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ANUL LXXI

GAZETA apare în fiecare zi 

AimaiMie peuiru Ausiro-Uagana: 
Pfi iui an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
K-rlI do Dumineoâ 4 ear. pe an. 

Ptmru Homăuia și sirăiaătate:
Pe un a, 40 franci, pe șase 

luni 20 4r., pe trei luni 10 tr.
H-rll de Dumineca 8 fr. pa an.

Se prenumera la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
ai ară și la d-nii colectori.

Aiwimui paulin Brașov;
Admlnlstrațlunoa, Piața mare 

tftrgul Inului Nr. 80. etagiu 
I. re un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul acasă : Pe im an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 8 cor. — Un esern- 
plar 10 bani. — Atăt abona
mentele. cât și inserțiunile 
SU'it a sa plăti înainte.

Nr. 23 Brașov, Loni-Marți £8 Ianuarie ill Februarie! 1908.

Mocsary și guvernul
In legătură cu articolul d-lui Mo

csary asupra broșurei lui Argus, am 
apreciat cele relevate de d-sa cu pri
vire la d-1 Alexandru Mocsonyi și la 
politica de naționalitate maghiară din 
1§68. Astăzi voim să ne ocupăm cu 
întrebarea: ce crede d-1 Mocsary des
pre actualul guvern și despre inteD- 
țiunile lui în cestiunea gravă a națio
nalităților?

In articolul amintit, după-ce afirmă 
că Mocsonyi are toată dreptatea când 
zice, că acțiunea de împăciuire tre
bue să pornească dela guvern, d-1 
Mocsary se încearcă să scuze întru 
câtva guvernul, că n’a făcut încă 
aceasta. El zice adecă din cuvânt în 
cuvânt:

„Poate guvernul ar și fi înclinat 
să ia inițiativa (pentru împăciuire), dar 
cestiunea naționalităților are acea fa
talitate, că tocmai factorii cei mai 
însemnați și competenți nu cutează 
să se atingă de ea, .fiindcă fie-care 
guvern maghiar o are pe răboș, că 
față cu Viena nu poate să desfășure 
rezistența trebuincioasă, și aceasta scă
dere vrea s’o șteargă prin aceea, că 
se gereaze de mare maghiar înaintea 
șoviniștilor".

Apoi, în ordinea de idei a obser
vărilor asupra întrebărei cine să în
ceapă acțiunea de împăciuire, Mocsary 
continuă așa : „Cineva trebue să în
ceapă (acțiunea de împăcare). A privi cu 
mânile încrucișate la mersul trebilor, nu 
se poate Nu opera păcei, nu pe ele 
Insele vor compromite naționalitățile, 
dacă var documenta că sunt cele mai 
euminte".

Ori și cine are pricepere despre 
ce e vorba, va trebui să urmărească 
eu mare interes ceea ce zice mai sus 
d-1 Mocsary. Dacă va cugeta puțin 
mai adânc, va vedea și cu durere se 
va convinge, că fatalitatea, „fatum-ul“ 
acela, de care vorbește dânsul, se 
estinde în adevăr nu numai asupra 
cestiunei naționalităților și nu numai 
asupra guvernului — în care figu
rează azi și fiul fostului dictator, 
tata independiștilor Lud. Kossuth, 
— ci se estinde chiar și asupra ati- 
tudinei și a nobilei acțiuni de mulți 
ani inițiată a d-lul Mocsary însuși.

Este o adevărată fatalitate că 
după stărnințe de trei decenii pentru 
ca să se șteargă odată blăstămul ce 
apasă asupra relațiilor dintre Ma
ghiari și naționalități, Ludovic Mo
csary nu poate să ia în apărare gu
vernul ce a eșit din sânul propriului 
său partid, decât zicând, că poate are 
bune intențiuni și ar fi gata să facă 
ceva pentru naționalități, dar stă în
cremenit și nu-și poate mișca nici 
mânile nici picioarele înaintea șovi
nismului celui fără de început și fără 
de sfârșit.

Ori cât de mult am apreția zelul 
bărbatului, care a scris rândurile de mai 
sus, trebue să ne cuprindă groază 
pentru viitorul Ungariei și a neamu
rilor ce-o alcătuesc, când îl vedem 
chiar și pe el mărturisind și consta
tând, că guvernul cel mai „național“, 
cel mai cu „vază“ și cel mai bogat în 
lustrații strălucite din sânul patrio-

ților maghiari — care, după părerea
covârșitoare ce domnește la Maghiari, a 
guvernat dela 1867 încoace, nu cu
tează a se atinge de cestiunea de 
naționalitate, fiindcă se teme că spi
ritele, ce le-a deșteptat politica de ma
ghiarizare dela marele Szecheny în
coace, l’ar sfârtica și l’ar nimici... 
și din cauza aceasta guvernul na
țional și în preponderanță kossuthist 
nici că s’ar putea gândi a începe ac
țiunea, dela care atârnă nu mai mult 
nici mai puțin decât viitorul țârei!

De când au venit la cârmă par
tizanii săi, Ludovic Mocsary, în loc să 
se simtă mai încurajat, mai la largul 
lui, a ajuns într’o situațiune și mai 
strâmtorată, ca apărător al ideii unei 
sincere împăciuiri cu naționalitățile. 
Prevăzând aceasta, Mocsary a scos o 
carte, în care a admoniat ultima oară 
pe partizanii săi, pretinși luptători pen
tru independența țârei, să aleagă una 
din două : Ori să continue politica ne
fastă de asuprire, ce-au purtat’o ti- 
szaiștii sub scutul baionetelor împă
rătești și în schimbul serviciilor aduse 
cu voie făr’ de voie Vienei, pentru 
ca aceasta să le ÎDgădue mâna liberă 
față cu naționrlitățile, ori să se îm
pace cu naționalitățile câștigând ast
fel puterea de rezistență, de care țara 
va avea lipsă ca să-și poată elupta 
independența.

Cabinetul Wekerle-Kossuth la răs
pântie a ales drumul cel dintâiu, căl
cat și bătucit și mai ușor de per- 
curs, căci e presărat cu toate bunătă
țile „mânei libere" despre cari „șovi- 
niștii" cred sus și tare, că îi vor duce 
la limanul fericit al „statului național 
maghiar."

Iu dujmănia față cu naționalită
țile grosul kossuthiștilor și-au rămas 
consecvenți. Inconsecvența lor privește 
numai Viena, cu care caută acum și 
ei la rândul lor să se aibă bine și 
să-și reguleze daraverile comune așa, 
ca s’o poată duce cu ea, dacă nu mai 
bine, cel puțin așa de bine cum au 
dus’o tiszaiștii.

Aceasta o constată însuși Mo
csary, când, văzând că nu mai are 
încătrău, apelează la abnegarea de 
sine a bietelor naționalități, zicându-le: 
„începeți voi acțiunea de împăciuire 
dacă nu vrea ori nu poate s’o în
ceapă guvernul. Fiți voi cei mai cu 
mintd căci printr’asta nu vă veți 
compromite. Cineva trebue să în
ceapă !"

Credem și noi că înaintea lui 
Mocsary, a lui Bjornson și a lumei 
culte, care înțelege și se pătrunde de 
glasul libertății, Românii și celelalte 
popoare de-o soarte cu ei nu se vor 
compromite. Dar înaintea șoviniștilor?

„Marele ministeriu național ma
ghiar" din zilele noastre, dacă mai 
are și poate avea un pic de încli
nare serioasă de-a se împăca cu na
ționalitățile, va fi în stare oare să 
le scutească pe acestea de com
promitere înaintea „șoviniștilor" când, 
cum constată Mocsary, el însuși tre
mură înaintea lor?

