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Germanii și împăratul lor pe 
gânduri.

S’au petrecut în timpul din urmă 
în constelația generală a politicei es- 
terioare lucruri, cari au pus pe gân
duri pe Germani și pe împăratul lor.

întrevederea dela Reval a schim
bat dintr’odată sceneria de până 
acum în constelația marilor puteri 
europene. Până acuma se știe că în 
fața tri| lei alianțe se află o duplă 
alianță cu scop defensiv și pentru 
susținerea echilibrului și a păcii între 
puteri. Dela Reval încoace a intrat 
în horă și cel mai estins și mai pu
ternic imperiu a „Marei Britanie". 
S’a tot afirmat că Regele Eduard 
țintește a izola Germania, că En
glezii geloși pe marele progrese a’e 
Germaniei în desvoltarea comerciului 
ei și în puterea ei armată pe uscat 
și pe mare, țintesc ai pune o stavilă. 
S’au desmințit mai târziu aceste a- 
firmări și, după întâlnirea Regelui 
Angliei cu nepotul sau împăratul 
Wilhelm, se credea că toate s’au re
zolvat în bine și spre pace.

întrevederea dela Reval a rege
lui Eduard cu împăratul Nicolae II 
au schimbat însă dintr’odată situațiu- 
nea, căci ori-cât de mult a asigurat 
Țarul in toastul sau, că apropierea 
ruso-engleză se referă la scopuri măr
ginite, ce urmăresc regularea unor 
cestiuni pendente, purtarea demons
trativă a regelui Eduard ș; accentua
rea cu intenție a deosebitei impor
tanțe ce o dă apropierei, a dat pe 
față, că într’adevăr la Reval s’a tra
tat de o radicală întorsătură în con
stelația puterilor.

De când s’a și unit s’a întemeiat 
împărăția germană prin sabie și foc, 
a pronunțat marele ei beliduce Moitke 
gravele cuvinte: „De azi încolo Ger
mania trebue să stea un secol cu 
airna la picior, ca să-și apere patri
moniul său".

De atunci tot așa a rămas, ear 
vorba lui Bismark, că Germania ba
zată pe forțele sale unite nu se teme 
decât de Dumnezeu, nu numai odată 

FOILETONUL »GAZ. TRANS.*
% X % % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X 

Congresul profesorilor de istorie.
Impresii de Neptun.

(8) — Fine.—

Intrând în curtea cetățuii, am cer
cetat întâi vechea biserică, lucrată în stilul 
bisericelor lui Ștefan cel mare, având or
namentație frumoasă, externă. Biserica — 
răcoroasă simțitor — ne-a luat și cea mai 
mică ferbințeală, dispărută do altfel în 
timpul, cât ne-am uitat asupra jurului. — 
Ca să nu facem cumva țicnă vr’unul, eșind 
pe poarta principală, pe care se vede foarte 
bine păstrată stema Moldovei, am intrat 
pe o mare spărtură din zid în sala gotică, 
unde a petrecut momente din viața sa și 
Ștefan cel mare, și am luat la rând sti
clele cu vin, și mestecând vinul cu apă, 
ne-am împărtășit cu toții, având între noi 
și preot, preot în înțelesul bun al cuvân
tului, cred că-1 știe ori-cine pe propaga
torul zelos al moralei, al cinstei!

Studiind mai deaproape locul împăr- 
tășeniei, a trebuit să recunoaștem splen
doarea de odinioară, urmele ei să văd

a corespuns în momente critice situa
ției reale

In dispozițiunea serioasă, ce i-a 
cauzat’o evenimentele ultime din po
litica cea mare esterioară, împăratul 
Wilhelm a vizitat zilele acestea ora
șul Hamburg, unde în onoarea lui 
s’au aranjat niște festivități extra
ordinare. In sara întâiu a măreței ilu- 
minațiuni, domnea în public nu atât 
bucuria asupra încântătorului specta
col, cât mai mult un sentiment de 
duioșie în care se amesteca un dram 
de melancolie. In mijlocul acestei di- 
spozițiuni mai mult serioase a răsu
nat deodată din mijlocul masselor 
cântarea eșită din mii de piepturi : 
„Germania, Germania, peste toate, 
peste toate în lume" (Deutschland, 
Deutschland uber Alles, iiber alles in 
der Welt). Acest vechiu cântec național, 
ai căruia texteste o poezie a Ini Fallers- 
leben scrisă în Hamburg, a deveuit 
un cântec de răsboiu care a răsunat 
pe toate câmpurile de bătaie, unde 
s’au luptat armate germane. Cu 
evlavie sărbătorească a ascultat îm- 

' păratul cu tot publicul cântarea până 
la sfârșit și cu ea s’a terminat f- sti- 
vitatea.

E clar că cântarea, care n’a fost 
■ prevăzută în program, a lost o de
monstrație, prin care poporul adunat 
a vo t să arate, că simte împreună 
cu Împăratul greutatea vre'milor ce 

I se ridică din nou pentru Germania. 
| Trecură câteva zile ale festivităților 
i și sosi ziua regațtei ce s’a aranjat pe 
i Elba de jos. împăratul german a a- 
sistat și a lost salutat de primarul 
de Hamburg. împăratul răspunse, dar 
vorbirea, lui deveni din ce în ce mai 
serioasă. Suveranul reaminti cântarea 

i

aceea: „Germania, Germania, peste 
toate..." care, — i’a mișcat adânc 
și zise : Va mulțămesc pentru corul 
acesta. Vani înțeles !. Apoi adause : 
„Știu că am pe cineva la spate, am 
simțit ca și când un amic credincios 
mi-ar Ii strâns mâna".

Tot mai mult împăratul deveni 
serios și termină vorbirea sa memo
rabilă zicând, că se razimă pe armata 
și marina germană a căror scop este 

; pănă azi, pe lângă toată acțiunea vremu
rilor și mai ales pe lângă toată barbaria 
stupidă a unora, cari țin să-și imortaliseze 
numele, pângărind în păreții răbdurii ai 
acestor locuri sfinte nouă. De-ar fi vii de 
sigur ar ști pune la locul lor pe astfel de 
barbari — moderni! Admirabile sunt de
corurile variate ale boitelor frumoase, ro-

I sete se înșiră una după alta, și fiecare 
altfel iucrată, se aseamănă cu rozetele bi
sericii. Am cercetat și celalte încăperi,pă- 
răginite de lângă zidul cetățuii, și nu pu
team reproba din destul spiritul distru
gător al unor vizitatori impii, ear după 
ce am eșit afară și am văzut coperișul — 
menit să scutească de smăcinare aceste 
odoară istorice — nu ne-am putut înfrâna 
indignarea față cu aceia, cari au făcut co
perișul mizerabil, încât ridicat de câți-va 
ani, e pornit în jos. și parte e și stri
cat deja.

Astfel înțeleg unii să se folosească 
do jertfele, ce statul le face pentru aceste 
amintirii scumpe?! Dintr’o muncă, lipsită 
de conștiențiositate, făcută numai pentru 
ochi, numai pentru a amăgi, nime nu se 
va ferici; să o știe asta și maestrul fără 
Dumnezeu, caro a făcut acel acoperiș, aco- 
periar proprile-i oase!

de a susținea pacea, nu însă pacea 
cu orice preț, ci numai o pace cin
stită.

A vrut să zică împăratul: mă 
înțelegeți și vă înțeleg, dar dacă 
împrejurările și evenimentele ar pre
tinde dela noi ca pentru susținerea 
păcei să ne umilim, atunci știm care j 
este datoria armatei și a marinei I 
germane. Cu prețul cinstei noastre 
nu voim pacea.

Enunciațiunile împăratului sunt 
mult comentate de întreaga pressă 
europeană. „Gazeta de Westminster" 
din Londra cercetând dispoziția su
fletească actuală a Germanilor, zice: 
„Deși Germania este încă tîneră, 
Germanii sunt un popor bătrân și așa 
de tare, încât nesiguranța asupra po
ziției lor abia se poate înțelege. îm
păratul vorbește așa, fiindcă Germania 
așteaptă dela el acest linibagîu".

