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Prețul Interțlunllor : o serie 
gjțxmond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 

imai dese după tarifă și învo- 
iială. — RECLAME pe pagina 
(l-a o serie 20 bani.

ANUL LXXI

GAZETA apare în flecare zl

ÂboBajsanie pennu Austru-Ungartaj 
Pa im an 24 cor., pe șase Iun!

U cor., pe trei luni '6 dor.
H-rll do Dumlnaoâ 4 oor. pe an.

Paaliu Rofliaia și suăHiăiaie;
Pe un au 40 franci. pa șase 

luni 20 1t., pe trei luni 10 fr.
M-rll de Dumineca S fr. pâ an.

8e pronumeră ia toate ofi
ciile poștalo din întru și din 
aiura, și la d-nii colectori.

monameutnl win Brașav;
Admlnlstrațiunea, Piața mare 

târgul Inului .Nr. 80. etagiu 
1. Pe un an 20 cor., pe șnae 
luni 10 cor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dufiul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
t.rei luni 6 cor. — Un a'Bem- i 
plar 10 bani. — Atftt abona- | 
montele, oăt și inserțiunile i 
aunt a se plăti înainte.

Nr. 40 Brașov, Miercuri 20 Februarie ț4 Martie 1908.

Fonduri naționale
pentru școalele sătești.

ii.

O veche maximă zice, că nu e 
nici un rău, care să nu aibă binele 
său ; precum și Vice-versa. E destul 
de greu și e o mare nedreptate, ca 
un popor, care a fost de veacuri de
spoiat de drepturi și de avere, să fie 
silit și astăzi, în veacul luminei și al 
libertății, ca pe lângă jertfele, cu cari 
contribue la întreținerea statului pen
tru apărarea vieții și averii sale, să 
facă încă un alt rând de jertfe și con- 
tribuiri pentru susținerea existenței și 
culturei sale naționale.*)  Insă prin 
aceasta se deșteaptă energia și spiri
tul de inițiativă și de întreprindere, 
care lipsește atât de mult în statele, 
unde guvernele se îngrijesc nu numai 
de apărarea și siguranța intereselor 
comune, ci și de educațiunea rațio
nală și de chivernisirea intereselor 
particulare...

*) Ținem a comunica aici, cetitorilor noștri, 
că înainte cu vre-o 12 ani conzulul general englez 
din. Budapesta, care era de curând numai numit 
în postul său, făcând o excursiune vara la Brașov 
și vizitând anume pe directorul foaiei noastre în 
secpul de a se informa în cestiunea Românilor ar
deleni și a naționalităților, a rămas aproape trăs
nit și nu-i venea să creadă, când i s’a spus, cum 
suntem constrânși noi Românii, pe câtă vreme voim 
să ne conservăm cultura noastră proprie, să plătim 
două rânduri de contribuție școlară: una cătră stat 
cu rezultate negative pentru noi și alta pentru 
susținerea școalelor noastre proprii confesionale 
românești. Ceva ce nu se mai pomenește în nici o 
țară a lumei.

Să nu cruțăm nici un sacrificiu 
pentru a ne păstra caracterul națio
nal și pentru a crește pe tinerele ge- 
nerațiuni, pe copiii noștri, în dulcea 
și frumoasa limbă românească și în 
tradițiunile străbune.

Istoria este magistra vieții. Me
ditând asupra acestei cestiuni, mi-am 
adus aminte de începutul școalelor 
noastre, de Inocențiu Micu (Klein) de 
Petru Pavel Aron, și de alți înteme
ietori de fonduri pentru educațiunea 
tinerimei și ridicarea poporului la o 
soarte mai bună. Ei ne sunt strălu
cite exemple de devotament și sacri
ficiu pentru binele public. O singură 
pagină din viața lui P. P. Aron, d. e. 
este un isvor de însuflețire și de 
înaltă învățătură pentru noi. Acest 
om sfânt n’a trăit decât pentru 
luminarea și liberarea poporului său 
din robia întunerecului și a des
potismului. — Născut dintr’o fami
lie nobilă și moștenitorul unei fru
moase averi, după ce s’a călugărit 
mânca odată în 24 de oare, și masa 
lui costa trei creițari pe zi, în bani 
de atunci. A deschis însă primele 
școale române în Transilvania, în Blaj 
și în Alba-Iulia ; a înființat mai multe 
școale sătești, pe ai căror învățători 
îi plătea dânsul; a înființat prima bi
bliotecă și prima tipografie în Blaj ; 
a cumpărat marele domeniu, din care 
se întreține până astăzi facultatea teo
logică din Blaj ; a cumpărat mai 
multe alte proprietăți, vii, fânațe, 
mori, ș. a. Și toată averea sa, îm
preună cu sumele împrumutate sta
tului și cu dobânda lor, a testat’o 

școalelor și fundațiunilor făcute de el; 
și a lăsat în grija urmașilor săi în 
scaunul episcopesc, ca din creșterea 
acestor venituri să înființeze alte ase
meni institute de educațiuue în Ha
țeg, în Făgăraș, în Halmagiu, în Ră
șinari.

— „Am trăit 80 de ani — îi 
zise tatăl său înainte de a muri, — 
am avut multe zile fericite;... numai 
o singură rugăciune nu mi-a ascul
tat-o Dumnezeu: să văd neamul ro
mânesc scăpat din lanțurile, cari îl 
apasă și-l strâng. Dar mor liniștit, că 
tu, deși nu vei putea rupe aceste 
lanțuri, dar ai pus fundamentul, ca 
neamul nostru să se lumineze prin 
știință; și atunci trebue să vie și 
timpul, când Dumnezeu să-l scape 
din robie. Știu eu prea bine, ce în
semnează lanțurile, cu cari ți-ai în
cins trupul tău: e vot înaintea lui 
Dumnezeu, ca să-i fie milă de neamul 
românesc și să-i sdrobească lanțurile, 
îmi este milă de tine, dar poartă-te 
până în sfârșit și Dumnezeu va as
culta rugăciunile noastre.“ — Erau 
cercurile de fier, cari Aron, în tot 
timpul episcopiei sale de 11 ^.ni, le 
purta încinse peste mijloc și pe a- 
mândouă brațele, ca simbol al sufe
rinței poporului său, și cari se păs
trează azi ca niște moaște sfinte în 
muzeul din Blaj.

Știu, că mai ales între Românii 
din țările coroanei ungare, sunt prea 
puțini oameni bogați, cari asemeni 
unui Aron, a unui Bob, S. Vulcan, 
Vancea, Gojdu, Mocsonyi și alții, să 
poată da mii și sute de mii pentru 
creșterea tinerimei; și sunt încă și 
mai puțini bogați de simțeminte mari 
ca aceștia. Dar suntem azi mulți a- 
ceia, cari eșiți prin școli din rându
rile țărănimei, am putea contribui cu 
înlesnire, nu sute și mii, dar măcar 
câte zece coroane pe an. Și cum s’a 
întemeiat fondul Asociațiunii pentru 
literatura și cultura poporului român, 
cel pentru teatrul național și altele, 
s’ar putea înființa și un fond pentru 
întreținerea, sau cel puțin pentru a- 
jutorarea școalelor sătești. Ce e drept, 
mulțimea acestor școale face, ca di
ficultatea înființărei unui fond cores
punzător să fie mult mai mare. Dar 
și trebuința e mai mare. Și cu cât e 
mai mare trebuința, cu atât cred că 
și numărul contribuitorilor ar crește, 
nu numai din clasa cultă și cu’stare 
materială mai bună, dar și dintre 
țărani. In prima linie, ar fi chiemate 
la împlinirea acestei mari și sfinte da
torii naționale băncile românești, după 
propunerea lui Vlassa. Apoi, în fie
care comitat, în toate ținuturile și 
centrele culturale, s'ar afla și alte 
mijloace prin anume comitete, for
mate din inițiativa și sub conducerea 
unei autorități superioare. Poate că 
n’ar fi trebuință de o nouă asocia- 
țiune pentru aceasta. Ar fi de ajuns, 
cred, dacă ar interveni actualii con
ducători ai culturei noastre naționale, 
dacă comitetul „Asociațiunei" sau 
consistoarele metropolitane și episco
piile, ar lua anumite măsuri și ar 
organiza o propagandă în vederea a- 
cestui rezultat. Să le cerem s’o facă.

