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ANUL LXXI

GAZETA apare în fiecare zi

Amauiciiu neutru Ausuu-umțaiia; 
P0 un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., p.o trei luni 8 cor.
N-rlI de Dumlneoâ 4 aor. pe riu 

Pcniru România șl sirâmătaie:
Pe un a. 40 franci. pe șaae 

luni 20 tr., po trei luni 10 ir.
H-ril da Dumineca 8 fr. pe an.

Se prenumără la toate ofi
ciile poștalo din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Ai'uuameniQ) ihjuitu Brașov;
Admlnlstrațlunea, Piața tuaie 

tArgul Inului Nr. 30. etagiu 
1. Pe un an 20 oor.. pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni o ay?. 
Ca dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., po 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona- 
mentolo. cât și inscrțiunile 
su t a ae plăti înainte.

Nr. 24 Brașov, Miercuri 30 Ianuarie Februarie 1908. '

Din causa sfintei sărbători de mâne, Mier
curi. ziarul nu va apărea pănă Joi sara.

pedeapsa, ce i s’a dat, este peste mă
sură aspră, ba draconică, mai având 
în vedere și aceea că mai nainte n’a 
fost pedepsit. Eri s’a repetat în altă 
ordine acest spectacol, fiind condam
nat pentru mai multe articole, publi
cate în „Libertatea" din Orăștie, acu
zatul dl Lubin Ioanovici la un an și 
șase luni închisoare și o miie de co
roane amendă.

Apărătorii în ambele procese, d-nii 
Erdelyi și Dr Cassiu Maniu, au fost la 
înălțimea chiemărei lor, dar ce să-i faci, 
când furia contra agitatorilor ajunse la 
așa grad, anevoie se mai putea îm
blânzi prin vorbe, fie cât de motivate 
și drepte.

Să ne oprim un moment și să 
lăsăm la o parte pe zelosul și crân- 

I cenul adversar al „agitatorilor" și cur- 
, țile cu jurați maghiare, chemate a-i 
judeca, și să ne întrebăm ; ce atitu
dine observă publicul român în fața 
celor ce se petrec în numele justiției? 

| Dacă publicul român crede, că prin 
nepăsarea ce-o documentează, ori pare 
a o documenta, de un timp încoace fața 
cu nesfârșitele procese de pressă inten
tate mult urgisiților agitatori, va folosi 
ceva causei și va face să se curme 
mai iute urmăririle de felul acesta, se 
înșală amar.

Tocmai aceasta nepăsare este o 
încuragiare mai mult pentru toți a- 
ceia, cari în frunte cu ministrul de 
interne, pretind și snsțin, că toată ne
mulțumirea ce domnește în popor de 
rivă numai și numai dela „pervertirile 
și ațâțările fără conștiința ale agita
torilor".

Războiul contra „agitatorilor4.
Contele Iuliu Andrassy vrea să 

fie „consecuent și nemilos" față cu 
„agitatoriidupă cum pusese în ve
dere în faimosul său discurs din 
toamna anului 1906. Ministrul de 
interne își gândește : mi-se tot cere i 
să fac o politică de naționalitate bună 
maghiară ; ei bine, ce ași putea face 
mai bun decât să conținu a prigoni 
pe toți intelectualii Români, Slovaci 
etc, cari mă supără, și mi-se pun 
de-a curmezișul în cale, nebunind po
porul cel blând, pe care l’a hărăzit 
provedința guvernărei mele înțelepte. 
Și dă înainte Iuliu Andrassy fără 
cruțare și fără milă punând în miș
care pe procurori și mobilizând cur
țile cu jurați maghiare. Ori are vreun 
scop ori nu procederea sa, el este 
satisfăcut cel puțin în credința că 
desfășură o lucrare sistematică de 
distrugere, prin care va băga groază 
în oasele „agitatorilor".

In zilele din urmă curțile cu ju
rați din Budapesta și Cluj, s’au în
trecut pe sine însele dând la lumină 
până la ce grad a ajuns ui mări
rea „agitatorilor" sub regimul coa
liției și sub direcțiunea grofului, care 
făcuse în discursul amintit solemna 
declarare, că el iubește poporul și 
numai pe „agitatorii" din sânul lui 
îi urăște.

In cazul dintâi, la Budapesta, a 
fost condamnat colaboratorul „Luptei", 
dl G. Stoica, pe baza verdictului ju
raților, la nu mai puțin decât un an 
și jumătate închisoare de stat și 
1500 coroane amendă. Pe deasupra 
a fost și aruncat în arest preventiv. 
A fost condamnat pentru un articol, 
ce l’a scris, se zice, în contra acelor 
granițeii d n Severin, cari au dat lui 
Burdea mână de ajutor pentru în
ființarea unui gimnaziu unguresc în 
Caransebeș. Ori cât de aspru să fi 
scris dl Stoica, care, pareni-se, este 
nsuși un fiu de grănițer din acel ioc,

mite însă, ca vitele să fie inspectate de 
cătră veterinari austriaci. E probabil că chiar 
azi să se termine în mod definitiv trata
tivele.

Urmările agitațiune! uansârbești. Din 
Serajevo (Bosnia) se anunță, că consiliul 
comunal a decis după o desbatere de două 
zile cu 16 contra 13 voturi, ca cetățenii 
austro-ungari stabiliți în Seraievo^ănaibă 
drept de vot în afacerile comunale, fiind 
cetățeni ai unui siat străin. Această hotă
râre a produs o mare surprindere și se zice 
că ar fi rezultatul agitațiunei pansârbe, 

I care face o propagandă viuă, pentru re
cunoașterea Sultanului de suveran al Bos
niei, trecându-se la ordinea zilei peste Ma- 
jestatea Sa Monarcbul nostru.

Atacurile pressei franceze șl ruse In 
contra Austro-Unganei- Discursul ministru
lui de externe bar. Aehrenthal, rostit în 

I delegațiunile austro-ungare, a produs un 
viu resens în presa franceză și rusă. Zia- 

I rul „l£clairu se ridică contra proectelorde 
; căi ferate preconisate de baronul Aehren
thal pentru peninsula balcanică și numește 
pe ministrul de externe austriac un »di- 
plomat-revolver«, căruia îi place să pes
cuiască în apă turbure în chestiunile bal
canice Ziarul spune, că Franța trebue să 
ajute pe Rusia ca să împiedece realizarea 
planurilor lui Aehrenthal, cari simt con
trare intereselor celorlalte puteri.

Ziarul „Ruskoje Slowo“ zice că Au
stria n’a făcut niciodată o politică activă 
în sânul triplei alianțe. Germania e stă
până în lăuntrul acesteia. Italia e copilul 
ei răsgâiat, pe când Austria sclava sa. 
Austro-Ungaria are nevoie de tripla ali
anță, pentru că fără ea ar fi redusă la o 
putere fără însemnătate. Dacă Austria are 
acum o veleitate de a manifesta o activi
tate în Balcani, o face pentrucă e împinsă 
de Germania, care vrea să s^ servească de 
Austro-Ungaria pentru ambițiunile sale în 
Asia Mică. Ziarul invită diplomația rusă să 
facă cu neputință realizarea planurilor lui 
Aehrenthal.Convenția dintre Serbia și Austria. 

Se cunoaște conflictul care se ivise în ul
timul timp între Serbia și Austro-Ungaria 
în chestia încheierei convențioi comerciale.

