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Centenarul lui loan Popazu.
Ziua de astăzi este o zi însem

nată pentru biserica și școala română, 
este o zi scumpă mai ales Românilor 
din Brașov și din întreaga țară a 
Bârsei. Se împlinesc astăzi o sută de 
ani dela nașterea neuitatului și feri
citului archiereu loan Popazu.

Ce a fost și cine a fost loan Po
pazu pentru Românii din acest colț 
al țării, știm cu toții, o știe fiecare 
elev dela școalele noastre de aici, 
loan Popazu a fost un fiu al Brașo
vului, a cărui nume este exprimat 
cu pietate și cu mândrie de toți Ro
mânii. In cariera sa preoțească el a 
ajuns treapta înaltă de archiereu și 
în calitatea aceasta a păstorit mulți 
ani dieceza Caransebeșului conținând 
cu credință și devotament opera cea 
mare, opera întăririi bisericii și așe
zămintelor ei și a lățirii culturei na
ționale în sânul poporului român. 
Cu toate că lucrarea uxct bărbat 
a înaintat crescând și având tot mai 
mari și mai frumoase rezultate, pen
tru Românii din Brașov totuși este 
și rămâne cel mai strălucit period al 
activității iui loan Popazu acela, în 
care ii stat în fruntea comunei bise
ricești de aici ca preot și protopop 
A fost un lung șir de ani de cel mai 
îmbucurător progres, de cea mai fru
moasă și nobilă însuflețire pentru jege 
și neam și pentru ajungerea înaltelor 
scopuri dela cari atârnă bunăstarea 
și fericirea obștească.

Și nu se poate pronunța numele 
Popazu fără ca să-ți revoace în me 
morie acele timpuri binecuvântate, 
când între Rumânii din Brașov și jur 
domnea cea mai strânsa și frățească 
bunăînțelegere, când se întreceau 
unii pe alții în fapte bune și jertfe 
aduse pe altarul culturei românești; 
nu se poate pronunța numele neui
tatului protopop și albiei eu fără ca 
să-ți înfățișezi palatul școa'elor noastre 
centrale și cu tot ce s’a făcut pe 
lângă ele pe terenul școlar în anii 
epocei de regenerare. Căci acela, care 
îndemna, încuraja și conducta și
rurile poporului, ca să care pietriie, 
varul și uasipul la această măreață 
clădire, a fost loan Popazu.

Dacă securea să se adune cu to
ții și să-și împreuna puterile pentru 
ca să poată produce rezultatele a- 
ceste mărețe, protopopul Popazu era 
chiagul, care-i apropia și lega unii de 
alții. Avea o puternică înrâurință su
fletească asupra for, fiind-că tot ce 
făcea și lucra, făcea și lucra eu de
plină sinceritate, cu convingere și cu 
toată căldura inimei. Ca om de ini
mă, drept și iubitor de oameni, el îi 
atrăgea pe toți ia sine, îi îmbărbăta 
și însuflețea și toți se grăbeau să în
tre în serviciul cauzei celei mari și 
sfinte, pentru care protopopul luase 
apostolia. Ce timpuri binecuvântate, 
când cu toț'i puneau umăr la umăr 
și s’.jitau unii pe alții în bine și în 
rău cu inima deschisă și cu toată 
dragostea frățeasca!

loan Popazu susținea cele mai 
strânse legături frățești și cu con
ducătorii ziarului nostru, de fericită 

aducere aminte, din acele vremuri. 
Numai așa se poate explica puter
nicul sprijin ce l’a putut da și l’a 
dat „Gazeta“ mișcărei și lucrărei de 
atunci pentru realizarea țântei su
blime ce și-au pus’o Românii brașo
veni în frunte cu vrednicul lor pro
topop.

Astă-seară școlarii dela institu
tele noastre vor serba în sala festivă 
a gimnaziului memoria lui loan Po
pazu, iar mâne se va continua ser
barea printr’un parastas solemnei în 
biserica sfântului Nicolae. Fie ca a- 
ceastă serbare să încălzească inimile 
și .-ă înalțe spiritele Românilor din 
Brașov, pregătindu-le și întârindu-le 
pentrn luptele viitoare ce le reclamă 
bmel nostru obștesc în măsură 
mai mare ca ori și când.

Fie ca imaginea nobilă și 
mare a lui loan Popazu să redeștepte 
cu nouă puteri în iDimile tututor acea 
dragoste între frați, care singură poate 
să-i facă capabili de munca și de 
jertfele ce le reclamă dela ei timpul 
critic de azi!

Strămutar&a sediului negocierilor au- 
StrO-îurcești. După cum află ziarul »Die 
Ze i« negocierile dintre Austro-Uniraria >i 
Turcia nu se vor mai continua la Con- 
stantinopol ci Ia Viena. Ștrea aceasta a 
primit-o ziarul vienez dela ministerul de 
externe din Londra. Astfel deci Reșid pașa 
va conleri de aici înainte direct cu baro
nul de Aehrenthal.

Greva generală Știrile ce ne sosesc 
despre decursul grevei generale și etectele 
ei sunt de două feluri: In cercurile socia
liste și socialisto-file se susține, că greva 
a reușit, că în ziua de 31 Decemvrie în 
Budape-ta au stagnat toate: tramvaiele 
și birjile n’au circulat, cafenelele au fost 
aproape toate închise, fabricile în cea mai 
mare parte n’au lucrat etc. De altă parte 
lapoitul oficial, precum și foile guvernului 
ca și acelea cari nu simpatisează cu so
ciali tii, spun că greva generală a suferit 
fiasco, că mai în toate iabricele s’a lucrat 
și în multe cafenele și restaurante au fo.-t 
închise ușile și obloanele numai de fiica 
demonstraiiunilor, dar pe delături puteau 
întră oaspeți și se dedeau mâncări .-i beu- 
turi și că din 100,000 muncitori n’ar fi 
participat la grevă a 10-a parte, așa că 
începând de pe la amiazi, orașul și-a re
dobândit circulația normală. Foile ne sară 
însă n’au putut să apară și n’au apărut 
nici cele din dimineața zilei de anul nou. 
In seara do anul nou muncitorimea a ținut 
vr’o 10 adunări publice, pentru a protesta. 
Adunările au decurs în liniște. Cei mai 
mulți dintre vorbitori au amenințat că la 
primăvară și vară pe timpul secerișului 
vor întreprinde o acțiune radicală în sens 
grevist. In decursul zilei s’au întâmplat 
în Budapesta mai multe excese și 92 per
soane au fost arestate. Ziarul socialist 
»Nepszava« de Joi dimineața a fost conlis-

generale.
Și în Cluj a fost declarată de cătră 

conducerea socialistă greva generală, dar 
ea a avut un efect foarte slab In Cluj au 
putut să apară, deși în ediții în mărime 
redusă, și ziarele în dimineața de prima 
Ianuarie. Chelnerii au făcut grevă numai 
până Joi sara la 6 oare. Așa că dela 6 
toate au mers ca și cum nu s’ar fi pe
trecut nimic. Joi după amiazi social-de- 
mocrații au voit să facă o procesiune de
monstrativă prin stradele Clujului, au fost 
însă împedecați de poliție Demonstranții 
s’au opus la început provocărei, de a se 
împrăștia, poliția i-a atacat lovind cu să

biile în dreapta și în stânga. Patru inși 
au fost grav, iar mai mulți ușor răniți.

Gonfsrența balcanică nu se va mai 
întruni Ziarul englez >Morning Posta pu
blică în numărul său de eri un articol, în 
care arată că de oare ce Austria nu ac
ceptă convocarea unei conferințe interna
ționale decât cu condiția ca cestiunea a- 
nexărei Bosniei și Herțegovinei să nu fie 
discutată, conferența n’are nici o șansă de 
a se întruni. Nici o putere, care ține la 
onoarea sa, nu va putea participa la o 
asemenea conferență, în care cestiuni de 
o importanță așa de mare cum e anexa
rea Bosniei și Herțegovinei să nu fie dis
cutată. Sprijinul pe care baronul Aehren
thal l’a promis Bulgariei e dovada cea 
mai evidentă că între ministrul de externe 
al Austro-Ungariei și țarul Ferdinand a 
existat o înțelegere prealabilă și că de co
mun acord și-au făurit planurile de acți
une. Intre anexarea și declararea indepen
denței n’a fost o simplă coincidență. Ceea 
ce reiese, în chip neîndoios din atitudinea 
Austriei față de convocarea conferenței, e 
că un acord european nu mai e cu pu
tință. Guvernul englez nu are intenția să 
provoace vre-un conflict și nu voește să 
se pună de-a curmezișul acțiunei Austriei, 
totuși, un protest este la locul lui.

