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Regele Carol șî
chestiunea balcanică.

(Convorbire c’un ziarist german.)

De când cu conferențele de la 
Viena dintre regele Carol și miniștrii 
de esterne Aehrenthal și Isvolsky, 
cercurile politice din Europa au fost 
nerăbdătoare de a afla rezultatul lor. 
S’au scris prin ziare, ca de obiceiu, 
multe mai bine sau mai puțin nime
rite, o lumină clară însă, mai ales de
spre rolul ce Fa avut în consfătuirile 
dela Viena regele Carol, a fostreser- 
vat să-o dea însuși suveranul Româ
niei, folosindu >se de ocasiunea, ce i-a 
oferit’o corespondentul balcanic al 
ziarului german „Hamburger Nach- 
richten", odinioară organul lui BIs- 
mark, cerând o audiență.

Audiența i s’a acordat și a du
rat peste o oară. Regele Carol s’a 
pronunțat față ue acest ziarist cu nu
mele C. A. Bratter, care a scris de 
curând o carte despre chestiunea aro
mână, arătând ce scop următește dim
preună cu guvernul român în politica 
balcanică. „Bukarester Tageblatt" de 
azi publică convorbirea regelui Carol 
cu ziaristul german, a căreia cuprins 
în linia nente generale este urmă
torul :

Scopul României, zise regele, este 
de a conlucra la opera pacificării în 
peninsula balcanică. S’a convins din 
convorbirile, ce le-a avut la Viena cu 
miniștrii de externe, al Austriei și al 
Rusiei, că politica orientală a Româ
niei urmărește acelaș scop ca a ce
lor două mari puteri. Regele Carol e 
de părere că este o necesitate abso
lută a se susținea status quo în Balcani ; 
el este în contra planurilor aventu- 
rioasă ale unor state balcanice. „Am 
căutat, zice regele, să trag în acea
stă direcție și pe principele Bulgariei, 
care mă visitează din timp în timp, 
și el ascultă de sfaturile mele.“ Pla
nurile bulgare, adause regele, numai 
au nici o trecere în Rusia. Marele 
duce Vladimir, când cu vizita sa la 
Sofia, a dat a se cunoaște că Rusia 
nu țintește la alta decât a asigura li
niștea și ordinea în Macedonia. Ru
sia și Austria vor combate ori ce în
cercare de a turbura liniștea în pe
ninsula balcanică.

La întrebarea, dacă Rusia nu va 
nizui a-și repara prestigiul său, eare 
a suferit așa de mult în Asia, reîm
prospătând politica ei tradițională, ce o 
mână spre Constantinopol, regele Ca
rol răspunse, că nu este ecschisă a- 
ceasta eventualitate, dar va trece 
mult timp până atunci. Rusia are de
ocamdată alte griji mai mari, și pen
tru a ajunge la mare ea n’are lipsă 
de a cuceri Constantinopolul.

După aceasta regele se întoarce 
earăși la chestiunea macedoneană, 
vorbind despre atitudinea Sultanului, 
despre Aromâni și despre purtarea 
Turcilor față cu Grecii.

Regele spuse între altele, că co
respondează des cu Sultanul, care 
este bine informat despre aromâni 
și le este binevoitor. Asemenea sunt 
bine dispuși față de Români și in

spectorul general din Macedonia Hilmi- 
Pașa și marele Vizir.

Ziaristul german afirmând că și 
aromânii formează bande în Macednia, 
regele i-a răspuns, că despre aceasta 
n’are dovadă oficială până acuma. 
Odată discutându-se despre inteuțiu- 
nea aromânilor de a forma bande, el, 
regele, a declarat, că dacă astfel de 
tendințe nu vor înceta, nu se va mai 
interesa de aromânii din Macedonia.

Dacă până acuma — zise regele 
mai departe — Turcia nu și-a dat 
mare silință de a nimici bandele gre
cești din Macedonia, cauza este, că 
autoritățile grecești se tem a lua la 
refec pe Greci, căci aceștia sunt foarte 
numeroși în toate orașele mai mari 
turcești; ei au bani mulți și o puter
nică influință. Patriarhatul ecumenic 
îi sprijinește și hrănește necontenit 
focul în Macedonia. Câtă vreme va 
dura aceasta stare de lucruri nu 
poate să fie pacificată Macedonia. 
Grecia, adause regele, face o rea po
litică prin care își înstrăinează sim
patiile marilor puteri.

Din dieta ungară. După o pausă de 
trei zile dieta și-a reluat eri, Marți ședin
țele. Președintele Justh deschizând șe
dința, comunică moartea baronului Fri- 
deric Podmaniczky. Dieta își exprimă la 
protocol condolențele. Ministrul președinte 
Wekerle prezintă apoi dietei proiectul de 
budget pro 1908, pe care îl resumăm la 
alt loc al foii, premițându-i un expozeu 
mai lung, în care se ocupă cu situația fi
nanțelor țării. Extinderea recerințelor so
ciale și culturale, a zis Wekerle, îngreu
nează îu mod însemnat finanțele statului. 
Urcarea cheltuielilor regulate în suma de 
100 milioane ne admoniază, să nu urcăm 
mai mult cheltuielile. Trebue să luăm în 
considerare, că reforma plănuită a dărilor 
nu se va esecuta cu scop de a urca ve
nitele statului. In cazul când ar resulta 
venite mai mari, plusul va fi folosit pentru 
urcarea minimului de existență, care se 
bucură de favorul, de a nu plăti dări.Deși 
dieta n’a votat împrumutul pentru inves- 
tițiuni, guvernul nu are intențiunea să 
apeleze la piața de bani. Progresul natural 
al venitelor și a banilor din cassă fac po
sibilă acoperirea cheltuielilor curente.

Wekerle a prezentat apoi dietei pro
iectele privitoare la reforma dării și anu
me privitoare la revisuirea catastrului și 
fixarea dării de pământ. In viitor se vor 
institui în fiecare comitate comisiuni, dea- 
semenea și în centru, a cărui președinte 
va fi ministrul de finanțe. Aceste comi- 
s uni vor stabili dările de pământ.

Proiectul de budget prezentat de Wekerle. In ședința de eri a camerei ungare, 
ministrul-președinte Wekerle a prezentat 
proiectul de lege pe anul 1908. El cu
prinde cheltueli ordinare : 1238'3 ; venite 
ordinare : 1279'6, prin urmare un escedent 
de 41'3 milioane. Acest escedent însă îl 
înghite aproape cu totul preliminarul es- 
traordinar pentru investițiuni. Cheltuelile 
ordinare și estraordinare la olaltă fac 
13969 față cu venitele ordinare și estra
ordinare de 1397.01 milioane și să preli
minează un escedent de 22065 coroane. 
Urcarea cheltuelilor ordinare cu 103'5 mi
lioane e cauzată mai cu seamă prin regu- 
larea salariilor împiegaților dela drumurile 
de ier și al altor funcționari de stat. Pe 
baza venitelor urcate în raport cu acelea 
ale anului trecut s’au preliminat dările 
directe cu 5’4, dările de consum cu 20'7, 
monopolul tutunului cu 6 căile ferate de 
stat cu 373, posta cu 4'33 milioane ?mai 
mult decât în trecut. Preliminarul asupra 
cheltuielelor comune pe 1908 nu s’a putut 

încă stabili, de aceea s’a întrodus deocam
dată în budget sumele votate pe 1907. 
Pentru datoriile de stat au fost prelimi
nate cu 7 și jum. milioane mai mult, 
fiindcă s’au calculat dobânzile pe un an 
întreg al rentei de coroane, ce se va emite 
eventual în anul 1908.

