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Inserate
se primesc la Admlnlstrațlune 

Brațov și la următoarele 
BIROURI do ANUNȚURI : 

In Vlenn la M. Dukes Nachf., 
Nux. Augenf'eld. & Emorio Lea
ner, Heinrich Schalek, A. Op- 
nelik Nachf., Anton Oppelik. 
în Budapesta la A. V. Golber- 
ger, Ekstein Bem at. Iuliu Le
opold (Vil Erzsâbet-kdrut).

Prețul InserțlunIIor: o serie 
garmond pe o coloană 10 bani 
.pentru o publicare. Publicări 
?mai dese după tarifă și învo- 
tialîl. — RECLAME pe pagina 
3-a o scrie 20 bani.

6AZETA apare în flecare zl
Aftouameate pentru Ânstio-Uagaila: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei lunî 6 got.
H-rlI de Duminecă 4 oor. pe an.
Penliu România și străiflăiate:
Pe un an 40 franoi, pe șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.

Se prenumeră la toate ofl- 
□iile poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.

AflonanBiitnl pentru Brașov;
Admlnlatratlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Pe un an 20 oor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona- 
inentelo, cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 41 Brașov, Joi 21 Februarie 5 Martie 1908.

Floricele de a?e „împăciuire! ‘.
C’un umor, ce conține totdeodată 

și o fină satiră, părintele protopop 
George Șuta dela Borlești, într’o dare 
de samă despre mersul treburilor din 
Sătmar, pe care o publicăm astăzi la 
loc de frunte, zice :

„Suntem luați la țintă !"
Aceste câteva cuvinte fac lumină 

asupra situațiunei din trecut și pre
zent a celor peste o sută de mii de 
Români din comitatul Sătmarului.

Cea mai nouă ispravă a țîntași- 
lor, — cari socot că „vor face gaură 
în apă și Românii din Sătmar se vor 
trezi într’o bună dimineață Maghiari 
neaoși“ — este — după cum ne mai 
spune părintele protopop — desfiin
țarea catedrelor de limba română de
la gimnaziile ungurești din Sătmar 
și Baia-mare.

Intr’adevăr, dacă a fost să ni se 
dovedească că marele ministru de culte 
și instrucțiune publică al coaliției este 
un geniu, atunci aceasta dovadă ni-a 
dat’o printr’aceea, că a spait uși de
schise, decretând desființarea aminti
telor catedre. A desființa ceeace nu 
există, ori există numai pe hârtie, 
este în adevăr ceva genial.

In Sătmar și Baia-mare s’au fost 
sistemizat odinioară, „când era lupul 
cățăl", chipu conform legei naționa
lităților, și studiul limbei române ca 
studiu obligator pentru gimnaziști, cu 
vr’o câteva oare pe săptămână. A 
fost ce a fost odată, o încercare de 
a se arăta bunăvoință față cu majo
ritatea poporațiunei din acele ținuturi. 
Când însă Dr. Vasile Lucaciu, profe
sor de limba română la gimnaziul de 
stat din Sătmar, și-a luat chemarea 
dăscălească în serios, s’a ridicat în
tr’o bună dimineață toată ceata pa- 
trioților nesăbuiți din Sătmar în con
tra lui, cerând să fie alungat de a- 
colo și catedra să fie cassată. Atunci 
s’a auzit pentru întâia oară în lumea

FOILETONUL >GAZ. TRANS.*

Visîuni profetice.
Nu înțeleg prin acest titlu, profesiile 

lui Isaia, Jeremia, Ezechiel sau ale celor
lalți profeți din Biblie, ci înțeleg efemeri
dele astronomice. Astfel le numia Columb 
într’o epistolă adresată din Jamaica la 7 
Iulie 1503 preacreștineștilor monarchi din 
Spania.

Ce lucru pare mai plictisitor, mai ne
atrăgător, mai sec, decât o carte de loga
ritmi sau efemeridele astronomice, înne- 
cate în cifre?

Realitatea e alta.
Am înainte-mi Anuarul Biuroului de 

Longitudini din Paris, Anuarul Societății 
Belgiane de Astronomie din Bruxella și 
Berliner Astronomisches Jahrbuch. Toate 
trele pe anul 1908. Cele franceze sunt, pe 
jumătate cifre, pe jumătate text. Cel ger
man constă aproape întreg din cifre. O 
fire nervoasă, dar laică, ar resfoi pe cel 
din Belgia, cu oarecare curiositate pentru 
figuri De cel din Paris nu s’ar prea sin
chisi. Iar pe cel din Berlin Par svârli cât 
colo.

Cercând înadins motivul acestei a- 
versiuni, vom alia cu totul altceva. Ne 
vom convinge de adevărul vorbei lui Co
lumb. Să iau un exemplu. In o coloană a 

mare românească de existența și de 
numele .lui Vasile Lucaciu din rapoar
tele înflăcărate, ce se publicau în ziarul 
nostru, și din căldura, cu care pledam 
pentru cauza limbei române în Săt
mar. Lucaciu nu s’a mai putut ținea, 
a trebuit chiar să se ducă din Săt
mar și de atunci nici catedra de 
limba română n’a mai existat în a- 
devăratul sens al cuvântului la gim
naziul din Sătmar. Ce a fost până a- 
cum și în Sătmar și în Baia-mare, a 
fost numai o umbră de catedră a 
limbii române, o vegetare ofticoasă a 
ei, care nu putea să mângâie pe 
Români și să mulțămească pe Ma
ghiari.

Astăzi vine contele Apponyi, și 
ca să se arate vrednic de închină
ciunile cutăror bisericani, debitate la 
persoana lui în casa de sus și de 
jos a dietei, face sfârșit amintitelor 
catedre de limba româna, ca să se 
știe odată clar și limpede cum stăm 
cu ele; iar faptul acesta poate să fie 
foarte dușmănos limbei și neamului 
nostru, dar e cel puțin sincer.

Părintele protopop din Borlești 
are o listă destul de lungă de isprăvi, 
care de care mai caracteristice pen
tru epoca de„ împăciuire "apponyiană.

Mai întâi ne desfășură cu vii 
culori icoana acțiunei de sfrede
lire a droaiei de inspectori unguri, 
cari amenință pe preoții noștri, că’și 
vor pierde de-a rândul ajutorul de 
stat, ce’l primesc, dacă nu vor preda 
la școalele de stat religiunea în limba 
maghiară.

Asta-i semnlamentul zilei, asta 
situațiunea după ștergerea efectivă a 
catedrelor de limba română. Ilustrația 
nimerită a momentului ni-o dă pă
rintele protopop comunicându-ne ca
zul vrednicului preot din Dâmbovița, 
cărui-a ministrul Apponyi i-a supri
mat ajutorul de stat, fiindcă a cerut 
dela catechumenii săi să nu’i mai 
zică după obiceiul romano-catolic, când I
Anuarelor ni se spune declinațiunea Soa
relui la miazăzi medie. Bunăoară:

Faur 18 Deci. australă 12° 1-
> 19 > > 11°40'
> 20 » > 11° 19'
> 21 > > 10°57'
> 22 > 10° 36'
» 23 > > 10" 14'
> 24 » 9° 52'

etc. etc.
Tot cifre seci., cum ar zice

groază de numeri.
Lățimea geografică <? a Geoagiului e 

45’56' Nord:
Ei bine, cu elementele furnisate de 

Anuare pot calcula cu ușurință răsăritul 
și apusul Soarelui pentru orizonul Geoa
giului. Cu ajutorul unei formule din tri- 
gonometria sferică voiu avea:

cos (180° — s) = tang J tang s' unde 
s = unghiul orar, al Soarelui,

J = declinațiunea »
$ — lățimea geografică, a locului. Pen

tru 24 Faur vom avea în Geoagiu: cos 
(180° — s) = tg 9°52' tg 45"56' sau cos 

s = tg 9°52' tg 45 56'.
Trecând la logaritimi:

log cos s = log tg 9 '52' -ț- log tg 45° 56' 
_ (9-233390—10) I 
~ (0-01415 V

log cos s =9'24805—10, de unde 
s = 79° 48' 11" în arc sau 
s — 5 h 10 m în timp. 

