățișat întâmplări din istoria patriei 
noastre, apoi diferite așezăminte culturale 
și de binefacere românești, nizuind prin 
acestea a infiltra în inima poporului iu
birea de patrie și recunoștința cătră bine
făcătorii neamului.

D-l Boldor în ‘ introducerea prelegere

— Cum turc ? !
— Apoi turc, nici nu te-aude/ Nu 

ști cum e vizirul ă ta nou?
— Nou ? ! De ce nou ?
— Apoi nou, că doar nu mai e cel 

vechi.
— Nu mai e cel vechi?!
— Se ’nțelege tă nu. Ce, Măria ta 

nu șt>i ?
— Ba da, răspunde împăratul oare 

cum rușinându-s» că nu știe ; dar ce gân
dește în s;ne cu mirare: Ce vizir nou?! 
Eu doar n’am schimbat vizirul, îl țin de 
atâta vreme!

In sfârșit răspunde el ce răspunde 
coeoanei și numai decât trimite să-i cheme 
pe rrarele vizir.

Când vine vizirul nostru, împăratul 
se uită lung la dânsu.

— Mă rog, cine ești d-ta ?
— Eu, marele vizir.
— Marele vizir?!
— Da.
— D-ta ? !
— Da eu.
-- Marele vizir al meu?
- Da.
— Mare comedie! gândește împăra

tul, uitându-se la dânsul și căutând să-șî 
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sale, arată trebuinței» și datele crescânde 
ale plugarului, î i urma cărora ni se 
impune o cultivare mai rațională a pămân
tului, care poate să urmeze numai din 
însușirea temeinică a cunoștințelor unei 
economii raționale. Arată urmările păgu
bitoare ale luxului și a părăsirei portului 
național, cari toate contribuie la mărirea 
cheltuelilor plugarului.

Trece apoi la tema însăși și p in 
exemple practice arată în fața poporului, 
modalitatea procedure) la dobândirea unor 
cartofi mari și a încrucișării între două 
soiuri de cartofi.

La ambele prelegeri a fost mult 
popor de față in frunte cu preoții și în
vățătorii. *

*) Interesanta și mult instructiva prelegere 
a D-lui .4. Roldor despre alegerea și pregătirea 
sîlmânțoi se va publica în „Călindarul Plugaru
lui11 pe 1.009 ce va apare zilele acestea în tipo
grafia noastră.

Anaifabeții.
Un apel cătră toți on. preoți și învățători 

români de pretutindenea.

Dăm loc cu plăcere apelului de mai jos, 
asupra căruia atragem atențiunea deosebită a preo
ților și învățătorilor noștri :

Mă doare și ne doare inima, când 
vedem și cetim datele statistice, că anal- 
fabeții (adecă aceia cari nu știu scrie și 
ceti) sunt aproape cei mai mulți la noi, la 
Români. M’a pus și nc-a pus pe gânduri 
lucrul acesta. Nu știu cui să ascriu vina: 
preoților sau învățătorilor sau deopotrivă la 
toți, ori altor împrejurări, despre cari aci 
nu pot să vorbesc. Insă faptul cu anaifa
beții la noi stă ca mărturie destul de 
tristă.

Săriți scumpilor preoți iși învățători 
într’ajutor, ca să sanăm acest rău cu orice 
jertfă din partea noastră! M’ași ținea prea 
cuminte, dacă n’ași ști că on. preoți și în
vățători nu înțeleg destul de bine îndrep
tarea acestui rău. Hai cu toții să ne dăm 
mâna și împreună să lucrăm pentru delă- 
tiirarea acestuia. Cu orice jertfă să che
măm la școală pe toți cei ce nu știu scrie 
și ceti, cu să-i învățăm acum. Deci la 
muncă scumpilor, căci de aceea suntem 
puși în fruntea neamului! Orice întârziere 
în privința aceasta trădează neîngrijire ori 
neprevedere din partea noastră.

Să deschidem deci pe orice cale cur- | 
suri de iarnă pentru anaifabeții Nu am 
nici un drept asupra D-Voastră, dar ca un 
învățător bătrân, care stau în serviciul 
neamului de 34 de ani în calitatea aceasta 
și care ori și cum am observat împreună 
cu D-V’oastră cei mai bătrâni, neajunsurile 
și năcazurile de care sufere într’una po
porul nostru, ini-am permis acest apel. 
Laud deosebit pe frații colegi de pretu
tindeni, cari după cum am cetit s’au și 
pus deja în acest serviciu nobil al nea
mului.

Cu aceasta ocaziunc comunic că și 
bravii mei colegi dela școalele primare de 
fote și băieți din loc la inițiativa mea au 
luat firma hotărâro de a ține pe rând 
curs cu anaifabeții români de pe teritorul 
.orașului Brașov după cum se poate vedea 
din anunțul dat în Nrul 257 al »Gazetei 
Transilvaniei*  din a. c. Vi-se cuvine îm
plinirea acestui apel al meu și urmarea o 
înțelegeți.

aducă aminte când și cum l’a luat el pe 
ăsta mire vÎ2ir, căci chipul lui parcă i-ar 
fi cam cunoscut.

— Și. mă rog, de când e-ti mare 
vizir ?

— Apoi, de mai bine de-un an.
— Mai b'ne de-un an ! Și n’ai f»st 

pană acuma la mine.
— Apoi nu, că trebile toate au mers 

bine fără Măria Ta; Măria Ta n’ai avut 
nevoe sâ mă chemi și eu n’am avut nt voe 
să supăr degeaba pe Măria Ta.

— Și mă rog, cum. prin ce ai ajuns 
mare vizir? Ai vr’o hârtie?

— Cum nu. Iacă suplica pe care Mă
ria Ta a scris și a iscălit.

împăratul ia suplica și citește :
R’uterea este oa roata,
„Cine o poate 'nvârte 

O aro“.

Se uită la scris, sa uită la iscălitură, 
se mai udă și la dânsul, apoi întreabă?

— Și d-ta ce fac! acuma?
— Apoi eu învârt roata.
— O învârți ?
— Da. O învârt foarte bine, ră

spunde el.
— Apoi invârte-o mai departe, zice 

împăratul.
(„Nouh Revistă Românit".’)

Vă salută cu căldură și înaltă stimă 
în muncă cinstită și neobositoare pentru 
neamul nostru la care cu toți cei chemați 
suntem datori a lucra.

Brașov, la 26 Oct. 1908.
/. Dariu.

Adunarea generală
a Reun. învăț, gr. cat. din jurul Gherlei.

Căfcăw, la 15/XI n. 1908.
— U r m a r e. —■

Balul s-a început după terminarea 
șed. a ÎL, sau mai bine zis după cină, și 
a durat până în zori de zi.

La bal au participat vreo 53 familii 
și s-au încassat 137 cor. 88 fii., din care 
sumă substrăgându-se spesele, a rămas un 
profit curat de : 66 cor. 20 fii., din care 
jumătate îi compete fondului Reun. 
noastre; ceea-ce mi-s’a și licvidat mie spre 
a o preda casarului respectiv în ședința 
proximă a comitetului centra’, din care 
fac parte.

Amintesc cu mulțămită, cumcă din 
suma încassată la bal, au incurs mai multe 
suprasolviri și anume: dels D na văduvă 
Pop Reteganul (Reteag) 80 fii., dela D-nii: 
Vasiliu Pop (Corueni) 1 cor. 20 Gl. loan 
Reduic (Urișoij, Teodor Pusa (Ortelec) și 
Teodor Bota (Cernești) câte 80 fii. ; Alex. 
Ilieș (Couaș) și Constantin Man (Strâmbul) 
câte 40 fii.; în fine dela D-nii loan Boer 
(Gherla) și loan Isai (Reteag) câte 2J fii.