Iar de nu vor pute-o face, să se în
ființeze o asociațiune anume pentru 
acest scop.

Școala primară este temelia cul
turei. Să nu o lăsăm in manile vrăș
mașului secular, care s’o întrebuin
țeze ca armă pentru desființarea nea
mului nostru. Și unde nu poate po
porul singur, să alergăm cu toții pen
tru susținerea ei.

M. Strajan.

Conferența opoziției maghiare. Depu
tatul Szappanos Istvan (încă tot ca preșe
dinte do etate) a conchiemat opoziția ma- 

; ghiară (pe disidenți) la o conferență pe 
ziua de mâne în hotel Bristol.

Dela alegerile din Croația. Nu ie mai 
ese din minte celor din Budapesta bătaia 
ce a mâncat-o banul Haul Raurh, sluga 
guvernului Wekerle, la alegerile din Croația. 
Acum colportează tot felul de știri alar
mante, despre metodul de care s’ar fi fo
losit coaliția croată, ca să câștige pentru 
sine pe țărani. Intre altele se spune că 
agitatorii coaliției croate, au răspândit 
printre țărani vestea, că dacă nu-și vor da 
votul pentru candidații coaliției, nu le va 
mai fi permis a se folosi de limba croată. 
In fiecare sat va fi trimis un învățător 
maghiar, și într’un an de zile vor trebui 
să învețe toți bărbații ori femei, bătrâni 
ori copii, ungurește și vor trebui chiar în 
familie să vorbească ungurește. E cam 
drastică această modalitate de a face 
propagandă dar așa-s vremurile că chiar 
să fi fost făcut, nu li s’ar putea reproșa 
Croaților.

Noua dietă croată se va întruni în 
ziua de 12 Martie a. c. Diferitele partide 
croate, cari au eșit învingătoare la alegeri, 
se organizează deja în frunte cu coaliția 
croată-sârbă, care dintre 88 de mandate a 
câștigat 55. Astăzi coaliția sârbo-croată a 
ținut cea dintâi ședință în Agram, în care 
a stabilit pe candidați pentru posturile de 
prezidenți și notari ai dietei, și au avut să 
stabilească totodată pe delegații ce-i va 
trimite la Budapesta. Președinte al dietei 
croate va fi Bogdan Medacovici. Conducă
torul coaliției însă nu va mai fi în viitor 
Fr. Supilo, ci Vladimir Nicolici, pe care 
foile ungurești deja îl poreclesc >Noul Su
pilo*.  Se crede că prima ședință a dietei 
croate va fi furtunoasă, și că în jurul ba
nului vor avea loc mari demonstrați uni. 
Coaliția sârbo-croată își croește acuma 
planul de bătălie.

Din Camerele române. După o discu
ție mai lungă camera o votat proiec
tul cassei rurale și a luat în desbatere 
proiectul de lege al monopolului cârciu- 
melor.

In ședința de Sâmbătă a senatului a 
a fost depus proiectul de lege cu privire 
la înființarea cassei rurale.

Evenimentele din Portugalia. »Diaro 
Official*  din Lisabona publică trei decrete. 
Cel dintâiti fixează alegerile pe ziua de 5 
Aprilie și convocarea Cortezilor ordinari 
la 29 Aprilie. Al doilea decret anulează 
decretul de mărire a listei civile și de a- 
vansuri ale tesaurUlui cătră casa rurală. 
Al treilea regulează alegerile deputaților 
și anulează reforma camerei Pairilor.

, y_____

Din delegația austriacă.
Discursul bar. Dr. Hormuzachi.

Începem astăzi cu publicarea parte, verbal 
parte în estras, a discursului delegatului Dr. bar. 
de Hormuzachi rostit în ședința din 21 Februarie 
a c. la desbaterea budgetului armatei.

»Am cerut cuvântul numai din mo
tivul, fiindcă sunt dator a da espresiune 
unor dorințe speciale a cercurilor, pe cari 
le represint.

dinainte de a face aceasta să-mi fie 
permis a. premite unele observări gene
rale. Declar înainte de toate, că voi vota 
budgetul armatei, fiindcă, poporul român, 
pe care îl represent, și în genere întreaga 
Bucovina, care m’a trimes |în delegațiune, 
fără deosebire de naționalitate și confe
siune a privit cu deosebită simpatie ar
mata și a fost întotdeauna gata de a 
aduce jertfele recerute pentru susținerea 
autorității monarchiei și desvoltarea ar
matei noastre unitare și comune*.

In ce privește urcarea gajelor ofițe- 
rimei bar. Hormuzachi declară, că se va 
întrepune pentru această urcare pe care 
o consideră ca o recerință a dreptății so
ciale. Dacă tuturor funcționarilor, cari 
stau în serviciul statului, li-s’au urcat le
furile, s’ar comite o nedreptate, dacă cor
pul ofițeresc ar fi eschis dela această bi
nefacere. Apoi oratorul continuă:

»Se știe însă că nu numai în ches
tiunea aceasta dar și în toate celelalte, 
cari privesc desvoltarea armatei noasrre, 
tendințele cercurilor separatiste din Un
garia au oprit în loc funcționarea întregei 
noastre legislațiuni militare. Este o di
lemă curioasă, în care am ajuns. Sau că 
se deneagă armatei ceea-ce îi trebue pen
tru a trăi și a se desvolta, sau această 
desvoltâre trebue să fie câștigată- prin 
concesiuni, cari desigur nu vor servi spre' 
binele armatei.

^Excelența Sa d-1 ministru de răsboi 
ne-a dat astăzi, ce-i drept, asigurarea li
niștitoare, că nu s’a zguduit puterea ar
mată, nici unitatea armatei, respective 
nu i-se vor aduc stricăciuni și eu am luat 
în comisiunea armatei cu o deosebită mul
țumire la cunoștință, că limba de comandă 
germană va fi susținută intactă.

»Cât de nemotivat ar fi în situația 
actuală a face o schimbare pe terenul 
acesta, mi-ași permite a o dovedi pe basa 
unor date statistice. Notez însă, că, de 
sine înțeles, nu-mi stau la dispoziție is- 
voare oficiale, ci datele referitoare le iau 
numai dintr’un ziar. Cred însă, că, ele co
respund în general raporturilor actuale, 
ele corăspund îndeosebi raporturilor po- 
porațiunei. Articolul respectiv se ocupă 
cu naționalitățile în acele regimente, 
cari se recrutează în Ungaria și sunt in
troduse în șematismul armatei ca regi
mente ungare. In acest ziar se zice (ce
tește :)

»In regimentele de infanterie, cari 
sunt numite în șematismul armatei ca >un- 
gare«, se află 48% Maghiari, 16'6°/0 Ger
mani, 10% Slovaci, 5% Croați și Sârbi, 
18% Români și 2’4% Ruteni. Ca regimen
te de tot maghiare pot fi privite 4 regi
mente de: infanterie și anume regimentele 
Nr. 38; Nr. 46, Nr. 6d și Nr. 68. Toate ce
lelalte arată un număr mai mare sau mai 
mic de procente de nemaghiari — dintre 
47 regimente de infanterie 17 au o majo
ritate maghiară iar 37 o majoritate nema
ghiară, 3 regimente sunt exclusiv nema
ghiare. Aceste sunt regimentul Nr. 31 (Si- 
biiu), regimentul 43 (Caransebeș) și regi
mentul Nr. 71 (Trencsinj. Trei regimente 
de infanterie croate se compun din 93.4% 
Croați și 66% Germani. In întreaga noa
stră cavalerie găsim 33%, la artilerie 15%, 
la trupele tehnice 12%, Ia train 26% și la 
trupele sanitare 15% Maghiari. Dacă luăm 
în considerare întreaga armată găsim că 
In ea servesc 18% Maghiari. In marină 
Maghiarii sunt reprezentați cu 7%«.

»Așa cred, că aceste cifre n’au ne
voie de comentar. Ele ne arată în mod
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elocvent, că o astfel de armată, din care | 
fac parte atâtea naționalități, nu poate re
nunța la o limbă unitară de comandă.

«Dacă privim poziția parlamentului 
nostru față cu aceea a parlamentului de 
dincolo de Leitha, trebue să constatăm o 
deosebire curioasă în ce privește judeca
rea chestiunilor militare.