îl salută: „dicsertessâk a Jezus Kris- 
tus !“ ci să’i zică pe românește (fie și cu 
barbarism) „Laude-se Isus Christos!"

Amintește d-1 protopop Șuta și 
potca cea mare cu inscripțiile româ
nești, și ne dă o altă ilustrație a li
bertății din țara ungurească, care ar 
fi o bună hrană pentru fantazia bă
trânului poet iubitor de oameni și de 
popoare. Bjornson, care nu mai iese 
din a se minuna și a să ciudi de cele 
ce se pot petrece într’o țară, în mij
locul Europii, a căreia bărbați de stat 
colindă pe la întrunile internaționale 
pentru pacea și prosperitatea popoa
relor lumei

Ceva picant ne mai împărtă
șește d-1 Șuta: rebotezarea pe un
gurește a comunelor din comitatul 
Sătmarului, cari au calificativul de 
Olah, prin care se arată că sunt lo
cuite de Români. Acum nu le mai 
place a zice nici Olah-Hodos și Olah- 
Bozinta, ci vor să stârpească orice 
amintire de „Valahi" și au dat comu
nelor alte nume ungurești. Care ? Nu 
ne spune d-I protopop, având crești
nescul regard de a ne Ieri să ne 
rupem limba.

Pentru încheiere d-sa ni-a rezer
vat, ca să fie mai cu efect — căci 
finis coronat opus — întâmplarea 
„hazlie", cum zice, cu bieții Bran și 
Anderco din Ardusat, osândiți la în
chisoare de 7 zile pentru o hartă, 
pe care erau însemnate localitățile și 
românește. Descoperirea cea mare a 
făcut’o un notar suspendat, care a 
umblat să facă concurență „meritelor 
patriotice" ale celor dela inspecto
ratul regesc, dar și-a aprins paie în 
cap. Așa-i trebue, de ce și-a băgat 
nasul acolo, unde oala fierbe numai 
pentru inspectorul și subinspectorii 
regești, ca neaoșul maghiar Sprenger, 
— cu care protopopul român avu 
extrema indulgență de a sta de vorbă 
asupra numirilor românești ale co
munelor din Sătmar. Păcat de vre
mea perdută !

Ceeace însemnează că pentru orizo
nul Geoagiului. în 24 Faur soarele apune 

la 5 ore 19 minute seara și 
răsare la 6 ore 41 » dimineața

timp mediu civil.
Iată, cum câștigă vieață »cifrele seci« 

din efemeridele astronomice cu ajutorul 
altor cifre și mai seci din cartea de loga
ritmi.

Alt esemplu. D-1 Sandu-Aldea, zice 
într’o nuvelă: Când erau rarițele ca de o 
suliță pe cer, Curpeu fu în picioare.

Și ne povestește măestreșteo întâm
plare din viața țărănească, de pe vremea 
secerei.

Ei dar, ascensiunea dreaptă 
a stelei d din Orion = 5 11 27 m 18 s 
a stelei e din Orion = 5 h 31m 333 
iar pe la începutul lui Iulie, ascensiunea 
drcîptă a Soarelui e 6 11 56 m 27 3 . Diferența 
între Soare și e din Orion (steaua centrală a 
Rarițelor) face deci 1 11 24m 54 ș, cu alte 
cuvinte Rarițele răsar abia cu o oră și 
ceva înainte de Soare, ba pe când ajung 
de-o suliță pe cer, se ivește și Soarele. 
Hărnicia lui Curpeu n’ar fi deci tocmai 
mare.

Exemplele le-aș putea înmulți ad li
bitum, toate lăsând să se întrevadă viața 
incomparabilă, visiunea clară a efemeride
lor astronomice. Columb însuși amenințat 
să moară de foame pe insula Jamaica, îm
preună cu mica sa armată, efemeridele as

O recunoaște și d-1 protopop, 
când își arată curiozitatea să vadă 
odată gaura ce o vor face în apă 
civilizatorii de azi ai nenorocitului 
Sătmar !

Cum vor să cucerească Banffiștii Croa
ția. Nu de mult »Pesti-Hirlap« a publicat 
un articol: ^Cucerirea Croației*  în care se 
zice între altele :

’ »Dacă nu putem convinge pe Croați, 
trebue să’i trântim la pământ, trebue să 
profețim, că Ungaria va avea încă ciocniri 
sângeroase cu Croația, și că Ungaria va 
trebui să cucerească Croația cu arme. Nu 
e neapărat de lipsă, ca în Agram să fie o 
dietă. Legile trebuesc ținute numai față 
cu astfel de națiuni, cari le respectează 
ele însele, bacă Croația nu poate fi gu
vernată constituțional va trebui să se gu
verneze acolo fără constituție-, trebue să în
ceapă odată în Croația lucrarea pozitivă 
a maghiarizărei: este și datoria regelui 
de a face cu — putință maghiarizarea. 
Dacă Croații nu recunosc, că nu pot forma 
lângă Ungaria un stat de sine stătător, ci 
numai o provincie subordinată, atunci să-i 
convingem despre aceasta cu arma!«

Poftească Croații să stea de vorbă cu 
astfel de scrântiți, dacă au timp de pierdut.

In confereDța delegaților ungari, ținută 
alaltăieri seara s’a decis cu privire la propu
nerea delegaților austriaci Latour-Schrafil 
în chestia urcărei lefurilor ofițerilor, că de- 
legațiunea ungară, deși acce’ptează moti
varea propunerei, n’o poate desbate, fiind
că urcarea soldei ofițerilor nu este fixată 
în budgetul comun cu suma recerută și că 
prin urmare delegațiunea ungară nu poate 
lua răspunderea pentru aceste cheltueli 
în forma unor propuneri, ci numai în forma 
unui proiect de credit.

Paraponul koșuthiștilor contra conte
lui Andrassy din cauză^ că la alegerea di» 
Dees s’a ales un'candidat al acestui a (con
stituțional) se esprimă în mod drastic în
tr’o corespondență a lui »Magyarorszag< 
sosită dela locul alegerei, în care se zice, 
că gendarmii, al căror comandant supe
rior este Andrassy, a terorizat groaznic pe 
bieții alegători (ca și când pentru d-1 Hollo 
ar fi acesta lucru nou 1) Zice că pe alegă
tori gendarmii ii încărcau pe cară cu fân 
și îi transportau cu escorta la locul ale- 
gerei (Cel mai nevinovat lucru între mul- 

tronomice îi oferiră mijlocul de a-și pro
cura victualii, declarând Caraibilor, că-i va 
despoia, începând chiar seara aceea de lu
mina Lunei... Abia începu eclipsa,"când Ca
raibii au alergat la el, aducându-i de toate. 
Aceasta fu întunecimea de lună din 1 Mart 
1504, observată în Europa de Ulm de Stoff- 
ler; din Niirnberg de Bernad Walter și 
ajunsă în Jamaica la 6 ore seara.

Ce poate fi mai captivant decât »ce- 
tirea în viitor*  a calculelor astronomice? 
Cine poate rămânea indiferent, când anua
rele și determinările astronomice îi spun, 
că la începutul anului 1910 ne revine co
rnetul Halley sau că în .15 April 1912 se 
va vedea din părțile noastre, o eclipsă a- 
proape totală de Soare, iar în 15 Faur 
1961 și în 17 August 1999 câte una totală ?

