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Deocamdată bat apa în piuă.
Toate ziarele ungurești discută 

schimbarea la față a vestitului curuț 
Barabas Bela și fac contemplările și 
enservările lor asupra drumului pe care 
acest politician l’a făcut în așa scurt 
timp din Arad, cuibul celor treispre
zece martiri, pânâ la Viena.

Până acum Barabas era cel mai 
mare intransigent în ce privește pro
gramul dela 1848, kossuthist. „Jos“ 
eu cei ce stau pe baza dela 67, era 
deviza lui. Acum de când a umblat 
pe la Viena, urcând scările palatului 
și luând parte la prânzurile împără
tești, ca membru și președinte al de
legației ungare, i-s’a lărgit cercul de 
vedere într’atât, încât vede deja în 
politica dela 1848, o piedecă pentru 
întărirea economică a Ungariei. — 
Numai acolo, la Viena, i s’au deschis 
•chii lui Barabas, cât de mare și pu
ternică este desvoltarea economică a 
Austriei, și cât de săracă e Ungaria | ședință secretă pentru ca să se discute | 
pe lângă ea, și astfel a prins rădăcină 
în creerii lui părerea, că pe câtă vre
me cei din Ungaria vor judeca din 
punctul de vedere de drept pub ic ce- 
stiunile economice, ei vor fi și vor 
rămânea impotenți. Aceste le-a co
municat Barabas în coloarele ca
merei mai multor depuțați unguri, 
drept convingere a sa, și a stârnit ast
fel discuțiunea de față.

N’ași fi crezut — scrie Hollo în 
foaia sa — că va trebui vreodată să 
lămurim pe Barabas despre aceea, că 
lupta de drept public am purtat’o și 
o purtăm în primul rând tocmai 
pentru interesele economice ale na- 
țiunei.

Hollo poate să aibă dreptate în
tru cât privește intențiunile finale ale 
combatanților pentru dreptul public. 
Dar apoi trebue să dea dreptate și 
Croaților, cari luptă pentru dreptul de 
limbă al lor că o fac fiindcă dela a- 
oeasta atârnă nu numai existența sa 
ca națiune ci și interesele lor eco
nomice.

Cu toate acestea Hollo cu ai săi 
s’au năpustit din nou asupra Croa-
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Om milostiv.
Schiță de Em. Gârleanu.

— Ei, acii i-acîi, neică! zise el.
Iar nașu-său îi răspunse fără în

conjur :
— Ascultă-mă ce-ți spui eu: nu fii 

papă-lapte; du-te Ia conul Mitică Limbă- 
dulce, că altminteri mergi la pușcărie cu 
mânile în buzunar... Du-te la el; ți-o face 
el ce ți o face, și-i scăpa. Dă, îi avocat 
mare, îi om cu trecere, și-i d’ai noștri din 
popor.

Și iată-1 acum pe Ghiță Pașalău mer
gând la deputatul și avocatul Mitică Limbă- 
dulce, care are casa în strada Iustiției Nr. 
5 și care primește între 6 și 7 seara, chiar 
Dumineca și sărbătorile.

Dimineața fusese o zi frumoasă, — 
soare și cald, adevărată zi de început de 
primăvară; e pe la mijlocul lui Martie. 
Ghiță Pașalău și-a făcut ghetele, și-a înfă
șurat gâtul cu o legătură roșie, și-a luat 
pardesiul și pălăria cea tare. Dar iată, când 
nici nu se aștepta, — că de atâtea gân
duri n’avusese vreme să se mai uite spre

ților fiindcă au reluat firul apărărei 
dreptului lor de limbă. In ședința de 
eri a camerei, atât în cea publică cât 
și în cea secretă, s’a învârtit disc.u- 
țiunea iarăși în jurul cestiunei, dacă și 
în ce măsură au drept Croații a se 
folosi de limba lor în parlament? — 
Polonyi a atacat în ședința publică 
măsura luată mai nainte de cameră 
ca să se aducă tălmaci și să se dea 
voie Croaților a vorbi în limba lor, 
iar vorbirile să fie introduse în ziarul 
camerei. Președintele Jusfh a decla
rat, că de tălmaci are lipsă spre a con
trola vorbirile create și că aceste vor
biri după lege sunt admise. Ugron a 
pledat pentru «usț-inerea statului quo 
și ca să se respingă propunerea lui 
Polonyi, că deciziunea din sesiunea 
tracută a camerei să fie supusă unei 
nouă deliberațiuni și hotărâri.

Nemulțumiți cu respingerea pro
punere! lui Polonyi din partea majo
rității, soții săi disidenți au cerut o 

două lucruri: că regulamentul came
rei nu se practică uniform de presi
dent și că e timpul suprem ca, lăsân- 
du-se la o parte proiectul de revizuire 
a lui Nagy, să se i-a în discuțiune 
proiectul de revizuire ce l’au pregă
tit la timp comitetul executiv al coa
liției în contra proiectului prezentat 
de contele Tisza. A învins firește și 
în ședința secretă părerea majorității, 
apărată de Ugron, care nu vede nici 
o deosebire în practicarea regulamen
tului din partea presidenților, și nu 
vrea să renunțe la proiectul lui Nagy 
Emil. A vorbit pe la sfârșit și 
contele Andrassy, a desavuat pe Far- 
kashazi și pe ceilalți cari au cerut șe
dința secretă și a declarat, că dân
sul nu vrea să între în cursa ce i se 
pune și nu vrea să lucreze în favo
rul obstrucției.

Disidenții bat așadară deocam
dată apa în piuă.

Programul activității dietei.in ședința 
clubului independist ministrul Wekerle a 
declarat că după votarea budgetului se 
vor lua în desbatere proiectele reformei 
dărilor. La începutul anului 1909 va urma 

cer — se trezește, pe drum, că începe să 
bureze. Dracul s’o ia de ploaie! Poftim ! 
asta-i trebuia?... I-se strica lustruia ghete 
și i-se muia pălăria. Pănă la avocat mai 
avea doar o bucată bună. De abea e în 
strada Mitriade, și până în acea a Iusti
ției mai avea de străbătut două: aceea a 
lui Gambetta și-a lui Popa-Prescură... Iu
țește pasul. Ploaia se ’ntețește și după 
câte-va clipe, Pașalău aude cu groază cum 
îi lipăie picioarele în apa strânsă repede 
prin adânciturile lăsate de tăbliile sfărâ
mate ale trotuarului.

A ajuns. O casă la stradă, cu o poartă 
mare, de fier. înainte de-a întră în curte, 
Pașalău se oprește, privește ’n toate păr
țile dacă nu-i văzut, apoi ridică, repede, 
picioarele pe rând, le șterge cu cele două 
colțuri ale pardesiului, și, încet-încet, suie 
scările, gâfâind, ca și când ar fi călcat 
poștii. Bate mai întâiă în geam ; dar în 
sala luminată strălucitor, nu răsare nimeni 
Atunci își aduce aminte de sonerie; se 
uită, caută. A găsit’o, e la îndemână, in 
stânga, lângă ușorul ușii, dedesubtul unei 
tăblițe, pe care, lui Pașalău, i-se pare că 
scrie »curaj l«.

Și, într’adevăr, ridică mâna, întinde 
degetul arătător, — de-abia atinge bum- 
buruzul alb, și-și trage degetul ca și când 

desbaterea reformei electorale, iar alegerile j 
nouă se vor face în primăvara sgu în 
toamna anului 1910 sau..., la vara cailor.

Audiența contelui Tisza. Aiaităeri a 
fost primit în audiență de Maj. Sa con
tele Stefan Tisza. >Neues Wiener Tageblatt» 
publică o convorbire cu Tisza. Acesta des- 
minte, că audiența lui la împărat ar fi 
avut vre-un caracter politic.

Situația în Croația. Deputății croați, 
Banul Paul Rauch și vicebanul Czankovics 
au sosit Joi la Budapesta, unde au format 
obiectul de discuție în culoarele camerei 
deputaților. Unii dintre deputății croați 
au declarat între altele, că au convingerea 
că dieta croată va fi amânată imediat 
după convocarea ei.