In legătură cu aceasta gazeta 
oficioasă berlineză „Norddeutsche Al- 
gemeine Zeitung" vorbește de posi
bilitatea unor grave răfuiri diploma
tice. Printr’asta însă, se asigură din 
Berlin, acea foaie n’a voit sâ sem
naleze tiu apropiat conflict între puteri, 
și prin espunerile ei n’a voit a ame
nința nici a da motiv spre neliniștire.; 
Ajunge însă că dispoziția serioasă și 

| neliniștea există de fapt în Germania ' 
I ceeâce nu desch de prospecte strâlu- ■ 
j cite pentru susținerea păcei în viitor. !

In dieta ungară s’a continuat eri des- 
baterea specială asupra proiectului despre 
darea, de alcool. S’au desbătut și primit 

I aproape fără nici o schimbare §§ 1 — 36. ! 
La § 4 deputatul Dr. Maniu a făcut propu
nerea, ca rachiul destinat numai pentru I 
trebuințele casei să fie scutit de dare. Pro-! 
punerea nu s’a primit.—La ordinea zilei aj 
ședinței de astăzi s’a pus afară de proiectul 
despre zidirea locuințelor pe sama lucră
torilor și cel despre prelungirea judicaturei 
cu riale.

Convenția cu România, Intr’un articol 
din »Pester Lloyd* se comentează neajun
surilor cari vor decurge pentru Ungaria 
din cauza întârzierei în.cheierei convenției 
cu România. Dela 1904 nu s’a făcut nimic 
pentru a se înlătura aceste neajunsuri, din 

' cari profită Germania. Pe fiecare zi in

Mai aruncând o privire asupra întin
sului din jur. văzând că soarele s’a cobo
rât mult pe bolta cerească, am luat’o pe 
drumul cel mai scurt spre Galata. Nu cred 
Să se fi simțit cineva obosit ; dovada cea 
mai bună, că locuri, încâtva prăpăstioase 
le coboram cu colegele împreună ca niște 
căprioare. Să-l fl văzut pe colegul nostru 
mai vârstnic, pe d-1 Botez — do stat mai 
mic și îndesat — gata să ne întreacă pe 
toți și nu ezita a ține pas cu câte o co
legă mai tinerică, căutând a-i face calea 
ușoară și plăcută. In drum ne-am potolit 
setea, care începea să ne sece glasul, cu 
câte un țap — zimbru — o poate cea mai 
ușoară bere din România, o spun, fiindcă 
la toți ni-s’a părut calea în sus spre ve
chea mănăstire și mai ușoară ca înainte, 
doară fiindcă am luat’o în grădina »la lea
gănul fluturilor«.

Tocmai la poarta mănăstire! — azi 
sub regim militar — servind chiliile călu
gărilor de odinioară de arest pentru sol- 

; dați — am întâlnit pe oficerul comandant, 
care înțelegând rostul venirei noastre, 

! imediat s’a înapoiat spre a ne conduce 
însuși prin unele încăperi. Am aflat bise- 

. rica înconjurată de straturi de flori, sfecle I cetitor 
I ș. a. bine întreținute: se arată mai simplă 1 și alta

dustria austro-ungară perde tot mai mult 
din terenul pe care-1 câștigase în România. 
Pe baza convenției dela 1894 monarhia 
austro-ungară exporta în România mărfuri 
în valoare de 156 milioane; în urma con
venției din 1904 exportul a scăzut la 93 
milioane. In aceiași periodă, exportul Ger
maniei în România s’a urcat dela 43 la 96 
milioane. »Pester Lloyd* spune că în ur
ma unei politici înțelepte vamale, iduslria 
românească s’a desvoltat așa de bine încât 
a început chiar sâ facă o serioasă concu
rență în Levant industriei austro-ungare. 
Orice tărăgănire mai departe a negocie
rilor convenției comerciale ne-ar amenința 
cu perderea totală a pieței române, încheie 
aPester Lloyd«.—Acest ziar comentează și 
toastul Regelui Carol ținut la Sinaia cu 
prilejul vizitei ofițerilor austro-ungari, spu
nând că el e o dovadă îmbucurătoare că 
relațiunile cordiale între Austro-Ungaria 
și România n’au suferit nici o schimbare. 
Totuși nu se poate tăgădui că întârzierea 
începere) negocierilor, pentru încheierea 
convențiunei comerciale, vor aduce greu
tăți. Politica agrariană, care pune piedeci 
la încheierea convențiunei, trebue com
bătută.

Un discurs al împăratului Germaniei. 
Răspunzând la toastul ridicat de primarul 
Burchard al Hamburgului pe bordul va
porului *Oceana«, împăratul Wilhelm a 
mulțumit pentru primirea care i-au făcut 
locuitorii, primirea care l’a atins în mod 
profund. Mai ales împăratul a amintit se
rata de pe Alster și ovațiunile entuziaste, 
și în urmă a zis ; a Când în mod spontaneu 
și cu putere mereu crescândă a răsunat 
aci vechiul nostru cântec, știam deja des
tul. Vă mulțămesc că ați înțeles că ați 
schimbat o strângere de mână amică cu 
un om, care cu tărie își urmează calea și 
care știe că cine este în urma lui îl în
țelege și-l va ajuta. Hamburgenii și cu 
mine ne înțelegem.*

Proiectul de lege despre darea pe alceol 
și răspândirea alcoolismului.

Din discursul d-lui dep. Dr. T. Maniu.

In ședința din 23 Iunie 1. c. n. d-1 
deputat Dr. Iuliu Maniu a ținut un discurs 
important, în care a motivat pe larg pen
tru ce nu poate vota proiectul prezentat 
despre darea pe alcool. Vorbind despre 
faptul, că acomodat e acest proiect să îm
piedece prin dispozițiile sale răspândirea 
alcoolismului, oratorul a spus următoarele :

»Părerea mea este — ceeace altfel și 
motivarea proiectului din cestiune recu
noaște — că proiectul de față pentru ori ce 
e bun, numai pentru împiedecarea alcoo-

ca cea din Nicula. In lăuntru n’am putut, 
I întră, fiin'd începute lucrări de reparare. 
' Câteva zile mai înainte arsese Ia mănăs
tire, dară — cum ne-a asigurat d-1 oficer 
conducător, n’a perit nimic prețios.

Cu aceasta vizitarea veghelor isto
rice, cari azi par a străjui cu jale orașul 
prefăcut, s’a terminat. Fe fețele tuturor 
se reoglinda mulțumirea, că pe lângă că
lăuzirea d-lui lorga, am fost fericiți a gusta 
poezia lașului. Ei — zice d-1 lorga, văzând 
buna dispoziție, vedeți că ce ni-se arăta 
greu de executat., am făcut jucându-ne! 
la ce i-am reflectat: într’adevăr maestre, 
D-ta jucându-te, faci cele mai bune și se
rioase lucrări !