Bulgaria construește forturi. Camera 
bulgară va fi convocată în sesiune extra
ordinară în cursul lunei ianuarie. Guver
nul are intențiunea să-i prezinte un bud
get extraordinar de 50 milioane lei pen
tru construcții de căi ferate si noui for
turi.

Din camera turcească. In ședința de 
alaltăeri a camerei turcești s’a discutat 
interpelarea dep. june turc Djahid privi
toare la politica internă și externă a Tur
ciei. Deputatul grec Buschio cere ca ces
tiunea Cretei să fie ștearsă de oarece nici 
discursul tronului, nici adresa nu ating 
acea cestiune. Declară că interpelatorul 
nu poate avea monopolul patriotismului 
ci urmărește alte scopuri de oarece este 
și ziarist. (Sgomot, desaprobări). Deputatul 
june-turc, Risa Tevfik, caută să calmeze 
Camera zicând că este convins că toți de
putății otomani și creștini sunt la un fel. 
Președintele întrerupe zicând că nu tre- 
bue să se facă nici o deosebire. Risa j 
Tevfik continuă zicând că toți otomanii 
își vor face datoria și că vor apăra inte- • 
resele patriei. Deputatul grec Cosmidis 
caută să potolească efectul produs de vor
bele lui Buschio. In cele din urmă inter
pelarea este admisă și Camera decide a 
se î,ivita marele vizir la prima ședință 
după Bairam și după Crăciunul ortodox 
la 11 Ianuarie st. n.

După ședința Camerei a avut loc în 
palatul Yldiz un dineu. Au luat parte la 
dineu marele vizir și ministrul de interne 
în uniforme și cu toate decorațiunile. De
putății erau în redingote. In tot timpul 
dineului a cântat muzica palatului. La 
sfârșitul dineului, primul secretar a citit 
un discurs al Sultanului, care iși exprimă 
satisfacția că poate primi pe aleșii națiu- 
nei și promite că va menține și va res
pecta în totdeauna Constituția declarând 
că acela care o vede < u <<chi răi este in
amicul său. Deputaiii isbuc.niră în aplauze 
și Sultanul fu îmr’atâta emoționatîncât ochii 
i-se umplură de lacrimi. După dineu sul
tanul se plimbă printre deputați. cu cari 
s’a întreținut în chip cu totul familiar.

Catastrofa din Italia,
Opera de salvare a celor nenorociți 

în urma grozavului cutremur de pământ 
s’a început pe întreaga linie. Zilnic sosesc 
ajutoare din toate părțile. Darul de 50,000 
fr. a Maj. Sale Monarchului nostiu a sosit 
cel dintaiu și a produs o colosală impre- 

siune. Italienii din Rio de Janeiro au trimis 
100,000 fr. iar vasele de răsboiu engleze 
au adus dela Gibraltar 30,0 0 paturi. Două 
vapoare germane aflătoare în Messina au 
primit ordin dela împăratul Wilhelm de a 
merge la Messina să dea ajutoare victime
lor. Soldații și marinarii italieni, francezi, 
ruși și germani continuă fără încetare 
munca de salvare.

De altă parte presența Regelui și a 
Reginei la locul desastrului este o mare 
mângâiere pentru cei nenorociți. Regele 
vizitează toate satele de pe coasta Siciliei 
și Calabriei iar Regina continuă a încura- 
gia și mângâia pe cei răniți și orfani, dân- 
du-le ajutoare și făgăduindu-le alte nouă. 
Eri, pe când mulțimea ura părechei regale 
fericiri de anul nou, Regele a răspuns, că 
sărbătorile de anul nou le-a întunecat ca
tastrofa și că el nu va putea petrece anul 
nou la Roma ci va vizita ținuturile pus
tiite de nenorocire.

lată telegramele mai nouă pe ziua 
de azi:

Roma, 1 Ianuarie. Directorul obser
vatorului din Catania a telegrafiat că do- 
curile din portul Messina s’au scoborât 
până la nivelul apei. Mișcarea mării s’a 
simțit dela Messina până la Syracusa, Ter
mini și Imerese. Numărul victimelor, morți 
și răniți, e de 200,000.

Observatorul a semnalat după pri
mele sguduiri alte 42 de sguduiri. De 13 
ore, instrumentele sunt aproape liniștite. 
Vulcanii Etna, Stromboli sunt liniștiți. Se 
exclude o origine vulcanică a fenomene
lor ; fenomenele sunt analoge cu cele din 
6 Februarie 1783.

Reggio, 1 Ianuarie. Regele însoțit de, 
miniștrii Orlando și Berfolini, a sosit eri 
aci, și a vizitat număroși răniți ; cu vapo
rul a plecat apoi dealungul coastei cons
tatând pagubele. Populațiunea a aclamat 
pe suveran cu emoțiure. Cuirasatul »Na- 
poli< a sosit aci cu primele ajutoare, adu
când și merinde. Magazinele de alimenta
ție sunt păzite de trupe spre a împiedeca 
reînoirea prădăciunilor. Pizonierii condam
nați la pedepse mari au fest îmbarcați pe 
bordul cuirasatului »Napoli«. Ceilalți au 
fost trimiși la vetrele lor. S’a început în
mormântarea cadavrelor și operațiunea de 
desinfectare.

Reggio, 1 Ianuarie. Regele a telegra
fiat ministrului Giolitti zicând că a găsit 
Reggio în aceleași condițiuni dezastroase 
ca și Messina și anunță că un vapor rus 
cu 500 de răniți va sosi astăzi la Neapoli, 
unde e de trebuință să se ia dispozițiuni 
pentru debarcarea și transportarea răniți- 
lor la spitale.

Regio de Calabria, 1 Ianuarie. Dea
lungul drumului dela Lazzaro la Reggio 
domnește desolațiunea și spaima. Imense 
păduri de portocali sunt distruse. Se în
tâlnesc număroși dintre rămașii în viață 
cari merg la Lazzaro, unde începe comu
nicai iunea pe calea ferată. Satul Bocale a 
fost distrus. Supraviețuitorii sufere mult, Ie 
lipsesc toate cele necesare. Dânșii încon
joară pe trecători stricând: Ne este foa
me 1 Opera de ajutor începe cu activitate. 
Salvatorii trebue să se apere de câni, cari 
fiind flămânzi au turbat. Optsprezece co
mune din provincie pe lângă satele lor 
au fost complect distruse. Deputatul Tri- 
pepei a fost scos de sub dărâmături grav 
rănit. Deputatul Valentino e mort.

Raimi, 1 Ianuarie. Două treimi din 
oraș au fost distruse ; e cu neputință a 
se socoti numărul victimilor. Mai toate 
victim le se află încă sub dărâmături. Se
minarul a fost distrus; sunt 1500 de morți 
și mai toți atâția răniți. Inopoii, Sari Bro- 
copio și alte mici orășele din aceea re
giune au suferit mari stricăciuni. Sunt 
număroși morți și răniți.