Agitație croată. O nouă pricină le 
găsește croaților presa maghiară. Ci că ar 
agita patriotica populație croată din comi
tatele învecinate (Murakoz) sub scutul bi- 
sericei care aparține la Zagrab. Conduce 
deputatul Periei Magdo. Propun leacul, să 
se supună teritoriul unei episcopii ma
ghiare.

înțelegem : se deșteaptă și acele masse 
la conștiință națională, iar guvernul are 
poftă să apiice și aici măsurile încercate.

Compromisul în Austria. Fruntașul 
ziar >Z). Zeit<, prevede în articol prim tre
cerea netulburată prin Reichsrat a pro
iectelor. Creștinii sociali nu au luat hotă
râre, ci au făcut ținuta lor dependentă de 
ținuta guvernului în cursul desbaterilor. 
Cele mai multe partide au făcut asemenea. 
Socialiștii vor face aspră însă scurtă cri
tică. Spiritul general este favorabil pro
iectelor.

Grisă în cabinetul austriac, in ședința 
de alaltăeri a uniunei partidelor cehe din 
>Reichsrat<-ul austriac, miniștrii cehi 
Forscht și Pacak au pus chestia da încre
dere pe motiv că ministrul-președinte Beck 
nu e în stare să împlinească postulatele 
naționale ale Cehilor. Deocamdată nu s’a 
luat nici o decisiune. Cercurile germane 
parlamentare condamnă criza provocată 
de miniștri cehi din motive personale.

Recunoașterea clubului parlamentar 
al naționalităților.

3 *

Sub acest titlu ziarul „Lupta“ 
comunică următoarele :

>ln legătură cu alegerea comisiilor 
camerei ungare și refuzul deputaților slo
vaci (?) de a faceparte din aceste comisii, (1 1) 
din nou s’a adus în discuție și în pressa 
românească atitudinea deputaților națio
naliști. Urma-vor hotărârii luate după con
stituirea biroului primei sesiuni și da-și 
vor și de data aceasta abzicerea sau vor 
primi să fie membri ai comisiilor ?<

>Am căutat să ne informăm în ches
tiunea aceasta și putem afirma că hotă
rârea (I) clubului parlamentar ăl naționali
tăților a hotărât (!) ca deputății aparținători 
ai acestui club — aleși in comisii — să 
nu-și dea abzicerea fiindcă alegerile s'au 
făcut deodată cu recunoașterea partidului 
parlamentar al naționalităților.

>Din prilejul candidărilor, vicepreșe
dintele partidului kossuthist s’a adresat 
partidului naționalităților comunicându-i 
hotărârea partidului koșutist de-a candida 
oficial și membri ai partidului naționali
tăților și cerându-i să-și fixeze candidările. 
Clubul nostru a adresat vicepreședintelui 
partidului koșuthist întrebarea dacă can
didații aceștia vor fi priviți de candidați 
ai partidului naționalităților și numai 
după răspunsul afirmativ neîndoelnic al 
vicepreședintelui partidului koșuthist a 
hotărât clubul naționalităților să-și fixeze 
candidații.

Ce-i drept, n’au fost aleși deputați na
ționaliști în toate comisiile, dar cei aleși 
sunt toți candidații partidului. Deputății 
croații, e drept, au abzis din comisii, dar 
pe un motiv cu totul străin de motivele 
cari hotărăsc atitudinea aceasta a parti
dului nostru. Deputății croați au abzis 
fiindcă în una dintre comisii n’a fost ales 
candidatul propus de ei ci un alt deputat: 
episcopul Drohobeczky, pe care clubul de
putaților croați l’au exclus pentru atitu
dinea sa incompatibilă cu hotărârile clu
bului.

Partidul koșutist și câteva alte par
tide recunoscuse partidul nostru pe când 
coaliția era numai îu opoziție. Pe vremea 
ministrului Fejdrvâry însuși Kossuth a 
adresat o scrisoare d lui Dr. Teodor Mi- 
hali în calitate de președinte al clubului 
parlamentar al naționalităților, iar după 
optsprezece luni de domnie au fost ne- 
voiți să recunoască din nou partidul nostru 
ca partidul naționalităților.

Partidul nostru, firește, a existat și 
s’a afirmat și fără această recunoaștere și 
va exista și se va afirma - în interesul 
binelui obștesc și a apărării drepturilor 
poporului românesc — și în ciuda recu
noașterii.«(I 1 ?)

Ziceam că în chestiunea de mai 
sus se impune o lămurire. De aceea ce
tind comunicarea din „Lupta", credeam 
că va contribui cât de puțin spre 
lămurire, dar am fost amăgiți în aș
teptarea noastră, căci impresiunea ce 
ne-a făcut’o ne-a reamintit numai 
cuvintele poetului german: „Dunkel 
ist der Rede Sinn“.

Dacă ne aducem bine aminte, 
•într’una din sesiunile trecute ale 
dietei fuseseră aleși și câțiva dintre 
naționaliști în comisii, dar au refuzat 
de a primi, fiindcă Wekerle, preșe
dintele Justh ș. a. au declarat, că nu 
recunosc un partid naționalist in dietă.

Acum după informațiunea „Lup
tei" au fost aleși earăși deputați na
ționaliști, deși nu în toate comisiunile, 
dar „alegerile s’au făcut deodată eu 
recunoașterea partidului naționalist" 
și cei aleși sunt toți candidații par
tidului.

Se spune, că vice-președintele 
partidului koșuthist (Thaly?) a comu
nicat clubului naționalist, că indepen- 
diștii au hotărât de a candida oficial 
și câțiva naționaliști și au cerut clu
bului să-și fixeze candidările. Se vede 
însă, că lucrul nu s’a petrecut tocmai 
așa, fiind-că se spune în comunicare, 
că clubul naționalist totuși a stat la 
îndoială și a întrebat: „Dacă candi
dații lui vor fi priviți ca candidați ai 
partidului naționalităților?" La această 
întrebare să fi primit clubul un „răs
puns afirmativ neîndoielnic1', -după 
care a hotărât să-și fixeze candidații.

Confrații noștri nu spun în ce 
mod s’au înțeles cei din club cu vice
președintele koșuthist, verbal ori în 
scris și dacă „recunoașterea" s’a fă
cut în scris, și, în mod neîndoielnic, 
de ce nu se publică corespondența și 
de ce se reîmprospătează lucruri cari 
s’au petrecut, pe când coaliția era în 
opoziție și cari n’au nici o însemnă
tate reală politică.

Caracteristice sunt cuvintele de 
încheiere din „Lupta", că partidul na
ționalist va exista și se va afirma „și 
în ciuda recunoașterei". Dacă este 
așa, atunci ne face impresiunea, că 
nu prea ne putem lăuda cu răspunsul 
neîndoielnic al vicepreședintelui par
tidului koșuthist.

