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ner, Heinrich Sohaiek, A. Op- 
pelik Naohf.. Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V- Golbar- 
ger. Ekstein Bernat. luliu Le
opold (VH Erzfldbet-korut}.

Prețul Inaerțlunilor : o sene 
gonuond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
hjhî dese după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
3-ft o serie “20 bani.

ANUL LXXI.

8AZETA apare înflăcărezi

Amarate pentru Ausuo-Uiigaria: 
Pe an an 24 cor., pe șase luni

12 cor., pe trei luni 8 cor.
H-rlI de Duminecă 4 aor. pe an. 

Punrra România șl străinătate:
Pe un a< 40 franci, pe șase 

luni 20 tr., pe trei luni 10 tr.
U-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.

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

Aoojrajueniul pentru Brașov;
Admlnlstrațiunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. B0. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șoae 
luni 10 cor., po trei luni 5 cor. 
Cu duaul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni fi cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — AtAt abnna- 
mentole. căt și înnerțiunile 
aunt a ge plăti înainte.

Nr. 63 Brașov, Miercuri 19 Martie 1 Aprilie 1908.

Biiow în Viena.
De mult nu mai e lucru nou ca 

«ancelarii Germaniei să viziteze Viena 
și să între în atingere cu cercurile 
curții și ale guvernului. Bismark a 
tost numai de vreo două ori la Viena, 
dar a făcut treabă îucheiând alianță 
și dând astfel rând vizitelor și contra- 
vizitelor destul de număroase între 
Viena și Berlin. Alianța între cele 
două împărății sustădejade douăzeci 
și nouă de ani; mai târziu ea deveni 
alianță triplă și se zice, că n’a 
fost niciodată mai strânsă și mai tare 
ea acuma. Aceasta o zic și o susțin 
în primul rând Germanii cu suve
ranul lor. Ca să o dovedească mai 
bătător la ochi, împăratul Wilhelm II 
a făcut o săritură la Veneția ca să 
se întâlnească cu aliatul său Victor 
Emanuel, ear curând după aceasta 
și-a adus aminte cancelarul Biilow, 
că e dator cu o contra-vizită minis
trului de esterne baron Aehrenthal 
și a plecat la Viena, unde, cum măr
turisește, i-a plăcut întotdeauna și îi 
place mult să petreacă.

Cu toate că este așa de vechia 
alianța, care din duplă a devenit tri
plă, și cu toate asigurările continue 
despre tăria și trăinicia ei, vedem că 
împăratul Wilhelm și guvernul său 
se silește în tot chipul să demons
treze aceasta mereu urbi et orbi prin 
asemeni întâlniri. S’ar părea că cu 
tot armestițiul încheiat cu Englezii și 
cu regele lor. Germania nu se simte 
încă cu totul scăpată de acea „splen
did isolation", în care voiau s’o știe 
atât de bucuros Englezii. I-a rămas 
Germaniei alianța, de care se folo
sește cu prisos ca de un leac pentru 
toate neplăcerile, ce i-le pot cauza ra
porturile nu prea prietinoase cu cele
lalte state. Și amiciția, bine știm, tre- 
bue cultivată mereu, ca să nu se ră
cească, In a doua linie vin apoi pen
tru Germania cestiunile ca cea balca
nică, cari sunt la ordinea zilei și cer 
rezolvarea lor.

Nu se putea ca principele Biilow 
• 1 iacă colegului său din Viena con- 
tr3vizită și întâlnirei celor doi mi
niștrii de esterne să nu i-se dea tot
deodată și o mare importanță poli
tică. Ba Bfilow a întărit chiar, în 
convorbirile ce ie-a avut cu câțiva 
ziariști, credința in însemnătatea po
litică a întâlnirei. De aceea găsim în 
aceste intervievuri frazele stereotipe 
'’în epoca păcei înarmate ca: con- 

suire deplină în toate cestiunile 
aternaționale, susținerea păcei euro

pene, susținerea înțelegerei între pu
teri, și altele. In. fond știm apoi tot 
atâta cum am știut înainte despre 
cum țese diplomația firul viitoarelor 
evenimente.

Monarchia noastră este d. e. mai 
mult angajată decât Germania în ces- 
tiunea balcanică. Ce era dar mai na
tural,, decât ca br. Aehrenthal să 
aducă vorba cu Biilow și asupra ace
stei cestiuni, poate și vice-versa, căci 
ș'< guvernul german are interese de 

părat în orient. In realitate diplomația 
ei lucrează mai bărbătește chiar ca cea 
austro-ungară.

Reformele din Macedonia lac pe

zi ce merge mai mare bătaie de cap 
puterilor semnatare, dar, dacă Biilow 
a convenit cu Aehrenthal, și între ei 
s’a stabilit deplina, înțelegere, cine pe 
teritoriul triplei alianțe ar putea să mai 
doarmă neliniștit?

Insă, uite, ce mare lucru s’a în
tâmplat. La Viena a mers și ministru- 
președinte ungar, ca să fie de față 
la întâlnire.

Ziarul lui Hollo spune cu mân
drie, că Wekerle de sigur s’a prezen
tat la Viena în ziua sosirei iui Biilow 
pe baza articolului de lege XII din 
18H7, pentru ca să validiteze acolo 
în desbaterile și sfătuirile asupra ce- 
stiunilor exterioare și punctele de ve
dere maghiare.

In realitate Wekerle a fost ocu- 
pattoată ziua cu trebile resortului 
său, având și audiență la Maj. Sa, și 
numai seara la prânzul dat de Aeh- 
rental lui Biilow s’a întâlnit cu acesta 
și a conversat câtva timp cu el. Și 
asta i-a dat prilegiu principelui Bii
low, ca într’un interview să-și esprime 
bucuria, că Dr. Wekerle și-a dat oste
neală să vină la Viena, dându-i astfel 
ocaziune să-l întâlnească și pe el în 
această metropolă lui atât de 
plăcută.

Diriguitorii politicei germane de câte 
ori bat la ușă la Viena, nu uită să tragă 
și câte un fir dulce prin gura mici 
lor potentați dela Budapesta. Amici
ția trebue cultivată de dragul celor 
mai mari și față cu cei mai mici.La jubileul „Gazetei11.

Sibiill, 15 (28) Martie. — Din in
cidentul împlinirei a lor 70 de ani de 
jertfă neobosită a ziarului „Gazeta 
Transilvaniei1* pentru prosperarea și 
întărirea culturală-națională a neamu
lui nostru, „Societatea de lectură An- 
dreiu Șaguna", își exprimă călduroasa 
recunoștință tuturor factorilor, cari au 
contribuit cu puterile lor la aducerea 
acestei jertfe.

„Societatea de lectură 
Andreiu Șaguna“.

CraîOVa, io Martie. — D-le Di
rector ! In numele mai multor Craio- 
veni, admiratori ai bătrânei „Gazete", 
și ai D-tale, Vă trimitem, cele mai 
călduroase felicitări, cu ocaziunea ju
bileului de 70 ani, și rugăm pe bunul 
Dumnezeu, să-ți dea sănătate și viață 
lungă, ca să poți duce la isbândă, 
greaua luptă, pentru realizarea idea
lului național.

P. Chițu, /. T. Chețianu.

nCUÎ’ești, 19 Martie. — Urăm 
viață îndelungată bătrânei Gazete. Să 
trăiască vrednicul director Dr. Aurel 
Mureșianu împreună cu toți colabo
ratorii.

Atexe Motdoveanu, George Zănescu, At. 
Perșenaru, N Țeranu. ton Cotes.

IghlU, 15 (28) Martie. — Dacă 
se poate cineva însufleți la momente 
naționale, cum este împlinirea de 70 
ani de existență a „Gazetei Transil
vaniei" și dacă poate cineva prețui 
înțelepciunea și hărnicia, fără de care 

acest moment nu ar fi putut exista 
pentru noi — apoi în rândul prim 
noi bătrânii o putem face aceasta, 
cari avem experiența împrejurărilor 
vieții noastre de acuma și de mai 
demult. Cu admirațiune pentru tre
cut, cu încredere pentru viitor mă 
alătur la jubileul bătrânei noastre 
„Gazete" și felicit pe venerabilul ei 
conducător!

Basiliu Andrea, 
preot gr cat.

B StrîțS- — Scumpa „Gazetă", 
oglinda sorții și stăruințelor întregu
lui neam românesc în timp de 70 ani, 
să trăiască mulți, mulți ani, împreună 
cu valorosul ei director și vrednicii 
membrii ai redacții !

George Curtean, 
secretarul „Bistrițianei“.

VoilS- 12 Martie. — „Gazetei" 
laudă și recunoștință, întemeietorilor 
ei vecinică și pioasă pomenire, con
ducătorilor ei actuali felicitări și urări 
de bine, iar neamului românesc cinste 
și slavă !