Inapoiați în oraș, cei mai tineri, cu 
cari țineam totdeauna, ne-am făcut de plă
cută datorință să cercetăm localul, aran
jat și susținut de d-1 lorga, drept recu- 

| noștință, că cetățenii de aici l‘au ales re
prezentant al lor în parlament. Nu se pu
teau cinsti mai bine pe sine, decât cins
tind pe omul care e cinstea personificată. 
„Casa de cetire“, cum a botezat’o d-1 lorga, 
e o casă modestă, într’un loc liniștit în 
Tătărași. Are un local, bine aranjat pentru 

i, o cameră pentru cărți și reviste 
pentru îngrijitor. 'Pe transpiri în
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lismului nu. însăși motivarea constată că 
de la ultima ridicare a dării de spirZ con
sumul spirtului a crescut cu 30 la sută. 
Va crește consumul acesta și de aiiei în
colo, pentru că o lucru constatat, că și în 
alte țări a crescut, dacă de-odată cui ridi
carea dării spirtului nu s’au adus și: alte 
dispoziții în interesul mișcărilor antialcoo- 
liste. Starea socială și culturală de azi si
lesc azi încă păturile sociale mai puțin 
cultivate să consume alcool. Cantitatea 
obicinuită o bea și dacă este mai scump 
și fiindcă costă mai mult îi rămân și mai, 1 I 1

puțini bani pentru scopul să se nutrească ' țoată Europa-, 9 litre pe cap-, diin care
mai bine; astfel fiind și mai rău nutrit va 5 șj jumătate litre ea alcool in. formă de 
fi mai accesibil pentru beție, care pentru 
moment îi tâmpește simțul, nevoile și su
ferințele și tot mai mult va fi jertfa pa- 
timei sale. Drept aceea prevăzând în sta
rea. actuală că cu toate că se va scumpi 
vinarsul, consumul va crește, guvernul pe 
cale legislativă trebue să se îngrijească, 
ca statul cu toată puterea sa să împiedece 
lățirea beției. Vest tul scriitor sociolog En
gels în opul său scrie despre «starea cla
sei muncitoare în Anglia* în modul urmă
tor despre tontațiunile, la cari e expus 
muncitorul în ce privește patima beției : 
»Toate tentațiunile și ademenirile se unesc j 
pentru a face pe muncitor bețiv. Dela lu
cru merge acasă ostenit și stors de toate 
puterile; acasă găsește o casă lipsită de 
ori ce comoditate, umedă, murdară, nepre- 
tinoasă ; simte impulsiv lipsa unei recreeri, 
are lipsă de ceva ce să-i iacă munca vred
nică pentru osteneală și să-i facă suporta- 

a zilei de 
cu putere 
extern și 

în crâșmă 
necesitate 

morală și fizică între astfel de împrejurări 
ca muncitorul să devie bețiv*.

Deși este ceva exagerare în această 
descriere, totuși nu încape îndoială, că-i 
mai mult în ea realitate decât fantazie. 
Fiind deci mare tentațiunea care ademe
nește pe oameni să fie alcooliști, societa
tea omenească și statul trebue să facă tot 
posibilul nu numai cu lățirea culturei ci 
și cu mijloace prohibitive, ca indivizii să 
poată rezista acestor tentațiuni.

întărește adevărul acestora împreju
rarea că statele acelea, cari au ridicat, da
rea spirtului, s’au îngrijit și de aceea ca 
să se ridice oareși cari margini consumării 
do spirt. Statul însuși privește de datoria 
sa să lupte în contra alcoolismului. Așa 
spre pildă o adevărat, că în Anglia sa ri
dicat darea spirtului la 500 cor., dar o in
trodusă de stat dispoziția, că de Sâmbătă 
seara până Luni dimineața trobue să fie 
închise crâșmele. Ne stă înaintea ochilor 
mai departe exemplul Suediei. Acolo ase
menea e 177 cor., adecă mai maro docât, 
la noi darea spirtului, dar în schimb e in
trodus sistemul de Gotenburg, în sensul 
căruia crâșme pot ținea numai societăți 
do temperanță și vonitul vânzării spirtu
lui se folosește uneori în a 8/10 parte 
pentru lupta antialcoolistă.

Tot în Suedia e decretat prin lege 
c-ă crâșme se pot deschide numai acolo, 
unde majoritatea locuitorilor doresc acea
sta, votând și femeile și copii peste 18 
ani. Au și avut rezultat dorit aceste dis 
poziții pentru că pănă când în Stockholm 
în anul 1888 s’a consumat pentru flește- 
care individ 24 litre de alcool, pană atunci 
în anul 1905 s’au consumat abia 13 litre, 
iar în Gotenburg, de unde a pornit acest 
sistem, acest consuni â scăzut la 12 litre. 
Abstrăgând dela aceasta un alt conspect 
statistic constată că de când mișcarea an-

1

i

bilă perspectiva fără mângâiere 
mâne. Corpul său ostonit tinde 
irezistibilă după un stimulent 
această lipsă sufletească numai 
și-o poate mulțumi. Devine o

această casă, cu un fel de prispă înaintea 
ei și cu o grădiniță cu Hori la intrare — 
într’un fel do casă răzeșească de pe vremuri.

No spunea d-1 Iorga : aici înfcră tinerii 
mai îndrăsnoți și se furișoază aceia, cari 
se tem do urgia politicianilor. Mereu tero
rizează pe câte unul să nu mai vină, dară 
— zicea dumnealui — poftească Iacă dânșii 
o astfel de casă, falnică, măreață ; înzes- 
treze-o cât mai bine cu do toate, să încapă 
po toți cei însotați do carte, ou mă plec 
cel dintâiu înaintea unei întreceri nobile.

Fiind acum mai puțini învățăcei în 
jurul dumnealui, l’am rugat să ne dume
rească, cum de n’a venit să-și dea prețio
sul concurs și la congres?! Ne-a răspuns, 
că ar fi dorit mult, să fie între noi la Ga
lați, dară, pe lângă preferarea lașului, n’a 
putut urma invitarea „d-lui Costică“ (?!), 
care-i ordona, »să vină la congresul pro
fesorilor do istorie ; aici va ținea confe
rința....* Firește la o așa invitare n’a putut 
răspunde. Luând o gustaro, oferită de gazda 
casei — d-1 lorga — ne-am arătat senti
mentele do vie mulț.umire pentru tot in- 
tbresul, manifestat față de noi, pentru 
munca uriașă folositoare neamului nostru 
și am exprimat dorul nostru : ca din căs
cioara modestă, în care ne aflăm, să ră
sară o viață nouă românească.

tiafeolisticăi este- sprijinită de stat,r avuțifas 
națională a crescwt cu 70 la sută.

Ei adevărat să; confirm motivării-pre> 
iecfcului, darea spirtului și în Rusia am 
urcat’o- în-. formă de monopol, dar îmschimb 
s’a decretat, că ®u:-i permis 
spirtul în vase deschise, ci 
chise părea la cantitatea cea mai 
că nu-i permis a-, bea îss crâșme 
acasă. Urmarea acestora este în 
îb Rusia din spirtul consumat vrn. die- fie
care individ 2.2: litre de alcool pană când 
la noi in Austro-Ungarîa, în al doilea» loc

în
să se- vândă 

sticle ini
mică și 

®ii n.ui»ai 
part®- că

vin ars dur. •
In România vecină încă s’a adius în 

acest an o lege foarte saluturi în ce pri
vește vinderea alcoolului în scopul de. ® 
mărgini în cât se poale consumarea lui*.

Oratorul arată apoi, că pe când în 
alte state se iau disposiții atât do salutare 
în combaterea alcoolismului, prin noul 
proiect presentat dietei ungare nu se ține 
seamă de această cestiun® atât de vitală 
pentru binele țării.