0 pedeapsă draconică a croit Sâmbătă 
în 8 Febr. n, tribunalul din Budapesta d-lui 
George Stoica, redactor la ziarul «Lupta*. D-1 
Stoica a fost pus sub acusă pentru o scri
soare deschisă adresată prin ziarul »Lupta« 
grănițerilor din Caraș-Severin, pe care au
torul a scris’o sub influința indignărei 
juste ce, ca fiu de grănițer, la cuprins vă
zând cum guvernul maghiar, prin deput. 
Burdia a destinat banii grănițerilor ro
mâni, adunați cu multă trudă, — pentru 
înființarea unui gimnaziu maghiar. D-nul 
Stoica a fost apărat de d-1 advocat Dr. 
loan Erdelyi. Acuzatul s’a apărat în limba 
sa maternă. Curtea cu jurați l’a declarat 
pe d-1 Stoica vinovat, iar tribunalul după 
o scurtă deliberare l’a condamnat la 1 an 
și 6 luni temniță de stat și 1508 cor 
amendă, care se va lua din cauția «Luptei*. 
Acuzatul și apărătorul au anunțat apel.

La propunerea procurorului tribunalul 
a decis punerea în arest preventiv a d-lui 
Stoica.

Publicul prezent la pertractare, com
pus în mare parte de ziariști și social- 
democrați, a primit, scrie «Lupta*, dra
conica sentință cu exclamații de indignare.

Gomlsia de verificare a Camerei de- 
piltaților a ținut Vineri seara o ședință în 
chestia protestului ridicat împotriva man
datului dep. Dr. V. Lucaciu. Președintele 
Haviar a adus la cunoștința membrilor co
misiei, că 10 alegători din cei 11, cari au 
iscălit protestul, și-au revocat iscălitura, 
iar celui al 11-lea nu i s’a putut înmâna 
citația.

S’a hotărât, ca acest alegător să fie 
citat din nou pe ziua de 28 Februarie, 
când comisia își va rosti verdictul.

Cum va fi votul universal în Ungaria. 
După cum anunță «Keleti ErtesitO*, mi
nistrul de interne a pregătit deja proiectul 
votului universal. Andrassy îi va schița în 
punctele-i generale, la conferința ce se va 
ținea săptămâna viitoare în chestia revi- 
zuirei regulamentului Camerei. După acest 
proiect, votul va fi cu adevărat (?) universal. 
Despre sistemul pluralității nu e nici vorbă. 
Oricare cetățean, care a împlinit vârsta de 
24 de ani și știe citi și scrie, va primi 
dreptul de vot Interesele maghiarimei vor 
Ii apărate printr’o nouă împărțire a țârei 
în cercuri electorale. Intru totul, reforma 
electorală ar fi așezată pe bazele cele mai 
moderne.

Nu ne prea vine să dăm crezământ 
acestui comunicat, căci chiar în N-rul său 
de eri «Budapesti Hirlap* pledează pen
tru introducerea votului plural. «B. H.« 
prezintă chiar un plan : cui s’ar putea a- 
corda câte două voturi, «fără a servi însă 
interesele unei clase și fără a majoriza pe 
cei cu un vot«. După planul lui »B H.« ar 
avoa să capete drept la două voturi fle
care cetățean maghiar, trecut de 34 ani, 
însurat și care știe scrie, ceti și vorbi un
gurește, etc.

Gum cugetă pressa maghiară despre 
asasinatul din Lisabona. De curând Lengyel 
Zoltan a scris în foaia sa »Nap« un ar
ticol asupra regicidiului din Portugalia. 
Articolul l’a întitulat: «Un rege, un țigan* 
și scrise între altele: «Bunul Rege, Regele 
național, n’are lipsă de o gardă care să-l 
păzească, n’are lipsă de armată... Oare se 
va pricepe aceasta pretutindeni? Se va 
pricepe la noi, cari de veacuri suferim 
afurisenia unei domniri străine ?«. Am 
citat aceste cuvinte drept ilustrație acelor 
ce le-am afirmat cu privire la atitudinea 
foilor maghiare în fața regicidiului din 
Portugalia.

Proiectul antlDOlon a fost străforinat 
în comisiunea camerei seniorilor prusiani, 
primind paragraful de expropriare o nouă 
stilizare, prin care dreptul de expropriare 
se limitează în mod esențial.

Nouă atacuri contra României
în delegațiunea ungară-

In ședința de Sâmbătă a delegațiu- 
nei ungare s’a continuat desbaterea bud
getului ministerului de externe. Din acest 
prilej s’au ridicat din nou doi delegați ma
ghiari, aducând pe tapet România. Dele
gatul Szemere a vorbit despre tendințele 
socialismului internațional din România, 
iar Okolicsanyi despre fantoma iridentei 
române. ,

Iată unele amănunte: Primul orator 
a fost delegatul Szemere, care a aprobat 
mai întâiă politica față de Italia. A vorbit 
apoi de reformele din Macedonia, zicând 
că ar trebui să ne preocupe mai ales bu
nele relațiuni cu Turcia și Bulgaria. Ace
știa — zise Szemere — sunt stăpânii Bal
canilor și prietinii noștri naturali.

Cit România oratorul ar dori de a- 
sbmenea relații mai bune. El a avut oca
zia să fie în legătură cu oamenii politici 
români și a căpătat convingerea, că < i au 
învățat mult în anul trecut din revolta so
cialistă a țăranilor români, organizată în 
mod internațional.

Astăzi nu mai vin în primul rând 
chestiunile de naționalitate. «Conștiința 
limbei materne* a fost pretutindeni libe
rată de toate cătușele. Numai cancelarul 
Billow mai luptă contra spiritelor. De mai 
mare actualitate decât toate sunt însă ten
dințele socialismului internațional din Ro
mânia și noi avem interese comune în 
lupta contra socialismului internațional.

Deputatul Okolicsanyi a relevat între 
altele și mișcările iredentiste, cu privire la 
care contele Goluchowsky accentuase odi
nioară, că el reușise să isoleze complecta- 
mente iredenta cel puțin față de cercurile 
oficiale ale Italiei.

Ungaria, zice oratorul, are și ea pe 
iredentiștii ei: Românii din Ungaria, cari 
înclină spre România. S’a relevat și în 
sânul comisiunei, că agitatorii români din 
Ungaria sunt sprijiniți în agitația lor duș
mănoasă statului Ungar și de cătră cer
curile oficiale din România; că în școlile 
din România se întrebuințează cărți de 
învățământ și hărți geografice, cari sunt 
în contrazicere cu situațiunea de drept a 
statului. Oratorul citează în această pri
vință câte-va date concrete.

Cere ministrului de externe, să se îm
potrivească cu cea mai mare hotărâre și 
cu cea mai mare energie unor asemenea 
tendințe, cari se îndreaptă contra integri
tății teritoriale a Ungariei și prin aceasta 
contra întregei monarhii (vii aprobări).

Domnii, cari se bucură totdeauna când 
Ungaria are vre-o neplăcere, ar trebui să 
ia aminte că ori ce slăbire a Ungariei ar 
însemna în același timp o slăbire a în
tregei monarcliii și a solidarității tronu
lui. In speranță, că ministrul de externe, 
care pe tărâmul economic a inaugurat o 
direcție modernă, va lua și în această pri
vință o inițiativă într’o direcție, care co- 
răspunde și intereselor ungurești, oratorul 
declară că acceptă budgetul (Vii aplause)

Sunt grozavi șoviniștii noștri!

Din Senatul român.
Interpelațiunea d-lui Maior eseu.

In ședința dela 24 Ianuarie v. a 
senatului, dl Titu Maiorescu a adre
sat o interpelare d-lui ministru al in
strucțiune! publice Spiru Haret, asu
pra activității în afară de școală a 
învățătorilor sătești, care a provocat 
o discuțiune interesantă:

Interpelarea și-a început-o dl Maio
rescu constatând că la Senat guvernul a 
adoptat cu prilejul legei învoelilor agri
cole, o notă mult mai blajină punând sur
dină notei înflăcărate dela Cameră.

Intrând în materia interpelărei, dl 
Maiorescu spune, că chiar dacă faptul nu 
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ar fi adevărat, ar fi trist că s’a putut lăți 
vorba că învățătorii au avut un rol de a- 
țâțători în răscoale, că<i chiar numai 
vorba aceasta discreditează misiunea vii
toare a învățătorului.