Grecii sar în ajutor Iui Apponyi 1 La 
congresul alianței sciențiflce universale 
(»Allian:e Scientifique Universelle«) ținut 
la 27 Febr. n. c. în Atena, la propunerea 
Ungurului Lud. Toth, secretar de senat al 
Tablei reg. și membru al Academiei spa
niole, a ales pe groful Apponyi unanim 
președinte de onoare și a enunțat, că con
gresul în numele său, ca și în numele 
întregei națiuni grecești consideră de-o 
cinste de a putea numi pe groful maghiar 
președinte de onoare al său.

Această distincțiune i-au făcut’o Gre
cii lui Apponyi, ca să-i de-a chipu satis
facție pentru atacurile »nemeritate« ale lui 
Bjdrnson.

Cine ar fi crezut că tocmai din cla
sica patrie a lui Alcibiade și Lycurg îi va 
veni ajutor grofului maghiar șovinist.

Și-au dat așadar mâna cei mai în
carnați șoviniști ai veacului,în care trăim: 
șoviniștii maghiari ai lui Apponyi cu șo- 
viniștii »palicari< din Atena!

Mai poate fi scăpare pentru Români 
și românism?

^Războiul național slav<- Cu prilejul 
a 30-a aniversări a păcei dela San-Stefano 
tNovoie Vremiae. publică un articol, care 
se încheie cu următoarele cuvinte carac
teristice :

»In umilirea ce ne-a impus-o soarta 
în războiul contra Japoniei, putem să ne 

a ducem aminte cu fruntea senină și cu 
suflet curajos de războiul din 1877, ca de 
un războiu național slav. Avem dreptul să 
nădăjduim renașterea noastră, în puterea 
noastră și în dragostea frățească a popoa
relor slave liberate. Orice furtuni s’ar des- 
lănțui în jurul nostru, știm că nu suntem

s’ar fi fript: soneria sbârnăise deodată 
scurt, ascuțit, ca și când omul călcase o 
dihanie pe coadă.

Ușa dinăuntru dela sală se deschise, 
apoi cheia se ’nvârti și ’n broasca ușii ces- 
teilalte, și un fecior, în livrea, se plecă 
puțin, ca și când i-ar fi fost frică să nu 
i-se umezească frizura de aerul jilav de 
afară:

— Poftiți, domnule!
Pașalău nici nu apucă să pășească 

bine pragul, și feciorul îl și descheia la 
palton, în aceeași vreme în care îi și smul
gea pălăria din cap; apoi, întorcându-1 în 
loc, pe călcâie, ca pe-o păpușă, îl desbracă 
lăsându-1 în redingotă.

Pe urmă feciorul se înclină, iar mai 
adânc :

— Mă rog, poftiți!
Și-l i-a de mijloc, îl trece printr’un 

antreu lustruit așa de tare, că Pașalău lu
necă de două ori, pe spate; apoi îl aruncă 
într’un salon, Pașalău rămâne buimac, în 
mijlocul odăii, îmbrăcată toată în albastru, 
cu oglinzi mari, drepte, de sus până jos, 
cu două policandre atârnate de tavan, 
— o lumină orbitoare. In oglinda din față, 
omul se vede bine, deși la ’nceput nu-i 
vine să creadă că e el. Pentru întâiași 

singuri; că vița slavă crește, că crucea cu 
inscripția: >In semnul acesta vei biruie și 
pe care au văzut-o războinicii lui Constan
tin, pentru noi Rușii și pentru neamul slav 
strălucește în înălțimile cerului și poartă 
inscripția: »In unirea slavă stă puterea»

Din dieta ungară.
In ședința de alaltăieri a dietei, a 

luat cuvântul, precum știm, și deputatul 
Buga Barna, care între altele a acuzat pe 
fostul ministru de justiție, că el a adu& 
pe Croați în cameră și că deputății Supillo 
și Dr. V, Lucaciu sunt dușmani ai patriei

Deputatul Lucaciu s’a simțit dator a 
răspunde în aceiași ședință deputatului 
Buza, zicând între altele:

>DI deputat a voit să ne prezinte, pe 
mine si pe colegul Supilo, aici în camerăj 
va să zică înaintea lumii întregi, cași când 
noi am agita în spirit antipatriotic, împp.- 
triva patriotismului maghiar, împotriva 
statului ungar, împotriva fraternității între 
maghiari și croați sau între maghiarime 
și naționalități, Domnilor depuțați, omul 
poate să se obișnuiască în viața sa la multe 
lucruri; sunt însă lurruri, la cari nu se 
poate obișnui. Așa îmi aduc aminte că în 
timpul îndelungat, când ani de zile am 
suferit amarurile închisorilor, pentru că am 

I luptat pentru libertățile popoarelor, repet, 
în acest timp m’am obișnuit la multe, dar 
la un singur lucru nu m’am putut obișnui; 
să nu simt, cum inima mea iubitoare de 
libertate, sângera de durere, când dimi
neața și seara descuiau sau închideau ușa 
închisorii mele. (Neliniște). Tot așa nu 
m’am putut obișnui în camera deputaților, 
că atunci când uzez de drepturile mele în
scrise in lege, atunci când țin un discurș, 
aici, în cameră, să fiu timbrat de dușman 
al statului și al patriei, numai și numai 
fiindcă eu vreau să-mi servesc patria con
form convingerilor mele politice. (Zgomot).

>Protestez solemn împotriva acestei 
insinuații a d-lui deputat Buza Barna. Dacă 
într’adevăr există în țara și în camera a- 
ceasta spirit-antinațional, dacă există ten
dințe contrare statului și națiunii, atunci 
tendința aceasta nu poate să fie decât cea 
care se împotrivește drepturilor și respec
tului pentru legi. (Aprobări vii în centru). 
Aceste tendințe trebuie stârpite din Un
garia, pentrucă cei cari sunt aderenții ei 
sunt dușmanii națiunii ungare, ai cărei 
membri egali îndreptățiți suntem cu toții. 
Nu sunt, prin urmare, eu dușmanul națiu- 
nei ungare, ci e spiritul și șovinismul pe 
care îl reprezintă dl Buza Barna (zgomot 
îndelungat)».

dată se privește întreg, și atât de bine, 
atât de amănunțit. Nici-odată nu se vă
zuse atât de subțire, că par’că redingota 
măslinie — el o crezuse neagră cum e 
cărbunele — îi ține oasele strânse la un 
loc, să nu i-se risipească pe jos. Și nasul 
lung i-se scoboară așa de adus înăuntru, 
de vârf spre gură, ca un clește ce-ar fi 
vrut să-i smulgă ceva, — cuvintele care 
acum simțea el bine că n’o să-i vie pe 
limbă. Ochii șterși ; cărunt ; sgribulit... 
Tare-a ’nbătrânit... 1-se pare că-i la un vră
jitor. Atâta sclipire, de sus de pe pereți, 
de jos, îi face rău, îl amețește. Pașalău se 
uită prin prejur; chiar lângă el e un jilț; 
îndoaie încet genunchii și se lasă, ușor, 
pe marginea scaunului. Deodată în trei »- 
glihzi, alți trei oameni, se lăsară odată cu 
dânsul, ca niște umbre, ce-i urmăreau miș
cările. Pașalău răsuflă adânc... Cine-1 pu
sese să vie la un avocat așa de mare! 
Par’ că-i încolțise în minte un gând: s’o 
șteargă frumușel. Dar ușa se deschise din 
nou, și-un alt fecior — ăsta îmbrăcat în 
negru — răsare în prag.

— Dumneavoastră vroiți să vorbiți 
cu domnul avocat ?

Pașalău se gândi, că doar la asta ve
nise ; înghiți mai mult decât răspunse:

— Hîhî!

t
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Deputatul Breăiceanu a luat, precum 
am anunțat, în aceiași ședință cuvântul 
și a combătut unele declarațiuni, pe cari 
le-a făcut ministrul Andrassy, în cunoscu
tul său discurs.

