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Șaguna.
Centenarul neșterei. 1808—1908.

Sărbătorirea centenarului naște- 
rei fericitului protopop al Brașovului 
și episcop al Caransebeșului, IdȚn Po
pazu, dela 20 Dec? v., ne-a revocat 
în memorie, că în ultima lună a anu
lui acestuia s’au împlinit o sută de 
ani și dela nașterea marelui și neui- î 
tatuloi archiepiscop și metropolit An- : 
dreiu baron de Șaguna. Că au fost 
născuți în acelaș an și în aceeași lună 
Șaguna și Popazu e neîndoios ; dacă 
însă au fost născuți chiar în aceeași i 
zi, nu este încă dovedit. In biografia 
fericitului Metropolit se citează tot 
ziua de 20 Decemvrie ca zi a naște
re: sale, dar este încă nelămurit, dacă 
data aceasta e după calendarul vechiu 
ori după cel gregorian. Unii susțin, 
că Șaguna s’a născut în 7/20 Dec. 
1808, cu două săptămâni înaintea lui 
Popazu. Ori cum ar fi, aceasta nu 
poate schimba întru nimic rara coin
cidență, că doi bărbați meniți a fi 
apostoli ai bisericei și ai neamului româ
nesc s’au născut în acelaș an și ’n 
aceeași lună.

Poziția și cercul de activitate 
mai mare și mai extins, precum și 
unele însușiri superioare au făcut, ca 
Șaguna. să aibă un rol mai însemnat 
în istoria poporului nostru din Ardeal, 
Bănat și Țara ungurească, decât so
țul său, care până era Metropolitul 
în viață a conlucrat la opera măreață 
a regenerărei poporului și bisericei, 
iar după moartea lui a continuat o- 
pera cu credință și devotament.

Șaguna este un nume care apar
ține de mult istoriei, el reamintește 
o epocă însemnată în desvoltarea po
porului român dintre Carpați și Tisa, 
el este strâns legat de istoria biseri
cei române asa că figura cea impui- 
toaie a marelui Arhiereu își aruncă 
reflexul său până în viața bisericească 
din zilele noastre. Organizațiunea și 
așezăm ntele de azi ale bisericei ro- 

îâne greco-orientale din Transilvania 
,i Ungaria au fost puse în ființă în 

urma neobositei munce și stăruințe a 
Iui Șaguna, care încurajat de dorin
țele poporului, a știut să folosească 
cu înțelepciune, energie și tact, influ- 
ința sa, precum și împrejurările tim
pului său, pentru emanciparea biseri
cei sale, mult persecutată și năpăs
tuită în trecut. A fost un timp me
morabil, când pentru o operă atât 
de măreață și-au aflat între fruntașii 
națiunei și ai bisuricei puțini dar foarte 
valoroși colaboratori și sprijinitori. Cel 
mai mare sprijin i-a venit lui Șaguna 
din partea poporului însuși, a căruia 
importanță a crescut dela 1848 încoace 
și a oferit energicului arhiereu pre
cum . și celorlalți fruntași ai săi un 
razim tare față cu tronul. Erau vre
muri mai puțin vrășmașe desvoltărei 
îndreptățite a poporului nostru. Și 
pare că erau și oamenii mai altfel ca 
acum, erau mai mari speranțele și 
mai mare curajul în întreprinderi. 
Dela moartea metropplitului Șaguna 
au trecut treizeci și cinci de ani. Să 
socotim numai acest timp cu urgia 

și neajunsurile lui, și vom avea espli- 
carea deosebirei ce-o vedem.

Deosebirea ar trebui să se vadă 
numai în aparițiunile exterioare ale 
împrejurărilor schimbate și vitrege, 
nu însă nici-decum în interiorul, în 
sentimentele și moralul nostru, dela 
care atârnă tot prezentul și viitorul 
nostru.

Cu drept cuvânt s’au luat hotă
râri de sinoadele diecezane ale me- 
tropoliei de a serba în anul viitor cu 
solemnitatea și pompa cuvenită me
moria lui Andreiu br. de Șaguna. 
Dar ce sunt toate aceste semne ex
terioare de aducere aminte și de re
cunoștință pe lângă marea moștenire 
ce a lăsat-o fericitul Metropolit suc
cesorilor săi în conducerea bisericei 
și clerului și poporului .întreg, puin- 
du-le pe suflet în diferite discursuri 
și enunciațiuni ale sa'e să păzească 
cu scumpătate ca lumina ochilor 
așezămintele bisericei, statutul orga
nic, să le păzească mai cu seamă 
având de grije a nu turbura duhul 
cel bun de dragoste și înțelegere 
între frați, de-a nu turbura cu deo
sebire spiritul dreptăței, al bunei cu
viințe și ai moralei lui, apoi a sus
ținea cu tărie disciplina de fier între 
slujitorii bisericei, la care Șaguna 
ținea așa de mult. In toată viața sa 
el a stăruit să ridice moralul și dem
nitatea preoțimei, pe care voia s’o 
vadă premergând în biserică cu 
exemplu bun. Numai pe calea aceasta 
vedea asigurat viitorul unei armoni 
oase și fructifere conlucrări a cleru
lui și a poporului pentru binele 
obștesc.

întorsătura fatală ce-au luat’o 
împrejurările în patria noastră tocmai 
în intervalul acesta dela moartea ne
uitatului archiereu, admoniază și mai 
mult pe succesorii săi, să urmeze cu 
sfințenie îndrumărilor și sfaturilor 
sale de aur, neuitând nici o clipită 
că dânsul punea cea mai mare greu
tate nu pe materie și pe celecesunt 
împreunate cu ea, ci pe spiritul și pe 
moralul fiilor bisericii și pe buna 
rânduială între ei și prin ei în bise
rică. Nu voim să cercetăm dacă în 
raport cu greutatea timpurilor a cres
cut și s’a întărit și puterea morală, 
care leagă și ține totul și care toc
mai în mijlocul multelor pericole, ce 
amenință astăzi biserica, este și poate 
fi singura ancoră de scăpare pentru 
ea și pentru sufletul poporului.

Pronunțând numele lui Șaguna 
o sută de ani după nașterea acestui 
mare fiu al bisericii, nu putem decât 
să dăm espresiune ferbinteî dorințe, 
ca, ceea-ce după a lui convingere și 
după firea lucrului formează cerneri 
tul cel tare, ce singur poate lega pea- 
tră de peatră din clădirea cea mare a 
autonomiei bisericei naționale române 
gr. or. din Transilvania și Ungaria, 
să nu se topească la căldura dogo
ritoare a timpuri or vrășmașe națiu- 
nei noastre, ci să se întărească și 
să se înmulțească, ca să fie în veci 
un spirit de viață nebiruit al Româ
nilor din aceste țări.

Alianța Românilor din Bucovina cil 
Creștinii sociali. Din Viena se anunță că 
s’a decis în mod definitiv alianța Români
lor cu creștinii sociali. In chipul acesta 
ueî 5 deputați români vor întră în parti
dul creștin-social, ambele părți păstrân- 
du-și caracterul național și conlucrând 
numai în cestiunile economice, sociale și 
culturale. Această formațiune se va pro
clama în curând în mod oficial.

Reluarea tratativelor dintre Austria 
și România. «Neue Freie Presses află că 
tratativele dintre Austria și România vor 
începe imediat după sărbătorile ortodoxe. 
Pentru a se asigura bunul mers al trata
tivelor, ministrul plenipotențiar al Aus
triei la Bmuresti, Schoenborn’, a fost în
sărcinat. să trateze cu guvernul român 
principiile fundamentale ale tratativelor. 
Aceasta va forma bazele viitoarelor trata
tive.