Austria ceruse dreptul de a înființa 
pe teritoriul sârb o poliție veterinară. La 
început Serbia opuse un refuz categoric 
Ia această pretenție și se credea că trata
tivele vor fi definitiv rupte, dacă nu cumva 
guvernul sârb nu va fi nevoit a demisiona 
pentru a face loc altuia, care să primească 
condițiile impuse. Acum se anunță că Ser
bia a cedat. Ea primește ca Austria să 
supraveghieze abatoriile sârboști. Nu ad

Partidul conservator-democrat întrea
ga pressă bucureșteană se ocupă de rup
tura în partidul conservator și de mișca
rea produsă prin înființarea noului partid 
«conservator democrats, sub șefia d-lui 
Take, lonescu. Joia trecută au fost chie- 
mați la locuința d-lui Take lonescu con- 
servatorii-democrați din capitală. Se adu- 

1 naseră în saloanele de sus așa de mulți, 
i încât de greutatea ce apăsa s’a crepat ta- 
I vanul c’o duruitură puternică. Al,unei au 
trecut cu toții în curte, unde s’a ținut con- 

ferența. D-l Take lonescu a rostit la acea
sta întrunire un discurs. A declarat că 
formarea partidului conservator democrat, 
este o necesitate națională, zicând între 
altele:

«Cumamspus’o și provinciei, o spun 
capitalei. Sunt fericit că între rândurile 
noastre se văd și moștenitori de nume is-- 
torice. Aceste nume constituesc un capi
tal național, care când se pune la muncă, 
este o fericire pentru țară I (Aplause).

»Yimic însă nu va sluji mai mult la 
întărirea ideei conservatoare, decât această 
întâmplare din istoria noastră, ca un Sturdza 
să fie șef al liberalilor și un plebeu să fie*  
șef al conservartorilor (Aplause).

«In acest înțeles, d-lor, este o zi în-. 
semnată ziua de astăzi.«

Pe ziua de 3 Februarie st. v. estQ. 
conchiemat în sala eforiei din București 
congresul partidului «conservator-demo-^ 
crat«.

Libertatea de pressă în Ungaria.;
— Un proces monstru. —

Cluj, 10 Februarie n.

Astăzi 10 Februarie, în o zi de Luni 1 
— întâia zi a seziunei — a stat înainte^1 
curții cu jurați, redactorul responsabil al 
«Libertății®, dl Iuliu Ioanovici, pentru pa
tru articole incriminate. După un arest 
proven iv de toată lungimea, dl Ioanovici, 
este condus între baionete pe banca acu-; 
zaților. La tribună, acuza publică este su
sținută de viceprocurorul Fritsch, iar apă- . 
rarea va îngriji-o distinsul jurist Dr. Cas
sia Maniu. Intre jurați, cari stau în față, 
tăcuți și neînțelegători, este și un român. . 
Presidiul se compune în frunte cu vestitul. 
baron Rudnyansky.

Incriminate sunt patru articole. Fiind >„ 
că ele nu pot fi socotite numai dearticolela r 
unui ziar anumit, ci trebue socotite înainte . 
de toate ca patru mărturisiri de adeyă-j 
ruri, iar pe urmă ca patru sugrumări de. 
adevăr, — iată cunoască-Ie tot cetitorul.

Întâiul articol ^Drumul la înviere 
prin Qolgota duce«, este apologia culturei 
românești. Ea este asemănată cu o virgină 
curată și zinerită, ce are să sufere mult 
pentru virtuțile ei. Chiar acum, lex-Ap- 
ponyi o târeșt spre calvar și cere sanc-, 
ționarea Majestății Sale, pentru atentat...

întristarea ce-a cuprins sufletele ro
mânești, exprimată în o formă poetică, 

j alegorică, procurorul o taxează de — »a- 
I gitație®!

»Pe pealra aceasta...^ cuvintele Mân
tuitorului cătră apostolul Petru, sunt puse
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De prin Ardeal.
Valea Dracului.

Se spune din bătrâni, că era o vreme 
de mult, tare de mult, când Mamonul cu 
dracii lui își părăseau sălașurile și dădeau 
raita printre oamenii pământeni, ca săîn- 
hațe în ghiare vre-un suflet nevinovat.

Pe vremea aceea, cică un drac s’a 
rătăcit pă văile Târnavelor noastre. El și-a 
luat drumul prin hotarul Boianului, pe o 
vale lăturalnică a Târnavei-mici. Boianul 
era sat ca și acum, cu locuitori români și 
sași. Și oamenii aveau și atunci vii, cum 
au și azi, pe nește coaste de deal, la poala 
cărora este o a?ezătură de pământ, ovale, 
cu un părău. Aici lângă părău se opri dra
cul, luându-și chip și făptură omenească. 
Pe semne ochi el vre-o pradă prin împre
jurime și voia să-și cerce norocul.

Destul, oameni buni, că în vii, sus pe 
deal, se afla la lucru un sas blăjin, cu 
«frâua® și copila lui, o fetiță de vre-o 12 
ani. Fetița mai tândălea și ea pe lângă 
părinți, mai fugea după câto un fluture, 
de, cum sunt copiii.

In dogoreala soarelui de vară, Sasu
lui i-se făcu sete și-și trimise fata după 
apă Ia părău. Fata luă urciorul și cobori 
do vale, dar acolo ce să vază? Iată măre 
o șatră pe malul părăului, cu un neguță
tor fercheș, o șatră ca în târg, plină-pli- 
nuță cu salbe și șiruri do mărgole, cu cer
cei, inele lucitoare și multe alte mândrenii, 
de străluciau în razele soarelui și-i robeau 
ochii. Era roguvă, oameni buni, dracul în 
chip de neguțător...

Fetița, nu-i vorbă, sfiioasă ora ea, ca 
toate fetele dela țară, dar o rodea și cu- 
riositatea și cât cu voie, cât fără voie, 
iată-o la șatră, la minunățiile ne mai vă
zute. Neguțătorul o agrăi cu vorbe blânde 
și fata mai prinse inimă. Ba luă în mână 
mai un inel, mai niște cercei, apoi măr
gele și iarăș alte podoabe și îi plăceau 
toate, căci una era mai mândră ca cea
laltă. Dar când dădu de un șir de mărgele, 
cari străluceau în tot feliul de fețe, ochii 
îi rămaseră pironiți pe ele. Erau, mă rog, 
nește mărgele mari, bobonate, cum în sat, 
în Boian, nu aveau decât fetele fruntașe, 
bogătane...

Dracul băgă de seamă, că fata s’a 
prins în cursă, și zimbind cu mulțumire, 
grăi:

— Ei, ia mărgelele, că ți-lo dau ieftin.

— Dară eu n’am bani, — zise fata cu 
gura de jumătate.

— Nu-i nimic. Ți-le dau în cinste. 
Să-mi făgăduești numai, că la nunta ta, 
când te vei mărita, îmi vei da «șilt®. Voitî 
veni eu după el.

Fata sa învoi și luă mărgelele.
Aici trebue să observăm, că în lim- 

bagiul săsesc de pe Ia Boian cuvântul 
«șilt® are două înțelesuri. înseamnă «fu
nie®, dar înseamnă și «suflet®. Fata înțe
lese funia, dar dracul avea alt gând...

Trecură câți-va ani la mijloc dela 
această întâmplare. Fetița Sasului se făcu 
fată fecioară și se mărită. In ziua cunu
niei, când nuntașii își petreceau vesel, iată 
măre, că se ivește între ei un strein, gân
deai că a răsărit din pământ și nu-1 cu
noștea nimenea. Era adecă dracul în chip 
de negustor ; venise să-și ia în primire șil- 
tul făgăduit.

Mireasa, care singură îl cunoștea, îi 
dădu funia. Necunoscutul însă aruncă fu
nia cât colo și începu să strige, că el a 
dat mărgelele pentru suflet, lui îi trebuie 
sufletul fetei..; Apoi într’o clipă peri negu
țătorul și în locul lui rămase dracul ade
vărat, negru ca fundul căldării, în cap cu 
cornițe și cu coadă lungă și fioroasă, cu 
care făcea vânt încoace și încolo.