Generația noastră se va primeni pe 
de întregul până la fenomenul din urină 
— corpurile cerești își vor continua mer
sul și învârtirile, cu totul indiferente dacă 
ne-am pomenit sau ba. Privirea contem
plativă a astronomului vede și mai de
parte, în zarea viitorului... Făimosul cornet 
din 1811, cel mai frumos din secolul XIX, 
nu va mai reveni în fața Pământului de
cât prin anul 4876. Penultima-i apariție 
datează din 1254 înainte de Christos, de 
pe timpul războiului din Troia. Atât face 
câte-un an al acestui cornet. Pentru el nu 
e nici' mai scurt, nici mai lung, declini 
sunt anii pământești pentru noi. Lucrarea 
monumentală »Kanon der Finsternisse*  a 
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tele abuzuri, ce le săvârșesc gendarmii, 
decând au ajuns ei păzitorii ordinei și a- 
deverații diriguitori ai alegerilor în Țara 
ungurească !)

Cum merg treburile în Sătmar.
Borlești, 29 Febr: n. 1908.

Suntem luați la țântă.
Dacă nici acum nu se va face gaură 

în apă, și nici după aceste nu se vor scula 
într’o dimineață frumoasă, ca Maghiari 
neaoși cei peste 100,000 de Români din 
comitat — atunci Sătmarul e vrednic de 
numele, cu care l’a cinstit pe Ebtvos Ka- 
roly un condeputat în parlamentul din 
Pesta. Și cum nu ?

Marele ministru de culte al coaliției 
a desființat catedrele de limba română pe lângă 
gimnaziile din Sătmar și Baia-Mare. Cine ar 
și mai avea lipsă de aste, când și așa în 
cealaltă lume; nimeni nu va mai vorbi în 
astă limbă ?

Inspectorii noștri, ieșiți din niște bieți 
dascăli dela sate, și ridicați azi la rangul 
de »măria sa«, nu se mai pot conteni a 
striga cătră Ordinariatele (conzistoriile) 
române: Quos ego? Deși inspectorul Bod
nar căpătă un bobârnac puternic dela Or- 
dinariatul din Oradea-Mare, dar năravul 
dela fire n’are lecuire; căci în curând iară 
luară de scurt pe Ordinariatele din Gherla 
si Oradea, îndătorându-i ca în termin de 
8 zile să notifice, cari dintre preoți nu 
vreau a propune religiunea în limba ma
ghiară la școlile de stat, ca renitenților 
să li să detragă onorarul de 80 coroane 
dat de stat.

Astai, asta, dar preotul din Dâmbo- 
vița Demetriu Ciontea, a pățit’o și mai, 
pentrucă ministrul de culte i-a detras aju
torul pe motiv, că a pretins dela copii de 
școală, că pe el numai românește: »Lau- 
dă-se Isus Christos*  să-l salute. Avis fra
ților preoți !

*) Dăm loc articolului de mai sus, pe oare 
îl primim dela un fruntaș al nostru, pe care-1 cu
noaștem ca om serios, care nu urmărește deoât 
prosperarea institutului „Racoțana“, la care sunt 
aproape numai Mărgineni (foști oieri) ea ac
ționari, cari nu pot judeca cum se cade aface
rile. Cu toate astea, trebue să lăsăm toată răspun
derea pentru cele scrise autorului corespondenței.

Red. „Gaz. Trans.“

In vreme, când atâta se vorbește des
pre întregirea congruei, vă puteți convinge, 
cum poate fi și capra sătulă și varza în
treagă. Ce minunată reclamă pentru străi
nătate, când legea stătorește 1600 de cor. 
și pentru popii valachi, iar în realitate ți 
să ia și aceea, ce ai avut.

*

Inscripțiile românești, undo au mai 
fost le-am șters. Mai bine așa, decât alt
cum. Mai ciudat este cazul, cu inscripția 
de pe crucea ridicată de poporenii din 
Sănislău, Reprezentanța acestei comune, cu 
sediu protopopesc și cu peste 2000 de lo
cuitori români cu stare bună, a adus un 
concluz aproape unanim, că în interiorul 
comunei nu-i permis a se folosi de inscripții 
— decât în limba statului. Acest concluz 
neapelat de nime, a fost aprobat și de vice- 
comitele Sătmarului. In anul trecut, când 
poporul român a ridicat o cruce piatră 
și a gravat pe ea o inscripție românească, 
primăria comunală pe baza concluzului a- 
mintit, a șters de pe cruce inscripția ro
mânească.

Avem în comitat un inspector, trei 
subinspectori și Dumnezeu mai știe câți 
vizitatori ministeriali, cari cutreieră satele 
în toate părțile; dar așa se vede că nici 

vestitului astronom Th. von Oppolzer cu
prinde, în 242 tomuri-folio, 10 milioane 
cifre determinând 8000 eclipse solare și 
5200 eclipse lunare, ivite din 1207 a. Chr. 
până astăzi și cari se vor ivi de azi până 
în anul 2163. Această lucrare a reclamat 
o muncă uriașe, la care s’au înrolat ani 
de-a rândul zece calculatori iscusiți.

Dar mai sunt destule crestături cu
prinse în efemeride. Procesiunea echinoc- 
țiilor ni-se arată abia cu 50" 26 pe an, 
dar în periferia completă a ceriului, sunt 
360° sau 360X60X60=1296000", ceea-ce 
ne spune, că tura completă a precesiunei 
se îndeplinește în vr’o 25800 ani.

Linia apsidelor (osia cea mare a or
bitei terestre) se deplasează an de an, fă- 
făeând un ocol întreg în 21000 de ani.

Renumitul astronom francez Lever- 
rier (1811—1877) a calculat termenul me
diu al lungimei anului tropic pe un period 
de 30,000 ani. Pe această bază (=365 zile, 
5 ore, 48 minute, 45 secunde) se poate în
tocmi calendarul până Ia anul 30,000 al 
erei noastre, fără să ajungă în contrazi
cere cu Soarele !

Lung timp... pentru vieața noastră 1 
Până atunci, de bună seamă, Parisul, Lon
dra, Budapesta, Bucureștii, vor ajunge în 
cenușa trecutului... Nu vor mai exista nici 
Francezii, nici Englezii, nici Nemții, nici 
Italienii, nici Rușii, nici Ungurii, nici Ro
mânii, după — cum nu există astăzi Dacii 
sau Colții; Schiții Sau Longobarzii. Eveni- 

acest aparat mare pedagogic nu îndestu- 
lește lăcomia acestor guvernanți, ci tre
buia să-și părăsească sediul și fișpanul Fa- 
lussy Arpad și în tovărășia prezidentului 
societății Szechenyi, a primarului și a că
pitanului de poliție din Sătmar — să facă 
excursiuni de studiu pe sate, nu doară ca 
să constate mersul învățământului, ci pro
gresul maghiarizării, căci altcum ce co
mun ar avea aceștia, decât scopul indicat? 
Au domnii vreme la toate. Prezența lor 
înoficiu nu o reclamă nimica, alegeri nici 
de oficianți comitatensi, nici de deputați 
dietali nu sunt în curgere — administrația 
merge strună în comitat, de când Kaffka 
a trecut la penzie.

Bieții dăscăli nu mai pot sta pe pi
cioare de frica atâtor pedagogi. In toamna 
anului trecut inspectorul regesc a propus 
ministrului de culte înființarea încă a 93 
de școli de stat — pentru contrabalansa
rea tendințelor naționaliste și și socialiste 
de prin comitat. Domnii aceștia atâta îl 
zugrăvesc pe dracu pe păreți, până ce 
odată le va striga în urechi: >Eată aici 
suntc!

Comunele încă au căpătat în 1908 o 
vignetă nouă, nume nouă la pronunțarea că
rora te gândești că ți se rupe limba. Nu
mirile de Olah-Hodos și Olah-Bozinta au 
fost eliminate cu desăvârșire; piui, ce urât 
mai sunau la ureche: olâh și iarăși olâh.