Un mic gregar :
G. D.

Salutul pressei române.
„Țara Noastră 1 — revistă politică culturală, 

ce apare- in Sibiiu sub direcțiunea d-lui Octavian 
Gog», publică în fruntea sa, Nr. 12 dela 16(29) 
Martie a. c. un articol semnat de Dr. 1. Lupttș, 
relativ la jubileul ziarului nostru.

După Introducere, în care vorbește despre 
înființarea „Gazetei*1, autorul continuă așa:

«Ceeace trebuia atunci, — cum trebue 
și azi, și ori când — unei gazete, pentru 
a prinde teren și a se întări, era înainte 
de toate o personalitate, care să se iden
tifice cu interesele ei, s’o conducă, s’o în
grijească, și cunoscând bine trebuințele 
momentului, să știe afla toți factorii folo
sitori, să știe câștiga și menține, prin co
laboratori de ispravă, un public cetitor cât 
mai număros.

Această personalitate în primele de
cenii de existență ale «Gazetei* a lust 
Bartfiu, care a știut grupa o samă de oa
meni dintre cei mai aleși și mai pricepuți 
— bucuroși toți să lumineze poporul, în 
cele politice prin «Gazeta*, iar în cele cul
turale prin «Foaia pentru minte, inimă și 

| literatură*,...
Cu asemenea sprijin și mulțumită 

stăruinței de fier a redactorului s’a putut 
asigura viitorul acostor foi, cari fiind ce
tite pe de-arândul, în Ardeal ca și în prin
cipate, pregătiră cu încetul calea spre uni
tatea culturală a neamului.

După o viață de 10 ani apariția lor 
fu suspendată pe scurt timp, parte în urma 
turburărilor din 1848—9, parte prin vol- 
nicia cârmuirii dela 1850; dar sub îngri
jirea lui lacob Mureșiami (1850—1878) în 
curând ele se continuată iarăși »ca niște 
râulețe mici și line, răcorind, pe cât ajun
geau, sufletele române însetate de o soarte 
mai bună*. In 5(17) Ianuarie a. c. s’au îm
plinit apoi 3 decenii, de când «Gazeta 
Transilvaniei* stă sub conducerea actualu
lui său director d-1 Dr. Aurel Muregianu, 
care a îngrijit cu sfințenie moștenirea — 
părintească și națională, ce i-a fost încre
dințată, și s’a străduit a o spori și înainta 
potrivit cerințelor vremii.

Cum vedem deci, în conducerea «Ga
zetei* nu s’au întâmplat în acest lung tre
cut de 7 decenii, decât 3 schimbări de per- 

' soane. Atitudinea politică și culturală a 
i «Gazetei* a rămas însă neatinsă. Credin- 
' cioasă tradițiilor bune, a purtat totdeauna 
lupta cea mai aprigă și desinteresată pen
tru dobândirea, iar dela 1865 încoace pen

tru redobândirea drepturilor noastre poli
tice, pentru egala îndreptățire națională, 
pentru principiul liberei concurențe în cele 
culturale și pentru mântuirea culturei noa
stre românești. Dupăce pregătise arena de 
luptă și formase o opinie publică, pe care 
o stăpânea singură, până la apariția «Te
legrafului Român« (1853), «Gazeta Tran
silvaniei* era în adevăr «G'wra jRo»idni7or“ 
cum o numise Treboniu Laurian. De atunci 
încoace n’a mai putut să aibă, firește, o 
stăpânire exclusivă asupra tuturor cugete
lor și voințelor, și s’au găsit mulți, cari 
dela 1865 începând nu se puteau nici de- 
cum împăca cu politica pasivității, susți
nută de «Gazeta*, pe care o învinuiau, că 
nu ține samă de realitatea împrejurărilor 
și de puținătatea forțelor noastre în o 
luptă politică atât de inegală. Cu o perzi- 
stență neînduplecată a știut însă «Gazeta* 
să prezinte totdeauna, în mod demn, o po
litică națională, radicală și intransigentă, 
având drept bază principiară continuitatea 
drepturilor din 1863, o continuitate ana
loga în câtva cu cea a drepturilor din 
1848, cu ajutorul căreia Ungurii au reușit 
să facă la 1867 o restaurație atât de pro
fitabilă pentru dânșii....

ț
Mai târziu, fluctuațiile politicei mili

tante au ridicat la suprafață alți oameni 
și alte ziare politice: «Albina* lui Babeș, 
«Concordia* lui Sigismund Pap și «Fede- 
rațiunea® lui Alexandru Roman, iar în tim
purile mai apropiate «Tribuna* din Sibiiu 
și «Dreptatea* din Timișoara.

Ziaristica noastră a început să răsune 
acum din mai multe coarde. Dar în întreg 
acest concert de glasuri și păreri «Gazeta* 
a reușit să aibă în cele mai multe che
stiuni politice o opinie separată, care is- 
vora din atitudinea ei istorică, totdeauna 
aceeași : idealistă și neșovăitoare.

Ziarele amintite au apărut și dispă
rut, toate pe rând. «Gazeta* însă — a ră
mas ca o stâncă neclintită, în vârtejul valu
rilor politice amenințătoare.

Această supravețuire, se pare, că în
dreptățește o direcție politică ca cea pro- 
poveduită și apărată de «Gazeta* în lungul 
său trecut, de șeapte decenii, cu o rară 
consecvență și bărbăție. încrederea fermă 
în viitorul neamului și nădăjduirea unor 
zile mai bune se desface din tot cuprinsul 
bogat al celor 70 de volume. Și de aceea,, 
cu drept cuvânt se poate spune, despre 
«Gazeta Transilvaniei*, că «luptă bună a 
luptat, credința a păzit*...

Audiența lui Wekerle. Ministrui-preșe- 
dinte Wekerle a fost primit Duminecă în 
audiență de cătră Majestatea Sa, în caste
lul din Schbnbrttnn. Ministrul-președinte a 
raportat despre cestiunile curente. După 
cum a declarat unui redactor dela «Neue 
freie Presse*, în audiență n’a fost vorba 
nici de cestiunea băncii naționale indepen
dente, nici de cestiunile militare. Audiența 
a durat o jumătate de oră.

Eliminarea celor patru teologi români 
gr. cat din OraSea-mare. Dintr’o cores
pondență mai lungă ce o primește «Țara 
Noastră* în afacerea eliminării celor patru 
teologi români gr. cat. din seminariul rom. 
catolic din Oradea-mare estragem urmă
toarele: Teologii români dela seminariul 
romano-catolic de aici: Pteancu, Pataki, 
Impeanu și Alexandru Pop au fost elimi
nați prin o sentință a direcțiunii semina- 
riale, adusă și executată, cum am zice: 
stante pede. Despre împrejurările, cari au 
determinat direcțiunea să aducă această 
sentință, și să o execute — după cum veți 
vedea — cu o rigoare ca pentru făcătorii 
de rele, am aflat următoarele: Teologii 
dela seminarul romano-catolic din Buda
pesta au redactat o adresă (despre natura 
adresei nu sunt informat) cătră papa dela 
Roma. Adresa aceasta a fost trimisă între 
altele și la seminarul rom. cat. din Ora
dea-mare, pentruca să o iscălească și teo-
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{ogii de aici. Pomeniții patru teologi ro
mâni, din considerație că în adresă să 
vorbește în numele >teologilor romano-ca- 
tolici maghiarii, au denegat subscrierea 
ei. Clericul care purta adresa spre sem
nare pe la colegi, au denunțat rectorului 
po cei patru români. Și după un ciâs, rec
torul le-a comunicat sentința de eliminare, 
provocându-i ca imediat să-și strângă ca
labalâcul și să iasă din seminar. Invinuiții 
au mărturisit că ei nutresc cuvenita înaltă 
venerațiune față cu sfântul părinte dela 
Roma, socotesc însă că adresa nu vor
bește și în numele lor, de aceea n’au aflat 
de lipsă să o subscrie.

Relațtunile greco-româns. Corespon
dentul din București al ziarului »D. Or. Cor- 
respondenz*, dă următoarele informațiuni ' 
privitoare Ia stadiul relatiunilor dintre Ro- I 
mânia și Grecia: »Este știut că ministerul 
Greciei la Berlin dl Rangabe, și-a petrecut 
eoncediul său Ia Galați. In cercurile bine 
informate se afirmă că dl Rangabe ar fi tri
mes guvernului din Atena, o notă confi
dențială, în care afirmă că mișcarea anti- 
grecească în România, a avut drept cauză 
cunoscutele incidente și că ea a dispărut 
deja! Dl Ragabe' sfătuește pe guvernul său 
că este timpul potrivit de a se folosi de 
actuala situație favorabilă, spre a începe 
negocierile pentru reluarea relatiunilor di
plomatice cu România. Că, din partea Ro
mâniei, s’a făcut totul pentru a se înlesni 
reluarea tratativelor; o dovedește o circu
lară a ministerului de interne adresată 
prefecților, prin care sunt invitați a face 
toate înlesnirile posibile supușilor greci, în 
diversele lor afaceri comerciale.

