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Inserate 
primeJG la Admfaictr«>ț!uiie 
Sra^ov șî la următoarele 
BIROURI de AMUXȚURI : 

Ift Vlana la M. Dukos Nachf., 
Nuu. Angonreld & Emeric Les- 
aer. Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nachf.. Anton Oppelik. 
Jtn fiudapetta la A. V. Golber- 
ger. EksteinBernat. Inliu Le
opold (VII Erzsebet-hdmt).

Prețul ItiBOrțlunlIor î o serie 
garinond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
asai deae după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
3-a o serie 20 bani.

«

feAZETA apare foflesare < 

ilWMîe pentru An&trHWH 
Pe un an 24 cor., po TMvia;

12 cor., pe trei luni 6 cor-, 
M-rlI de Duminecă 4 cor. pe rc. 

PeatiB Route șl sttăisăiu.
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 fr.
M-ril de Dumineca fl fr. pe an.

Se prenumeră la tonte ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul poutru Brașov;
Admlnlatrațlunea, Piața mart 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
X. Pe un an 20 coi«, po șaoe 
Îmi 10 cor., pe trei luni â cor. 
Ou dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni fi oo.v. — Un eoem- 
pier 10 bani. — Atât abona- 
u-entolo. cât și ineerțiunilt 
<w,>t a se plăti înainte.

Nr. 239. 1908.

Credință steagului.*)
(vn) De vom răsfoi istoria noastră,; 

ne vom convinge de un adevăr pe care 
nu s’a pus destul pond până acum. Vom , 
pricepe adecă, că neamul românesc atunci 
a fost mai respectat și temut chiar, când 
s’a răzimat numai pe sine, pe forțele sale 
proprii, și atunci a fost mai slab, aproape 
neputincios,^când a fost avizat la sprijinul, 
la mila altora.

Epoca lui Ștefan cel Mare, vremea 
lui Mihaiu Viteazul, ne dovedesc cu fapte, 
că poporul român atunci și-a trăit cea mai 
strălucită viață în lungul existenții sale, 
iar vremile trăite sub stăpânirea Turcilor 
și-a altor neamuri străine ni sunt mărtu
rie că neamul nostru tânjea într’o adevă
rată stare de plâns.

Istoria e dascălul cuminte al vieții și 
al omenimii. Să ascultăm dară de acest 
dascăl, iar cuvântul lui să ne fie în
dreptarul vieții naționale în aceste vre
muri de cumpănă.’ Tot din istorie știm, 
că nici odată cel mai slab nu s’a putut 
înfrăți cu cel mai tare, sau dacă a făcut 
nebunia asta a făcut’o pe prețul existenții 
sale. De veți găsi cumva pe pagina primă 
a istoriei, că cutare popor a fost împărtă
șit de mila vr’unui despot gigant, veți 
descoperi deja pe pagina a doua, că acel 
popor a pierit.

Dar și astăzi avem pilde de soiul 
ăsta: cel mai tare sfărâmă pe cel mai 
slab. Puțina diferință stă numai în faptul, 
că astăzi acest despotism se face în nu
mele civilizației, a libertății și dreptății, 
pe când în fond, se săvârșește aceeași spc- 
liare de drepturi și libertăți.

Istoria ne învață deci un principiu 
sfânt, pe care nu numai alții, ci în prima 
linie noi Românii suntem chemați să-l 
urmăm. In rândul celor tari n’avem ce 
căuta, căci trebue să înțelegem cu un 
ceas mai înainte, că asta-i sentința noa
stră de moarte, care dacă nu se execută 
azi, și dacă nici mâne, atunci se vor în
griji cei ce nu ni-s pretini, să fie execu
tată în scurtă vreme. Dacă până acum 
n’am perit, cauza a fost, că n’a existat 
atâta >civilizație«, astăzi însă când lumea 
întreagă și mai ales puternicii sunt infec
tați de această molimă ni-e cu mult mai 
primejduită ființa, pentrucă trebue să știm, 
că civilizația despotului nu însemnează o 
pornire altruistă spre cultivare universală, 
ci în mâna lui aceasta civilizație e armă 
în mâna ucigașului ^inteligent» cu care 
acesta amenință viața neputinciosului.