Partidul kossuthist in echilibru. Față, 
de știrile alarmante ce s’au răspândit de
spre nemulțumirile în provincie, mai cu 
seamă din orașele Comorn, Zombor și 
Dârda, alte informații vorbesc de bine. 
Nagy Emil și llody Gy. au ținut în cer
curile lor adunări, votând încredere și 
mulțumită guvernului. Cel dintâi este chiar 
șeful unei fracțiuni, încredințată că în 
compromis sunt puse temeiuri sigure pen- 
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tru a se putea realiza cu vremea indepen
dența economică.

Secretarul de stat Popovici, a făcut 
declarație înaintea alegătorilor: dacă mă 
întrebați oare e bun compromisul, răspund 
negativ, dacă mă întrebați însă oare ca aș 
fi încheiat un astfel de compromis, răspund 
afirmativ. In alte cercuri kossuthiste, se 
votează asemenea încredere deputaților.

Au părăsit partidul numai cei ce nu 
pot rezista alegătorilor ațâțați prea tare 
de ei înșii. Mai de aproape: Szâsz J., Hen- 
taller și Dobroszlăv.

Camera de comerciu din Gyor, ple
dează pe lângă compromis.

Gongresul judecătorilor, a avut ioc 
în Seghedin. în 20—21 1. c. în prezența 
alor 250 delegați ai diferitelor foruri ju
decătorești. După dese scene aprinse și 
multe ședințe secrete, s’au luat hotărîri 
de mare însemnătate. Judecătorii dela sate 
au strigat cuvinte aspre celor dela orașe. 
Cu toată opoziția pătimașe, s’a decis con
stituirea în asociație] permanentă a corpu
lui judecătoresc, sub președinția lui Gre- 
csăk. S’a primit o rezoluție, în care se 
cere înaintarea automatică, sistarea ran
gurilor și titlurilor de prisos, îmblânzirea 
regulamentului disciplinar, numirea mai e- 
chitabilă, și ridicarea salarelor după norma 
urcătoare în plata fixă, fără accesorii: 
practicant 1000—2000 cor. notar 3000 cu 
triende, judele 4000—8000 cor. jude de 
tablă 10—12 mii coroane: jude de curie 
16—18 mii cor. Prezidiul curiei 24 mii cor. 
va să zică asemenea salarului ministerial.

S’au auzit păreri foarte democratice, 
s’a discutat asupra independenței judecă
torilor — scopul adunării. Au înțeles să 
facă asta înjurând asupra drabanților și 
exprimând omagii Majestății Sale, în ace- 
laș timp. — In genere s’au observat păreri 
foarte pătimașe, anarhice chiar, în dauna 
prestigiului acestui corp care se înflciază 
tot mai mult de boala șovinismului esclu- 
zivist și protecționist.

Corespondența din Budapesta.
— 21 Octombrie n. 1907.

Nefind nici astăzi ședință parlamen
tară, cred să cetească bucuros publicul, 
dacă voi scrie ceva despre profesorul uni
versitar Pikler, un sociolog și filosof cu 
renume european, însă la noi, pentru mo- 
destia-i, abia acum ieșit la iveală.

E cunoscut rolul ce l a avut în con
gresul liberei propagande, ținut mai z lele 
trecute în Pecs. El a fost sufletul în cioc
nirea celor două curente, a reacționarilor 
și a radicalilor, ca șef al acestui din urmă. 
Făcuse până acuma numai știință abstractă, 
recunoscut de autoritate în specialitatea 
lui, dar decând țara noastră se apropie 
așa de repede cătră ntastrofa, ia parte și 
în politică, dând direcție spirituală curen
tului radical democrat. In asta și în ge
nialitate activitatea lui se aseamănă mult 
cu a d-lui lorga. Pentru învățăturile lui 
în direcția asta, are mare popularitate în
tre socialiști. Crescuse o generație întreagă 
care se numesc tinerii sociologi, și cari au 
de țintă a lupta în contra șovinismului 
orb, a nu se supune tradițiilor, a reduce 
istoria la adevărata ei valoare, a cunoaște 
adevăratele interese aîe țerii și a nivela 
uriașele deosebiri sociale. ____ _

BOiLETONUL >GAZ. TRANS.
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Renumite sentințe și cuvinte
ale lui Napoleon.

De curând a apărut în Lipsea o 
carte întitulată : „Renumite sentințe 
și cuvinte ale lui Napoleon dela Cor
sica până la St. Helena“ de Robert 
Rehlen. Autorul cu mare diligență și 
dibăcie a reușit a face aceasta fru
moasă colecțiune din memoriile scrise 
asupra lui Napoleon și din convorbi
rile ce le a avut împăratul la St. He
lena cu diferiții cronicari.

Lăsăm să urmeze aici câteva 
probe din aceste sentințe și cuvinte:

*
N’am timp de a mă ch’nui cu sen

timente și de a mă căi ca alți oameni.

(Cătră nevasta unui oficer în Mainz): 
Rochia dumitale doamnă, e groaznică, ea 
are aspectul unui covor vechiu... Este ace
sta gust german?

(In teatru după atentatul cu mașina 
infernală): Miserabilii au voitsă mă arunce 
în aer... să mi-se aducă libretul pentru opera 
de astăzi.

Au lucru greu. Actuala societate he- 
gemonistă îi ignorează cu totul, deși unii 
sunt bărbați de adevărată valoare, ca Jâszi 
Oszkar.

Unei scoale cu astfel de principii, noi 
trebue să i dăm interes deosebit. Luptând 
în contra șovinismului, ea a ajuns fatal 
să observe și neîndreptățile ce se fac na
ționalităților, și prin spiritul de echitate 
ce o caracterizează, să caute un remediu 
cinstit. Restabilind adevărurile lalșificate, 
principalul subiect de preocupație al ei a 
devenit soartea claselor de jos și devin 
încetul cu încetul naționalitățile.

Deși la congresul din Fees, terminat cu 
biruința lor, nu au rostit nici i n cuvânt pen
tru noi, cum am așteptat în alte scrieri ale 
lor, ei sunt cei dintâi', cari recunosc întâiaș 
dată fățiș caracterul luptelor naționaliste: 
defensiv, iar nici de cum agresiv. Profesorul 
Pikler, un om bun și blând, a spus adesa 
chiar de pe catedră, că este o mare și pri
mejdioasă nedreptate ce se face naționa
lităților. A combătut des prejudițiile de 
orice categorie și nu odată spunea stu
denților să nu se lase orbiți de șovinism. 
Colegii lui, și politicianii de toate speciile, 
mai cu seamă însă matadorii națiotiâli, îi 
dușmăneau mult pentru asta. Eltvi de-ai 
lui, se indignaseră adânc, și voiau să țină 
adunare de protestare, când, aziprimăvară 
rectorul urmărise pe studenții români,cari 
îl felicitaseră pe Vaida.

Acestui om luminat îi opriseră cur
surile cu năbădăioase demonstrații, stu
denții osimbriți partidului Kossuthist, și 
deosebit lui Apponyi. .Pe acest mare învă
țat vrea acum ministrul Apponyi să-l ia 
la cercetare disciplinară, și săi suspende 
sub cuvânt că agită în contra religiei și 
patriei!! Deocamdată numai se zovnește, 
însă zvonul pornește din cercuri inițiate. 
Și poate s’ar și adeveri cât de curând, 
dacă nu ar fi făcut atent pe ministru, or
ganele cele mai de seamă — să nu facă 
prostii.