«Pe când la noi reprezentanța popo
rului se nizuește de a accelera democrati
zarea armatei prin introducerea de refor
me populare, dincolo armata este conside
rată ca un factor, care stă izolat de po
por, ca și cum ar fi vorba de concesiuni, 
cari nu servesc spre binele poporului ce 
servește în armată, ci de concesiuni, ce 
se fac administrației de războiu, cari tre
bue recompensate prin contra-concesiuni.

«Eu cred, că această deosebire în 
modul de judecare este a se explica din 
împrejurarea, că în Austria avem un par
lament al poporului; nici o reprezentanță 
a poporului, care se basează pe dreptul, 
electoral universal, egal și direct și care 
are rădăcini în massele largi ale poporu
lui, n’ar putea astăzi denega împlinirea 
pretenziunilor populare, cari sunt niște 
adevărate necesități pentru popoarele țării.

«Deoarece înaintea mea au luat cu
vântul numeroși oratori, nu mai vreau să 
inzist asupra amănuntelor reformelor su- 
levate și atât de dorite, cari sunt în de- 
ajuns cunoscute, a-și voi numai să declar 
pe scurt, că eu de asemenea mă asociez 
din deplină convingere acestor postulate 
în deosebi în ce privește introducerea ser
viciului de doi ani, reforma codului penal, 
ajutorarea familiilor rezerviștilor, etc.

(Va țirtn».)

Politica
articol mai lung, scris 
stat Hanotaux despre

de
li-

Dintr’un 
bărbatul de 
niile ferate în genere, reproducem, după 
«Voința Națională*  următoarele pasage in
teresante cu privire la monarchia austro- 
ungară. Hanotaux arătând ce dimensiuni 
colosale a luat construirea de linii ferate 
pe suprafața globului învingând pedecile 
cele mai uriașe, urmează astfel:

«Nu se face acuma o corectură geo- 
. grafică de acestea în Balcani ?... Uitați-vă 

pe hartă pe unde o să treacă linia cea 
nouă, la durarea căreia Innalta Poartă se 
va fi învoit. Caută să verse basinul austro- 
ungar sudic — întors acuma spre Adria- 
tica — în Marea Egee.

«Prin trecătoarea îngustă a Noviba- 
zarului, căpătată la Berlin, după o luptă 
înverșunată, lumea germană caută să a- 
jungă la singurul port mare din Medite- 
rana răsăriteană în Europa. Salonicul ar fi 
cap de linie pentru toată Europa, centrală, 
tăind continentul cu un mănâncliiu de căi 
ferate, cari dela An vers și Londra ar merge 
drept spre Suez, Marsilia, Genova, Vene
ția, Triestul, Constantinopolul și-ar pierde 
rostul. Iar lumea slavă s’ar vedea spinte
cată în două, pierzându-și nădejdea viito
rului. Asta e urmarea congresului din Ber
lin și a unei convenții dela Reichstad, care 
a lucrat pe sub pământ.

«Austro-Ungaria, folosindu-se de lipsa 
Rusiei, aduce la îndeplinire 
mare*  al congresului presidat 
Deschide Germanilor Orientul, 
garia, care părea adormită, e

«planul cel 
de Bismark. 
Austro-Un- 
cea mai di

bace și mai mlădioasă din toate puterile 
Europei. Iar Salonicul e departe de noi 
avem de lucru în Maroc.

și

Salon de convorbiri.
Cestiunea foilor poporale.

(Reflexii d-lui Sorcovă).
— Fine. —

Ce însușiri trebue să întrunească o 
bună foaie poporală? Aceasta e prima în
trebare, ce ni-se impune. Aceste însușiri 
eu le-ași reduce, pe scurt la două : la limbă 
și la felul de alcătuire. Un lucru de că
petenie pentru o foaie, ca să fie înțeleasă 
de acei, cătră cari se îndreaptă.

Cel ce se îndreaptă cătră țărani, nu 
poate grăi într’alt chip, decât așa, cum e 
obiceiul țăranului să grăiască. A îngră
mădi o foaie poporală cu cuvinte luate 
dintr’un jargon împestrițat cu sâsăituri 
franțuzești, a grăi în coloanele acestei foi 
in graiul de salon al orășenilor, în limba 
în care obicinuim să scriem noi, domnii, 
unii cătră alții, înseamnă a face o muncă 
stearpă, a da de rușine gândurile poate 
bune ce te călăuzesc. Pentru ca să întri 
stearce țăranului e de lipsă, să te înțe- 
bune ma cum te-a pricepe, dacă vei în- 
îa ini Și turile cu ari vreai să-l fericești 
într’o limbă pe care el bietul nici poveste ' 
s’o înțeleagă. Va vedea el, nu-i vorbă, că-i

un fel de graiu românesc și acela, ei, dar 
lucrul naibii — își va zice, scărpinându-se 
în ceafă — ce folos, că scriu așa de fru
mos domnii ăștia și nu-i înțelegem ?

De acest păcat, cu foarte puțină des- 
chilinire, au bolit mai toate foile noastre 
poporale. Și au zis: ei, las’ să învețe și 
țăranu o leacă domnește. Dar nu și-au 
tras pe samă, că prin aceasta aduc o pa
gubă îndoită: o pagubă ce o sufere foaia, 
fiindcă în chipul acesta nu i-se sporește 
numărul cetitorilor și în locul al doilea, 
rămânând neînțeleasă de țărani, nu le 
aduce acestora nici un folos. Luați spre 
pildă un nr. din «Poporul Român*  sau din 
«Foaia Poporului*  și le cetiți înaintea 
unui țăran n’o să vedeți câtă sumedenie 
de vorbe sunt, pe cari nu le înțelege; cam 
dă el cu socoteala ce e drept la multe, ce 
vor fi însemnând.

Socoteala asta mai merge acolo, unde 
e vorbă de povestiri sau de noutățile zi
lei, dar acolo de e vorbă unde sfaturi eco
nomice sau juridice, acolo s’a isprăvit cu 
socoteala și un înțeles greșit al unei să
răcii de vorbe domnești, câtă pagubă îi 
poate aduce bietului om.

Sub limba țărănească nu trebue să 
se înțeleagă limba ce o grăiește țăranul 
în anumite părți numai, ci limba țără
nească selecționată, literară, limba în care 
și-a scris povestirile lor măiestre, Creangă 
Ispirescu, Pop Reteganul și alți povesti
tori și scriitori poporali, limba în care se 
grăiește în cele mai curate ținuturi ro
mânești și în care se țes și astăzi poves
tirile și poezia poporului nostru. O po
vestire de a lui Creangă, o înțelge, din 
vorbă în vorbă, ori-ce țăran din ori și ce 
parte a pământului locuit de ai noștri. 
Pentru a stăpâni o atare limbă, nu numai 
în vorbe, ci și în măestria de a-ți împăna, 
de-ați chindisi scrisul cu înflorituri de 
graiu, așa cum țăranul nostru obicinuește 
când și când, trebue o adâncă cunoștință 
a acestei limbi, așa cum grăiește țăranul și 
așa cum o găsim la scriitorii noștri po
porali.

Scurt: țăranului trebue să i-se gră
iască țărănește. Dacă vreai să-i faci un 
bine, sau să-i-1 faci în forma în care-i 
poate trage folosul, sau să nu i-1 faci 
de loc

A doua cerință e cu privire la felul 
de alcătuire. Sub aceasta înțeleg felul de 
gândire, în care se concipează, în care se 
toarnă ceea ce se spune în foaie și — în 
locul al doilea — felul de aranjare, de în
tocmire, de adunare a materialului ce 
vrem să-l publicăm.

S’ar părea că felul de gândire, forma, 
în care-și concipiază cineva ceea-ce scrie, 
e lucru foarte lateral, îmbrăcând odată 
această gândire în haina limbii țărănești. 
Dar nu e așa. Limba e haină, iar ceea-ce 
îmbraci întrânsa, aceea e dătător de ton.