Starea fondurilor năsăudene

i
I

i

I

I

— Urinare. --

De altă parte multe comuno prin 
cumpărarea de pășuni comunale, edificarea 
de case comunale, biserici, scoale și case 
parochial® sunt îngreunate cu anticipațiuni 
din fondul silvanal pentru mai mulți ani. 
Apoi comunele încă au trebuințele lor lo
cale si îngreunate fiind din zi în zi cu 
spese nouă de mult se roagă pentru ridi
carea tangenței lor dela păduri. Multo co
mune se luptă cu arunc mare comunal. 
5%—907o) cu taxo ?’ mai mar' de pășu- 
nat, cari ușor s’ar putea reduce, dacă din 
fondul silvanal ar merge în cassele comu
nale mai multe percente. Ușurându-se greu
tățile comunale, locuitorii acelor comune 
mai ușor s’ar putea îngriji de susținerea 
școalelor lor, căci d-voastră bine știți, că 
în multe comuno repartițiile pentru susți- 
ner a școalelor confesionale sunt foarte 
îngreunătoare. Chiar și în comunele în cari 
școalele confesionale se împărtășesc în aju
tor de stat, treime ca locuitorii să aducă 

' jertfe destul de mari. Do pildă, comuna 
; Feldru, care susține o școală cu 4 învăță
tori, treime să aducă jertfă pentru edifi- 

1 carea școalei suma de 45.000 cor. Dela co- 
1 muna po itică capătă un ajutor de 6000 
; cor., iar restul do 39.000 cor. s’a reparțiat 
1 po popor. Așa este silită să jertfească co- 
! muna Nepos, Șianț. Budacul român etc. 
, Legea economică, care se va dezbate în 
I dieta țărei în anul acesta în prima linie 
va qeobliga comunolo la. susținerea școa- 

i lelor economice. Apoi Mim și aceoa, că po- 
■ porațiunea e mizeră și înglodată în datorii 
așa că execuțiile sunt aproape zilnice.

La judecarea cestiunei, ce ne preo
cupă, treime să avem în vedere și împre
jurările schimbate, în cari au ajuns școa
lele noastre poporale elementare. Atât 
școalele fundaționale susținuto din fondul 
central, cât și școalele confesionale înfiin
țate de vicariul de pie memorie Mărian și 
cari tot atât de scumpe trebuia să no fie 
ca și cele fundaționale, în decurs >1 vremu
rilor au trecut prin multo faze, așa că azi 

I nu se mai află, nu mai funcționează în 
; aceloași condițiunî, ir, cari au funcționat 
în deceniile prime. Nu voiesc să ating mai 
pe larg împrejurarea, că din punct de ve
dere al autonomiei ît ce referință stă fon
dul cu școalele lundaționale, d-voastră, cari

Cu multă durere ne-am despărțit do 
învățătorul nostru, pentrnca ducându-ne 
fiecare la cuartir, să facem în grabă pre
gătirile de plecare. Mi-a fost ușor, fiindcă 
voind a-mi aranja socoteala la »Traian«, mi 
s’a spus, că totul o plătit. Nu voiam să 
c red, îmi venia, ca și cum ași avea a face 
cu Traian al nostru, dară colegul Cocuzu, 
care și la plecare m’a însoțit cu multă 
bunăvoință, m’a liniștit, că e tot Traian 
cvreesc, dară ce s’a făcut, s’a făcut de frați, 
buni creștini. Și pe calea aceasta mulțu
mesc dumnealui, ori dumnealor, cari au 
fost așa de ospitali, — precum tot așa de 
ospitali au fost și frații din Galați, pe cari 
asemenea-i rog și cu această ocazie să 
primească tributul recunoștinței mele.

Ar fi să-mi fac acum — după chipul 
dela congres — autocritica, și aceasta nu 
c ceva ușor, dară deoarece n’am nădejde 
să-mi facă altul critică, mi-o fac totuși eu. 
Întâi recunosc, că despre congresul însuși 
am vorbit, cam puțin, și relativ mai puțin, 
ca despre alte lucruri. Motivez aceasta 
prin faptul, că nu m’am adresat numai co 
legilor de istorie, ci unui public mai mare, 
pentru care cred mai interesante multe 
din colo petrecute afară de congres. Afară 
de aceasta despre congresul însuși fiecare 
profesor poate primi analele congresului,

*) Cu plăcere' am cetit. în «Neamul româ
nesc*, că se vor ținea și la Viilenit de inutile 
din partea unor distinși profesori.

v’ațs interesat die' aceasta cauză, o cunoaș
teți foarte' bin®': aceea am perdut’fi mai 
de tot șii stăm cu mult mai rău ca 
ia ș«oalele confesionale', cari gus<3& aju
tor de stat. Din punct de vedere-ak pro
gresului în-că1 nu putem afirma ci® inimă 
liniștită, că scoalete fîmdaționali stair la ni
velul din trecut. Împrejurările schimbate, 
prig, cari au trecut școalele fundaționale 
dia- comune;. înființarea do școale n»uă po
porale în sediul școaleior fundaționale, — 
as© contribuit, că școakale fundați&nâle nu 
au putut rămânea la nivelul, la. care au 
fest; acelea nu mai smt puncte da- centra- 
fizare die- bună: voie pentru fii finalului 
nostru, precum; eruu aaro când; sau redus 
așa zicând la școale elementare poporale 
pentru obligații de școală dira comunele. 
respective. Datele statistice de. pe-cei 5 ani 
din usî?m.ă ne dovedesc aceasta; numai foarte 
puțini elevi din comunele vecine- cercetează 
acoiea școale !

Nu le putem considera nici ca scoale- 
de model pentru școalele confesionale ori 
ea școale de singure pregătitoare pentru 
gimnaz. Datele statistice dela gimnaa ne 
dovedesc, că și școalele confesionale din co
munele noastre sunt școale pregătitoare 
pentru gimnaz; fundațiunalele sunt școale 
bune ca și alte școale confesionale ale noa
stre, cari sunt provăzuie cu învățători buni 
și diligenți și cu directori conștii de che
marea lor. Susținând contrarul nî-ain da 
noi înșine un testimoniu nefavoritor despre 
școalele noastro confesionali, la cari sunt 
aplicați mai mulți învățători și chiar și în- 
vățătorese si cari stau la înălțimea chomă- 
rei lor, Cred a nu fi do prisos, dacă voi 
atinge o împrejurare practică aici. Anume 
preoți învățați, inteligenți din comunele 
noastre precum și economii cu stare mai 
bună, cari desigur cunosc școalele noastre 
lundaționale și, deși în acele școale să pre- 
loge paralel limba română cu cea maghiară, 
totuși pe copii lor nu-i duc la școala funda- 
țională din Năsăud, Prund ori Monom ci 
prefer școalele de stat din Bistrața ori alte 
locuri. Nu fac imputare! Vreau numai să 
constat faptul, că cursul vremei s’a schim
bat și noi trebue să ținem seamă de el. 
Când oonstatăm aceste fapte atunci vorbe 
late. Comentări nu mai au loc.

Stând astfel lucrurile se naște între
barea, că oare școalele noastre confes. 
din comunele mai mari provăzute cu câte 
3—4—5 învățători putea-vor suplini școa
lele fundaționale în privința progresului? 
După cât cunoaștem împrejurările și refe
rințele dela aceste xșcoale, personalul di
dactic aplicat atât la’școalele fundaționale 
cât și la școalele confesionale — putem 
afirma, că multe școale împlinesc — res
pective condusă conștiu — vor împlini 
rolul, ce l’au avutșcoalele fundaționale și 
aceasta numai dela noi atârnă respective 
dela conducătorii școalelor confesionale. 
Multe școale confesionale atât de pe valea 
Someșului, valea Bârgăului și de după 
Târg pot fi centre de pregătire pentru 
gimnaziul nostru tocmai pe cum au fost 
școalele fundaționale illo tempore, iar în
vățătorii noștrii confes. harnici și conștien- 
țioși se vor ținea mândri, că satisfac 
acestei frumoase misiuni !

Afară do aceasta nu trebue trecut 
cu vederea nici Art. L. XXVII ex 1907. 
Aceasta lege, orice vom zice, va avea de 

I rezultat, că învățătorii vor trebui să mun
cească mai intenziv și mai conștiențios; 
timpul de instrucție va ținea mai mult, 
lrequentarea școalei va fi mai regulată și 
toate acestea vor contribui, ca și progresul 
să fie mai mare. Aceasta împrejurare a 

din cari va cunoaște amănunțit lucrările 
de la congres. Am voit, ca măcar de tot 
fugitiv, să ating stări generale -din țara 
românească, locuri și bărbați mai marcanț.i. 
Mult am ținut, să fiu raportor fidel, de 
aceea de sigur am atins și coarde delicate, 
pentru unii bine, pentru alții rău sună
toare. Cred însă, că n’am putut supăra pe 
nime, col puțin intenția aceasta n’amavut’o 

’ de loc.