ȘTIRILE ZILEI.
— 18 Martie v.

Vizitarea școalelor poporale din comi
tatul SibiîU- Cunoscutul Dr. Iancsd Henedek 
profesor în Budapesta, a fost încredințat 
din partea d-lui ministru de culte și in
strucțiune publică cu vizitarea școalelor 
poporale din comitatul Sibiiului, pentru a 
studia metodul de propunere și rezultatele 
obținute cu privire la limba maghiară.

Incendiu. In satul Poplaca de lângă 
Sibiiu a isbucnit în 29 Martie st. n. un 
foc, carele alimentat de un vânt vehement 
sudvestic, a prefăcut în timp scurt în ce
nușă casele și alte clădiri economice a 50 
de locuitori. Pompierii din comunele înve
cinate Turnișor, Șura mare, Gura-râului, 
Orlat și Rășinar precum și un despărță
mânt de pompieri voluntari din Sibiiu, au 
alergat la locul sinistrului și le-au și suc
ces în scurt timp a stânge focul. Din no
rocire n’au fost nici victime de oameni, 
nici de animale. Cauza incendiului nu s’a 
putut constata pănă acum. Prin Sibiiu se 
lățise svonul că focul ar fi fost pus.

Din Caransebeș se scrie »Tei. Rom.« 
că cu conducerea institutului pedagogiei 
gr.-ort. române de acolo, în calitate de di
rector, a fost încredințat din partea con- 
sistorului diecesan d-1 Dr. Nicolae Regman, 
profesor la acea pedagogie.

Nou advocat român în Zdrnoști D-nui 
advocat Ilarie Hoădrea ne anunță, că și-a 
deschis cancelaria de advocat în Zern ești 
în strada principală în apropierea jude
cătoriei cercuale.

Un ofițer român bănuit de spionaj la 
Nisa. Sub titlul »E un spion« Le Journal 
publică următoarea curioasă telegramă, pe 
care i-o transmite corespondentul său din 
Nisa: »A circulat cu insistență zvonul prin 
oraș, că s’a descoperit o afacere de SDionaj, 
al cărei erou e un ofițer străin. Făcând 
cercetări, lucrul se reduce la un fapt de 
mai puțină importanță. Zilele acestea, la 
bateria Colomars, anexă a fortului de pe 
muntele Chauve, un ofițer român, Ștefan 
Bâncilă, în vilegiatură la Nisa de o lună 
a fost surprins întrebând pe soldați asupra 
lucrărilor militare. Accentul lui străin și 
purtarea lui suspectă făcură ca să fie a- 
restat. O pechiziție operată la domiciliul 
său n’a dat nici un rezultat, prin urmare 
el a fost pus în libertate.

Oficiul de dare al orașului publică ur
mătoarea provocare: întreprinderile sau 
reuniunile obligate de a da socoteala în 
pubfic, cari au neglijat de a prezenta ofi
ciului nostru până acuma fasiunile referi
toare la darea de câștig, sunt din nou pro
vocate, sub evitarea dispozițiunilor de a- 
mendare prevăzute în lege, să prezente 
amintitele fasiuni în termin de 8 zile la 
perceptoratul de dare orășenesc îh oarele 
de oficiu dela 8—12 a. m. Intfelăsându-se 
prezentarea acestor faziuni, darea se va 
fixa din oficiu.

Profesorul Dr. Harnack spaima credin
cioșilor b feliei protestante. Renumitul teo
log raționalist Dr. Adolf Harnack, cunoscut < 
ca orator genial și înfocat (el luase parte ! 
activă la serbătoarea înaugurărei mono- j 
montului superintendentului evangelico-Iu- 
teran din Sibiiu, Teusdh) a ținut de curând 
o conferință publică asupra temei. Ce este 
ateismul? După cum spun foile din Berlin, 
coferențiarul cercetând pe baze istorice is- 
vorul noțiunei »ateism« conclude, că cu 
aceasta se făcea un fel de imputare crimi
nală, ce se raporta la religiunea statului 
și la zeii naționali.

Apoi conferențiarul pune față în față 
religiunea exsterioară, publică și religia in
terioară a inimei și se exprimă astfel:»De 
vom asemăna religiunea exterioară, publică, 
cu re i-țiunea inimei ne vom convinge, că nu 
exi stă ateiști, căci religia nu e instituțiune 
bunăoară ca poliția. Religia purcede din 
inimă și-și are rădăcina in adâncul sufle
tului nostru; iar sufletul nostru își ia în
demnul spre religiositate din trei isvoare 
dela natură, dela cultura de stat și dela 
ordinea dominantă în stat, și în fine dela 
viața noastră intimă. Religiunea se mani
festă și în afară prin dragoste și scriptura 
ne spune, că »D-zeu este iubirea*. Senti
mentele noastre altruiste și pur personale 
sunt tot atâtea manifestări ale inimei, cari 
își au rădăcina, în sentimente religioase. 
Conferențiarul și-a încheiat discursul său 
cu aceste cuvinte : »Ateiști nu există și 
prin urmare nici ateism. De are omul re- 
ligiune sau Jn’aro religiune se poare cu
noaște din faptele sale, nu din credința, 
ce o mărturisește*.

Contra acestor enunciațiuni așa de ca
tegorice s’a ridicat toată pressa evange- 
lică ce stă pe baze biblice și se miră, cum 
se pot tracta cestiuni așa de momentoase 
cu atâta superficialitate. Un ziar zice chiar: 
Ce mai poate un biet pastor oferi unor 
suflete însetate de adevăr, cu ce va mân-| 
găia el pe nenorociții și muribunzii când 
Harnack afirmă, că religia nu este altceva : 
decât un sentiment, o dispozițiuno a su

fletului? Un astfel de pastor ne-ar oferi 
spectacolul unei figuri vrednice de jale, pe 
care numai ți-o ai putea imagina. Același 
ziar ca și când ar vrea! să se mângâie, 
esclamă: toate merg spre prăpastie, ear 
»morții călăresc iute*.

Plătirea taxelor militare. Dela oficiul 
de dare al orașului primim spre publicare 
următoarea sprovocare-repețită*: Acele per
soane, cari sunt obligate la plătirea taxe
lor militare și au neglijat de-a prezenta o- 
fîciului nostru până acuma fasiunele lor 
sunt provocate, sub evitarea dispozițiu
nilor de amendare prevăzute în lege, să 
prezente amintitele fasiuni în termin de 8 
zile la perceptoratul de dare orășenesc în ' 
oarele de oficiu dela 8—12 a. m. Intrelă- 
sându-se prezentarea acestor fasiuni, darea 
se va fixa din oficiu.

Starea sămănăturilor în România. La 
ministerul român al domeni'lor.s’au primit 
numeroase telegrame din țară prin care se 
anunță că timpul se menține pretutindeni 
frumos. Vegetația a început să reînvieze 
iar semănăturile sunt admirabile.

II
Mașini nonă de zburat, c. Neyen a' 

vorbit la Berlin despre vasele aeriane cu 
b’don și s’a rostit împotriva întrebuințărei 
lor, căci, nici odată nu vor putea călători 
împotriva unui vânt do 8—12 m. pe se-, 
cundă. Apoi și hidrogenul costă prea mult 
(10-11.000 m. c, 20—23.000 de mărci). A 
arătat că păsările zboară, fiindcă prin bă- 
taea aripelor grămădesc așa aerul sub ele, 
încât fac un fel de pernă, care le ține. 
Neyen crede, c’a născocit un sistem de he- 
lice cari să facă tot așa pentru aeroplanul 
său. Mer uri (1 Aprilie) o să dea lămuriri, j

Otticosii în balon captiv, in contra: 
ofticei s’au’întrebuințat foarte multe lea-1 
curi, dar nici unul n’a dat vreun rezultat 
pozitiv, vreo vindecare definitivă. Convin
gerea generală ce au căpătat-o atât medi
cii cât și profanii este că numai o higienă 
bună poată ajuta mult și sigur. Higiena 
contra ofticei are în vedere atât curățenia 
corpului și o hrană bună, îndestulătoare 
cât și un aer curat, proaspăt, într’una re- 
înoit. Mai ales din partea aerului avem 
mult de așteptat, căci el intrând în plă
mâni îi poate învia dm suferința lor. întă- 
rindu-i ca să lupte contra infecțiunei boalei 
ce s’a încuibat într’înșii Aerul de munte ! 
e cel mai prielnic pentru ofticoși, dar și la | 
munte avem adesea praf și microbi, de a- , 
semenea și îngrămădirea de bolnavi. Un J 
medic a propus însă ca să trateze ofticoșii ; 
în balon captiv, numind metoda aceasta; ' 
»aerostato-terapie«, care permite fiecărui 
bolnav înălțimea ce-i convine, să se ridice 
de asupra ceței și să se bucure de multe 
zile frumoase, petrecute la aer curat și 
sănătos.