Fie-mi permis a nota aci și nunee 
acelor prea stimate domnișoare cari n’au 
pregetat a veni din cele mai îndepăr
tate locuri între noi și a-i da un colorit 
frumos balului nostru. Astfel de D șuare 
au fost: Sabina Gorou (Cusdrioara) Aure
lia Bud (Strâmbul), Maria Olteanu (Re
teag), Eugenia Pop Reteganul (Beteag), 
Ana Redr.ic (Urișor), Laura Turturean 
(Reteag), Cornelia Bota (Cernești), Mă- 
rioara Pop (Corueni) și altele, pe cari din 
întâmplare nu mi 19-am putut nota.

Ziua doua.

In ședința 111. comisiunea pentru cen- 
surarea raport, gen. și pentru propuneri, 
care și-a ales de referent verbal pe d-1 P. 
Bota a prezentat următoarele propuneri:

а) A se exprima mulțămită comit, 
centr. pentru purtarea conștiențioasă a 
agendelor în decursul acestui an ; ceea-ce 
se primește.

б) Să se încerce revizuirea f nd. reg- 
nicolar cu reducerea anilor de servițiu dela 
40, la 30 ani, care favor î 1 au aproape 
toți oficianții din patrie, numai noi învă
țătorii nu La acest obiect au vorbit mai 
mulți inși, înaintând diferite proiecte, pană 
ce s-a decis, ca propuneroa să se primeas
că cu modificarea adusă de președinte și 
anume : Să lanseze comitetul central o pe- 
tițiune spre subscriere la toate Reun. înv. 
de cotif. noastră gr. cat. din patrie și după 
retunarea aceleia apoi să se întrepindă 
pașii mai departe la comit, gen. al scoale- 
lor elementare (Âltalânos elenii iskolai 
ianăcs) din Budapesta, eventual la Minis
terul de culte și instr, publică.

c) Să să acordeze 100 cor. din tond. 
Reun. noastre, pentru ridicarea unui mo
nument neuitatului coleg Ioan Pop Rete
ganul și să se conceadă o colectă bene
volă prin tracte. Aceasta s-a primit fără 
de nici o discusiune.

d) Să se voteze tot din cassa Reun. 
noastre, o sumă anuală de 20 cor. pentru 
înființarea unui fond, în amintirea de pio- 
memoric a lui Jacob Mureșan, fost. înv. în 
Cluj. Se primește.

e) Sub acest pct se mai primește în
cercarea de-a se mochfba ziarul do pro
gres și absențe, cu scopul do a S9 putea 
induce baremi 6 eievi pe fie care pagină.

/) Se statorește o temă de discuție pe
dagogică la obiectul : Cum sar putea asi
gura susținerea senatelor noastre între îm
prejurările actuale? (Descriindu-și fie-care 
starea școalei sale, pornind use din prin
cipiul, că trebue susținută : arătând p>e- 
decile, modul de sanare etc.). Despre aceasta 
temă, fie care membru să raporteze apoi 
la proxima adun, generală.

g) So enunță statorirea preliminaru
lui școlar, fiiind obligate scaunele scolas
tice al așterne 13 Consistorul școl. spre 
aprobare și apoi a-1 umări cu toată “ștric- 
teț«.

h) Se concrede comit, ceara), să cau t. 
te modalitatea de-a îndemna pe șefii trac- 
tuali și încât o posibil și po directorii șeo- 
lastici, ca să participe la adunările învă- 
țătorești.

i) Din discuțiunea ivită asupra între
buințării manualelor ia școalele de repeti
ție, am extras, că acele se lasă după bu
nul plac al învățătorului. Su recomandă 
însă ca atari de bune, manualele lui Vuia 
din Arad.

î) La compunerea progresiuhei d:dao- 
tice, se decide a purcede după lege, dar 
in nex cu pretenziunile superiorității noastre 
confesionale.

/) Mai departe se hotărăște a se lua 
pași energici în tractul Secului, contra co 
numelor: Mălral și Diviciorii-mici, pentrucă 
nu se interesează de școală și iasă să 
stagneze învățământul.

(Va urma).

Convoeâri.
Reuniunea femeilor române pentru 

ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele își va ținea adunarea sa generală 
conform dispoziției statutelor, Duminecă 
în 30 Noemvrie st. v. — S-tul Andreiu — 
după prânz la 3 oare, în sala festivă a 
gimnaziului românesc din Brașov.

Invitam la aceasta adunare generală 
pe R T. membre ale Reuniunii.

Brașov, 21 Noemvrie v. 19O8.§
Pentru comitetul Reuniunii :

Balașa. Blebea] ■ ■ Dr. I. Blaga.
presidents. O' secretar. • -4

* -
* Reuniunea Femeilor române pentru 

ajutorarea și înfrumsețarea biserîcei ^Sfin
tei Adormirii din Brașovul-vechiu*  își va 
ținea adunarea generală din acest an în 
Dumineca din 7 (20) Decemvrie a. o. în 
școala română din Brașovul-vechiu la 
oarele 2 după amiazi.

Programul: 1) Deschiderea adunării 
prin presidenta reuniunii. 2) Cetirea ra
portului general al comitetului reurtiunei 
pe anul de activitate 1907/1908 și luarea 
ia cunoștință din partea adunării. 3) Ra
portul cassei pe anul de gestiune î 907/8, 
și aprobrea lui de adunare. 4) Raportul 
comisiunei cu însărcinarea censurărei so- 
cotelelor de ca3să pe anul 1907/1908 și 
luarea la cunoștință de adunare. 5) Desig
narea unei comisiuni de 2 membri din 
adunare pentru verificarea procesului-ver- 
bal al adunării. 6) Alegerea comisiunei de 
3 membre cu însărcinarea de a controla 
cassa în decursul anului 1908/19G9. 7) 
Propunerile comitetului cătră adunarea 
generală și decidere asupra ior. 8) Pro
puneri diverse. 9) Închiderea adunării.

Invităm prin aceasta cu toată dra
gostea pe in mbreie fundatoare, ordinare 
și ajutătoare ale acestei reuniuni, precum 
și pe toți binevoitorii și sprijinitorii aces
tei instituțiuni bisericești.

Brașov, din ședința comitetului re- 
uniunei femeilor române din Brașovul- 
vechiu, ținută în 23 Novembrie st. v. 1908.

Maria ios. Maximilian, Dumitru Ja'iu, 
presidents. secretar.*

La adunarea ordinară de toamnă a 
despărțământului Sioiiu aparținător >Re- 
uniunei învățătorilor gr. cat din archidie- 
cezi gr. cat de Alba-Iulia și Făgăraș*  
care se va ținea în școala gr. cat. din 
Sibiiu la 18 Decemvrie st. n. 1908.

Program: 1. Prelegeri practice de 
câte 'A oară. 2. Deschiderea adunărei 
prin prezident. 3. Raportul cassarului 
pe anul 1907/1908. 4, Raportul biblio
tecarului pe anul 1907/1908. 5. Alegerea 
coinisiunilor pentru cenzurarea rapoartelor 
de sub pct. 3 și 4. 6. ^Urmările rele ale 
proceselor și indicarea mijloacelor, prin 
cari s’ar putea abate poporul dela acelea*  
dizertație de d 1 Ioan Pampu. 7. >Ce și 
cum să se propună gramatica in școala 
poporală?*  dizertație de d-1 loan Stanilă. 
8. Discuțiune asupra prel. practice, cum 
și a dizertațiilor. 9. Raportul comisiunilor 
exmise sub pct. 5. 10. Eventuale propu
neri. 11. Statorirea locului pentru ținerea 
adunărei viitoare. 12. Dispozițiuni pentru 
verificarea procesului verbal. 13. Închiderea 
adunărei.