Nu o de ajuns ca să fie numai vorba 
țărănească, ci și gândirea trebue să .fie 
țărănească. Țăranul își ape cercul lui de 
vederi, cam strâmte, și mărginite Ia pu
țină esperiența, așa cum strâmtă și îngră
dită e și viața ce se duce în satele noa
stre. Țăranul încă ’și are felul lui propriu 
de a judeca, de a prinde lucrurile. Tot ce 
trece peste felul acesta simplu dar na
tural de judecată, pentru dânsul rămâne 

' neînțeles. Inzadar îi îmbrăcă. în vorbe fru
moase, într’o limbă țărănească lucruri 
despre care el n’a auzit pănă atunci, 
pentru a căror înțelegere e lipsă de anu-. 
mito cunoștințe premergătoare pe care el 
nu le poate avea, înzadar vei povesti Iu-, 
crurile acestea în forma cea mai frumoasă 
și ușoară, că dânsul nu le va înțelege, 
înțelegerea lucrurilor e înlesnită prin cu
noștințe. Cu cât cineva are cerc de cu
noștință mai mic, cu atât înțelegerea anu
mitor lucruri pentru acela e mai grea și 
țăranul nostru are cunoștințe foarte pu
ține. Și de unde să Ie aibă? Cartea nu 
i-Ie-a dat, căci n’a avut’o, iar tradiția bă
trânească ce a putut să-i dea?

Așadară scrisul trebuie îndreptat nu 
numai după limbă, ci și după feliul de a 
vedea, de-a judeca și de-a prinde lucru
rile, după feliul de gândire al țăranului.

încât e pentru alegerea materialului, 
acesta așa trebuie ales, încât să îmbrăți
șeze toată viața reală a țăranului, cu toate 
lipsurile și neajunsurile ei.

Intre foaie și între cetitorii țărani 
trebue să fie o legătură, cât se poate de 
strânsă. Să i-se pară cotețului de slova, 
bădiucului dela țară, când primește în zi 
de sărbătoare gazeta împăturată frumos, 
să i-se pară, că peana care scrie acolo, că 
gura care dă sfaturi și învățătură, că inima 
care plânge prin slova durerea și nemân- 
găierea lui și a vecinului său ’ de peste 
drum, a satului său și a tuturor satelor 
noastre, să i-se pară, zic. că acest om ce-i 
grăiește dânsului prin foaie, ce-1 luminează,

graiul său flacăra viorie a unei nădăjduiri 
de vremuri mai bune, să i-se pară, să sim
țească că acest iârtat e legat de dânsul 
nu numai prin vorba ce-o spune și prin 
gologănașii cu cari-și plătește gazeta, ci 
prin inima ce toată ș’o pune-n vorbă, prin 
sufletul, prin bunătatea sa ce și-le trimite 
toate, curate și binevoitoare, acestor robi 
cu suflete curate. Să i-se grăiască ca frate 
cătră frate. Să i-se pară țăranului, că din 
rândul lui e acela ce scrie în foaie, să i-se 
pară, că buciumul de deșteptare și de a- 
larmă ce-1 aude, că steagul ce i-se poartă 
înainte spre a i-se arăta cărările, e purtat 
de brațe ce luptă, ce suferă și robotă ală
turea cu dânsul, să i-se pară că din sufle
tele lor, din întunerecul atâtor nemângă- 
eri și năcazuri, a isbucnit flacăra, sulul de 
foc ce-i conduce și povățuește spre bine. 
Numai în acest chip se poate dobândi în
crederea cetitorilor țărani.

Pentru ca această legătură să se câș
tige și mai ușor, e bine să se păstreze 
anumit loc din foaie bucăților trimise de 
colaboratori țărani în formă de scrisori, 
de povestiri, de poesii, de opșaguri țără
nești etc. Și e cu sfat ca foaia să stăruie 
din răsputeri pentru acest lucru.

Deocamdată atâta. Cu alt prilej o să 
vorbesc despre aceia. — și aicea nu înțe
leg anumite persoane, ci o clasă de oa
meni — cari după a mea socotință, sunt 
în stare, mai mult decât ori și cine, de a 
scoate o astfel de foaie poporală. In locul 
al doilea mi-ar plăcea să vorbesc despre 
mijloacele, prin cari s’ar putea lăți o ast
fel de foaie. Pentru d-1 S. C. D. a cărui 
răspuns nu mă îndestulește în multe pri
vințe, îmi mai păstrez încă dreptul unor 
reflexii ulterioare. '

rând’o că îi va împlini cererea, care merită 
toată recunoștința. Fiind balul «Junimii*  
din anul acesta al 25-lea, s’a sărbat în mod 
mai demn și festiv dedicând societatea în
treaga decorație de o eleganță superioară, 
cât și ordinele de dans, amintirii anului 
jubilar al M. Sale. Idea acestei dedicări 
precum și prezentarea unei ordine de dans e 
a d-Iui consilier Călinescu, a cărui năzuințe 
pentru reușita splendidă a balului sunt 
necontestabile.

Un nou proces al »Foii Poporului«t 
«Foii Poporului*  din Sibiiu ’i s’a intenta, 
un nou proces de pressă, fiind încriminat 
articolul »Cu ce suntem datori urmașilor*  
publicat în Nr. 47, dela 1 Decemvrie n. 
1907. In articol se arată cum sunt perse
cutați preoții slovaci naționaliști și cât de 
mult avem să fim noi mulțămitori stră
moșilor noștri, că ne-au păstrat bisericile 
naționale, iar vrednici de ei vom fi numai 
așa, dacă vom lăsa și noi urmașilor noștri 
biserica, școala și limba noastră, curate și 
intacte. Responzabilit.atea a luat-o redac
torul Silvestru Moldovan.

Darul Majtstăței Sale pentru cavale
ria italiană, ce va consta din fundațiunea 
unui premiu, a făcut cea mai bună impre- 
siune în Italia. «Essercito Italiana*  scrie, 
că acest act are fără îndoială un caracter 
politic și e de natură de-a strânge mai 
mult legăturile de amiciție 
Ungaria și Italia. Armata 
plăcut atinsă de acest act, 
o nouă dovadă a prețuirei 
partea monarchiei aliate.

între Austro- 
italiană foarte 
vede într’ânsul 
și stimei din

Petru Suciu.

Baia de sânge din Cernova.
Eri s’a început în fața tribunalului 

Rosenberg pertractarea sumară rela-din
tivă la răscoala din satul slovac Cernova 
din 27 Oct. 1907.

Procurorul statului Belovaniczky a ridicat 
acuză contra a 59 încriminați, dintre cari 
bărbați 32, iar femei 27. Bărbații toți sunt 
majoreni. Dintre femeile acuzate sunt unele 
minore, așa d. e. femeia Adela Ielinec nă
scută Hlinka e numai de 17 ani.

Incriminații, sunt parte țărani, parte lu
crători de fabrici, unicul contabilul luliu 
Schlachta are studii. Ei sunt acum pe pi
cior liber, după ce o parte din ei fuseseră 
deținuți în arest preventiv.

Principalii incriminați sunt: Ioan 
lvanka, Beiu Becek, Wendelin Lajocek și 
Ana Fula născ. Hlinka și încă vr’o trei în- 
vinuiți, c’ar fi condus răscoala. între cari 
sunt femeile lelinek și Fula și alte 2. Unii 
dintre încriminați sunt acuzați, că în noaptea 
de 27 Oct. 1907 au întrat în biserică cu 
forța, punând mâna și răpind 6 candelabre 
și două steaguri (prapore) în preț de 100 
cor. Matei Fula este acuzat, că el ar fi 
lăudat și preamărit agresiunea silnică con
tra autorităților, și că ar fi lipit un placat 
de acest

In
afară de 
turisit a 
gur contabilul amintit afirmă, că el s’ai- fi 
amestecat în mulțime din curiositate, ceea 
ce se desminte prin fasiunile martorilor, 
curncă el ar fi fost chiar matadorul ră
scoalei. Voind apărătorii a învoca momen
tul, că acuzații au voit să abată preoții a 
sfinți biserica, senatul tribunalului a refu
zat a primi aceasta escepțiune, dinpotrivă 
acest ser.at afirmă că s’ar fi dovedit la in
strucție deja că iatențiunea a fost a îm
piedeca cu forța sfințirea bisericei și că 
trebue să se verse sânge.