O spaimă grozavă cuprinse pe nun
tași. Femeile țipau și nu știa nimenea ce 
este de făcut, iar dracul făcea un tărăboiti 
de te băga în groază și amenința, că-i po
topește cu totul.

Atunci păși la mijloc preotul româ
nesc, care se afla și el la nuntă și grăi:

— Fiți pe pace oameni buni, că vă 
scap eu de uriciunea aceasta încornorată. 
Am eu ac de cojocul dumnealui.

Și luă numai decât un colac, stătu 
în fața diavolului și cuvântă astfel în nu
mele colacului :

— Dacă vei fi în stare să suferi atâ
tea câte am suferit eu, îți vom da sufle
tul, altcum nu, să mai fii încăodată așa de 
negru, pe cât ești.

— Voi suferi ori și ce, grăi dracul, 
să văz cu ce te lauzi tu, că ai suferit?

— Pe mine, zise preotul, m’au îngro
pat în pământ, ca boane de sămânță, apoi 
m’au tăiat cu secerea, m’au îmblătit cu 
îmblăcii, m’au dus la moară, unde m’au 
zdrobit și m’au măcinat între două pietre, 
după aceea m’au pus în apă și m’au făcut 
aluat și m’au frământat zdravăn... poți să 
le rabzi toate aceste?

— Pot, pot, răspunse dracul rânjin- 
du-se.
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In fruntea unui alt articol, în care mar
tiriul apostolilor Petru și Paul pentru cre
dința lor creștinească este asemănat cu 
martiriul celora ce nu se închină șovinis
mului maghiar, protestând energic în con
tra vinderii de credință, prin trădare de 
neam. Firește, și asta-i «agitație*.

*) In Ardeal esistă mai multe văi eu nu
mele de Valoa-dracului. Una isvoreșto din Piscu- 
dracului, lângă. Măgura Codlii și să varsă Iu Ho- 
morod. Alte două se varsă in râul Buzăului. Pe la 
Ceagz (comit. Turda-Arieș) asemenea mai esto o 
Valea-dracului. Probabil și aceste vor avea legen
dele lor.

tSelbătăcie națională*.  — Cunoscutul 
scandal dela petrecerea din Ibașfalău, când 
au fost sparte ferestrile avocatului Al. 
Morariu. Scandalagiii au fost tratați după 
cum li-se cuvenea, în o scurtă corespon
dență, însă, mai e vorbă, agitația tot în 
contra «națiunei*  s’a găsit.

Un raport dela luptele electorale din 
Beiuș, după «Lupta*  și «Tribuna*,  este în
vinuit pentru preamărirea unui criminali! 
(Dr. V. Lucaciu).

Acestea sunt articolele.
Peste formalități judecătoria trece 

repede.
Pe la orele 9 și jum. procurorul poate 

aS-și ia avânt. Om nou, om mai slăbuț 
de gâtlej, dar cu atât mai simplu. Pe baza 
principiului «nyelvdben dl a nemzet*,  el 
erede că un «stat naționale numai așa va 
putea ezista, dacă pentru «apărarea*  sa, 
«1 va recurge la orice mijloace!!!

♦Universul (?) ne va frânge, dacă 
nu ne știm apăra....» zice el. «Apăra
rea*  apoi o găsește în mijloace ca d’alde 
tex Apponyi. Despre legea asta el știe atât, 
că ea a creat învățătorului român o situa
ție mai bună decât învățătorului maghiarii! 
Mai știe apoi, că românii au agitat în con
tra proiectului școlar, numai fiindcă se cere 
dela învățător, se propage iubirea de pa
trie, și fiindcă trebue pusă emblema sta
tului pe școale.. Tăgăduește maghiarizarea. 
Dacă pentru 20 do elevi maghiari în școala 
gătească trebue să îngrijească de instrucție 
maghiară, asta, după părerea procurorului, 
aste numai «egalitatea limbei maghiare*...  
Trece apoi în România... Declară că «na
țiunea*  totdeauna a desmierdat pe națio
nalități însă acuma trebue declarată lupta 
pe față!!!

Scaiidalul dela Ibașfalău îl scuză, cu 
asemenea scandaluri, ce, după cum este el 
informat, au înscenat altădată Românii în 
potriva maghiarilor. Va să zică — cvitt! 
Justiția nu-și bagă nasul..«

Mai zice câte zice, apoi tace încurând.
Dr. Cassiu Maniu, i-a răspuns cu ar

gumente, ce-ar putea să sdrobească con
vingeri, ce nu sunt porunci. Nu numai 
considerațiile dogmatice, dar nici legile 
positive, nu îndreptățesc nici un fel do 
situație privilegiată pentru rassa maghiară, 
cum afirmă procurorul! Teza asta a des- 
fășurat’o strălucit apărătorul, arătând că 
pe baza principiilor lansate do procuror, 
un stat își pierde ființa lui adevărată. Cere 
satisfacție dela procuror, pentrucă a numit 
naționalitățile «părăsiți*  pe trupul națiu- 
nei! Partea juridică a acuzei o pune în 
lumina ei adevărată, a întortochierii și a 
gândului urât, preocupat.

Procurorul ține să apeleze la cartea 
cea mai nouă a lui Emil Babeș, sprijinind 
teoriile sale.

Apărătorul îl mai sdrobește odată.
Jurații se retrag. Apar iarăși, răspun

zând la întrebările, vinovat este acuzatul 
sau nu?

întâiul articol — da!
Al doilea articol — du!
Al treilea articol — nu!
Al patrulea articol — daI

— In sfârșit, continuă preotul, ca 
aluat m’au împletit și m’au aruncat în cup
torul ars și roșu ca focul...

Când auzi aceste dracul, peri ca o 
nălucă, căci nu avea voie să fie aruncat 
în vâlvătaia focului, iar nuntașii scăpară 
de belea.

A trecut multă-multă vreme dela 
aceasta întâmplare, dar de atunci și pănă 
azi valea, în care s’a arătat dracul cu șa
tra, poartă numele de «Valea dracului*.  
Ea are pământ foarte roditor și spre apus 
de soare e mărginașă cu viile Boianului, 
cari înverzesc sus pe coaste. Părăul, ce-și 
face calea prin ea, se cheamă: Părăul din 
«Valea-dracului*.*)

Legenda aceasta pare a fi o aluzie 
alegorică la evlavia și sfaturile părintești 
ale preoților noștri, prin cari alungă ade
seori duhul zavistei, al ispitei și al altor 
rele, ce se ivesc pe nesimțite în mijlocul 
oamenilor.

Silvastru Moldovan.

Acuma se retrage și tribunalul, li 
! trebue puțin timp pentru ca să dicteze :

1 an ți 6 luni temniță (foghâz) și 1000 cor. 
amendă I

Apărătorul anunță recurs de nulitate 
iar osânditul cere — în zadar — să fie 
pus în libertate, până va fi confirmată pe
deapsa. Două luni de arest preventiv i-au 
fost socotite în pedeapsă.

S. C. D.
P. S. Presidentul tribunalului s’a pur

tat și de rândul acesta cu o intoleranță 
nervoasă, și cu o patimă neiertată, ce nu 
ar fi să i se ierte de loc, din partea apă
rătorului. Intr’una dă lecții la una și la 
alta din părți, necontenit face critică asu
pra evenimentelor și persoanelor, nici când 
nu cunoaște ce este tonul fin față de acu
zat. Când vorbește apărătorul el cască, 
când spune una boacănă procurorul, el 
ochește cătră jurați. Nu-i de iertat.

Din Senatul român.
— Continuare. —

Răspunsul d-lui ministru Haret.
D-I 'piru H^ret ministrul instrucțiunei 

publice începe prin a recunoaște talentul 
oratoric ai d-lui Maiorescu. Când a inter- 
prins campania pentru care-1 învinovă
țește d-l Maiorescu a fost conștiu de 
ceea-ce face și în credință că lucrează 
pentru binele țării.