Drept încheiere accentuez dorința, 
exprimată de mulți colegi, ca în curând 

1 să ne revedem la uir curs de vară, ținut 
de profesori universitari. Ne-am putea 
concentra cât mai mulți, ținându-se cursuri 
din diferite obiecte. Până acum s’ău anun
țat la lași; nu înțeleg de ce nu si airea?*) 
Bine ar fi să vină cât mai multi colegi 
din ori-ce parte, unde e suflare româ- 

I nească. Cred, că statul român va sprijini 
ori când întruniri do bărbați, cari tind 
nu atâta la întărirea proprie, cât la întă
rirea neamului românesc.

fost» ni® de mult accentuată cu mult tenreii 
îrri un: zSar național' al nostru.

(•> am făcut oare1 îb trecutul a^pro- 
piat, câmd venitei®' fondului central scol.. 
nui eraiin suficiente- pentri® de a putea; sus
ținea. tfisate instituitele noastre de învăță- 
mânt.?- Cu inima înduioșată au recurs la 
remedial popular, Itudesființarea de școale.. 
Aur trebuit să tăiem, noi' m carnea no-astrăr 
desfiin.țând scoaleife- triviali din Sângoorz, 
Tblci. și Zagra. Am aflat. conzu-Jt să 
facem aceasta nai în autonomia nmistră;: 
am; voit să ne mai lung'.iim viața! Șl cine 
a.r cu.âeza să astjîie,. e-ă doară da- acele- 
școale- nu ar li fose lipsă în amintitele- 
comune? Oare desființarea a căzut bine, 
acelor- comune și; veciniilor lor? Oare des<- 
fimțarea a aflat pe acelea comune în Oi 

;situație pregătită? is’ăii împăcat însă cu. 
situația, creată; sau. (MMSvins, că alt remediu: 
nu ora pentru a puite-a echilibra cât- do- 
puțin preliminarul s4runcinat aii fond.iiliuii- 
șco>lar central.

Repriviud; în. trecutul ținutului, nostru 
Hi© vom convinge, că în multe- referințe- 
în comunei©) noastre se constată un. fet 
de disproporție un fel de scurtare.. Oare 
nu se audo de multe ori tânguirea, că 1.x 
timpul său, împărțirea munțil&r-, a pășuniloir 
nu a fost chiar dreaptă ? De unde v?ine, că 
unele comune, cari au aceeași popnrațiime 
ca și altele să aibă munți, cu extenziun® 
mare și de calitate excelentă și eu păduri 
foarte bune, până când alte comune au 
munți mici cu pășuni și păduri slabe și 
de calitate inferioară? Doară le cade bine 
comun-, lor, că unele din surorile lor se 
împărtășesc din fondul silvanal cu o tan
gentă Inimoasă, pe când ele cu una foarte 
mică? linele au pășuni de dau și în arândă, 
iar altele nu au nici pentru lipsele lor! 
S’ar putea afla poate o noegalitat-e, cu 
unele comune "u ajuns la fonduri școlas- 
ticc confes. mai frumoase, altele însă, — 

I tot cam în aceleași împrejurări fiind,.— 
1 au fondurile acestea foarte mici; unele 
i comune au ajuns în posesiunea unor edi- 
i firii rămase de sub graniță, altele nu! 
I Comunele Rodna veche, Sângeorz, Feldru 
1 și Năsăudul fiindu-le munții în vecinătatea 
| băilor dela Rodna, cu așa numitul teren 
montan. încă au trebuit să sufere scurtări 
în proporțiune cu alte comuim. Tot așa 

! se poate aminti ca scurtată comuna Coșna.
Cele mai multe comune ale noastre aduc 
de mult timp jertfe însemnate pentru 
școalele confesionale pe când Năsăudul, 
Borgoprundul și Monorul au fost cruțate 
de spese foarte mari în aceasta privință. 
Monorul, Gledinul au putut edifica case 
parohiale din venitele comunei fără arunc. 
Nu fac imputări, constatez numai fapte! 
Acestor comune din urmă — conform îm
prejurărilor schimbate — li-se impuro 
acum datorința de a aduce și ele jertfele 
acelea pe cari le-au adus celelalte comune 
și de cari până acum au lost scutite. 
Monorul, Gledinul să aducă pentru școale 
barem jertfele, cari le-au adus Runcul, 
Zagra, Poeni, Răbra-mare etc. numai peniru 

I drumurile vicinale și podurile de pe ele, 
j — cari jertfe în decurs de mai mulți ani 

le-au acoperit numai prin arunc comunal — 
I si atunci școalele confes. le sunt asigurate!

Să ne aducem aminte numai de comuna 
Coșna, ce sume frumoase incurg din pă
durile ei în fondul de stipendii, pe când 
ea în schimb beneficiază foarte puțin, ba 
putem zice, că până acum nu a beneficiat 
de loc din acest fond!

Autonomia — multă puțină, câtă o a- 
vem, — a trebuit ferită de orice amestec. 
Constat deci faptul, că noi înșine, văzând 

1 primejdia, am recurs în 1890 la acel reme
diu de vindecare foarte radical, adecă la 
desființarea școalelor din Sângeorz, Teici 
și Zagra. Experințele din trecutul și pre
zentul fondurilor noastre, înprejurările, în 
cari trăim, ne învață, ne arată, că noi în
șine să ne regulăm trebile noastre, ca nu 
cumva trăgânând cauzele pendente, cari 
stau atârnate ca sabia lui Damocle asupra 
capului nostru, să ni se reguleze Iară con
cursul nostru și neținând cont de inten- 
țiunile noastre. In cauze de acestea mari 
trebue să apelăm la judecata minței reci; 
dorințele inimei, interese mai mici, locale, 
particulare, personale, — deși pot fi îndrep
tățite, — dar în vederea cauzei mari cu 
greu, s’au doară nici decum, se pot consi
dera. Cauzei® mari trebue să le judecăm 
de po un pedestal mai înalt; trebue să- 
ținem cont de împrejurările date și de 
cursul vremi; iar in cazul de față luând 
în considerare direcțiunea luată în patria 
noas’ră pe terenul instrucțiunei în gene
ral și ținta, ce se urmărește în toate, după 
cât putem prevedea să alegem răul cel 
mai mic!

Suntem de mult ajunși la punctul a- 
ce’a, că din venitele fondului școlast-cen- 
t.ral nu mai putem susținea toate institu
tele noastro de învățământ; izvoară nouă 
de venite sigure nu mai avem: nu ne ră
mâne alta dară .decât desființarea de școale!
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Oare pe cari să le susținem și de cari să 
abzicem și nai singuri ne siliți de nimenea, 
să ne aranjăm trebile după buna noastră 
chibzuială ?

(Va i.rnW,

Situația în Persia.*
Gravele turburări, cari au isbucnit la 

începutul acestei săptămâni în Teheran, 
capitala Persiei, au fost provocate de-în
suși șahul Mohamed-Ali, care, deși promi
sese la suirea sa pe tron acum doi ani, că 
va respecta constituția țării și drepturile 
poporului persan, s’a folosit în timpul gu
vernării sale de mijloace neconstituționale 
aruncă nd ti-se în brațele partidului reac
ționar al curții persane, sprijinit pe as
cuns de Ruși, cari de ab’a așteaptă să-și 
exercite influința lor asupra imperiului 
persan.

Politica șahului a produs de sine în
țeles un mare resens între mombrii par
lamentului persan, cari au adresat Șahului 
un «memorand*, care însă a rămas fără 
răspuns din partea Șahului. In fața aces
tei situație ni parlamentul, întrunindu-se 
din nou, a adresat Șahului un ultimat, în- 
vitându-1 să răspundă la memorand.