Mai bucuros ne vom alia cu cei slabi, 
pentrucă avem convingerea, că cel slab se 
aliază cu noi, ca să-și apere și el propria 
lui existență de lăcomia nesăturabilă a ce
lui puternic și egoist. Doi slabi vor face 
unul tare și de vor fi mulți, tăria lor va 
echilibra tăria celui zis puternic. Dar pe 
lângă asta : tăria celor mici, dar lipsiți de 
patimi rele, va fi sporită și de înțelegerea 
conștie a chemării lor. Când vor ști, că 
alianța lor s’a legat cu scopul, ca să-și 
mântuie patria lor, petecul sfânt de pă
mânt pe care s’au născut, că au să-și 
mântuiască trupul lor de peire și sufletul 
lor de murdăriile nesățioșilor, atunci avân
tul lor do vitejie, pornirea lor spre jertfă, 
dragostea lor unul față, de altul, va face 
din ei, din toți, eroi gata să se jertfească 
în toată clipa.

Mircea cel bătrân cu armata lui c?t- 
rată românească a învins pe Turci Ia Ro
vine, Ștefan cel Mare cu cetele lui de ar
cași strânși dela coarnele plugului a spă- 
riat și a slărâmat în patruzeci de rânduri 
pe cutropitorii străini, cari sub pretext de 
prietinii și de protecții îi călcau și-i jă- 
fuiau țara. Mihai Viteazul a fost tare și 

**) Dăm loc acestui articol relativ la grava 
situațiune creată poporului, ce ni-1 trimite un lup
tător din tânăra noastră generațiune și din care 
articol respiră spiritul curatei iubiri de neam. 

Red.

temut câtă vreme s’a luptat în fruntea 
hotărâților opincari, cari se jertfiau eroic 
pentru țară, iar apusul vitejiei lui numai 
atunci s’a arătat, când a început să între 
în pertractări cu cei crezuți puternici și 
avuți. Dar aceștia s’au dovedit mișei și 
vicleni. Ei n’au ’răsplătit milostivirea lui 
Mihai cu recunoștință, ci cu ură, cursă și 
trădare. Astfel Mihai cei care la Călugă- 
reni zdrobise cu cele câteva mii de opin
cari pe crâncenul Sinan — și-a subscris 
sentința de moarte în momentul, când a 
început să cerșească mila și sprijinul străi
nilor. A pierit, pentru-că și-a perdut cre
dința față de steagul, care singur îi fusese 
talisman împotriva vrășmașilor.

Astăzi? Regretăm cu toții jocul ne
fast al vremilor desnădăjduite din trecut. 
Lipsiți cum suntem de adânci convingeri 
politice, ignoranți față de ori-ce gândire 
mai hotărâtă, ne învârtim zăpăciți în cao- 
sul plin de smoală, în care se fierbe săr
manul nostru suflet. Cerșim și astăzi, ne 
lingușim fără pic de jenă, desbrăcați de 
ori-ce mândrie etnică, seci de orice voință, 
îngenunchem, întindem mâna și... cerem. 
Cu voia ne silim noi po noi, ca să uităm 
toate faptele, cari ar trebui să lucească ca 
pilde de flăcări înaintea ochilor noștri. Ui
tăm atâția ani, în cari au trăit ș’au murit 
atâția eroi ș’atâția lași... Uităm toate și
ne vedem de cerșit. Se pare că niciodată 
nu vom înțelege, ce însemnează prudența 
politică și parcă vrem să pozăm pe cei 
mai mărginiți oameni din lume, cari nici 
barămi atâta nu pot înțelege : că »ci.vili- 
zația« de azi întărește pe cei ce-i înțeleg 
rostul, dar omoară necondiționat pe cei ce 
nu voesc sau n’au putință să înțeleagă 
acest rost.

întruna din zilele trecute am fost la 
o adunare poporală. A vorbit unul dintre 
cei mai cuminți și mai idealiști bărbați ai 
noștri. Bărbat conștiu de chemarea sa, con
vins de gravitatea rolului ce-1 are în mij
locul neamului nostru. Cuvântarea lui a 
fost plină de avânt, de cumințenie și do 
povățuiri înțelepte, dar trebue s’o spun 
deschis: fondul vorbirii lui n’a fost con
cluzia logică a trecutului nostru istoric. 
Idealist in toată ființa sa, altruist și bine
voitor față de toți, credincios păcii uni
versale, vrednic antemergător al libertății 
și dreptății desăvârșite, a vorbit și a făcut 
astfel de enunțări, cari n’au și nu pot a- 
vea nici cel mai simplu rost pentru exis
tența poporului nostru. Acest bărbat, ca 
toți ceilalți ai noștri în idealismul lor pua 
nu vreau sau nu caută să-și dea sama de 
realitatea crasă a prezentului. Cauza aces
tei ignoranțe de altfel inconștie, nu poate 
fi alta, decât că nu iau nici decât în con
siderare învățămintele istoriei. ii caută 
forțat, să asimileze, să înfrățească, să îrn- 
bineze interesele egoiste ale celor tari cu 
interesele vitale ale celor slabi. Urmarea? 
Nu poate fi alta, decât cea mai brută de- 
cepțiune. pe care vor trebui s’o simtă cât 
de curând.