Londra, 1 Ianuarie. Ziarul englezesc 
»Daily Mail« vestește următoarele; La Me- 
sina s’au scufundat și 6 mari carcoboturi 
englezești. Lumea care se afla pe dânsele n’a 

1 putut ti salvată.
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Roma, 1 Ianuarie. Nenorocirea e mare 
Ia Reggio. Un vas englezesc a venit eri 
într’ajutor, aducând merinde spre a le îm
părți, dar n’au fost îndestulătoare pentru 
mulțimea, care de aproape 18 ceasuri nu 
mâncase nimic. Era o adevărată luptă, ca 
să smulgă care mai de care mai iute o 
bucată de carne sau de pâne. Flămânzii 
se repezeau desperați, ca să prade previ
ziunile, soldații au lost siliți să respingă 
pe cei flămânzi cu armele. O femee impu
tând fi reținută în disperare se aruncă în 
baioneta unui soldat. De disperare flă
mânzii au prădat toate vagoanele cu me
rinde, aflate în gară. Asupra unui învăță
tor, care obținuse pâine pentru școlarii 
săi s’au tras focuri de pușcă. O fată tâ 
nără a stat două zile și două nopți lângă 
cadavrele părinților ei, pană a fost scăpată 
de marinari. S’a văzut un colonel numai 
în cămașe, care a desgropat din dărâmă
turi cadavrele soției și a copiilor săi. De- 
ținuții scăpați au comis crime oribile; au 
tăiat morților și răniților degetele spre a 
le fura inelele.

Roma, 1 Ianuarie. E cu neputință să 
se dea de pe acuma o descripție amănun
țită asupra îngrozitoarei catastrofe din 
Italia. Pagubele sunt însă enorme. Până 
acuma sunt socotite la un miliard.

Ruma, 1 Ianuarie. Băncile din Roma 
au adunat 1,000,000 liro pentru victime. 
In toate orașele au pornit acțiunea de 
ajutor. Nobilimea și clasele mai bine si
tuate se întrec spre a veni in ajutorul 
nefer'ciților. Banca din Milano a dăruit 
10,000 lire. In Veneția s’au strâns 10,000 
lire. Ofrande însemnate se trimit de cătră 
municipiile orașelor Milano, Florența, Tu- 
rino etc. »Crucea roșie« a trimis mari 
cantități de medicamente și material] pen
tru bandajii.

«S

Reggio di Calabria. Afară de Mes
sina a mai fost distrus — precum știm — 
și orașul Reggio di Calabria, fostul oraș 
latin Rhegium [ulii. Reggio e așezat pe 
strâmtoarea Messinei în vârful de sud-vest 
al Italiei; avea 45.000 locuitori, azi nu se 
știe încă numărul celor rămași în viată. 
Ceea-ce e mai curios e că Reggio a fost 
distrus în mai multe rânduri de cutremur 
și mai cu seamă în 1783. In 1784 a fost 
reconstruit cu totul pe un plan foarte re
gulat.

*
Cele mai înfricoșate cutremure de pă

mânt cari au bântuit Europa sunt urmă
toarele :

La anul 19 și 526 după Hristos, pe 1 
țărmul mării Mediterane au pierit 120.000 > 
oameni.
1631, în Neapoli, au pierit 3.000 oameni
1692. în Iamaica 3 000 »
1693, în Sicilia 60.000 >
1724, în America de Nord 86.000 >
1755, în Lisabona 60.000 5>
1783, în Calabria 30.000 >
1799, în Equador 7 .000
1812, în Garacos 20.000 »
1839 în Martinica 7.000 »
1880, în Chios 4.000 >
1891, în laponia 7.000 >
1902, în Mont-Pele 20.000 >
1905, în Calabria 3.000
1906, în San-Francisco 11.000 »

Vedem dar că cele mai multe cutre-
mure au fos în Italia și dintre toate cel 
mai înfricoșat a fost cel de acum

Dela frați la frați.
In urma catastrofei din Italia, d. I. 

Procopiu, președintele »Sindicatului ziariș
tilor*, a trimis următoarea depeșă preșe
dintelui Asociației pressei italiene la Roma:

»As'>ciația Pressei române, ecou cre- 
dinc os al sentimentelor tuturor Români
lor, adânc mișcată de catastrola groaznică 
ce a încerc t Italia, ce ni-e atât de scum
pă, vă exprimă via parte ce o ia la doliul 
nobilei națiuni italiene*.

Ziarul „L’ Independence Roumaine" 
a deschis o subscripție în favoarea victi
melor cutremurului din Italia.

O asemenea subscripție a deschis și 
ziarul „Tribuna" din Arad.
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Reușita a fost apoi între cele mai 
bune; cu mult deosebită de aceea pe .care 
a avut’o »Carmen« la primul său concert 
deacum câteva săptămâni.

Dar pentru scăderea avântului ei 
uneori, nu cu destul temei poate fl învi
nuită — și iată pentru ce:

Societățile corale din orașele Româ
niei și — fiindcă e vorba de ea — socie
tatea «Carmen* nu e formată, cum ar fi 
societățile similare din Germania de 
pildă sau chiar din Ardeal, din elemente 
cari rămân, ci din elemente cari pleacă 
pentru a chema pe altele în loc. elemente 
pentru cari se cere o nouă pregătire, nouă 
școală, no ui pregătiri.

In orașele României încă nu a apă
rut (sau poate abia a început să apară) 
categoria aceia de oameni, cari pe lângă 
funcție, pe lângă negoț, pe lângă meserie 
sau politică simt trebuința să cânte, dar 
sa cânte nu pentru că sunt tineri sau 
când sunt tineri, ci pentru-că sufletul lor 
s’a ridicat la farmecul și nobleță cântecu
lui și nu mai pot fără cântec.

Societățile corale, cele două societăți 
corale românești mai de seamă din Bucu
rești și în deosebi societatea «Carmen* e 
formară de obiceiu din eleve ale conser
vatorului, cari azi mâne pot termina con
servatorul, se risipesc sau se mărită, ca 
și unele diletante, cari, de cele mai a'e- 
seori, după măritiș se înstreinează de cân
tec; apoi din studenți, cari după un an 
doi de activitate muzicală, în București, 
trec în vre-un oraș din provincie ca să 
predea matematicele și greaca sau să ple
deze procese. In felul acesta » armene 
n’are decât un număr restrâns de mem
brii statornici pe lângă măiestrul K riakși 
casierul (un bas cu barba de episcop).

Societatea «Carmen* e mai mult o 
școală prin care trec vreme de 3—5 ani 
școlari, în cea mai mare parte cu o cul
tură muzicală câștigată înainte de a întră 
în societate.

Rezultatele străduințejor de azi 
se vor vedea de bună seamă' după mai 
mulți ani când discipolii maestrului Kiriak 
vor putea face să fie prețuit, iubit, căutat 
și cultivat cântecul în toate orașele și târ
gurile din țară.

*
Intre bucățile religioase și colindele 

executate Marți seara, unele sunt cunos
cute dela «ajunul* trecut : Plecarea ma
gilor, Leagăn verde de mătase a lui Dima, 
o melodie dulce plină de pace, cu împă- 
recheri surprinzătoare întro tenor și so
pran — și lsus-p<u>ic, cu muzica rusului 
Tschaikcwsky, plină de misticism. Intre I 
cele noui mult aplaudate de public au fost 
apoi Florile dalbe armonizate de maestrul 
Kiriak și Tatăl nostru armonizat tot de 
acelaș, după vechea si.frumoasa me'odiea 
lui Anton Pan. Cu multă atenție ascultată 
și mult aplaudată a fost In grădina ra
iului de A. Bena, — colindă în care se 
trădează spiritul ardelenesc.

♦

Fără îndoială că partea din urmă și 
cea mai însemnată a cântecelor populare 
a plăcut mai mult publicului.

S’au cântat bucăți din Vidu, Dima> 
T. Popovici Brediceanu, Kirchner, C. Po- 
rumbescu având în trei rânduri ca sol'st 
pe d. Căpriță a cărui voce < Iară și mlă
dioasă pare că e în adins făcută pentru 
melodiile populare. D-na Locusteanu-Bon- 
ciu de rândul a sta n’a putut fi de față, 
dar în locu-i d-ra Zaborovski s'a achitat 
mulțumitor.

Concertul s’a încheiat cu trei bucăți 
de ale lui Vidu, poate cele cari au plăcut 
mai mult în acea seară: Peste deal (repe
tată), Coasa (asemenea) și Negruța, pe 
care corul măestrului din Bănat a cân
tat-o pentru primadată în 1906, în »Are
nele Romane*, stârnind entuziasmul și 
ropotul de aplauze ale miilor cari se adu
naseră să ia parte cu sufletele lor la în
frățirea prin cântec a tuturor societăților 
corale românești.