Păcat că nu dăm noi mare atenție 
acestor oameni și acestui curent.

*
Scrisoarea lui Bjornson, publicată în 

>N. Fr. Presse«, tocmai când studenții ma
ghiari îi fac așa de naive reproșuri, dă 
mult de vorbă. Te pomenești, că ceia ce 
noi înzădar tot spunem de un veac, va 
pătrunde în sfârșit la mintea marelui băr
bat de stat, prin glasul unei genialități. 
In o privință au însă dreptate ziarele ma
ghiare. Bjornson e informat foarte de
fectuos. J f

Da, foarte defectuos. Mai sunt încă 
de vre-o zece ori pe atâta.

Cronica din afară.
Evenimentele dm Serbia. Toate partidele 

din opoziție publică manifeste comune a- 
dresate poporului sârbesc, pentru a pro
testa contra prorogărei scupștinei, pe care 
o consideră ca o violare a constituției. 
Manifestul acuză guvernul că a venit la 
putere pe căi incorecte și că domnește 
prin crime. Guvernul, zice manifestul, a 
creat statului sârbesc o situațiune escep- 
țională față cu străinătatea, care pune în 
primejdie interesele sale. Amânarea scup
știnei constitue un pericol pentru desvol- 
tarea normală a evenimentelor politice din 
Serbia. Deputății din toate partidele opo-

(Când i-a zis o femee din hală, să 
încheie odată pace): Draga mea, vindeți 
mai departe în liniște legumele și pe mine 
lasă-mă să fac ceea ce mă privește: fie
care are meseria sa.

Rege nu este în natură, el există nu
mai în civilizația omenească ; rege în stare 
de golătate nu este, esistă numai imbră- 
cat în haine.

* v «c
(In ziua după încoronarea sa): După 

ce Alexandru a cucerit Asia, el s’a dat 
poporului de fiu al lui Joe, și tot răsări
tul — cu escepțiunea lui Olirapias, Aristo- 
tel și a câtorva pedanți Atenieni — i-a 
dat crezământ. Dacă m’aș declara eu azi, 
ca fiu al Atotputernicului, m’ar râde și 
fluera fiecare precupeță. Popoarele sunt 
azi prea luminate — nu mai e nimic de 
făcut.

*
N’am făcut curtezani — de a-mi face 

amici, n’a fost niciodată intențiunea mea.
#

(Cătră micul Louis Napoleon, când a 
refuzat să bea cafea făcând năzărâmbe): 
Ah! ție-ți lipsește mult creșterea, încă nu 
pricepi să te prefaci!

*
(Pe timpul consulatului): In tribunal 

șed 12 pană la 15 metaflsici, cari merită 

ziționiste din Serbia, vor uza de toate 
mijloacele pentru a salva parlamentaris
mul și constituția amenințată.

Conferința partidelor opoziționiste a 
avut loc eri. Tot eri a avut loc și consfă
tuirea partidului național. Șeful acestui 
partid, d-1 Velicovici, a declarat eă Serbia 
se găsește într’o mare criză politică și eco
nomică, de o însemnătate istorică. Confe
rința a adoptat o rezoluție, prin care se 
zice că singurul mijloc de a eși din situa- 
țiunea actuală este de a se face nouă ale
geri pentru scupștină înainte de alegerile 
comunale. In același timp adunarea a ex
primat simpatiile ei șefilor de bande for
mate în vechea Serbie și în Macedonia, 
pentru a proteja pe Șerbi contra atacuri
lor străinilor.

Din Belgrad se anunță, că căpitanul 
de artilerie Stoianov din Niș a fost are
stat sub acuzarea de înaltă trădare. Loco
tenentul de infanterie Robiei a fost ares
tat și el pentru același delict. In alte gar
nizoane, s’au făcut de asemenea nume
roase arestări. — După arestarea locote
nentului Robiei, revizuindu-se casa lui, s’a 
constatat o lipsă de 50.000 lei. Alte arestări 
sunt iminente. Poliția descoperise acum 
câteva zile un complot al ofițerilor, cari 
plănuiau detronarea regelui, îndepărtarea 
principelui moștenitor și proclamarea dic- 
taturei militare.

Un rescript ai țarului. Țarul a adresat 
un rescript ambasadorului său la Paris, 
d-1 de Nelidow, prin care relevă marile 
sale merite la conferința dela Haga și îi 
exprimă recunoștința sa cea mai vie pen
tru a fi cooperat cu zel la îndeplinirea sar- 
cinei la care țarul ține atât de mult, adecă 
la consolidarea relațiunilor de pace între 
popoare, pe baza respectului drepturi
lor lor.

Mișcarea bandelor din Macedonia. >Po)i- 
tische Correspondenz* află, că activitatea 
bandelor din Macedonia s’a mai micșorat, 
deși atrocitățile și ciocnirile n’au încetat. 
In ce privește bandele bulgare, ele sunt 
acum cu totul lipsite de mijloace și orga
nizare, așa că nu mai an de loc caracte
rul unor bande politice.ȘTIRILE ZILEI.

— 10 Octomvrie v.

Starea sănătății Maj. Sale Monarhului. 
Ziarul »Fremdenblatt« de eri publică ur
mătoarele despre starea sănătății Maj. 
Sale: »După știrile mai puțin favorabile 
în decursul zilei de Duminecă, știrile de
spre starea sănătății Maj. Sale în cursul 
zilei . de Luni sunt mai favorabile. — 
Un moment îmbucurător este faptul, că 
Maj. Sa Monarhul a putut relua Luni la 
prânz preumblările sale în galeria caste
lului din Schonbrunn, reîntorcându-se după 
o oară înviorat în apartamentele sale. Ziua 
de Luni a fost a cincia, de când Maj. Sa 
n’a mai fost cuprins de friguri. Apetitul 
s’a îmbunătățit ]și prin urmare și starea 
puterilor este mulțumitoare. In ce privește 
catarul, durere, nu s’a putut constata o 
ameliorare în decursul zilei de Luni, afec
țiunea este neschimbată și tusa seacă pri- 
cinuește Maj. Sale multe oare neplăcute. 
Totuși însă Maj. Sa se ocupă în mod obi
cinuit de afacerile de stat, primește în au
diență și rezolvă actele ce i se prezintă*, 
să fie aruncați în gârlă : gângănii, ce le 
am în hainele mele.

*
Dacă ar cădea și ceriul peste noi, îl 

vom ținea cu vârfurile lancelor noastre.
*

Dacă se înmulțesc crimele sau delic
tele, este o dovadă că sărăcia crește și că 
societatea e rău guvernată, dacă se mic
șorează este o dovadă despre contrarul.

*
(Cătră losefina; Varona 1798). Adio 

draga mea. In una din nopțile acestea se 
va deschide la tine o ușe sgomotos ca de 
mâna unui gelos — și voiu fi în brațele 
tale.

*
Războiul nu-i alta decât arta de a 

aduna la un punct anumit mai multe pu
teri decât inimicul.

*
Soldatul trebue să’și iubească statul, 

trebue să’i aparțină din simpatie și să se 
simtă onorat prin el. De aceea sunt uni
formele frumoase așa de folositoare.