0 șobârlă lungă de 96 m. in Wyo
ming (America de Nord) s’au găsit până 
acum fosile de tot felul, foarte bine păs
trate, care ne arată azi cam ce fel de ani
male au trăit pe acolo în vremile preisto
rice. Dintre toate aceste fosile, cea mai im
portantă e de sigur aceea găsită de curând 
sub forma unui schelet de un fel de șo- 
pârlă lungă de 96 m. Această șopârlă e 
fără îndoială cel mai mare animal preisto
ric găsit până azi. Scheletul e foarte bine 
păstrat; se parc că petrificare.a a început 
când nu apucase a se muta nici un os din 
locul lui. Desgroparea nu s’a făcut încă pe

de-antregul, dar s’a măsurat exact lungi
mea șopârlei. O idee exactă despre mări
mea acestui animal își va putea face cineva 
numai când scheletul va fi așezat complet 
în Muzeul dela Wyoming, care cuprinde 
cea mai bogată și cea mai mare colecție 
de fosile din lume. Dar, numai gândindu-ne 
la lungimea de 96 m. și la faptul că o 
singură vertebră din șira spinărei cântă
rește 450 kgr., ne putem închipui ce pus- 
tiere trebuia să facă această dihanie pe 
vremea ei, numai spre a-și potoli potta de 
mâncare. (Prometheus, 26 Februarie 1908.) 
— »Natura« Nr. 5.

Un chinez desnre iubire. Un ziarist 
' chinez Ng Pov Chew a ținut în America, 
de Nord o serie de conferințe, din cari se 
poate vedea părerea pe care o au Chinezii 

j despre cultura americană, deci și europeană. 
I E interesantă în deosebi părerea Chinezi-, 
lor despre iubire, ^Orientalii — zice Ng 
Pow Chew — nu sunt firi bolnăvicioase, 
sentimentale, ci ființe reci, filosofice, fata
liste*. »In toate celelalte afaceri — spune 
americanilor conferențiarul — voi vă luați 

j după rațiune, dar în cestiunea cea mai de 
i căpetenie a vieței, în căsătorie, ascultați 

de patima oarbă și dați la o parte toate 
obiecțiunile minț'i, spre a urma ceea ce voi 
numiți »iubire«. După concepțiile orientale 
așa ceva nu poate duce decât la nenoro- 

i cire. Noi admirăm popoarele apusene pen-' 
tru inteligența lor Voi numiți cu drept 
cuvânt căsătoria o loterie, fiindcă cei mal 
mulți trag alb. Noi considerăm căsătoria 
ca un mijloc, pe când pentru voi ea e un 
scop. Noi ne căsătorim, fiindcă trebuie să 
ne căsătorim, de oarece căsătoria e un mij
loc pentru susținerea neamului omenesc, 

j Voi vă căsătoriți fiindcă așa voiți; noi con- 
siderăm căsătoria ca o datorie față de în- 

l naintaș'i și urmașii noștri: voi vă căsăto- 
i r’ți fiindcă vă închipuiți că ați dat de o" 
simpatie. La noi, când se încheie o căsăto
rie, tinerii nu sunt luați în seamă, dar toți 
cei ce participă la ea au drepturi egale și 
inițiativa poate porni dela ambelo părți La 
voi numai tânărul are dreptul acesta. Pro
cedarea voastră e nedreaptă și părtinitoare, 
căci ați luat femeii un privelegiu, pe care 
ea poate să-l revindîce*...

Răspuns la o întrebare binevoitoare - 
| In nrul 60 al foaiei noastre am dat 
, loc unor întrebări a unui prietin al tine- 
1 rimei noastre cu privire la venitele balului 
• studenților români din Cluj. Ca răspuns la 
1 aceste întrebări ne roagă d-1 Liviu I. Da», 
președintele acestui bal, să dăm loc urmă- 

. toarelor lămuriri :
Arangearea balului nu s’a putut face 

cu cheltueli mai puține, fiindcă toate spe
sele obicinuite cu asemenea petreceri în 
anul acesta s’au urcat aproape la duplu, și 
că nu am făcut spese fără rost, ci numai 
chiar ceia ce a fost de lipsă, ne servește 
de cea mai bună dovadă împrejurarea, că 
pentru eventualul deficit 5 inși am luat 
garantă, fiindcă tinerimea nu are un fond 
oareșcareva, din care să plătească even
tualele perderi, și apoi cine ar fi așa de 
naiv să creadă că noi am fi făcut spese 
fără rost neștiind înainte oare puteale-vom 
acoperi din paralele ce eventual vor întră. 
Și la deficit să aștepta fleștecare, chiar 
acum după picnicul de astătoamnă, care a 
adus perderi, ce ne au mistuit toate para
lele ce am adunat ani de-arândul 1

FOILETONUL»GAZ. TRANS.*

Floricelele de munte își împrăștiau 
mirosul lor dulce în apropierea colibei, ce 
stă ca. o vedenie pe un deal, încunjurată 
de brazi, de părăiașe, ce fugeau sburdal- 
nice la vale!...

Avea badea Ioan o colibă acoperită 
de pe vremuri... cu trestie, dar împodobită 
și încălzită de razele unor ochi drăgălași 
de fată!! Și era mândru moșneagu, să ve
dea tânăr și ’n putere când își rotogolea 
privirea în cuibul curat... se credea june... 
trăia clipele acele de mulțămire, când era 
învăluit de privirea Nastei... de duioșia dra
gostei din primăvara juniei lui, căci Silvia, 
drăcșorul acela, cu ochii ca două stele din 
noapte, cu talia ca un fir de trestie cres
cut într’un pământ apătos, era tăiată Nasta 
Se ertată!! Când lua ulcioru și în mers 
legănat să ducea cătră isvor, bătrânul nu 
putea să nu-și șteargă cu mâneca cămeșii 
o picătură de apă sărată, ce i-se berbeleca 
in jos pe obrajii încrețiți de vreme! Si 
eum privea așa dus... se strecura... eară și 
eară pe un larg cuprins împodobit cu ghio
cei și viorelele din primăvara acelor ani 
•trecuți, perduți pentru totdeauna 1!

Era ceva dumnezeesc... era ceva mag- 
ru.»tic în ființa aceia gingașe ce se ducea 

purtată de un dor... cătră apa cristalină 
ce ’n liniștea zilei se ivea din depărtare 
ca o lespede argintată; ear când un vân- 
tuleț trezit de pașii regulați ai minunei ce 
se apropia, eșia fermecat, vrăjit de după 
un deal, și cu dor de june venea să în
tâmpine pe Silvia, să-i șoptească taine dră- 
gostoase, să i-se joace cu păru negru ce 
o încununa ca întunerecul noaptea, să o 
cuprindă în brațele sale, să o sărute, să 
o omoare de dragă, atunci râulețul cuprins 
de jaluzie, își încrețea fruntea și să gătea 
de o luptă, de o luptă pe moarte, sau 
viață... Ear copila nu băga în samă nimic! 
Nimic nu-i lega privirea în jurul său, ea 
plutea în împărății de fericire! Cum se 
apropia mai tare de o colină, inima-i eșia 
din bătăile regulate, fața i-se îmbujora de 
un simțământ, căci gândea la nespusa iu
bire, ce afla la odorul ei, ce o așteptau în 
cântece doioase dulci și cuprinzătoare în 
.fluerul ciobănesc ’ Cum îl zărea fugea ca 
un copil răsfățat, alungat de desmerdările 
maniei, cădea obosită de o plăcere... între 
cele două brațe vânjoase ce o aștepta de
schise cu dor, își închidea ochii perdută... 
ear el o strângea cu gingășie pe inimă, o 
săruta pe pleoapele lungi negre!... Și soa
rele din înălțime ’i acoperea cu razele lui 
aurii, râzând par’că de râul neastâmpărat, 
și de vântulețul îndrăgostit de Silvia! 
Era atâta mulțămire... era o ploaie do în
trebări din partea ambilor!