Savanții din străinătate
despre proiectul lui Andrassy.
Revista lunară maghiară «Huszadik 

Szăzad« s’a adresat — precum știm — 
cătră numeroși savanți și bărbați politici 
din străinătate cu ru’garea ca să-și dea 
părerea asupra proiectului ministrului An- 
drassy. Din răspunsurile sosite și publi
cate de amintita revistă reproducem în 
estras următoarele:

Alfred Fouillee, membru la «Institut 
de France« scrie între altele:

Dreptul electoral universal e permis 
numai atunci, când e necondiționat secret. 
Votarea pe fată este un mijloc de terori
zare, care trebuo condamnat; nimicește 
bunele moravuri, deoarece produce lașitate, 
minciună, tocmeală cu propria conștiință 
și slugărnicie față cu cei puternici. In 
principiu se poate admite fără îndoială 
dreptul de vot plural, dacă se dă în pro
porție cu meritele și cualilicațiunea, iar 
nu cu averea alegătorilor. E de prisos a 
da mai multe voturi acelor oameni, cari 
sunt privilegiații averii. Pentru de a nu 
introduce privilegiul minorității e de lipsă 
deci, ca dreptul de vot universal să fie tot
odată proporțional. Acesta e singurul mod, 
prin care să fim drepți față de fiecare și 
să asigurăm intrarea în parlament a eli
tei. Prin urmare trebue introdus dreptul 
de vot după liste, cu sistem proporțional 
și cu votare secretă. Din punctul acesta 
de vedere cel mai simplu e sistemul belgian.

Emil Reich, profesor la universitatea 
din Viena :

Pluralitatea în Belgia s’a adeve
rit de foarte rea și a cauzat lupte pe
riculoase de stradă. Măcar de ar cruța 
Ungaria de acestea ! In urma votului plu
ral al bogătanilor, se produc între alegă
tori contrastele de clasă și încă în forma 
cea mai agitatoare. Din contră privilegiul 
vârstei și a culturii, ca o nedreptate mai 
mică, nu e așa detestabil, dacă nu are o 
haină prea dură, deci pe un timp de tran- 
siție de cel mult 10 ani s’ar putea apăra 
dreptul de vot. restrâns ai analfabeților ; 
iar aceea împărțire, după care 10 oameni, 
pentru că nu știu ceti și scrie, valorează 
numai cât. unul, care posede arta aceasta; 
care împărțire ține pe un om. care plă
tește 20 cor. dare directă, mai mult, ca 
pe 19 săraci, cari n’au umblat la școală, 
și care proțuește pe un absolvent a1 școa- 

I lelor medii, ca pe 30 de analtabeți: în- 
■ tr’adevăr trebue să aibă o influință foarte 
i revoitătoaro.

Alfred R. Wallace, naturalist cu re
nume european, social-politic și președin
tele societății «Land Nationalization Lea
gues. In fine pot să spun că reforma, com
plicată a lui Andrassy, după cum mi-a fă- 
cut’o cunoscută și mie, eu o socotesc cât 
se poate de nedreaptă și menită de a 
produce numai abuzuri mai ales prin 
clasarea votanț.ilor după cualificația lor. 
După părerea mea nimic nu îndreptățește 
pe unui să aibă mai multe voturi decât altul.

Austria si progresul Bosniei. Din Se- 
rajevo se anunță că baronul Benkd, ata
șatul civil, a făcut în numele guvernului 
promisiunea, că se pregătesc mai multe 
proiecte pentru promovarea industriei, a 
comerciului și pentru asigurarea munci
torilor în Bosnia și Herțegovina. Ordo
nanța guvernului în ceea ce privește exer
citarea meseriilor și întemeierea’ stabili
mentelor industriale în Bosnia și Herțe
govina a și fost sancționată de împăratul 
și se va pune în curând în aplicare. A- 
ceastă ordonanță cuprinde șpte capitole 
și 73 paragrafi și regulează cele mai de 

; căpetenie afaceri industriale, între altele 
; și cestiunea concesionărilor. Dispozițiunile 
I luate de guvern țin seamă de starea eco- 
I nomică a celor două provincii, dar sunt 

de altminteri concepute în spirit modern, 
și nu mai încape îndoială, că se va în
ființa în curând și de multi dorita cameră 
do comerciu și do industrie.

Discursul iui Milovanovici, ministrul 
de externe sârbesc în ședința de Sâmbătă 
a Skupștinei, care a culminat în declararea, 
că Serbia nu se va liniști, pănă ce Austro- 
Ungaria nu va fi scoasă din Bosnia, a fă
cut firește senzație, fiindcă Milovanovici 
trecea între politician ii reali moderați. Cum 
dar s’a schimbat deodată și a devenit așa 
de belicos? Cei mai mulți cred că aceasta 
este a se datori împrejurărei, că Sârbii dela 
cârmă, văzând că dela Rusia nu se pot 
aștepta la un ajutor real, și-au schimbat 
tactica, revenind iarăși la amenințările de 
răsboin în speranța, că prin aceste ame
nințări vor stoarce dela conferența emo- 
peană un sprijin pentru postulatele Sâr- 
biei. Chiar și conducătorul progresiștilor, 
politicianul conservativ jStoian Novacovici 
a devenit deodată cel mai maro partizan 
al războiului. Poate că Milovanovici a vrut 
prin vorbirea sa să-și recâștige înaintea 
poporului simpatiile ce le-a fost sdrun- 
cinat intrigile lui Passici. Prin discursul 
său înfocat Milovanovici a contribuit la 
întărirea poziției cabinetului Velimirovici 
și și-a asigurat astfel sie-și portofoliul.

Iată pasagiu1, care motivează cele 
afirmate mai sus. Milovanovici zise între 
altele în discursul său :

«Europa nu vrea răsboiul. Deoarece 
însă o jertfire a intereselor separate nu 
poate promova interesele păcii europene, 
marile puteri par a fi înclinate de a crea 
un stadiit de tranziție. Guvernul sârbesc 
s’a silit deci în ambele cazuri, fie pentru 
o soluțiune provisorie sau definitivă a ces- 
tiunilor, de a păstra solidaritatea cu ma
rile puteri prin aceea, că au adus m con
sonanță postulatele sârbești cu ideile lor. 
E greu de a se spune înainte ce program 
va învinge la conferența, dacă se va în
truni, programul Serbiei, ori al Austro- 
Ungariei? In tot cazul moralul și dreptul 
e pe partea noastră... De aceot avem con
vingerea, că vocea Serbiei va fi auzită la 
conference...

Pacea lihnii- Președintele Republicei 
franceze a primit de anul nou corpul 
diplomatic. Cu aceasta ocaziune ambasa
dorul Spaniei, ca decan, a pronunțat o 
alocuțiune constatând bunăvoința diploma
ției, care a reușit a atenua, dacă nu a re
zolva primejdiile, cari au luat, naștere în 
1908. Aduce elogii Franței, care s’a miș
cat cu înțelepciune și cu tact în mijlocul 
aspirațiunilor celor mai potrivnice și care 
a contribuit la găsirea soluțiunilor satis
făcătoare și la înlăturarea primejdiilor. 
Franța, mai ales, împreună cu o altă pu
ternică națiune, a dat un exemplu, care 
stabilește un fecund precedent pentru re- 
gularea juridică a tuturor conflictelor 
internaționale.

Președintelo li'allibres a răspuns a- 
ducând elogii ambasadorului Franța îi va 
fi recunoscătoare pentru elogiile măguli
toare înțelegerile pe cari le reclamă opi- 
niunea publică, nu conțin nimic, care să
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vată me demnitatea
a se menținea pacea mondială, 
tele felicită pe tot corpul 
contribue la această operă

de nizuințele și aspirațiunile noastre; nu 
se poate identifica cu noi fiindcă e străin 
și de legea și de sângele și de neamul 
nostru românesc.

Ne prinde însă mirarea cum de unui a- 
semenea pamflet, care mânjește o parte în
semnată a inteligenței române, i-s’a putut 
da loc și încă de frunte într’un ziar 
românesc?