Interpelatorul afirmă, că din momen
tul ce dl Haret plecând dela guvern, s’a 
pus tovarăș de luptă cu învățătorii, a fă
cut un pas nenorocit. Și pentru a dovedi 
aceasta, citește prefața la broșura «Chestia 
țărănească* a domnului Haret, în care d-sa 
Spune, că din atavism conservatorii au 
groază de luminarea și ridicarea țărănimii 
și predică astfel ura de clasă și ura ad
versarilor săi politici. Această nu poate fi 
operă de om de școală. Școala deschide un 
câmp destul de larg, dar dl Haret a crezut 
că trebue să se ocupe de problemele ge
nerale ale statului și în tovărășie cu în
vățătorii să ducă campanie în ce privește 
uzura, arendarea de moșii, tocmelile agri
cole, etc. etc. Dintr’o trupă de subordonați 
ai d-sale, dl Haret, a doua zi după eșirea 
sa din guvern, a făcut o trupă de «cam
panii* — și în loc de a se o upa cu ei de 
programe școlare, de abecedare, de ridi
carea sentimentelor patriotice, a pornit cu 
ei »lupta« pentru schimbarea tocmelilor 
agricole, pentru formarea de asociații ță
cănești, de bănci populare, făcând astfel 
din învățător un element iritant în mijlo
cul satelor și amestecându-1 în chestiuni 
bănești, de cari trebuie să rămână departe 
pentru prestigiul misiunei și pentru lini
ștea și curățenia preocupărilor sale de 
factor cultural.

Iubire de «bănci*, iubire de «tocmeli* 
iubire de «prețuri* trebue să aibă învăță
torul, sau iubire de copii? se întreabă d-1 
Maiorescu — și aici cu artă interpelatorul 
zugrăvește o minunată icoană a învățăto
rului ideal, care stând la postul său trei
zeci de ani în șir, crează generațiuni în 
satul său, cari trecute astfel prin mânile 
Sale și înălțate de el, vor ști să ție seamă 
și de vorba lui în împrejurări grele. Dar 
când l’ai scos din misiunea sa școlară și 
Vai pus la asociații de arendare, de vin
dere de producte, la stabilire de prețuri 
ale muncei și la bănci, unde mânuiesc 35 
de milioane — l’ai stricat — zice d-1 Ma
iorescu.

Pentru a caracteriza și mai bine acea
sta, interpelatorul citește trișta constatare 
din raportul d-lui Haret cătră rege, cumcă 
unii învățătorii merg până a căuta să câ
știge nu numai dela abecedarele, dar și 
de la creioanele și hârtia școlarului. Și noi 
să-l introducem la bănci?

>Șă ridice inima copiilor' învățătorii 
și pe urmă se vor ocupa țăranii de inte
resele lor materiale și de campaniile cul
turale* — încheie d-1 Maiorescu.

Răspunsul d-Iui ministru al in- 
strucțiunei publice Haret, replica d-lui 
Maiorescu și observările d-lui ministru- 
președinte Sturdza le voin schița în 
numărul viitor.

Ecou la propunerea
Preotului militar Viassa, făcută in Nr. 9 

al „Gazetei Transilvaniei".
Cojocna, la 29 Ianuarie n. 1908.

Prea onorată Redacțiune 1 Dați-mi 
voie, că și eu, care de 26 ani port oficiul 
greu protopopeșc, și am avut, și am des
tule lupte și neplăceri cu poporul nostru, 
că să-l pot aduce la lumină și la bună stare 
intelectuală și morală, — să mă alătur și 
6U, și împreună cu mine poate și alții la 
propunerea preotului militar din No. 9 al 
«Gazetei Transilvaniei*, cu respect la sa- 
lariele învățătorilor, după noua lege, și^a 
da puțină lumină despre starea poporului 
nostru și-a școalelor noastre.

Era pe la anul 1893. Articolul de lege 
XXVI, despre urcarea salariilor dela 400 
la 600 coroane, era sancționat, și trebuea 
executat! Mânie și indignare cuprinsese pe 
popor, de unde să mai poată el lua plata 
învățătorului său? Dar’cu chiu, cu.vai, cu 
uniri de două oficii, cu școli ambulante, și 
în mare parte și atunci cu ajutoare dela 
stat aplacidate dela 200—450 coroane, s’au 
organizat salariile prin cele mai multe co
mune, și Docenții aleși de Senate 5și apro
bați do V. Conssitoriu, toți au fost apro
bați și de Onor. Ministeriu, și nici unul 
•rejeptat. Li-șe cerea numai, ca limba 
maghiară să-o propună mai cu diligență. 
S’a făcut ce s’a putut, și eată după 14 ani 
tot acolo suntem, am învățat’o, dar’ nu 
ue-am maghiarisat, — ba, până prin 1900 
se aplacida ajutorul dela stat fără consi
derare la edificiile școlare ori la persoane.

Din acest an au început apoi a ne 
provoca, să facem școli corespunzătoare, 
c&ci, din contra ne retrag ajutoarele de 
stat.

Veniți acum să ne scoborâm în popor, 
să intrăm în căsuța lui, și vom vedea în mare 
parte o grămadă de copii goli pe vatră, 
cari nu pot eși nici afară în timp de iarnă, 
neavând cu ce se încălța și îmbrăca, să 
ne uităm pe lângă casa lui și în podul 
casei, și acolo ce vedem? Un pic de mă- 
laiu, vre-o două paie de așternut, puținei 
fân, vre-o văcuță — două, ori un purcelaș, 
din cari trebue să vânză pentru porția ne
plătită de 2 ani. Și de ’1 întrebi, că are 
ceva de dulce la casă ? Iți răspunde: că 
nu ține minte de când nu a ucis porc ; 
că la el și Crăciunul vine sec, ca și alte 
zile, — vaca de lapte e budiul cu borș 
(chiselița).

Din ce biată are, Ia câți trebue se 
dea: la preot, docente, păstori, servitori, 
porția, apoi și-ar mai face și îmbrăcăminte 
și încălțăminte și lui și Ia copii, căci doar 
are feciori și fete mari de eșit în lume.

Și în starea asta aflăm din poporul 
nostru 3/4 parte; lumea din afară strigă 
pe noi preoții, să ne punem în frunte, să 
căutăm isvoare de venite, și să asigu
răm salariile docentale după legea nouă și 
fără a cere ajutor de stat. Ne propun teo
rii nerealisabile, că așa și așa trebue fă
cut ! Ne îndreaptă să înființăm magazi- 
nuri I Oh și acestea sunt cele mai afuri
site averi nestatornice, căci bucatele se 
dau pe carnete mărișoare la oameni săraci, 
(căci celor bogați nu le trebue) și când a- 
jungi să’ți-le plătească, te trezești — că’ți 
adjudecă numai capitalul, ba îți pare bine 
și de acesta !

Sute de exemple va-și putea aduce, că 
cu aceasta avere nu putem fi as’gurați ! 
Dar’ apoi încasarea cea neregulată ?

Dacă alergi la bogați, să dee, ei mai 
cu mâna largă— ce-ți răspund ? Lui ’i tre
bue școală, el are copii, eu nu 1 plătească 
și el ca mine, și în fine la orice lucru bi- 
sericesc-școlar așa-i răspunsul, că și lui îi 
trebue biserică, popă și școala ca și mie, 
— și am gătat-o !

A sosit artic. de lege XXVII, ex 1907, 
ca să urcăm iarăși și noi confesiunile sa- 
lariele docentale la minimul de 1000 cor.

6 quinquenale! ba ne-au dat și timp 
de respiriu până în 1910, ca să ne arătăm 
și noi hărnicia noastră.

Și de unde? căci în acești trei ani, 
de ne-am putea edifica școli corăspunză- 
toare, ori pe cari le avem să le adaptăm 
conform legei, căci ori vom cere ori nu 
ajutor de stat, primo loco ni se cere să 
avem școli corăspunzătoare!, ba legea nouă 
apriat leagă ajutorul de stat de un edificiu 
școlar corăspunzător.