Nici vorbitorul dela Alba-Iulia, ceta
tea care ne poate sluji cu atâtea învăță
minte și nici alții n’au căutat — le-a fost 
teamă poate să se coboare în lumea rea
lității — să scoată în relief rostul real al 
străduințelor și luptelor noastre desnădăj
duite... Se zidesc toate pe nisip și nimic 
în inimă. în adâncul sufletelor noastre. Noi 
judecăm totdeauna după inima noastră, 
îndurători și concilianți cum suntem față 
de toți în dragostea noastră, în cosmopo
litismul nostru, pe care nu-1 afirmăm, dar 
pe care îl mărturisim cu toții în firea 
noastră, noi credem, că pe urma plății 
noastre va veni aceeaș răsplată pornită 
din virtute. Dar, să știți, că ne înșelăm 
amar. Răsplata ce vine nu va porni din 
virtute, ci dintr’un interes strein de sufle
tul nostru și egoist.

Faptele vor dovedi toată îndreptăți- 
r.a acestor afirmațiuni, oricât li s’ar părea 
unora de nepotrivite.

Scăpare nu vom afla decât în noi 
înșine, în creșterea și întărirea virtuții

strămoșești, în promovarea culturii noadtre 
genuine naționale. Iar când vrem, să fa
cem chestiuni de tactică, atunci, să nu 
cerșim mila celui puternic, ci să ne înfră
țim cu cei umiliți ca și noi, cu cei bătuți 
de aceeași soarte mașteră ca și noi. cu 
cei mici, dar hotărâți. De aceștia nu ne 
vom temo nici odată, pentrucă vom fi egali 
cu ei sau poate dragostea de petecul nostru 
de pământ și de avuțiile noastre ne va 
face chiar mai tari decât ei. înfrățirea cu 
astfel de neamuri va fi sinceră și în loc 
de ură, va sămâna dragoste în suflete.

Iar atunci, când nu vom mai putea, 
când puterile ni-se vor sfârși, ne va ră
mânea o singură nădejde, credința în tă
ria, ce ni-o va da Cerul. Dar numai atunci, 
Fiind însă conștii de vitalitatea omului și 
în deosebi de vitalitatea unui neam, nu 
trebue să ne perdem nici odată nădejdea 
în existența noastră. Și ca această nădejde, 
să fie un făt real al Ginții noastre, să ne 
plecăm hotărâți și cu credință steagului 
doririlor, nizuințelor și jertfelor noastre 
pentru libertate, dreptate și progres, stea
gului luptei noastre naționale!

Intervenție armată în Croația, ziarul 
^Budapest! Hirlapt cere guvernului inter
venția armatei în Croația, unde precum 
știm, partidul starcevician în conferința 
ultimă de Vineri, a cerut anexarea Bosniei 
la Croația și e decis formarea unei leg uni 
armate pentru apărarea Croației. >Bud. 
Bir!âp< mai pretinde imediata dare în ju
decată pentru rebeliune a șefilor și oprirea 
angajărilor în legiune în care numai din 
Agram s’au angajat deja 2000 Croați.

Conferințe între regele Greciei și 
Aehrenthal. Regele Greciei a conferit Du
minecă mai bine de o oră cu ministrul de 
extern®, baronul de Aelirenthal, iar eri 
timp de o oră, cu ambasadorul italian, 
Avarna.

Misiunea lui Milovanovicl. Milovanovici 
ministrul de externe a! Serbiei, a avut zi
lele trecute niște convorbiri cu ministrul 
de finanțe Caillaux, deasemenea și cu De
schanel, președintele comisiunei camerei 
pentru budgetul ministrului de externe. 
Milovanovici a declarat, că a rămas foarte 
satisfăcut în urma acestor convorbiri dela 
Paris, care i-au lăsat impresiunea că la 
Paris s’au apreciat cum se cuvine explică
rile sale din punctul de vedere sârbesc ca 
și din punctul de vedera european.