Procurorul propune a se asculta 60 
de martori. Intre aceștia sunt: solgăbirăul 
Zoltan Preskopi, parochul Martin Pozarik, 
cooperatorul Iosif Fischer, mai departe cei 
13 gendarmi, cei ce au împușcat asupra 
poporului.

sens pe ușa bisericei.
cursul pertractării toți acuzații 
contabilul Iosif Schlachta au măr
fi luat parte la acea revoltă, sin-

Hoi advocațî români în Brașov. înre
gistrăm cu plăcere știrea că d-1 Dr. Con- 

i stant.in Moga, fost timp îndelungat candi- 
I dat de advocat în cancelaria regretatului 
advocat S. Damian, și-a deschis zilele aceste 
cancelaria advocațială aci în 
casa fundatiunei Juga, în care 
calitățile filialei «Albina*.

Vineri în 28 Februarie a. 
Ilariu Hoadrea, fost candidat de 
în Brașov, a făcut censura de advocat în 
Târgu-Mureșului. D-1 advocat Hoadrea, pre
cum aflăm, își va deschide cancelaria de 
advocat în Zernești.

Dorim tinerilor noștri advocați multe 
succese și o activitate rodnică spre binele 
poporului nostru din acest comitat.

Pentru masa studenților români din 
Brașov au intrat: dela ^Furnicai instit. 
de credit și econ. în Făgăraș, 50 cor., dela 
»Zarandeana*  din Boita, 20 cor., dela »Ar
monia < din Cincul-Mare, 20 cor.

Primească generoșii donatori cele 
mai călduroase mulțămite. — Direcțiunea 
gimnaziului gr. or. român din •Brașov.

Căsătoria prințului Bulgariei, in bise
rica castelului Osterștein a avut loc alal- 
tăeri căsătoria prințului Bulgariei cu prin
țesa Eleonora de Reuss-Koestritz. Împăra
tul german a fost reprezentat prin prințul 
August-Wilhelm. După binecuvântare a 
avut loc la curte recepțiunea și s’au primit 
felicitările, apoi a avut Ioc un banchet d© 
60 tacâmuri. Seara s’a dat un dineu întina 
și o reprezentație de gală în sala teatru
lui princiar.

După dorința anume exprimată d® 
prințul, nu s’a făcut în Sofia nici o solem
nitate cu prilejul căsătoriei sale, cu toata 
astea, orașul a fost pavoazat și multe de- 
peși de felicitări au fost trimise de cătră 

l particularii din provincie și din capitulași 
j de cătră autorități.

Ministerial român al instrucțiune! a 
aplicat următoarele pedepse elevilor cari 
au cercat să dea foc liceului «Alexandri*  
din Galați: Teodorovici Ilie din clasa III 
a fost eliminat definitjv, din toate școalele 
publice și private din țară. Pipoș Teodor 
a fost pedepsit la admonestare în clasă și 
12 ore de carceră. lonescu Constantin a 
fost supus la pedeapsa admonestărei în 
clasă.

Brașov, în
se află lo-

c, d-I Dr.
advocat

Un cidoii făGut de societatea acsd. 
«Junimea*  Maj. Sale. Din Cernăuți se a- 
nunță că Mercuri în 26 Februarie, la 12 
oare din zi sa prezentat la Escelența Sa 
d-1 prezident al țării o deputațiune a so
cietății academice «Junimea*  constatatoare 
din d-1 consilier Ipolit Călinescu și preșe
dintele societății d-1 Cornel Cornean, pre
zentând Escelenței Sale o ordine de dans 
lucrată din lemn de mahagoni și încadrată 
în aur masiv cu rugămintea spre a o tran
spune Majestății Șale, ca semn de omagiu 
și loialitate. Escelența Sa a primit depu- ' 

1 mâi ^afabil asigu-
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ce-I mângâie, eare-i aprinde în suflet print ațiunea în modul cel

, Petrecere îll Nâsănd. Doamnele și dom
nișoarele române din Năsăud invită la se
rata costumată-dansantă, care o vor aranja, 
împreunată cu producții variate și cu bufet, 
Duminecă, la 8 Martie st. n. 1908, în sala 
de gimnastică dela gimnaziul din Năsăud. 
Bufetul va fi pregătit și servit de cătră 
doamnele și domnișoarele din Năsăud. Ve
nitul curat e destinat pentru fondul mesei 
studenților dela gimnaziul din Năsăud.

Prețul pieilor. Pieile americane sau 
mai ieftinit cu 2—3 franci decât până a- 
cum. E piața Belgiei, care e dătătoare de 
ton pentru Europa și așa e de sperat, că 
și pe piețele mici nu se va ridica prețul 
lor. Pieile de cai — în lipsă de trecere, au 
preț mai scăzut. Pieile de viței au trecut 
bine. Piei de oi s’au vândut în Budapesta 
săptămâna trecută peste 20,000, cu prețuri
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bune. Piei de capră sau vândut în Bosnia 
vr’o 40,000.

0 Știre de senzație. O foaie germană 
din București spune, că s’ar fî plănuit un 
atentat contra palatului regal rom. La palat 
s’a înaintat o petiție subscrisă de 100 ță
rani din Argeș, cari să roagă de Regele 
să desființeze sindicatul advocaților din 
Argeș, care îi belește de nu mai pot su
feri. Se pune și un termin până Ia 15 Fe
bruarie. Ministrul de justiție a făcut cer
cetare prin procurorul general și rezultatul 
a fost, că un oarecare Negescu ar fi au
torul faimoasei petițiuni, carele a falșificat 
numele pretinșilor țărani. Negescu s’a a- 
restat.

Bandele grecești își reîncep activi
tatea. Dela Florina primește ^Românul dela 
Pind« următoarea veste: D’abia a început 
să se ridice zăpada depe câmpii și antarții 
încep să’și facă apariția. Un călător sosit 
din Grecia comunică, că în Tesalia comi
tetele desfășoară o mare activitate. Se fac 
mari sforțări, ca să se poată organiza cât 
mai multe bande. Numeroși agenți cu- 
treeră cafenele și caută să convingă pe 
toți vagabonzii, ca să se înroleze în bande.

Condamnarea soldaților implicați în 
răscoalele țărănești. Duminecă dimineața, 
la cazarma reg. 6 Mihaifl Viteazu, a avut 
loc o tristă cremonie : degradarea condam- 
naților militari dela Giurgiu de pe timpul 
răscoalelor țărănești în număr de 70. Au 
asistat: comandanții diviziei și brigăzei, 
comandantul pieței, reprezentanții parche
tului militar, întregul corp ofițeresc și de
tașamente din toate trupele din garni
zoană.

Vânătoare de lei. O veritabilă vână
toare de lei se va face în provincia Como, 
aproape de lacul Segrino, în parcul d-luî 
Rădice. Un leu capturat înainte cu câțiva 
aui în Africa, va fi pus în libertate în 
parc, care prin aceasta împrejurare va fi 
împrejmuit c’o enormă sârmă metalică. 
Vre-o treizeci de vânători milanezi vor 
lua parte la vânătoare. Pentru a da vână
toarei mai multă culoare locală se va mai 
pune în libertate o hienă, un porc sălba
tic și o vulpe.

Contesa rusă Varînkow, care a expus 
.acum 2 ani aici în Brașov o serie fru
moasă de tablouri proprii originale, se află 
în trecere prin Brașov, unde se oprește 
azi în 3 și mâine în 4 Martie. D-sa are și 
acum o frumoasă colecție de tablouri atât 
proprii cât și vechi italiano de măestrii 
mari, ear soțul contesei, după cum se a- 
nunță pe pagina a treia, are violine vechi 
italiano cari se pot cumpăra în prețuri 
foarte reduse. Intre acestea se află violine 
pentru artiști numite Goffriller, Stradivari, 
cu ton puternic artistic, Albani cu ton 
dulce, copii franceze după Stradivari cu 
ton puternic, Dălagliani vioară de exerciții 
precum și Scârbi cu ton adânc și mistic.

Un copil Vândut de trei ori. Din Bucu
rești se anunță că acum cinci ani a dispărut 
un copil în vârstă de 2 ani, numit Enache, 
fiul femeei Magdalena Simion Silache, din 
strada Pătrașcu-Vodă Nr. 48 din București. 
Copilul fusese dat, spre creștere, țiganului 
Dtiță Petreanu, din strada Lizeanii Nr. 22, 
care l’a vândut țiganului Nicolae Ion Ni- 
colae, din strada Lăutari Nr. 6, iar acesta 
— la rflndu-i—ursarului Nică Rădueanu, 
din comuna Rumănești (Dâmbovița). Mama 
copilului imediat după ce tinărul Petreanu 
o asigură, că copilul dispăruse, a sesizat 
poliția pentru a se pune pe urmele copi
lului dispărut, dar fără folos. Zilele trecute, 
niște țigani se prezentară femeei Magda
lena Hlache, punând’o în cunoștința peri
pețiilor, prin cari a trecut băiatul ei. Mama 
Se plânse atunci circ. 9, care la rându-i 
sesiză parchetul. Sâmbătă copilul a fost 
găsit și redat familiei, iar cei trei țigani 
fură arestați, după ce au făcut mărturisiri 
Complecte.