împușcă dacă nu îi dau toți banii câți se 
află la postă. Oficianții i-au predat tâlha
rului scrisorile cu bani în valoare de 58 
mii cor. Drept mulțămită el a pușcat asu
pra oficiantului Kiss, care, lovit la cap, a 
murit imediat. A tras apoi câteva împuș
cături și asupra celorlalți. Servitorul Be- 
rdnyi, care fu rănit ușor la umăr, se aruncă, 
asupra tâlharului. Ce’lelalt servitor i-a să
rit în ajutor tovarășului săușil’au desar- 
mat pe tâlhar sfărămându-i capul cu re
volverul. Poliția fiind avizată, a sosit Ia 
fața locului și a constatat că tâlharul nu 
e altul, decât servitorul deia institutul de 
corecțiune din Alba-regală, Stefan Kern. 
Soția lui încă a fost arestată, bănuită fiind 
că ea avea cunoștință de planul de jefuire 
al bărbatului său.

lui Nașterii Domnului și a unei colinde 
potrivite, ambele ezecutate în cor din par
tea elevilor frumos și precis, sub conduce
rea învățătorului Romul Botezan, și de 
două declamațiuni asemenea potrivite ac
tului, după cari d-1 protopop Nicolau To- 
gan prin cuvinte alese, arătând însemnă
tatea actului de binefacere în legătură cu > 
sărbătoarea Nașterii Domnului, îndeamnă 1 
pe elevi să fie cu mulțumită și recunoș-' 
tință față cu binefăcătorii lor. La aceasta 
înălțătoare festivitate școlară pe 1 mgă un 
public numeros, au asistat membrii comi
tetului Reuniunei femeilor în frunte cu 
d-na presidentă Elena Dr. Isacu, d-1 Iuliu 
Bardosy, inspector școlar reg. în retragere, 
d-1 Romul Simu și fam., și alți intelectuali. 
Bucuria generală era întipărită pe fețele 
tuturor și în deosebi pe ale copiilor și pă
rinților prezenți.

Spesele acestui act înălțător de bine
facere au fost acoperite prin contribuiri 
benevole. All contribuit în bani: câte 

i 20 cor. cassa bisericii și d-na Elena Dr. 
I Isacu, cor. 13.26 s’au colectat cu discul în 
biserică, câte 10 cor. d-nele Elena Rus’su 
și Ana Togan, 6 cor. A P., 4 cor. d-1 ma
jor Ios. Sebastian. 3 cor. d-na Emilia Dr. 
Russu, câte 2 cor. d-nele : Irina Bardosy, 
Ida Breban, Cornelia Codarcea, Eugenia 
Crețiu, Cornelia Dr. Dan de Apșa, Maria 
P. de Hărșanu, Elena Henteș, Elena Lu- 
cuța, Constanța Dr. Pop, Valeria Popescu, 
Luiza Rațiu, ’ Cornelia Surdu, d-șoarele : 
Nica Dunca de Sajo și Feliția Rățiu, d-1 
Romul și Maria Simu, d-1 Emil Verzariu, 
N. N., I. A. P.; câte 1 cor. : d-1 Muntean, 
d-șoarele Letiția Popescu și Susana Sabo, 
d-na Malvina Verzariu, 40 bani: Safta 
Rempold.

Cu vestminte au contribuit; d-nele 
j Letiția Dr. Bologa un rând de haine pen

cil asistența țru ’un Carolina Codarcea 2 rochițe,

guvernelor și permit 
Președin- 

diplomatic, că 
de concordie.

Catastrofa din Italia.
va întruni ca-

I

Peste câteva zile se 
mera italiană, dela care guvernul va cere 
împuternicire și creditele necesare pentru 
reconstruirea edificiilor publice din orașele, 
cari s’au prăbușit în urma cutremurelor 
de pământ. Tot din partea guvernului se 
va lua inițiativa și pentru reconstruirea 
caselor particulare.

Intr’aceea munca de salvare continuă 
pe toată linia iar poporațiunea a început 
să se reculeagă de sub împresiunea catas
trofei elementare.

In următoarele dăm știrile mai nouă 
ce ne sosesc din Italia.

Turin, 4 Ianuarie. Ministru-președinte 
Giolitti a declarat căacțiunea de ajutorare 
pornită din partea Curții își ajunge sco
pul. Jumătate din populația orașului a 
fost salvată. Sunt cam 80,000 de morți. 
E mare teama de izbucnire a unei epide
mii. Numai după 6 luni de zile e speranță 
că se vor putea începe reparațiunile. Ca
mera a fost conchemată ca să ia hotărâri 
pentru acțiunea de salvare. Din exceden
tul budgetar se vor întrebuința imediat 
30 milioane lire.

Roma, 4 Ianuarie. — Duminecă di
mineața s’au oficiat în toate bisericile din 
Roma servicii funebre pentru victimele 
cutremurului de pământ. O mare mulțime 
de lume a asistat mai ales la Sf. Petru, 
unde Mr. Cappetelli, patriarh la Constan- >; 
tinopol, a oficiat serviciul < 
cardinalului Rapolla. In toate bisericile 
s’au făcut chete în favoarea victimelor. 
Comitetul pentru ajutorare a făcut Dumi
necă de asemenea chete publice pe străzi, 
pe piețe și la sediele secțiunilor electorale. 
Placarde cu marginile îndoliate fac apel 
Ia generozitatea cetățenilor iar studenții 
împărțesc trecătorilor apeluri invitând 
lumea caritabilă să-și dea concursul și să de
pună obolul în cutiile puse în acest scop. 
O vie emoțiune domnește pretutindeni.

Palermo, 4 Ianuarie. — Din familia 
consulului rus din Messina nu au mai rămas 
în viață decât nevasta consulului, care este 
grav rănită și care a fost transportată la 
Syracusa pe bordul lui Cesarevici. Vaporul 
«Volta» a transportat un copil de o lună, 
scos de sub dărâmături dintre brațele 
mamei sale moarte. Se crede că consulul 
Statelor Unite împreună cu sofia sa sunt 
printre victime. Soldaț'i, cari lucrează a- 
cum în Messina, sunt în număr de zece 
mii.

Triest, 4 Ianuarie. — Direcțiunea ge
nerală a Lloydului austriac a pus la dis
poziția consulului general italian din Triest 
două vapoare ale Lloydului și anume 
«Imperator» și »MariaValeria«,cari sunt gata 
montate pentru transportarea celor ră
mași în viață. Astăzi vor pleca aceste va
poare provăzute 
și merinde.

Magdeburg, 
burger Zeitung» 
fi hotărât părăsirea orașului Messinei. 
Ziarul susține că guvernul italian a hotă
rât să 
statului.
contra 
struirea 
dare specială, 
merei în Ianuarie, 
cu siguranță de Cameră, 
struirea Messinei sunt de 
oane lire.

Roma, 4 Ianuarie. —

2 bluze, un căput și o pălărie, Eugenia 
Crețiu 2 rochii și 2 căputuri; Elena Dr. 
Isacu 7 bucăți de albituri, 2 părechi cio
rapi și 1 jachetă; Valeria Popescu o ja
chetă, și în sfârșit d-na Petiția Dr. Bologa 
o ferdelă de mere.

Pentru darurile acestea generoase 
subsemnata direcțiune școlară se simte 
plăcut îndemnată a exprima și pe aceasta 
cale în numele număroșilor școlari ajuto
rați cele mai profunde mulțămiri atât bu
nilor contribuitori, cât și onoratului comi
tet al Reuniunii femeilor și în deosebi d-nei 
prezidente Elena Dr. Isacu, căreia îi revine 
partea leului din acest act frumos de bi
nefacere, precum și d-nei Maria Botezan, 
pentru confecționarea numeroaselor bucăți 
de vestminte.

Comitetul Reuniunei femeilor a să
vârșit un act, ce de sigur îl onorează.

Direcțiunea școlară.

pin Năsăud.
Năsăud, 1 Ian. n. 1909.

Duminecă în 27 Decemvrie st.

cu mijloace de ajutoare

4 Ianuarie. — «Magde- 
desminte știrea că s’ar

reconstruiască orașul în contul 
Se vor face diguri puternice în 

mărei. Mijloacele pentru recon- 
orașului se vor procura printr’o 

care va fi prezentată Ca- 
Proiectul va fi primit 

Pentru recon- 
lipsă 500 mili-

Numărul victi
melor crește mereu pentrucă mulți răniți 
mor. Numeroase orașe s’au declarat gata 
a primi pe răniți și orfani. Orașul Genua 
primește 7000.