Rezultatele alegerilor parlamentare în 
Turcia. Din Constantinnpol se Janunță re
zultatele cunoscute pănă acum ale ale
gerilor pentru parlament: La Adrianopol 
a fost ales tânărul turc Dr. Riza Tewfi , 
cunoscutul medic filozof și scriitor; la Ga- 
lipoli a fost ales grecul Narii; la Ierusa
lim trei arabi mohamedani; în insulele 
Lemnos și Lesbos candidații grecii Doriam 
șiKasmuni. Dintre candidații propuși de ti- 
nerii-turci, au fost aleși pănă acum 46 
deputați în 23 colegii, din cari 34 maho- 
metani, 7 greci, un armean, un evreu-spa- 
nio), un sârb și 2 bulgari.

Nogocierile turco-hulgare. Din Con- 
stantinopol se anunță, că marele vizir s’a 
pronunțat Duminecă cu mare optimism, în 
fața mai multor diplomați, despre nego
cierile turco-bulgare.

Convocarea unui congres socialist 
extraordinar.

Numărul de eri al organului social
democrat »Nepszava« publică un apel, prin 
care convoacă muncitorimea la un congres 
extraordinar la Budapesta pe ziua de 22 
Noemvrie st. n. La acest congres vor fi 

reprezentate prin delegați toate organi
zațiile social-democrate din Ungăria.

In congresul extraordinar urmează 
să se hotărească asupra două puncte: 
1) Chestia grevei politice în massă ; 2) Ati
tudinea soeial-democralilor față de nonele 
alegeri.

La ultimul congres socialist s’a ho
tărât, după cum se știe, declararea grevei 
politice pentru cazul când votul universal 
va fl falzificat. E probabil deci că munci
torimea se va decide acum pentru această 
măsură cu intențiunea de a împedeca 
astfel intrarea în vigoare a legei lui An
drassy.

Dacă această măsură nu va reuși, 
atunci punctul al doilea este menit a im
pune punctul de vedere al social-demo- 
craților față, de noua reformă electorală. 
După cum se știe, această idee a fost 
emisă de redactorul ziarului »Nepszava« 
Ernest Garami, și este motivat! prin faptul 
că deși social-democrații ar putea obține 
un număr de mandate în parlament, să se 
abție totuși dela alegeri, căci altfel sis
temul plural ar putea căpăta aparența 
unei instituții democratice. Sociaî-demo- 
crații vor să arate cumcă resping cu de
săvârșire o lege electorală, care nu cores** 
punde în totul principiilor democratice.

Deoarece e lucru pozitiv acum că 
contele Andrassy va prezenta parlamen
tului proectul său, lupta este acum la or
dinea zilei.

După cum am anunțat, socialiștii au 
proiectat pe eri seara o manifestațiune pe 
străzile Budapestei în ajunul deschiderei 
dietei. Poliția a interzis manifestația. 
La această interzicere a poliției munci
torimea a răspuns printr’un manifest, în 
care se declară că social-democrații vor 
organiza totuși manifestația. In apel se 
spune între altele :

^Muncitorimea din Budapesta se va 
întruni Luni seara la oarele 7 jum. în 
piața Andrassy. Sunt lași și netrebnici acei 
cari în aceste ore decisive, nu vor fi în 
picioare pentru a protesta în contra aten
tatului criminal pe caro îl făptuește 
coaliția în contra poporului. Luni seara 
deci în stradă cu toții !<

In același timp direcția partidului . a 
trimis delegaților din fabrici și ateliere un 
apel, prin care îi îndeamnă să-și împli
nească datoria în aceste timpuri grele și 
să îngrijească ca Luni toți lucrătorii să fie 
în stradă.

Meetinguri naționale în România.
Dumineca trecută s’au ținut în România trei 

mari meetinguri naționale la Craiova, la Buzăti și 
ia Turnu-Severin, cari toate s’au oeupat cu situa
ția actuală a țării față cu evenimentele grave din 
Orient. Iată după raportul foilor de dimineață din Bu
curești o schiță asupra decursului acestor întruniri:

Meetingul dela Craiova.
Meelingul dela Craiova s’a deschis 

la oarele 2. p. m. în sala teatrului națio
nal. Sala înțesată de public, galeria ase
menea, benoarele și logele pline de doamne 
din societate. La propunerea deputatului 
Ioan Mitescu se proclamă președinte al 
întrunirii d-1 Petre Chițit președintele sec
ției Craiova a Ligei culturale.