Nu va răspunde nici un cuvânt la 
acuzarea de socialism, ce i-a adus’o și d-l 
Maiorescu. E probabil să fie socialist dar 
fără ca să-o știe. Pentru gândurile sale 
nu poate fi interpelat, numai pentru fap
tele sale. Broșura ce a publicat’o esprimă 
convingerea sa personală cu privire la 
atitudinea politică a conservatorilor față 
cu răscoalele țărănești. Nimenea nu-i poate 
disputa dreptul de a avea convingeri per
sonale.

In analiza activității extra-școlare în 
sine d-l Maiorescu a emis părerea că în
vățătorul trebue să fie numai al școalei și 
nimic altceva să nu-1 preocupe. Altfel a 
zis d-sa, învățătorul iese din smerenia ro
lului său. Nu împărtășesc părerea aceasta.

Fie-mi îngăduit să dau d-lui Maio
rescu lămuriri asupra activității extra-șco
lare. Prin activitatea extra-școlară, înțe
legeam și înțeleg ca învățătorii, în afară 
de școală să muncească pentru ridicarea 
țărănimii, prin așezarea unei bune gos
podării și prin luminarea intelectuală și mo
rală a țărănimii, prin conferințe, școale 
de adulți, teatre, bănci sătești, cantine 
școlare, biblioteci, prin învățământul prac
tic, agricol etc.

Ei bine această activitate extra-șco
lară e periculoasă.

M’ați acuzat că întrețin corespon
dență cu învățătorii. Adecă, nu mi-e per
mis ca simplu cetățean, ori ca ministru 
să corăspund cu cineva fără să pun ștam
pila ministerului?

D-l Maiorescu, continuă oratorul, îmi 
spunea că prin activitatea extra-școlară, 
învățătorii se înstrăinează de sat și de 
săteni. Da se înstrăinează de cămătarii 
satului, cu cari fatalmente vin în conflict 
atunci când reușesc să înjghebeze o bancă 
populară. Eu am îndemnat pe învățători 
să se amestece, să se asimileze cu sătenii 
și foloasele acestei asimilări au fost mari.

In închiere d-l Spira Haret spune că 
d-sa a crezut că mijlocul acesta — al ac
tivității extra-școlare — e în măsură să 
subțieze stratul cel gros de întuneric din 
țara aceasta și în special dela sate. 
(Aplauze.)

Replica d-lui Titu Maiorescu.
In replică, d-l Maiorescu arată că nu 

contestă valoarea câtorva din punctele 
activității extra-școlare, așa cum o înțe
lege d-l Haret.

— Cantine școlare, biblioteci, școale 
de adulți: da! Dar bănci, stabilire de pre
țuri, vinderi de producte și stabilire de 
prețuri etc. — aceasta nu!

Dar ministrul școalelor a ațâțat pe 
învățători, în broșura dela 1905,’ asupra 
chestiunei țărănești, contra atavismului 
conservator și nu ne-a lămurit îu nimic 
asupra acestei chestiuni.

N’am adus d-lui ministru do culte 
acuzarea că e socialist. Mare a fost meri
tul d-lor Sturdza și Brătianu, că au putut 
aduce în partidul monarchic constituțio
nal liberal pe foștii socialiști, oameni de 
valoare, cari puteau provoca o confuziune 
urâcioasă în viața politică a acestei țări, 
prin experiența ce voiau s’o facă pe seama 
țării cu socialismul republican, anti-milita- 
rist și anti-religios importat din Franța.

Franța, de unde mai ales generația 
mai nouă a adus ideile socialiste, e Franța 

republicană, nu Franța lui Napoleon, care 
a trimis o generație monarhistă în Ro
mânia. Or, țara noastră e o monarhie con
stituțională și ambele partide stau pe acest 
teren constituțional. Să se facă deci expe
riența socialismului în republica franceză, 
apoi în monarchiile Apusului, înainte de 
a se face la noi.

Ei bine, idealul socialist a intrat în 
spiritul multora, și printre aceștia se află 
și învățătorii, alături de marele proletariat 
urban.

Activitatea extra-școlară aacestor în
vățători e lesne de înțeles. Să îndemnăm 
deci pe d-l ministru al instrucțiunei ca, în 
interesul viitorului acestei țări și al ar
moniei sociale, să restrângă acest sofii de 
activitate extra-școlară.

Răspunsul d-lui prim-ministru 
Sturdza.

D-l Maiorescu m’a transportat azi la 
o scenă istorică din luliu Caesar (Shakes
peare) și anume acela, în care Marc Anto- 
niu, devotatul lui Caosar, ridică poporul 
împotriva asasinului Brutus, prin orato
ria sa.

Tot astlel a procedat dl Titu Maio
rescu astăzi. Dar dacă dl Maiorescu e un 
Aristot, mai bine, un bărbat de stat care 
prevede toate situațiile, de ce n’a urmărit 
chestiunea agrară ca să vadă că nedrep
tățile ce s’au făcut incontinu țăranilor 
trebuiau să isbucnească odată?

E vinovat Haret, că copiii conserva
torilor cari s’au dus în Franța pentru stu
dii s’au întors socialiști? Dar monrchici 
sunt conservatorii cari declară în plin par
lament că regele e o ficțiune?

Ați aruncat d-lui Haret epitetul de 
sectar, Dv. sunteți adevăr ții sectariști ai 
regulamentului organic.

Dl Maiorescu a ținut să renunțe la 
acel Motto al d-lui Carp: «Regele și doro
banțul®. Nu acesta este al nostru, ci: «Re
gele și dreptatea socială®.

In ce privește socialismul anti-religios 
despre care a vorbit dl Maiorescu și întru 
cât religia ortodoxă e religia constituțio
nală a țării, d-lui Maiorescu îi lipsește 
această bază constituțională, pentru că 
d-sa nu e nici creștin, nici ortodox.

Dl I. Grădișteanu'. Dv. sunteți creștin 
ortodox?

Dl Prinuministru; Iară dl Grădiș- 
teanu face parte din secția Mormonilor, 
(ilaritate) Florile acestea oratorice ale dlui 
Maiorescu, — cu gogorița socialistă de 
pildă — nu ne emoționează. Chestia e 
alta: sunt ori nu în mizerie țăranii? Ei 
bine, cine ar putea răspunde negativ? Și 
dacă astfel sunt țăranii, nu trebue să ne 
preocupăm de soartea lor? Prințul Bis- 
mark, cu care am stat si eu do vorbă, mă 
sfătuia să am grija ca să ridic situația 
țărănimii, dacă vreau ca statul român să 
nu piară. Și pentru ridicarea morală, eco
nomică și intelectuală a țărănimii, învăță
torii au o mare chemare.

Instigație fac ei deci creiând bănci 
populare, bibliotecă, teatre, grădini etc? 
E periculos ca învățătorii să se instru
iască?

lată din ce și-a alcătuit dl Maiorescu 
interpelarea sa. L’am rugat ieri să n’o 
desvolte. Azi probabil, regretă că a fă
cut-o. (Aplauze).

Ministrul de externe bulgar
despre chestiunea macedoneană.

Ziarul «Universul*  publică un inter
view, ce l’a avut corespondentul său din 
Sofia cu noul ministru do externe al Bul
gariei Paprikow, care a făcut unele inte
resante declarațiuni cu privire la politica 
Bulgariei în Macedonia.

«... In curând — a zis ministrul Pa
prikow — se va publica o declctrațiune a 
guvernului asupra politicei macedonene... 
înainte de publicarea acestei declarațiuni 
vreau să vă schițez în liniamente mari 
politica noastră în Macedonia. Această po
litică reprezintă partea nedespărțibilă în 
întreaga noastră politică externă. De aceea 
ea trebue smulsă din mânile oamenilor 
fără răspundere. Politică de bande nu se 
face; dar trebuie să atrag imediat aten
țiunea asupra unei împrejurări, care în 
streinătate nu-i în deajuns luată în con
siderație :

«Macedonia e strâns legată geogra- 
ficește și etnograflcește de Bulgaria. Fie-ce 
eveniment întâmplat în Macedonia areiă- 
sunet în principat, unde servesc câteva 
sute de ofițeri macedoneni.