La locul acesta îmi vine în minte o 
întâmplare hazlie. Bietul Bran și Anderco 
din Ardusat au fost osândiți Ia închisoare 
de 7 zile, pentr’o hartă, pe care erau în
semnate localitățile și românește. De 30 de 
ani, de când cercetează inspectorii școala 
din Ardusat și cu ochii lor de Argus n’au 
fost în stare a descoperi în școala de acolo 
harta asta primejdioasă. A trebuit să le vină 
în ajutor notarul suspendat Komordczy — 
ca să mântuiască patria de aceasta mare 
primejdie. Să afirmă, că de când a făcut 
Komcroczy Peter, aceasta mare descope
rire, personalul dela inspectorat e foc de 
mânios pe Komoroczy, și n’are alt nume, 
decât: »Petru făt-frumos«.

Și ce ironie I Subinspectorul Spren- 
ger care mergea să visiteze școlile, trecea 
și prin Borlești, și mă roagă să-i spun, ce 
nume românesc au : Mezb-Aranyos și Le- 
nard-falu, că pe ori și cine întâlnește în 
drum și întreabă după numele acestor 
sate, nimenea nu e în stare a-i spune, în 
care parte a lumii se află? Ardusatul e 
numai 4 chil, de Borlești și dacă Sprenger 
se uita în harta lui Bran — că pe acolo 
era să treacă, afla pe ușor că Mezo-Ara- 
nyos. e Arieșul de Câmp și e așa de a- 
proape de Ardusat, încât de ai striga una 
bună din Ardusat — tot Arieșul te-ar 
auzi. I-am spus apoi subinspectorului, că: 
Balotafalu e Aciua, Olahujfalu e Burești, 
Mezd-Aranyos e Arieșul de Câmpie, iar 
Lenardfalu e Recea — astfel și-a compus 
d-l subinspector o hartă cu numiri româ
nești — pentru care hartă Bran și An
derco suferiră 7 zile de închisoare; dai*  
înzadar domnii noștri și de aci încolo vor 
încerca a face gaură în apa, căci ei numai 
una știu și nici aceea nu e bună.

George Șuta.

mentele trecutului și ale viitorului nu vor 
avea alți martori decât globurile învăpă
iate ale ceriului, nu vor avea altă oglindă 
decât sborul cadențat al planeților, licări
rea nepătrunsă a Universului.

Toate faptele relevate până aci, efe
meridele le exprimă în câteva șire. Lapi
dar. Laconie. In cifre și iar în cifre. Avem 
trebuință să le știm sloveni, pentru a 
stoarce vieața din ele, precum Moise a 
scos, cu bagheta sa magică, apă din stâncă.

Ceriul îl poate vedea flecare, dar rari 
au ocazia să-l privească prin instrumente 
de precizie. Cartea Tăriei e deschisă pen
tru toți, dar ne trebuesc povețe și îndru
mări pentru a o putea ceti.

Regretatul B. V. Vermont, publica 
mai anii trecuți efemeride astronomice 
pentru București. Câți le cunosc ? Astăzi 
ar fi de așteptat ca specialiștii dela cele 
două Universități românești, astronomi și 
calculatori, împreună cu Societatea Astro
nomică din București, să publice an de an, 
de timpuriu, câte un Anuar Astronomic, 
în felul celor publicate de Societatea Bel
giană de Astronomie. Publicația ar aduce 
mai întâiu servicii indispensabile calenda
risticei noastre, care ades pipăe orbiș în 
toate calendarele străine, reproducând tot 
felul de date nepotrivite pentru regiunile 
noastre.

Ghenar, 1908.
Gavr, TodiGa.

Din delegația austriacă.
Discursul bar. Al. de Hormuzachi.

— Fine. —

Dați-mi acum voie, d-lor, să trec la 
tema, care m’a făcut să i-au cuvântul, fiind 
obligat a da aici expresiune unor anumite 
dorințe. Aceste dorințe nu ating numai 
poporul român din Bucovina, pe care-1 re- 
prezent, ci cercuri cu mult mai largi.

Ași dori să aduc în discuție chestiu
nea preoților militari gr. or. In Austro- 
Ungaria trăesc 4.160,000 gr. or., adecă 88% 
din întreaga poporațiune a țării și anume Ro
mânii și o parte a Rutenilor din Austria, 
apoi Românii și Sârbii din Ardeal. Ches
tiunea aceasta privește în parte și pe 
credincioșii bisericei greco-catolice, a cărei 
sărbători coincid, precum se știe, cu săr
bătorile gr. or. Credincioșii greco-cat. sunt 
cu totul 4.950.000, adecă 10’50/0 ai popo- 
rațiunei țărei și anume Rutenii din Aus
tria și Ungaria și o parte a Românilor 
din Ungaria. In raport cu numărul locui
torilor este de sine înțeles și numărul sol- 
daților aparținători acestor confesiuni în
semnat.

Trebue să constat însă cu durere, că 
administrația de răsboiu dă cu mult prea 
puțină atențiune obiceiurilor și necesități
lor religioase ale credincioșilor bisericei 
gr. or. Deși regulamentele existente recu
nosc egalitatea tuturor confesiunilor, ace
ste regulamente nu se execută în măsură 
satisfăcătoare. In înțelesul regulamentului 
de serviciu are să se facă posibilă tuturor 
soldaților, aparținători diferitelor confe
siuni, participarea Ia serviciile divine pre
scrise. Se prevede, ca după putință chiar 
și trupele, grupate după confesiuni, să fie 
conduse cel puțin odată în lună la bise
rică. Mai mult chiar. Mi s’a comunicat, că 
există un ordin pentru preoțimea militară, 
care deobligă pe preoții acatolici, să pre
zinte la începutul fie-cărui an autorității 
militare un conspect al sărbătorilor, pen- 
truca pe baza acestui conspect forurile mi
litare să poată designa sărbătorile, ce au 
să se țină.

Nu știu dacă corespund întru toate 
datele amintite. Fapt este însă că obser
varea sărbătorilor lasă în genere mult de 
dorit. Sărbătorile gr. or., adecă cele româ
nești, rutene și sârbești, nu sunt luate în 
considerare în armată. La cele mai mari 
sărbători, precum sunt Crăciunul, Pastile, etc., 
soldațti gr. or. trebue să facă serviciu.

»Printr’o astfel de procedere soldații 
gr. or. se simt nu numai jigniți în senti
mentele lor religioase, dar se simt chiar 
disconsiderați față de camarazii lor de alte 
confesiuni. De exemplu la alte confesiuni 
creștine — vorbesc de referințele din Bu
covina, care-’mi sunt cunoscute — se țin 
de Paști vacanțe începând cu ziua de joi 
până Marți. Soldații gr. or. din Bucovina 
au liber numai de Sâmbătă până Luni di
mineața. Ba să se fi întâmplat chiar, că o 
inspecțiune de casarmă s’a fixat pe Dumi
neca Paștilor, prin care fapt soldaților li s’a 
denegat chiar și libertatea obicinuită în 
zile de Dumineci.

Un alt rău, pe căre trebue să-l rele- 
vez, este lipsa de preoți militari gr. or. In 
toată Austro-Ungaria sunt numai doi așa nu
miți protopopi campestri (Felderzspriester). 
Unul cu sediul în Lemberg, celălalt în Si
biiu; preoți campestri (Feldkuraten) nu
mai „în Sibiiu, Serajevo, Budapesta, Timi
șoara, Agram, Viena și Graz. In întreaga 
Bucovină, o țară locuită în mare prepon- 
deranță de populațiune gr. or., unde sunt 
dislocate două regimente, unul de linie 
Nr. 41 și regimentul teritorial 22, în 
cari sunt înrolați în majoritate covârși
toare soldați gr. or., nu există nici un sin
gur post sistemisat pentru un preot mili
tar. Funcțiunile bisericești (spoveditul, în
mormântatul, etc.) le împlinește un așa nu
mit preot subsidiar. Aceștia, neprimind o 
remunerațiune fixă, ci numai niște venite 
minimale, fac serviciile lor mai mult din 
bunăvoință, prin urmare aeeastă funcțiune 
a lor ei o consideră numai ca o funcțiune 
laterală, fiind angajați în serviciul civil.