Președintele Cltițu dupăce citește o 
telegramă primită deia »Uniunea intelec
tualilor», care aderă la întrunire, zice: 
Ca națiune avem de atins un ideal. In 
concertul european ni se dă însemnătate 
nu atât pentru importanța teritorului 
nostru ci pentru că suntem încunjurați de 
o massă compactă de Români cu cari tre
bue să susținem strânse legături căci dacă 
nu, suntem amenințați să pierim. Eveni
mentele din Balcani au început chiar să ne 
amenințe, ele trebue să ne găsească pre
gătiți. Iată pentruce vedeți aici toate par
tidele adunate ca să lupte pentru o cauză 
sfântă. Expunând situația noi căutăm 
soluția.
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D-l Nae T. Popp, deputat, zice : »Eve
nimentele din Orient ne-au adunat pe toți, 
tineri și bătrâni, spre a ne consfătui cum 
să ne apărăm mai cu succes interesele na
ționale. Suntem înconjurați de două mari 
Puteri cari vecinie ne-au dușmănit, Austro - 
Ungaria și Rusia, una ne-a răpit Bucovina, 
alta Basarabia. Azi Austria calcă tratatul 
dela Berlin și anexează Bosnia și Harțego- 
vina. Tot Austro-Ungaria face legi cari 
tind la desnaționalizarea Românilor din 
Transilvania, legi ca cea electorală și re
forma instrucțiunei.

in fața acestor evenimente datoria 
noastră să facem ca sentimentul de limbă 
și neam să-l înțeleagă toți Românii. La 
ordinea zilei e azi încheierea unui tratat 
economic între România și Austria. Ei 
bine și cu această ocazie vecinii noștri vov 
să ne umilească. Vorbind de import și 
export, oratorul spune că România importă 
de 100 milioane anual și exportă abia 10 
la sută din această sumă. E datoria noastră 
zice, să deșteptăm conștiința națională și 
să ne pregătim de luptă.

Iuniu Tălpeanu spune : Ne-am adunat 
să protestăm contră politicei ce o duc 
toate guvernele noastre cari întind prie- 
tinos mâna unui fals aliat care cu cea
laltă mână ne strânge de gât. Se zice că 
suntem un Stat modern, creațiune a tra
tatului dela Berlin. Aceasta o un neadevăr 
sfruntat căci protestează umbrele lui Ște
fan cel Mare, a lui Mihai-Viteazul și a lui 
Cuza. E rău că se falsifică istoria. Vorbind 
de cestiunea evreiască, atacă ziarele cari 
o susțin și zice că acum avem altceva mai 
mare de făcut decât să ne ocupăm de așa 
ceva. Ne-am săturat de politica de curtoa
zie ; să facem politică de interes, să o ru
pem cu Austria care are ca emblemă un 
vultur cu două capete. Nu mai vrem să 
servim de pasăre de pradă acestui vultur.

D-l Iancu Oteteleșanu spune că a luat 
parte la întrunirea din București, dar lume 
multă și mai ales oameni politici fruntași 
ca la Craiova n’a văzut. Politica ce am dus 
pănă acuma a fost greșită : să-o rupem cu 

‘ea și să silim pe conducătorii națiunei să 
lucre după nevoile țărei și interesele nea
mului. Vorbește de reformele din Ungaria 
făcute împotriva Românilor și încheie spu
nând : Regele să știe că națiunea română 
e iară pregătită pentru luptă ca și la 1877.

Iulian Vrăbiescu, deputat, zice : Nu
mărul mare ăl asistenților dovedește că 
sentimentul patriotic e’adânc desvolt t în 
inima Românilor; văd oameni din toate 
partidele, ceeace dovedește că. barierile po
litice dispar în fața marelui interes al țărei. 
Aci suntem numai Români.

Vorbind de relațiile comerciale cu 
Austro-Ungaria, spune: Cât am fost de 
umiliți. Austro-Ungaria ne-a închis grani
țele când a vrut și guvernele noastre au 
rămas nepăsătoaro. Discuția de azi asupra 
tratatului economic din Viena, ne dă încă 
odată dovada dușmăniei și nesocotinței cu 
care ne tratează Ungaria. Poate că au 
dreptate, căci ei își caută interesele, vino- 
vați suntem noi că stăm nepăsători. (Voci 
din sală: Nu poporul, ci guvernele sunt 
vinovate).