Dupăce oratorul amintește de promi
siunile și concepțiunile făcute prin anii 
1840 și 1861 deputaților naționaliști de pe 
vremuri, continuă astfel:

>Aici trebue să răspund la o decla- 
rațiune a ministrului Andrassy. Dl mini
stru a spus, că deputății naționaliști re
prezintă numai interesele naționalității lor. 
(Zgomot). Celelalte ce le spun aici, sunt 
numai frase.

>Acum întreb, onorată cameră, e o 
crimă, dacă representăm interesele națio
nalității noastre? Dar d-voastră nu repre- 
zentați propriile d-voastră interese? (Zgo
mot în stânga). Oare nu este datorința 
fiecăruia să reprezinte interesele naționa
lității sale. (Așa e! în mijloc). Ba eu cred, 
că noi suntem încă prea slabi și > u facem 
totul, ce suntem datori a face în privința 
aceasta.

»D-1 conte Andrassy spune, că ei sunt 
cosmopoliții cei mari; că ei reprezintă în
treaga națiune, că ei îmbrățișează pe fle
care cetățean al statului. Lucrurile nu stau 
însă așa. O parte a maghiarimei simte 
căldura acestei îmbrățișări, ceilalți simt 
doar numai ghiarele. Durerile noastre nu
mai noi Ie cunoaștem, interesele noastre 
numai noi le reprezentăm. Și noi chiar a- 
tâta drept avem ca să ne reprezentăm 
interesele noastre ca și d-voastră. In pri
vința aceasta trebue să fle și în Ungaria 
egalitate și chiar aceasta egalitate e aceea, 
care singură e în stare să creeze și să 
susțină un stat.

»Sau să continui cu reamintirea isto
riei parlamentului ungar ? Ce-au făcut în 
1867 foarte numeroși, mai mult de 28 de- 
putați ? Au prezentat propunerile lor, și-au 
spus pe față și în mod sincer gândurile 
lor și au vorbit sincer și fără înconjur, 
cum trebue să vorbească un patriot cu 
altul. Vreau să vă citez părerile acestor 
maghiari. Dacă nu le-ași citi, ci le-ași 
spune cu cuvintele* 1 mele, zău n’aș putea 
ști, dacă nu mi s’ar întâmpla vre-un bu- 
bluc în această Cameră. (Ilaritate. Să au
zim! Să auzim!)

— Atunci poftim dincoace!
Și omul iar îl ia de spate, îl duce 

binișor, pe covorul moale, pe care Pașalău, 
din prdevere, se ferește să nu mai lunece 
ca în sală; și pe o altă ușă, întră într’o 
altă odaie.

— Așteptați!
Pașalău rămâne iarăși buimac, în 

mijlocul salonului mare îmbrăcat în mo
bilă roșie, cu ticheluri în păreți și cu 
oglinzi rotunde, atârnate plecat, sus încât 
odaia se arată în ele prăvălită, gata-gata 
să se răstoarne. Și lui Pașalău din nou 
îi vine să creadă că visează. Iar se așează 
pe marginea unui jilț. După câteva clipe 
se mai liniștește și răsuflă mai ușurat. 
Gândurile i-se mai limpezesc, și atunci îi 
trec prin minte vorbele iui nașu-său: >Ți-o 
face el ce ți-o face și te-o scoate din în
curcătură... că-i și el... de-ai noștri... din 
popor !< Așa e,i-o face conul Mitică Limbă- 
dulce ceva... L’a votat doar de trei ori, el
Ghiță Pașalău, crâșm...

...Un scârțăit, și de unde nici visa, 
se deschide o altă ușă ca ruptă din pă
rete, și feciorul îl întrebă, de două ori, 
pănă să primească răspunsul:

— Numele dumneavoastră?... Numele 
dumneavoastră ?...

Ghi... Ghiță, Pa... Pașalău!

»Deputații Somsich și Horvat Lajos 
au scris atunci următoarele (cetește): Tre
bue să luăm în considerare îndeoseb și 
faptul, ceeace am declarat și la 1861 la 
precizarea punctului nostru de vedere, că 
simțămintele naționalităților,ce.se desvoaltă 
tot mai mult, recer atențiunea noastră și 
nu Ie putem măsura cu măsura timpurilor 
și. legilor din trecute.

Dep. Lucaciu: Politica actuală de stat 
e cu totul reacționară!

Breăiceanu (cetește): Cetățenii nema
ghiari ai statului se bucură de drepturile 
politice și sociale și dorim ca ele să se 
bucure și în viitor.

Dep. Ilodzea: Acuma nu mai spune 
nimeni aceasta 1

Dep. Bolit: O astfel de explicare a 
drepturilor noastre este expusă acum per- 
secuțiunilor!

O voce (din centru): Când va fi gata 
votul universal, atunci puteți vorbi !

Dep. Breăiceanu arată în fine că pa
triotismul adevărat zace în eluptarea ega
lității drepturilor tuturor straturilor so
cietății.

Vorbind despre votul universal dep. 

I

Breăiceanu, zice între altele: »Noi, dacă 
vorbim de votul universal, nu ne putem 
imagina sub această reformă o poziție 
deosebită pentru o naționalitate sau classă 
oareșcare. Nu ,pot înțelege cum poate fi 
vorba Ia introducerea acestei reforme de 
preferirea unor anumite classe ale socie
tății omenești. In cașul acesta votul plănuit 
nu este universal.... Dacă voim să sus
ținem cu sinceritate direcțiunea democra
tică, atunci să Introducem adevăratul vot 
universal și să nu amestecăm întrânsul 
privilegii. Să simtă poporul din cele mai 
de jos straturi, că domnește adevărata e- 
galitate, legalitate și curățenie a legii... In 
cașul contrar ne-am compromite în fața 
lumii. (Mișcare).

Declară în fine că nu primește pro
iectul dep. Nagy Emil și propune ca pro
iectul să fie luat dela ordinea zilei și să se 
prezente de urgență proiectele privitoare 
la libertatea cuvântului, a pressei și a în
trunirilor.

Cronici bucureștene.
București, 21 Feb. v. 1908.

Ca în celelalte ramuri ale activității 
sociale tot așa și în politică concepția și 
înălțimea morală a conducătorului nu se 
ridică mult mai presus de concepția și în- 
nălțimea morală a celor condu-i. Nu se 
poate ridica. Neutralitatea și valoarea mo
rală a masselor, cărora se adresează omul 
politic, îl chiamă pe pământ, pentru sati
sfacerea unor trebuințe și interese, fără 
legătură cu nevoile obștești — și asta se 
întâmplă când valoarea morală a masselor 
e scăzută, și mai cu seamă când >intere- 
sul obștesc* e reprezentat numai de o 
mică parte a obștei.

In astfel de împrejurări e foarte greu 
ca omul politic, cu vederi politice de o 
inaltă morală, umanitare, să se întovără
șească cu grosul acelor ce fac politică; dar 
se întovărășește ușor celălalt, care din 
slăbiciunile și interesele acestei mulțimi, 
își face cele mai sigure arme de biruință1

•

I

...Și nu se știe dacă sciziunea con- j 
servatoare sau ^ruptura*, cum îi se mai -• 
zice, (dar se poate să rămâie numai o ( 
»sciziune<) nu va contribui să întărească , J 
în viitorul speranțelor constatările de mai 
sus — și poate tot atât de mult ca și în 
trecut. I

Căci cele două fracțiuni conservatoare, 
învrăjbite, care își smulg partizanii una 
de alta și cari în provincie în deosebi, 
sunt într’o adevărată goană după noi par
tizani si mai cu seamă după cei vechi, 
cari sunt gata în orice clipă să le scape, 
aceste fracțiuni conservatoare vor trebui 
să țină seamă în luptele lor politice de 

î interesele mărunte ale partizanilor, pe vi
itor poate mai mult decât în trecut, căci 
au ajuns la preț.