»Șî nu vrea să rni-te dea mie, pen- 
■ tru că-s sărac, pentru că păzesc oile bo- 
gatilor pe un darab de mămăligă!« — Și 
era atâta duioșie si pare că se frământă 
cu ’n val de durere fiecare cuvânt ce-1 lasă 
să-i alunece de pe buze!! Și cum nu afla 
un răspuns, numai echoul i-se auzea »nu 
mi-te dă« și-i dureau o clipă cuvintele ace
lea, pe un moment le sfâșia fericirea ! Dar 
în încleștirea dragostei lor între sărutările 
ferbinți, își uitau totul și erau așa... așa 
de fericiți!

»N’o să te uit, zicea Silvia și cu să
rutul de pe urmă a lui, își lua ulcioru, 
fugea de-1 umplea "cu apă și grăbea cu 
chipul negricios, scăldat de razele soarelui 
de vară în suflet — cătră colibă. Ajunsă 
acasă punea oala cu apă curată la foc, 
cernea de mămăligă, ear bătrânul cu ne
astâmpăr scormonea cu ’n vreasc în foc, 
privea lung fetița și începea cu glas bă
trânesc monoton: O să fim în rând cu 
lumea, om părăsi coliba, vom locui în sat 
între oameni, vei fi fericită, căci Nica Du- 
țului... e din oameni de frunte, și-i harnic! 
Ear Silvia cum asculta — își auzea pare 
că loviturile de ciocan de asupra sicriului 
ei, ce dă zor piroanele spre inimă-i s’o 
sfâșie și pleca, ochii și încet abea de au
zit tremura din buze »să așteptăm tă- 
tucă* ' Eșia grăbită afară ca să ascundă în 
colțul șurțului o lacrimă!

Bătrânul scormonea în cenușe... și din 

o flacără de o parte a focului ce pufăia, 
dând colori vineți. își închipuia un traitk 
tihnit între oamenii de frunte ai satului ?

Și astăzi coliba-i pustie... cu fereastra 
ei micuță ca un pribeag uitat de lume, 
privește la un țimitir în vale. Florile își 
scutură petalele, de frica brumei reci din 
toamnă, brazii șoptesc în tăcere povești 
tainice misterioase, vântul vâjeie mânios... 
și predomnește colinele; numai râulețu. 
fuge de a vale cu murmurul său dulce... 
ca un refren al doinei, ce suspină pe fii 
erul ciobanului...!

In sat toți umblă tăcuți pe stradă, și 
rar poți vedea două vecine, ce-și scot capa 
pe fereastră, își pun mâna pe buze zicând: 
Ce păcat... Dzeu s’o ierte!

Și până aici a fost...! Silvia a devenit 
nevasta lui Nica Duțului, dar nu l’o iubit, 
și cu dragostea cea păstrat-o cu sfințenie 
acelui pribeag de pe coline... cu chipul lui 
strâns pe piept... în o vreme ploioasă rece 
de toamnă, în bezna nopți... o ieșit amă
gită de o plângere a fluerului cunoscut 1... 
O fugit să plângă fn brațele celuia cei Cu
prindea viața ei întreagă... să-și pue capul 
înfierbântat pe o inimă adorată... și așa., 
să uite lumea... și pe sine însăși!

A stat mult cuprinsă de o învălmă
șeală plăcută, cuprinsă de focul dragostei...



Nr. 63.—1908, GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

Și dacă noi câțiva nu ne angajam 
să purtăm cheltuelile, nu se făcea nici p 
■petrecere și atunci chiar publicul, care o 
aștepta asta deia noi, ne-ar fi condamnat 
mai tare!

Altcum nu cumva să cugete cineva 
că o parte mare a venitului curat l’am 
benchetuit, ori așa ceva, cum să făcea mai 
de mult, noi acuma contra obiceiului vechi 
șl despre cele mai mici sume eșite avem 
chitanțe în toată ordinea, care le punem 
■ori cui la dispoziție cu toată plăcerea, și 
chiar fiindcă acuma am purces mai corect 
ca ori și când ne ating foarte neplăcut 
mustrările anonimului! De altădată nici 
dare de seamă nu se dedea prin foi și 
totuși nu se interesa nimenea de cestiunea 
asta, oare nu era cu mult mai ușor să 
facem și noi așa? Dar noi am voit să fa
cem un lucru corect.

La întrebarea a doua: »De ce nu 
s’au trimis cele 736 cor. ce au fost parte 
venite din afară, parte suprasolviri la 
-casă'?* — răspund următoarele: Acei bi
nevoitori ai noștri, ce ne-au trimis parale 
și cari au plătit peste taxa de întrare, au 
știut că noi din ve litele taxelor de in
trare nici jumătate din spese nu putem 
acoperi, și deci dacă ar trimete paralele 
direct la Brad noi am rămânea cu un de
ficit considerabil, și chiar că să ne scu
tească pe noi de neplăceri de felul acesta, 
au contribuit cu paralele, fiind aproape cu 
toții prietini de-ai noștri, ai acelora cari 
am primit garanța I Deci asta nu se poate 
schimba d-le anonim!

Rămâne întrebarea a treia: N’ar fi 
oare mai bine să arangem petreceri în 
mai multe centre cu spese mai puține și 
venite mai mari. Ba da! Și în asta are 
dreptate d-1 anonim. Ideia însă nu e a 
d-sale, au sulevat’o deja alții încă în anul 
trecut și eu chiar am și întrupat’o, când 
în tovărășie cu colegii din Pesta am aran
jat în anul trecut încă concertul din Blaj! 
Dacă d-1 anonim se interesează așa tare 
de chestiunea asta, negreșit își va aduce 
aminte, și negreșit, că nu a trecut cu ve
derea nici notițele ce au apărut în toate 
foile românești încă înainte de asta cu 
vreo 3 săptămâni, că anume un grup de 
studenți dela universitate au hotărât cu 
mare însuflețire să dea concerte (nu simp e 
petreceri, cum ar vrea d-1 anonim) cu 
cântări, musică, conferențe etc. etc ceia-ce 
e cu mult mai mult, dacă e vorba de miș
care culturală, în toate centrele, unde vor 
fi invitați! Și ce cugetă d-1 anonim, am 
primit barem numai o {si una) invitare?? 
Nu! nici una! Ou forța nu ne putem duce. 
Prin urmare indolența nu este a se căuta 
în șirele noastre!

Dă-mi acum voie d-le binevoitor, să 
te rog eu de ceva. Arată că nu ești omul 
vorbelor goale numai, ci al faptelor! In- 
vită-ne cu ceilalți fruntași din centrul 
unde locuești dimpreună, și te pot asigura 
că cu un gând și un suflet acolo vom fi 
și nu o să te înșeli în idealismul nostru ! 
Și în cazul acela cu plăcere voi recunoaște 
și eu că sîntrebările binevoitoarea din 
*Gazetă« nu le-ai pus din rea voință 1

Cluj, III. 28 1908.
Liviu /. Dan.
preș, balului.

■și nu a luat în samă frigul cei înghieța 
pe neștiute sângele!

8’or despărțit apoi ru strângeri de 
inimă... nebună de durere se târâia spre 
casă... spre odihnăl... Era spre sfârșit... să 
gata de ducă!...

Și nenea loan cu ochii sângerați, cu 
peptul umflat de o adâncă durere, în capul 
gol, cu cămașa desfăcută la gât, alerga 
năuc la popa!...

Și s’a spovedit Silvia în tăcere... iar 
când preotul Gerasim cu moliftelnecui sub 
suoară a ieșit din odaie cu lacrămile în 
ochi... toți erau cuprinși de jale... vorbeau 
încet, ca și cum de frică să nu trezească 
pe ceia ce dormea cu fața albăț ca florile 
de zăpadă, cu ochii întredeschiși, ce de 
sub genele lungi și negre... par’că și acum 
priveau un chip drag!... cu un surâs pe 
buze, dormea somnul veciei!

Ciocanele băteau în coastele de ara
mă a clopotelor și spuneau cu glas înalt, 
-învingerea dragostei, ce nu cunoaște moar
tea... numai ultimele sunete ale aramei să 
perdeau trist în liniște și povesteau de o 
■movilă nouă, proaspătă, stropită în zorii 
dimineții, de primi fulgi de zăpadă.., a blo
cului de jale*, dela capu satului!

Și colo pe deal se îneca în valea 
plângeri o inimă nefericită a unui piept 
zdrobit, acompaniată numai de scârțăirea 
monotoană a ușei dela coliba părăsită, ce 
privea tristă. în cimiteriu la vale I...

Cornelia Langa.