Paris, 4 Ianuarie. — Ministrul ma- 
a trimis 50,000 cutii cu conserve și 
cuverturi.

rinei
1000

SibîiU în 3 Ianuarie 1909.
Un frumos act de binefacere. Azi la 3 
d. a. s’au împărțit între elevii și ele- 
școalei poporale gr. cat. de aici da-

oare 
vele 
rurile de Crăciun în număr neobicinuit de 
bogat. Peste 62 copii de școală au fost 
dăruiți cu diferite vestminte călduroase, 
cu material pentru lucru de mână, colaci, 
mere, smochine, requizite de învățământ, 
etc. Acest, act frumos de binefacere se da- 
toreșto hărniciei comitetului Reuniunei de 
femei pentru înfrumsețarea bisericei în 
frunte cu zeloasa presidentă a Reuniunei 
d-na Elena Dr. Isacu. Distribuirea daruri
lor a fost precedată de cântarea Troparu- ’ ce

Corespondevhil.

abonam^
LAGAZETA TRANSILVANIEI".

Cu 1 Ianuarie st. v. 1909
se deschide nou abonament pe cuartalul prim 

al

> 9

anului, la care invităm pe toți amicii 
și sprijinitorii foiei noastre.

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

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

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe tre 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

ĂDMINISTRĂȚIUNEf.

B

— 23 Decemvrie v.

Moartea preotului Ion ilin Petersburg.
Din Petersburg se anunță, că în ziua de 1 
Ianuarie st. n. a murit la Kronstadt fai
mosul preot loan, cunoscut în toată Ru- 
sia ca făcător de minuni. îndată ce s’a a- 
flat de moartea preotului loan, mii și zeci 
de mii de credincioși din întreaga Rusie, 
au început să se îndrepte spre Petersburg. 
Trenurile sunt luate cu asalt de mulțimea 
credincioșilor. Mii de oameni din cauza 

, lipsei de vehicule trec din Petersburg la

Congregațiunea comitatului Brașov 
convocată, la o ședință extraordinarăeste

pe ziua de 12 Ianuarie n. 1909 la oarele 
9 a m. în sala cea mare a edificiului 
«Sfatului». La mdinea zilei sunt 67 
puncte.

Regeie Carol pentru cei săraci. Ca în 
toți anii și anul acesta, cu ocazia sărbăto
rilor de Crăciun, s’au împărțit în palatul 
regal ajutoare în bani, lemne și diferite 
obiecte, la un mare număr de săraci din 
București. Numărul persoanelor ajutate 
anul acesta de Maj. Sa Regele, se ridică 
la aproape două mii. Printre aceștia se 
află și număroși săraci recomandați de co
munitățile altor rituri. Regele Carol s’a 
gândit și la săracii din alte orașe și a dat 
ordin să se distribue ajutoare în contul 
său la Iași, Galați, Bârlad și alte localități 
din țară Suma totală oferită de suveran 
anul acesta, de Crăciun pentru săraci se 
urcă la 45 mii lei.

n 
1908 s’a ținut adunarea generală ordinară 
a Casinei române din loc. cu C3re ocasi- 
une comitetul vechiu primind absolutoriul, 
s’a ales cu unanimitate un comitet nou în 
persoanele: Dr. Alexiu David advocat: 
președinte al casinei; Teodor Simeon pro
fesor gimnazial vicepreședinte, Emil Tișea 
comptabil: secretar 1, Vasile Sichigean 
profesor gimnazial: secretar II Ioan Măr
ginean comptabil: cassar al casinei. Ga- 
vrilă Feiti mare proprietar; econom, Ignat' 
Seni învățător fundațional • membru de 
comitet, Emil Domide profesor gimnazial: 
censor, Dr. Dumitru Hodor candidat de 
advocat: censor, Dr. Nicolae Drâgan pro
fesor gimnazial: censor. |

Sperăm dela noul comitet, care e 
compus din bărbați destoinici și energici, 
că va face ca casina română din Năsăud 
să înainteze pe calea progresului și a în- 
florirei naționale.

Din raportul comitetului anului tre
cut (1908) de însemnătate deosebită e 
partea aceea, unde se arată cum că în de
cursul anului trecut această reuniune c’e 
lectură inofensivă — pur culturală —încă 
a fost trasă în noroiu și încă într’unul 
din cele dintâiu ziare ale noastre.

Copil crescut la noi, de noi și 
școalelo noastre — viperă ținută la sân 
nu s’a sfiit a arunca cu tină în tot
noi avem mai scump și sfânt: a defăimat 
gimnaziul — acest sfânt templu al muze- 
Jor în ținutul nostru: a defăimat pe pro
fesori. cari cu atâta conștiențiozitate își 
îndeplinesc nob la lor chemare; a defăi
mat preoțimea și întreagă inteligința de 
pe " ’ ' ‘ /
inteligință ori care țară poate fi mândră.

Școalels din Sihiiu rămân înciiiss. - 
Din motivul, că în Sibiiu tot mai grasează 
tifosul, a dispus vicecomitele comitatului 

toate școalele să rămână închise 
Fearuarie 1909.

Sibiiu, că 
până la 2

Deia

în

ce

Kronstadt pe ghiață și-și petrec noaptea 
prin împrejurimi, sub cerul liber. Toți vo- 
esc să azisto la înmormântarea acestui 
sfânt. Gerul este extraordinar de mare și 
se așteaptă să se întâmple accidente cre
dincioșilor ce stau pe ghiață și zăpadă aș
teptând ziua înmormântărei. toliția aluat 
măsuri pentru ori-ce eventualitate. In po
por s’a răspândit svonul, cum că preotul 
loan a fost văzut a doua zi după moartea 
sa, cum s’a urcat la cer pe un nor de 
foc. Multi sunt încredințați că a treia zi, 
preotul loan va învia ca și Christos, dar 
va trăi înainte în mijlocul poporului rus.

Reuniunea română de muzică din 
Sibiiu. In adunarea generală ținută Mier
curi sara, reuniunea română de muzică 
din Sibiiu s’a constituit astfel : prezident 
protopresb terni Dr. loan Stroia, secretar 
S. Roșea, cassar I. Rebega, dirigent A. 
Bena, membrii în comitet Dr. M. E. Cristea. 
I. Popescu și Dr. T.

Crișan.

Promcțiune. Din
Decern /rie a fost 
doctor juris la universitatea din Cluj, 

bravul și zelosui 
Ion Geleșian.

A.

23
de

I

Valea Someșului, cu care preoțime și

Nu ne mirăm de loc că a fost capa- 
de așa ceva, pentrucă e străin de noi,

Brediceanu, arhivar

Cluj ni-se scrie : In 
promovat la gradul

tănăr lugojan Fabius

Gununie. Din 
nică ca în 4 Dec. 
nun ia d lui Pavel 
lulia Stefania Bobăncu, fiica d-lui Ștefan 
N. Bobancu, fost redactor responzabil al 
> Gazetei Transilvaniei«. — Felicitările 
noastre!

Târgu-Jiu ni-se coinu- 
v. a, c. a avut loc cu- 
Sima-Ghilom cu d-șoara

Rspresentațiune teatrală în Săliște 
Corpul învățătoresc dela școala greco ort. 
română din Săliște. va aranja o producii- 
une și representațiune școlară în 8 Ianu
arie Î909 st. n. (a doua zi de Crăciun) în 
sala festivă a școalei din loc după pro
gramul următor: 1. «Moara», cor de copii 
de Kiriak. 2 «Bucură te împărate» colindă. 
II. a) «îngerii» scenă de Crăciun, b) «Me
dicul miraculos», teatru de copii. III. «Ne
potul răsfățat», farsă în 5 acte, de A. Ko
tzebue, prelucrată de T. ” .........
Joc. — Venitul curat e 
biblioteca școlară.

V. Păcățian. — 
destinat pentru

Și-au mai răs-Muzeul Asociațiunii.
cumpărat felicitările de Anul nou în sco
pul înzestrării muzeului Asociațiunii, 
mătorii domni, cărora le exprimăm mul
țumită comitetului central: loan Cavaler 
de Pușcariu, jude de curie în p., Bran cor. 
10; Dr. Zosim Chirtop advocat, Câmpeni 
cor. 10; Nicolae Proștean advocat, Lugoj 
cor. 8; Ioan 1‘amfilie architect, Sibiiu cor. 
5; Dr. loan Vescan advocat, Teaca cor. 5; 
Victor Păcală profesor, Sibiiu cor. 4; loan 
Rebega funcționar la «Albina» coroane 3; 
loan Urzicean, t orbii (Cincu) coroane 3; 
Ilie Uobrota paroch, Poiana Sibiului cor. 
2; Simeon Andron înv., Sarafalva cor. 1. 
Suma coroane 51. Listele precedente cor. 
144 Total coroane 195. Sibiiu, 4 Ianuarie 
1909 — Presidfid Asociațiunei

ur-

AsoGisțiunea din Arad. Asociațiunea 
culturală din Arad a hotărât să țină o 
conferență pentru publicul de cărturari ro
mâni din Arad. Începutul conferențelor s’a 
fixat pe Ia sfârșitul lunei lui Ianuarie și 
se vor succeda cam la două săptămâni. 
S’au stabilit pană acum următoarele pre
legeri : Avram Sedeanul, profesor, va ceti 
despre «Originea Românilor» ; d-na Mari- 
lina Bocu despre «Nicolae Grigorescu«; d-1 
I. Russu-Șireanu despre «Noua mișcare li
terară» ; d-nul Nicolae Mihulin profesor: 
«Viața omului preistoric» și d-1 Sever Bocu 
despre «Moise Nicoară«.