Și mai puțin îmbucurătoare e situa
ția la acele regimente, cari având înrolați 
soldați gr. or. din Bucovina, sunt dislocate 
în afară de Bucovina. La aceste regimente 
nu se consideră de loc sărbătorile. (Orato
rul aduce ca exemplu regimentul de dra- 
goni Nr. 9, recrutat din Bucovina, dar dis
locat în Galiția, la care sunt cu totul dis- 
considerate sărbătorile). „La aceste regi
mente înmormântările se săvârșesc cu aju
torul unui sergent" I

Oratorul se ocupă apoi cu situația 
materială a preoților militari, constatând 
că aceștia pot avansa cel mult pănă la 
rangul de căpitan cl. I, fiindcă alte pos
turi mai superioare nu există. N’ar fi oare 
posibil, întreabă oratorul, ca să se nu
mească, ca și la. celelalte confesiuni, în 
ministeriul de răsboiu un organ de con- 

trolă, un referent al bisericei gr. or., care 
să supravegheze îngrijirea religioasă a 
credincioșilor gr. or.

Oratorul trece apoi la școalele de 
cădeți și constată că în aceste școli săr
bătorile gr. or. nu sunt considerate ca 
zile libere, că numărul profesorilor de re
ligie (sunt cu totul numai doi) este foarte 
mic. Unul dintre aceștia se află în Ka- 
menitz, iar altul în Croația. In ce privește 
învățământul religiunei oratorul face ur
mătoarea constatare: >In înțelesul unui 
principiu, recunoscut de ministeriul de 
răsboiu, învățământul religiunei are să se 
facă în limba maternă a elevilor. Aceasta 
însă nu se întâmplă din causa că elevii 
gr. or. și anume Sârbii și Românii, au 
împreună oare. Profesorul de religie din 
Viena este un Român, cel din Kamenitz 
un Sârb. Românul nu știe sârbește, iar 
Sârbul nu știe românește, prin urmare 
ambi preleg — în limba germană (Ilari
tate). Poate este posibil, de a sana a- 
cest rău.

„lnvățământullimbei este deasemenea 
foarte puțin băgat în samă. Sunt, precum 
știm, numeroase regimente, cari sunt a- 
proape exclusiv sau în preponderanță ro
mânești, și totuși nu este dată ocasiunea 
la nici o școală să se cultive această 
liuibă. La regimentele, pe cari le cunosc, 
trebue să constat, că d-nii ofițeri își dau 
cea mai mare silință, dacă rămân mai 
mult timp la aceste regimente, să învețe 
limba românească și aceasta le și succede 
adeseori. Totuși ar fi însă bine, dacă s’ar 
lua în considerare în măsură mai mare în 
școalele de cădeți, cultivarea acestei limbi.

»Chestiunea limbei de regiment să 
nu fie considerată ca politică, căci e doar 
clar, că ea este de o deosebită importanță 
pentru soldați. Ca să fie însă apreciată 
după merit limba de regiment, prima con- 
dițiune este, ca ea să fie vorbit^ de ofi
țeri. Unul din colegii mei poloni a cerut, 
ca unele obiecte să fie predate în școlile 
de cădeți în limba polonă. Eu sunt mai 
modest și a^și dori ca cel puțin învăță
mântul religiunei să se facă în limba ma
ternă a respectivului elev.

Oratorul încheie discursul său ară
tând importanța religiei pentru creșterea 
feciorilor în timpul serviciului militar și 
apelează Ia administrația de răsboiu să ia 
în considerare, după putință, dorințele ex
primate de dânsul.

Dela adunarea generală
a ,,Racoțanei'‘.;)

O rugare cătră «Solidaritatea».
1908 luna lui Februarie.

Adunarea generală a institutului de. 
credit și ecnomii »Racoțana« s’a ținut în 
Șeica mare (lângă Sibiiu) la 22 Februarie 
n. cu 9 puncte în program.

Punctele 1—6 au trecut repede. Ur
mează punctul 7, adecă alegerea direcțiu- 
nei pe un period de 6 ani. înainte de a 
descrie alegerea aceasta e lipsă a face pu
țin comentar.

fu direcțiunea acestui institut au fost 
ales de mai mulți ani și d-l Lisai I. con- 
tabilul-șef al »Albinei«, care cajcapacitate 
financiară era privit de fala institutului. 
Aveam motiv de a-1 privi de atare, căci 
după cât știu, la toate ocasiunile ținea 
strict la principiile sale puritane, pe cari 
noi »laicii« vedeam a se valora și la cela 
administrative.

De esemplu : în anii trecuți cu oca
siunea desbaterei unei afaceri a institutu
lui spunându-și și cassariul (membru în 
direcțiune) părerea sa — i-a spus d-l Lisai 
verde, că cu proxima alegere cassariul tre
bue să rămână afară din direcțiune, moti
vând : >că la »Albina« nici d-l Cosma ca 
director executiv nu e membru al direc- 
țiunei«. Tot pe acest motiv se zice că ar 
fi respins în anul trecut întregirea direc- 
țiunei cu contabilul.

Frumos principiu, la care d-l Lisai a 
ținut cu tărie și era foarte consecuent.

Dai- știe Dumnezeu cum, cum nu} 
d-l Lisai se vede a mai abandonat ceva 
cât de puțin puțintel din principiul său 
puritan în aceasta privință.

Cu ocasiunea alegere! direcțiunei din 
acest an contabilul institutului face pro
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punerea să se aleagă lista cetită de dân
sul, pe care figurau între cei 7 membrii 
—• 5 oflcianți de ai institutului.

Convingându-mă înainte de ședință, 
că alegerea în sensul acesta e deja pregă
tită — am declarat că eu mă rețin dela 
vot. La întrebarea președintelui, dacă are 
oineva ceva de obiecționat — se scoală 
d-1 loan Axente preot și observă, că după 
părerea dânsului nu e corect a se alege 
majoritatea copleșitoare a direcțiunei din
tre funcționarii institutului.

Am avut noroc cu d-1 Lisai ca sin
gurul membru specialist present — care 
a binevoit a clarifica pe laicul d-1 Axente, 
că: »aici la »Racoțana« se poate face es- 
cepțiune...*  mai mult nu am auzit căci 
vorbea numai dânsului. Direcțiunea s’a 
ales după cum a fost propunerea contabi
lului, deci oficianții dela centrală toți trei 
(directorul executiv și ca președinte, con
tabilul și cassariul) sunt membrii în direc
țiune și doi oflcianți dela filiale.

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

Văzând eu lucrurile stând așa — cred 
ca adevărată escepțiune fără păreche — am 
făcut propunerea că, deoarece în urma a- 
legerei direcțiunei efectuită cu majoritate 
covârșitoare dintre'luncționarii institutului 
— §31 din statute cade dela sine și nu 
mai are nici o valoare — să se aleagă o 
comisiune de trei, care să vină la aduna
rea generală proximă c’un proect de mo
dificare, fiind și alți paragraf! cari vor tre
bui modificați.