*
(De St. Helena): Palatul pe care să 

zice că vor să mi-1 trimeată aici, sunt 6 
ani aruncați în vânt ; mai bine mi-ar tri
mite câteva sute de cărți').

*
1) E știut cât de mare amator de cărți era 

Napoleon. Nu se putea sătura de cetit. Ca sublo-

Gâți stadenți s’au înscris la universitatea din Budapesta. Numărul studențiloi, 
ce se înscriu la universitatea din Budapesta 
crește din an în an. In semestrul prim a- 
anului prezent numărul studenților înscriși 
a atins 7000, un număr pe care universil 
tatea nu l’a înregistrat în trecut. Anul 
trecut do exemplu numărul celor înscriși 
a fost numai de 5835.

Logodnă. Aflăm din »Lupta< că d-1 
Lucian Bolcaș, redactor la ziarul »Lupta<, 
și-a serbat Duminecă la Bistrița logodna 
cu d șoara Elena Domide, simpatica fiică 
a protopopului Domide. Adresăm tinerilor 
fldanțați și familiilor călduroase felicitări.

0 încăerare în numele științei s’a pe
trecut Luni, in Viena, în sa a cea mare 
de petreceri a monumentalei primării. In 
Viena bântue epidemic vărsatul (variola). 
Nu e boală de moarte, însă populația în
treagă, până Ia bătrâni, numai decât s’a 
supus la vaccinare cu grămada. Erau cu 
adevărat asaltate institutele medicale — 
rezultând venituri enorme pentru medici. 
— Graba asta nu era nici decum pe voia 
nevinovatelor secte ale vegetarianilor, 
kneippiștilor, antivivisecționiștilor, aderen
ților curei naturale, membrilor societății 
>0ameni sănătoși*, etc. Aflaseră ei ce afla
seră, că toată spaima cu epidemia ar fi 
pusă la cale de medicii gheșeftari isteți. 
Convocaseră deci adunare de protestare, 
la care s’au rostit cuvântări aprinse de 
cătră medici distinși în contra înșelăciu- 
nei. Aduseseră chiar din Germania pe ora
torul Dr. Bohm. Și toate ar fi mers cum 
ar fi mers, dacă adversarul, aderenții vac
cinării, n’ar fi așa de adânc pătrunși de 
foloasele științei și de spiritul zavistiei. 
Aceștia veniseră asemenea în număr com
plet, și chicoteau, și batjocureau și fluerau 
într’una. Ba în o vreme, când întrase în 
ceata lor rectorul universității, prinseră a 
cânta cu tot focul tineresc »Gaudeamus 
igitur«. Iarăși strigăte, iarăși pisăituri, chiar 
ridicări de pumnuri — până veni în aju
torul oratorilor poliția și goli sala. Nici 
un incident mai grav, — poliția e lăudată 
ce tacticoasă purtare a avut — numai asu
pra rectorului s’a avântat un polițist, dar 
studenții, majoritatea apărătorilor științe’, 
îl ridicară pe teritor neutral: pe umerii 
lor. In cete, erau oameni toarte distinși 
din viața socială și știențiflcă a Vienei 
cari au venit să lupte pentru adevăr.

0 comună românească prefăcută în 
Cenușe. Din Sigetul Marmației se anunță 
că Luni a isbucnit un înfricoșat incendiu 
în comuna Borșa, care în timp de mai 
multe oare a prefăcut în cenușă 250 case, 
împreună cu edificiile laterale, în < are erau 
strânse fructele câmpului. Intre edificiile 
pustiite de foc sunt și biserica, școala, casa 
comunală și farmacia. Pagubele se urcă 
la două milioane coroane. Puțini gospo
dari și-au asigurat casele, iar locul nă- 
praznic, pe lângă încordările cele mai u- 
riașe din partea locuitorilor și pompieri
lor, n’a putut fi localizat din cauza lipsei 
de apă și a secetei complete. Fișpanul co
mitatului a încunoștiințat imediat ministe
rul de interne despre această grozavă ca
tastrofă, care a adus sute de familii la 
sapa de lemn, cerând grabnice ajutoare. 
Intre primii, cari au venit în ajutor bie
ților oameni, e viceșpanul Sandor, care a 
dăruit pentru cei nenorociți suma de 1000 
coyoane. •• „

(La Vagram când i s’a anunțat moar
tea ducelui de Istria): Să mergem mai de
parte, n’avem timp de a plânge acuma 
earăși.

*
Societatea nu poate să existe fără 

de neegalitatea averei, și neegalitatea a- 
verei fără de religiune. Dacă un om moare 
de foame, alături de altul care se îneacă 
în belșug, este cu neputință, sa sufere a- 
cea8ta deosebire, dacă nu există o auto
ritate care-i zice: «Dumnezeu vrea așa; 
aici pe pământ trebue să fie iarăși și bo- 
gați; în lume cealaltă se va face altă îm
părțire».

*
Totdeauna, când regele Prusiei venea 

la mine, ca să vorbim despre afacerile sta
tului, nu putea să dea expresiune cugetă
rilor sale; eu îi vorbiam ca să-l distrug, 
de czaco-uri, de nasturi, de tornistre și de 
aite nenumărate prostii, și nu pricepeam 
nimic din toate aceste mărunțișuri.

(Va urma.)

cotenent în Valence cetea tot ce i venea în mână. 
Mai târziu în călătoriile sale la armată, trăsura 
sa era totdeauna încărcată cu cărți și broșuri, pe 
cari obicinria ale arunce p>“ fereastră^după ce le 
cetea. Chiar și pe câmpul de bătăie dela Waterloo 
l’a însoțit biblioteca sa de călătorie în 6 lăzi mari 
cu 809 volume.
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Bjgrnson primește mulțumite, in vreme 
ce pressa maghiară începe a înjura în un 
ton mai puțin internațional și mai mult 
de acasă, din pricina scrisorii în »N. fr. Pr.«, 
bătrânul scriitor primește călduroase și 
entuziaste mulțumiri de la cei luați în băr
bătească apărare. In numele poporului 
fruntașii slovaci din Turiec Sveti Martin, 
scriu între altele: »Până acum zadarnic a 
tot răsunat glasul plângerilor noastre, dar 
în sfârșit ne-a dat bunul Dumnezeu un 
înger păzitor, care, în lumea mare, știe să 
i-a apărarea națiunei noastre cu atâtea ca
lități bune. Durere noi nu avem instituții 
culturale, care să dea răspunsul de mul
țumită, primește l deci dela modestia 
noastră«...

Cercurile scriitorilor cehi pregătesc 
de asemenea manifestații de simpatie, ma
relui scriitor, care așa de nobil știe să și 
încheie zilele de muncă.

Despre memoriile reginei Victoria, cari 
au apărut zilele aceste, se anunță din Lon
dra următoarele: Partea istorică a scriso
rilor reginei Victoria, cuprinsă în prefața 
volumului, a fost scrisă chiar de regele 
Eduard, care a revăzut și corecturile vo
lumului. La aranjarea operei au colaborat 
mai mulți membrii ai famil’ei regale: Re
gina Alexandra și prințul de Walles și du
cele de Conaughf. Ediția germană a me
moriilor trebuia să apară odată cu cea en
gleză; din cauza unei neînțelegeri însă a 
apărut întâiu cea germană.