Jefuire nereușită. în oficiul postai din 
Alba-regală a întrat alaltăeri un individ 
înarmat cu un revolver, amenințând pe cei 
de față, doi oficianți și doi servitori, că îi

Din Ssbeșîll-săsesc. Suntem rugați a 
da loc următoarei declarații: Subscrisii 
declarăm, < ă petrecerea ce se va ținea, v 
27 Dec mvrie si. v. (a treia zi de Crăcim 
în S betșul săsesc, nu e a xtinerimei știi 
di.ase*,  care numire este deci usurpată. 
Pentru că: 1. Această petrecere e aran
jată de o minoritate disparentă a acelei 
tinerimi și ar fi trebuit să dee o produc- 
țiune culturală. 2 Aranjerii petrecerei ni
se pare că au apucat în apele maniei de 
partid, de oare ce venitul curat nu vreau 
să-l destineze fondului ce l’a înființat astă 
vară tinerimea pentru o bibliotecă publică 
românească, ci intenționează să-l dea re
vistei «Munca» un organ publicistic, care 
cel puțin prin naștere pare a aparținea 
unui partid Punctul principal în progra
mul de activitate a tinerimei de aici a fost 
și va fi să nu se amestece în luptele de 
partide, ci din contră, să-și dee silința să 
fie chiagul vieții culturale de aici. Ne ex
primăm indignarea față de pasul acelora, 
cari n’au ținut cont de cele arătate mai 
sus.

Sebeșul-săsesc în 4 Ian. 1909. — 
Aurel Dobrescu stud, med, Lionel Blaga, 
stud. în drept, Vaieriu David st. iurist.

AU murit £18 emoțiune. Din Londra 
se anunță că Sâmbătă a intrat în vigoare 
legea asigurării bătrâneților, după caro tot 
cetățeanul din regatul britanic, care a a- 
juns la vârsta de 70 ani, în muncă cins
tită, să primească o pensiune săptămânală
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le cinci șilingi. Multi Jbătrâni, după ce au prin literile dotaționale. din 1852 și s. bi- 
jrimit pensiunea, au murit de emoțiune. ; serică actuală și școala cea veche și peste 

i 36 jugăre de pământ și fondul intern sunt 
ReVElUțiflliarii ruși GOîltlahlllăți 12 l donațiunea din bunurile domnilor conți. 

"S^rte. Consiliul de răsboiu din Peters- ■ cred că mă pricepe corespondentul—apoi 
,urg a pronunțat sentința în procesul ata- ; ca Români vorbesc dialecte romano-ma- 
sului iăptuit în timpul răscoalelor din 
1905 contra liniei ferate Catharina; 32 de 
icuzați au fost condamnați la moarte, 12 
la muncă silnică pe viață, 48 lamuncă sil
nică pe câte mai mulți ani, iar 29 au fost j 
achitați.

Flotila sie răsboiu aeriană în Franța, i 
Ministrul do răsboiu francez se ocupă se- I 
rios cu cestiunea creării unei liote de răs- I 
boiu aeriane. Ministerul a trimis societă
ților pentru industria de automobile și a- 
sronautică învitațiunea să facă proiecte 
pentru construcțiuni de aerostate și să le 
înainteze departamentului de răsboiu. Cel 
mai bun proiect va primi un premiu de 
5000 franci și societatea însărcinarea de 
a-l executa.

Ce va fi cu manualele. Organul Ti- 
szaist »Az Ujsag« se întreabă, dacă ces
tiunea băncii e o cestiune națională-poli- 
t.ică, ori linanciară-politică, și răspunde, că e 
o cestiune de mandate. Nu trebue să ui
tăm că ia încheierea pactului în 1906 nici 
iu s’au gândit Ia cestiunea băncii. Numai 
îând au îm heiat învoiala economică cu 
Viena, când au urcat cvota și în delega- 
țiuni s’au arătat mai mameluci decât ma- 
melucii, s’a ventilat marea idee: Cu ce 
jracu să pășim noi înaintea alegătorilor 
noștri? Și iată că au aflat banca separată ' 
maghiară. Cu asta mai pot să se prezinte 
alegătorilor, mai pot să arete ceva, mai 
aot să primească voturi.

Iată de ce cestiunea devine așa difi
cila. Față cu unele motive politice și fi
nanciare ar mai coda de o parte și de 
alta. Dar ce să se întâmple cu mandatele? 
Spune-ne ceva, o Wekerle, cu ce să min
ăm una bună alegătorilor noștri și garan- 
ează-ne, că aceștia și do aci încolo ne 
an*  privi de patrioți cu capu ’n mână, 
Atunci poate să ia dracu banca națională 
n orice formă — așa-i tacsează «Az Uj- 
iâg« și-i cunoaște mai bine decât noi I

*) Bine ar fi fost ca părintele să arate daca 
a făcut vr’o încercare spre a salva școala într’un 
chip sau altul, și dacă s’a adresat in privința a- 
ceasta la. „superioritatea competentă de a da în
drumări?" Corespondenței din cestiune, noi i-am 
fost dat loc numai, fiindcă a pledat pentru asigu
rarea existenței școalei rom. coni’. din Abafaja. 
Dacă fără știrea noastră coresp. s’a folosit de unole 
date neexacte, reg-rstăm și desaprobăm faptul; nu 
putem aproba însă nici fatalismul părintelui cu 
privire la școală. —

întâmpinare.
Abafaja, 16 Dec. 1908.

La notița mea din Nr. 261, 1908 la 
are răspunde un corespondent „Sighi- 
•oreamtl*  în Nr. 265 din 1908, viu a-i co
lecta următoarele :

„Gztra ‘mincinosului omoară sufletul 
>ol. e. 1 v. 11“. Binevoiască d-1 corespon
dent «Sighișoreănul*  a-și lua osteneala să 
ficetească Nrii 54 și 235, 1908 «Gazeta*  
Nr. 221/1901 din «Tribuna*)  acolo iși va 
mtea afla convingerea și răspunsul întru 
inistirea consciintei si interesului fată cu 
isorica și școala din parochia mea, și nu- 
riai după aceea să se facă advocatul 
echemat, atacând cele două clenodii 
cumpo neamului românesc, asomănându-le 
n »șopuri« și «cotețe*  «Casa Domnului e 
asu de rugăciune, iar voi a-ți făcut’o..« 
fumai o fantazie teatralistă poate născoci 
șa ceva...

Ce privește sf. biserică »șopru« și 
ica ei școala s'coteț*  Mendacem oportet 
s.s’c memorem. — S. biserică zidită pe fun- 
amont de piatră în 1846, acoperita în 1907 
in nou (turnul cu pleu jumătate), Cruce 
ouă și o prevăzută cu cor, pictată l'rii- 
ios din lăuntru, păreți și cupolă și e în 
tarea cea mai bună și luminată de 9 fe- 
astii mai mari de 1 metru, iar școala e 
idită în 1884/5 cu 3 încăperi mari și pro- 
ăzute cu cele mai necesare obiecte de 
ivăiământ, despre care nici contrarii 
oștri nu pot zice rău, (căci iată cum se 
sprimă Pallds Albert în opul său >Istoria 
coaielor din comitatul Murăș-Tiirda« Ia 
ag. 93 despre școala noastră : «Mobilatura 
coalei drept că nu este completă, dar cu 
equisitele de învățământ cele mai nece- 
are e provăzută*.  Și totuși cutează â la 
ighișoreanul și încă prin ziaristică a-o 
ice ca Român »coteț«. Ușa i deschisă, să 
oltească să între.