Aceasta politică de clișeu vechiu a 
^partidelor istorice*, politică, care se în
temeiază pe o minoritate, iar nu măcar 
pe majoritatea cetățenilor, nu va putea 
aduce nici o ideie nouă, nici o faptă nouă, 
— și din această »ruptură< a conserva- 

I terilor nu s’au ivit drumuri nouă și mai 
luminoase, decât în politica din trecut. 
Doar partidul nou conservator-democrat, 1 
în entuziasmul înfiripării sale a amintit, 
între alte puncte fără mare însemnătate, 
și de colegiul unic. De acest din urmă

I

Feciorul întoarce capul, și aruncă 
vorbele ca dintr’o goarnă, dincolo în odaie 1

— Domnul Ghiță Pașalău 1...
Pe urmă se întoarce de-1 cheamă:
— Pofti ii mă rog...
Pașalău mersre ca tras de-o sfoară, 

întră în a treia odaie : numai scaune, ca- 
napeluțe : roșii, galbene; și oglinzi, și...

— Așteptați puțin...
Omul rămâne o clipă locului, și cum 

își trecea mâna peste ochi, să iee de pe 
dânșii ca o perdea ce-1 împedeca să vadă, 
un braț îl împinge din nou. Iar feciorul. 
Trecu deodată în întunerec. O clipă de 
așteptare, — pe semne aici uitase să 
aprindă lămpile, gândi Pașalău... Cineva 
foșnește, apoi, repede, trei sgomote catrei 
sughițuri, unul după altul, și cele trei ți- 
lindruri ale lămpii atârnate de tavan se 
luminează ; statura feciorului se șterge, 
și ’n fața lui Pașalău răsare, ca din pă
mânt, un om scurt, burtos, chel ca’n palmă, 
încât capul lui se părea că-i un alt glob 
de lampă sub care ardea o lumină mai 
vie decât aceea care din mijlocul odăii, 
de sus, arunca rotogoale, clătinându-se; 
și sub globul acesta două scântei ascuțite: 
ochii conului Mitică Liinbă-dulce, chiar 
domnul deputat și avocat. 

punct însă s’a vorbit fără hotărâre, ba a 
fost pe urmă chiar desmințit.

O deosebită solicitudine poartă ar
matei Prințul Ferdinand, moștenitorul tro
nului. In fiecare an, dar mai cu seamă în 
această primăvară s’a îngrijit de aproape 
de fiecare corp de trupă. A cercetat în 
fiecare garnisoană trupele de orice armă, 
câmpuri de tragere etc. Se înțelege, pentru 
progresul armatei e de mare însemnătate 
această deosebită preocupare a unui co
mandant cu atâta autoritate și cu atâta 
desinteresare, ce i-o dă însăși situația sa,

♦

Te bucuri când vezi manifest? ndu-se 
iubire față de cei aleși — și ne-am bu
curat auzind de primirea caldă ce a avut’o 
cel mai ales și totodată cel mai retras 
scriitor al nostru, Goșbuc, după douăzeci 
de ani de lipsă, în mijlocul concetățenilor 
săi de odinioară, la Sibiiu. De altfel pe 
poetul țărănimei îl iubesc și acei cari nu-1 
cunosc — dar cine nu-1 cunoaște. Cu aceași 
căldură a fost primit poetul nostru la Iași, 
unde a făcut o inspecție la Școala de arte 
frumoase. A ținut apoi o conferență în 
beneficiul unei societăți, care are de scop 
de a înlesni pentru elevii din anul ultim 
o escursiune în Italia, țara artelor,

*

Cum merg, încet și alături, toate ma
nifestările sufletești ale unui popor 1

După activitatea literară a generației 
Iui Eminescu a urmat o pauză de recule
gere în viața noastră literara, pentruca a- 
poi să se ridice o nouă pleiadă de scriitor', 
un alt șir de talente, cari în operele lor 
făcând tot mai strânsă legătură cu sufle
tul poporului, să dea o literatură care se 
poate numi românească, o literatură isvo- 
râtă și încălzită din viața neamului nostru.

Și odată cu acest început fericit de 
muncă hotărâtă pe câmpul literelor, pe la 
începutul acestui veac, în 1901, mai mulți 
tineri puneau la Paris bazele societății 
>Tinerimea Artistică*, care avea să conti- 
nuie opera măreață a nemuritorului Gri- 
gorescu, el, cel dintâi și cel mai fericit in
terpret al vieții poporului în pictură

Prin modificările făcută de curând în 
'statutele ■» Tin. crimei Artistice* s’a lărgit 
cercul de activitate al societății, care a 
fost recunoscută și de persoană morală. 
Se urmărește ridicarea unui local propriu 
pentru expoziții permanente în Capitală. 
Sunt până acum 10,000 de lei strânși în 
acest scop; se vor mai aduna prin serbări 
și pe altă parte prin lărgirea dreptului de 
intrare in societate, va fi cu putință spri
jinul material al acelor, cari nu pot face 
artă, dar o iubesc.

La 9 Martie ni se va deschide la A- 
teneu o expoziție' a societății, unde vor 
expune toți membrii societății și chiar ne
membrii.

1901 (anul înființării) societatea a a- 
vut, la prima expoziție a sa 12 expozanți, 
iar în 1907—37.

M.

Învățământul poporal și
noua lege școlară. 

Tot de la un fruntaș din Sătmar primim 
următorul articol de actualitate :

Prin legea școlară din anul trecut 
școalele noastre poporale vrând-nevrând 
vor trece prin mari schimbări.

Noi Românii, cari am putut dispune 
de școalele poporale de o jumătate de veac, 
cari am avut aproape în toate satele în
vățător și școală, cari am jertfit din câști
gul poporului atâta cât am vrut și putut; 
cu escepțiunea părților grănițărești, foarte 
cu puțin spor ne putem lăuda.

Neajunsurile cari ne-au împiedecat 
dela carte se pot reduce la următoarele :

1. Lefurile învățătorilor plătindu-se 
cât se poate de rău, unde acele s’au com
pus din repartiția pe popor, să fi fost învă
țătorul cât de bun s’a disgustat de mește
șugul său.

2. învățătorii, mare parte s’au recru
tat din elevii, cari în clasele gimnaziale 
n’au putut face spor, ori din lipsă de minte 
ori că erau săraci, ori în urmă pentru 
purtare slabă. Astfel tinerii cu adevărată 
vocațiune puțini s’au dus la pedagogie, din 
motiv ca să nu flămânzească.

3. Afară de aceste două mizerii mal 
mult ne-a stricat a treia. N’am avut dra
gostea școalei și a învățământului, aceia 
cari de drept aveam chemare a controla, 
îndrepta și regula mersul învățământului 
popular.

Inspectoratele noastre confesionale,
(Va urma), din fruntea diecezelor n’au știut da suflet 

de viață învățământului, n’au știut ori

I

n’au voit să-și facă de lucru cu controla
rea și îndreptared scăderiler dela școalei# 
poporale.

Unde protopopii și preoții mai zeloși 
s’au însuflețit pentru deșteptarea poporu
lui, cu puțină bunăvoință s’a făcut mult. 
Dar nu este dieceză, unde s’ar putea lăuda 
cei în drept, că și-au făcut datorința deplin 
față de școalele și învățământul școlar.

Legea Apponyiană nu va fi în star» 
să ne facă atâta rău, cât ne-a copleșit în 
trecut din lipsă de energie și nepăsare.

Din contră eu cred firm, că chiar 
acea lege ne va trezi din amorțeală și ne 
va stimula la muncă, ca să putem conserva 
limba străbună.

îmbunătățirea plăților învățătorești, 
controlul sever al străinilor, prin inspec
torii de stat, peste câți-va ani ne vor pune 
școalele în rând. (Dar cum? Hic Rhodus. 
— Red.)