Cronica musicală.
Din prilejul reprezentării în primele 

zile ale Iunei Aprilie n, a operei „Frei- 
schulzu de C. M. v Weber, de cătră reu
niunea germană de cântări »Mănnerge- 
sangverein* din Brașov, un prietin al foa- 
iei noastre ne trimite spre publicare ur
mătoarele date, cu privire la viața și ac
tivitatea compositorului C. M. v. Weber.

bFreischQtz* este prima operă ger
mană, devendă populară deja după întâia 
ei reprezentație. Autorul ei C M. v. Weber, 
fiul unui director de teatru, s’a născut în 
anul 1787. Lăsat în urma felului de ocu
pație — al tatălui său — mai mult în voia 
sorții, educația sa nu a fost din cele mai 
îngrijite, așa, că multele escese la care 
să dedase din tinerețe, îi sădiră în corpul 
său, -ămânța unei boale de piept, care îi 
curmă în curând firul vieții, (a. 1826).

Cât privește educația sa muzicală, în 
dire ția aceasta s’a pus deosebită stăruință 
întru perfecționarea talentului său, atât 
din partea tatălui său cât și din a fratelui 
său mai mare, vitreg, cu gând de a scoate 
din el o genialitate. Toate aceste silințe 
forțate, însă, aduseră mai multă stricăciune 
copilului, asupra căruia mai sănătoasă în- 
râurință, avu instrucțiunea împărtășită 
de Heuscskel precum și de M. Haydn, 
(fratele marelui componist) și mai în ur
mă a abatelui Vogler, pentru ceea-ce ace
stuia, drept recunoștință, ia și purtat o 
iubire intimă. Prin mijlocirea acestuia fu 
el numit maestru de capelă la teatrul na
țional din Breslau, unde însă, prin încer
cări de-a introduce inovațiile sale, atrase 
antipatia publicului, așa că fu silit a relua 
drumul pribegiei.

După multe peripeții, de multe ori 
de un caracter romantic, îl aflăm la 1813 
Ia Praga, unde el făcu cunoștința viitoarei 
sale soții, a cântăreții Carolina Brandt, și 
unde el scrise vestitele sale cântece de 
libertate, cari îi întemeiară renumele ca 
componist. La 1816 părăsi Praga, pentru 
ca în aceiași calitate de capelmaistru, să 
se așeze la Drezda, unde și râm se până 
Ia m, arte, care după cum se întâmplă la 
cei ce pribegesc mult, nu i-a conces să-și 
doarmă somnul de veci în orașul său 
natal.

Plecând adecă la Londra, pentru pre
darea operei sale »Oberon«, după câteva 
săptămâni sucombă în urma boalei sale de 
piept, care îi chinuise ultimii ani din viață. 
De aici fură aduse osămintele sale după 
18 ani la Dresda, la inzistența lui Wagner, i 
căruia el i-a servit de model, făcând tre- I 
cerea dela musica clasică la cea romantică.

Formând opera Freischuts tocmai 
punctul central, asupra căruia si-a ațântit 
privirile acest geniu atât de sărbătorit în 
zilele trecute, cred, că nu e de prisos, dacă 
schițez pe scurt conținutul acestei celebre 
opere, lăsând să premeargă câteva apre
cieri asupra ei, în general. Ceeace face ca 
Freischutz să-și păstreze îndreptățirea pe 
scenele teatrelor de azi, este în prima linie 
bogăția melodiilor sale splendide, cari i-au 
păstrat nota modernă, avută la prima ei 
esecutare.

Astfel să explică faptul, de ce chiar 
și azi, după atâta amar de vreme, progra
mele de concert, în cari octiră ea, sunt as
cultate cu interes. Pe lângă frumuseța me
lodiilor, tot o notă distinctivă e și carac
terizarea lor, adecă împărțirea lor price
pută, instinctivă așa zicând ne precuge- 
tată, la diferite roluri. Aceste două trăsă
turi, cu cari nu ne prea întâlnim ia alții, 
precum și caracterul ei vechiu german, 
care să manifestă prin figurile sale au 
contribuit mult la asigurarea unei primiri 
neasemănat de însuflețite și la o popula
ritate neobicinuită.

(Va urma.)

Aforisme.
Pentru ce nu este nimenea proroc 

în patria sa? Fiindcă a uitat s’o cuce
rească.

Erorile proprii și erorile altora nu e 
conzult să le critici în public, dacă nu ești 
sigur că le vei putea îndrepta prin critică.

*
Omul egoist în sine n’ar fi om rău. 

Să cauți mijloace potrivite, prin care să 
poți strivi sâmburele încremenit al egois
mului său, dar aceasta e foarte greu.

Din public?)
Nemulțumire între parochienii bisericei 

gr. or. române din Făgăraș.

La concluzul comitetului parochial

♦) Pentru eele cuprinse în rubrica do mai 
sus r&Bpund trimiț&torii. 

din Făgăraș, luat în o ședință convocată 
pe apucate și în ruptul capului, Sâmbătă 
dela 2—4 oare, și la care au putut par
ticipa din 13 membrii, numai 4 membrii 
ordinari și epitropia, ne rugăm a publica 
numai nrmătoarea întâmpinare:

Nemulțămirea și destrăbălarea noas
tră în cele parochiale și epitropești, se va 
vedea cât e de mare și de serioasă, din 
desbaterea, ce va urma în adunarea popo
rală. Atunci ne vor crede și da dreptate 
domnii membrii, ai comitetului cărora li-s’a 
dat spre subscriere concluzul publicat și 
cari azi când apără pe cel învinuit clătesc 
cu capetele.

loan Peia comerciant, losif Ciora pro
prietar, George Mândrean proprietar, lomță 
Ciora proprietar, George C>o ăne/ea pro
prietar, George Răcean propietar, George 
Nechifor proprietar, Nico/ae Corodi pro
prietar.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 31 Martie. In ședința de 

eri a dietei, după verificarea procesului ver
bal, a luat cuvântul dep. A. Vlad înzistând 
asupra incidentului din ședința de Sâm
bătă, când vice-președintele Nâvay a luat 
cuvântul, fără motiv legal, dep. naționalist 
Ivanka. După aceasta dep. Vlad anunță 
camerei un caz de violare a imunității. In 
ședința de Sâmbătă, când dânsul a apărat 
libertatea cuvântului, dep. Madarasz junior, 
i-a strigat cuvintele : Am să te pălniuesc! 
In ziarul stenografie nu s’a înregistrat 
această amenințare, poate din motivul, 
fiind mare sgomot. Ea însă s’a făcut și 
prin urmare constitue o violare flagrantă 
a dreptului de imunitate. Președintele spu
ne, că deși n’a auzit aceasta amenințare, 
va aduce cazul anunțat de dep. Vlad la 
cunoștința comisiei. Intrându-se în ordinea 
de zi i-a cuvântul din nou dep. Vlad pen
tru a combate proiectul de revizuire. Roagă 
camera să primească cele 8 amendamente 
propuse de dânsul și fiindcă s’au mai pre
zentat propuneri și din partea altor depu- 
tați, roagă camera să dispună imprimarea 
amendamentelor sale. In același timp cere 
să se constate dacă camera e în număr, 
pentru a putea aduce hotărâri.

Incepându-se numerarea deputaților 
prezenți, se constată că în sală se află nu
mai 83 deputați. Se suspendă ședința, pen
tru a se complecta camera. După un sfert 
de oară se adună peste 100 deputați, și 
ședința se redeschide. Punându-se la vot 
propunerea dep. Vlad, ca să se tipărească 
amendamentele, majoritatea nu încuviin
țează cererea.

Pentru au votat numai dep. naționa
liști. Urmează la cuvânt dep. Lengyel, care 
deasomenea cere imprimarea amendamen
telor sale Majoritatea e în contra.

Dep. Kmety (guvernamental), deși a- 
probă propunerea dep. Lengyel, ca toate 
cestiunile comune să se elimineze din com
plexul cestiunilor cari se vor discuta pe 
temeiul regulamentului revizuit, nu admite 
acest amendament, fiindcă nu se referă la 
alinea primă a proiectului de revizuire ci 
la articolul al 3-lea. Dep. Lengyel susține 
că amendamentul său l’a făcut la loc po
trivit. Ultimul orator a fost dep. democrat 
Peto, care declară că nu primește proiectul 
de revizuire nici în discuția pe articole.

Vîena, 31 Martie. Maj Sa Monar
chal a primit eri dimineață pe prin
cipele de Buelow. Audiența a durat 
o jumătate de oră. Cancelarul german, 
principele de Buelow, a făcut eri după 
prânz o vizită baronului d’Aerenthal, 
și a conferit cu el timp de un ceas.