1. Să facem școli corăspunzătoare ?
2. Să nu cerem ajutor dela stat, să-l 

facem noi?
3. Să învățăm limba statului ori avem 

ori nu ajutor de stat?
Iată 3 întrebări de ispitire, la cari 

stau în loc și mă cuget, de unde să încep ?
Știm cu toții, că sărmanul popor 

abia-și poate suporta năcazurile proprii 
de pe o zi pe alta, și acuma să-i mai pu
nem o sarcină nouă după cap cu salarele 
docentale, — când tot el are de-a îngriji 
și de aici înainte de susținerea școalei sale 
cu requizite, curățit, lemne, mobiliatură, 
quartir-grădină, fundație, etc. și oare nu 
ne aducem aminte, că deși am putea face 
acuma ceva, după 2—3 ani venind niscai 
ani nefructiferi și alte năcazuri peste po
por,, nu vom putea plăti mai departe, — 
și atunci — ce vom face? unde ne vom 
întoarce?......................................., . . .

....Să ne uităm și la împrejurările și 
timpul în care trăim!, și la starea popo
rului nostru!

Părerea mea este: că unde din pu
terile noastre nu putem ridica salarul do
centului, să cerem ajutor de stat, căci din 
al nostru cerem ! Vom avea dascăli buni 
și-și vor putea îndeplini serviciul cum se 
cuvine! pentru aceea Românul tot Român 
a fost — și va fi!

Sprijinesc însă cu toată căldura pro
punerea preotului militar și mă alătur ei, 
numai de-ar fi realizabilă.

Avem la 135 institute românești cu 
capitale aproape de 21 milioane coroane, 
al păror profit curat se urcă anual la 21/, 
milioane coroane. — Să vedem spiritul de 
jertfire! pentru acel popor, care în mare 
parte acolo își varsă avutul, său! Să 
le vedem iubirea de biserică și școala 
cari i-au crescut! Să scutim cât putem 
bietul popor, să nu-i lăsăm numai lui sar
cina de a edifica școli corăspunzătoare și 
de a le susținea! A sosit oara — să ve
dem inteligența noastră dela bănci apă- 
rându-și legea și limba!

A îngreuna pe popor astăzi cu prea 
mari greutăți, ar însemna, a-1 omorî, și 
sufletește, căci nu va mai voi să știe apoi 
de nimic și ar mai însemna a-1 împinge 

cu voia în brațele neconfesionalismului 
sau a-1 cetei pocăiților!

Cei ce vor afla căi mai bune, să ne 
îndrepte pe ele ! Să-l auzim !

loan HatiOgan. 
protopop gr. cat.

in cestiunea reformelor gimnaziale.
— Fine —

Tot așa stăm și cu propunerea isto
riei. Numeri, războaie, războaie, numeri! 
Nici un pentru ce, nici un cum așa. Nici 
o încercare, de a descrie cultura unei e- 
poce. Un complex de date, de material de 
memorizat, de judecăți ce trebuesc imitate 
papagalicește și de anecdote neistorice, 
iată ce e istoria în gimnaziu. «Ce află 
Caesar în Idele lui Marte?* Profesorul 
Mayer nu e mort încă, trăiește. Și acum 
mai cad juriștii la examenele de stat, 
fiindcă nu știu, ce e pactul. Nici unul, 
după ce iese din gimnaziu, nu are idee 
despre legile țării, despre organizarea de- 
regătoriilor. Puterile vii ale statului și ale 
istoriei sale i sunt străine. Dar pentru a- 
ceea el știe datele de domnii ale regilor 
salici, formulele pentru dinți la maimuțe 
și toate aoristele. Oare citit-a el o singură 
poezie de a lui Goethe cu simpatie și pro- 
funditate de spirit? In școală de bună 
seamă nu. El știe, că școala poetică sile- 
ziană era bombastică; că pentru ce era 
așa, nu o știe, pentru că n’a citit nimic 
din sfera aceasta. O crede însă, fiindcă așa 
i-o spune autorul legendarului pentru 
gimnaziul superior sau al compendiului 
de istoria literaturii. Iți poate dovedi teo
rema lui Pythagoras, dar nu și judecățile 
literare învățate de rost. Dar s’a zis de
stul în punctul acesta. Aci s’a enuntat 
sentința. Să ne întoarcem în altă parte.

Orice talent, după cum am spus, e 
mult puțin unilateral. Oare o ia gimnaziul 
aceasta în considerare ? Nu! Prestațiunea 
cea mai aleasă in o specialitate nu-1 scu
tește pe școlar de-a cădea dintr’un obiect. 
Nu poate să fie o nedreptate mai strigătoare 
la cer ca aceasta, și nu se poate perse
cuta mai aprig talentul unui școlar, ca în 
modul acesta. Pretutindenea, la școalele 
superioare și la instituțiunile militare, în 
Germania și în alte locuri sunt compen- 
sațiuni. Reușita splendidă într’un obiect 
compensează nereușita din alt obiect: și 
studentul înaintează.

Gimnaziul nostru însă nu cunoaște 
întocmirea aceasta umană. Un nesuficient 
și școlarul cade. Să nu se obiecteze, că 
astfel de compenzațiuni să fac în tăcere 
în conferințele profesorale. Grația nu poate 
nici când înlocui dreptul. Afară de acea
sta o astfel de compenzație secretă, neo- 
ficioasă, presupune totdeauna un grad de 
bunăvoință din partea profesorilor, ceeace 
nici un școlar nu e sigur că o va afla.

Rândurile acestea nu trebue consi
derate ca un program de reforme, ci ca 
un tip de dispoziție sufletească, ca un șir 
de glosse nepretențioase. Nu pot însă în
cheia șirul acesta, fără de a aminti ne
dreptatea cea mai mare, ce amenință ti
nerimea studioasă, legile disciplinare. Tot 
mereu se releghează (eliminează) școlari 
dela un institut, dela toate institutele din 
o provincie austriacă, din toate institutele 
Austriei și numai arare ori delictul capital 
e cauza unor astfel de măsuri. O revol- 
tare, o prostie, o ștrengărie, o raișolie cu 
colorit politic e de ajuns ca să provoace 
un astfel de verdict.

Trăim într’un timp al îngrijirei pen
tru tinerime. Dreptul de a pedepsi îșijmai 
îmblânzește asprimea față cu delictele ju
venile. Gimnaziul e fără îndurare. «Să 
cadă jertfă, nu un miel sau un taur, ci un 
om, e ne mai pomenit!« O prostie neso
cotită — și soartea unui tânăr e frântă 
ca și- o trestie.

Că pot fi astfel de «sculptori de tineri*, 
cari își îngreunează conștiința cu hotărâri 
de conferință de atare natură, și apoi 
merg acasă și dorm liniștiți, aceasta e o 
enigmă. Că în corpul profesoral încă nu 
s’a început o mișcare pentru casarea ace
stui mijloc disciplinar crud, e un semn 
trist pentru indiferența și lipsa de suflet 
la pedagogii noștri. Când azi e încinsă o 
dispută profundă și continuă despre justeța 
(legitimitatea) pedepse; cu moarte, cre
dem că e potrivită și cestiunea, că oare 
statul are dreptul, să eschidă din insti
tutele sale de creștere un copil sau un 
tânăr, care nu e tocmai furibund. Conform 
modului său de purcedere în cazul, când 
în viața de mai târziu ași ajunge în o 
astfel de încurcătură serioasă între ase
menea împrejurări și pe lângă astfel de 
judecători probabil, că mi s’ar tăia capul; 
pentru că a eschide pe un copil dela edu
cația generală, însemnează a-i decapită 
desvoltarea internă, viața sa psihică.