Noi nu odată eram prea indulgenți: 
față de popor : l’am cruțat să nu-și trimită 
copiii la școală, sub vorbă că este sărac, 
(Mărturisire importantă. — Red.) l’am scu
tit de pedepse pentru negligență. Am fost 
prietini cu învățătorul, n’am văzut scăde
rile lor; i-am fost vrăjmaș, i-am făcut te- 
tul să scăpăm de dânsul.

Astfel între pretinie, dragoste ori 
ceartă, tot biata școală și învățământul a 
sulerit; pe viitor este de prevăzut că ace
ste neajunsuri se vor împuțina.

Bisericile în frunte cu arhiereii vă- 
zându-se amenințați se vor vedea con
strânși și siliți a căuta mijloace, prin cari 
să-și poata salva, religia, credința și limba 
poporului, fără cari biserica n’are temelia 
despre care Christos a zis: »nici porții» 

. iadului nu vor birui-o I*
In scurtă vreme și învățătorii încă 

I se vor învrâsta cu puteri bune, cu băieți 
talentați și cu educație bună familiari, 
căci îsi văd asigurată în mod cinstit sub
zistența.

Pe toți ne frământă o împrejurare: 
Ce să facem cu plățile, să le ridicăm nei

■ din puterile noastre ori să cerem comple
tarea dela stat?

Fie că le vom completa noi și atunci 
am împlinit o datorință care ne serveșt» 
spre mândrie și scut puternic, fie că vom 
cere completarea de la stat și atunci dăm 
atestat de sărăcie : în ambele cazuri sun
tem datori a lupta pentru egala îndrep
tățire.

Aceasta pe cuvânt, că nu voim a fi 
sclavi în vechiul nost’ pământ, nu voim 
să ni se chinuiască mii de copii cu două 
limbi, nu voim să fim în patria noastră 
iubită materie de experimentațiune, nu

■ voim ca pentru jertfele materiale și de 
sânge să fim desbrăcați de dreptul nostru 
natural de-a ne cultiva în limba noastră.

Timpul isbândei nu e departe, dar 
până atunci să ne grupăm cu toții la 
munca sfântă.

Sătmăreanul.

\ Procesul Slovacilor din Cernova.
Mercuri (20 Februarie v.) s’a înce

put ascultarea martorilor, cari jurați aveau 
să adeverească cele întâmplate în Cernova. 
Martorul, solgăbirăul Zoltan Pereszlenyi, 
care se delegase anume în ziua de 27 Oc- 
tomvrie la Cernova spre a susținea or
dinea spune: La capătul satului se așe
zaseră 50—60 de oameni, cari voiau ai 
oprească trăsura de a întră în sat; dar 
apoi se mai văzură și la alți vr’o 200 da 
oameni înarmați cu bâte amenințând p» 
martorul. Gendarmii ar fi provocat mul
țimea să dea drum liber trăsurei.

El (martorul) s’a ridicat în sus în 
trăsură și a provocat mulțimea să se li- 
n ștească, dar în zadar, mulțimea nu nu
mai n a ascultat de dojana lui, ci i-a arun
cat asupra capului o ploaie de petrii. Vi
zitiul a dat biciuri cailor fără să-i poată 
urni din loc. Mai spune martorul, că un 
om a voit a răni pe un cal cu cuțitul, dar 
l’a oprit vizitiul. Mai târziu martorul a 
fost prins de mână de cătră un om, și că 
s’au încercat mai mulți a’l trânti jos din 
car. Gendarmii câtva timp s’au ținut în li
niște ; dar când încercară răsculații a-i 
smulge unui gendarm baioneta din mână 
— era firesc ca gendarmii să se apere 
și au și dat o salvă de puști.

Din cauza aceasta mulțimea s’a îm
prăștiat, dar crezând c’a dat salva numai 
în aer, s’a adunat iarăși. Văzând însă 
câțiva oameni culcați la pământ morți sau 
răniți, mulțimea s’a împrăștiat din nou. 
Acest martor este de părere, că răscoala 
s’a plănuit de mai înainte.

Martorul următor, parochul Martin 
Pozarik spune că el cu cooperatorul Fi
scher s’au înțeles a merge la Cernova fără 
să aibă intențiunea a sfinți biserica, de 
cumva poporul n’ar îngădui aceasta. Alt#
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amănunte le repetează martorul după 
fasiunile solgăbirăului. Martorul Fischer 
spune: că Cernovenii la început așteptau 
©u bucurie sfințirea bisericei învoindu-se 
ia aceasta, dar în urma agitațiunei lui 
Hlinka și a rudeniilor sale poporul și-a 
schimbat părerea. Martorul mai spune, că 
oarecari persoane din Cernova ar fi ame
nințat, că la sfințire va curge sânge în 
biserică. Amenințarea nu i-sa părut lui 
Ia început serioasă, cu toate aceste el a 
dat sfatul episcopului să nu sfințească bi
serica pănă ce Hlinca își va fi făcut pe
deapsa în închisoarea statului. El se du
sese la Cernova spre a comunica scri
soarea lui Hlinca, în care acesta zicea, 
ca să se facă sfințirea bisericei și fără de 
el. In caz când scrisoarea ar fi calmat 
spiritele agitate ale poporațiunei martorul 
»r fi cerut telegrafic învoirea dela supe
riori — a se sfinți biserica. Solgăbirăul 
i-a spus că ar fi ridicol — a mijloci sfin
țirea bisericei cu forța brachială. Acest 
martor în esență a fasionat în sensul ce
lorlalți doi martori de mai ’nainte. Ob
servă însă că poporul înfuriat ar fi masa
crat pe preoți și pe solgăbirărul de sigur, 
de nu i-ar fi apărat gendarmii.

Trei martori următori fasionează de
talii neesențiale — dar în defavorul acu
zaților.

I

ȘTIRILE ZILEI.
— 23 Februarie v.

’Academ’a Română* Își va începe se
siunea ei ordinară din anul acesta la 11 
Martie st. v.

Proces pentru cămătărie. Eri s’a în
ceput înaintea tribunalului din loc procesul 
pentru usură contra lui lakob Rosner și 
văduva Sara Fun, cari au fest puși sub a- 
cusă din partea procuraturei în urma ca
șului căpitanului din reg. 2 de infanterie 
Simonis, care s’a sinucis în primăvara a- 
nului trecut, lăsând după sine mari dato
rii. Eri și astăzi au fost ascultați numeroși 
martori dintre ofițerii garnisoanei din loc,! 
cari în fasiunile lor dovedesc cazuri pro-; 
prii de usură săvârșită din partea celor doi j 
acuzați. Rosner și Fun sunt apărați de 
advocatul Dr. Gustav Weiss. La pertrac
tare asistă un public numeros, juriști și 
laici, cari urmăresc cu mare interes decur
gerea procesului Se crede, că astăzi-seară 
se va aduce sentința.

întâlnirea regelui Italiei cu suveranii 
Germaniei Și Angliei. Ziarul italian >Tri- | 
buna» spune că împăratul Wilhelm se va 
întâlni cu Regele Victor Emanuel la Ve
neția în ultimele zile ale lunei Martie. A-1 
mănuntele întrevederei ar fi fost fixate de 
pe acum. Ziarul »Tribuna zice că nu s’a 
-hotărât încă nimic în privința unei întâi-1 
niri a Regelui Eduard cu Regele Victor 1 
Emanuel, dar adaugă că suveranul Angliei 
*u are obiceiul de a preveni cu mult în- 
nainte, când dorește să facă o vizită unui 
suveran. Astfel ziarul reamintește că acum 
un an Regele Eduard se afla la Atena, 
când subit a comunicat d-lui Tittoni do
rința, pe care o avea de a saluta pe Re
gele Italiei, și întâlnirea a și avut loc la 
Gaeta i

Concertul I. Brennerberg. Atragem din 
nou atențiunea publicului din Brașov asu
pra concertului de Luni seara a d-șoarei 
Irene de Brennerberg. D-șoara Brenner
berg este una din cele mai mari artiste 
pe vioară și se bucură de un renume eu
ropean, pe care și l’a câștigat în turneu- 
rile întreprinse prin Germania, Austria, 
Svedia etc. i

(

In revista >Gonvorbiri Literare*, nu
mărul din Martie, va apărea un foarte im
portant studiu de direcție culturală, scris 
de cunoscutul nostru publicist Aurel C. 
Popovici. (orivește în deosebi pe Transil
văneni)

Papa Leo al X-lea. — scrie o foaie 
franceză — a prezidat înainte cu câteva 1 
zile, în marea galerie a Sântului Petru, o 
ceremonie religioasă de rit melchit, în 
limba greacă. Faptul e privit de foarte 
important pentru apropierea de biserica 
ortodoxă. Melchiții sunt grecii uniți cu 
Roma. Ei păstrează ritul grecesc și au 
un patriarch și un cler număros. Trăiesc 
în Asia-mică 120 de mii de Melchiți. Sec-, 
tele catolice sunt număroase în Orient, : 
însă fiecare din ele posede un grup de 
convertiți, cari unindu-se toti cu Roma, 
.au obținut de ași păstra ritul lor parti
cular cu un cler, care atârnă de patriar- 
chul lor supus Papei.