«Printre funcționarii înalți sunt mulți 
macedoneni. Jumătate din populația Sofiei 
este macedoneană. Mii și mii de fire o 
leagă cu .bulgarii din Macedonia, așa în 
cât cu toate măsurile cele mai severe tre

cerea câtorva macedo-bulgari izolați peste 
graniță este foarte posibilă.

«Aceasta nu înseamnă însă nici de 
cum că granița poate fi trecută de bande; 
și afară de asta de ce nu e împiedecată 
trecerea acestor bande de cătră Turcia, 
care dispune de mai multă armată decât 
Bulgaria ?

d Bulgaria nu trimite bande. Bandele 
bulgare în Macedonia constitue un eveni
ment și sunt un produs macedonean, spre 
deosebire de bandele sârbești și grecești, 
cari năvălesc din afară.

«Guvernul va urmări cu cea mai maro 
atențiune evenimentele din Macedonia și 
va sprijini din toate puterile orice iniția
tivă, care va fi menită de a îmbunătăți 
starea macedo-bulgarilor*.

Croirea artistică.
Aniversarea zilei de 24 Ianuarie,

București, 25 Ianuarie 1908.
Liga culturală ca și altădată, a cău

tat să serbeze importantul eveniment al 
trecutului nostru, în chip cât se poate 
mai frumos și inteligent. Duminecă 24 c. 
în sala Teatrului Lyric, eruditul estetician 
d-l Tzigara Samurcaș profesor la școala 
de Belle Arte, și-a desvoltat într’un mod 
magistral ca fond, și cu multă eleganță 
oratorică ca formă, o prea interesantă 
conferență despre „Caracterid național al 
artei românești."

Ilustrând conferința prin proecțiuni 
luminoase, cu copii de pe natură, luate de 
însuși măestrul din diferitele localități lo
cuite de Români, d-l Tzigara ne dă o 
clară idee despre valoarea architectonics 
a artei românești. Las celor competenți 
în artele plastice, grija de a face o re- 
censiune mai amănunțită acestei confe
rințe.

După conferință, ce se termină prin 
proecția unui tablou de neuitatul Grigo- 
rescu, representând pe Majestatea Sa Re
gele Carol pe câmpiile Bulgariei, are loc 
producțiunea orchestrei ministeriului. îna
inte d’a întră în analisa amănunțită a 
pieselor esecutate, se mi-se permită o re- 
flecțiune.

Ziua de 24 Ianuarie este un eveni
ment al istoriei noastre contimporane cu 
atât mai strălucit, cu cât actele de curat 
patriotism și abnegațiune a oamenilor de 
stat ce au săvârșit Unirea, sunt vrednice 
pilde pentru toate timpurile. Se cuvenea 
să se dea serbării acestei zile, un caracter 
pur național; și începutul ’I făcuse cu 
mult succes, din toate punctele de vedere 
d-l Tzigara.

Se putea cânta de cătră orchestră, 
frumoasa uvertură română a lui Flechte- 
macher, care dacă are valoare inferioară 
din punct do vedere ai tochnicei aceleia a 
lui Weber, care s’a executat, era totuși 
mai potrivită pentru o asemenea ocasiune. 
De asemenea se putea cânta, numai din 
fericitele inspirațiuni alo renovatorului 
muzicei românești, George Enescu, din 
care orchestra are montate gata dela con
certele trecute. Dar pentru a nu fi acuzat 
de esclusivism, să arunc o privire amă
nunțită asupra celor esecutate.

Printr’un andante dulce de corn, dia
logând cu instrumentele de coarde în sur
dină, orchestra începe uvertura din Obe
ron. Carol Maria Weber autorul acestei 
copod’operă e unul din fruntașii școalei 
romantice germane, care utilizând puține 
mijloace, ne presintă idei musicale geniale 
într’o simplitate adorabilă.

După uvertură urmează concertul în 
Mi minor de Mendelssohn Bartholdy ese- 
cutat de tânărul violonist Socrate Barozsti 
acompaniat de orchestra ministerului.

De un lirism neîntrecut, acest con
cert al celui mai romantic dintre clasici, 
și cel mai clasic dintre romantici îm
preună cu acelea a lui Max Bruch, Saint 
SaUns, Beethoven și Paganini, constituesc 
cele cinci capo d’opere monumentale în 
literatura violinei. atât ca fond cât și ca 
technică. Tânărul violinist, care studiază 
la Viena, are unele calități alese. Multă 
espresiune în pasagiele lentando, staccato 
egale, oarecare prestanță în scenă, ne 
face se prevedem pentru violonistul Ba- 
rozzi, un frumos viitor; dar ar fl de dorit 
mai multă atențiune în preciziunea octa
velor din poziție, și mai multă claritate 
în triluri. Regretăm că n’a esecutat decât 
prima parte a concertului. Cu Andantele 
și cu Allegro molto vivace, celelalte 2 părți 
tot atât de interesante, ne-a rămas dator. 
Mai ales în Andanto avea ocazie d-l Ba- 
rozzi să-și pună în evidență calitățile sale.

După concert urmează o prea fru
moasă dar scurtă melodie pentru orchestră 
de Grieg. Părintele musicei norvegiano, 
care împreună cil marele poot Bjornsou 
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pun în evidenta hunei întregi valoarea 
poporului norvegian, chiar în cele mai 
mici composițiuni ale sale dă probe de 
puterea geniului său muzical.

Piesa cea din urmă esecutată de or
chestră fu Finalul din Poema Română, 
de care am vorbit pe larg în cronica tre
cută, de aștădată mult mai slab esecutată. 
Sala teatrului Lyric, pe cât de cochetă ca 
aranjament pe atât de improprie unei 
audiții muzicale, a răpit mult din farmecul 
poemei. Toboșarul dela toba mare, a ră
mas la o măsură ’napoi, dând pasagiului 
un efect cu totul neplăcut, din fericire ne
remarcat de public.

Ultimul număr a fost un „Suvenir" 
de Drdla*),  gingașul autor al Serenadei 
dedicată lui Kubelik, executat de d-1 Ba- 
rozzi pe violină, acompaniat de măestrul 
Sibian la piano. — In această piesă, gen 
mai mult de expresiune decât de technică, 
d-1 Barozzi ne-a dovedit că posedă acea 
eăldură necesară în interpretare, neobișnuită 
ia o etate ca a d-sale. Aci terțele au fost re
date mult mai exact ca octavele din con
certul lui Mendelsohn — Maestrul Sibianu, 
a azistat la piano pe violonist cu o înaltă 
artă. — Simțul subtil al măsurei, răs
punsurile date violinei în pianissimo dis
cret, ne prezintă pe măestrul Sibianu, ca 
un fin și profund cunoscător al secretelor 
clavirului. Piesa, mult gustată de public, 
fu repetată în aplauzele generale, și cu 
aceasta serbarea luă sfârșit. — De re
gretat a fost indiferența publicului, care 
a asistat într’un număr relativ mic, la o 
asemenea ocaziune ce trebue sărbătorită 
de toate inimile românești.

*) Pronunță Zlă, nume Polonez.

Nicolae Strajan,

ȘTIRILE ZILEI.
— 29 Ianuarie v.

Procesul »Unlrih d'n Blaj s’a termi
nat la Curie cu acelaș rezultat pe care 
l’a avut proceful »Telegrafului Român*.  
Curia a respins recursul do nulitate și a 
aprobat sentința judecătoriei din Cluj, după 
eare d-1 A. C. Domșa rămâne judecat la 
opt luni temniță de stat, 1200 cor. pedeapsă 
în bani și la purtarea speselor de proces.