Statul n’are să caute, că oare res
pectivul școlar dispune de condițiunile ne
cesare pentru o educație privată interioară 
ori că viața în mânia părăsirei sale lasă-l-va 
pe cel eschis să cadă, ci el ar să facă din 
școlarul renitent un om la locul său și 
are să fie cu considerare numai la dato- 
rința sa, care este de a supraveghia și 
promova educația fiecărui fiu al său. Și în 
fine fenomenul acesta nu este întru atâta 
de momentos pentru soartea școlarilor es- 
chiși, cât mai vârtos arată pata ulceroasă 
de pe corpul instituțiunilor noastre celor 
mai bune, anume inerția și comoditatea 
celor încredințați cu astfel lucruri, adecă 
a acelora, cari se dau de crescători.

Aceste rânduri se pot ceti în volu
mul prim al lui «Grilner Hemrich*. Scriito
rul de stat din Ziirich, care Ie-a adnotat, 
nu e radical. Eu din parte-mi n’am să a- 
daug nimic la cele zise, pentru că și acum 
sunt tot așa de adevărate și de învinui- 
toare ca și înainte de aceasta cu 50 de 
ani, când le-a scris Gottfried Keller. Ba- 
remi de și-ar arăta efectul în Austria !

Trad, de v. b.

ȘTIRILE ZILEI.
— 28 Ianuarie v.

Garnevalul la curta. Seratele dansante 
la curtea împărătească din VIena se vor 
ținea Luni în 17 Februarie și Duminecă 
în prima Martie a. c. la 9 oare seara. Ar
hiducesa Maria Annunziata va primi nu
mai în seara de 17 1. c. prezentarea ace
lor dame și a fiicelor- lor admise la curte, 
cari încă n’au fost până acum prezentate.

Petrecerea studenților noștri, studenții 
dela gimnaziul superior gr. or. român și 
dela școala comercială superioară gr. or. 
română din Brașov, învită la Serata de 
dans, care se va ținea Joi în 31 Ianuarie 
v. (13 Februarie n.) 1908 în sala cea mare 
dela «Redoute* din Brașov. Venitul e des
tinat pentru s>Masa studenților români din 
Brașov". Suprasolviri se primesc cu mul- 
țămită și se vor publica. Taxa de intrare; 
de persoană 2 cor., balcon 3 cor. începu
tul la 8 oare seara.

Viscole strașnice in Ungaria. Din mai 
multe părți ale țărei continuă a sosi știri 
despre puternice viscole. In Budapesta a 
fost eri de asemenea un viscol de o straș
nică violență, care a rupt o mulțime d© 
arbori și a pricinuit și alte accidente.

In Brașov ninge de două zile neîn
trerupt.

Primarul Dr. Lueger. După știrile mai 
nouă primarul se află ceva mai bine, dar 
starea sănătății lui e în general nefavora
bilă, de aceea medicii stăruesc să plece cât 
mai curând la Lovrana. Plecarea lui s’a 
fixat pe ziua de 16 Februarie n. «Rathauș- 
Correspondenz* spune, că de câte-va zile 
Dr. Lueger face la amiaz o scurtă plim
bare cu trăsura.

Gamera română a votat cu oarecari 
modificări proiectul de lege pentru fabri
carea lumânărilor de ceară. Printre alte 
modificări s’a admis obligativitatea fabri- 
cărei lumânărilor de ceară în ce privește 
cultul ortodox.

Prințul moștenitor al Serbiei refuză 
apanagiul. Din Belgrad se anunță, că prin
cipele moștenitor George a adresat preșe
dintelui Scupștinei o scrisoare, în care de
clară că din cauza situațiunei actuale, nu 
primește pentru anul curent apanagiul ce 
i-s’a prevăzut anul acesta, iar că pe viitor 
va primi apanagiul numai dacă va fi vo
tat de cătră toate partidele politice. Această 
știre a făcut o bună impresiune în oraș.

Efectele viscolelor în Galiția. Din Lem
berg se anunță că teribilele viscole, au 
rupt liniile telefonice și telegrafice. La 
Tarnopol viscolul ține de trei zile. Zăpada 
e acolo înaltă de trei metri. Nici trenu
rile de marfă nu mai circulă, ceea-ce pro
duce o mare pagubă comercianților. P© 
linia Tarnopol-Podwoloczyska lucrează suta 
de oameni pentru a face posibilă cel puțin 
în parte, mișcarea treburilor. Multe case 
țărănești amenință să se dărâme sub greu
tatea zăpezii. Populațiunea se află în mare 
pericol. Lipsa alimentelor sporește încă 
gravitatea situațiunei.

De Joi încoace orașul Podwoloczyska 
este cu totul izolat de rețeaua căilor fe
rate. In împrejurimile orașului Maximovka 
nu se mai văd din casele țărănești decât 
coșurile, din care ese fum. Din trenul în- 
troenit se mai zăresc tenderul și locomo
tiva; vagoanele sunt acoperite cu zăpadă. 
Intre Psary și Ptok s’a întroenit dease- 
menea un tren. Pasagerii au fost cuprinși 
de panică S’au trimes două mașini da 
ajutor. Insă din cauza gheței de pe șin» 
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trenul a deraiat. Călătorii au așteptat opt 
ore în câmp liber, flămânzi și tremurând 
do frig. Mai la urmă toți pasagerii au 
fost grămădiți într’un singur vagon, care 
cu mare greutate a putut fl târât de 
mașini.

Arestarea Ini Kardos. Acum câteva 
zile s’a făcut împotriva directorului Casei 
de economie din Budapesta, Arpad Kardos 
fostul contracandidat al deputatului Dr. V. 
Lucaciu, atâtea reclamațiuni, încât acesta 
a trebuit să fie arestat Sâmbătă noaptea 
împreună cu frații săi Geza și Zoltan și 
tatăl său Leopold Kardos. S’a stabilit acum 
că familia Kardos înființase Casa de .eco
nomii fără nici un ban. Printre cei păgu
biți se âflă și profesorul universitar Ve- 
esey, care a perdut 245,000 coroane. Arpad 
Kardos știa încă de acum 6 luni că era 
pierdut dacă nu-i venea vre-un ajutor ne
așteptat. Ca ultim refugiu trebuia să-i 
servească mandatul de deputat și de aceea 
el se prezintă ca contracandidat al lui 
Vasile Lucaciu din Beiuș. Susținerea can
didature! sale l’a costat pe Kardos suma 
de 60,000 de coroane. Cu prilejul arestării 
sale, Kardos simulă nebunia. El fu totuși 
transportat la închisoare. Pănă eri au re
clamat la tribunalul din Budapesta 11 
persoane, a căror pretensiuni se ridică la 
aproape 1 milion coroane.

0 Căsătorie a doi orbi. Din București 
se anunță că în curând se va celebra la 
»Vatra luminoasă® căsătoria lui Alexandru 
Ghiță și a Elenei Vintilă, ambii orbi. Regina 
Elisaveta, augusta protectoare a »Vetrei 
luminoase®, care a încuviințat această că
sătorie, a făgăduit să asiste la ceremonia 
nupțială. Logodna s’a făcut la 7 Ianuarie 
trecut. Alexandru Ghiță e de 25 de ani și 
lucrează în atelierul de fringherie, iar 
Elena Vintilă e de 19 ani, născută în 
Ploești, unde are și părinți. Ea lucrează 
în atelierul de perii.

Iată cum povestește d-1 Monske, di
rectorul »Vetrei luminoase®, împrejurările 
în care s’a ajuns la această căsătorie : »Pe 
Elena Vintilă, mireasa lui Alexandru Ghiță 
a cunoscut’o întâi la clasa de canto, pe 
când profesorul o examina pentru a vedea 
ce voce are. La auzul glasului ei argintiu 
Ghiță ciuli urechile. »Cine-i asta?® »Ecea 
mai frumoasă fată dela noi® i-se răspunse. 
Glasul ei îi rămăsese la inimă. La cele
lalte ore comune, Alexandru Ghiță stătea 
ca zăpăcit, ori de câte ori auzea vocea ei 
argintie. Amorul pusese stăpânire pe dân
sul și-l făcu ingenios. Reuși să strecoare 
în mâna adoratei sale o scrisorică punc
tată, prin care-i arăta iubirea ce nutrea 
pentru dânsa. Ea-i răspunse după câteva 
zile, tot prin scris, că ar fl fericită dacă 
soartea i-ar îngădui să-și lege viața de a 
lui... Din acest moment, bietul om nu mai 
avu liniște. Nu mai mânca, nu mai lucra 
cu aceiași siguranță ca mai înainte. Eu, 
care urmărisem ideia din capul locului, 
ceru-i părerea M. Sale Reginei, care con
simți de îndată, foarte bucuroasă la căsă
toria lor®.