Maroniții sunt cei mai număroși, cam 
la vr’o 300 de mii, ei sunt guvernați de 
un valiu creștin. Armenii uniți sunt la 
vr’o 150 de mii ei se disting de armenii 
șismatici, cari se numesc gregoriani și sunt 

cu mult mai număroși. Mai este încă ritul 
chaldeic sau syriac, ritul jacobit și ritul 
copților, al căror episcop numit de Leo 
XIII rezidă în Cairo. Aproape toate aceste 
rituri sunt reprezentate în Roma.

Noui academician! francezi. Poetul Ri- 
chepin, matematicianul Henri Poincard și 
publicistul Francis Charmes au fost aleși 
membri ai Academiei franceze în locurile 
vacante.

Concertul societății filarmonice. Socie
tatea filarmonică va aranja în 12 Martie n. 
un concert în sala redutei, cu următorul 
program, alcătuit din composiții de ale lui 
Wagner: 1) Overtura operei »Der fligende 
Hollander*; 2) Charfreitagszauber din >Par
sifal*; 3) Waldweben din »Siegfried« și 4) 
Intrarea oaspeților în Wartburg din Tann- 
hăuser*.

0 nouă modă, ne va sosi în curând 
din America, trecând prin Anglia — ca 
toate modele nouă Această modă, care 
privește regimul alimentar al oamenilor, 
constă în a nu mânca nimic de copt, nici 
chiar pâine sau prăjituri și de a se nutri 
exclusiv numai cu carne, legume și ouă 
crude. Noii adepți ai crudității au con
stituit o societate care câștigă din zi în 
zi mai mulți aderenți. Ei pretind că coa
cerea (pânei etc.) distruge principiul nu
tritiv al alimentului, suprimându-i viața 
celulară. A coace substan ele alimentare 
spre a le mânca, înseamnă a lucra contra 
naturei, zic ei. Trebue ca omul să aibă un 
stomac a parte, spre a urma regimul păr
tinit de eil

(

/
0 conferință internațională, o confe

rință internațională pentru serviciul de 
căi ferate cu vagoane directe, s’a început 
eri în Roma. S’a discutat cu privire la îm
bunătățirea materialului pentru trenurile 
internaționale și de lux.

Amănunte asuura catastrofei din Cle
veland. Din New-York se anunță: Focul a 
luat naștcțre dela o sobă, care fusese prea 
mult încălzită. Copiii se aflau toți în sălile ; 
de cursuri împreună cu profesorii și pro
fesoarele lor. La început incendiul nu a 
fost observat de cât de un servitor, care 
a dat imediat semnalul de alarmă. Pro 
fesorii au scos copii în coridor, urmând 
să-i aranjeze pe două rânduri, pentru a 
putea scoborî cu toții scările în ordine. 
S’a crezut de cătră profesori, că nu e ceva 
grav, ci că ar fi să se facă un simplu e- 
xercițiu pentru a deprinde pe copii, cum 
să plece în grabă dela școală, în caz de 
pericol. De aceea la semnalul de alarmă 
nu s’a produs nici decum vre-o panică. 
Copiii scoborând scările și ajungând în 
parter, au zărit deodată o flacără' enormă 
care cuprinsese sala. O panică de nedes- 
cris cuprinse pe numeroșii copii, cari în
cepură să alerge care încotro, căutând o 
ieșire. In timpul acesta un fum gros um
plu sălile, în cât învălmășeala deveni și 
mai îngrozitoare Sutele de copii, precum 
și cei c țiva profesori, își pierduseră cu 
totul mintea și nu mai știau ce să facă. 
S’a încins o goană nebună. în care unul 
sfâșia pe celalalt. Un număr de copii ajun
seră totuși la ușă 
Ioanele trase și 
poată deschide, 
cu picioarele în 
zistau.

Catastrofa

aci ei găsiră însă ob- 
erau prea slabi ca să Ij 
Unii izbeau cu pumnii și 
obloane, dar acestea re-

I

s’a petrecut în mai puțin 
de două ore. Toată școala a fost distrusă 
și 200 copii, 9 profesori și profesoare au 
căzut victima flăcărilor Mulți copii au 
fost striviți în învălmășeala, care s’a pro
dus. La deschiderea ușii s’au găsit nume
roase cadavre de copii zăcând peste cada- 

i vrele profesorilor și a profesoarelor, de 
unde se deduce că micii elevi, în lupta lor 
de a se salva, au doborât pe profesori 
trecând peste corpurile lor.

I

Centenarul plicului. Nu peste mult se 
vor împlini 100 de ani, de când un fabri
cant de hârtie din Brighton cu numele 
Brewes, a inventat plicurile de scrisori 
sub forma lor actuală. A trebuit mult timp 
pentru generalizarea lor. In Franța au în
ceput a se întrebuința aceste plicuri nu
mai pe la 1850. înainte de aceasta epocă, 
scrisorile se împăturau în două și în trei 
fiind scrise numai pe o parte a hârtiei, se 
pecetluiau apoi, iar pe partea rămasă albă se 
scria adresa. Acesta era p’atunci >plicul«.

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

întrebuințare multilaterală Ni<>î o dof- 
torie de casă nu este așa de multe-ori în- 
trebuințată ea spirtul și sarea lu Moli 
Franzbrantvein). Prin fricțiuni aii ă du

rerile la reumatism de membre întărește 
nervii și ca adaos la băi re bun efect, 
ătii la 1 cor. ! 0. Se trimite zilnic cu ram-

bursă poștală de farmacistul A. Moli c. și 
r. liferant de curte. Viena, Tuchlauben 9. 
In deuositele din provincie să se ceară 
espres preparatul lui Moli cu marca de 
scut și subs iriere. — (6)

Un alt caz de telepatie.
La 1861 îmi făceam un semestru de 

drept la universitatea din Heidelberg, ur
mând cursul de institute al vestitului pro
fesor Vangerov. Cu mine împreună era și 
tînărul conte de Reventlov, singurul fiu 
dintr’o familie mare din Schleswig-Hol
stein.

Luasem un apartament împreună pe 
Ludwigsplatz. Intr’o bună zi merserăm să 
azistăm la mensura (așa numeau studenții 
duelurile ce le aveau între dânșii) și ne 
întorceam acasă prin pădurile, cari încun- 
jurau Engehwiese (un loc foarte pitoresc 
dincolo de râul Neckar, unde aveau loc 
duelurile). In ziua aceea corpul nostru, 
Westfalii, se bătuse cu corpul Schwabilor. 
Intre alții /se bătuse și Reventlov, care fu
sese ușor rănit.

Tot umblând așa pe poteca, care co
bora spre râu și devenia prăpăstioasă, Re
ventlov, care se cam chefuise, începu să 
alerge cântând și strigând: deodată aud 
un țipet teribil; Reventlov căzuse și se 
lovise atât de rău încât își rupsese picio
rul drept. Cu mare greutate, cu ajutorul 
unor țărani, cari se coborau și ei spre oraș, 
am înjghebat un fel de targă pe care am 
pus pe bietul Reventlov și l’am adus la 
Heidelberg.