Despre bar George Vasilco, mareșalul 
țării Bucovina, nou numitul consilier intim 
al Maj. Sale, »Apărarea Națională*  din 
Cernăuți publică următoarele date biogra
fice : ^Excelența Sa d-1 mareșal George 
baron Vasilco, este descendent din familia 
boierească a Vasilcenilor, cari pentru țara 
noastră și-au câștigat merite necontesta
bile. Părintele său, mult regretatul Ale
xandru baron Vasilco. fost și el mareșal 
a țării prin un șir îndelungat de ani, a 
luat parte activă la toate întreprinderile 
noastre naționale cu o dragoste și o râvnă 
lăudabilă. Actualul mareșal, pe timpul când 
părintele său trecuse la cele eterne, se afla 
încă la studii. Deși deabia de câțiva ani 
iea parte activă la destinele țării. Excelența 
Sa a dat deja dovezi destule, că va fi un 
vrednic urmaș al regretatului său părinte. 
Chemat de cătră Majestatea Sa în fruntea 
administrației autonome a țării la un timp, 
când în țara noastră bântuiau luptele cele 
mai crâncene politice, încrederea aceasta 
a însemnat pentru el un timp de grea 
cumpănă, căci a trebuit să documenteze 
că patimile zilnice și sentimentele nepri
hănite sunt pentru el necunoscute. De
numirea recentă la gradul de consilier in
tim e un document vădit că Excelența Sa 
e bine acreditat și în cercurile cele nalte 
și no grăbim de a-i transmite cele nalte 
sincere felicitări la aceasta denumire spe
rând că ea va fi imbold pentru Excelența 
Sa de a-și jcâștiga mulțămirilo și venera- 
țiunea poporului românesc*.

Zsharle Bârsan la Cluj. Din Cluj ni se 
scrie : »Vechea metropolă a principilor ar
deleni, va avea pe la începutul lunei Mar
tie o zi do sărbătoare culturală pentru ro- 
mânimea din acel oraș, ținut, și, să spe
răm, chiar din ținuturi mai îndepărtate. 
Tinerimea română pregătește lucruri mari. 
Cu prilegiul petrecerii obicinuite, ce dă în 
toată primăvara la Cluj, acuma a invitat 
și po Z. Bârsan, cu trupa, să dea o repre
zentație, din cele mai alese piese, — câteva 
do tot noi — ce fac parte din repertoriul 
lui bogat. Po a doua zi, după reprezenta
ție și petrecere este plănuită apoi o a doua 
convenire intimă, care se poate preface 
ușor în o nouă petrecere. La dans publi- 
eul va fi rugat să vină pe cât se poate în 
costum românesc, căci pentru galerii, de 
privitori, vor fi invitați și streinii din Cluj.

Vom mai aviza publicul, din bună 
vreme, despre pregătirile, co se fac.

Comune vrednice. După cum i se scrie, 
>Tel. Rom.*,  comuna bisericească Bălan 

din protopresbiteratul Ungurașuliii, la stă
ruința protopopului Pavel Roșea, a paro
hului I. Pop și a învățătorului I. Georgea, 
a urcat salarul învățătoresc la suma rece- 
rută de art. de lege 27 din anul 1907. 
Laudă se cuvine acestor credincioși dela ' 
cea mai depărtată periferie a arhidiecesei. ,

Au mai urcat salarole învățătorești 
conform legei Apponyi și comunele ta
taia, (corn. Timiș) și Roman (tractul Se
beșului).

Nou proces contra Iul Hllnka. Procu
rorul a intentat părintelui slovac Hlinka, 
care zace acum po 2 ani în temnița de 
stat la Seghedin, un nou proces pentru 
agitație. Incriminat e articolul său »Ocu- 
parea Rdzsahegyului*  apărut în foaia »Lu- 
dove Noviny*.

De-ale gimnaziului de stat din Caran
sebeș. Foaia lui Burdia et Comp. »Severi- 
nul« publică niște date dela gimnaziul de 
stat din Caransebeș. La începutul anului 
s’au prezentat 161 elevi, cari fură împăr- 
țiți în trei clase paralele. La sfârșitul se
mestrului au fost clasificați 141 elevi, din
tre cari 93 au obținut note eorăspunză- 
toare, iar 48 n’au corăspuns din câte unul 
sau mai multe obiecte. Numita foaie mai 
relevează că, »din băeții foștilor grănițeri 
nu lipsește nici azi virtutea militară, ceeace 
s’ar dovedi că în gimnastică s’au ajuns 
foarte frumoase rezultate: 42 eminenți și 
45 bun*.  Apoi exclamă cu emfasă: »Sângele 
apă nu se face!«

Așa o fi. Nu se va mira nimeni, că 
elevii din vița de grăniceri sunt buni gim- 
naști. Sângele apă nu se face, dar se poate 
infecta si corci. Aceasta mai ales, dacă din 
datele foaiei lui Burdia lipsesc cu totul 
cele privitoare la progresul făcut în limba 
și literatura română. In schimb »Severi- 
nul*  spune cu mândrie, că sdrept regulă 
generală s’a dovedit că școlile confesionale 
și comunale, din cari au venit elevii, stau 
mai pe jos de cele de stat*.  Despre acea
sta s’au pronunțat deja de mult oameni 
mai competenți în ale învățământului de
cât d-1 primar Bordan și părerea lor este 
în genere tocmai contrară. Dar Bordan se 
vede a fi preocupat numai de studiul lim- 
bei maghiare. A ajuns ca și grănițerii lui 
Doda să judece progresul în cultură după 
gradul de cunoaștere a limbei maghiare ! 
Triste și rușinoase vremuri!

Pentru orbi. Comerciantul Wrekede 
din Viena a dăruit cu prilejul jubileului 
Maj. Sale împăratului Francisc Iosif, suma de 
100,000 cor. pentru asilul fetelor oarbe.

Logodnă. Elena Belle și Nicolae Vlaicu 
logodiți. — Făgăraș, Ianuarie 1908.

Regina Amalia a Portugaliei e celebră 
ca mare bine-făcătoare a poporului ei. Por
tugalia are să mulțămească solicitudine! 
sale neadormite, că este astăzi țara din 
lume cea mai bine pregătită pentru lupta 
contra tuberculosei. De câțiva ani Suve
rana urmărește aceasta operă. Regina A- 
malia (fiică a contelui de Paris) a deschis 
la 6 Iunie 1900 la 36 fetițe limfatice și 
scrofuloase porțile sanatoriului din Ontao. 
Sub aușpițiile ei, a fost inaugurat în 5 Iunie 
1901, primul stabiliment antituberculos din 
Lisabona. In 1902 al doilea stabiliment și 
o colonie maritimă de vacanțe pentru co
pii debili la Trafania. Câteva săptămâni 
după aceea sanatoriul maritim dela Cao- 
cavalos a intrat în deplină activitate, apoi 
Regina a inaugurat stabilimentul antitu
berculos la Braganza. In anul 1903 s’au 
deschis două stabilimente antituberculoase 
în orașele Porto și Faro. In 1907 s’a con
struit marele sanatoriu Suza Martino, în 
orașul Guerda, pentru tratamentul a 24 tu- 
berculoși săraci și s’a terminat la Vianna 
de Castelo un stabiliment și o galerie de 
cură pentru tuberculoși. De atunci Regina 
se preocupă de construirea de sanatorii 
sub-urbane la Combra, Braga, Portalegra, 
pentru a primi acolo bolnavi extra muros, 
și a unui spital de repaus în Lisabona.