Veșlem la 29 Noemvrie 1908.
P. Olariu, T. Stoia,
not. desp. prezid.♦

Adunarea estraordinară a despărță
mântului XXIX. Mediaș al >Asociațiunei« 
convocată pe ziua de 22 Novembre a. c., 
în urma timpului nefavorabil ne putându- 
se ține, îmi iau voie a convoca aceasta 
adunare din nou pe ziua de 4 v. 17 n. 
Decembre a. c. a. ameazi '/., 12 oare în 
localul >Schiitz»n*  Nr. ii. la care adunare 
învit pe toți membrii despărțământului 
inteligența din Mediaș și cerc precum și 
pe fie care iubitor și doritor de literatura 
și cultura poporului român.

Program : 1. Cuvânt de deschidere. 
2. Constituirea biroului. 3. Constatarea 
numărului și a membrilor actuali și a ce
lor, cari se vor înscrie. 4. Alegerea comi
tetului cercual. 5. Eventuale propuneri și 
încheierea ședinței.

Mediaș 8 Decembre 1908.
Dr. Dionisie Roman,

. 1-- > i

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 10 Dec. In ședința 

de eri a dietei dep. Dr. /. Man iu a 
interpelat pe ministrul de justiție în 
afacerea înlăturării unei cruci româ
nești de cătră locuitorii maghiari 
din comuna Kiralyfalva și în ces- 
tiunea atentatului săvârșit m contra 
„pietrii [Libertății" și a crucii de 
peatră dim dealul viilor din Blaj. 
In discursul prin care deputatni Ma- 
niu a motivat interpelarea sa, dupăce 
face istoricul celor întâmplate, spune 
că aceste atentate detestabile se pot 
atribui numai agitațiunilor pressei ma
ghiare, față de care procurorii ma
ghiari nu iau nici o măsură. Dep. 
Maniu mai spune, că deși s’a făcut 
îndată arătare la judecătorie, nu s’a 
făcut nimic din partea forurilor com
petente. Prin urmare întreabă pe mi
niștrii, dacă sunt aplicați să dispună 
ca ordinea să fie restituită, încât Ro
mânii din țară să nu se simtă într’o 
stare afară de lege?

Ministrul de justiție Gunther ră
spunzând, spune că dep. Maniu exa
gerează și că judecătoriile maghiare 
sunt nepărtinitoare. Intre altele spune 
și mareaRminciună, că procurorii în 
cazuri de agitație nu fac nici o deo
sebire înwe foile maghiare și române.

Dep. Ivanca: Când s’a făcut unei 
foi maghiare vre-un proces pentru agi
tație în contra naționalităților?

Ministrul mai spune că gendar
merie a primit ordin să iacă cercetări.

Dep. Maniu replică, că a între
bat Duminecă la judecătoria din Blaj, 
dacă s’a făcut ceva în urma arătării 
în afacerea atentatului din Blaj. I s’a 
răspuns că : nu ! Prin urmare se miră 
de cele spuse de ministrul Gunther, 
a cărui datorință este să liniștească 
spiritele și să condamne faptele să
vârșite. Prin urmare nu ia la cuno
ștință răspunsul.

Oradia^mare, io Dec. en a avut 
loc alegerea de deputat dietal în cer
cul Bihorului. A fost ales cu majori
tate de voturi" independistul Nadânyi 
Kâroly. Candidatul socialist Dr. Mihai 
Tarjân a rămas în minoritate.

ViSîia, 10 Bec. In ședința de eri 
a camerei austriace deputății cehi-ra- 
dicali au provocat din nou scandal prin 
lluerături și bătând în pupitre, voind 
să împedece pe prim-ministrul în dis
cursul său. Aceasta însă nu le-a suc
ces și astfel ministrul Bienerth și-a 
putut spune părerile sale asupra si- 
tuațiunei create în Boemia. Intre al
tele ministrul a spus că în curând 
se vor face propuneri concrete pen
tru a realiza o împăcare între Cehii 
și Germanii din Boemia. Deasemenea 
a declarat, că guvernul va prezenta 
în Ianuarie un proiect de lege privi
tor >a înființarea unei facultăți de 
drept cu limba de propunere italiană.

Sibiiu, 10 Dec. Din cauza epide
miei de tifos, care bântue îndeosebi 
între soldații staționați aici, coman
dantul corpuîui de armată are de 
gând să transforme o cazarmă în 
spital iar pe soldați să-i trimită în 
comuna Orlat.

Belgrad, 10 Dec. Comitetul revo
luționarilor bulgari din Macedonia a 
ținut o conferință la care șeful de 
bande Sandanski, a declarat, că de
oarece nu se pot aștepta multe dela 
parlamentul turcesc, revoluționarii 
vor începe în curând lupta.

Sei’ajeVO, 10 Dec. Comanda mi
litară de aici desminte știrile despre 
pretinse ciocniri în Bosnia și constată 
că atât in interiorul Bosniei cât și la 
graniță totul e în liniște.

GettiDje, 10 Dec. In memorandul 
ce l-a adresat zilele trecute guvernul 
din Montenegro puterilor semnatare 
a tratatului din Berlin se cere drept 
despăgubire pentru anexarea Bosniei 
ținutul Spizza.



Pagina 6 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 263.—1908

Apel.
Se apropie Sărbătorile Crăciunului; 

ca de obiceiu Reuniunea femeilor române 
dorind să ajutoreze fetițele sărace dela 
școaleie noastre elementare cu îmbrăcă
minte, ia pe calea aceasta inițiativa unei 
colecte, rugând pe toți binevoitorii săra
cilor, să contribuiască cu obolul lor la a- 
ceastă faptă umană de binefacere. Ofran
dele binevoitoare se vor primi de cătră 
președinta Reuniune! Maria B. Baiulescu, 
Târgul Grâului Nr. 5 până la terminal de 
6/19 Decemvrie a. c. Pentru înlesnirea On. 
public locuitor în suburbii vor încassa și 
membrele din comitet d-na Maria. D. Lu
pan pentru Scheiu și d-na Maria Maxi
milian pentru Brașovechiu, unde va urma 
și colectarea prin case în cazul necesar.

Brașov. 20 Noemvrie 1908. Maria B. 
Baiulescu, președinta Reun. fem. rom. din 
Brașov.

Dela Clubul Bom&n din Vientt. 
Mulțămit.ă publică și dare de samă despre 
contribuțiunile marinimoase încurse în 
cassa Clubului in anul 1908.

Dintre membrii onorari proclamați în 
Iunie anul curent au donat bibliotecei 
^Clubului Român« : ^Academia Română« 
București căți în valoare de 1000 cor. 
»Astia« Sibiu cărți în valoare de 100 
cor. și Domnișoara Mina Cosrna 3 albu- 
muri modele pentru lucruri de mână na
ționale în preț de 48 cor.

Ca membrii fundatori sau înscris: 
liustritatea Sa D 1 general Alexandru Lupu 
protectorul »Clubului Români cu 250 cor. 
liustritatea Sa D-na Elena de Popovici ! 
nasc. Contesa de Logoteti cu 100 cor. 
D na Elena Hossu Longin nasc. Pop de | 
Bașesci cu 50 cor. D-l Dr. George Dobrin . 
advocat Lugoș cu 50 cor. și D-l Dr. Lazar 
l’opovici medic Viena cu 50 cor. Ca do- 
națiune pentru scopurile Clubului au tri
mes Iluștritățile Lor Domnii Anton și 
Alexandru de Mocionyi câte 100 cor.