Celebrul chirurg și profesor Chebus, 
pe care îl chemaserăm, declară că până a 
doua zi nu poate să se pronunțe dacă am
putarea piciorului va fi' necesară sau nu.

Din fericire după un conzult ce-1 avu 
a doua zi cu un coleg al său s’a renunțat 
Ia amputare și, după vr’o două luni, ami
cul nostru era aproape vindecat

Dar ce se întâmplase?
Eu nu telegrafiasem mamei 

ventlov decât a doua zi, după ce 
renunțaseră la amputare Care ne 

lui Re
medied 
fu însă 

mirarea, când Luni dimineața (accidentul 
se ivise Sâmbătă) ne pomenirăm cu d-na 
de Reventlov la Heidelberg; nu avuse vreme 
să primească depeșa mea.

O întrebarăm firește ce a îndemnat’o 
să plece dela moșie și să facă 14 ceasuri 
de cale ferată pentru a alerga la Heidel
berg lângă fiul ei.

Ne răspunse următoarele:
»Sâmbătă pe la 4 oare după amiazi 

ședeam la cafea în grădină. De-odată simți 
o durere vie în partea inimei și mi se păru 
că văd pe Alfred al meu întins pe iarbă 
într’un lac de sânge. Fără a mă mai gândi, 
chemai sluga și-i poruncii să mi se pună 
caii la trăsură. După o jumătate de ceas 
eram la gară, mă sui-i în tren si iată-mă 
aci; vedeți că am avut dreptate să viu*.

Intr’adevăr, tocmai Sâmbătă la oarele 
4 după amiazi, Reventlov căzuse după po
tecă și-și rupsese piciorul.

Cum a putut mama lui să simtă toc
mai la aceeași oră durerea la inimă și 
să-și închipuiască pe fiul ei zăcând într’un 
lac de sânge?

Fenomenul nu avea nici o altă expli
cație decât telepatia. Dar pe atunci se râ
dea de asemenea manifestări psihice ; ele 
se aruncau în domeniul fantaziei bolnă
vicioase.

Astăzi și știința a început să se ocupe 
de dânsele cu tot dinadinsul.

(„Conserv.*1) Gr. Ventura.

Convocare
Adunarea generală ordinară a >Aso- 

1 ciațiunei pentru sprijinirea învățăceilor și 
' sodalilor meseriași români din Brașov* se 

va ținea Duminecă, în 9 (22) Martie a. c. 
la oarele 2 p. m. în localul Asociațiunei — 
Strada Castelului Nr. 66, — după următo
rul program :

1. Deschiderea adunării prin preșe
dinte. 2. Alegerea unei comisiuni de 3 
membrii pentru verificarea protocolului 
adunării. 3. Raportul comitetului pe anul 
de gestiune 1907. 4. Raportul cassei pe 
anul 1907. 5. Raportul comisiei externe 
despre cenzurarea socotelilor pe anul 1907. 
6. Alegerea a doi membrii suplenți în co
mitet. 7. Votarea budgetului pe anul 1908. 
8. Eventuale propuneri, cari au să se facă 
după cum prescrie art. XIX din statute. 
— .închiderea adunării.

La această adunare sunt învitați a 
lua parte toți membrii, binevoitorii și spri
jinitorii Asociațiunei.

Notă. Conform art. XVIII din statu
tele Asociațiunei, »vot și drept de alegere 
activ și pasiv au numai membrii ordinari, 
fundatori și protegători (Art. VI. lit. a,&, c,),

dacă vor fi plătit taxa, ceilalți membrii au 
numai vot conzultativ*.

Brașov, 7 Martie st. n. 1908.
Petru Pop, 
președinte.

Spicuiri.
încrețiturile frunții lui Spencer.

Scriitoarea George Eliot, o prietenă 
a filozofului, i-a spus odată, după-ce a ce
tit Statistica socială că se miră mult, că 
nu vede pe fruntea lui nici cea mai mică 
încrețitură. »Eu cred, zise Spencer, că asta 
e pentru-că eu nici-odată nu mă irit. Nu 
fac nici-odată aceasta opintire de concen
trare, care de obiceiu e însoțită de încrun
tarea sprâncenelor. Deducțiunile mele sunt 
urmarea unui șir de cugetări, cari se în- 
chiagă încet, fără mari sforțări*.

Și în adevăr, după o activitate de cu
getare de 30 de ani, pe fruntea lui Spen
cer nu se vedea nici o cută. In adevăr 
>geniul este o răbdare lungă*, cum a zi* 
Buffon.

Cheltuelile parlamentului francez.

In primul rând aceea ce a nemulțu
mit pe mulți alegători, e indemnizația a- 
nuală de 15,000 franci, ce și-au votat’o 
deputății. Dar mai sunt alte curiosități: 
așa la articolul hârtie de scrisori e înscrisă 
suma de 74,680 lei pe an. Apoi săbiile și 
uniformele oamenilor de serviciu costă 
38.000; prosoape și oglinzi: 10,000, sfoară 
(sfoară subțire): 1000 și în sfârșit 200 lei 
pentru... stârpirea șoarecilor.

Ce-or fi având și cu șoarecii I... Asta 
nu e democrație, fără să mai vorbim do 
aceste sume exagerate... M.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 7 Martie. In ședința de 

eri dep. Polonyi a adus în discuție che- 
i tia croată, cerând că dacă dieta hotărește 
i aplicarea unui interpret pentru limb* 
'croată, acesta să tălmăcească discursurile 
! și camerei. Justh declară, că Croații au 
drept să vorbească în limba lor și că diet* 
a aprobat să fie chemați la ședințe inter- 
preți. i'anffy a vorbit contra proiectului 
revizuirei și a prezentat un alt proiect. A 
urmat apoi o ședință secretă în chestia 
libertății cuvântului.

Frankfurt, 7 Martie. Se telegra- 
fiază din Madrid, că eri s’au comis 
noui atentate. Au fost aruncate patru 
bombe. Cinci persoane au fost omo
râte. Numărul răniților este foarte 
mare. — Tot eri a fost împușcat de 
către anarchiști, locotenentul Maures. 
Regele, care urmează a pleca în cu
rând la Barcelona, a fost sfătuit să 
renunțe la acest voiaj, deoarece, cu 
toate măsurile poliției, nu se va pu
tea evita un eventual atentat în con
tra lui.

Londra, 7 Martie. Ziarul „Times" 
publică o scrisoare senzațională a co
respondentului său militar, în care se 
spune că împăratul Wihelm al Ger
maniei, a adresat șefului admirali- 
tăți engleze, o scrisoare, prin care 
s’ar încerca a influința în interesul 
Germaniei pe ministrul englez al ma
rinei. „Times" atacă in mod vehe
ment pe împărat. Șeful marinei en
gleze declară, că scrisoarea împăra
tului e pur personală. Unele ziare 
engleze cer publicarea scrisoarei. Se 
zice, că această scrisoare va, face 
obiectul unei interpelări în camera 
engleză.

Bibliografie.
Dante „Infernul44 traducere în ver

suri de N. Gme. Prețui 3 eor, 50 bani., 
plus 3*’ baiu porto.

„P<in Vraja Dragostei4, nuvele de 
Visile Pop edil ura Muierva. Prețul O. 
1 50 plus 10 fileri porto.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisc».
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Aviz!
Din partea Direcțiunei a loteriei de Clase din 

Budapesta ni s’a predat nouă vânzarea lozurilor 
a loteriei reg. ung. în colectă principală.

Am deschis Biroul nostru in 
Brașov, Strada Vămii Nr. 36, 

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

Praxa îndelungată în branșa aceasta 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

Cu toată st ma

Julius Friede & Comp’
(78,2-3.) Brașov, Strada Vămei 36

Cerința principală a frumseței 
este Teintul frumos.

Fie-care Damă îl pote avea folosind

Mahgit-Creme
a iui F&ff/WES.