0 moștenire de jumătate de milion în 
podul Unei case. Se anunță din Kașovia, că 
dărâmându-se o casă de acolo, s’au găsit 
în pod, între o mulțime de alte obiecte, 
niște lăzi cu hârtii de valoare, cari toate 
la un loc se urcă la suma de o jumătate 
de milion de coroane. Pe hârtiile de va
loare s’a găsit scris numele de Fanny 
Poche, al cărei soț, pe la mijlocul secolului 
trecut, a fost locțiitor de guvernator Ia 
Kașovia. Autoritățile învită persoanele în
dreptățite a primi această moștenire, să 
se anunțe cât mai curând. Altfel, jumă
tate din sumă o va lua statul, iar pe cea
laltă actualul proprietar al casei.

Sergenții de politie din Brașov invită 
la petrecerea cu dans, care va avea loc în 
16 Febr. 1908 în sala cea mare a Redutei, 
începutul la orele 8 seara.

Logodnă- Silvia Dreghiciu și Ariton 
Migia, fidanțați C'ugir, Ianuarie i908.

In atențiunea proprietarilor și aren
dașilor de pământ. Dela perceptoratul o- 
rașului primim spre publicare următorul 
avis: Toți proprietarii de pământ, cari au 
dat în arendă pământuri, începând dela 
1908 și au neglijat a prezenta lista refe
ritoare până de present, sunt provocați 
din nou a presenta perceptoratului oră
șenesc până în 18 Februarie anul c., o 
listă despre arendașii lor. In lista aceasta 
are a se arăta: Numele arendașului, lo
cuința arendașului, numărul jugărilor a- 
rendate și arenda datorită pe un an.

De unde vine numele ^Portugaliei?® 
Pănă la finele secolului al Xl-lea terito
riul, care a devenit Portugalia, a aparținut 
peninsulei iberice. El a primit cu toate 
acestea o particulară numire geografică, 
înainte de a se fi născut pentru o viață 

istorică independentă. Numele de Portus- 
Cale a fost dat mai întăi unui mic port 
situat aproape de gura râului Duro, pe 
țărmul lui stâng, port dominat de vechiul 
castel Cale, citat de scriitorii romani. Un 
asemenea port s’a înființat și pe țărmul 
opus, și devenind mai important, el a luat 
și a păstrat numele portului mai vechiu. 
Aceasta numire de Portus-CaXe (transfor
mată în Portugale) designa asfel orașul 
crescând al Portului, apoi teritoriul lui și 
se estinse mai târziu peste toată țara.

Panică într’un teatru din Berlin- La 
teatrul »Lortzing« din Berlin s’a iscat alal- 
tăeri în timpul reprezentărei operei »Die 
Entfiihrung aus dem Serail® (Răpirea din 
harem) o mare panică. Pe când se juca 
actul întâiu se auzi deodată strigătul de 
»foc!« Publicul se repezi spre ieșiri, cor
tina căzu. Șeful de orchestră și artiștii au 
încercat și au izbutit să liniștească publi
cul. Cauza alarmei era următoarea: Un 
spectator băgase, din imprudență, o țigară 
aprinsă în buzunarul pardesiului său, pe 
care-1 remise la garderobă. Pardesiul se 
aprinse, de asemenea și celelalte haine din 
garderobă. Mirosul răspândit de hainele 
aprinse determină personalul teatrului să 
dea semnale de alarmă. După ce se făcu 
liniște, reprezentația își urmă cursul pănă 
la sfârșit.

Luna Iui Februarie va avea în anul 
acesta douăzeci și nouă de zile. Aceia, cari 
lucră cu luna sau cu anul sunt dezolați, 
pentrucă aceasta e o zi suplementară, care 
nu le e socotită. Din contra persoanele, 
cari s’au născut într’o zi de 29 Februarie 
se bucură, pentrucă ziua de 29 le permite 
în anul acasta de-a primi cadouri, serbân- 
du-și aniversarea care, pentru ele, nu le 
vine decât numai la câte patru ani. Aceste 
persoane ne reamintesc o anectodă judi
ciară amuzantă. Un prevenit deja cărunt 
și puțin pleșuv, a apărut înaintea tribu
nalului. — De câți ani ești? îl întreabă 
prezidentul.— De doisprezece anii—Cum 
se poate doisprezece ani ?—Vrei să râzi de 
mine; sunt sigur că ai cel puțin de patru 
ori ațâți ani. — Aceasta e adevărat răs
punde prevenitul, numai cât, fiind născut 
într’o zi de 29 Februarie, eu n’am ajuns 
încă decât la a douăsprezecea aniversare 
a mea. Judele râse și fu desarmat.

S’a găsit pe străzile Brașovului un 
purcelaș »cu coada sfredel®, care este in
ternat la poliția din Brașov. Păgubașul, 
care poate dovedi identitatea purcelului, îl 
poate lua în primire.

^Sănătatea® se numește „foaia po
pulară pentru răspândirea cunoștințelor 
igienice și medicale", care în curând, încă 
în luna lui Februarie a. c., va apare în ti
pografia noastră.

Redactorul acestei foi este d-1 Dr. 
Baiulescu, medicul dirigent al stabilimen
tului de idroterapie și profesor de igienă 
la gimnaziul român din Brașov, cunoscut 
deja ca autor al unei scrieri importante: 
vldroterapia medicală^, care a fost foarto 
bine apreciată de Academia română din 
București. înainte de a cunoaște progra
mul detaliat al d-lui redactor, trebue să 
declarăm că chiar scopul ce-1 urmărește 
această foaie este cât se poate de lăudabil 
și suntem convinși, că va face bune ser
vicii poporului nostru. Noi Românii din 
regatul Ungariei n’avem pănă acum nici 
o foaio de felul acesta, care să se ocupe 
numai cu povățuirea poporului în chestii 
de sănătate și de medicină. Sperăm deci 
că publicul român inteligent, preoții noștri 
și mai ales învățătorii noștri vor saluta 
cu bucurie aparițiunea acestei foi și vor 
sprijini cu toată căldura o foaie, care i 
va pune în curent cu toate chestiile cele 
mai importante, ce trebue să le aibă și 
un laic în cașuri de boale și accidente, 
în lipsa unui medic sau pănă când so- 
seste medicul.3

Foia »Sănătatea« apare de 2 ori pe 
lună (la 1 și 15 ale fiecărei luni) și va fi 
scrisă în stil ușor de înțeles pentru toți.

Prețul de abonament este foarte mo
derat : 5 coroane pentru Ungaria și Aus
tria, 6 lei 50 bani pentru România.

Domnii, cari doresc a primi această 
foaie, sunt rugați a se adresa d-lui Dr. G. 
Baiulescu Brașov Strada Vămii Nr. 36.

Evenimentele din Portugalia,
înmormântarea. — Alte amănunte.

Sâmbătă s’au depus spre vecinică 
odihnă rămășițele pământești ale regelui 
și principelui moștenitor portugal, victi
mele dramei îngrozitoare din Lissabona.

Asupra ceremoniei înmormântării au 
sosit următoarele amănunte:

înainte de ceremonia funebră, regele 

Manuel a primit în mod separat misiunile 
streine. Reginele nu erau de față. Regele 
Manuel, cedând solicitărilor ce s’au făcut, 
a renunțat de a azista la funeralii.