Vorbește de amestecul Serbiei în co
misia dunăreană, pe care vrea să ni-1 im- 
pue Austria și zice că asta nu se va în
tâmpla niciodată. Să ne mișcăm dar, căci 
toate mișcările noastre ne-au folosit. La 
1821 am scăpat de domnia fanarioților, la 
1848 am dodândit libertatea, la 1857 uni
rea la 1877 independența și regatul.-

Nicolae Romanescu spune : Ca ales 
al națiunei, vă fac o delegație ; în curând 
se va ține o adunare mai mare în Bucu
rești, în curtea metropoliei. Ei bine! Eu 
și colegii mei de aci vom ști să ne facem 
datoria, să cerem drepturile ce șe cuvin 
României. înțelepciunea nu stă în smere
nie și ceeace se capătă prin sabie, nu tre- 
bue să se ia prin viclenie.

D. Eduard Liogenide spune că e îm
bucurător că am început să ne ocupăm și 
de politica externă, căci așa cum a fost 
condusă până acum, a fost dăunătoare 
neamului românesc. Să rupem legăturile 
cu Austria și să inaugurăm o eră nouă.

D. N. Popilian, vorbeșto de persecu
țiile Românilor din Transilvania și trage 
concluzia falsei prietinii a Austriei’. Acuză 
guvernele că conduc rău politica și spune 
că conducătorii ar face bine să se adre
seze mai des Majestății Salo poporului.

D. Marius Metulescu, profesor de is
torie, într’o scurtă cuvântare arată cum 
Românii azistă impasibili la știrbirea teri
toriului nostru de cătră marile puteri. De 
vom rămâne tot așa, dispărem.

Președintele d. Petre, Chițit cetește 
apoi următoarea moțiune :

»Cetățenii craioveni, fără deosebire 
«de culoare politică, conștienți de menirea 
«și drepturile țărei, așteaptă cu viu inte- 

«res desfășurarea evenimentelor din Orien
tul Europei«.

«Ei salută cu dragoste introducerea 
«regimului constituțional în imperiul oto- 
«man ca o strălucită isbândă a democra
ției. Craiovenii salută cu simpatie procla
marea independenței Bulgariei, conside
rând acest eveniment, ca o legitimă vic
torie a principiului de naționalitate de-a 
«pururea călăuză popoarelor asuprite.«

«In fața evenimentelor ce se petrec 
«în jurul nostru, invităm guvernul român 
*a face să se respecte toate drepturile țărei 
^noastre derivând din tratate și în special 
^acelea referitoare la gurile Lunarei. Ți- 
>nem încă să manifestăm interesul ce pu- 
»nem întru apărarea drepturilor culturale 
y>ale fraților noștri aflați sub dominațiuni 
^streine; pentru undat- a culturală, hotărâți 
»suntem la orice jertfă.

«Pentru atingerea acestor scopuri, 
«orice guvern poate compta pe sprijinul 
«nemărginit al poporului românesc, gata 
«la orice sacrificiu întru garantarea inte- 
«reselor României și a îndrumării politicei 
«țărei cătră țelul său natural».

•
Cetățenii manifestează apoi pe stră

zile orașului cu muzica în frunte. După ce 
au parcurs străzile Justiției și Unirea, după 
întrunire, s’au îndreptat pe strada Barbu 
Catargiu cătră consulatul austro-mngar. O 
companie din regimentul 1 Dolj și un plu
ton de gardiști le-au împiedecat trecerea. 
Pe când prefectul poliției și directorul par
lamentau cu manifestanții, gardiștii au tras 
focuri de revolver î.n aier. Manifestanții 
s’au revoltat, gardiștii, au scos tesacele și 
au început să lovească. Lui Constantin Po- 
povici comersant, i-a tăiat o ureche; alții 
sunt răniți. Popovici a fost internat în 
spital.

Manifestanții s’au retras după aceasta. 
Meetingul din Buzău.