Ca răsunet la apelurile pentru fon
dul >Casei Daționale« a >Clubului Români ' 
c.a membriiifondatori sau înscris : Exce eu- . 
ția Sa D-nul Dr. Victor Mihalyi de Apsa 
Melropoht gr. cath. român la B'aj cu 50 j 
cor. D 1 Damian Popescu paroch gr. or. 
in Ofcea (Bârânyos) cu 50 cor. și D-l loan 
Petrovici paroch gr. or. în Ciclova-Romană 
di 50 cor. i

La fondațiunea ^General Lupin a 
cărei piatră fundamentală am pus-o la 18 
Oct. a. c. cu ocasia aniversării de 70 ani 
ai acestui merituos fruntaș al nostru și 
< are fundațiune are de scop a crește și 
subvenționa negustori și meseriași români 
ca membru fundator s’a înscris societatea 
academică »România Jum'< cu 50 cor. Au 
i ontribuit mai departe următorii Domni 
si Doamne: Consilier Vasile Morariu 20 
cor, Consilier Dr Pamfll Dan 10 cor., Dr. 
Lizar Popovici 10 cor, Gavril Precup pro- 
h.-.șor Blaj 5 cor., Dr. Turcu Iosif 5 cor., 
Virgil Bontescu Briin 5 cor., Dr. loan 
Cupărescu 10 cor., Nicolae Sandulovici 8 
vor., Severian Zugrav 5 cor., Maria Mora 
rin 10 cor., Dr. George Dobrin Ltigoș 5 
or. Dr. Virgil Cioban 5 cor, George 

Ștefani 5 cor, Alexandru Barbu 10 cor., 
Dr. Victor Roșea 10 cor, Nicolae Roșea 5 
cor., Cons her Monastersky 2 cor., Ceorge 
Viteucu 10 cor., Miltiade Nicolescu 10 cor., 
ur. Marius Sturza 10 cor., Teodor Moldo
van 2 cor., Nicolae Bălan 5 cor., Ion Lu- 
rr>șan 5 cor., Traian Nedeicu 2 cor., Petru 

Gbimboșa 5 cor.. Sever Pop 1 cor., D-na 
Dr. Urzică România 5 cor., Dionîsie So- 
lonea 4 cor., Ana Avram 4 cor., Gramma- 

<»viei secretar ministerial 5 cor., Dr Sterie 
Ciurcu 10 cor., Opincar Nicolae 2 cor., C. 
Hrstiuc 2 cor., Căpitan Popovici 5 cor., 
-i familia Brăila 4 cor.
Leorge Vitencu, Miltiade Bioolescu,

președinte. cassier

zoo ozmzxzb.
Producerea săinâiiței de trifoiu

După cum am văzut, nu numai din 
liublicațiunile unor foi economice, ci chiar 
■ i din cataloagele unor neguțători de . 
: ..minte, prețul sămânței de trifoiu s’a ’ 
urcat în anii din urmă într’un mod vădit, i 
() dovadă aceasta destul do bună, că, pro
ducerea sămânței de trifoiu de pană acum, i 
nu mai poate împăca trebuințele de peste ; 
an ale economilor, cari precum se vede, 
din an în an se ocupă într’o măsură tot 
mai mare și cu cultura acestei, plante de 
iiutreț. |

De altă oarte, poate că chiar și culti
vatorii de până acum ai săminței de tri- 

iiu, vor fi făcând unele greșeli, de nu 
- poate arăta o roadă mai bogată peste

an și din aceasta sămânță, așa că negu
țătorii au trebuit să mai urce și prețul 
aceleia în dauna culturii trifoiului, atât 
de folositor pentru fiecare economie de 
câmp și vite.

împrejurarea aceasta ne dă prilej, ca 
să atragem luarea aminte a economilor 
noștri, cari adecă se ocupă cu cultura 
acestei plante de nutreț, asupra produc- 
țiunei sămânței de trifoiu, arătându-le 
totodată și recerințele mai însemnate, cari 
trebue ținute la producerea aceleia.

Sămânța de trifoiu trebue să o ale
gem totdeauna din anul al doilea sau 
chiar al treilea din acea trifoiște, care e 
ceva mai rară, deoarece dacă trifoiul e 
prea des, atunci paiul de regulă rămâne 
ceva mai subțire, prin urmare și sămânța 
va fi ceva mai măruntă. Dacă însă econo
mul nu are astfel de trifoiște, atunci poato 
alege sămânța de trifoiu chiar și din anul 
dintâiu, din a doua cositură, adecă din 
otavă.

Cositul trifoiului de sămânță trebue 
să se facă dintr’odată și pe timp frumos 
și senin, ca adecă să se poată usca cât mai 
bine, căci cosindu-se pe timp mai umed 
sau ploios și neputându-se usca cum se 
cade, se mucezește și se strică de cele mai 
multeori nu numai nutrețul, ci chiar și 
florile și sămânța. Pentru înconjurarea 
acestei scăderi, unii cultivatori do trifoiu 
se apucă și strâng numai florile roșii us
cate ale trifoiului. Pe acestea le pun apoi 
deoparte pe fânaț sau le transportează 
direct acasă, unde lo tot întind și întorc, 
până când se uscă de se pot sfârmi. 
Strânsul acesta de sămânță este foarte 
migălos si în economiile mai mari nici1 
nu se poate practiza, fiindcă e împreu
nat cu prea multă perdere de timp.

Precum e păgubitei1 a lăsa nutrețul 
sau sămânța de trifoiu, ca să se rnuce- 
zească, tot așa de păgubitor este și de a 
aduna numai florile aceluia și apoi a le 
usca în cuptorul de copt pânea, după 
cum fac unii economi nepricepuți, de oarece 
atât în cazul dintâiu, cât și în al doilea 
sămânța își perde uneori cu desăvârșire 
puterea de încolțire. In cazul dintâiu să
mânța de regulă are o coloare neagră- 
surie, iar în cazul al doilea o coloare gal- 
bină-roșcată. Se știe însă, că o bună să
mânță de trifoiu, trebuo să aibă o coloare 
galbină-violetă.

Dacă trifoiștea, din care voirn să 
strângem sămânța, e molipsită ici-colea 
de aurelie și iniță, cari după cum se știe, 
sunt coi mai mari dușmani ai trifoiului, 
atunci pâlcurile acelea să ezaininează și 
însemnează prin anumite semne încă înainte 
de cosit, ca adecă sămânțele acelora, cari 
încă, samână cu cea de trifoiu, să nu se 
amestece cu aceasta.

Trifoiul astfel cosit și bine uscat, se 
cară acasă, se întinde po ario și se îmblă- 
tește cu îmblăciul de mână. Sămânța do 
trifoiu însă se îmblănește foarte anevoie. 
Do aceea în economiile mai mici, unde 
adecă se îmblătește cu îmblăciul de 
mână, trebue întoarsă și bătută și de 
câte 5—6 ori pe un loc. Să ne fe
rim de a ținea trifoiul de sămânță timp 
prea îndelungat în grămadă și neîmblătit, 
căci prin aceea florile, dacă nu sunt 
destul de coapte și uscate, încep a se forbe 
și sămânța se înegrește de tot.

In timpul din urmă, nu numai în 
economiile cele mai mari, dar chiar și în 
unele din cele mai mici, s’au introdus si 
pentru îmblătitul trifoiului anumite ma
șini, cu ajutorul cărora apoi îmblătitul de 
regulă se face mai ușor și mai cu spor 
totodată.. Astfel de mașini mai simple pen
tru îmblătitul trifoiului sunt, sistemul lui 
luliu Radar dela Oradea-mare, care costă 
dela 120—140 coroane. Mai mari ca acestea 
sunt sistemul lui Graepel din Budapesta, 
cari se mână cu abur și costă 3000—3500 
coroane.

In fața concurenței, ce se face bu
catelor mai pe toate piețele europene, 
unii economi mai mari de pământ, au în
ceput în timpul din urmă a se ocupa tot 
mai cu deadinsul cu producerea sămânței 
de trifoiu, pe care o vând apoi nu numai 
aici la noi, ci chiar și în țări streine, câș
tigând astfel sume cu mult mai mari, ca 
din vinderea bucatelor, deoarece o hec- 
tolitră sămânță de trifoiu costă uneori 
dela 160—200 coroane. De aci se poat< 
socoti foarte ușor, de ce mare preț e pro
ducerea sămânței de trifoiu și la ce per- 
deri mari se espun economii aceia, car 
nu o bagă în samă de loc, ci în tot anu 
o cumpără și pe aceea cu prețuri destu 
de mari.