0 dramă de amor. In Timișoara s’a 
petrecut o dramă de dragoste senzațională 
Proprietarul din Cips Alfred de Gotthilf 
s’a sinucis, fiind ruinat materialicește; o- 
inul era de 45 de ani. Tot în ziua aceasta 
s’a încercat a se sinucide și Elza Zoldy, 
actrița dela teatrul orășenesc din Timi
șoara. Ea și-a tras un glonț în cap, rănin- 
du-se de moarte. S’a constatat, că între 
ictriță și proprietarul numit au existat 
relații amoroase. Gotthilf promisese ac- 
:riței, că o va lua de soție, — dar fiiind 
•uinat în avere nu-și putu ținea cuvântul 
lat și astfel își puse capăt vieții. Gotthilf 
ipârținea unei famili cu vază din Ungaria 
le Sud, eară actrița este fata scriitorului 
naghiar cunoscut Martin Zfildy. Actrița 
Ta talentată, și a avut în Capitala Buda
pesta de repețiteori role de oaspe.

Omul Gel mai popular uî Chin», știți 
ine este ? Napoleon I. Junimea îl adoară 

și înalți funcționari îl admiră. Un fapt 
foarte semnificativ s’a petrecut în privința 
aceasta anul trecut la Canton In timpul 
unei reprezentațiuni cu chinematograful ce 
s’a dat în palatul vice-regelui, acesta în
suși, care nu era' altul decât Tschoen Hien, 
a comandat dela operator să arate vederi 
militare. Intre vederile ce au fost produse 
se afla și portretul învingătorului dela 
Austerlitz. îndată ce se văzu portretul pe 
pânză, Tschoen se ridică cu ostentațiune, 
alergă la pânză, și îmbrățișă imaginea ma
relui căpitan în mijlocul deliriului întregei 
asistențe. Gusturi de acestea fistichii impe
rialiste, cari pentru timpul când se va 
deștepta și conștiința Chinezilor pe toată 
linia, pot deveni foarte periculoase pentru 
rassa albă.

Un culegător-tipograf român, harnic, 
poate afla imediat condițiune în tipografia 
noastră. Salar după tarif.

Numărul jubilau al „gazetei" se 
poate abona ori și când în decursul 
lunei lui Februarie st. v. a. c. cu ur
mătoarele condițiuni :

In Austro-Ungaria, pentru abo- 
nații „Gazetei" 50 bani, pentru alții 
1 coroană.

In România și străinătate, pentru 
abonații „Gazetei" 1 coroană, pentru 
alții 2 coroane.

Ținem a observa pentru orien
tarea cetitorilor, că favorul, ce se dă 
abonaților foaiei noastre, se restrânge 
la exemplarele abonate. Astfel un 
abonat al ziarului nostru nu poate să 
aboneze cu prețul redus mai multe 
exemplare din numărul jubilar.

Rugăm pe toți câți se intere
sează de a avea numărul jubilar al 
„Gazetei" a se grăbi cu abonarea lui, 
ca să putem stabili pe baza aceasta 
cât de mare să fie ediția. Pentru 
abonamente întârziate nu mai putem 
garanta.

Ge și Gât ia la drum un vapor trans
atlantic. — Un vapor de acesta e cu drept 
cuvânt un orășel plutitor. Pentru cele 
cinci-șease zile de drum, el trebue să-și ia 
de cu vreme de toate și de ajuns. Așa, 
vaporul la Provence care e lung de 190 m. 
încarcă la plecare următoarele provizii: 
Pentru mașinării îi trebuește 3500 tone de 
cărburii; aceasta însemnează 233 vagoane 
de drum de fier. Un tren cu atâtea va
goane ar fi lung de 1900 metri, adică de 
10 ori cât vaporul însuși. Aceasta canti
tate așa de mare de cărbuni o mănâncă 
în șease zile numai cele optzeci de cup
toare ale mașinăriilor. Dar, cu față acestea 
din urmă, nici călătorii nu se lasă mai pe 
jos Cei 400 călători de clasa I, cei 200 de 
clasa II, cei 900 de a treia cer mâncare, 
nu glumă. La aceștia trebue să mai adă
ugăm 135 fochiști, 70 (soutiers), 27 meca
nici care ung, 43 mateloți, 90 servitori, 
6 servitoare, 11 bucătari și ajutori de bu
cătari, 4 brutari, 2 măcelari, etc. Să ne 
gândim, într’un cuvânt că e vorba de hră
nit vre-o 2000 suflete timp de șase zile și 
vom pricepe lesne, cam cât și câte e_ de 
nevoie să aibă vaporul. Făina trebuincioasă 
atât pentru facerea pâinii cât și pentru o 
mie și unu de feluri de prăjituri se ia în 
cantitate de 10000 kgr După pâine vine 
carnea, sau mai bine zis cărnurile. Dintre 
animalole vii se ia 15 boi, 13 berbeci și 3 
porci care se taie la trebuință. Pe lângă 
aceștia se mai ia 2 vagoane de carne de 
tot felul care e păstrată în camere răcite. 
Iată cam din ce se compune această carne 
tăiată: 200 de rinichi, 150 limbi de vacă, 
350 cotleturi, 280 gigouri, 52 capete de 
vițel, 250 picioare de vițel. Pe urmă vin 
mezelurile cu 350 picioare de porc, 50 de 
șunci, 12 butoiașe de ficat și 500 kgr. de 
alte mezeluri.

Dar acestea sunt cărnuri de animale ; 
mai trebuesc păsări; se iau vreo 2000, și 
anume: 450 găini, 450 porumbei, 250 rațe, 
30 gâște, 40 curcani. Nu se uită nici vâna
tul din care se ia 700 prepelițe, 350 po- 
târnichi și 50 fasani. Pentru perspnalul 
inferior se mai încarcă și un vagon de 
slănină sărată.

Peștele nu e uitat nici el. S’ar putea 
zice că se găsește în mare; pentru fel de 
fel de motive însă nu se pescuește pe 
drum. Se ia cam 3000 kgr. pește proaspăt, 
pe urmă 150 homari, 400 duzini de stridii, 
25 kgr. crevete, pește sărat, pește afumat.

Legumele vin la rând cu 10000 kgr. 
cartofi, 600 kgr. morcovi, 500 cepe, tot 
atâtea conopidă, o tonă de fasole, 500 
verzi, 500 ridichi, 2500 lăptuci, salate de 
tot felul. Apoi 2500 kgr. macaroane, fidea.

Cu acestea nu s’a isprăvit însă lista , 
celor de trebuință. Se mai încarcă 25000 
ouă, 1000 kgr. unt proaspăt și tot atât 
unt sărat, 1000 kgr. brânzeturi de totfelul 
și o tonă de grăsime de porc. Mai vin pe 
urmă 37000 cutii de-conserve, 4000 kgr. 
zahăr. 200 kgr. ceaiu, 100 kgr. cafea, 360 
kgr. ciocolată, 6000 portocale 4000 pere, 
4000 mere, 15000 kgr. fructe uscate, 200 
borcane de dulceață, 100 borcane de miere.

Trecând la lichide, după solide, vom 
înșira 2200 sticle de vin obicinuit, 25000 
litri de vin pentru echipagiu, 500 de vi
nuri alese, bordeaux sau bourgogne, 1500 
de sticle și tot atâtea jumătăți de sticlă 
de șampanie. 2000 sticle și 1500 jumătăți 
de sticle de bere, 600 sticle de lichioruri 
și cocgnac, 1800 sticle și 1500 jumătăți de 
sticlă de apă minerală, 1000 de limonadă. 
Nu mai pomenim sutele de litri de unt de 
lemn și de oțet pentru miile de salate. 
Mai punem în lista aceasta un vagon mare 
de lapte trebuincios în atâtea și atâtea 
cazuri.