La orele 11 a avut loc ridicarea cor
purilor de cătră clerul capelei regale. Re
gele Manuel în uniformă de aspirant de 
marină și reginele Maria Pia și Amalia 
mergeau în urma cosciugului purtând lu
minări în mână, până la intrarea capelei. 
După serviciul oficiat în capelă, familia re
gală n’a mai urmat carul funebru, retră- 
gându-se. Cortegiul funebru a trecut apoi 
prin piața comerciului în ordine, tăcere și 
cu solemnitate impunătoare. Antice tră
suri de gală cu splendide ferestre prece
dau carul funebru, ocupate fiind de înalții 
demnitari și de misiunile extra-ordinare. Co
sciugele erau învelite în numeroase draperii 
de mătase neagră, cu mici ciucuri. Stradele 
erau pline de o mulțime imensă de lume, 
care se descoperea la trecerea cosciugului,

Cortegiul, care părăsise palatul la 
oarele 11 și 30, a percurs mai mult de 10 
kilometri până la biserica San-Vicente, unde 
așteptau înaltele autorități. Cortegiul a in
trat apoi în biserică în aceeași ordine și 
cu aceeași solemnitate. '

Poliția din Lissabona a constatat că 
planul omorului a fost țesut într’o 
mică cafenea din Lissabona, unde de obi- 
ceiu se adunau republicanii și socialiștii 
portughezi. In această cafenea, conjurații 
au pus la cale toate amănuntelo atentatu
lui, pe cari le-au executat apoi întocmai. 
Personalitățile ucigașilor au fost stabilite 
și de poliție. Unul din atentatorii uciși, 
care are o barbă plină, neagră, a fost re
cunoscut de fiica lui, în vârstă de 7 ani. 
El este institutorul Manuel Buica, e fiu 
de popă și a primit o educație îngrijită. 
Ucigașul prințului moștenitor a fost recu
noscut în mod neîndoios, că este un func
ționar comercial anume Costa.

S’a mai stabilit că cele trei persoane, 
cari au fost împușcate imediat după aten
tat nu erau nici decum revoluționare, ci 
simpli cetățeni, cari se duceau după afa
cerile lor.

— Șeful republicanilor portughezi, Ma
chado, sosit Sâmbătă la Paris, a povestit 
că revoluția trebuia șă isbucnească în 
Portugalia în ziua de 28 Ianuarie șt. v. 
Toate partidele republicane căzuseră de 
acord asupra datei. Fiecare își cunoștea 
rolul său. Succesul ar fi fost neîndoios, 
dacă conducătorul mișcării, care trebuia să 
dea semnalul isbucnirei revoluției, n’ar fi 
fost arestat, cu totul pe neașteptate, în 
urma ordinului lui Franco. Răspunderea 
atentatului nu o au nici republicanii, nici 
anarhiștii. Atentatul n’ar fi avut probabil 
loc, dacă revoluția ar fl isbucnit.

ULTIME ȘTIRI.
BudapGSta, 10 Februarie. Azi di

mineață au fost spânzurați Abraham 
Husz și loan Mihalca, condamnați 
la moarte. Husz e un negustor evreu, 
Mihalca este un țăran. Ei au omorât 
împreună pe vizitiul din Petrovar, care 
ducea valori în trăsura poștală și au 
jefuit apoi tot ce conținea trăsura.

LondFB, 10 Februarie. „Agenția 
Reuter" află din Pețersburg că țarul 
a acordat un concediu de trei săptă
mâni ambasadorului rus dela Viena, 
care a și plecat la Petersburg. Știrea 
aceasta provoacă multe comentarii, 
deoarece ea este pusă în legătură cu 
noua atitudine a Austro-Ungariei în 
Balcani, atitudine în contrast cu a- 
cordurile stabilite cu Rusia si cu in- 
teresele acesteia.

La Petersburg, atitudinea presei 
rusești față de planurile politicei bal
canice a Austro-Ungariei, devine tot 
mai ostilă. „Ryetch", ziarul cadeților, 
invită pe ministrul de externe Isvolsky 
să se prezinte în Dumă, spre a da 
asigurări liniștitoare pentru toate par
tidele și conforme cu binele Slavilor 
în Balcani.

Interpelarea ce urmează să se 
prezinte în această privință în Dumă, 
nu e încă precizată; se urmează încă 
tratative între partide pentru stilizarea 
ei. Poziția lui Isvolski devine primej
dioasă. Retragerea lui pare inevita
bilă, în caz când nu isbutește să a- 
nuleze planurile de căi ferate austro- 
ungare în Balcani Partidul reacționar 
dela curtea ruBă lucrează în acest 

sens. In general, se crede că s’a ho
tărât rechemarea prințului Urusoff, 
dela ambasada din Viena, ceeace va 
contribui mult la răcirea raporturi
lor dintre Austro-Ungaria și Rusia, 
spre marea păgubire a operei de re
formă în Macedonia. Acordul dela 
Muerzsteg este considerat de cercurile 
rusești ca desființat.

Paris, 10 Februarie. După știri 
primite din Petersburg, din sorginte 
privată, s’ar fi descoperit acolo un 
nou complot nihilist contra familiei 
Țarului.

Viena, 10 Februarie. Din întreaga 
Germanie se anunță mari furtuni și 
zăpezi, cari au adus grave stricăciuni 
liniilor telefonice și telegrafice. In 
Posnania, la numeroase case s’a pră
bușit acoperișul.

Roma, 10 Februarie, „Giornale 
d’Italia" primește din Lisabona știrea 
că alegerile politice au fost fixate 
pentru ziua de 6 Aprilie.

Demonstrația de doliu la Oporto, 
unde republicanii sunt numeroși, a 
fost foarte impunătoare în ziua în- 
mormântărei regelui și principelui 
moștenitor. Peste tot locul s’au ofi
ciat servicii divine.

Cu prilejul funeraliilor din Lisa
bona a produs o vie emoțiune pre
zența bătrânului Damejda, care sal
vase dela înnec pe Don Carlos când 
acesta era mic. Damejda plângând 
striga :

— „Pentru ce am mai salvat eu 
pe rege, dacă trebuia să moară asu- 
sinat ?“

Bibliografie.
Mihai Eminescu. „Poezii*, o’o notiță 

biografică de loan Săniulesou. Ediția II, 
complectată și adăugită. Prețul 2 lei. Porto 
10 bani.

Octavian Goga. „Poezii'1, premiate de 
Academie. In Biblioteca pentru toți sub 
numărul 286—287. Prețul 60 bani. Porto 
5 bani.

Haralamb Lecca. „Femeea îndărăt
nică", comedie în 5 aote, tradusă după 
Shakespeare. (Tn Biblioteoa pentru toți. 
No. 284, Prețul 30 bani. Porto 5 bani.

Ecaterina Colonel Steri d. „Buna Ma
nageră*. Carte de bucate practică, care 
conține reoete dela cele mai fine mânoări, 
prăjituri, gelatine, creme, oonserve, dulce
țuri, dună bucătăria fină din România. 
Prețul oărței e de 5 ooroane, plus 30 bani 
porto.

Vasile O. Osvadă. „Bănoile populare 
din România". Cu un adaus iuf'cr.oativ 
Prețul 1 coroană.

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

Pentru mamele însărcinate
nu este amic mai bun ca Emulsiu- 
nea Scott. Dacă sufere de slăbi
ciuni și osteneli fisice, atunci Emul- 
siunea Scott are efect atât de mira
culos pe cât de satisfăcător.

Dă puteri nouă
și înviorează starea sănătății. Emul- 
siunea Scott par’ că ar fi un medi
cament vrăjit. Dar procură și bucu
rie mare părinților, când se naște 
copilul, căci observă fața și formele 

lui sănătoase. Aceasta 
provine de acolo, că 
Emulșiunea Scott folo- 
zită de mamă, nutre
ște și întărește copilul, 
având asupra amându
rora cel mai bun e- 
fect. (3)

Veritabilă numai ou 
maroa pescarului ca 
semn de garanție a 

procedurei lui 
Scott.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se capătă în toate 
farmaciile.
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Banca Națională a României,
â Ies ați ia ai e susai ară.