In sfârșit trebue să mai atragem lua 
rea aminte a economilor noștri încă și asu 
prii acelei împrejurări, că adecă aceia 
cari produc sămânță de trifoiu mai mult, 
si astfel le mai rămâne si de vânzare, s 
nu întârzie a. se adresa cătră o stațiun- 
de ale statului pentru ezaminarea aceleia, 

căci altfel pot cădea sub o anumită pe
deapsă în bani.

loan Georgescu.

Numărul jubilar al „Gazetei 
Transilvaniei1' 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 și străinătate.

Venitul curat ce va rezulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" se va da fondului jubilar fen- 
tru ajutorarea ziariștilor româm 
din Transilvania și Ungaria.

Mulțăniită publică.
Cu ocaziunea producțiunei musieaie- 

teatrale împreunate cu dans aranjată de 
cătră îCorul bisericei sfintei Adormiri din 
Brașovul vechiui în seara de 8 (21) No
vembre a. c. în sala Hotelului ^Central No. 
1, au binevoit a contribui preste tacsa de 
intrare următorii:

Mult stimata Doamnă Elena I Săbă- 
deanu 5 cor. Mult stimații Domnii: Arsenie 
Vlaicu, directorul școalelor comerciale din 
loc 5 cor.. Dumitru N. Căpățină 3 cor., 
M. M. 2 cor., Nicolae Arsu 2 cor., Nicolae 
Marica 1 cor., George Vișia sergent-major 
1 cor., Vasile Ivan serg.-major 50 bani, 
Nicolae G. Căpățină 1 cor., Vasile Micu 1 
cor., Ioan Barbu 1 cor., Vasile Cranga în
vățător 1 cor., George Szocs croitor mili
tar 1 cor.

Se constată că intratele totale ale 
acestei producțiuni au fost de 340 cor. 30 
bani, iar spesele au fost de 202 cor. — 
bani din care resultă un profit de 138 
cor. 30 bani adăugându-se la fondul aces
tui cor.

Mulțumim înainte de toate acelor 
Brea stimați Domni și Doamne cari din 
cauza timpului ploios nu au putut parti
cipa țrimițându și însă bogatele lor oferte 
și cu această ocasiune dovedind prin acea
sta că știu să aprecieze și că înțeleg ros
tul acestui cor, și țin cu drag a-i tinde 
mâna de ajutor cu orice preț. Ne simțm 
datori apoi a mulțumi neobositului nostru 
popor hrașovechian, care a participat 
într’un număr foarte frumos precum și 
celor din depărtări frați, cari n’au pregetat 
contra ploii și vremii, care tocmai în seara 
aceea începuse a se schimba, oferindu-ne 
sprijinul prețios. Dumnezeu să le primească 
ofertele făcute și eu această ocasiune și 
să le întoarcă întreit.

Se caue apoi de încheiere să aducem 
prinos de mulțămită harnicului și neîntre
cutului n< etru dirigent Romulus Ardelean, 
învățător, pentru dragostea și bunăvoința 
D-saie ce ne-a oferit prin conduc rea și 
instruarea corului în mod gratuit. Dee 
Creeatorul ca mulți urmași de < ariera d-sale 
să-și aibă acest tinăr învățător dar pe cât 
de tinăr pe atât de pricepător în arta 
muzicală și dornic de a munci pentru 
desvoltarea ei.

Brașovid-vechiu, în 3 Decembre 1908.
Dumitru N. Căpățină, Dumitru Noian,

președinte. cassar.
Dumitru Jaiiu,

secretar.

MULTE Și DE TOATE.

Părul prorocului.
In Ueskub s’a ’ntâmplat o minune 

care a stârnit cea mai mare senzație în 
lumea musulmană. Anume un fulger a 
aprins moșchea (biserica) Iahya Bașa. Moșia 
împreună cu toate scumpeturile, cari se. 
aflau în ea, fu prefăcută ’n cenușă; se 
nimici chiar si amvonul de marmoră. Ne
atins a rămas numai uu lucru : cea mai 
scumpă moaște, ce avea moșia, un fir de 
păr din barba prorocului lor Mohamed.

Acesta se păstra într’un plic, care la 
rândul său era pus în alte treizeci de 
plicuri. Toate acestea au ars; cel din 
urmă însă în care era firul de păr rămase 
neatins: De barba prorocului nu se leagă 
focul. V. V. S.

♦
Serviciu de baloane între Boston și 

New-York.
Ziarul >Standard< atiă din New-York 

că a și hotărit compania de plutire în văz
duh să înființeze curse regulate cu baloane 
între Boston și New-York. Ar fi și 
cumpărat un loc la Boston, unde să fie o 
stație înzestră cu tot ce trebuie pentru 
adăpostirea, dregerea și umplerea ba- 
loanelor.

Ctlrti noi5

Al. Cazaban. Chipuri și suflete — 
Un tânăr scriitor, cu multă vervă și multă 
îndemnare, ne dă în acest volum o cule
gere '’intre cele mai interesante nuvele 
și seh ț . Din toate paginile d-lui Caza- 
b*.n  rasare o mare dragoste de adevăr și 
o mare pricepere artistică. Se part; că au
torul a văz it aidoma toate împrejurările 
t e care atât de meșter știe să le redau. 
Prețul Cor. 1.50.

Platoșa regelui Gheorghe al Greciei.

Regele Gheorghe al Greciei chiar și 
’n frigul cel mai mare se plimbă în 
haine surțiri și fără manta. Își făceau 
cruce Vieuezii, când îl vedeau. Acum 
se rtio că el purta — o platoșă, dar nu 
platoșă împotriva ucigașilor, ci împotriva 
frigului. Și platoșa aceasta nu-i nic de 
fier nici de oțel ci-i de — hârtie. Unor 
«ersoane, cari se mirau că regele rabdă 

un astfel de Irg, le dete lămuriri regele 
însuși.

— >Dacă vreau sau sunt silit sa ies 
fără manta îmi învălui pieptul și spatele 
n hârtie. Bot crepa lemnele de frig, eu 
labar n am<.

Cu această platoșă de hârtie se 
rată craiul Gherghe și la gara din Viena, 
nde i-pre mirarea tuturora pe un frig 
o dsiderabil se scobotî din treD fără 
nan ta.

Oathon Theodorian. Sângele Solove- 
nilor. S .Rectul acestei ruari povestiri 
<-ste o temă a eredităței, desfășurându se 
în <-arirul raporturilor dintre marii propie- 
taii de pământuri și țăranii de pe acele 
pământuri. Autorul cunoște foarte bine 
împrejurările din viața de la țară, si știe 
să ni ie redea cu vigoare. Prețul Oor. 1 50’

O. Sandu-Aldea. Sfaturile unui plu
gar. — Plugarii nostru, de catva timp au 
î. C'-put să simță l psa cărților în care ar 
pun â găsi îndrumările de trebuiuță, în 
difer te îndeletniciri ale gospodăriei. D. C. 
Sandu-Aldt a, ca un neobosit cărturar, 
pricepător în materie, în această caile dă 
o Serie de sfaturi dintre cele n ai de că
petenie. Prețul, 0.50 bani.

Ion Bârseanul. Dor pustiu. — Iată 
în sfârșit o carte care ne spune cern cu 
totul nou. Căci nouă este atât, marea is- 
tarisrire „Dor pustiu1* precum noua este 
și arta acestui scriitor de mare ta et. S’a 
prezis, de un critic autorizat, că acest 
scriitor ne va da lucruri suprmzătoare, și 
ne bucurăm că acea prezicare s’a îndepli
nit. Citiți în această carte: Intnnerecu1, In 
orașul fermecat, Iorgu Hal țk/, sju Fru
moasa Hanurn, și veți vedea ce înseamnă 
„talent literar11.