5 persoane pepite în flăcări. Din Ba
den se anunță, că Luni dimineața a fost 
distrusă de incendiu locuința proprietaru
lui Neuhauser din Alland. Neuhauser și 4 
copii ai săi în etate de câte 4—7 ani au 
pierit în flăcări. Soția sa a fost grav ră
nită și se află la spital. Asupra cauzei is- 
bucnirei focului se spune că Neuhauser 
venind beat acasă la oarele 1 din noapte 
s’a luat la ceartă cu soția lui. După o altă 
versiune Neuhauser și-ar fi bătut soția cu 
un lemn și a dat apoi foc patului în care 
dormeau copiii.

încurajarea industriei naționale în România Ministerial român al domeniilor a 
intervenit din nou să se aplice circulara 
sa trimisă fabricelor și atelierelor din țară, 
prin care să cere ca a treia parte din func
ționarii și lucrătorii acelor fabrici să fie 
Români, conform legei pentru încurajarea 
industriei naționale.

Gutremure de pământ. ^Agenția Vest- 
nik« zice că un puternic cutremur a fost 
simțit Luni dimineața la oarele 9 la Kat- 
takurgan și la Samarkand (Rusia). Multe 
locuințe s’au surpat. O moschee și un mi
naret s’au dărâmat.

Aparatele sismice ale Observatorului 
din Florența au semnalat tot Luni un pu
ternic cutremur de pământ în Orientul de
părtat, care s’ar fi produs între oarele 5'20 
si 8 50.

Spioni arestați la Petersburg. Din Pe
tersburg se anunță: Americanul William 
englezul Walling, cari au fost arestați Luni 
noaptea la Hotel de Franța de cătră agenții 
poliției politice, au fost supuși unor per- 
chizițiuni. La dânșii s’au găsit pamflete și 
manuscrise compromițătoare. Walling di
spunea în același timp de mari sume de 
bani, cu care ar fi ajutat pe conspiratori. 
In afară de Englezul și americanul are
stați la Hotel de Franța a mai fost are
stată și soția americanului și patru finlan
dezi, printre cari și o studentă. Se zice că 
alte arestări se vor mai face în cursul zilei.

Uriașul balon Mammutli, despre care 
am făcut amintire, plecat din Anglia, a 
trecut peste Marea Nordului, ajungând de
asupra Danemarcei. Iuțeala era de 40 de 
noduri pe ceas. Balonul a luat direcțiunea 
peste Marea Baltică, dar schimbându-se 
vântul, balonul apucă spre miază noapte, 
cu iuțeală de 50 de noduri pe ceas. De 
teamă să nu ajunga în Marea înghețată, 
călătorii se coborâră lângă lacul Wener, în 
Suedia. Furtuna a luat balonul și l’a dus 
la 48 deklrn. dela locul unde călătorii s’au 
coborât din el. S’au pierdut instrumentele 
și fotografiile. In 19 ceasuri a făcut 1280 
de klm., deci peste 66 klm. pe ceas.

Seceta în Ungaria, in urma secetei 
îndelungate din această toamnă în multe 
ținuturi din țară se simte lipsă de nutreț. 
Spre a preîntâmpina nevoia, ministrul de 
agricultură, Daranyi, a dat ordin să se 
permită în toată crângurile statului, face
rea de frunzare, și a împuternicit autori
tățile competente să dea astfel de permi
siuni și pentru pădurile municipale și co
munale. După cum se anunță, exemplul 
dat de ministrul agricultural’, va fi urmat 
de numeroși proprietari privați. Ministrul 
a mai dispus ca organele sale să înregi
streze, cât mai repede, cantitățile de nu
treț de vânzare aflătoare în toată țara și 
să se anunțe cine are de vânzare nutreț 
și în ce cantitate.

Religiunea și importanta ei.
Discurs festiv rostit de domnul profesor-catechet 

Nicolae Stinghe, Duminecă 7,20 Octomvrie a. c., la 
serbarea Sfintei Sofii, patroana școalelor centrale 

române din Brașov.

(Fine.)
Cu apariția creștinismului religia îșî 

ajunge culmea deșvoltării sale corecte, așa 
încât lumea creștină o nutrește și o cul
tivă cu demnitate. Starea religios-morală, 
socială și culturală a popoarelor înainte 
de venirea Ini I. Chr. era cât se poate de 
deplorabilă. Venirea unui Mântuitor era de 
tot necesară, căci lumea gemea greu în 
cătușele neștiinței și ale credinții deșerte. 
Omenimea își perduse conștiința cea ade
vărată în Dzeu. In mijlocul unor asifel 
de referinți triste apare mântuitorul lumii, 
promisul Mesia, I. Chr. despre care s’a pro
fețit în testamentul vechiu, că se va naște 
din seminția lui David (Isaia 7, 14, 15, 5) 
și este adevărat Dzeu (Isaia 9, 2).

Sub influința religiunii creștine fără 
îndoială situațiunea se schimbă. — Religia 
creștină proclamă principii sublime, cari 
au devenit basa unei vieți nouă. Creștini
smul proclamă idea unei societăți religi? 
oase universale, menită de a cuprinde toate 
popoarele. Inaugurează și crează stări so
ciale mult mai sănătoase decât în lumea 
antică. Proclamă unitatea genului omenesc 
și egalitatea tuturora înaintea Iui Dzeu. 
Toți oamenii au o origine, un părinte ce
resc și o țintă comună. Forma de guver
nământ în mare măsură se schimbă. Des
potismul se înlocuește prin o guvernare 
mai blândă, condusă de alte principii. Ab
solutismul dispare. Drepturile și datorințele 
cetățenilor se regulează sub influința prin
cipiilor creștine. Idea progresului este spe
cific creștină. Cu cuvintele Mântuitorului : 
»Fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru 
din ceruri, desăvârșit este« (Mat. 5, 48) 
este indicată ținta culturii omenești. La 
această țintă aveau să nisuiască toți oa
menii fără deosebire de etate, sex, posiție 
socială etc. cultura nu avea să fie ca în 
păgânism proprietatea numai a claselor a- 
lese, ci a tuturora fără deosebire, activi
tatea culturală să devie activitatea uni
versală, folositoare întregei omenimi. Nu 
este ceva accidental, că statele creștine 
până în ziua de azi pășesc în fruntea ci
vilizației.

Învățătura morală a relig. creștine 
basată pe iubirea cea mai largă crești
nească conduce omenimea pe calea virtu
ților adevărate și o ridică la un nivou cât 
se poate de înalt și ideal. Iubirea, drepta
tea, ecuitatea sunt 3 idei fundamentale 
ale legii creștine. _____

Iubirea își ajunge culminațiunea, când 
ea în cugete și în fapte să estinde chiar și 
asupra acelora cari ne urăsc și ne voesc 
rău. Această idee sublimă rațiunea ome
nească abia și-o poate îhchipui. Isus Chri
stos este idealul întrupat al tuturor ace
stor virtuți. El a propagat idei și principii 
nouă, cari au fost în stare să reformeze 
din fundamente stările vechi. Creștinismul 
crează o mulțime de instituțiuni de bine
facere, cu menirea de a alina durerile și 
suferințele, așa fii de fel de orfelinate, a- 
siliiri, spitaluri etc. Toate învățăturile sale 
Mântuitorul le-a trăit și probat prin însăși 
viața sa sigilându-le după 3 ani de acti
vitate publică prin moartea sa pe cruce.