Paragraful 31 sună: »Direcțiunea re
prezintă societatea față cu autorități și cu 
a treia persoană, decide și dispune în 
toate afacerile societății, care nu sunt re
zervate expres adunării generale, denumește 
pe directorul executiv și la propunerea 
acestuia pe funcționarii și servitorii socie
tății, le fixează salarele și competințele, sta
bilește condițiunile și regulamentele pen
tru operațiunile societății, determină în
trebuințarea capitalurilor, supraveghiază 
conducerea afacerilor, decide crearea și 
suprimarea de filiale, revede cassele, sta
bilește bilanțul, face propuneri pentru di- 
videndă și prepară toate chestiunile ce 
sunt a se desbate în adunarea generală.

»Tot de competințele direcțiunei se 
ține suspendarea și demisiunea directoru
lui executiv, a funcționarilor și servitorilor 
societății,

Comisiunea de 3 pentru modificarea 
statutelor s’a ales.

Dar ce să vezi ? Adunarea generală s’a 
■ținut înainte de amiazi — iar după amiazi 
s’a întrunit direcțiunea nouă și a ridicat 
salarele oficianților, după cum audsumma 
summarum cu 80%.

Deși d-1 Lisai dealtădată grăbea a se 
reîntoarce cu trenul dela amiazi la Sibiiu, 
căci timpul îi era scump — astădată a bi
nevoit a jertfi încă o jumătate zi, ca să 
poată lua parte la ședința direcțiunei.

Unii dintre acționari auzind încă în 
ziua aceea de cele întâmplate în ședința 
direcțiunei, s’au mirat mult de îndrăsneaia 
aceasta și m’au însărcinat să protestez în 
numele lor; — deci protestez în numele 
16 acționari contra urcărei salarelor ofi
cianților, efectuită de ei însuși.

După cele înșirate nevoind a face uz 
de § 189 din legea comercială — rog pre 
factorii binevoitori ai institutelor noastre, 
mai cu seamă pe »Solidaritatea*,  să bine- 
voiască a ne da acționarilor »Racoțanei*  
următoarele deslușiri la întrebările:

1) A fost corect că s’a insistat a se 
alege în direcțiune dintre 7 membrii — 5 
oflcianți, având noi statute cu dispoziții ca 
§ 31 citat mai sus?

2) Alegându-se astfel direcțiunea și 
declarându-se § 31 ca căzut și fără va
loare, a fost corect pasul direcțiunei cu 
urcarea salarilor — motivându-1 cu aceea 
că § 31 e încă în valoare până la schim
barea statutelor?

Răspunsul binevoitor rog a mi se da 
în >Gazetă«, căci calea aceasta am ales-o 
cu consimțimântul prealabil al d-lui Lisai, 
și poate vor mai trage folos și alții din 
ele, căci Doamne Dumnezeule mulți »Iaici*  
mai suntem la institutele noastre.

Un acționar.

ȘTIRILE ZILEI.
— 20 Februarie v.

Slovaci naționaliști condamnați și per
secutați. Curtea cu jurați din Pojun a 
condamnat pe redactorul dela »Ludove 
Noviny*,  Iosif Matuskovich la 4 luni tem
niță de stat și 400 cor. amendă, iar pe Paul 
Oifferski pentru alt articol >panslav« din 
Ludove Noviny*  la 5 luni temniță de stat 
și 600 cor. amendă.

Dep. Paul Blaho a fost dat în judecată 
pentru agitație contra naționalității ma
ghiare. Dieta maghiară i-a suspendat drep

tul de imunitate pentru a putea fi chemat 
la pertractare și pedepsit.

Numire. Medic primar al spitalului 
din Brașov a fost numit de cătră viceșpa- 
nul orașului Brașov, la propunerea comi- 
siunei sanitare orășenești, medicul secun
dar al spitalului d-1 Dr. Alfred Jekelius.

Mărirea soldei ofițerilor inferiori din 
România. D-1 gen. Averescu, ministrul de 
războiu — scrie ^Viitorul*  — a luat de- 
cisiunea să mărească solda ofițerilor in
feriori.

Școală grănițerească trecută la stat. 
Școală grănițerească din Lăpușnicel, scrie 
^Drapelul*,  eșind inspectorul la fața lo
cului a trecut în administrația statului. 
Unde a fost d-1 Burdea?!

Reuniunea română de cântări și mu
zică din Lugoj arangează Sâmbătă în 7 
Martie (23 Febr.) un concert sub diriginta 
d-lui loan Vidu.

Programul: 1. Teodorescu : »Dochia«, 
cor mixt. 2. I. Vidu : »Rar cum este....«, 
melodie veche, aranjată pentru cor mixt. 
3. I. Costescu: »Mamei o cunună*.  4. D. 
Vassiliu: »Drum bun«, coruri bărbătești. 
5. a) Mendelssohn: «Nocturna »Sommer- 
nachtstraum*,  b) Beethoven: Andante 
^Simfonia Nr. 1« executată de d-șoara Ela 
Ioanoviciu (violină) doamna Maria Bra- 
nisce (pian) ’și d-na Elena Dobrin (har- 
moniu). 6. I. Costescu: »In natură*,  cor 
mixt cu acompaniament de pian. 7. a) Gol- 
termann : »Trio*.  b) Gounod: » Ave Maria*,  
executate de d-1 Zeno Besan (violoncel) 
și d-na Maria Branisce (pian). 8. I. Vidu: 
»Negruța« cor mixt, solo mezzosopran: 
D-șoara Ana Blaj si solo bariton: Iosif 
Bireescu. 9. I. Vidu: »Coasa«, cor mixt 
poporal. 10. I. Vidu : »Ruinita«, marș ve- 
chiu, aranjat pentru cor mixt.

Accidentul automobilului princiar. După 
cum se anunță, copilul Ionel Dobrea, care 
a fost călcat zilele trecute de automobilul 
princiar, este aproape vindecat. Epi la orele 
12, Prințesa moștenitoare și mica prințesă 
Maria l’au vizitat la spitalul Colțea.

0 călătorie de studiu a unui oficer 
român. Din București se anunță că d-1 lo- 
cotenent-comandor Pantazzi, unul din cei 
mai valoroși ofițeri ai marinei militare ro
mâne, va întreprinde o călătorie de studii 
în Extremul-Orient. D-1 l.-t comandor Pan
tazzi va părăsi țara la 21 Februarie v. 
plecând dela Constanța, Alexandria, Cane, 
Port-Said, Suez, Aden, Colombo, Bombay, 
Dehli, Benareș, Calcuta, Madraș, Penang, 
Singapoor, Hongkong, Canton, Manila și 
insulele Filipine, Iokohama, Tokio, Naga
saki și celelalte porturi ale Japoniei, Ho
nolulu (Hamai), San-Francisko, San-Ange- 
las, New-Orleans, Mobile, fluviul Missisipi, 
Saint-Sanis, Chicago, New-York, Geneva și 
Constanța. D-1 l.-t comandor Pantazzi va 
fi probabil însărcinat cu o misiune în Ja
ponia din partea ministerului de răsboiu. 
Dânsul va studia marina militară japoneză.

Corul bisericesc gr. or. român din 
VasiOVia, învită la producțiunea ce o va 
aranja Duminecă la 24 Februarie (8 Mar
tie) 1908 în sala hotelului »Cerbulde aur« 
din Bocșa-mont. cu scop bisericesc cultural.

Un centenar. Cel mai vechiu locuitor 
din Filadelfla a murit. Acesta a fost losif 
Klein, născut în Ungaria în 19 Martie 
1800 și care în consecință a atins etatea 
de 108 ani. Klein a luptat în armata lui 
Kossuth la 1848—49 și s’a refugiat apoi 
în America. Memoria și-a conservat’o per
fect de bine pănă în ultimele sale mo
mente. Klein a avut totdeauna niște în
deletniciri de temperanță ; cu toate acestea 
și-a beut în fiecare zi berea și era fu
mător.

Censura englesă. D-1 Herbert Glad
stone (fiul marelui Gladstone) a primit o 
deputăție a principalilor autori-dramatici 
ai Angliei, cari veniseră spre a protesta 
contra cenzurei, pe care o consideră ca o 
umilire. Ei cer un tribunal de apel în 
contra deciziunilor cenzurei.