Iară protocolul luat în adunarea ge- 
erală la 15 Noemvrie .1908 do harnicul 
ostru protopop M. On. d-1 Ariton M. 
opa și autentica! desenat, pentru a-i în- 
emna pe poporeni la ridicarea unei nouă 
lie de învățământ, arată căînsu-mi mi-am 
nbiat ajutorul din puținul meu la caz 
ică Ș'coala va fi obiocționată și nu ar 
irăspunde legii...

La aserțiunea laudelor contelui îi 
ispund că în biserica gr. cat. din Abafaja 
) numără între dăruitori și binefăcători: 
miliile Apafi Lâszlo, Bornemisa Păi, 
uszar Karoly și prefectul I. P. Major, cari

I gbiare, cetesc istoria poporului românesc 
cu dialecte numai de prin Ardeal, cât di
feră de adevărata noastră limbă româ
nească.

Nu mai puține neadevăruri scrii des
pre persoana mea într’un citat lăudân- 
du-mă perfid cu comorile lui Cresus, iară 
în alt citat te faci și mai ridicul, când 
afirmi că sum preot necăsătorit, pe când 
de fapt sum tată a unei fiice orfane de 
mamă cu 4 prunci de școală. Mă mir cum 
de vii D-ta a-mi dicta mie ca tutore cu 
sfaturi, că să fac cu averea mea fon
duri etc. Oare câte fonduri fac domnii 
docenți dacă ești și d-ta un ataro? din 
venitele cele grase (? — Culeg.) do 1000 
coroane și quinquenalele ce ie încasează 
docenții fără a-i divide d-1 ministru că are 
sau nu preparandie, și nu ca preoți cari 
simt dividați cu și fără matură, și nu se 
pot bucura de salarul unui învățător cu 
1—2 clase gimnaziale și fără preparandie.

Ce privește citatul meu «imposibili- 
tatea tinerei școalei gr. cat. aci între 3 
confesiuni*,  se referă la §§-ii legei minis
teriale: Că unde sunt 2 sau 3 confesiuni 
cari primesc ajutorul de stat, d-lui mi
nistru îi stă în voie a-le cassa și a intro
duce școală de stat. Și fiind comuna noa
stră cu 3 confesiuni, și cu ajutor de stat, 
nu e mirare nici impos bilitate de a ni-o 
perde, fiind vorba de școală și salar, nu de 
edificii — și dacă rom. cat. încă o vor 
ceda ca evangelicii-ref., cine să o mai sus
țină? Preotul sau Abafajanul care numai 
apa nu o cumpără, și comuna e închisă 
hermetice cu loc domnesc? Sfaturi dela 
pigmei nu primim, acolo-i Superioritatea 
noastră competentă de a ne da îndrumări. 
Viitorul școalelor noastre e ascuns în tai
nele lui Dumnezeu.*)

Iară lumina electrică, dacă ai locui 
D-ta în școala-coteț, încă ți-o ai aduce pe 
punga proprie. Când limba cârtitoare te 
împunge, adu-ți aminte că nu de fructele 
cele mai rele se leagă vespii*.  (Biirger.)

lero Ulei w, Criș i a im, 
paroh gr. cat.

Petreceri.
Primim o invitare la prodncțiunea 

teatrală împreunată cu dans, ce o va aranja 
inteligența română din Cetea și jur în ziua 
de 28 Decemvrie st. v 1998 (a 4-a zi de 
Crăciun) în localul școalei din Cetea. Veni
tul curat o destinat «Reuniunei economi
lor*  din Cetea. Program: 1. «Țiganul la 
târg«, dialog de Em. Suciu. II. Teatru: 
«Biletul de tramvai»*,  comedie într’un act, 
de Grigoriu Mărunțan. După producțiune 
urmează dans.

❖
Corpul învățătoresc din Feldioara cu 

concursul unui grup de studenți dela școala 
comercia’ă gr. or. rom. din Brașov, invită 
cu toata onoarea la producțiunea teatrală 
muzicală, împreunată cil dans, ce o va 
aranja Vineri (a 2-a zi de Crăciun) în 26 
Dec. v. 1908 (8 Ianuarie 1909), în sala ho
telului comunal din Ioc Venitul curat este 
destinat, o parte pentru «Fondul cultural*;  
o parte pentru «biblioteca locală*  și o 
parte pentru «Fondul de excursiuni al stu
denților comercialiști din Brașov*.  In pro
gram sunt luate mai multe coruri, decla- 
mațiuni și piesa teatrală: «O ședință co
munală*,  de G. Stoica.

*
O producțiune declamatorică-teatrală 

se va aranja cu elevii școalei gr. cat. din 
Șard, în 9 Ianuarie st. n. 1909 st. n. (a 
3-a zi de Crăciun) în edificiul școlar. Ve
nitul curat e destinat pentru cumpărarea 
de cărți pe seama școlarilor săraci. In pro
gram sunt luate mai multe coruri și de- 
clamațiuni. De asemenea se va juca «Că- 
lușerul*  do cătră elevii școlari.

Chestiunea incidentului dela Casa
blanca, care privește de-o potrivă pe Fran
cezi și pe Germani a ajuns în fine să se 
desbată la Haga.

Cele două puteri, cari nu păreau dis
puse să cadă la o înțelegere pacinică, fac 
acum apel la instituția, pe care o impune 
civilizația și umanitatea timpului nostru.

Cu toate că diferendul nu e tocmai 
de mare greutate pentru pacea dintre cele 
două mari puteri, se speră, că acest cel 
dintâi apel făcut de Franța și Germania 
curții dela Haga, va fi urmat și de altele 
pe cari le vor cere împrejurări mai grele 
ca cea de azi.

Majoritatea parlamentului francez și-a 
arătat satisfacția deplină față de guvern 
pentru drumul pe care l’a ales, iar delega
ția franceză a societăților pentru pace, a 
cerut, ca guvernul să încheie o convenție 
arbitrală permanentă cu Germania, astfel 
ca pe vdtor toate neînțelegerile dintre cele 
două state să fie trimise spre a fi jude
cate de curtea dela Haga.

Alte dovezi de cele mai bune inten- 
țiuni ce le au membrii grupului pacifist 
din parlamentul francez pentru promova
rea ideei de pace între state și între na
țiuni sunt următoarele :

La apropiatele alegeri de senatori ei 
vor întreba pe fiecare candidat ca să afle: 
1) Dacă este partizan al organizației juri
dice dintre națiuni. 2) Dacă va vota o sub
venție biroului permanent al păcii și ce
lorlalte oficii internaționale. 3) Dacă va 
adera grupurilor de arbitragiu și confe- 
rențelor interparlamentare. 4) Dacă va 
cere constituirea apropiată a comisiunilor 
însărcinate cu studiul preparator al ches
tiunilor ce urmează a se supune la des- 
baterile celei de a treia conferență dela 
Haga.

Dacă și în parlamentele altor state 
ar fi așa de serioase stăruințe, de bună 
seamă că conferență dela Haga ar avea 
un program mai radical 'ca al celor două 
de pană acum si, de bună, seamă. între 
conferență. și conferență n’ar mai fi dis
tanțe de timp ca aceloa de pană acum.

...Dela 1908 pană la 1915 câte cioc
niri între state și ce dezastre nu se pot 
întâmpla I

Amatorii de statistici nu se dau în 
lături din fața nici unei anchete. De cu
rând unul dintr’ânșii a voit să cunoască 
și să claseze «științificește*  pricinile ce 
îmboldesc po tinerele fete la măritiș. în
trebând pe 95 fete, a caro1" vârstă, se cu
prindea între 15—17 ani, au găsit că 5 au 
dorit căsătoria pentru a putea «e-n sin
gure*;  10 pentru a petrece; 5 pentru a 
călători; 7 pentru a poseda o casă a lor; 
4 pentru a avea copii ; 61 pentrucă mai 
toată lumea obișnuește acest lucru, și 3 
riu au putut să-și dea seama de ce. Să fi 
dispărut oare iubirea • din inimile fetelor 

! moderne, sau mai bine să presupunem, că 
toate mărturisirile lor nu au fost sincere?