Pentru încărcarea tuturor acestor 
articole, se cere multă grije și multă bă- 
tae de cap din partea comisarului corăbiei. 
(La nature, 4 Ianuarie 1908).

„Natura* 1 (art. din Febr. a c.)

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 3 Martie Astăzi a fost 

primit în audiență de Majestatea Sa 
ministrul Andrassy, care a raportat 
despre afacerile curente.

Budapesta, 3 Martie. In cercul 
Tiszahât a fost ales deputat candida
tul disidenților Măthe.

Budapesta, 3 Martie. Comitetul 
executiv al partidului independist 
s’a adunat aseară spre a discuta re
vizuirea regulamentului camerei. Ap- 
ponyi și Kossuth au insistat pentru 
revizuirea care, dacă ar fi respinsă, 
ar face imposibilă reforma electorală 
în sensul menținerei situației statului 
ungar național.

AprUlU, 3 Martie. Demonstrațiile 
se țin lanț. Eri au avut loc noui ma
nifestații, cari de data aceasta n’au 
fost îndreptate numai contra guver
nului, ci și contra coaliției. Aseară pe 
la 8 jum. o mulțime imensă a apă
rut în piața Ieliacici demonstrând vio
lent contra banului, a guvernului și 
a Sârbilor și (JDgurilor. Poliția a reu
șit să împrăștie în cele din urmă pe 
demonstranți. Un grup de studenți 
coalițiouiști a demonstrat atunci con
tra lui Frantz Supilo intonând un imn 
patriotic sârbesc. Alt grup de Sârbi 
a îutonat atunci, drept răspuns, un 
imn patriotic croat.

Vîeiia. 3 Martie. »Neue Freie Presse« 
află din Constantinopol asupra situației 
din Macedonia : Bunele efecte ale reforme
lor încep a se simți cu toată opoziția și 
clevetirile elementelor naționaliste șovi- 
niste. Cu toate acestea nu trebue puse 
prea mari speranțe în aceste reforme. Tre
bue recunoscut că autoritățile funcționează 
în mod regulat și că prin controlul inter
național, care a fost introdus, s’a asigurat 
o bună administrație. Reforma gendarmi- 
lor este și ea de mare folos. Totuși acești 
gendarmi sunt puțin numeroși pentru a 
putea fi postați prin toate gările, unde se 
simte mare nevoie de prezența lor. Situa
ția financiară este și ea mulțumitoare. In 
orașe domnește liniște, iar între diferitele 
naționalități domnește pacea. împotriva 
bandelor, cari au operat până mai deunăzi, 
va trebui ca Poarta să ia măsurile cele 
mai severe. Cu toate acestea nu se va pu
tea ajunge la o pacificare completă a re- 
giunei decât atunci când cabinetele din 
Sofia, Atena și Belgrad vor fi determinate I 
a renunța de a se mai folosi de bande.

Petersburg, 3 Martie. Svonurile I 
de dimisiune a primului ministru Sto
lypin sunt falșe. Vestea demisiunei lui 
Stolypin a pornit din cercurile ami
cilor intimi ai acestuia. Reacționarii, 
cari ar fi bucuroși de retragerea lui 
Stolypin, susțin că acesta ar fi spus 
că nu se va putea găsi un om po
trivit în locul lui. Ei mai adaugă că 
eventualul urmaș ai lui Stolypin va fi 
președintele consiliului imperial, Aki- 
mon și în acel cabinet va intra și 
cunoscutul reacționar Grivosi. Octo- 
bristii se îndoesc de retragerea lui'

Stolypin. Stolypin a avut o audiență 
la țar în palatul dela Țarskoe-Selo, 
în care l’a pus în curent pe acesta 
cu situația.

Lisabona, 3 Martie. Regele Ma
nuel II, a primit eri noui scrisori de 
amenințare. Un număr de 15 func
ționari, cari sunt bănuiți că fac parte 
dintr’o conspirație contra regelui, au 
fost arestați.

Petersburg, 3 Martie. Fraudele ce 
se descoperă zilnic par a nu mai avea 
sfârșit. Ziarul „Russ" anunță, că în 
urma unei anchete a ministerului de 
marină a descoperit fraude enorme. 
Toate mărfurile expediate au fost sus
trase și înlocuite cu pietre. Șeful ser
viciului a fost înlocuit.

Madrid, 3 Martie. Agenția „Fobra" 
comunică următoarele: In consiliul de 
miniștrii de eri s’a decis ca regina 
mamă, Maria Cristina să se stabilească 
la Barcelona. Această deciziune a fost 
luată cu consimțământul regelui Alfons.

Cu privire la această hotărâre se 
comunică următoarele din Paris : Re
gina mamă nu pleacă de bună-voie 
din Madrid. Ea a fost îndepărtată de 
la curtea regală din cauza amestecu
lui ei în treburile statului și din cauza 
neînțelegerilor ei cu regina. Guvernul 
și perechea regală au cerut reginei 
mame să se mute la Barcelona. De
prinsă din timpul regenței Maria Cri
stina avea o mare influență asupra 
treburilor politice, și continua și acum 
să se amestece în conducerea trebu
rilor statului. Ea e clericală și bigotă, 
și ducea o politică contra norei sale, 
care este liberală. In lupta aceasta 
dintre soacră și noră, aceasta din 
urmă a învins.

Paris, 3 Martie. Primul ministru 
Clemenceau, ministrul de răsboiu 
Piquard și generalul Lyautey au avut 
eri un consiliu asupra acțiunei mili
tare din Maroc. Se afirmă că consi
liul acesta a găsit greșită acțiunea 
generalului D’Amade și ar fi decis 
întărirea trupelor, din jurul orașului 
Casablanca și a altor localități. In a- 
cest scop șe vor expedia în curând 
la Casablanca alți 3000 soldați încât, 
expediția franceză va cuprinde acum 
în total 10 mii oameni.

Diverse.
Pentru fumători. Un rus, Doctorul 

Kolomcitzev, ne indică un remediu simplu, 
la îndemâna oricui, pentru a se desbăra 
de obiceiul fumatului. Pentru aceasta e 
destul să ne clătim gura cu o soluțiune 
de nitrat de argint 0.25%. Fumând după 
această spălătură țigara îți lasă un gust 
atât de displăcut, în cât pentru mai mult 
timp, pofta de a fuma dispare.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor BranisOfe.

La boale de plămâni
să se folosească Emulsiunea lui Scott 
imediat, care nu numai că vindecă 
părțile bolnave ale corpului, ci dă 
organismului întreg sănătate și pu
tere.

Emulsiunea lui ScoR

aceia, ca ia

este medicamentul cel mai sigur de 
a preveni contra boalelor de plă
mâni. Puterea nutritoare coastă în. 

prepararea ei se între
buințează ingredientele 
cele mai fine, curate 
si fficaoe care există, 1 7 
și prio prep arați un ea 
specifică și nutritoare 
a lui Scott e nu-nu
mai gustoasă ci și ușc.r 
de mistuit. (2)

V«;i’*hiU  numai eu 
marca M’.siriri'Cu,' <-« 
«mim de garanție» 

procH.nirei lui 
ȘcOIT.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se capătă în toate 
farmaciile.
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„AUR0RA“, 
societate de împrumut și păstrare 

an iWăseutl.

Convocare.
Domnii membrii ai societății de 

împrumut și păstrare „Aurora" sunt 
invitați a participa la 
i XXXIV-a adunare generală ordinară, 
care va avea loc Duminecă în 22 
Martie 1908 la 10 oare a. m., în 
localitatea institutului din Năsăud.

Pentru cazul când aceasta adu
nare nu s’ar putea ținea din lipsa 
voturilor recerute, prin aceasta se 
convoacă totodată a doua adunare, 
care va avea loc în 29 Martie 1908 
Ia oarele și în locul fixat mai sus 
în care vor aduce hotărâri valabile 
membrii prezenți.

Ordinea zilei:
1. Deschiderea adunării și con

stituirea biroului.
2. Raportul direcțiunei și al co- 

misiunei cenzurătoare.
3. Sțatorirea bilanțului pe 1907, 

distribuirea profitului, darea absolu
toriului pentru anul de gestiune es- 
pirat.