R. C.
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■Serbarea opopazu. serbupcti'FdoVaFăA 
de astăzi seara corul mixt al bisericei Sf.
Nicolae va executa sub conducerea d-lui 
înv. N.^ajic^iț jupi Cr(wi\$frlui“
(cu solo de alt) cu concursul distinsei d-ne 
Mtzrwoi.fti Rima și plrinosuL Bobotezei", 
lambeleq cotnpoziții'jale drluGprof. fieongei 
Dimaw Gitaaăăiul ova iffi (întreg «ilumipafc.' i 
OOO.lMârie/'DubimiâCli1,'se<iva țin'âh îfi'bî&OP 

rica>Sft Nic&lae, Țbedum ’aii ahttfițaC,1'7i$ir-1j 
gic, predică ■ocazionaT(P>,șii'.un paV-ădliă^ îtf

memoria fericitului loan Popasu, iar după 
. parastas o slujbă ocazională la bradul lu 
I Popasu. După amiazi la orele 2 se va face 
■ în sala gimnaziului împărțirea hainelor și 
a chipului fericitului episcop. Cu aceasta 
ocaziune vor rosti discursuri președintele 
comitetului parohial, d-1 Dr.. V. Saftu și 
d-na Maria G. Baiulescu, presidenta »Reu- 
niunei Femeilor române din Brașov«.

La aceste serbări se invită cu dra
goste frățească toți Românii din Brașov și 
împrejurime.

Mișcarea teatrală la noi. D-na Agatha 
Bârsescu-Radovici va da Luni o reprezen- 
tațiune teatrală în Timișoara, în vederea 
căreia se fac mari pregătiri din partea Ro
mânilor Timișoreni.

Din Lugoș ni se scrie, că directorul 
artistic al societății noastre teatrale d-1 
Aurel P. Bănu(iu a sosit acolo pentru a 
conduce repetițiile teatrale cu membrii co
mitetului filial lugojan. A treia și a patra 
zi de Crăciun se vor juca comediile «Un 
leu și un zlot* și «Două lumi*. După săr
bătorile Crăuiunului trupa artiștilor ama
tori din Lugoj va da câteva reprezentațiuni 
cu aceleași piese și în alte două orășele 
ale comitatului Caraș-Severin.

Al cincslsa vlăstar princiar român. 
La palatul princiar dela Cotroceni — scrie 
ziarul «Minerva* — se așteaptă dintr’o zi 
în alta un fericit eveniment. A. S.R. Prin
cipesa Maria va fi mamă pentru a cincea 
dată. Moașa, care va îngriji pe augusta 
moștenitoare a Tronului, a și sosit din Ru
sia. E o eminentă practiciană, care a azi- 
stat pe împărăteasa Rusiei, pe marea du
cesă Chirillo și pe alte principese înrudite 
cu principesa noastră. Pe lângă d-1 Dr. 
mamoș C. Cantacuzino a sosit ca ajutor 1 
un medic englez Dr. Magge, care a mai I 
azistat pe principesa noastră. Dacă noul 
născut va fi un principe, va purta numele 
de Mircea. Iar dacă va fi principesă, se va 
chema Ileana. Principesa noastră, cu toate 
că e cât se poate de sănătoasă, duce acum 
o viată foarte retrasă, esind numai din 
când în când.

Știri școlare. Vacanțele de Crăciun la 
școalele centrale române din Brașov se în
cep Marți în 23 Dec. v. la oarele 9 dim. 
și durează până inclusive 7 lan. 1909 st. v.

t
La universitatea din Budapesta în

scrierile pentru semestrul al doilea se vor | 
face dela 7—18 Ianuarie n. 1909. i

Curs pentru anaifibeti. Cu bucurie 
luăm la cunoștință cursul ce s’a deschis 
Dumineca trecută,’ 11 (24) Dec. a. c., pen
tru instruarea analfabeților la școala re- j 
mână gr. or. din Scheiu (Tocile). Cursul ; 
înființat la stăruința d-lor învățători: I. 
Suciu și Șt. Belindescu, are până acum 9 
ascultători; ar fi însă de dorit ca să i-a 
parte la acest curs toți cari nu știu ceti ( 
și scrie. !

Muzeul ÂSOCiațiunii- Și-au mai rescum- 
părat felicitările de Anul nou în scopul 
Muzeului Asociațiunii următorii domni, 
cărora le exprimăm mulțumii a comitetului 
central. Dr. Ioan Popescu, advocat, și d-na 
soție, în Turda.” Cor. 10. Dr. Eugen Bran, 
advocat, Teaca, Cor. 10. Dr. Nic. Vecerdea, 
dirigentul filialei «Albina*, Brașov, Cor. 10. 
Simeon Popelia. perceptor reg.de darepenz., 
Radna-veche, Cor. 10 Dr. Ilie Beu, medic, 
Sibiiu, Cor. 5. Iosif Popescu, dir. de bancă, 
Reghin, Cor. 5. Sever de Harbu, secretar 
de bancă, Reghin, Cor. 5. Octavian Goga, 
secretarul Asociațiunei, Sibiiu, Cor. 3. An- 
dreiu Vodă, preot, Ormenișul de-câmpie, 
Cor. 3. Dr. Traian Suciu, profesor, Brad, 
Cor. 3. Ilie Moga, preot și d-na soție Eu
genia n. Trif, Săsciori, Cor. 3. Victor Tor- 
dășianu, asesor conzistorial, Sibiiu, Cor, 1 
Eugenia T< rdășianu, profesoară, Sibiiu, 
Cor. 1. Romul Simu, înv. i. p, Sibiiu, Cor. 2. 
Suma Cor. 71. Lista precedentă Cor. 73., 
în total Cor. 144. —Prezidiul Asociațiunii.

La redacțiunea «Gazetei Transi'va- 
niei« au sosit încă următoarele contribuiri 
pentru „Muzeul Asociațiunei" — rescum- 
părare pentru felicitările de Anul nou: 
dela d-1 Dr. Vasnia Pahone, advocat în Bis
trița 10 (zece) coroane; dela d-1 luliu V. 
Albir>i,și sotja Elena^japcu din ȘȘlțlțjia 4^pa
tru) coroane. .olB-immț.'

Soliți 3iittro-uâgiî'ri, răniți Il fețe-, 
gbvlnș., Din Monastic sb^afipriță 'câ‘ lâ''spî-’ 
tălu.l-1 militar Ue^a^i' 'âu'.fr^T. adh'M li’soldați’ 
difi’ inîantprie, făr’inH parte dintr’b dbloKnă; 
de1 obsery'ațiuh’ij ciftf âr'fi. fost' răniți într’o' 

ții’ Mun'ierib^rbnî.' 'iia minișferiul 
de răsboid’diri^Vienâ hu s’a prilriit'nici b 
știri în abbășt!â"pr!iviînță. Se. premii piftie că 
sbifiatii:’lâr fi 1 fbst răniți prih cădbre1 sau1 
drh^Wea®. 0 * , ,,ov "G 1 ■ :

.1 IJK (II>1IJ(,.11 ) (M')bti'l.î* (Hiq ((Vilii ' 
"L Miltoane'e Mnnuilo-Gardliii’. Din Bucu- 

r'egti1;se9ânulîță! că^upS'^fti ‘Și fani-'de ju
decată? procesul1 lnMlioalhdl6i“; Mo'mlilo-Car-

dini dintre d. Lecca, subdirectorul Credi- 
ului funciar, și I. Leposava, a luat sfârșit 
ilaltăeri înaintea Curței de apel secția lll-a. 
Curtea a dat câștig de cauză d-lui Lecc?r 
respingând apelul d-lui Leposava, făcut în 
contra sentinței tribunalului, prin care s’au 
respins pretențiunile de moștenire ale ace
stuia din urmă asupra milioanelor Cardini.