Având religiunea o așa mare impor
tanță și influiuță asupra popoarelor, și 
fiind sentimentul religios ceva propriu fi
inței omenești, urmează cu necesitate cul
tivarea de timpuriu a acestui sentiment în 
mlădițele tinere, ceeace se poate face azi 
prin o creștere deamnă în spirit creștin. 
Deja popoarele vechi pe lângă creșterea 
națională, de care avea să se împărtășească 
tinerimea puneau mare pond și pe cre
șterea religioasă.

Această creștere numai în creștinism 
poate fi pusă pe baze solide. I. Chr. ca 
primul și cel mai însemnat educator ne-a 

| arătat cum să se facă aceasta, El pune 
ca bază a ei iubirea. Raport de iubire tre- 
bue să esiste atât între părinți și copii 
cât și între învățători și elevi. Isus Chri
stos, aplicând principale sale, învățând ti
neri și bătrâni, a arătat învățăceilor săi 
calea cea adevărată, pe care trebue con- 
duBă și instruită omenimea. Scopul unei 
astfel de instruiri, unei astfel de creșteri 
este de a scoate pe om de sub jugul pa- 
patimii, al sensualității și al ridica la un 
grad mai înalt de perfecțiune.

Și dacă ne întrebăm jazi, cine este 
chemat să dea creștere rehgioasă, răspun- 
buI va fi: în prima linie familia, apoi bi
serica și școala. «Părinți, creșteți-vă copiii 
în învățătura și înțelepciunea Domnului» 
zice apostolul neamurilor în ep. c. Efes. 6, 
4. Părinții și mai cu seamă mama are pri
ma datorință sfântă de a da copilului di
recțiune în privința aceasta pentru desvol- 
tarea lui ulterioară. înțeleptul Creator a 

sădit în sufletul părinților o iubire natu
rală față de copiii lor, de care numai pă
rinți cu totul (.degenerați să pot lepăda. 
Părinții au să’și considere copiii nu ca o 
proprietate a lor, ci a lui Dumnezeu, lor 
li sunt numai împrumutați pentru o durată 
scurtă de timp, ca apoi pregătiți pentru 
binele yecinic să’i fie iar restituiți. Numai 
în urma unei creșteri virtuoase în adevă
rata învățătură creștină pot să’și câștige 
copiii binele temporal și cel vecinie. Co
piii bine crescuți sunt cel mai scump te- 
saur al unei familii, de aceea mama are 
în prima linie datorința și frumoasa mi
siune de a îngriji de copiii săi și a-i cre
ște. Mai cu seamă mamelor au să mulță- 
mească bărbații cei mai mari, ceea ce is
toria cu laudă amintește despre ei. Avem 
exemple sublime despre astfel de mame, 
ca Cornelia, mama Grachilor, care Ia între
barea unei prietine despre tesaurele sale, 
îi arăta copiii săi, cari tocmai veneau de 
la școală. Apoi mamele Sf. Părinți: Monica, 
mama sf. Augustin, Emilia, mama sf. Va- 
sile, Anthusa, mama sf. loan Chrisostom 
și altele.

Copilul desvoltându-se la etatea de 
6 ani, intră în școală. Dar cu aceasta pă
rinții nu au scăpat de grija lor. Școala și 
familia trebue să meargă mână în mână. 
Ce folos de învățăturile frumoase, reli
gioase, morale, auzite în școală, dacă acasă 
părinții nu se mai interesează de ei și 
dacă nu le premerg în toate cu exemplu 
bun. Atât familia cât și școala are de scop 
ca pe lângă desvoltarea corporală și spi
rituală a copilului să’i dea o direcțiune 
nestrămutată spre moralitate, făcându-1 un 
om însuflețit pentru ceea ce este frumos, 
nobil și sfânt, cu alte cuvinte un om vir
tuos, un caracter moral în toată puterea 
cuvântului. Aceasta este ținta supremă a 
educațiunii, e triumful educațiunii. Forma
rea unui astfel de caracter nu este posi
bilă fără învățăturile religioase morale cu
prinse în doctrina creștină. Educațiunea 
nobilitează, nobilitarea sentimentelor duce 
la moralitate, iar adevărata moralitate fără 
religiositate nu poate fl.

Mână ’n mână cu familia și școala 
lucrează și biserica. Biserica instituită de 
însuși I. Chr. «ca stâlpul și temelia adevă
rului (1 Tim. 3, 15), are să învețe toate 
câte a învățat I. Chr. pe Apostolii săi».

Reportul între biserică și credicioșii 
săi are să fie ca cel al mâinii cătră copiii 
săi. Acolo unde școala și familia nu poate 
să’și realiseze scopul, biserica trebue să 
sară în ajutor. Biserica a și făcut și face 
aceasta, îngrijindu-se de binele fiilor săi 
prin răspândirea învățăturilor sale și prin 
înființarea multelor instituțiuni umanitare 
atât de salutare binelui privat și public. 
Ea are datorința fundamentală a să în
griji de creșterea religioasă a fiilor săi. 
In schimb aceștia sunt obligați de-a spri
jini biserica, care în timpurile de răstriște 
a fost scutul cel mai puternic contra ata
curilor străine și isvorul nesecat de mân- 
găere pentru cei mult încercați. Depărta
rea de biserică, indolența față de religiune 
și instituțiile religioase are ca urmare: pa
tima, păcatul, imoralitatea, cu un cuvânt 
decandința omului în toate privințele. Bi
serica și religiunea poate numai să’i a- 
ret.e omului menirea și tinta pentru care 
are să lucreze. In sanctuarul religiunii a- 
flăm cele mai înalte idealuri ale întregei 
existențe. Numai în lumina religiunii pu
tem găsi calea spre adevărata virtute, care 
în legătură cu științele il face pe om demn 
de poziția înaltă, ce o ocupă în sfera crea
ți unii.

Să căutăm deci a ne îmbrăca sufle
tul nostru cu haina științelor și a virtu
ților, care fără îndoială este cea mai de
săvârșită pentru ființa omenească.

Numai astfel vom putea fi folositori 
bisericii, patriei și neamului nostru româ
nesc, iar dincolo plăcuți înaintea lui Dum
nezeu 1ULTIME ȘTIRI.

Oradea-marea, 23 Oct. (Teiegr. 
part.) Procesul de pressă intentat 
d-lui Dr. Lascu, pentru articolul apă
rut în „Tribuna" dela 3/15 Maiu sub 
titlul „Furor asiaticus în Bihor" se 
va pertracta la 31 Oct. n. a. c. îna
intea curții cu jurați din Oradea.

Budapesta, 23 Oct. (Teiegr. part.) 
In ședința de’ azi a camerei AI. Polyt 
a interpelat în chestia balcană, iar 
croatul Lorkovici în chestia votului 
universal, aducâd aminte guvernului 
de iunctimul ce esistă între Ungaria 
și Croația în chestia asta.