4. Alegerea alor doi membrii în 
conziliul administrativ pe 3 ani.

5. Alegerea comisiunei cenzură
toare pe timp de un an.

6. Propunerile consiliului admi
nistrativ și eventual alte propuneri 
insinuate în sensul statutului.

2 Violine maestre vechi ita- 
Ijnnf (violins de Concert) să pot cum-
11 alic p&ra foarte avantagios, precum și 
W 3 Violine de școală italiane. 
Amatorii sunt rugați de a veni să le vadă 
Marți și Mercuri. dela 3-6 oare d. a. în 

Villa Kertsch, etagiul I, Nr. 3.

„Familia Română*  
s apare în fie-care săptămână = 

în 16 pagini 
cu conținut ales, și variat și cu 

multe ilustrații. <■'
*

ABONAMENTUL
costă numai 10 cor. pe an în Austro-Ungaria,
12 Lei în. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . România.

*

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA :
Budapesta V. Strada Csâky 23.

1907
10 Februarie

116.264 462

Banca Națională a României
$ it a ați un e sumară.

c t i xz :
J82011962 Reser.metal, aur 95123121 ( 
134212500 „ Trate aur 3853500Q|

1.154,050 Argint și diverse monede .
66.572,539
30.367,072
11.999,921
16 931,624

3 270,12;
5.882,269

610,935
221 365

88 291,523
10.430,692
17.439 107

367 385,573

Portofoliu Român și străin.
*Impr. contra efec. publice 8088300J 

„ „ „ în cont-corent 17511553|
Forțduri publice.............................
Efectele fondului de reaervă
Efect, fond, de amort, imob. și mater. 
Imobile............................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie 
Cbeltueli de Administrațiune . 
Depozite libere .... ...
Conturi
Conturi

curente 
de valori

JP a, s i

1 Februarie.
1908

9 Februarie.

133 845,559
1.559,474

68 815,414
25 927. IS9

?

Năsfiud, 23 Febr. 1908.
(64,8-s.) Direcțiunea.

CONCURS.
La centrala și la filiala noastră 

din O beri a sunt de ocupat dollă 
posturi de contabili, retribuite cu 
salar anual începător pentru fiecare 
de K 2000 și cuartir liber la institut.

Reflectanțis au să-și înainteze 
pană în .16 Martie n. a. c., în per
soană subscrisei direcțiuni petițiile 
lor, instruite eu documente, prin cari 
să-și dovedească atât pregătirile teo
retice de bancă cât și cele practice, 
precum și cunoașterea limbilor uzi- 
t ațe.

Postul e de a se ocupa imediat 
după num ne.

Cluj la 22 Februarie 1908. 
DIRECȚIUNEA 

institutului de credit și economii 
(2_2 „ECONOMUL".

Escriere de licitație și oferte.
Societatea de industrie (Gewer- 

beverein) din Brașov voiește să 
vândă din mână liberă cas< le sale 
aflătoare în strada Porții Nr. 65, in
duse în cărțile fonduare ale Brașo
vului sub Nr 410, numerii topogra
fiei 5470 și 5471/1 a, cari pe de o 
parte prin posiția lor frumoasă și 
favorabilă, pe de altă parte prin 
rentabilitatea lor și prin împărțeala 
lor practică, sunt pentru înființarea 
unui hotel foarte convenabile.

Amatorii de a cumpăra sunt 
rugați să înainteze ofertele ior, corăs- 
punzătoare condițiunilor de vânzare 
stabilite de cătră societate și pro^ 
văzute cu un va diu de 5000 coroaue, 
pănă în 14 Martie a. c. la 12 oare a. 
m. în cancelaria advocatului socie
tății Dr. Oscar Tellmann, strada Vă
mii Nr. 16.

înainte de deschiderea oferte
lor presentate în scris se va ținea, 
în aceiași zi la oarele 3 post meri
diane în localitățile sociețății de in
dustrie, Bulevardul Rudolf Nr. 7, o 
licitațiune orală privitor la aceste 
case, cu care ocasie licitanții sunt 
obligați înaintea iicitațiunei a de
pune un vadiu de 5000 coroane.

Conturile, planurile caselor ce 
să vând, precum și coudițiunile de 
licitație sunt depuse în susnumita 
cancelarie advocațială, unde se pot 
vedea.

La cerere se trimet condițiu- 
mie de vânzare și prin poștă.

(76,1-3.)

12.000,000
22 697,129

3 343,012 
240.660,980 

392,929 
88 291,523

367 385 573

Capital.......................................
Fond de rezervă.........................
Fondul amortis. imob. și material
Bilete de Bancă îu circulațiune .
Dobânzi și beneficii diverse
Depozite de retras....................
Conturi curente.........................

Scomptul 6%
* Dobânda 61/,/'/,.

12.000,001'
24 574,391

3.603,940
258.613,650

345,561
106.343 984

12.000.000,
24.574,391 i
3.603,940.

256 683,890
443,410

106 619,184

♦

3

403.774,815405.481.526

b e

Fie-care posesor a, VLxxei 
r ’răsuri-motor a lui PUCH! -w 
economisește mulți bani șs mai mult uăcaz. 

B'cicle motor:
Siguranță mare :
2 HP. (35Kg.) 2*/ 2,2% 3'/., 4, 5 &6HP.

Automobile:
construcție simplă. Executare solidă:

8/ 9/ 14/ 20/ rrp
/9 /10 /16> /-2S -tlr-

Beuzin. Uleiu. Părți constitutive 
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER, s. “.“k S as
STAililENTUL ACID GARBONIcj

La tipografia și librăria A. Mureșianu 
află de vândare nrmătorele:

Cărți literare apărute din ediția „Minerva, 
Bucuresci. ======

A). Petra-Petrescu. Ilie Marin, istorid- 
ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 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 banî) 20

Ștefan losif, „Credințe." Poesii ă <>or. 1.50 
iăn. Gârleanu-Emilgar, „Bătrânii", 

soh'țe din viâța boerilor moldoveni 1.50 
Eugeniu Boureanul. „Povestiri din 

copilărie". Prt-țul ă . . . cor. 1.50
N. N. Beldiceanu. „Chipuri dela Maha

la" Conține 305 pag. Prețul oor., 1.50 
Vasilie C. Osvadă, „Băncile poporale 

din România" cu un adaus infor
mativ. Prețul 1 cor. (plus 5 b. 
porto)................................................... 1’05

Ion Manolache-Holda. Fețe, portrete 
schițe și nuvele, ediție I. 316 pag.

Prețul Lei 1‘bO 
fl, Chendi. „Fragmente". Un șir de in

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

-<XXXXXX xxxxxxxx>
»Romana«

aste titlul broșurei, care a apărut în 
editura tipografiei A. Mureșianu, cu 
descrierea și ssplioarea dansului nos
tru de salon.

„Romana" dans de oolonă în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 
cu mustea ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefață",) de Tunarul dinDumbrău, 
Popa. — Tipografia Aure) Mureșianu, 
Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, 
hârtie fină și tipar elegant, cu adau
sul unei cble de note (musioa „Roma
nei" cu esplicări) și costă numai 2 
oor. 50 bani (plus 5 bani porto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

„RoMtawa" se pote procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

^xxxxxxxxxxxxxw

a lui MUSCHONG din Baia Buziaș
modern instalat-----  afară

I

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de

5 ACBD CARBONIC S 
natural, chemic .foarte curat, fluid

din izvoarele cu acid carbonic din BăiA dela 
Buziaș r-nnmue în toa'ă lum-a ■ enou fahr- 
carea de apă gazoasă, câreiumarilvr, 

și alte scopuri industriale, 
ț. • .. i- - cu acid carbonic preparat

S Cu 1 III M u artificial și puțin spornic.

Adresa telegramelor-, MUSCHONG BUZIĂSFUROO. Inter. Telef.
Se caută reprezentanți locali aLili.

Servieta demn de îneredere șl eânselențiog 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de */t și '/2 litre.

Cu 8HCces miraculos la suferințe de Inimă, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiu!!

Informații se dau ca plăcere din partea
Muschong’8 Kohlensăure-Werke und 

Mineralwasser-Versandt in Buziasfiirdfi.

„Gazeta Transilvaniei“ eu numerul â 10 fiL 
se vinde la zaraful Dumitra Pup, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremîas Nepoții. *9$

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