Alegeri nar^ala pentru camera ro
mână. Mâne, Duminecă, se vor face alegeri 
parțiale pentru trei locuri de deputați, co- 
egiul al doilea de cameră. Candidatii par
tidului liberal sunt d-nii Dr. Chr. Buicliu, 
1. N. Cezărescu și D. Hagi Toodoraky, iar 
candidați! partidului conservator-democrat 
d-nii N. Fleva, Barbu Păltineanu și Ion Th. 
Florescu. Ambele partide au desfășurat o 
mare agitație în vederea acestor alegeri.

Generali în rezervă în armata română 
au fost înaintați D-nii coloneii i r.: iio- 
leanu (infanterie), Budtșteann (cavalerie), 
Koslinski și L. iJrăgoescu (artilerie).

Funcționansmul în Ungaria, in anul 
1904, numărul funcționarilor publici era de 
226,401 pe când în budgetul de pe 1909 
sunt trecuți 271.429, deci după patru ani 
45.028 de salariați mai mult. Aceștia în
ghit exact a zecea parte din budgetul în
treg, care e de 1555 milioane de coroane. 
Budgetul Ungariei a fost acum cinci ani 
de un miliard, de atunci a crescut cu peste 
50 la sută.

Atentat în cmitra unui ministru fnn- 
C8Z. Din Paris se anunță că un individ a 
tras alaltăeri focuri de revolver în curtea 
ministerului de interne. Dânsul a fost are
stat fără greutate. E Corsican, se numește 
Benedetti și declară că a tras fără a ochi 
pe nimeni și fără a voi să atingă pe cine
va, și că a voit numai să-și arato nemul
țumirea de a vedea că o petițiune a sa a 
fost respinsă de cătră ministrul d. Cle
menceau. Poliția a constatat că Benedetti 
a tras în direcția cabinetului ministrului, 
și că gloanțele au străbătut prin două gea
muri ale acestui cabinet.

Flammarion desprs cut^eiiiipul diT 
Italia. Marele astronom Camille Flamma- 
rion, întrebat de un ziarist că ce părere 
are despre cutremurul din orașul Mes
sina, a spus că după toate probabilitățile 
și alte cutremure se vor produce în cu
rând, din cauza numeroaselor cratere vul
canice de pe fundul mărei din vecinătate. 
El propune un întreg sistem de sondage, 
prin cari s’ar putea neutraliza acțiunea 
acestor cratere, dar se pare că propune
rea lui e mai mult de domeniul fantaziei.

Din cauza marilor zăpezi căzute eri 
și alaltăeri în România s’au împotmolit nu
meroase linii de căi ferate. Trenurile au 
sosit eri cu mari întârzieri. După o știre 
mai nouă circulația a fost restabilită pe 
toate liniile.

AvîS. Din cauza repausului Dominecal 
va fi deschisă mâne în Cetate, numai far
macia d-lui F. Jekelius.

0 specialitate austriacă. Pentru cei ce 
sufer de stomac se recomandă folo-irea 
prafurilor ver tabilei Seidlitz ale lui Moli, 
ca o doftorie de casă probată ce întărește 
stomacul si promovează, m stuirea. O cu- 
t e 2 cor. Se trimite zilnic cu rambursă 
poștală de farmacistul A. Moll, 1 feran'ul 
curții c. și r. W en 1. Tuchlauben 9. In 
deposi ele din prov ncie să se ceară es- 
pres preparatul Moli, cu marca de scut și 
subscriere. — <5)

Lămurire.
Șeica-mare, Ia 14/27 Dec.

(Fine.)
Punctul delicat însă, care a dat pri

lej fariseului să-și bată pieptul, este 
făptui că: sactualul preot orto iox român 
a mers ceva mai departe, n’a admis ca 
na?i 1a. botezul unui prunc ortodox uniți*. 
Poate fi »om cu mintea sănăt >asă« care 
vede în această procedură sgândul tăinuit 
al preotului ortodox român Moruscă de a 
separa și izola poporenii săi de cei uniți 
și poate a-i alipi la Sași nu doar ca să-i 
iacă' luterani* ? — Știe »Veritas« care e 
rostul !Și însă’mnatea nașilor la botez, știe 
că? nașul?! care ține’f'pruricuh An brațe și 
rostește .cr,edeul,> se obligă !j înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor, că (va crește pe. 
finul, său în sânul bisericei respective, 
după principiile; învățăturile1 și normele 
adeleia, și’dadă ști'e; cum''crede D-sa, că^ 
unistrăinsde acea bisbricăiva da' creștereai 
religioasă pe care înȘași o pjnopovădimște?[) 
Ori ,dacăț dasprețuește canoanelp, temelia 
bisericei, cum se împacă , cu gândul, că 
aparține unei anumite biserici și de ce nu 
alteia, ori tuturor sau nici uneia,'"Păci1*

reg.de
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nesocotind baza unui așăzemânt, ai spul
berat întregul, de care nu kaveai lipsă, 
pentrucă adăpostirea necredinței și a iip- 
soi do conștiință se poate face și sub un 
tufar, nu e nevoie de o biserică.

Ca preot, care voiesc a susținea nevă
tămată învățătura bisericei mele, ferită de 
scălcierile ce s’au str curat pe vremuri din 
nepriceperea oamenilor, pot fi condamnat 
din partea unui om fără convingeri reli
gioase, dar a spune că prin aceasta caut 
»a frânge legăturile de consânguinitate, 
afinitate și conviețuire ce există de secoli 
între poporul compact unit și neunit din 
Șeica-mare« și că »in locul bunei înțăle- 
geri, a f« ăției și păci de până acum sa- 
măn zizanie, ceartă și ură în 
cestui popor? e mai mult decât o neome
nie. Știu să-mi dau seamă de legăturile 
ce există între poporul de ambe confe
siuni, și am căutat să susțin acele legături 
și aici, prin admiterea ca naș onorar a 
oricui, dar nu voi admite naș propriu pe 
un luteran, calvin ori chiar unit, cată 
vreme sunt preot și mă opresc canoanele, 
în privința cărora nici odată .nu voi cere 
înviaiiuni dela »Veritas«. îndrumarea, ca 
să conzult matricula botezaților pentru în- 
vîâtiuni lăsate de predecesorii mei, rămână 
pentru povățuitor, căci tocmai aceasta 
m’a îndemnat să fac atenți pe credincioșii 
mei a se feri de a mai a luce ca nași Unguri 
reformați și Sași luterani precum au fost 
atâtea cazuri. Iar războiul cu morile de 
vânt despre »zizanie, ceartă și ură«... ce 
ași sămăna, se desminte categoric prin 
faptul că la cetirile în formă de șezători 
literare, ce se fac de mine ori sub con
ducerea mea, iau bucuros parte și uniți; 
chiar la disertația ce am ținut în 30 Nov. 
a. c. despre Șaguna, printre credincioșii 
mei erau și uniți și de altă parte perfecta 
armonie între noi preoții, ca reprezentanții 
confesiunilor ne apropie bine cătră olaltă 
pentrucă mână în mână să împlinim ne
voile 
până 
Irați, 
nu se 
D-Voastre.

Peste tot asupra 
confesionalismului îmi 
juvenil într’un articol din »Tel. Rom.« an. 
1905 Nr. 110. unde concludeam că »sunt 
dot factori, cari hotărăsc existența unui 
popor, 
aceiași 
ti vați« 
rițiile, 
ascund 
lare și 
cuent. Iar asupra veleițătilor ce întâmpină 
satele noastre cu 2 confesiuni spuneam: 
^Păstra voi cu sfințenie neatinsă învățătura 
si (bisericii) mântuitoare și curată cre
dința ei adevărată : nu voi îngădui nerăs
plătit atacul, ce s’ar încerca împotriva lor. 
Nu eu voiu atăca, dar lovit nu-mi voiu 
ileca capul, nu mă voiu umili, ci mă voiu 
ipăra cu sabia duhului, care este cuvântul 
ui Dumnezeu, fără lașitate și fără temere, 
usă nici prea aspru ori pornit spre răs- 
mnare«*).. Și voiu fi consecuent, cu ri- 
îicul de a mă învinui-«că >nu văd mai de- 
>arte decât lungul nasului? căci sunt con
dus că pot împăca așa de bine naționafis- 
nul meu sănătos cu confesionalismul, — 

• Iacă vreți să numesc așa faptul, că pro- 
toveduesc înv țătura dreaptă a bisericei 
ncle și mă nizuesc a curăii neghina, 
.mulgând atât a obiceiuri nepotrivite cu 
irea noast'ă și cu ființa bisericei mele, 
apt .care nu poate jigni decât pe cel ce 
aută nod în papură.

tru a ne lămuri reciproc pe cale privată, 
căci astfel să le fie memento: cine sa- 
mână vânt, seceră furtună, !