BnâailSSU, 5 Ianuarie. Prim-ini- 
nistrui Wekerle a plecat Dam necă 
seara la Viena pentru a fi primit în 
audiența de Maj Sa. Se spune, că 
dacă lui Wekerle nui va succede 
să capote garanții suficiente care să 
satisfacă punctul de vedere al guver
nului ungur, cabinetul iși va prezenta 
peste câteva zile dimisia.

Bufllapesta, 5 Ianuarie. In con
siliul de miniștri ținut alaîtăeri după 
arniazi a fost la ordinea zilei ces
tiunea prelungind privilegiului băncii 

i austro-ungare și cestiuuile militare, 
i Ministro.l Kossuth a protestat în con- 
I tra prelungire! cerute a privilegiului, 
■ iar ministrul Apponyi a declarat câ 
! concesiunile militare pe baza progra- 
i mulai comisiunei de nouă nu sunt 
j satisfăcătoare. Mare consternare a 
i produs între miniștrii știrea ca pre- 
1 ședințele Iusth și dep. Hollo vor face 
cea. mai strașnică opoziție în cestiunea 

i băncii.
Petersburg, 5 Ianuarie. Guvernul 

rus a primit înștiințarea telegrafică 
din Teheran, că șahul și-a trimis 
toate trupele disponibile spre Taebris, 
unde va avea ioc o luptă, hotărâ
toare cu trupele rebele. De rezultatul

acestei lupte depinde tronul șahului 
și poate chiar și viața suveranului 
persan, căci mulți conducători per
sani sunt hotărâți să isprăvească 
odată cu starea actuală de lucruri din 
Persia.

Roma, & Ianuarie. In Reggio di 
Calabria s’a resimțit alaîtăeri un nou 
cutremur, care a produs o panică 
grozavă. Turnul catedralei din Calta- 
girone s’a prăbușit și a îngropat sub 
ruinele sale pe crâsnicui, fiul său și 
alte număroase persoane ce se aflau 
în apropiere.

Roma, 5 Ianuarie. După o sta
tistica oficială și-au găsit moartea în
tre ruinele Messinei următoarele per
soane: afară de un soldat întreg re
gimentul de infanterie 83. Companiile 
1, 2, 3, 4, 9, 10 și 11 ale regimen
tului 22. Regimentul 89 afară de 5 
subofițeri, apoi toți carabinieriii, va
meșii, întreg personalul vapoare
lor stabilite în Messina, toți ele
vii sem narului 3/4 părți din func
ționarii orașului și consilierii comu
nali.

Reggio di Galaiirîa, 5 ianuarie. 
Serviciile organizate pentru distribui
rea merindelor și corturilor de salvare 
procedează în mod regulat. Popula- 
țiunea începe a fi mai puțin preocu
pată. Se trimit ajutoare în comunele 
din provincie, cari au fost mai păgu
bite și cari au fost divizate în zone 
militare.

Gonstantinopi, fi Ianuarie. In spi
talul francez din Beirut, s’au consta
nt trei cazuri de ciumă pneumonică, 
dintre cari două mortale. Alți bolnavi 
cari se aflau în aceeași sală a spita- 

! lului arată simptome suspecte.
GOBStaat nopl, 5 Ianuarie. Gu

vernul va publica în o carte roșie co
respondența diplomatică, aceasta în 
urma dorinței esprimate în Senat.

Goustantiliopoi, 5 Ianuarie. Poarta 
si camera au primit din mai multe 
localități din Europa și Asia depeși 
de protestare inspirate de cătră junii 
turci în contra anexărei Cretei. Mai 
multe depeși simt extraordinar de șo- 
viniste.

Pai’ÎS, 5 Ianuarie. Alaîtăeri s’a 
resimțit pe insula Stromboli un cu
tremur puternic. Deodată și-a înce
put activitatea și vulcanul Stromboli. 
Mai multe case s’au prăbușit. Popo- 
rațiunea fiind cuprinsă de mare pa
nică a părăsit casele și s’a refugiat 
pe câmpuri.

Domnii abonați ai fdies 
mostre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re
us ut c ii mai curând ca s6 nu îi se în
trerupă regulata espedare a dia- 
cuini

Adminisirațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

FroprieUr ; D?. Aurel Mureși&nu
Bedactoi-re8por.fi.: Victor Branisn:

a bucuros
Medicii

se îngrașe curând, se întăresc, ca
pătă fața tuandafirie dacă li-se dă 
Emulsiunea Scott, care este foarte 
hrănitoare. Emulsiunea Scott o vor 

și mistui ușor.
și moașele din toată lu
mea are confiență în

Emulsiunea Scott
având cunoștință de re- 
sultatele obținute cu 
Emulsiunea. (7)

VnritahilAoi.mai cn 
marca — nescanil — 
o '«'mn -ie srarantjn 

a i>rcc<»rlnrt'i lui
- o t .

Prețul unei sficle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se păta în toate 
farmaciile.

re8por.fi
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„Călindană

1909 „Călin- 
al 17-lea an

CălMml Plugarului”.
A apărut în editura tipografiei 

A. Mureșianu din Brașov
Plugarului1' pe

Cu aparițiunea lui pe 
darul Plugarului" întră în 
al existenței pale.

Convins fiind că cetitorii acestui că- 
lindar îi vor face și de rândul acesta o 
bună și caldă primire, înviiărn pe foii: 
dela țăran până la fruntașii dela oraș, cu 
frățească dragoste să-l cumpere, să-l ce- | 
tească și să-l răspândească, ca pe nn că- 
lindar de care mmănuia până acuma încă 
nu i a părut rău că a dat pentru el pu
ținii bani ce costă.

In partea întâia a „Călindarului Plu
garului", aducem datele ealendarisri.-e în 
tomă estensiunea, după cari urmează în
drumările necesare, privitoare la postă, 
telegraf, la taxele pentru timbre, .compe- 
tințe etc. Urmează apoi tab-la târgurilor 
din Ardeal, Bănat și țara ungurească după 
datele olicale ale ministerului ung. de co- 
merciu. Târgurile sunt mdioa+e atât după 
alfabet, cât și după lunile anului.

Partea economică conține următ.oa- 
lele: Așternutul vielor. Ingrășainl vitelor. 
(I. Georgescu). Să ținem o lânduială anu
mită la nutrirea vitelor. (A. Nistor). O pre
legere poporală despre a egerea și pregă
tirea. seminței, de A. Bolilor. Animale 
folositoare și i-tricătoare p'ugăritulni și 
grădinăritului, (I. Georgescu) E -onomia și 
seceta, (I. Georgescu). Povețe.

Partea literară are urruătoarele ar- 
bico'e: Baronul lui Țoma Vulture (de I. 
Rodina). Florile dalbe, (colindă, de V. Ale
xandri). Sărbători vesele, (de Th. Popo- 
vici-Grivița). Jubileul „Gazetei Transilva
niei". Poe-ii poporale. (Constantin Mânu 
învăț.). Anecdote si glume: Păn’ mi-a eșit 
părul prin căciulă.... Dada toși a murit.... 
De-ahsla... Luați-1 dacă-i a) vostru... Ce a 
zis David?... Mai mare decât mine nimeni 
ou-i pe lume. E butrin seracul. Năduful 
cel mare și răzbunarea femeei. Mătușa 
dela stână. Multe și de toate Sfaturi de 
ale bucătăriei pentru femeile econoame.

Printre artico'ele de mai sus sunt 
mai multe ilustrațiuni representând pe 
neuitata Metropoliți Iosif Sterca Șuluțiu 
și Andreiti br de Șaguna, pe S-meon Băr- 
nuțiu și Avram Iuneu. „Gazeta de Tran
silvania" (apărută în anul 1838) și pe di
rectorii ei dela înființarea ei până în ziua 
de azi etc.