Meetingul din Buzău s’a ținut în sala 
teatrului «Moldavia« la oarele’ 3 p. m. S’a 
adunat un public foarte numeros. In oraș 
era mare însuflețirea, toate stradele erau 
pavoazate cu drapele naționale. Președinte 
a fost proclamat d-l I. Demetriade. Ia cu
vântul d-l advocat Gh. Pleniceanu care 
zice între altele :

La hotarele țărei noastre se petrec 
evenimente care sgudue adânc formația 
politică a peninsulei balcanice. In această 
transformare care interesează direct și pe 
Români, noi nu putem sta nepăsători. Arată 
că în 1717 Ungurii lacomi de cucerire au 
pus stăpânire vremelnic pe Oltenia, iar în 
1775 Austria cu aceleași mijloace cum a 
cucerit Bosnia și Herțegovina, ne-a luat 
frumoasa Bucovină, unde mormântul ma
relui Ștefan e păzit azi do soldații austriaci, 
în loc de români. Dacă până acum România 
a rămas independentă, nu o mulțumim 
Austriei, care de mult ne-ar fi înghițit, ci 
o mulțumim intereselor și intervențiunei 
altor state depărtate de granițile noastre; 
arată cum diplomația austriacă a fost tot
deauna contra României și când n’a putut 
să muște, ne-a lingușit. Trimite salutări 
fraților de peste hotare, cari zac în tem
nițele ungurești.

D. Petre Zaharescu profesor, aduce 
mulțumiri acelora cari s’au gândit să facă 
acest meeting. Azi cestiunea balcanică 
este deschisă și urmează și noi să arătăm 
lumei drepturile și revendicațiile noastre. 
Arată că Austria cum a fost totdeauna 
contra României tot așa azi vrea să o lo
vească din nou în cestiunea dunăreană. 
Spune: suntem o piedecă la întinderea 
rețelelor economice căci, noi, o țară mică 
avem mai mult drum la mare decât Au
stria care n’are decât portul Triest. Des- 
aprobă în termeni energici noua lovitură 
ce voiesc Ungurii a face cu înființarea 
votului plural. Protestează contra lovi'turei 
ce voiește a-o da Austria României în 
cestiunea dunăreană. «Suntem stăpâni în 
casa noastră și vom ști cu prețul sânge
lui de va fi nevoie să ne apărăm inte
resele».

Gogu Vernescu arată faptele eroice 
făcute de strămoșii noștri pentru a ne 
lăsa țara pe care o locuim azi, care con
ține în pământul ei atât sânge românesc 
curs în glorioase războaie cum nu a fost 
udat de ploile Cerului. Dorește unirea tu
turor popoareior mici ca să ne putem o- 
pune vrăjmașului puternic. Să ne uităm 
îndărăt la sforțările de eroi făcute de stră
moșii noștrii spre a ne da forțe mari ca 
să luptăm în viitor. Pildele trecutului 
sunt icoana viitorului. Arată suferințele 
fraților din Austro-Ungaria și conchide că 
urmează să le venim în ajutor. Constan
tin Ritotti. Avem drepturi istorice asupra 
Dunărei și nu vom permite ca să ni se 
atingă drepturile noastre. Nu cred să se 
găsească în țara românească guvern și 
ministru care să trădeze interesele Ro
mâniei.

Pressa austro-ungară a spus, că la o 
conferență europeană, nu am avea nimic 
de pretins, noi spunem însă că întâia noa
stră pretențiune ar fi ca nici o putere eu
ropeană să nu mai fie amestecată în co
misia dunăreană, apoi ca cele 3 milioane 
de Români din Ungaria să fie tratați mai 
omenește, iar nu supuși la vexațiuni.

D. Mircea Vernescu spune: «Se îm
plinesc 30 de ani de când printr’un răsboi 
glorios ne-am proclamat ca regat. Sunt 
însă zeci de ani, de când, dacă am scăpat 
de vasalitatea politică, am întrat sub va
salitatea economică a prietenei noastre A- 
ustro-Ungaria.

D. N. Bărbulescu advocat, resumă cele 
spuse de ceilalți oratori și dă cetire unei 
moțiuni de protestare, prin care se cere 
guvernului să rupă imediat ori-ce legă
tură cu Austro-Ungaria. Moțiunea protes
tează și în contra apăsărei Transilvăne
nilor.

Meetingul s’a terminat în liniște la 
oarele 6.

Meetingul din Turnu Severin.

Meetingul din Turnid-Severin s’a ți
nut în sala »Apollo« la 2 oare p m. Au 
fost de față în număr mare cetățeni de 
frunte, advocați, profesori, comercianți și 
industriași. A vorbit d-l Grigorie Constan- 
tinescu care a salutat delegația sârbă din 
Cladova venită expres pentru întrunire, 
apoi a arătat scopul întrunirii. A urmat 
d-l C. Armașu profesor care a vorbit des
pre raporturile cu Austro-Ungaria și ac
tualele neînțelegeri. Termină cu cuvintele 
«Trebue să fim pretini cu cei ce ne sunt 
cu adevărat prietini«. Dr. Gruescu vor
bește despre industria și comerciul țării 
pe Dunăre. Farmacistul 1. Bogdan vor
bește despre suferințele fraților de peste 
munți. Prof. Răzmeriță despre canalizarea 
Dunării.