Budapesta, 23 Oct. Comisia ad
ministrativă a discutat și primit astăzi 

proiectele din Andrăssy. Ministrului i 
s’au adus elogii din partea lui Szell, 
pentrucă „a știut să găsească calea 
mijlocie acum când în țară se simte 
necesitatea unei puternice centrali
zări".

Milan, 23 Octomvrie. Rîul Tes- 
sino s’a revărsat peste dig în apro
piere de Pavia. 150 soldați de geniu, 
cari lucrau la dig, n’au putui fi sal
vați decât cu mare greutate. Trei 
sate și 10.000 hectare de pământ au 
fost inundate.

Londra. 23 Oct. Situația din Per
sia e atât de serioasă încât sunt te
meri, ca interesele acordului anglo- 
rus să nu fie periclitate. Generalul 
French va pleca în Persia, unde la 
nevoie va ocupa unele localități. Pen
trucă nu e cu putință să se trimită 
atât de repede trupe engleze în Per
sia s’a făcut un aranjament cu Ru
sia, prin care trupele rusești se pun 
la dispoziție pentru apărarea intere
selor britanice.
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ABONA^^

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1907

se deschide nou abonament pe cuartalul ul
tim al 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 lunT 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

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

ÂDMINISTRAȚIUNEĂ.

Bibliografie.
A apărut: 1. C. Panțu : Știința con

turilor sau contabilitatea în partidă du- 
plă, un volum de I—VllI-j—323 pagini uc- 
tav mare.

Se recomandă membrilor din direcțiunea 
băncilor, celor ce au să facă revizii și con
trol la socoteli, celor ce administrează averi 
sau poartă socoteli publice sau private, con
tabililor de specialitate și tuturor cari au 
daraveri comerciale. — Se poate procura 
direct dela librăria editoare loan 1. Ciurcu, 
Brașov, la tipografia și librăria A. Mure
șianu, cu prețul de patru coroane, precum 
și la celelalte librării din patrie.

A apărut în institutul grafic Minerva 
„Douăl neamuri14 de Sandu Aldea cu ou- 
prinsu următor: Un arândaș, Despărțire, 
La țară, Acasă, Tinerețe, Nepotul lui Mi- 
halis, Seri de iarnă, Invrăjbiții, O afacere 
La oaste, Alte învoieli, Singură, Seceta 
Pierzanie, Ogorul strămoșesc. Prețul 1 cor. 
50 plus 20 bani porto. Se poate procură 
prin librăria A. Mureșianu.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisce.

Emulsiimea Iui Scott
are o influință extraordinară de întăritoare 
asupra întregului organism, vindecă și în
tărește plumânu.

Tușea si răceala
5

fie cât de îndelungate se 
vindecă în sourt timp, fo
losi ndu-se Emulsiunea lui 
Scott și celui ce sufere de 
plămâni aduce ușurință E- 
mulsiunea lui Scott, dacă 
curâ s’a început la vreme, 
adeseori și însănătoș re de
plină. (1)

Veritabilă numai cu 
marca pescarului ca 
semn de garanție a 
procedureilui Scott

Prețul unei sticle origi
nale 2 cor. 50 b. Se oa- 
pătă în toate farmaciile.
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In Boc de ori-ce anunț deosebit

THEOCHAB ALEZI
particular

în ziua de 22 Octoinvrie a. c. înainte de ameazi, în anul al 64-lea al etății, și după 
o căsătorie fericită de 38 de ani, ș’a împlinit firul vieții dedicate binelui familiei sale.

Rămășițele pământești ale scumpului decedat vor fi conduse Joi, în 24 Oc- 
tomvrie n., după ameazi la 3 oare din casa rece a bisericei naționale-grecești, (Târ
gul cailor) în cimiteriul de acolo, unde se vor așeză spre vecinică odihnă.

Avis!
Aduc la cunoștința On. public 

că am predat

.Hotelul Central Hr. l.“ 
tovarășului meu de până acuma D-lui 
lOSÎf Wyhanek. Mulțumind pentru 
concursul dat, rog ca și succesorul 
meu să fie sprijinit.

Cu toată stima

SZEGO ARPAD, 
Str. Fântânei

Referindumă la avisul de sus 
rog și din partemi sprijinul On. pu
blic, asigurând un serviciu solid și 
preturi convenabile.

Cu toată stima

80SIF WYHANEK,
[8047,1—2] hotelier.

*aaaaap

Se caută un tînăr 
absolvent al școalei comerciale sup. 
româna; oferte însoțite de certifica
tul absolventei și eventuale alte cer
tificate, poza și mențiunea vârstei și 
chestiunii militare se vor adresa la 
administrația acestui ziar sub: Tî
năr absolvent.

Cei care pe lângă limba lor na
tal român mai știe și limba germană 
în scris și mai puțin maghiară sunt 
preferați. 3042,3-3.

AVÎS.
(Jq rântă un Practicant de far-
Uu w1 J. made, care a absol- 
vat 6—8 clase gimnasiale. din fami
lie bună, tînăr. Condiții avantajoase. 
Cunoașterea limbei române se pre
tinde necondiționat.

A se adresa la D-l Roth. Albert 
farmacist în Gyergyd-TâJgyes.

[3020,4-4.]
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FISCHER r COMR MAGYENYEO
PEPINERIE DEPOM ISIVITL F1” !tU

'J/S77UTK.
150.000 POMI RODITORI 
000.000 5UJETE. 
OOO.OOOPUNTE PENTRU GARD VIU 

ARBORI DL PROMENADA. ARBORI
DE ORNAMENT, ROZE,FRUCTE CU 
= BOABA,C0NIFERI ETC-=

VITE 
SPALWSS-,

1 MILION ALTOAE DE VITE,
VITA DE VIIE EUR0PEANÂ5I 

AMERICANA CU il
=TÂRÂ RĂDĂCINĂ.:

Primul atelier românesc de spălat și călcat in Brașov.
A V I Z!

Subscrisa am onoare a aduce la cunoștința On. public din 
Joc și streinătate, că în atelierul meu de spălat și călcat, 

se spală tot felul de haine de vară
■S3 ,

peirtru Bârne, Bărbați și Copii cât de fino, precum și rufărie, 
gulere, manjete și altele, asemenea și trusouri pentru mirese cu

Prețuri foarte ieftine-
Rog deci pe On. public a mă cerceta cât mai mult, spre 

a se convinge de acurateță și prețurile reduse, ce le fac.
Cu distinsă stimă

Văduva Maria Cacâz
Strada Măcelarilor Nr. 3.

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

modern instalat------ afară de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de

g ACID CARBONIC g 
natural, chemic foarte curat, fluid 

din izvoarele ou aoid oarbonio din Băile dela 
Bnziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, oârciumarilor, 
și alte scopuri industriale.

. ' : u _ cu acid carbonic preparat
S C II I Iii iJ c artificial și puțin spornic.

Serviciu demn de încredere și conselențlos J 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de */t Și ‘A ,itre- 

ts- Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiu!

Informații se dau cu plăcere din partea
Muschong’s Kohlensâure - Werke und 
Mineralwasser Versandtin BuziâsflirdB.

Adresa telegramelor: muschong buziăsfCroO. - inter, felii. 18.

„Gazeta Transilvanieia eu numărul â 10 fii, 
se vinde ia zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