Un hotel prăbușit de o avalanșă. După 
cum au anunțat telegramele anterioare 
un hotel clădit de antrepriza căilor ferate 
pe muntele Gopștein (Helveția) a fost pră
bușit de o avalanșă, Catastrofa a avut loc 
Duminecă pe la orele 7 și jum. când lu
mea din hotel se afla la masă. Hotelul e 
situat la o înălțime de 1230 metri, în a- 
propiere de gura unui tunel. Au căzut 
victimă 11 persoane, cari au fost omorâte 
și 20 persoane, cari au fost grav rănite. 
Intre cei morți sunt: Bossug medic din 
Geneva, Cuile inginer din Roma, Ernest 
Richter inginer din Elveția, secretarul ho
telului și un mașinist. Dintre cei răniți 
trei sunt pe moarte. Medicul Bossug se 
căsătorise acum trei săptămâni. Soția Iui 

este grav rănită. Multe persoane părăsesc 
localitatea fiind teamă de nouă catastrofe.

Geapă în Egipt. Pământul Faraonilor 
a rămas țara Cepei. Astăzi încă cepele e- 
giptene sunt transportate în toate părțile 
lumei. O statistică nouă arată că dela 1 
Martie până 1 Iunie 1907 s’a esportat din 
Egipt 57 de milioane 457 kilograme de 
ceapă în următoarele porturi: Liverpool 
(21 mil.); Hull (11 mil.); Triekt (11 jum. 
mil.); Londra (5 mil.); Hamburg (2 mil. 
800 mii); Marsilia (1 mil. 300 mii); Man
chester, Glaskow și Geith, la olaltă (1 mi
lion 200 mii); Anvers, Rotterdam și Dun
kerque, la olaltă (1 mil. 100 mii); Odessa 
și porturile mărei negre la olaltă (1 mii. 
250 mii); Genua și Veneția (1.866.150 kg.) 
Prețurile au fost inferioare anilor prece
dent afară de ceapa esportată în America 
prin Liverpol, a căreia prețuri au fost in
ferioare anilor precedenți.

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

Viena, 4 Martie. Audiența lui 
Andrassy a durat o oară și 74. El 
s’a exprimat că a rămas surprins de 
disposițiunea bună a Maj. Sale.

Budapesta, 4 Martie. Se zice că 
în audiența ce-a avut-o Andrassy, 
Maj. Sa nu s’a opus principiilor fun
damentale ale reformei electorale. An
drassy s’a esprimat foarte mulțumit 
asupra decursului audienței.

Budapesta, 4 Martie. — Ziarul 
„N. Fr. Presse" comunică în legătură 
cu audiența de eri a contelui An
drassy, că reforma electorală din 
Ungaria va fi bazată pe trei princi
pii fundamentale: 1) Sistemul elec
toral va fi plural, în așa fel că orice 
om care știe să scrie sau să citească 
în vre-o limbă să aibă un vot; cei 
cari plătesc un impozit cât de mic să 
aibă dreptul la două voturi. Votarea 
să fie și pe viitor pe față, pentru că 
votul secret nu corespunde (?) raportu
rilor din Ungaria. Votarea nu se va 
face în centru, ci în comune și dis
tricte. Pe viitor alegerile pentru par
lament nu vor mai fi identice cu a- 
legerile municipale, cari vor rămâne 
ca și în trecut mărginite. La Buda
pesta guvernul desminte în mod se
mioficial această știre a ziarului 
vienez.

Viena, 4 Martie. Delegațiunea 
austro-ungară în ședința de eri după 
amiazi a aprobat toate dispozițiunile 
votate de fiecare delegațiune în parte 
cu privire la budgetul comun al mo- 
narchiei. Numai în ceea-ce privește 
decisiunea delegațiunei austriace, re
lativă la sporirea soldei ofițerilor și 
soldaților, delegațiunea ungară a 
adoptat o rezoluțiune declarând că, 
deși delegațiunea apreciază motivele 
delegațiunei austriace în această ches
tiune „dar nu poate lua în discuțiune 
acea propunere deoarece budgetul 
răsboiului a și fost votat.

Viena, 4 Martie. Corespondentul zia
rului »Neue Freie Presse*  la Londra a avut 
o convorbire cu Buxton, președintele co
mitetului balcanic, care numără între mem
bri săi peste o sută-cinci-zeci membri 
ai parlamentului. La chestiunea ce s’ar în
tâmpla în cazul când puterile nu ar ac
cepta propunerea lui Sir Eduard Grey. 
Buxton a răspuns:

>Cred că într’un asemenea caz o ca
tastrofă nu va mai putea fi evitată. Pe
ricolul urnii războuiu amenință in mod se
rios. Acei ce cred, că Rusia nu e în stare 
să susție un războiu, uită ce instrument 
puternic e armata bulgară. Opinia publică 
engleză prijină Austria în străduințele ei 
de a evita războaie în statele balcanice. 
Anglia nu va mai face acum aceasta și o- 
punerea statelor balcanice față de acțiunea 
reformelor întreprinsă de marile puteri va 
întâmpina simpatia Britaniei.

Buxton a declarat că nu are nimic 
împotriva planului liniei sandjacale. El a 
spus apoi: Am observat și studiat perfect 
raporturile din Macedonia. De opt ani de 
zile călătoresc prin această țară și găsesc 
că ea trece printr’o mare criză. Pretutin

deni sunt simptome neliniștitoare, și ac
țiunea bandelor se întinde. Am vorbit și 
cu baronul Aehrenthal în această privință 
și i-am povestit cele ce am văzut. Am 
lăudat pe ofițerii austriaci. — Munca lor 
e însă zadarnică pentru că ei nu dispun 
de o putere executivă și trebue să se măr
ginească la raporturi, și aceasta atacă pre
stigiul Austriei.

In ce privește numirea unui guver
nator general în Macedonia, Buxton spune 
că ar fi lucru ușor. Sunt mulți mohame- 
dani, a căror autoritate ar putea să resta
bilească ordinea în țară. Nu e adevărat că 
pentru pacificarea țării ar fi necesară o 
armată de 25—30000 oameni — și că 
Poarta s’ar opune numirei unui guverna
tor, cât timp autoritatea ei n’ar fi jignită.

Petersburg, 4 Martie. — Agenția 
telegrafică din Petersburg telegrafiază, 
că guvernul rusesc a adresat repre
zentanților săi din străinătate, o te
legramă circulară, cu privire la con
struirea drumului de fier în Balcani, 
zicând că guvernul din Petersburg, 
informat de cabinetul din Viena, de
spre proectul de cale ferată dela fron
tiera Bosniei la Mitrovița, care nu are 
decât un scop exclusiv economic, pre
cum și de a ușura comunicațiuniie în 
balcani, și deoarece Rusia a purtat 
totdeauna interesul cel mai viu des- 
voltărei eaonomice a statelor și popu- 
lațiunilor din Balcani, guvernul rus 
este de părere, că aceste căi ferate 
legând între ele diferitele puncte ale 
peninsulei și deschizându-le acces li
ber la mările înconjurătoare, vor con
tribui la progresul pacific al acestor 
regiuni.

Berlin, 4 Martie. — Ziarele a- 
nunță, că un comitet central al par
tidului socialist a decis să proclame 
greva generală pe ziua de 18 Martie, 
pentru a determina guvernul să a- 
corde votul universal în Prusia.

Petersburg, 4 Februarie. — Zia
rele anunță că Țarul Va grațiat pe 
Stossel, reducându-i pedeapsa la un 
an de închisoare ușoară. I s’au lăsat 
toate distincțiunile și penziunea in
tegrală.