Preotul Pd-Morușca.

Varietăți
Un nou soiu de corespondență.

procedeului limbei lor. Are pănă acum un 
vocabular mai întins în care onomatopeele 
ocupă locul întâiu. Sunetul chi, spre pildă, 
represintă, după intonații deosebite, un 
șir, o gamă întreagă de acte de voință.,..

M.

inimile a- I
I

I 
I

i
I

I

!

Di 
un

irecțiunea poștelor din Franța a ad- 
i nou soiu de corespondență, aceiamis 

de scrisoare—telegramă.
Se pot trimite din stațiunile poștale, 

cari au și telegraf, scrisori de cel puțin 
50 de cuvinte. Ele pot fi transmise prin 
firul telegrafic între orele 9 și 12 noaptea

Se plătește o para de cuvânt, deci 
cel puțin 0,50 bani de scrisoare, care se 
transmite prin telegraf în aceiași seară în 
localitatea de destinație. Predarea la do
miciliu se face însă ca și pentru scrisori, 
cu cel dintâi curier poștal.

Pentru cei grăbiți această 
aduce o mare înlesnire.

Răvașele de dragoste însă, 
ricire, nu se vor putea hazarda 
acest drum, pe jumătate telegrafic, pe ju
mătate poștal și — pe jumătate secret...

Și la asta direcția poștelor franceze 
s’a gândit..

reformă

din nefe- 
ușor pe

nu

vietei5 
acum 
și ne 
caută

noastre românești, 
nu s’a 
vom
anume

deci 
simțit vrajba între 

feri de ea, de cumva 
de corespondenții

naționalismului și 
spuneam cuvântul

Ambii lucră spre aceiaș scop cu 
tărie și deci deopotrivă trebue cul- 
și în aceiași vreme osândeam »apa- 
cari sub haina confesionalismului 
păcate neiertate, interese particu- 
egoism păcătos....« și sunt conse-

l 
I

*
Limba maimuțelor.

De bunăseamă, că chiar și animalele 
cele mai inferioare au un mijloc de înțe
legere prin mișcări sau sunete diferite, o 
limbă a lor proprie; cu atât mai mult mai
muțele, dela cari avem mândria că ne tra
gem originea. Mai mulți oameni de știință 
cy. autoritate s’au ocupat cu această pro" 
blemă a limbei maimuțelor, cari, fără în
doială, au cel mai bogat »vocabular« din
tre viețuitoare, după om. Intre acești cer
cetători Metchinkoff, care a obținut, de 
curând, premiul Nobel, și-a procurat, spre 
acest scop, o întreagă colonie de tot soiul 
de maimuțe, pe cari le observă neîncetat. 
Cu una dintre ele profesorul face încerca- 
readea odeprindecu rostirea, cuartcula- 
rea sunetelor, pe cari le emite ; totodată 
dă lecții pentru limba franceză unui tânăr 
African. Elevii merg împreună stimulân- 
du-se unul pe altul, în lecțiile pe cari pro
fesorul le face paralel.

:t:

Bibliografie,

A apărut:,
„Dicționar general al limbei române“ 

din trecut și de astăzi, cuprinzând: For
mele literare cu citațiuni din scriitorii 
vechi și de astăzi; Formele dispărute azi 
din limbă, cu indicarea izvoarelor din sec. 
al XVl-lea—XVIII; Formele populare din 
tot domeniul daco-român cu indicarea re
giunii unde se întrebuințează etimologia 
cuvintelor, a căror origine e bine stabilită. 
De I.-Aureliu Ca^drea, Ovid Densus anu. 
Fasc. I. — București, 1 brăria editoare 
Socec & Comp, societate anonimă 1909 — 
întreaga lucrare va lorma un volum de 
aproape 100 de coaie și va apare în fas
cicule de câte 8—10 coaie la in'ervale 
de 2—3 luni, Prețul pentru subscriitori 
14 lei.

„Compassul Românesc" dv N. / 
Petrescu parte» 1. i li. oare cnime - 
it-grta comi-rcuiă. Se poa'e procura or.n 
btjiăria A Mure-ianu, Brașov. Prețul am 
beior tomuri plus 3 roi. 2<J bani poito

— ^Legenda, funigeilor«, poerr dra- 
nutc în irei ac'e ne St. O. losif și D 
Anghel. Prețul l Leu.

Dante „Infernul“ traducere în Ver 
suri du N. • •*. Prețul 3 nor. 50 bani, 
plus 3 bam porto.

„P in Vraja dragostei'4, nuvele d> 
V"sile Pop Hdiiura LVI n^rva. Prețui C
1 50 pl îs 10 fi eu porto

âl. Sadoueanu „Vremuri d-, Bejemie*
2 < or

Guy de Maupaansst „Povestiri ales, 
tr'dnse ie M. Sado'>ea»u. 2 cor.

Ocfavi>n '-oga „Pe zu“. 1 cor.
Zahari- Bârsan „Poesi u 1 cor. 50 
Gan.du (Al iea) “v’arucica Plugarolu • 

— 50 bani
loan Adam : „N zuinț'" povestiri i 

„Pe lâ'igă vnta“, pi de și glume țărănesd. 
Ambele ă 1.50 cor.

mai fost, distruse de cutremuri încă 
20 localități, îngropând sub ruinele 
lor 7000 oameni.

Roma, 2 Ianuarie. In Messina s’a 
resimțit ulaltăeri un nou cutremur, 
în urma căruia s’au prăbușit și ulti
mele case. Același cutremur s’a re
simțit și în Siracuza, producând o 
panică de nedescris. Pe străzile ora
șului s’a făcut o procesiune în frunte 
cu episcopul Bignani.

Roma, 2 Ianuarie. Papa a dăruit 
pentru cei nenorociți suma de 100,000 
lire, regina-văduvă 20 000 și colegiul 
cardinalilor alte 20,000 lire.

Giume.
Distracția.
’Zăpăcilă (Căt'ă servitoarea lui) — 

Nu știu când o să mă întorc acasă, dar 
să faci focul cu o jumătate de ceas înainte 
d’a veni eu.

*
Desperare.
Popescu, exasperat:
— Gândește-te mă: soacră-mea nu 

mai are decât un dinte și ăla este con
tra mea!

•
De-ale amorez iților.
— Un cuvânt, numai un cuvânt dela 

tine, fermecătoare adorată, și plec fericit.
— Da?.., Uite, îți spun trei: >iești un 

prost?. — »Ref.<

POȘTA REDACȚIUNEI.
D-lor D. I. E. în Zălău și T. B. în Vidra 

de jos Regretăm, dar anunțuri de logodnă net»- 
p&rite nu publicăm din principiu.

Profesorul Lavalette a făcut încercări 
maimu-a

urma multor stăruințe 
pătruns de putința de 
conversație d ntre maimuțe

pe 
a

această 
cultiva 

ast-

asupra educațiunii intelectuale 
țelor.