Bllllapesta, 31 Martie. Grupul in- 
dependiștdor de sub conducerea lui 
Hollo, au hotărât să publice în che
stiunea înființării băncei independente 
maghiare uu manifest cătră popor 
și, pentru a preveni orice co npro- 
misuri, să prezinte conferenței parti
dului un proiect de rezoluțiune, în 
care să se ceară cu insistență și ne
condiționat înființarea băncii națio
nale independente.

Prap, 31 Martie. La marea în
trunire de protestare în contra pri
gonirilor cărora sunt sunt supuși 
Slovacii din Ungaria, au luat parte 
reprezentanții tuturor partidelor poli
tice. Mai mulți oratori au comparat 
stările din Ungaria, cu cele din Ru
sia. S’a espedat și o telegramă lui 
Bjbrnsoi).

Orșova, 31 Martie. Lângă orașul 
Semendria un vapor sârbesc, anume 
„Matava“ s’a ciocnit cu vaporul „Mar

gareta" al societăței de navigație un
gară. Ciocnirea a fost atât de puter
nică încât vaporul „Margareta" a în
ceput să sa scufunde. Pasagerii, cu
prinși de o mare panică, au fost 
salvați de vaporul „Țarul Nicolae".

Ianina, 30 Martie. De câteva zile 
a sosit îd localitate și Râmi Pașa din 
Constantinopol trimis special din par
tea Sultanului, ca să aranjeze primi
rea ce se va face împăratului Germa
niei pe teritoriul turcesc. Străzile ora
șului vor fi luminate de lămpi cu ace- 
telină, cari au o lumină foarte intensă. 
Patru batalioane de soldați bine echi
pați au sosit pentru a da onorurile 
perechei imperiale.

Constantinopol, 31 Martie. Con
sulatele din Van, spun că Lunea tre
cută, armeanul Nour David, care pre
dase în mâinile autorităților turcești, 
o listă de armeni revoluționari, a fost 
rănit de conaționalii săi. Mahomeda
nii, ațâțați de poliție, au atacat pe 
armeni, omorând 33 dintrânșii și ră
nind 7. 23 armeni au dispărut. Un 
și mai mare măcel a fost împedecat 
grație intervenției energice a coman
dantului militar si a consulilor Rusiei, 
Franței și Angliei, cari au făcut de
mersuri pe lângă valiu. Cele trei am
basade, rusă, franceză și engleză, au 
făcut de urgență demersuri la Poartă 
în favoarea Armenilor, iar Poarta a 
dat asigurări liniștitoare. Situațiunea 
continuă a fi foarte critică. Valiul a 
cerut să i se trimeată 8 batalioane. 
Două batalioane i-au și sosit.

Bibliografie.
St. O. losif. „Zorile11 Dramă istorici 

în două acte și in versori. Prețul 1 cor. 
(10 b. porto).

„P. Ispirescu" Povestirile nnchiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (10 t>. Porto).

Vasile Alexandri. E iiția II din opere 
complete. Teatru I.

Do cuprinsul următor:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anghelușa11, „Her- 

șca Boccegiul", „Clevetici11, „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chir'ța11 
„Barba Lăutarii", „Paraponisitul", „Kera Nastasian 
„Haimana", „Ghiră-Cască", „"tan Covtgariul", 
„vivandiera", „Păcală și Tâudală1, „Scara miței" 
„Craiu nou11, Harță Răzășal", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din c să11, „Nunta țărănească", „Chiriță la 
Iași11, „Chirița în Provincie11.

Prețul 1 cor. 50 b. (20 bani porto.

Dante „Infernul traducere în ver
suri de N. Gane. Prețul 3 cor. 50 bani, 
plus 30 bani porto.

„Prin Vraja !>ragostei“, nuvele de 
Visile Fop. editura Minerva. Prețul C. 
150 plus 10 fileri porto.

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

Tușea măgărească,
care îngrozește copii, Emulsiunea 
Scott o vindecă cu resultat în toate 
cazurile. Emulsiunea Scott este unul 
din cele mai bune leacuri pentru 
copii debili, bolnăvicioși, cărora le 
redă curând f a ț ă rumen ă și 
plină. Emulsiunea Scott obține prin 
aceea putere nutritoare extraordinară, 
fiind-că contind numa. substauțele 
cele 
dul 
face

mai bune, fine și cu efect. Mo
de preparare alui Scott
într’o 

o pre- 
și ușor

Scott
așa bun

cremă gustoasă 
de mistuit.

Emulsiunea
are efect tot
asupra oamenilor mari 
și a bătrânilor ca și a- 
supra copiilor.

Veritabilă numai ou 
marca pescarului ea 
tetnn de garanție a.

procedure! lui 
Scott.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani

Se capătă în toate 
farmaciile.
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La Tipografa șl Librăria 
A- MUREȘIAirtJ Brașov. 

Se pot procura ... ......
următorele cărți literare dela soriitorii

noștri de valdre; Cor.
Alexandri: _Poesi;u (30 bani porto) 1-50

„ „Tp»tru“ ], II, III â 1:50
„ „Priză" .... 1-50

Alexandrescu: „Versuri" . . 1.25
hr ăl eseu : „Nuvele" .... 1-50
Boliniineanu: „Poesii" . . . 1-50
Begruții: „Prozft".................... 1-50
Constanța Hudoș: „Frumos" . 1-50
Ispirescu „Basme" .... 1-50
Gorun: „Taina a șasea" . . . 1-5O
Leca: „Târnele cerului" . . 1-50
Pann: „Povestea Vorbei" . . 1-50
Segotscu: „Fabule" .... 1.21
l.ivescu'. „Nu se cuvine" . . 500.
Jules Brun: „Moșnâgul de la mu nte"

(roman).................................. 1.50
Bârsan: „Popasuri vân&torești 1-50
Becescw. „St-tan cei mare" . Cor. —•50
Coalu; „Din viața țărănească" * 1-50
Coșbuc: „Fire de tort" . . . n 2-fO

„ „Povestea unei coroane
de oțe,“.................... n 1-50

„ „Sacontala" Traducere li-
beră după Calidasa" »? 5-—

„ „Câoteu de vitejie" . . 1--
Cujbă: „Povestiri din copilărie" 2-—
Oaragtali: „Note și schițe" fi 2 —
41. Blorini: „Povești populare" » 2--
Iosif: „A fost odată" .... jj 1--
<S. Bâdejde: „Robia Banului" . n 2 —

„ „Patimi" .... TI 2-—
Smaru: „Corbul cu p> n« de aur" fi 2'50
Speranță: Teatru sătesc „ Mireasa" fi -•50

„ „ „ „Curcauii" r -■50
n » n Lângă Pă-

mânt‘........................ o — oO
Tănăse8cu: „Teatru de școală" Î5 !•-
Slavici- „Manea"................... jj 2-50
A. O. Maior: „Biblioteca co-

piilor" vol. I. și II. ă 1-60
Elena Far ago: „Versuri" . . 1-50
Boleai): „Năvăliri baroare" . . fi 1 —
i iocârlan: „Traiul nostru" . . fi 1.50
11. Petrescu: Maxim Gorki nuvele" D 1 —
Oiura : „Icoane" .................... țț 1-20
Slelian B.usu: „Foiletoane" fi r-
Bârsan Z: „Ramuri„ . . . fl 2-—
Bonlestu: „Ego".................... fi IfO
Carmen Silva: „Valuri afinate" fi 1-50
Moruzi: „Rușii și Românii" fi 1.50
liâziuvamil: „Popasuri vână-

torești"........................ fi 1-5.)
larga : „Negoțul și meșteșugul" fi 2-50
Bârsan: „Visuri de noroc" . . fi 2-—
Negoescu: „Fabule și fabuiiști" fi 1-25
Slav‘ci: „Vajra părăsită" . . fi 2- -

„ „Din bătrâni" .... 2-50
Aldea: „Două neamuri1 țț 1-50

ItasetB: „Epigrame" .... W 150
.Weru : „Diu lumea basmelor" . țț 3.50
(hoflev: „Doamne ajutăne" . . fi 1.50
Sadoteanu: „Mormântul unui

eopil"........................ n 2-—
„ „La noi în Viișoară" 77 2 —

Urt'diia „In Buceoi" .... >? 1-60
Bauș: „Doamna Oitea" teatru 1-—
Alexandri: „Poesii" .... 1.50

„ „Teatru vol. I. II.
III. și IV. â . . . . V 1-50

„ „Prosă" opere compl." n 1-50
Alexandrescu :. „Versuri și prosă" n 1.25
Bodut-neanu D.: „Opere compl." fi 1-50
Creangă: „Opere complecte" n i< o
Emimscu: „Literatura poporală" fi 1-50

„Geniu pustiu" . . . fi 2--
„ „Scrieri politice și li-

terare" ........................ S3 2 -
Filiin''n: „Ciocoii vechi și noi" fi 1-50
Hegrnzii: „Opere complete" D 1-50
Gdobescu: „Opere complecte" . fi 1.50
Biuiisctt Vomești: „Nuvele și

schițe........................ fj 1-50
Beldiceanu : „Chipuri de ia ms-

hala"............................. n 1.50
Boureanu: Povestiri din copil.. H 1-50
Cunțan Maria: „Poezii" . . . v 1-25
{jhetidi llarie: „Preiudi" . , fi 2 50

„ n „Fragmente" . . fi 2-50
Grigu-rovilsa: „Chipuri și graiuri

din Bucovina" . . . a 2-50
/Jodoș Constanța „Frumos" . . fi 1-50
lorga: „Istoria Românilor în

chipuri și icoane" . . n 2 50
„ „Gânduri și sfaturi" . . « 1-50
„ „Neamul românesc în Bu-

coviua" ........................ 33 I -50

Postul de comptabîl al doilea 
la „PATRiA“ este vacant.