Bibliografie.
>Eeonomia«. foaie economică ilustrată 

Nr. 5, a apărut cu următorul cuprins: Măr
țișor, sfaturi pentru luna aceasta; Cartofii 
de sămănat; Desinfectarea grajdurilor; Cră- 
parea copitelor la cai; Cercetarea stupilor, 
informațiuni- Varietăți. Foaia apare în Ca
ransebeș, de două ori pe lună, sub redac
ția magisrului silvanal Alexandru Diaco- 
novich. Abonamentul pe an 4 cor., pe ‘/2 
an 2 cor.: un număr 20 fii.; pentru Româ
nia abonamentul pe an 5 Iei.

St. O. losif. „Zorile11 Dramă istorică 
în două acte și în versuri. Prețul 1 oor. 
(10 b. porto).

„P. Ispirescuu Povestirile nnchiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (IO b. Porto).

Vasile Alexandri. Ediția II din opere 
complete. Teatru I.

De cuprinsul următor:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anghelușa", „Her- 

șcu Boccegiul", „Clevetici", „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chirița" 
„Barba Lăutaru", „Paraponisitul", „Kera Nastasia*  
„Haimana", „Gură-Cască", „Stan Covrigariul", 
„Vivandiera", „Păcală și Tândală *,  „Scara mâței" 
„Craiu nou", Harță Răzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din casă", „Nunta țărănească", „Chiriță la 
Iași", „Chirița în Provincie".

Prețul 1 cor. 50 b. (20 bani porto .

Diverse.
Tabacherea lui Frederic. Frederic 

cel mare ocupat a privi Ia ferestre, văzu 
reflectându-se în geam, pe pajul său luând 
tutun din tabacherea sa uitată pe masă. 
Regele, lăsă să se comită faptul, apoi în- 
torcându-se întrebă liniștit :

»Iți place tabacherea mea?<
Bietul paj încremenise, j
— »Iți place?... Răspunde! ordonă 

regele.
— >Da, Majestate, răspunse pajul 

timid.
»Atunci, ripostă regele, ia-o pentru 

tine, căci pentru noi doi, este prea mică*.
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Cu toată stima

Julius Friede & Comp’ 
Brașov, Strada Vămei 36.

r-v

Seta „Tipografia și Librăria- 
A. MUREȘIANXJ, Brașov 

se pot urocura următOrele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe.lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
reoomandație.)

Din partea Direcțiunei a loteriei de Clase din 
Budapesta ni s’a predat nouă vânzarea lozurilor 
a loteriei reg. ung. în colectă principală.

fim deschis Biroul nostru in 
Brașov, Strada Vămii Rr. 36 

și rugăm On. puplic să se adreseze nouă pentru 
cumpărare de losuri.

Praxâ îndelungată în branșa această ne pune 
în plăcută posiție de a servi On. clientelă prompt 
și cu consciențiositate.

In zilele tragerei loteriei se pot vedea la noi 
știrile telegrafice, precum și listele oficioase de 
câștiguri.

Rugându-ne de o cercetare binevoitoare ne 
recomandăm

Din cauza desfacerei totale a proviziunilor noastre din

ȘCOALELE DE POMI 
FRIEDRldt GASPARI Co., în Mediaș (Ardeal) 
oferim cu prețuri scăzute toate articolele din 
școalele noastre de pomi ca: văratici, ernatîci, tufe 
de srneură, fragi, diferiți mărăcini pentru garduri. 
Coriferi, trandafiri etc.

Catalog cu prețuri ia cerere se trimite gratis.

Scrieri istorice.
Memorii din 184=8—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșian/u, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țâu, prof. ord. la preparandia din Blașiii, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiii.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*,  apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perozel prin d 1 Dr. Amos 
Frdwcwin causa fondului pentru monument 
tul.lui lancu. Prețul este 1 coronă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 b»uî porto.

„Ț&ranul roman, și ungur din 
Ardeal*,  studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-f- 5 b. porto).

,„Ropiâ/nul in sat și la 6ste*.  
Acesta este ; titlul unei nouă oărticele, de 
p-1, Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și mi
ntosul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David Almășianu*,  schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.

De vânzaxe.
Localitățile din Brașov (Șirul Ce- 

tățuei Nr. 3), Casă, Grădină, loc de 
zidire sunt de vânzare în total, sau 
după învoire împărțite în parcele. 
Informații mai de aproape se pot 
lua dela proprietarul Dr. IullU Orend.: 
secretarul Universității Săsești, Sibiiu. 
Mijlocitori nu se primesc. (77,1—6).

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de 

3 ACID CARBONIC S 
natural, chernie foarte curat, fluid 

din izvoarele ou acid carbonic din Băile dela 
Bnziaș renumite în toată lumea nentru fabri- 
oarea de apă gazoasă, oârciumarilor, 

și alte scopuri industriale.
„ - ii : m u p cu acid carbonic preparat 
® vu 1 ... U c artificial si puțin spornic.

Serviciu demu de încredere și eoriseiențiog 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de ’/t Și % litre

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

Informații se dau cu plăcere din partea 
Mihchong’s Kohlensăure-Werke und 

Mineraiwassor-Versandt in Buziasfîlrdd.
Adresa telegramelor; MUSCHONG BUZfĂSFURDO. Inter. Telef. 
= Se oavută representanți locali atili.

------ modern instalat------ afară

«a
iul, firmă de mulți

Vite 
nolJiiitaie
liferează

cu garanție, 
asortiment bo 
gat de tot so-

ani recunoscută ca prima 
și foarte solidă:

Prima Pepinerie cu vițe nobilitate
de pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal].
Cereți Catalsgul prețurilor !

Catalogul conțiue scrisori de recunoș
tință din toate părțile țârei. Fiecare pro
prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a comand i de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în soris la vre-o 

persoană cunoscută.
[3012,37-47.]

Am onoarea a 
■ aduce )a cunoștința 

On. public, că am 
deschis provizor un 

Atelier așblă-

Magazinul meu dela 1 Oct, a. c- 
se află în Stada Porții Nr. 48.

nărie subțire
J

| în Brașov, Târgul 
Inului Nr. 26, unde 
se pot căpăta nu
mai confecțiuni 
proprii de gulere de

ÎDame (boac), mufuri, 
niie pentru Dame și

b se

șepci de biană, Crimer și Stofă. Tot-felul de Baltoane blă- 
r___  ____ t Copiii, Figaro și paletoane, cu un cuvânt toate articolele ce

țin de blănărie, lucrate modern, în asortiment bogat cu prețuri foarte ieftine. 
Prin esperiențele mele câștigate atât în capitală, oât și în streinătate pot 

satisface tuturor recerințelor spre deplină mulțumire.
ff’iaaa câjptnseUi de Manâ» — Primesc reparaturi.
Articole de blănărie cumpărate dela mine le CUi’ăț fără piață. 
Comande din afară le ezecut punctual. — Serviciu solid. —

•Mă rog de sprijin.

L’ărivi.?

Cu toată stima
W’eBszfefiler 

■blănar suloțire.

A. Mtiresirmu
Bram, Ternul Ws°. 3Q.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
■O bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
O felul de caractere de litere din cele mai moderne 

este pus în posițiune de a pute esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

Ai 
il

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERKTUHĂ ȘI DIDACTICE

STJLTTTTE. 

^oi modici
BILETE BE VI8ITĂ

DIFEHITE FORMATE. 

PROGBAMEjimOTB. 

BILETE DE LEGUMĂ ȘI DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AxWNȚÎlfiîI.

A

J'

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

^u/vzvta, in lolă mâwmai-

TâWl âo^imix
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE INMOEMâNTARI. 
se primesc în biuroui

§
8

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta-

. arai, înderept în curte. — Prețurile moderats. —
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov.

6CL

" „Gazeta Transilvaniei*  cu numeral ă 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitrii Pup, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