Ion Bârseanul. Popasuri vânătorești. 
— Cartea aoe^sta, apărută mai dinainte, 
și care dm eroare n’a fost recomandată 
la timp publicului cititor este acum o do
vadă că un adevărat scriitor nu se îm
pacă numai cu un singur fel de a istorisi. 
In paginile acestea de întâiaș dată întâl
nim în literatura noastră de la Creangă 
încoace umorul, bine înțeles, un umor H 
terar, și uu umorul popular. Prețul Cor. 1.50

Ludovic Dauș. Iluzii. — Este un 
roman deșt nat a înlocui cu succes roma
nele în fascicule, scrise și traduse numai 
în vederea uni câștig bănesc, așa încât 
chiar și numai din acest punct de vedere 
cartea d lui Dauș ar trebui să-și afle des
tui cititori. Prețul, Cor. 1.50.

Se pot provoca prin Librăria „Ga
zetei Transilvaniei^ adau’gându-se la preț 
pi ntru porto 20 bani.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșiauu. 
Redactor respona.: Victor Branistn

Scrisorile’ de recunoștință, cari ai 
fost trmise în anii 1902, 1903, 1904, ș 
1905 domnului Albert Miiller, inventaioru 
.■rinei duple electr'i-magnetice R. B. nr. 
86967 în Budapesta V/28 sir. Vadâ<z 34/"S 
le vom aduce pe rând la cunoștința ceti 
torilor. Scrisoarea nr. 3: Sr. die Miiller 
Am comandat 3 cruci electromagnetice Ii 
B. Nr. 86967. fiindcă mi au făcut bine ț 
mie și pretinilor căror li-am dar, te ro 
să-mi mai trimiți 3 cruci la adresa mei 
Cu stimă Herman Kauer în Biserica-Alb; 
— Tuturor cari sufăr de podagră, i-eum; 
astmă, bătăi de imniă, influență și durei 
de șele, se recomandă călduros aparatu 
Orgnalul acesiei scrisori se poate vede 
la ul Albert M tiller, Budapesta V/28 st 
Vadâsz. 34.
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Câte-va cuvinte
asupra focalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
că în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea acelor oameni, a oăror sânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
ospăț. Trebue să fie cine-va care să d ea tine
rimii deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot oe privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va căru'a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și cu 
încredere nectzurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuns însă a destă nui aceste necazuri 
ori și cui, ci trebue să ne adresăm unui 
as!fel dă medic specialist, conștiințios, care 
știe să dea asupra viatei sfaturi bune 
sexuale și știe a *jute  și morburilor ce 
deja eventual există, atunci apoi va în
ceta existența boul «lor secrete.

De e chemare atât de măreață și 
\ pentru acest scop e institutul renumit în 
. toată țara al I) rului PALOCZ, medic de 

spital, specialist, (Budapesta, VIL, Râ- 
koezi-ut 10), unde pe lâDgă disoreția cea 
mai strictă primește ori-cine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor cjilniee 
dr. PALOCZ vindecă deja de anî de dile 
repede și rădică1 cn metodul său propriu 
de vindecare, < hiar și cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilitice, boalele de țeve 
bășică, nervi și șira spinărei, începutul și 
de confusie a minței, urmările onanieirei 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă 
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măturiF, boalele de sânge, de ptele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
«șire separată, in ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedecă, căci dacă 
cine-va, din ori-ce carză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci ou plăcere i-se va da 

/răspuns amănunțit foarte discret prin seri' 
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fiecăruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a m. până la 5 6re 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. in.)

Adresa : Dr. PALOCZ, medic de sp.tal 
pesedabst, Budapesta, VII , Râk6ezi-ut 10.

Se carpetă, preti3.tind.exii f

ii Cremă de dinți indispensabilă | 
11 conservă dinți curați, albi și sănătoși, u

Nr. 194/1908.

Publicare de licitațiune.
Comunitatea bisericească gr.-cat. 

din loc dă în Chirie pe calea licita- 
țiunei publice, Restaurantul său si
tuat în strada lemnelor Nr. 59, de 
care e legat dreptul de cârciumărit 
nelimitat, pe timp de 6 ani, adecă 
dela 1 Maiu 1909 pană la 30 Aprilie 1915

Acest restaurant constă din 4 
odăi, bucătărie, cămară și pivniță, 
are o posiție foarte avant-agioasă și 
următoarele apartamente: curte spa
țioasă provăzută cu șop mare de tră
suri, grajd, șop de lemne și ghețar, 
apoi grădină mare cu popicărie.

Licitațiunea se face cu oferte 
îuchise și verbal și se va ținea în 
ziua de 4 lanuare 1909, la 10 oare 
a. m. în cancelaria biserieei din 
■claustra.

Prețul strigării: 2400 coroane. 
Vadiul 10% din prețul strigării. 
Cauțiunea jumătate chiria anuală. 
Celelalte condițiuni mai detaiate 

precum și ori ce altfel de informa- 
țiuni se pot vedea și se dau din 
partea subscrisului oficiu verbal sau 
în scris.

Oficiul paroohial gr. cat:
Bistrița, la 6 Decernvre 1908.

Gerasim Domide m. p., 
433,1 — 2.) protop. gr. cat.

In cancelaria notarială dinZa- 
latna am cari să știe
lipsii de perfect

limba maghiară și română, se aibă 
scrisoare bună, să fie versați în afa
cerile notariale. Preferiți sunt cei ce 
au diploma de notar.

Condițiuni: unul va căpăta sa
lar lunar 83 cor. 33 fill.; al doilea 
66 cor. 66 ffil. lunar din cassa co
munală; din lucrările private ce le 
va isprăvi 25%, eventual locuință 
liberă constătătoare dintr’o odaie la 
cancelaria. Locurile se pot ocupa 
numai decât. Cei-ce doresc a ocupa, 
unul din aceste posturi sa se adre 
seze la subscrisul.

Zalatna, în 7 Dec. n. 1908.
Inliu V. Aîbini, 

[I—— 3.] noi as-.

TRAIAN A. TODORESCU
prodweent «Ie Vinuri in Vihtjjos (Siria)

lîfemză V.lMUJftI foarte 
buna și curate după

dealurile cele mai renumite dela 50
litri (și en gros) cu prețuri moderate, 
depășituri: musca - maderat, galva, 
Siria, Covasinți și minis. (1— 2.)

Central Vilagos (comitatul Arad).
I,:« «iwrință prospecte g-rntuite.

Conservarea unui

Stomac săraătoș 
consistă mai cu seamă in regulare» mis- 
tuirei, și înlăturarea constinației neplă
cute. Un mijloc probat și pregătit din 
substanțele cele mai bune și mai cu efect, 
escitând apetitul și promovând mistuirea 
oare delătură cunoscutele urmări ale ne- 
cumpătului, dietei neregulate răc-elei și 
constipației, d. e. arsura de stomac, um
flaturi, formaroa de acid peste măsură, 
junghiuri dureroase este HÎAlSftliiaillfi pentru stomac a lui Dr. Rosa dio 
farmacia B. Fragner în Praga. 
KTENT1UNE! Toate părțile %

ambaiagiuJui poartă marca v. 
legală de apărare.

____ l_- Depou general: Farmacia la =
B. FRAGNER, liferant al curți c. și r 
„Zum Schwarzen Adler“ PRAG, Kleîuseite 203. 
kt Silnic espeditie poștală. “£« ®°ke der Nerndâ- ___________ !__:----------- gasse.
1 sticlă întreagă 2 cor., o jura. sticlă I cor. 
Se trimite franco, îri toate părțile mo
narhiei Austro-Ungare, coutra plăți â 
cor. 1-50 o sticlă mioft; â oor. 2 80 o 
sticlă mare; â cor. 4-70 2 sticle mari: 
a cor. 8’— 4 sticle mari; â cor. 22’— 

14 sticle mari.
Deposite în farmaciile Anstro-Ungare și 
la J. v. Torok, Dr. L. Egger și J. Egger, [ 

farmaoiști în Budapesta.

iul, firmă de multi ani recunoscută ca prima 
și foiu-te solidă ;

Prima Pepinerie cu vițe nobiiitate
5»e Târnava.