Răspunsul Șahului a fost -- bombar
darea parlamentului și arestarea în massă 
a membrilor parlamentului.

Cu data de 26 Iunie ziareledin strei
nă! ate primesc următoarele amănunte de
spre cele ce se petrec în Teheran :

Ministrul de finanțe, un număr de 
preoți și alte persoane, cari căutau protec- 
țiune în legațiunea germană, au fost res
pinși sub motiv, că viața lor nu este di
rect în pericol. Șctlntl a numit pe un co
lonel de cazaci rits guvernator militar al 
Teheranului.

Toată noapte până în zorile zilei au 
avut loc lupte între partide. Reacționarii 
an rămas învingători. Perderile de ambele 
părți se ridică, la sute de morți și de ră
niți. Actualmente se urmează tratative de 
pace.

Pierderile trupelor persane se urcă 
la 15 oameni. Trei ofițeri superiori au fost 
uciși iar două-zeci de soldați au lost ră
niți. Parlamentul și numeroase case au 
lost distruse de locurile artileriei.

Capii opoziției și zece ziariști au cău
tat refugiu la ambasada engleză. Ambasa
dorii englez și rus stărue din răsputeri 
pentru restabilirea ordinei. Ei an declarat 
că vor.l’aco guvernul răspunzător de toate 
neplăcerile și pagubele ce vor suferi.

Ziarele din Petersburg sunt informate 
că partidul național persan a formulat ur
mătoarele cereri : 1. Să se înființeze Curtea 
de compturi, prevăzută în constituțiunea 
persană. 2. Să se fixeze bugetul general 
al statului, pentrucă altminteri se proce- 
doază pe dibuite, și astfel, atât veniturile 
cât și datoriile și cheltuelile statului să fie 
cunoscute. 3. Să se esplice ce s’a făcut cu 
escedentul rămas după urma ministrului 
Mu-ilk. 4. Să se arate cari sunt cauzele 
pentru cari lipsesc sumele ce s’au adunat 
pentru banca națională. Șahul a respins 
toate cererile acestea.

In camera comunelor engleze Sir E. 
Grey a comunicat alaltăeri, că însărcinatul 
de afaceri din Teheran și ministrul rus au 
amintit în ziua de 23 Iunie șahului 1‘ăgă- 
duelilo sale din Decemvrie sfătuindu-1 să 
publice o proclainațiune, că nu voește su
primarea constituțiunii. Șahul a dat asigu
rarea cerorilor, a ordonat o protecțiune 
specială pentru liniile telegrafice și pentru 
banca imperiului persan. Guvernul rus și 
cel englez au însărcinat po reprezentanții 
lor din Teheran să înștiințeze pe prințul 
Zille sultan despre intrigele în contra șa
hului și să spună șahului, că nici o atitu
dine vrășmașă partidului constituțional nu 
va găsi sprijin.

ȘTIRILE ZILEI.
— 1+ Iunie v.

Maj. Sa MGuarchuI nostru a plecat eri 
dimineață la Ischl, unde va sta peste vară.

Concertul de Marți al reuniunei noa
stre de Cântări. Atragem din nou atențiu
nea asupra concertului de Marți seară a 
reuniunei noastre de cântări, dedicat me
moriei lui Ciprian J'orumbescu. Intrarea la 
acest concert e gratuită. Membrii reuniu
nei pot lua în primire biletele ce le com
pel, mâne, Duminecă, între orele 2—3 în 
localitățile Casinei româno. Luni și .Marți 
înainte do amiazi se vor împărți în loca
lul redact itmei «Gazetei Transit.* bilete gra
tuite tuturor Românilor din Brașov și împre
jurime, cari doresc să ia parte la acest con
cert comemorativ. Intrarea în sala concer

tului se admite numai pe lângă bilete. 
Suntem convinși, că programul ales al 
concertului de Marți seara, va oferi publi
cului românesc momente de înaltă plăcere 
artistică.

Un comunicat al «Ligei Culturale*. Zia
rele bucureștene publică următorul comu
nicat: Comitetul central al Ligei Culturale 
se întrunește Sâmbătă 14 Iunie c. la ora 
6 p. m. spre a discuta programul de muncă 
prezintat de d-1 N. Iorga. Noul comitet, po
trivit cu numele și chemarea Ligei Cultu
rale, nu înțelege a face altceva decât opera 
culturală. Pressa, fiind un factor esențial 
în această operă, e rugată să primească 
întâmplător în locul articolelor sau știrilor 
ce sosesc din diferite isvoaze cu privire la 
cestiunea națională informațiile competinte 
ale Ligei. Comitetul e gata a servi pressei 
orice lămuriri, de cari ar avea nevoe cu 
privire la cestiunea națională. Pentru a- 
ceasta secretariatul Ligei, va sta la dispo
ziție în orice Sâmbătă dela ceasurile 6—7 
seară

«Lâ șezătoare*. La festivitățile come
morative, cari au avut loc în Sibiiu din 
prilejul aniversării a 25-a dela moartea re
gretatului Ciprian Porumbescn, s'a repre
zentat, precum știm, și noua creațiune a 
d-lui Dr. Tiberui Brediceanu șezătoare*, 
scenă din popor, care a avut un succes 
strălucit. Dintr’o recensiune, apărută în zia
rul «Drapelul* asupra acestei creațiuni, ex
tragem următoarele aprecieri elogioase : 
«Compoziția dela început până la sfârșit e 
ținută în motivele cele mai curat româ
nești. Libretul scris de d nii Sandu-Aldea 
și I. Borcia, e așa de potrivit, încât te sim
țești într’o adevărată șezătoaro dela sate. 
Șezătoarea se petrece în Seliște la Baba- 
Dumitra Fete, neveste, șed la tors și țesut. 
Conversația se învârte împrejurul dragostei 
învrăjbite a Ilenei. Duminecă la joc au ve
nit domnișori dela oraș și unul i-a dat o 
floare. Acesta a fost motivul vrajbei. Sorin 
cântă dela ușă o doină plină de mâhnire 
și merge la birt. Flăcăii intră în șozătoare 
și se încep glume, gâcituri, snoave, care de 
care mai originale și bine nimerite Se 
chiamă lăutarii și se întinde o sârbă. Intre 
cântece și jocuri închină flăcăii din ploștile 
cu vin. La o parte se retrage baba Dumi
tra cu Ileana și un. grup de fete ia pe ge
nunchi o sită, scoate dLi sân bobi de cu
curuzi și acompaniată de o muzică feerică 
într’un ritm mistic «dă din bobi* Ilenei. 
Melodramul acesta este punctul de culmi
nație ca text și icoană, dar mai ales ca 
muzică. Ăcordele de o armonie potrivită 
textului par că singure vorbesc. In fine 
boabele spun bine Ilenei, și de-odată se și 
aude din nou doina lui Sorin. Acesta intră 
în șezătoaro. si de-odată observă că o si 
Ileana acolo. Se apucă la un joc de brâu 
și se începe chiotul feciorilor. Moș-Marin 
ia pe Ileana, i-o dă Iui Sorin în brațe care 
o sărută și se împacă, si într’o învârtită 
cu cor fina! cade cortina. Inspirația, pornită 
din adâncă pricepere și simțire a mu- 
zice! românești, face ca această compoziție 
să se înalțe peste toate productele muzi
cale de felul acesta. C întări voinicești și 
de dor se întrec cu hore și sârbo într'un 
sistem vioi și plăcut încât răposc tot mai 
mult auditorul.

Scufundarea transatlanticului »Lara- 
clie*. Din Lacorogne se anunță că transat
lanticul «Larache* atingând o stâncă s’a scu
fundat repede. Vasul purta 150 de persoane, 
65 au fost scăpate prin bărcile pescarilor; 
lipsesc 85 de persoane; este temere că au i 
dispărut. Printre cei morii este căpitanul 
vasului, medicul și primul ofițer. După de- 1 
peșile particulare, cadavrele victimelor do 
pe vasul Larache sunt aruncate po țărmu
rile golfului,însă>este imposibil deocamdată; 
a se face totalul victimelor.