In
cale s’a 
felul de
fel, ca să fie deprinse a articola pentru a 
avea aceia ce se numește • ontinuit de în 
vorbă. De aici ap i și-a format convinge
rea — care i-a dat mai multă hotărâre de 
a-și urma cercetările — că Iși ia om tot 
astfel s’a desvoltat facultatea vorbirii. In 
timpurile primitive, când omul trăia numai 
din vânat și pescuit, a simțit trebuin a de 
a comunica cu tovarășii săi de vânat și 
pescuit, la început, prin semne, apoi prin 
sunete, iar pe urmă prin gesturi însoțite 
de sunete. Intre membrii aceluiaș trib s’a 
stabilit astfel un cod simplu al graiului, 
care s’a desăvârșit și s’a tot răspândit pen
tru a ajunge aceia ce numim noi 
limbă.

astăzi

Cârți noi
Din > Biblioteca românească enciclo

pedică Socect a «paiut:
No. 1. Em. Gârleauu 1877 Schițe 

d n rczouiu 30 ban .
Ao 2. Al. Odobescu »Poeziile Vă

cărești lor" 30 bani.
No. 3. A arcon »Moiănța“ trad, de 

N. Basi.escu c0 bani.
No. 4. lou Dragoaiav „Facerea Lumii" 

30 b m.
No. 5. Corneliu Moldovan >Boezii< 

30 bani.
Ao. 6. »Anti 'ona lui S focle? trad, de 

M h il DraguimrrS u 30 bum.
No. 7. Halima „O mie și una de 

uopț“ 30 bam.

Propr etar : Dr. Aurel Mureș an 4
Redactor respons ; Victor Branis^

ULTIME ȘTiai.
Budapesta, 2 Ianuarie. Vorbirile 

rostite cu ocaziunea felicitărilor de 
anul nou de cătră miniștrii ungari 
au fost ținute în ton foarte diploma
tic. Nu s’a făcut nici o dedarațiune 
categorică cu privire la cestiunile dela 
ordinea zilei, ca*e frământă atât de 
mult creerii șoviniști. Cestiunea fuziu- 
net n’a fost atingă cu nici un cuvânt 
nici de Wekerle și nici de Kossuth. 
In schimb însă ambii miniștri au re
cunoscut necesitatea urcărei con
tingentului armatei în presupunerea 
că postulatele naționale maghiare, cari 
nu vor atinge unitatea și capabilita- 
tea de acțiune a armatei, vor fi împli
nite. Cu privire la cestiunea băncii, 
Wekerle a spus că înainte de toate 
trebue să se ajunvă la un acord în 
sânul guvernului ungar. Andr ssy a 
vorbit într’o telegramă mai lungă de
spre votul plural,* care va întâmpina 
o luptă grea.

Belgrad, 2 Ianuarie Ministrui de 
răsboiu otepanovici a demisionat. Re
gele i-a primit demisiunea.

Neapoli, 2 Ianuarie. Ducesa de 
Aosta a vizitat, eri spitalurile mângâ
ind pe cei răniți. Ea a luat cu sine 
trei orfani și i-a dus în palatul regal. 
Deasemenea și numeroase dame din 
nobilime au luat în casele lor spre 
îngrijire și creștere numeroși orfani.

Roma, 2 Ianuarie. De sub ruinele 
otelului Trinacia din Messina s’au 
scos 160 cadavre, între cari se află 
90 englezi și americani, 34 germani 
și restul de altă naționalitate. Din 
spitalul din Regio și-au putut salva 
viața din 230 bolnavi numai 29. De 
sub zidurile temniței din aceiaș oraș 
țșîau iscos 200 robi și 8 păzitori.

Roma, 2 Ianuarie. După o știre 
a ziarului „Tribuna" numărul vieți- 
Mel'OT tf/n' Reggio se urcă Tăi '20^000. 
In ținutul , Galabriei și Siciliei au

»

Aceiaș profesor a căutat să-și 
în practică teoriile — și a luat în 
ciul său o fetiță inteligentă, care avea să 
reproducă întocmai toate sunetele și stri
gătele unui cimpanzeu (maimuță) pe care 
îl crescuse de mic în bucătărie. Sunetele 
erau culese și studiate. La un spital a 
constatat apoi că copii mici când încep să 
îngâne, câte-un sunet, se înțeleg între ei 
— gângănesc împreună — și știu să dea 
gângănirii lor inflexiuni cari traduc gân
durile lor cele dintâi. Aceiaș lucru se în
tâmplă în mod permanent de altfel — la 
maimuțe.

Acestea sunt concluziile la cari a- 
junge Lavalette.

Metchnicoff și Roux s’au convins a 
i poi că Cimpanzeul are chiar un vocabular 
foarte restrâns de altfel, vocabular pe care 
îl cunosc toți cimpanzeii. Nu pot să 1 des 
volte din pricina conformației aparatului 
bucși și al larin.gplm, ,,
i Și poate că dacă n’ar fi fost aceste 
lipsuri, s’ar fi desvoltat. craniul ;și creerii 
mafintfțelor și am putea aveă ' azi" în ele

pună 
servi -

1

Desfid apoi pe 
eșertăciune a ridica 
mpotriva celui ce nu 
um se spune despre fieertatul Ciorugă, 
are ar fi săvârșit crima de a se alia cu 
iașii împotriva Românilor, căci deși nu 
unosc împrejurările între cari s’a făcut 
omasarea aici, fiind eu de curând venit, 
ar judecând după urmele activității sale 
ăsesc pe omul conștiu de sine și de po- 
iția sa, care a muncit fără preget și cu 
esinteresare pentru binele fiilor săi su- 
etești; lăsându-și chiar familia fără în- 
rijirea ce le-o putea da, dar dacă a fost 
lit, a nu se ost oi pană n’a scos la iveală 
devărul și dreptatea și-a făcut numai da- 
>ria dictată de împrejurări. Orgoliul urei 
'ar trebui să-l neliniștească și în mor- 
lânt.

După ce am convingerea că între 
ine și factorii hotărâtor* ai. confesiunii 
irorî de aici există pănă acum cea măi . , ..
tnă înțelegere, care, după mărti]rișijl'$,jț'p}-u^nj'lY^bJ;.“ft’^l1b‘:)L 
proce, va fi susținută și în viitor, fac 
,ent pe oricare, corespondent ?.de, re< in- 
*nție, că nuuhodnli iHe\.â> ne spăla rufele 

ușa publicului și dacă are vre o nemul- 
mire personală, îi stau la dispoziție pen- /

*) A se vedea Cuffâîittfl dela' Introducere facă 'P15*“tnaimuțe să vorbească.

oricare vânător de 
acuză așa de gravă 
se mai poate apăra,

lev. Teol." a. c. Nr. 7—8.

gem ce mici, ce >maimutoi< — să mi-se 
ierte cuvântul -— suntem noi print darul 
minții, fâ.ță, dț§ adOțMți’fyf fșf |îl&efp[jluinea. 
adevărată, pe cari noi nu le putem pă
trunde.

Rrdfesorul Garner a întreprins să 
Drept re

zultat a ajuns să fixeze unele din regulele

Julius Jleinl
import Je cafea

Brasov 
Tergulu Jnului31-33.
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GEORGE
croitor bărbătesc,

Brașov, Strada Orfanilor Nr.
Confecționează:

CostuBue nioderine 
Fason efiegant

Depozit de

Stofe veritabile euțfezești

SANATATEA
este cea mai scumpă binefacere pentru 

Dame, se poate conserva, și cultiva folosind

CORSET GRADEFRONT 
care este comod și modern.

se capătă după măsură sau gata numai în
MAG . ESA t’E

B. GOLDSTEIN, 
Confecționare de corsete special tale 

BRAȘOV, Strada Vfcmei Nr. 21 
iffelâfin Si

V4

WILHELM SCHMIDTS, 
jFraozu-BitirSe fină și <le lux. 
Brutărie, Vânzare «Ie făâiaă.

Brașov, Str. Âței 3, Str. Hirscher 2.
In tie care zi se capătă de 3 o i frnn- 

sele pro spele, ți pune «ie cosă.
Pâi.e neagră <»r««î«am prroas ă ă.
©«. za»aaac£ și PizsBiie|I jerosaspeți 

în flo-cure zi.
La toate exposițiile unda “U uat parte, 

p odusele n.ele au fost premiate cu c 1 dm- 
tâiu preț. La expoziția <lii> B icuresti din 
anul 1906 premiat cu moda ia de argint.

l

I

i
1.

J?

A ga observa marca 
fabricei înregistrată.