Dela reuniunea de cântări din Brașov. 
Vineri în 14 Februarie n. la oarele 6 p. m. 
va avea loc o repetiție comună a membri
lor reuniune! de cântări din Brașov. Da
mele și d-nii sunt rugați a lua parte în 
număr complet la această repetiție.

Alegerea de protopresbiter gr. or. ai 
tractului Hațeg e fixată pe ziua de Joi 
14 (27) Februarie. Sinodul electoral va fi 
condus de d-1 protopresbiter Nicolae lvan 
în calitate de comisar conzistorial.

Tinerimea română gr. cat. din Cincul- 
mare învită la producțiunea teatrală-de- 
clamatorică, ce o va aranja în 15 Februa
rie st. n. 1908 (în ziua întâmpinării Dom
nului) în sala hotelului ^Concordia*  cu 
următorul program: 1) »Dușmancele«, de 
G. Coșbuc, declamare. 2) »Achim Filăru« 
(despre așăzăciune) monolog de A. Bănuț. 
3) »Așa a foBt să fie*,  comed. într’un act, 

de A. Țințariu. 4) »Țiganul cătană*,  co
med. într’un act, de E. Suciu. După pro- 
ducțiuno urmează joc.

Zăcămintele de Cărbuni. Revista ger
mană »Stahl und Eisen*  publică o stati
stică asupra rezervelor de cărbuni neex
ploatate încă în părțile cunoscute ca bo
gate de cărbuni. După această statistică 
s’ar putea extrage: în Germania 260 mi
liarde tone; în Anglia și Irlanda 192 ; în 
Belgia 23; în Franța 19; în Austria 17 ; 
în Rusia 40 și în restul Europei 70 mi
lioane tone. America-de-Nord, Statele-Unite 
și Oceania ar poseda aproape 661 mili
arde tone.

In sfârșit, în ceeace privește Asia, 
autorii statisticei susțin că zăcămintele 
asiatice sunt mai considerabile decât cele 
din Europa și din America, luate împreună. 
Numai minele din Shansi ar poseda 300 
milioane tone.

08 pe pământ la lună. (După »Vie en 
chemin de fer*.)  Un american a calculat 
prețul unui bilet de drum de fler clasa 3-a 
de pe pământ până în lună. După tarifu- 
rile de calo ferată americană, acest bilet 
s’ar urca la suma de 930 de mii de dolari 
sau 4,650,000 franci; după tarifurile ger
mane ar costa 5 milioane de mărci. Fă
când 60 chilometri pe oară, călătoria ar 
dura 3,500.000 de oare, ceeace reprezintă 
104,166 zile sau 285 de ani.

0 dramă familiară. Din Newyork se 
anunță că judecătorul Hargis a fost ucis de 
propriul său fiu. Hargis a fost șeful unei fa
milii, care de multă vreme era în dușmă
nie cu familia Cokrill. Din cauza acestei 
dușmănii s’au săvârșit numeroase crime, 
33 de incendii, 60 do delicte. începutul 
dușmăniei au fost certurile, pe cari le 
aveau cele două familii din cauza pămân
tului pe care-1 stăpâneau. Mai târziu doc
torul Coy, tutorele junelui Cokrill, a fost 
ucis. Ucigașul său fiind prins, a declarat 
că e unealta lui Hargis. Advocatul uciga
șului, anume Marcum, a fost de asemenea 
ucis. Văduva acestuia a jurat să se răz
bune. Pentru acest scop s’a sforțat timp 
de 5 ani până când a reușit să obție fa
voarea junelui Hargis și l’a îndemnat pe 
acesta să ucidă acum în urmă pe ta
tăl său.

Găsătoriile în luna Mai ti- Credința po
porului atribue un desnodământ tragic 
căsătoriilor contractate în luna lui Maitî. 
Intre altele so citează căsătoria reginei 
Marie-Antoinette, care fu celebrată în 16 
Maiu 1770. Ducele d’Orleans, bunicul regi
nei Amalia de Portugalia, Hui cel mal mare 
a lui Lapis Philipp, s’a căsătorit la 30 Mal 
1837 cu princesa Elena de Mecklenburg. 
Foarte populară, foarte iubită, ea a murit 
în 10 Iulie 1842 în urma unei răsturnări 
de trăsură pe când mergea să vadă pe 
regina mama ei, în castelul de Neully, 
unde locuia curtea. Catastrofa, care a pus 
în doliu familia regală a Franciei, oferă o 
asemănare istorică. A fost în ziua de 30 
Maiu 1886, când princesa Amalia d’Orleans 
s’a măritat la Paris după Don Carlos, duce 
de Braganza. Număroase osemple s’ar mai 
putea cita.

Dela Lugoj
(Tombola societății damelor Române din 

Lugoj. — Dans).
— 6 Februarie, 1908.

Duminecă în 2 Februarie st. n., a avut 
loc tombola aranjată de societatea dame
lor române din Lugoj. După o lungă tă
cere ministrul s’a decis în fine să răspundă 
la rugarea adresată lui, în toamna anului 
trecut, din partea societății damelor ro
mâne din Lugoj, și a conces aranjarea și 
ținerea tombolei. Concesiunea sosise abia 
pe la finele lui Ianuarie, și cu toate că tim
pul a fost c’am scurt, totuș a succes să fie 
vândute bilete într’un număr destul do 
frumos, grație stăruinței neobosite a da
melor române din Lugoj, lângă cari a mai 
desvoltat un zel extraordinar și vrednic 
de remarcat, și primul secretar al socie
tății damelor, d-1 Dr. G. Dobrin, advocat 
în Lugoj.

La tombolă a participat un public din 
toate straturile sociale din Lugoj, fără 
deosebire de naționalitate, astfel, că încă
perile largi ale șalelor dela »Concordia« 
s’au dovedit, cu mult prea mici pentru pri
mirea participanților.

împărțirea câștigurilor, aranjate cu 
mult gust pe o estrlțdă din partea doam
nelor Elena Dr. D^irjfLși Melania Onae, 
ambele îmbrăcate^E»jj| frumosul și pi
torescul nostru co^Kn^eliștenesc, s’a să
vârșit de o 4, sub șefia d-lui
Dr. G. Dobrii^^^H|^ au fost trași din 
partea d-șo^HPWto'iu Pan, îmbrăcată 
deasemenea WTtr’un minunat costum na
țional. •
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întreaga estradă îți făcea o impresie 
din cele mai bune. Au fost cu totul 110 
câștiguri, între cari 2 tombole, 14 quin- 
terne, 23 quaterne, 33 terne și celolalte 
ambo-uri.

Suma încasată, parte prin colectă, 
parte prin vinderea biletelor face 33(10 cor. 
57 fii., din care subtrăgându-se spesele de 
270 cor., rezultă un venit curat de 3030 
cor. 57 fii.

Au fost și suprasolviri multe, dintre 
cari remarchez pe cea a familiei Mocsonyi, 
care a mai dăruit și pe seama fondului 
Reuniunei suma de 200 cor.

La oarele 7 seara tombola s’a sfârșit,
*

A urmat apoi dansul aranjat din par
tea tinerimei române din Lugoj, care ar fl 
trebuit să se înceapă la oarele 9 seara și 
care de fapt s’a început însă numai la oa
rele 9 3/p

Petrecerea cu dans a fost destul de 
animată și pe deplin succeasă, și a ținut 
până ’n dalbele zori. Pagubă însă că nu
mărul participanților atât externi, cât și a 
celor din Lugoj, a lăsat mult de dorit. Qua- 
drilul a fost dansat de 28 perechi.

întreagă petrecerea mi-a produs o 
impresie bună, afară de o singură împre
jurare, ce aș dori, ca la petrecerile române 
din viitor să nu mai obvină, și anume:

In ordinea de dans au figurat tot soiut 
de dansuri străine, dar nici baremi o sin
gură Romană n’a fost și nici nu s’a dan
sat. Nu mi-ar veni să cred, că pe la Lu
goj să nu să știe dansa acest prea frumos 
joc de coloană al nostru, care prin toate 
părțile, și la toate petrecerile se joacă.