Sinuciderea a doi bancheri. Din Miin- 
chen se anunță că propriei arii casei de 
bancă »Theodor și Max Kloepfer* s’au îm
pușcat în locuința celui dintâi, după ce 
băuseră mai întâi lysol. Casa de bancă 
trecea prin greutăți financiare, având da
torii de peste două milioane mărci. împre
jurarea aceasta și sinuciderea acestor doi ' 
bancheri provoacă o enormă senzație. Fra
ții Kloepfer n’au putut restitui depozite de 
două milioane și n’au voit să supravie
țuiască dezastrul casei lor de bancă. Pasivul 
firmei Kloepfer e evaluat între două si trei 
milioane. Se zice că s’au sustras câteva 
depozite depuse la bancă.

Moartea unui milionar. Cu >oseutui mi
lionar «regele tinichelei«! William Leeds, a 
murit alaltăeri în Paris. Pe urma lui ră
mâne o avere de 200 milioane franci. Leods 
trăia divorțat de soția sa și, pentru a se 
vedea publicat prin ziare, el i-a dăruit cinci i 
milioane. El a cumpărat într’nna de zile, 
pentru fosta lui soție un colier de perle 
în valoare de 1.250.000 lei. Debarcând în 
America, funcționarii vamafi impuseră o

vamă de 500.000 lei pentru colier. Leeds 
refusă să achite această sumă și lucrurile 
ajunseră la un proces, pe care-1 pierdu și 
trebui să plătească vama.

Purtarea lăncilor în regimentele de ro
șiori. Regele Carol a aprobat ca regimen
tele de roșiori, ambele rânduri, să poarte 
lancea. Ministerul a si comandat 4.000 de 
lănci din modelul cel nou admis de comi
tetul cavaleriei. Aceste lănci se vor distri
bui la finele lunei August. La manevre vor 
fi 48 escadroane de roșiori cu lăncile cele 
noi. Soldații acestor escadroane vor mai 
purta săbii, revolvere și un telefon por
tativ.

Concert la «Wăl’te*. Apreciatul cvartet 
de instrumente de alamă, compus din patru 
membri aijnuzicei orașului nostru, va con
certa la dorința generală mâne, Duminecă, 
după amiazi în spațioasa grădină dela 
«Warte*. Avis amatorilor !

Avis amatorilor de fotografie. Aparate 
de fotografie pentru salon și vomj recu
noscute ca escelente, aparate moment por
tative neîntrecute precum și tcîte articolele 
necesare la fotografie se capeți la firma 
A. Moli k u. k. Hof-lieferant, Wien Ia 
Tuchlauben 9. Manufactura fotografică, 
fondată 1851 La cerere se t r m te catalog ț 
ilustrat cu prețuri.

Varietăți.
Un ziar parizian descopere acum că 

Alfons Daudet e de origine evreiască.
Părinții lui s’ar fi stabilit la Provensa 

prin veacul al XVIII. De altfel prin locul 
natal al marelui scriitor nu a fost nici
odată vre-o îndoială asupra originei Iui. 
însuși numele, de altfel, vorbește: Baud 
(rădăcina din Daudet) are în Provensa în
țelesul de David iar et, care s’a pus la 
sfârșit, e diminutivul substantivului: micul 
David.

Părinții Iui erau Evrei germani.
*

Marele număr do căzuți în războaie 
nu se datorește, în primul rând armelor, 
ci boalelor și în deosebi boalelor conta
gioase.

Un jurnal publică în această privință, 
o statistică cu date în adevăr surprinză
toare. Astfel în războiul austro-prusuin din 
1866 n’au fost decât 16,789 morți și răniți 
prin arme din ambele părți, dar au fost 
în total 69,989 bolnavi sau morți în spi
tale de diferite boale. In războiul franco- 
german din 1870 Germanii au avut 116,821 
căzuți, morți sau răniți, pe câmpul de 
luptă și 100,000 bo'navi sau morți de boale 
prin spitale.

Tot asemenea în răsboiul ruso-turc 
din 1877—1878, care s'a încheiat cu mai 
puține jertfe numai dupăce a devenit și 
românesc, au fost 56.905 Ruși inorti si 
răniți pe câmp, dar 1,006,322 bolnavi și 
morți de boale prin spitale.

Dacă s’ar fi făcut și statistica mă- 
colăriei din anii trecuți între Ruși și lapo- 
nezi, s’ar fi descoperit lucruri, cari ar fi 
trebuit să pună pe gânduri chiar pe di
plomația, care pentru pofte și ambiții, nu 
ale popoarelor, trimit milioanele la tăiere 
ca și când ai trimite conturi pentru cutare 
casă de comerț.

*

In California, la 65 kilometri depăr
tare de orașul San Francisco, e un orășel 
cu numai 6000 locuitori, cari însă cresc 
împreună nu mai puțin de un milion de 
găini. Ele sunt unica bogăție a localității 
și fiecare familie crește un număr mai 
maro sau mai mic de găini: unele câte 30, 
altele câte o sută, altele 1009, 10,000, 
15.000 și chiar 100,000 de găini. Creșterea 
lor, de altfel, e cât so poate de rațională.

In 1907 s’au exportat 120 milioane 
de oauă din acest mic orășel.

*
Însemnate rezultate da profesorul 

Flinders 1 elrie pentru cercetările școalei 
engleze de arlieologie\d>n ligipl, care toată 
activitatda acestui an și-a concentrat-o 
pentru reconstituirea vei-hiuliii oraș Mem
phis

S’a căutat să se stabilească locul 
principalelor edificii amintite de scriitorii 
greci și în special de Herodot. S'a regăsit 
altariul marelui templu al lui Plita, a 
cărui lungime a fost de 600 metri, iar 
lățimea de 465. S’au găsit dovezi despre 
o civilizație destul de înaintată și mai cu 
seamă monumente, a căror înălțare e de 
prin anii 180) înaintea erei creștine. S’a 
descoperit cartierul negustorilor străini, 
locul ocupat de vestitul templu al lui 
Venus etc.

S’au făcut în sfârșit multe desropjr' ri 
cari împreună formează un tezaur dintre 
cele mai prețioase pentru arheologi.

.W.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta. 27 Iunie. Pe astăzi 

este convocată o conferență a clu
bului deputaților naționaliști, în care 
se va discuta asupra proiectelor dela 
ordinea zilei și despre organizarea 
partidului.

Viena, 27 Iunie. Camera deputa
ților a terminat discuția budgetului 
pentru 1908, care a ocupat 21 ședințe, 
fiecare de aproape 10 ore. Budgetul 
a fost adoptat în întregime și fără 
modificare. Moțiunea propusă de‘so
cialiștii, cari cereau desfiiințarea fon
durilor secrete, a fost respinsă.

Petersburg 27 Iunie. Guvernul 
publică un comunicat, în care se spune 
că Rusia nu are motiv a se ames
teca în afacerea persană. In Septem
vrie anul trecut situația era cu mult 
mai gravă. Atunci au intervenit am
basadorii Angliei și Rusiei pentru că 
un conflict izbucnise între șah și par
lament. Actualul conflict este intre 
șah și clicele revoluționare. Șahul de
clară că nu va atinge constituția. Din 
această cauză guvernul rus nu are 
nici un motiv de a interveni.

Bibliografi o.
— >0 i p r i a n P o r u ni b e s c u, 

icoane din frământările unui suflet de ar
tist.* De Dr. Valeria Branisce. Broșură de 
120 pagini. Cu portretul lui Ciprian Porum- 
bescu, după ultima fotografie. Prețul unui 
exemplar 1 cor. 50 bani. Se poate comanda 
prin librăria «Gazetei*.