Brasov, Strada Hirscher Nr. 6.
FABRICANT 19 E

SALAMÂ șl CÂRNÂTÂRIE (Selchcr)
pus Iii. mișcare ctx motor

Recomandă; Șuncă prima călită’e limbi a- 
fumate, shI mu, untură de i orc, slăninii af - 
mată. Cu deosebite specialitate de câruați 

cu hrean, așa numiți'Krenwurstel.
Comaudele se esecuiă urimpt si se espe- 

de zâ cu poșta ori și unde.
Prețiri curente la cerere sa trimit gratis. (J)

N. GRĂDINAR 

BRAȘOV, Strada neagră Nr.
Recomandă:

Cafea prăjită,
» ?î

n v>
L’queruri fine
C ba. Diferite soiuri de Ccfjfiac 
în buteli. și tot fe’ui de mărfuri 

de băcănie.

Klgr. â Cor.
n
11

Rum Jamaica. Java

3 20
4 —
4'80

Hm fiecare s 
f K eriwiirstei proaspeți.

Șuncă escelentâ.
Costițd de porc fierte și nefierte.

C Cele mai fine
C Csamawi afumate (mezefiiii)

se căpătă la
H. G- ZEirm 

Hîrașov, StrmUii Hăiraelser.
HWW W W W V2

Z\z£ ZE2

vânzare de Crăciun!
ZPxetvirî. de ocasie!•»

Despărțământul p?ntru Dame:

Palton

Balton

scurt de postav, 
de iarnă K 

scurt de postav, 
de iarnă „ 

cu plus preset „ 
w 
n

Bal ton
B-ilton cu pluș do mătase 
Balton cu blană
Mantale de teatru 
Costuma
Roeh' smffinat'ce 
Butoane de copii 
Mantale de copii 
Bluse de flanelă 
Biuse de catifea 
Oapoate de flanele 
Bea colier

Magazinul 
Brașov, 

Freturi fixe.

16—

n
55

H

11

20—
25—
45 —
60—
dO-

10 —
4 — 

1( — 
12—
5—

Despărțământul pt, bărbați:

Costume de Chevio și 
Camgarn K

Baltoane d° iari ă ,,
Baltoane de iarnă scurte .,
Baltoane ulster
Costum fin
Balton de iarnă fin
Costum de copii
Balton de iarnă de copii
Bunde pentru oraș
Bunde de voiaj
Balton scurt
Pantaloni
Pantaloni
Pantaloni

Târgu Snului
437,9—10.

fflașme de cusut

de
de
de

bis nit. 
bărbați 
băeți 
copii

ii

11

n

55

•I

>5

:î

15

i>

jj

H

21—
22—
16 —
20—
15—
16—
7—

10 -
80—
50—
26—
6—
4 50
3 50

ASGHER
Nr\ 28»

Telefon *$39.

SINGER O
mașine de cusut, Soc- pe acții, Brașov, Strada Porții nr. 23.

Solid și elegant lucite. — Se aia te» ă 
durabilitatea. — Atelier dc tapițer propriu. 
Luci ări nr ue ș >epa ațiuni prompt și culant

.JAfj

w. S3
...... :’o

R aXuHaSJ.IM.xu. EScubNcai. SSfflzWh Stilt. US

■
4■
4
B
4
I»
4e
4
B
6^1

siwbv BiT7 g<grâ

O fip-MFP 78 QO află a MreiiwiâB^teS gn*<un.<*giețL - Șuncă excelentă,
II GIO”bm v Li ou . nefierte — H'eie mat fine cărnuri afumate9 =.

KAMMER Ș JÎRKQFSKY, 

faToriceinți d_e cârxiă.țarie, Exașov, □7exg''CLl Xn-VLlixi Wo. 2_
Si edțiiuii cu poșta în fie care zi.

Costâțe de pori*, fierte și [t-.j

v.ri

raWBBKĂiC’? . iS*2aSJg®y»8®3!Ws ■

Cel mai nou d posit de mobile

BRAȘOV, Strada Hiischer 7
(ani tusele Oui 119A.TH... N) 

cu prețurile cele mai ieftine.

KERTSCH FRIGYES sen.
Agentura poutr-. m’jtomren de 
vânzări de va-e și iiftmâiitiui.

BRAȘUV. S’rada N- X’r. 4. 
100 2000 jugăre resp. șl 3000 de jugăi e 
pământ >a luc șes țunjir«-i.uft cu o >iti ule 
economice uparț. nă1 • a’.) iu » io oeie de 
r-al-u fermă sunt de d 1 in arendă pe i, ai 
>* uiți an în numita e r Tr i-cauue, Odur- 
heiu, Târnava-m re, T.i d -Anoș, Arad, 

F uă aș și Cluj

Mașine de cusuî 
mI |inrț<le os* con^t'tuliv ", 

fabricat indigen și din streimtate 
so co ă a Iu rat f-arte l in ș> solid 
<*u gtrețesr loiirlc cltinc la 

Michael Mooser, 

39. Brașov, Stratla Porțsi 39.
t-t ;■ • •

is nr, .1

Veritnhiie numai de că tie-ca re cutia este provâdută ru marca de 
----------------- apărare u Bui A. ftSOLL și cu subscrierea sa. -------------------

Prin eleatul de lecuire durabilă al I’rafiirilor-Seidlitz de A. Moli în <-outia gieutâți- 
lor c-lor mui ce bicdse la stoiiinc și pânleie. ii. ■ ontru cârceilor ai acreiei a stomac, con- 
stipațiui ei cronice, snterinț-i de ficat, congtsfiunei de sânge, haemorhoidelor și « celor mai 
diferite bole femresci a huit aeesr • ed ea . <-nt -te casă o iiV'iuul », ce cresce mereu de 
mai mu'te decenii înedee. Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 - Ea iiieații e se vor 
urn ări pe cale judecfitorâscA.

Franzbranntwsin și sare a iui Moli.
Veritabil numai ducă tle-cnre s1i, In este prevăzute eu niur.-a 
---------------- - de mui ire si cu plumbul lui A WloH ___________

Franzbî-anr.twein-ul și sarea este forte bine cunos
cută ca uu remediu pupului' <’U deosebire prin tras (lrotat), adnă 
durerile de șoldină și reumat sm și a altor urmări oe rftee ft.

Prețul unei cut i orijrinn1 plumbate cor. 2.—.

uat»

Supun th-
Cel mai fin sănun de copii și Dame fabricat cupă metodul cel mai nou, oei fru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebi’e pentru copii și adulțî. — Prețul unei biieftți c«>r. —.40 b.

Cinci bucă;! cor. 1.80
----  Fie-care bucată de săpun, j ent.ru copi, esto provedut.ă cu marca de apărare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farniadstul A. MOLLWien, L Tucnlaiiben 9 

c.. si re-, turaisor ai curții imperiale.
— Comande din previne ft su efectuezft dihtic prin rambursft postulă —

La deposite sft se cerâ anumit, preparateii- pro’ edute cu is- ăiitura și marca de apă
rare a lui A MOL L.

Deposite în Brașov: la d-mi farmaciști Ferd Jekelius. Victor JRoth și e n gros la 
D. Eremros Nepnfri

I vans ltaiH« i u numeral 
zaraful. Dumitru Uun, la tutungerii de pe par .

Siropul de miere de telu
a Ici URKENY

întrecu toi'i- I.-.1' i t- >1 ace I. [ I H- 
tu^ea, inceuld s. ui/iarea desânt/e, 

topește uunu al îinbuHatfițeșie
pofta «■ îmeaiă ■neplăcută asudar* de 
noapte La , xp<>z ț> euy ■ a f mt di'- 

tis • u tm-iiHiiw de ani 1 O ' i iă >ie 
| ti-Tri 3 i’iit., o st • Ift ni-re 5 co ., ș

3 S iele ttiati franco 15 o.-r. Le , x e- 
dv ză dup. it in terna b dor iti.ntiie 
• in r. inhtiraa.
Apote a j, fcpoMol** a lu> Orkăny 
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In decursul facerei SiwerătaroBSm se vor vinde in luna lui Ianuarie :

Stofe de rochii, Barchente, diverse albituri și bluze 
mLYcu Paturi scăzute la firma § Strada Vămii Nr. 1$).
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