Reflectanții, cari posed calificație 
deplină și limbile română, germană 
și maghiară, să-și trimită cererile 
adjustate cu documentele necesare, 
— între cari și cel medical, .— cel 
mult până in 20 Aprilie a. c. — 
Dorința e: să se prezinte în persoană.

Salarul în anul prim este de 
1600 coroane.

După definitivare pe lângă sa- 
salarul acesta i-se acoardă și bani 
de cuartir 300 cor. anual și tan
tiemă, (care în anul acesta a fost 
400 coroane.

Dacă alesul are praxă bună, de
finitivarea urmează în 1 Ianuare 1909.

Postul trebue ocupat în 1 Maiu 
1908.

Blaș, 30 Martie 1907.
Direcțiunea institutului 

r PATH I A«,
(1—2.1 ctssă de eccnoffiii, soc. pe acții.

Nr. 89/1908.

PUBLICATION
Joi în 2 Aprilie st. n a c ia 9 

oare a. m se va da în arândă din 
partea administrației pădurilor oră
șenești de pe Timiș Bra»s6, Strada 
Aurarilor Nr 5, etagiul I. — drep 
tul de pescăs it în apele Timișului.

Arândarea se face în două gru
puri separate, anume:

a) grupul Timișului, a cărui apă 
orașul Brwsso o are comună cu co 
munele Turcbe? și Bacifalu;

i>) grupul Timișului, întru cât 
Timișul este propiietate exclusivă a 
orașului Brassb — teritorul numit 
Valea vorni, Varnoa, Lâmba etc. 
pănă la c zâraz-TOmos.

Arân larea dreptului de pescărit 
se va laco pe calea licitatinnei ver
bale împreunată cu oferte îu scris 
pe timp de 6 ani de z le, adecă dela
1 Iunie 1908 pănă la 31 Maiu 1914.

Licitația se va ținea în ziua sus 
indicată localitatea administrației pă
durilor orășenești Brassd, Strada Au
rarilor Nr. 5, etagiul I.

Petițiunile adecă ofeitele tim
brate cu timbru de 1 cor. și provă- 
zute ca vadiu de 20 cor. an să lie 
făcute separat pentru fiecare grupă, 
(a și b) și să conțină și declarațiu- 
nea, că oferentul cunoaște condițiu 
mie și că ți se supune fără nici o 
contrazicere, astfel redigiato au să 
fie închise și să fie predate păcă la
2 Aprilie a. c. la administrația aus- 
■cita'ă a pădurilor orășenești. Con- 
dițmnile detaiate ale 1 citațiunei se 
pot ceti îu biroul arătat mai su« al 
administrației pădurilor.

Brass 6, îu 14 Martie 1908 
Administrația pădurilor ortișen. și Timiș:

Ua iw taass 

rasă 8*inzgau, de mărime mij
locie este de vânzare cu 600 CorGES 
la FRANZ SCHNELL în Șercaia.

(99,2—3.)

Avis!
Arândarea pășunitului de primă

vară după livezile din Poiană, apar
ținătoare asociațiunei de pășunit, se 
va face Duminecă in 5 Aprilie a. c. 
la 2 oare după prânz în cancelaria 
Comunală din Cristian. (i08,i—2)

Vând V băbeVs’ o Vilă 
dela băile din Borszek, constătătoare 
din 6 odăi, 2 bucătării și 2 cămări, 
un parc frumos.

Deak Ignâcz, 
conducător ia cărțile funduare 

(jcc.i—5.) Sărkâny corn. Fagnraș.

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei" 
se pot fiice ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

R’-a-’sd Vărmegyp abspânja.

Sz. 2915 — 1968.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Brassb vâros polgâri kOzkorhâ- 

zânâl elblbpes folytân megtiresedetc 
elsb măsodorvosi 6s a kinevezes foly- 
tân esetleg megiiresedd mâeodik mă- 
sodorvosi âllâsra pălyâzatot birdetek.

Mindketâl ău javadalmazâsa 1600 
kor. fizetes, szabad iskâs, 24 iîrros
ter tuzelbfa 6s 36 liter petiOleum.

Az 1876 6vi XIV. tc. 63 § âbin 
e’Out kepesitâst igazolO okuiânyok- 
kal felszerelt szabâlyszeru folyamod- 
vânyok fo’yQ ev ăp^ilis h6 25 ig adan- 
dok be BiHHsO vărmegye alispâni 
hivatalhoz. EOsObb beărkezet» pâlyâ 
zatok figyeleu be vetetni netn fognak.

BrassO, 1908 mârcius h6 18-ăn.,
Jekelius Agost, » k-

(97,8—3.) alispâti.

fl

Să nu se
Serviciu «Scutii de încredere ții censcienfîow 
Apă minerală și apă vindecătoare 

în sticle de ’/. și litre.
Co succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi §i bășică. 

Apă do masă do rangul îatâiu!! 
Informații se dau c i plăcere din partea 
Mu-chong’s Knhlensăure-Wsrke und 

Mineraiwa33er Vers-andt in Buziasfurdfl.
telegramele’-; MUSCHOW BUZIĂSFUKIlO. Inter. Te.ief.

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

-----  modern insta’at de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de
ACID CARBONIC 3 

natural, chemic foarte curat, flifid 
din izvoarele ou aoid carbonic din Băile dela 
Buzi-ș rirnrte în toaiă lumea neutru fabri
carea de apă gazoasă, <'âreiumarilor, 

ș; alte scopuri industriale.
crhimhp cu ftc'd carbonic preparat
S CU 1 iii O c artificial si puțin spornio.

—: Se ca-vvtă representaxxți locali abili.

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.
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important pentru vândStorii de cărți prin orașe și terguri 
este eartea de rugăciune

„Lauda 8ui Dumnezeu
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de
dimiuâța și- de sdră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și ia alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la "număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acâsta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue se 
stăm în privința aedsta inai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui JDumnedeti^ s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se pote căpeta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse 
în preț fdrte moderat.

Prețuia
Cor. b.

lor este

i

II !

I
: *.
I

i

.1

și t<5te

Coi. b. Hîn-Imit, de fildeș cu catifea și 
chietdre 

„ „ „ cu catifea și
ddbă mai mare

Vinelor ii de cărți primesc ww 
mai considerabil.

Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cariei de 
ciuneli întocmite de protopresb Herul Cdlistrat Coca eu aprobarea consistoruiui

Legătură trainică nâgră și au
rită cu sân fără chip sfânt 

de

n

Imit.
w
?>■

fildeș în alb seu negru 
a cu încheietore 
„ ou cadriu argintat 

și incbidStdre

-.90
1.60
1.80

2.10

2.65
po-

3.10
rabat

r»gă-

ep'.scopese ortodox-oriental diu Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin-
VA t i < , s. ■ -4 .* . 1 VI '.-L A .. ..   £*. _ . . —   . .ri . 1 . « A . V -—-4-(jând asemenea tute rugăciunile ndstre folositdre ar fi 
de rugăciune pentru toți școlarii.

Prețul acestei cărți:
’ ’ ‘ ’

„ „ ceva mai luxosă ....
„ „ format ceva mai mare . .

eea mai potrivit;; carte

cor. L—
cor. 1.20
cor. 1.40

In pânză n<5gră . .
n

rL6te acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. Alu- 
reșianu, Brașov, unde au s6 se adreseze și vewdfetoirii»

I !I i

■

ț 
i

-

SPRE ATENȚIUNE! -w I
înainte de a Vă prevedea cu Stofe de bărbătești binevoiți de a lua în vedere

NOUTĂȚILE de SESON indigene și streine în prăvălia noastră principală,’ Strada Vămei Nr. 3. 
Cu stiniâ: Depner, Eotb. & Westemean. ț

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