Glume.
Toto întreabă pe papa, un rentier 

sporstman pasionat.
— Ce va să zică un pieton ?
Sportsmanul cu dispreț.-
— Pieton e un individ, care are ma

nia de a se vârâ sub roatele automobi
lului.

♦

Într’un cerc de derbedei Castravete 
a mâncat o palmă.

— Cred că i-ai întors’o, îi zice tui 
amic.

— Ah 1 nu, răspunde Castravete, mi-ar 
mai fi dat una — și în felul ăsta nu s’ar 
mai fi isprăvit. *

— îmi pare rău dragul mamii, că 
te am bătut, pentru-că văd, că n’ai luat 
tu mărul care s’a pierdut.

— Atunci dă-mi acuma unul mamito !■»

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

Wăllisclihof,
sanati r u ^rânjit — după sistemul Dr. 
Lahmann — eu toaie întocmirile moderne 
ale therapiei lisicale și dietetice; */2 oră 
depărt.ii e dela Viena în regiune romantici 
și sănătoas'. Posta și telegraf: Ma- 
r i a -E n z e n s d o r f bei Wien.

Cu des’uș ri' și prospecte stă ia dis
poziție direcțiune? și medicul’ șehal sta 
bilimentului :

Dr. Marius Sturza.
____________________ _T____

Dr. STEME H. CICBCU.
• ■ i ‘ ■< ’

VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 
Consult a ț i u n î

Telefon nr. 17065.

cu celebritățile medicale, cu specialiștii de !o 
facultatea de medicină din Viena.
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Cărți de rugăciuni.
Sonorul sân frumos r â s u n ă tâ- 

rele plânso-cânturl la mormântul 
Demnului nostru Isus Christos de Uce- 
nc-scu,.................................. —.24.

Carte de rugăciune de C'alis- 
trot Cora tint cu: Cor. 140, 1'60, 1-80, 
2-40, 2 60, 7 —, 840.

Lauda lui Dumnezeu: costă 
_ 90, —•60, 180, 2-10, 2 65, 2-80, 
3 10, 3 50

Cheia. Jiaiu'ui costă: —*75, 
1 20, 1 40 2--, 3-50.

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

1 h'.-uZ Xdsc&toi ei de D-deu 
— .12.

Lpistolie a Domnului nostru 
Jsvs Christos, ce a trimis'o Dum- 
neejendin ceriu,................... —.24

Căiți <!e rvg" c.nni întocmite dc 
piotopresi.il' ul C 1 strat Go ca, cu 
aprobarea Cons'storiului Arthiopisco- 
pesc ortrodox < rientai din Cernăuți 
cuprinzând diferi e lugăciunl- rugă
ciunea de seră, cawă d-1 nost u Isus 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
laucă pentru sfânta Nftscâtore. Rugă
ciunile în (piele de peste săptămână. 
Liturgia de Duminecă. Acatistul bu- 
neivestirî. Cancne, Rugăci uni de pre
gătire pentru uertuisre. hugăciumle 
din săptămâna luinina'ă. R găciun’le 
din a Nascerei Domnului. Rugă
ciuni de cuprins felurit etc.

Tote aceste cărți sunt in diferite 
legături de la cele mai simple pănă 
la cele mai luxose. Tote insă sunt 
forte frumdse și ehgante. Prețul Lr 
e felurit.

Londra :
E C 57. Chi -v JI Sheet
Wiena XT8 8B. s

Willy Weingărtner
S mpey Strasse 13 

Selefon 22149.

5C stria ;
125. Rite Montmartre

SSmSapejsirtj VI.:
Brudar Hcchsisgor.

Cărți noi.
In institutul de arte grafice „Minervau 

au apărut următoarele cărți frumoase:
7V. Dunâreanu. „Răsplată" (nuvele) 

Ptețul cor. 1.50.
7. L. Carayiale. „Momente, Schițe, 

Aiuiutiii". Prețul cor. 2.-.
Maria Baiulescu. „Extaz" (poezi ). 

Prețul cor. 1.50.
M. Sadoveami. „Diirtri înăbușite*1 

ediția II. Prețul cor. 2 —.
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări". Pro- 

țu’ cor. I 50.
Guy de Maupassant. „O viață" (urai-

h 1 adevăr) traducere d’ Em. Gârleanu. 
Prețul cor. 2' —.

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor". 
Prețul cor. 1. — .

Oaton Theodorian : „Sângele Solove- 
nilor4*. Cor. P50.

Ion Bârseinul: „Dor pustiu". 0.1'50 
C. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu

gar luminat4, cărticica l-a. 50 bani.
Al. Cazaban: „Clrpuri si suflete". 

Cor. 1 50.
M. Eminescu: „Poezii postume", edi

ție t'O'tă. Cor. I 50.
Se pot procura și prin librăria „Gt- 

z-tei Transilvaniei" în Brașov și a se 
adauge la fie are porto 10 hai i.

!fl=

Ida Teutsch

Ida

cit vâsSKjarea. produselor 
încredințat nr.mai firma din

Am onoarea aduce la cunoștința On. 
public că am înființat în
Brașov, Strada lungă ^r. 12 

sub firma protocolată la trbunalul de 
comerciu

NOUL OTEL
^„CONTINENTAL‘S

proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 

strada Castelului, Brașov, 

BdT s’a deschis.
Cel mai elegant otel din Brașov

Patruzeci odăi.
Lumină electrică.

Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat coa cei mas eiegsmi 
și msehra ©crafoHt și e situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și ele aleele orașului. 

lt>7,)8—10.

Ăpe minerale
di» isidrele

I

I

Proprietatea statului francez.
A nu neglija nici odată a consulta me
dici, care apa să se folosdscă din cole 

trei isvdre

M

FABRICA DEA. G. DRESDNER
ura din eels mai vechi și mai mari 
FABRICI de M0T0RE 

lifertază
O și LOCOMOBILE

care fui cț or ează ; perfect, durabil, 
pre is și s g.ur, puse în mișcare cu 
G-.z (Sn'gga>), Benzin, Uleiu brut 
Aceîylen.

R-pieșeniant General ți Deposit : 
Gel ert I^cac es T-sa, 
B;.d pest Terez-Ko.’Uî 41.

TeSejitiosi Xv a®-3i.
(.75,4-20.)

Gâlestine. Grand-Grilie Hopital. 
gjjg" Se capătă în tdte prăvăliile de ape 

mineralo șl la farmacii. -233! 
11—7.2393. B.

Prafurile-Seidlitz ale ini MOLL
Veritabile numai decă fie-care cutia este provădută eu marca de 
----------------- apărare si iui A. fîfiOLL și cu subscrierea sa. -------------------

Prin eleatul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contragreutăți
lor celor mai ce bicose la stomac și pâutcco, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
siipațiuiei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferim bole femeescî a luat acest medicament de casă o lăsoândire, ce cresee mereu de 
mai mul'e decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 — Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judeeătorescă.

Franzbranntwein și sare a iui Moli.
VeritabîS numai dacă fle-care sticlă este proviziile eu marea 
----------------- de seu ire și eu plumbul lui A. Moli -------------------

S-'ranzbranntwein-ul și sarea esto forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (frotat), alină 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de receJă. —

Prețul unei cutii originale plnmbate cor. 1.90

56

Săpun de copii a lui Mol]
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a petei, cu deoscl.i' e pentru copii și adulțl. — Prețul unoi bucăți cor. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.S0
---  Fie-care bucată do săpun, f ent.ru copii o»te provedută cu marca do apărare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. Tiiclilauben 9 

c. și reg. iurnisor al curții imperiale.
— Comande din provincii so efectuăză dilnic prin rambursă postulă —

La deposite să se cerii anumit preparatele provădute cu iscălitura și marca de apă
rare a lui A. M O L L.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Vietor Rotii și en gros la 
V. Nremias Nepoții.

W „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fileri se 
vinde la zaraful Dumitru Pap, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf, și la Eremias Nepoții»

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

ent.ru