Nu pot înțelege ce poate fl cauza, că 
chiar în inima Bănatului, în Lugoj, nu se 
cultivă și nu se joacă »Romana*.

La tot cazul ar fi de dorit, ca în or- 
.' dinele dansurilor dela petrecerile viitoare 
| românești din Lugoj, să figureze și baremi 

o »Romană«, chiar și cu risicul jertflroi 
unui vals, dintre cele din program.

Styx.ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, li Februarie. Preșe

dintele coalițiunei sârbo-croate, Meda- 
kovici, a declarat unui redactor al 
ziarului „Keleti Ertesito“, că partida 
n’a luat încă, nici o hotărâre formală 
față de proiectul de revizuire a regu
lamentului Camerei, care însemnează 
o serioasă primejdie chiar pentru Un
garia însăși și amenință și interesele 
Croației. De aceea chiar dacă disi- 
denții și naționalitățile nu vor între
prinde vre-o acțiune, Croații vor duce 
o luptă din cele mai energice contra
reformei regulamentului Camerei.

Yieiia, 11 Februarie. In ședința 
plenară a delegația nei ungare budge
tul ministerului afacerilor străine a 
fost adoptat. Șeful de secție, contele 
Esterhazy, răspunzând mai multor o- 
ratori, a declarat că baza politicei 
monarhiei în Balcani este acum ca și 
înainte acordul cu Rusia. Cât pentru 
ceea ce privește lucrările pregătitoare, 
pentru construirea drumurilor de fier 
în legătură cu Turcia, Sultanul dând 
satisfacțiune cererilor noastre, a zis 
oratorul, lucrările pregătitoare vor în
cepe probabil în luna Martie.

Lisabona, 11 Februarie. Regele Ma
nuel a iscălit decretul, prin care se fixează 
pentru 5 Martie nouăle alegeri parlamen
tare.

Petersburg. 11 Februarie. La perchi- 
siția fă iută la institutul politehnic, s’au 
găsit în pivniță 4 obusuri și 9 bombe.

Biblioteca îuusicalii:
î¥ote pent rai voce șl piano.

Întâi*  Maiu romanță pentru voce și 
pian de G. Fl. Freșmereanu, dedicată d-neî 
Elena Dr. I. Mețianu. Prețui 1 cor. (Lei 
120) plus 10 bani porto.

Imn festiv și Hora dela Plevna co
ruri mixte de G. Fl. Preșmereanu. Prețui 
1 cor. plus porto 10 bani.

„0 roșă veștejită*  ou text nemțeso 
după Heine și românesc de Matilda Cug- 
ler-Poni pentru voce și pian. Prețul 1 
cordnă, plus 5 bani porto.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Vietor Branisee.
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„Călindarul
Plugarului^ 

pe anul 1908
Se poite procura dela

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov,
cu prețul de 40 bani (fileri).

(plus porto postai de 5 bani).

Avis!
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".

(*4,3-4.)

Vânzare de casă.
Casa Weber-BCBem, după Cur

mătură, a Nr 17 se va vin ie în 14 
Februarie 1908 la 9 o >re a m în 
i amera de licitație a oficiului cărți- 
or funduare, celui care va da mai 
mult.

Latoriile ce sunt intabulate pe 
casă pot rămânea și mai dt pai te in
tabulate pe casă.

Iiitorm >țu mai de apioape se 
pot lua deia

Nationalbank,
2-3,37. * societate i»e acții.

fabricii <lc

Brânzeturi și Cașcaval
Brașov, Pe Tocile nr 15.

Ricomaniă produsele fabricei cu 
prețurile următoare:

Cașcaval trim's cu poșta 
pană la 5 Kigr. kilogramul cu cor. 1 40

»î » »

71 îî 17

„ 25 
„50

136 
1 33

n
n

se efe tuează prompt șiComande
Prețurile sunt netto Ca^sa fără obligâmănt 

loco Brașov.

Puterea motrice cea mai sigură și perfectă! 
IFtsbHcat <£e rangul |»a*'  n 

Motoare pentru sorbirea gazelor 

SÂUGGAS4MRE

de ntată. —

Int.rebuiuiate la înco - 
zirea cu Antracit, 
Kooks, precum și 

că buni de lemn-

Funcționarea 
cea mai ieftină 

și regulată.

Cea mai sigura 
!!! GARANȚIE!!!

Speso de funcționat 
t a 1 -2 bani

IS" de HP.

Permanent în deposit: Ho'ors de uiei 
ai Menain. Ijo- oat>obil<* Mi («larasi- 

tari de îmlilăiit.
— Condi țiurii favorabile

B. DENES, Budapest, lf
HPtreț curent

1_____ ______ (34,
grectis!

I

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

-----  modern insta'at-----  aiară

>)

de Kartel liferează prompt ori ce cant tata de
ACBD CAHBOmC 5
natural, chemic foarte cuM. flrd

din izv.'ar-le ou ac>d carbo-oo din Băile de'a 
B<>zi ș r mmm în toa1 â ium»-a ”<-nt,ru ta*>n-  
can-a de apă gazoasă, • ârcitnuarilnr,

ș alte scopuri industriale.
h. u _ cu arid CHrbonic preparat

1 UI D c Artificial >i p> țin spornic.

Adresa
= Se ca,vută represezxtaxxți locali a/bili.

Să nu se 
Serviciu demn <ie îneredere tji eonseienți os 

Apă minerala și apă vindecătoare 
în sticle de '/, și ’/s

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

Informații se dau ou plăcere din partea 
Mu'Chong’s Knhlecsăure-Werke und 

Mineraiwasser Ver andt in Buziasfurdb 
telegrarm-lor: MUSCHQVft BUZlĂSFURnO. I„t r. Telpf., 18.

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.

Important pentru vândetorii de cărți prin orașe și terguri 
este cartea de rugăciune

„Lauda lui iSumnedeu“
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprindend rugăciuni de 
dimineța și de seră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

muhe rugăciuni folositdre 56 la numer pe 255 pagini, format octav mic.
Acesta carte.de rugăciuni artistic legată este prima la Români cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue sS 
stăm în privința acesta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui. Dutnnecțeu'1 s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu căci ea este o carte de rugăciune frunidsă și 
se pdte căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxose și tdte 
în preț fdrte moderat.

Legătură trainică udgră 
riiă

Imit.
B

71

Prețul
Cor. b.

lor este

și au- 
sfânt

Cor. 1).
Imit, de fildeș cu catifea și îu- 

chietore
„ „ „ cu catifea și po-

dobă mai mare
Vînfâtorii de cărți primesc un 

mai considerabil.
publicului asupra „Cartei de

2 65-.90
1 60
1.80

cu său tară chip
fildeș în alb seu negru 

_ cu îneheietdre 77 
„ eu cadriu argintat 

și închidătore
asemenea atragem atențiunea

de

n
2.10

3.10 

rabat

rugă-Tot
CMme“ întocmite de protopresbHerul Calistrat Coca ou aprobarea consistoruiui 
episcopese ortodox-oriental din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin- 
dând asemenea tote rugăciunile nostre folositdre ar fi 
de rugăciune

cea
pentru toți școlarii.

Pr ețul acestei cărți: 
pânză năgră ............................................

_ _ ceva mai luxosă ....
_ _ format ceva mai maren ”

mai potrivită carte

In
N
î»

16te acestea se pot procura prin Tipografia și.
reșianu, Brașov, unde au se se adreseze și vetsdetoriia

cor. 1.—
cor. 1.20
cor. 1.40
Librăria A. MLu-

„Gazeta Transilvanieia cu minierul ă 10 fiL 
se vinde la zaraful Dumitru Pup, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

carte.de