117.054,092
937,260

59.725,647
31.410,482
11.999.924
15 931,524

3 270,12i
5.881,772

610,464
141 07u

85 384,633
15.321,209
18.355 6U5

366.023,803

c t 1 v :
182224092 Reser.metal, aur 95648542| 
134830000 „ Trate aur 39770000)
Argint și diverse monede ... 
Portofoliu Român și străin.
*lmpr. Contra efec. publice 8141500) 

„ „ „ în cont-coreut 175212131
Fonduri publice..............................
Efectele fondului de reservă
Efect, fond, de amort, imob și mater. 
Imobile............................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie . 
Cbeltueli de Administrațiune . 
Depozite libere .... ...
Conturi
Conturi

190a
12 Ianuarie. | 19 Ianuarie.

135 622,613
1.142.165

64.799.474

curente 
de valori

Z3 et s i "V :
12.000 000
22.697 129

3 343,012
242.399,530

199,499
85.384,633

Capital.......................................
Fond de rezervă.........................
Fondul amortis. itnob. și material 
Bilete de Bancă în circulațiune .
Dobânzi și beneficii diverse .
Depozite de retras....................
Centuri curente.........................

12.000 000
24 574,39 J

3,.606,941 
x63 295,190 

138,5i 7 
105 937 859

12.000.00i
24 574,391

3 603,940 
262 047.830 

>14,958 
105.744 634

Să nu se

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a iui MUSCHONG din Baia Buziaș

-----  modern insta'at-----  afară de Kartel liferează prompt ori ce cant'tate de 

ACID CARBONIC £ 
natural, chemic foarte curat, flfd

din izv.sările ou aoid carbonic diu Băi!e dela 
Bnzi-’ș r-n1 mt.e în tos'ă lunpa centru fabri
carea de apă gazoasă,''ârciumarilor, 

și alte scopuri industriale.
c oh i m h p cu apid clirbonic preparat3 1>11 * ni U g Artificial p, pn spornic.

Servieta demn de încredere șt consciences 

Apă minerala și apă vindecătoare 
în sticle de '/, ?' ’A litre.

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

Informații se dan cu plăcere din partea 
Mu-chong’s Kohlensăure Werke und 

Mineraiwasser Ver andt in Buziasfurdd
telegramelor; MUSCHQNft BUZiĂSFURDQ. Inter. Telef. 18,

Se ca/urtă representa.ixți locali eDbili. =

366 023 803 4- '9.54h,h9 408.185 75o
Scomptul 6%

* Dobânda

„C ă I î n d a r ul 
Plligaruiu:^ 

pe anul 1908
Se poate procura dela 

Tipografia A. 1OREȘIÂNU, Brașov, 
cu pa'ețul de 40 bani (fdejriL 

(plus porto postai de 5 bani).

Vânzare de casă.
Casa Weber-KIein, după Cur

mătură, a Nr 17 se va vinde în 14 
Februarie 1908 la 9 oare a. m în 
camera de licitație a oficiului cărți
lor funduare, celui care va da mai 
mult.

Datoriile ce sunt intabulate pe 
casă pot rămânea și mai departe in
tabulate pe casă.

Informații 
pot Jua dela

Un institut de asigurări contra focului 
și asigurări viagere cu renume din 
patrie, caută cu condiții favorabile 

funcționar pentru călătorii 
(Acquisiteur) de încredere, care even
tual ar face și inspecțiuni. La pres- 
tațiuni bune post stabil. Oferte sub 
„ASIGURARE* a se adresa la Admi- 
nistratiunea „Gazetei Transilvaniei*.

(<4,2-4.)

AXXXXXX 40KXXaXXX> 
«Romana»

.ste titlul broșurei, care a apărut în 
editura tipografiei A. Mureșianu, ou 
descrierea și âsplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana11 dans de oolonă în 5 
figuri. Descrisă și esplicală împreună 
cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefață",) de Tunarul 'Un Dumbrău, 
Popa. — Tipografia Aurel Mureșianu, 
Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, 
hârtie fină și tipar elegant, cu adau- 
sul unei cole de note (musica „Roma
nei" eu esplicărl) și costa numai 2 
cor. 50 bani (plus 5 bani porto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

„Romana,11 se pote procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

La tipografia și librăria A Mureșianu 
se află de vendare urmAtdrele:

Cărți literare âpărute din ediția „Wlinerva,
■ ■■ Bucur^scl. ==■-■■■=-■■ —

N. Petra-Peb eseu. Ilie Marin, istorifi- 
ră pentru tinerime, localizată după 
namțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50 

Vasilie Pop, „Domnița Viorica" ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto băni) 20

M. Salodeanu. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani 20 

Ștefan losif, „Credințe." Poe-ii â oor.) 1.5 
Em. Gârleanu-Emilgar, „Bătrânii",

sch țe din vifița boerilor moldoveni 1.50 
Eu ge m u boureanul. „Povestiri dui 

copilărie". Pr țul ă, ... cor. 1.50
M. Eminescu, Poesii postume", ediție

nonă. 263 pag. eu nute. Prețul c. 1,50'
N. N. Beldiceanu. „Chipu'i dela Maha

la" Conț ne 305 pag. Prețul cor., 1.50 
li. Chendi. „Fragmente". Un șir d- in

teresante articolo (informațiuni lite
rare), și sunt o continuare a volu
melor „Preludii" și „Foiletâne" scri
se. 246 pag. Prețul . . . Lei 2.50

Vasilie O. Osvadă. „Legea Tovără- 
ș'iîor". Prețul — 50 cor. (plus 

porto 5 b.)...................................... —'55
A

Nationalbank
societate pe acțil.

o»osoeo®o®o«ooo®
1-3,37.

De închiriat ori de vânzare.
Cârciuma din Piața Prundului 

Nr. 18 sâ dă în arândă sau să 
vinde din mână liberă. Informațiuni 
mai de aproape dă proprietarul

Sterie Stinglie, 
Piața Prundului Nr. 18.

mai de aproape se
■ii-

mai

(80,3-8.)

®-€>-e~63-O-O-€3-€>©

RONCEA & MÂNU fabrică de 
Brânzeturi și Cașcaval 

Brașov, Pe Tocile nr. 15.
Recomandă produsele fabricei cu 

prețurile următoare:
Cașcaval trimis cu poșta 

pană la 5 Kigr. kilogramul cu cor. 1 40 
„ „ 25 „ » „ » 136

» „50 „ n » » 133
Comande se efectuează prompt și 
Prețur.ls sunt netto Cassa fără obligământ 

loco Brașov.

Contra tusei, răânșelei și catarnlni’are efeet mai lovtrj.

Bomboane Pernele
ale lui RETHY

a se observă, ca la cumpărare să 
se ceară expres B jmboane R6tliy, 
deoarece sunt multe imitații rele

1 Carton 6® bani.
Să cumpărăm numai 

R&THY Penete bombăne!
|l

La fleurette Anii nicoîin I3

jțyJ

ț-A

ureșian

Brașov, Tergral limbii Mr. 3®.
Acest stabiliment este provedut cu cele

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne (3 
este pus în posițiune de a pute esecuta orî-ce 
Comande cu promptitudine și acurateța, precum:®

IMPRIMATE ARTISTICE ‘ —- ------- -------- -
ÎN AUB, AEGINT ȘI COLOKÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚÂ, 
LITERATURĂ SI DIDACTICE

statute.FOI PERIODICE.
BILETE WE VISIT!

DIFEHITK FOBMATE.

PROGRAME_ELEGOTE. BILETE DE LOBODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ D0BINTĂ ȘT ÎN COLORI.

AlSW'jpJlSfl.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

BTIu-A-Kr-jr—ZST-

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qouve/bto,, m iotă măzimea,-

ooMsasms,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

p RESTAURANTE.PREȚURI-CUBENT? §1 DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biurouî
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- Sg 
gini, înderept în curte. — Prețurile moderate. — ® 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. f
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Tipograiia xl. Brașov.