Proprietar: c a s >• a r i,
Mediaș N-. 24 (Ardeal).

Cereți Catalogul prețurilor !
Catalogul conține scrisori de recunoș
tință din toate părțile țerei. Proprietarii 
de vii, înainte de a comanda își pot 
câștiga siguranța verbal sau prin scris la. 
persoane cunoscute, despre soliditatea 

firmei de sus. [351,12-31.]

Abonamente Ia 
„Gazeta Transilvaniei11 

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

Atragem atențiunea fiecăruia 
ca dacă tușește, e răgușit, cu flegmă, 
n’are poftă, a<udă noaptea, se simte slab, 
abătut, sau la careva din familie vede 
asta, — să-și aducă îndată

Sirupnl de miere de teîu
a Iui C9K8Ax-:.XV 

care împetlecă lățirea răului.

Siropul de miere de teiu 
a lui «lifcKAV

întrece toate leacurile de acest fel, li
niștește tușea, înceată scuiparea de sânge, 
topește minunat flegma, îmbunătățește 
pofta și înceată neplăcuta asudare de 
noapte. La expoziția engleză a fost dis
tins cu medalia de aur! O sticlă de 
mustră 3 cor,, o sticlă mare 5 cor., și 
3 sticle mari franco 15 cor. Le expe- 
dează, după trimiterea bauilor înainte 
ori cu rambursă.
Apoteca „Apostol^ a lui Orkeny 
Budapesta, Jozsef-koriit 64 (Depozit 91).

(431,1—10.)

HIC0LA1 BOHCSA, | 
primul maestru român de apaducte, canalisări, 

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

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

tutului orășănesc.

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

cu lucrări în branșa mea.

Pleca fu și sosirea trenurilor fie stat m. ung. în Brașov.
Valabil din 1 0:t. st. n. 1908 șî până în 1 Main st. n. 1909.

Plecarea trenurilor Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'46 mim dimin.
II. Tr. aceel. (peste Olușiu) la 6. 2‘45 m. p. m. 
m, Trenul de pers, la ora 7’30 min. sera.
IV. Tr. aocel. p. Aiad la orele 10’26 m. săra.
V. Tr. aocel. p. Arad la orele 6 05 min. dim.

Dela Brașov la Bucurase!:
I. Trenul de persons Ia ora 3’20 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 12’00 m. p. m.
III. Trenul aceel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la orele 7’47 sâra. *

* (care circulă numai la Predeal''.
V. Tren accel. la orele 4 59 min. dimin.*

(*  pănă la 15 Noemvrie)

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk 
și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt la 6ra 8’41 min. a. m.*

III. Trenul de per. la ora 3’05 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda\

IV. Tren de pers, la ''rele 7’00 m. sera.*
(*  au legătură numai la Szepszi-Szt.-Gybrgy).

Dela Brașov la Zernescî (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.

IL Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m.
111. Tren mixt la ora 9 46 sera.

Dela gara Bartolomeiu la Făgăraș:
I. Tren de pers, la ora 4’37 min. dimin.
II. Tren lă ora 7'57 minute dimineața/*

III. Tren la ora 1 09 minute p. m.
(are legătură pănă la Nagyszeben sos. 8’59 seara).
IV. Tren la ora 3’27 minute p. m.*
V. Tren la ora 5 17 minute p. m.

(*  pănă la Feketehalom.)

Cursul Ja bursa din ’Viena. . 
Din 10 Decemvrie n. 1908.

Renta ung. de ?ur 4%.................... 109.70
Renta de corone ung. 4% ■ • ■ 91.45
Impr. că: . fer. ung. în aur 3'/2°/o • 81 —
Impi. căii. fer. ung. în argint 4% . 92 50 
Bonuri rurale croate-slavone . . 93 50
Impr. ung. cu premii ..... 17875 
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 135.—
Renta de hârtie austr. 42/1(l • • • 94.70
Renta de argint austr. 42/10 . . . 94 65
Renta de aur austr. 4°/0 ■ ■ - .114 75
Renta de cordne austr. 4% . • . 94 90
Bonuri rurale ungare . . . 84.75
Los.iri din 1860 ...... 150 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit 720.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 620 25 
Acții de-ale Băncei austro-ung. . 1726.— 
Napoleondori................................. 19 12
Mărci imperiale germane . . . 117 05
London vista........................ . 239 60
Paris vista...................................... 95 47%
Note italiene................................ 95 10

«ursul pieței Brașov 
Din 11 Decemvrie n. 1908.

Bancnote rom. Cu
Argint român
Lire turcesc! îl

Set îs. fonc.Albine 5°/< 
Robie Rusesc! 
Napoleondori.
Galbeni
Mărci ger i ane

îl

W

»

n 18.80 Vend. 18.70
18.70 „ 18.80
21.40 „ 21.70
100.- 101.-
2 51% ; . 2.3)

19.04 , 19.11
•11.20 H 117’35
117.20 12.101

ăj

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brasjy;

I. Tren âcA p. Arad lâ dfele 4’52 xn. ditii.
II. Trenul de persons la ora 7’12 dim.

III. Tr, accel. peste Clușiu la 6.2’09 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 8’50 min. săra.
V. Trenul accel. la ora 10 00 seara.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7‘28 min. dimin. 

(numai dela Predeal).
II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
IU. Trenul pers., la ora 4’55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9T8 min. sera.
V. Trenul aocel. la ora 10 14 min. seara.*

(*  pănă la 15 Noemvrie).

Dala Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 
la Brașov:

I. Trenul de persons la ora 8.16 m. dim.*
(are legătură cu Ciuc-Sereda).

II. Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.*
III. Trenul mixt, la 6ra 6’33 m. s6ra. *
IV. Tren mixt, la orele 10’08 m. sdra.

(*  au legătură cu Ciuc-Gyimes).

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’12 min. dim.

II. Trenul mixt la 6ra 1’39 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 7-07 sera.

Dela Făgăraș la gara Bartolomeiu:
I. Tren la ora 6'41 min. dimineața.
II. Tren la ora 9’38 min. a. m.*

III. Tren la ora 11’50 min’ seara.
IV. Tren la ora 6’28 minute p. m.*
V. Tren la ora 9 41 minute seara.

(*  dela Feketehalom.)
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Vița altoită! Viță altoită!Viță altoită!Institut indigen, Banca de asigurare
„TRANSILVANIA**

dim S 3 b i s ts
' întemeiată la anul 1868 —

ies SibgB&Bj strada ©ssnădăei bîb*«  a» (edificiile proprii), 
asigurează în cele mai avantagioase condiții:

iw- contra pericolului de incendiu și esplosiuue, -w 
efliflcii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutrețuri ji alte piiicte economice etc. 

asupra vieții omului w
în toate combinațiile, capitale pentru cașul moi ții și cu teunin 
fix, as gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vie;ira 

întreagă etc. etc.

Asigurări goojwra&e fără cercetare medocală. 

Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului. 
Valori asignrate contra incendiului: Capital asigurat asupra, vieții:

9«»sSI6.4S& cor» UI 0908^b4ă4 coroane.
Dela întemeiare institutul a solvit:

pentru desjăg. fle incendii 4,484.278-83 cjt. capitale asig. pe vieața 4,028.11312 c 

Oferte și informațiuoî se pot primi dels: Direcțiunea în Sibiiti, 
strada Cisnădiei nr. 5 etațjiul L, curtea I, și urm agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița, Cluj, și Oredea-vnare precum ș> de a subagentii 
din tdte comuuele mai mari. ’ 1

Un cuant mai mare de altoi 
(„Hiparia Portalis") după metoda 
toarele specii:

Soiuri pentru vin ai!»:
Rizling italian (Olasz Rizling) 

1?"? l_ . .
Mustoși (Musztos feher) 1000=200 
Goartie^i, Iordovană (Iărdovăny)

1000 buc. =220 
Galbini (Mezes feher) 1000 = 200 
Fetești (Erd, Leâ >yk<) 1000 = 200 
Mestecați (Vegye.< borfdi)

1000 buc. = 200 
Rulendi (Rulănder) ÎCOO^ =200 
Șm’glrră (Som. Furm’nt) 1000=200 
Ezerjo 1000 buc. = 200
Bacator 1000 „ =200
Silvan verde (Zold Szilvâny)

1000 buc. = 200 
Chasselas Napolebn 1000 b. = 200 
Muscat Lunel 1000 buc. = 220 
Muscat Croquant 1000 „ — 240
Slancamenca (roșie) 1000„ =240

de 
cea

1000 buc. = 200 cor.
«

torile Oră,ci-uLnu.l-cLi h. a i n e 'bune

<1

n

n 
>> 
n 
n 
n■f

<D

a:

GHETE
C3b»»s« Halina

I Clmne de vânat.'

, Aviz impwtâtat.
' Aduc la cunoștința Onoratului public din loc și îupreju- 

rime că mi-a sosit un mare asortiment de stofe fran
ceze și engBeze,

Prăvălia de stofe din Brașov 
P» PMVEL Co^pa?

Brașov, Strada Michael Weiss Nr. 26.
In prăvălia mea se lucrează ; 

militare cele mai elegante haine d 
după croiala franceză și engleză se pr 
aranja după 
recerințele 
cele mai mo
derne.

Eu cred, 
că Ou. pu
blic poate a- 
vca toată în
crederea în 
mine, care 
am fost dis
tins pentru 

lucrurile mele 
bune în anul 
1906 la Expo- 
siția generală

î: n x &

X
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atât hî&lme cewâie cât și 
e bărbați după măsura și 
egătf-ște în • .ppriul at- lier

română d u București cu metMia de argint șî Diplomă de reMir.oșt^ță. 
Comande din provincie se esecatâ prompt și ieftin.
IVSare msigazm des Manjete și gulere de pânză. Mau- 

jete și gulere de cauciuc. Butom pentru manjete. Măouși de 
iarnă blănite de Glasse și de lână cu prețurile cele mai ieftine.

firzncia, fi®» SP&VEl. & <’omp.s Brsșow.

ncâlțs 16
Si

vi^a cl. I-mă, altuiți în viță americană 
mai bună (altoirea în mușchi) în urmă-

Soiuri pfcntru vin roșu:
Burgundi mare (Nagy Burgundi) 

1000 buc. = 200 cor.
Lugoj ană, neagră (Nemes Kadarka) 

10C0 buc. = 200 cor.
Carben°t (Carbenet franc)

1000 buc. = 200 cor. 
1000 „ =200 „ 

desert (de masă) csemege: 
blanck croquant (alb) 

1C0 buc. = 22 cor. 
rouge croquant (roșu) 

100 buc. = 22
Muscat Alexander (alb) 100 = 22 
Muscat Passatutti (alb) 100 = 24 
Muscat Ottonel (alb) 100 = 28 
Muscat Hamburg (negru) 100 = 30 
Kossuth Lajos (alb) 100 = 30 
Suvenir de mileniu (alb) 100= 40

Merlot
Soiuri de
Chasselas

Chasselas
n
n
n
n
D
n
H

(Genuai or âs (alb) 1000 buo. = 40cor.
1 1 n == 1 )>

1000 ,, = 80 „
circa-. 800,000buc.loze

J1
n
n
n 
n

Oriașul de Genua 
Caaba gyongye (alb) . . : . .
Altoi olasa Il-a.............................

circct-. 800,000 buc. loze V iții americană (sălbatică) :
Riparia portalis cl. I-mă dela 6 mm. în sus groasă 45 cm. lungă 1000 buc. = 17 cor. j 
Riparia portalis cl. I-mă dela 6 cm. în sus groasă 120 cm. lungă ;

(din care se pot face 3 bucăți) (a'toi)...................  1000 buc. = 50 cor. |
Riparia portalis cu rădăcină.....................................................  1000buc. = 40 cor.
Vită nobilă (europeană) dela 6 mm. groasă 45—50. cm. lungă

(mai multe soiuri).................................. 1000 buc. dela 8 cor. în sus.
Aceia cari au trebuință de viță sălbatică pentru altuit, sunt rugați ași 

face comandele cel mult pănă în 10 Novembre 1908 și totodată, a-mi faoe cu
noscut cât de lungă să fie tăiată; după 10 Noemvrie prețul viței sălbatice se 
va urca (ridica). La comandă rog, a-se trimite */ 3 anticipați) ne, adresa să se 
scrie legibil indicându se posta sau stațunea căii ferate Pachetarea să va face 
cu îngrijire socotindu-se spesele proprii. Reclamațiunile se iau în considerare 
dacă sunt făcute cel mult la trei zile după primire. La oomande mai mari vând 
și pe cambiu pe lângă cavenți buni, terminul solviiii 1 Octomvre n. 1909.

Sâncel—Szancsal, u. p. Balâzsfalva. Ioan JB&rhat,
(863,7—10.) îav. producem de altoi.

M

□

Primul atelier român de curelărie.

Primul atelier de curelar român YASILIE MUSCALU 
BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7.

Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur
Ate!!erwl aateta «Ie etaaTBarie

provăzut cu tot felul de hamuri de lues și pentru 
lucru din piele de blanc; precum și tot felul de 
curele de încins, d. e. șerpare de piele de tot 
f eBui: negre, gaibine, de covor cu ținte, care 
este sub conducerea mea proprie.

Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 
enfere, geante de călătorie și pungi.

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu 
să află gata : plosei de lemn în orice mărime, îmbrăcate 
in curele Hne.

Cu stimă Vasilie Muscalii.

PREȚURI MODERATE. I

I
i
i

cnghiai americane pentru Dame, Domni și Copii 
5’wjj»uei albi de aliasJ Cisme de lucru 
Papuci sili C3b»»b« Halina
a'itp.s.-i de dans | ț’oM«».»e de vânat.
?“«;>!■ .-i .j» giunijSîitâ' s’:5-:»c de călărit.

" ;bjb4-â călduroși GaaiasBe. 
EEjBjssaeâ da postav. | Gaiwei.

P rsîiB’as JtBamc, Blossasfel și
Calitate solidă. — Magazin de încâlț.ămhr‘e — base

Fx«on mode'll.

ÎSSBele cu șinoare. 
cu nasturi.

disete cu zug. 
<55ieSe de voi jiu 

de casă

asortiment
ALFRED IPSEU Kronstadt,

Stradi Vămii ur. 38, (vis â vis de Cafeneaua Transilvania).

Antreprise ie pompe funebre
3- Tutsek. 

ISrașov, Strada 3®orții VTa% 3.
vâs»ă-vis ££e Băcăma Steua Bosse»

Recomandă Onor, public ia cașuri de morte, așe4ămentul 
seu de înmormântare bogat asortat în carl tote obiectele, 
atât sorrels mai de rend, cât și cele mai fine, ae pot că
păta csg seftâne»

Comisiuue și fliejptfcîâ de SWFSHEE'ii de gSWtol ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor gicriurfilor de fiesem, de 
saetal și hnitaținm de metal și de lesam de

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele inai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 și cu'4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută jprompt șâ ieitÎMi, i a u 
asupră-mi și trsMisjportiBrB «Ie morti sas 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
58-—*____________ Ț^seL

Eiipograjp A, Muieșianu, Brașov.