Călindarui Plugarului costă 40 bani 
(fileri) esemplarul plus porto postai de 
10 bani.

polg. szâm alatt hozott itelettel hely- j 
benhagyott iteietevcl lett ioge fiscn ■ 
elrendelve, tovâbbâ Brassoban a fi.lyo 
evi szeptember ho 26-ân elkâszi-! 
tett kOltsâgelfiifănyzatot is jdvâha- 1 
gyâsi zâradekkal ellatni es a feunebb i 
hivatkozott szerzddâsnek I-sd pel-' 
dânyât 6s a kdltsege’oirânyzatot a idânyât 6s a kdltsege’oirânyzatot a 
kir, Dirvenyszâknâl visszatartani, a 
azerzodes lied pâldânyât Brasso vâ- 
ros tanâcsânak, a Ilf-ad pâldânyât 
Schmidt Gyârgy foldmerfinek a vo 
natkozo iigyiratokat pedig tovâbbi 
eljârâs vegett Abrahâm Istvân clțârd 
biionak kiadni rendeli.

Az 500—908. I. M. szâm alatt 
kiadott lîtasitâs 171. §-a ert.elmeben 
a kir. tOrvânjszâk a ftnnebb hfvât- 
koz >tt 8962 — 908. polg szâuiu jog- 
cnejii vegzbst a jeleu vâgzos kaposân 
a m kir. Igazsâgugyminister Urhoz 
fel tec jos. .ti.

Ei r61 a kir. tdrvenyazek Abra
ham Istvan eljâro kir. torvenyszeki 
biiot a vonatko A iigyiratc k kiadâsa 
nieHetr, tovâbbâ az osazea ârdekelt 
feleket, illetftleg kepviaeldiket a je
lea v<\gzâskezhesiteailleiblega Bras-6 
szab l-ir vârus es a. szomszâdos 
kozsegek tcruleten szokott mddon 
leendA kozhifrcteiel utjân ertesiti.

Brasso, 1908. evi November 
28 ân.
zk kir. forvenyszek iilăsebâi: 

Witich s. k.,
eStiok.

B r a y s 6,

ho

Zakarîâs Imre s. k.,
jjegya®.

în 17 Dec. 1908.
Magistratul orășenesc.(447 2-3.)
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Crace seu. stea duplâ electro - magnetica
Nl e micea Iu Voita, 

Vindecă și hvioreză

Nu e mijloc secret 
pe lângă, garanție.

X

Nr. 20502/908.

Pubiicațiune.
Pe baza recereării On. tribunal 

rege-sc din loe se aduce la cunoș
tință publică, ca On a< ela în pri
vința comasării locurilor din „P°“ 
iană" — aflătoare pe hotarul comu
nei Pra-s6 — a omis următoarea 
resoluțiune:

10636—908. polg. -zâm.

V e g- z e s :
Brasso văros râszleges tagosităsi 

iigyebefi a kir. tbrvenyszeknek a fold- 
met 6-el kcjtbit szerzftdes 6s a kolt- 
segelfiirăi yzat jovăbagyâsa târgyâ 
bai a folyo evi oktober 116 12-en 8962 
— 9C8. polg. szâm alatt hozott vâg 
z£se a folyo evi november ho 23-ăn 
jogerfire emelked- tt — ennelfogva. 
a kir. tOrvâi y zek i z ârdekelt bir- 
tokosok es tuhuidt Gybrgy fold 
mârfi kbzott Brassoban a folyo evi 
szeptember 1 6 26-ăn megkototb szer- 
zfioâst azzal a hozzâadâssal, hogy a 
tagositâs a bras-oi k r. torvenyszfk- 
nek 1907. Avi dec» mber ho 31-An 
10348—907. polg szâm alatt kelt es 
a marosvâsâthelyi kir. itelâtâbla âl 
al 1 908. evi âprilis hd ’ 5 6n 894 — 908.t 1________________

Pilule purgative zaharisite
ale lui |

Philipp S eustein. |
(Pilule Elisabeth a Iui Neustein.)

Sti t h se pi'rf ra preparat lor si
milare in toatft pr v 'ța. Aceste p Inie nu 
ocuț;n substanțe strcăcioase. Se folo-esc 
cu cel mai mare efect la b ale de pân
tece scut ușor purgative, curăță sângel°. 
Foarte folositoare ș‘ nevătAmâtoare 1» 

zzzzn Constipații, = 
ca>e este causa multor boale. Zaharisite 
le iau bucuros ti cop’i.

4Î> cattle eu 15 Pilule «.‘©stă wla
tin ni 3W b. E Sul cu 8 cutii cas*e  cost- 
țiaa Piiute costă. laueiotiS 3

B,u t rin ti teren prețului «ne ® cor. 
45 loiiui se essieiienză 1 8ia6 franco Atențiune! rtțir sa'se'™ 

Pilule purga ive ale lui Philipp 
Neustein Veritabile numai cane 
cuiia este prov&zutâ cu instruc
ție și cu marca protocoiatl de 
scut, cu tipar roșu și negru Sf 
Leopold și subscrieiea ,.Phil pp 
Neustein farmacie". Inv&'itcareie 
scutite de tribunalul comercial 
sunt subsemnate cu firma 

noastră
Farmacia HD Bs i B b ț» p Me sa s t e i bb 
la „Sf. Leopold", WIEN I Piankengasse 6 

Se capătă în toate farmaciile.

i

B
0

La Domnul George Enescu, 
comersant Poiana-Mărului se capătă 
VIN BUN curat de Ardeal en gros 
cu 50 bani litru. (215,10-20)

.ZCX ZL\ ziv.
Aii * v ojAif'hiÂirXXAbonamente la

Gazeta Transilvaniei"?)
se pol f ce ori și când pe timp mai 
îndelungat sau îunure.
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eăDeosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerile? do cap ți dinți, migrene, 
nraigio, lmpedecarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri do ureche, bătaie de ini
mă, Bgârciuri de inimă, asmă, nudul greu, agârciuri de stomac, lipea poftei de tnancare, re- 
oeală la mâni și la pioiâre, reumă, oodagră, ischias, udul in pat, influența, insfimnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. —■ in cancelaria mea se află atestate încursc din tote păr
țile iernii, cari prsțuesc cu mulțumire inverifmnea mea ș- ori-cine p6te examina aceste atestate 
Ace! pacient, caro în decurs ds 45 d,ile nu su va vindeca, i-se retrimite banii. ȚJnde ori
ce înce.rcare s'o. constatat zddaruică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu im e pe.rr.us si se 
m'iur^de cu apărutul „Volt’A, de 6re-ce nCia/rul-Volta" atât în Germania cât și in Austro- 
Ungaria a fost oficios opărit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei mele alectro-ctagnetice o recomandă îndeosebi 
Prețul aparatului mare 8 8 eor.

folosibil la morburi, cari nu sunt, 
mai vechi de 15 ani.

Expediții- din centru și locul de văntlare pentru țcră și elreinătate etc.

DULLER ALBERT, Budapesta, v coițul sârada Kăimăn.

se da împrejurării, 

le vechi de 20 ani.
ne-

Prețui aparatului mic e S cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție torte slabă.

34,
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Terșfoi Iwta’ ^r. 3®.

Acest stabiliment este prov&Jut cu cele mai 
bune mijld.ee tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

6IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. AECUNT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ 81 DIDACTICE

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile du sarviciuri

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

In Iotă măiima-ra pWoâîck
BILETE BE VISIT A 

1’jivEB.rrE eoywATE.

PWÎUME-ELEGACTE.BILETE DE LO&ODHA ȘI DE KUNTĂ
on»Ă no-riNTĂ șr ÎN COLORI,

Com aridele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Ihu!ui Nr. 30, 
ginii înderept în curte.

Tâffî CQMlMAL'g.,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

,?î RESTAURANTE.

PREȚURl-CiURENTE SI DIVERSE 
BILETE DE IMOMENTW. 
se primesc în bnirad 

în etă»Prațurile moderate..rvi

U Comandeie din afară rugăm a le adresa Ia 
Tipografia A. MVREȘUNU, Brașov,

■
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■ </■>jtv-

„Gazeia Trans Ivaniei* 6 cu numeral & 10 Ther 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungerii de pe par 
cui Rudoli și la Eramsas Hepoțd.

Ss MSÎ@^g3SS££S?li

decursul facerei Bvwentarului se vor vinde în luna lui Ianuarie:

Stofe de rochii, B archente, diverse albituri și bluze
8 ___

In

cu prețuri scăzute Ia firma KIRALY LftJOS, Strada Vămii Nr. 19

1 ipQ.-ra.ba A Murc-șiahu, Brașov.

mijld.ee