Margit-Creme &
prumută pielf-i îndată o molătate oa cnti- 
feaoa, în 10 rțile se schimbă, pielea perfect 
și dispar fără urme pistruile, petele de fi
cat și orl-ce necurățenie de pe față.

Un avantagiu are Crâma acesta, că nu 
acopere pielea cu grăsime, nu o faee lucie 
ca alte creme, din contră dispare lustru 
pielei ca și pudra, și în urina acesta se pote 
folosi și peste c}i. HrăDește pielea, câști
gând o frescheță ca de copil și molătate ca 
catifeaoa.

Are avantaj important, că nu con
ține argint viu seu plumb, prin urmare este 

nevătămătore.
Prețul: un borcan mare cor. 2-—, mic C. 1. 
Margit-Săpun —-70 b. Margit-Pudră C. I 20 b 
Margit-Pasta de dinți C. 1. Apa de obraz C. 1. 

Protanl: CSemens v. Fbldes 
farmacist în ARAD.

Comande de 6 Cor se trimit franco.
Se capătă la farmaciile.- Jul. Hornung, Emil 
Jekeiius, Fr. Kelemen, V. Klein, Rud. Kugler, 
Eugen Neustădter, H Obert, V. Roth, Franc. 
Stenner, Teutseh & Tartler drug în Brașov, 
și la faima Kernel Demeter în Orăștie. B
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Puterea motrice cea mai sigură și perfectă: 
V'abrlcat <fle rangul prim 

Motoare pentru sorbirea gazelor 

SAUGGAS-MOTORE

Permanent în deposit: Morors de uieî 
si Benzin. Locomobile și Gnnii- 

turi de imblătit.
—— Condițiuni favorabile de ntată. «— 

B. DENES, “Ș, Buiapest, V., 
Iiipot-kiirut 15.

TFreț curent și devis g-ra-tis!
1(34,6—20).

întrebuințate la încăl
zirea cn Antracit, 
Kooks, precum și 

cărbuni de lemn.

I Funcționarea 
cea mai ieftină 

și regulată.

Cea mai sigură 
!!! GARANȚIE',!!

Spese de funcționat 
oa 1—2 bani 

t3- de HP. -^3

Nr. 44—1908.

Numai sticlo 
Cu numele

SICUIiA
sunt voritab le

Ne-
; întrecută
L pentru
[ escitarea
I. apetitului 
„și ușurarea

flegmei.
f siKMAY

BM Jozsef-Kcrnt 37

I

Coa mai bună 
apă vindecătăre 
șl rooorltoaro.

Regele 
borvizului 

sărat

Apa de isvor
1 € IL I 

din Mâlnâs.

DEPOU 
principal 
pentru

Ungaria:

Dispare 
imediat 

acreala.

A“

întrece 
toate . pele 
minerale in 

raiuri da ca
ter al gâtle
jului, a orga
nelor do res
pira ie, piu- 
mâni, stomac 
intestine, ri
nichi, beției.

tusei, răoșelei și catarulnilare efeet 
mai tur-

Bomboane Pemete
ale lui RETHY

a se observă, ca la cumpărare să 
se ceară expres Bomboane Rethy, 
deoarece sunt multe imitații rele

i Carton 6t> bani.
Să cumpărăm numai

ESETHY Pemete bombone! ||

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

I Cărți de rugăciuni.
Cărți de rugăciuni întncnnite dc 

piotopresoitf'iul Calistrat Coca, cu 
aprobarea Oonsistoriului Arehiepisoo 
pese ortrodox oriental din Ce-năuțI 
cuprintțend diferite rugăciuni- rugă
ciunea de sfiră, oătră d-1 nost u Isus 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
Iau iă pentru sfânta Născătfire. Rugă
ciunile în cjilele de peste săptămână, 
Lituigia de Duminecă. Aoatistul bu- 
neivesiirl. Canone. Rugăciuni de pre
gătire pentru mărturisire. Kugăciunile 
din săptămâna luminată. R' găomnile 
din 41' a N.ascerei Domnului. Rugă
ciuni de cuprins felurit etc.

Tote aoeste cărți sunt în diferite 
legături de la cele mai simple pănă 
la cele mai luxos©. Tfite insă su< t 
ffirte frumdse și elegante. Prețul lur 
e felurit.

Carte de rugăciune de Calis 
trnt Cora sunt cu: Cor. 1-40, 1’60, JpNO, 
2-40, 2 60, 7-, 8-40.

Lauda lui Dumnezeu,'. < o-uă 
— ■90. —-60, 1'80, 2-10, 2 65, 2’80, 
310, 3 50

Cheia Raiului costă; —-75, 
1-20, 1 40 2 —, 3-50.

Versurile nascerei Domnului 
nostru Isus Christos, . . . —.12.

Visul Născ^torei de D-deu 
-.12.

Sonorul său frumos răsunăt fi
rele plânso-cânturl la mormântul 
Domnului nostru Isus Christos de U ie- 
nescu .................................. 24.—.

Ep istolie a Domnului nostru 
Isus Christos ce a tnmis’o Dum- 
necjt'Bdin ceriu, . . . . . —.24

Se căpătă în toate prăvăliile mai mari

The „N O XI N“ Co.
Londra:
E C 57. Chis veil Street 
Wlena XVIII. :

Willy Weingărtner
S mpey-Strasse 13. 
Selefon 22149.

Faris :
125. Rue Montmartr®

Budapesta, VI.:
Briider Hochsinger

do Kartel liferează prompt ori ce cantitate de

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

------- modern insta'at------- afară

ACID CARBONIC £ 
natural, chemic foarte curat, fTtrd 

din izvoarele ou acid carbonic din Băii© dela 
Buziaș rtnnm'te în toată lumea centru fabri
carea de apă gazoasă, cârci nun arilor, 

șt alte scopuri industriale.
e eh i m h o cu carbonic preparat 
S ■ II1 IT1 O e artificial și puțin sporuic.

Serviciu demn de încredere și eoniselențios 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de ’/, și */2 litre.

Cu succes miraculos la suferințe de Inimă, rinichi și bășică. 
Apă do masă de rangul întâiu! 1 

Informații se dau cu plăcere din partea 
Mu^ciiong’s Kohlensăure-Werke tind 

Mineraiwasser-Versandt in Buziasfiirdtf,
Adresa telegramelor: MUSCHONG BUZIĂSFURPQ. Inter. Telef.

Se caxită reprezentanți locali abili.

Să nu se

ElhT-/ ,t

Prafurile-Seimitz ale lui MOLL 
Veritabile numai decâ fie-care cutiă este provădută eu marca de 
__________ apărare k iui A. MOLL și cu subscrierea sa. ------------------

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți
lor celor mai ce>bicfise la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, eon- 
stipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorboidelor și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răsnândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încfice. — Prețul unei cutii originale sigilate Corăne 2 — FaLificațiite se vor 
urmări pe cale judecătorfiscă.

i

Ffanztanntwein și sare a iui Moli. 
Veritabil numai dacă fle-cnre sticlă este provăzute cu marca 
___________  de scutire și eu plumbul lui A. Moli -------------------

Franzbranntwein-ul și sarea este ffirte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (frotat), alini 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcfiiă. — 

Prețul unei cutii originale plumbate cor. 1.90

Săpun de copii a lui Moli
f Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, peDtru cultivarea
♦ rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțî. — Prețnl unei bueățl eor. —.40 b.
J Cinci bucăți cor. 1.80
; = Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca de apărare A. Moli. =

• Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. Tnchlami §
. c. și reg. furnisor al curții imperiale.
H — Comande din proYinciă se efectuăză dilnic prin rambursa poștală —
0 j La deposite s6 se ceră anumit preparatele provădnte cu iscălitura și marca de apă-
1 I rare a lui A. M O L L.
JJ, Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jeicelius, Viator Both și en gros la

[■<<? D. Eremias Nepoții.

I

„Gazeta Transilvaniei& cu numerul â 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,.