D-i Mtskovici, cetățean sârb din Cla- 
dOva, unul din delegații sârbi veniți la în
trunire, vorbește despre vechile legături 
dintre Serbia și România dorind în viitor 
mai strânse legături între aceste două 
țări. încheie zicând: «Să’nvârtim hora fră
ției pe pământul României și al Serbiei!« 
Profesorul Ștefan Nanul arată, că Româ
nii vor să se deștepte pe pământul lor. 
Granițele ungurești sunt închise pentru 
ziarele noastre, iar noi le primim pe ale 
lor în cari suntem batjocuriți. Nu cerem 
pentru frații noștrii decât ca cumpăna să 
fie dreaptă și față cu ei. I. A. Prolopo- 
pescu exclamă de încheiere: «Vom fi prie
tini cu prietinii neamului român !«

' Arestarea redactorului «Tribunei», 
i Sâmbătă dimineață la orele 3’/j s’au pre- 
I zentat un polițist și un agent secret la 
locuința redactorului rusponsabil al «Tri
bunei», Constantin Savu și l’au dus cu forța 
la gară, de unde însoțit de un polițist a 
fost transportat la parchetul din Oradea 
mare. Arestarea aceasta stă probabil în 
legătură cu vre-unul din procesele de 
pressă ale »Tribunei«.

0 nouă fundație. Zilele trecute a ră
posat in Gorz (Austria) căpitanul ces. reg. 
în pensie Teodor Sandu de obârșie de pe 
la Năsăud. EI și-a iubit mult nația și a 
dăruit mult pentru scopuri culturale ro
mânești. La moarte a lăsat 25 mii cor. 
fundațiune «Asociațiunik, care s’a și tri
mis la Sibiiu, împreună cu testamentul ră
posatului.

Reactivarea societății funcționarilor de 
drum de fier. De vre-o zece zile guvernul 
ține suspendată societatea funcționarilor 
de drum de fier organisată pe baze sociale 
democrată, și se svonește, că ar vrea s’a 
disoalve, ca astfel oare cum să-i constrân
gă pe toți funcționarii să între în cealaltă 
societate, condusă «în spirit patriotic» de 
contele T. Bathyâni. Astăzi însă o parte 
din pressă îl sfătuește pe ministrul de in
terne să nu disoalve, ci să reactiveze cât 
mai în grabă acea societate, fiindcă s’a ob
servat, că membrii ei întră cu grămada 
în partidul socialdemocrat, și astfel din 
niște funcționari, cari erau membrii unei 
societăți ce se îngrijea sub controlul gu
vernului, mai ales de cele economice, ei 
devin niște funcționari, cari vor fi mem
brii unui partid politic, care nu se poate 
îndeajuns controla. — Coresp.

Moartea Iui Victorian Sardou. Acade
micianul și cunoscutul scriitor dramatic 
Victorien Sardou, a murit Duminecă dimi
neață în vârstă de 77 ani. întreaga Franță 
își exprimă profunda-i durere la vestea 
morții Iul Sardou. Toate teatrele și stabi
limentele publice și-au suspendat repre- 
sentațiile în semn de doliu. Pe bulevarde 
mulțimea manifestă o vie părere de rău 
pentru moartea popularului autor drama
tic. Cei mai mari literați ai Franței s’au 
întrunit Duminecă seara și au decis să 
ceară guvernului ca să ia asuprăși chel- 
tuelile funeraliilor. Ministrul Briand a fă
găduit să facă defunctului onoruri so
lemne. Din toate părțile Franței și Italiei 
sosesc telegrame de condolențe cătră fa
milia lui Sardou si la Academia francesă. 
Camera deputaților și senatul au exprimat 
de asemenea condolențele lor.

Călătoria cu balonul a prințului moș
tenitor german. Ziarul «Lokalanzeiger» află 
că lângă Donaueschingen prințul moșteni
tor al Germaniei, care a făcut alaltăeri o 
ascensiune cu balonul Zeppelin, a dat dru
mul unor porumbei călători cu niște scri
sori pentru principesa Cecilia, soția sa. In 
cea mai mare parte a ascensiunei, prințul 
a condus el însuși balonul. împăratul a 
putut schimba de jos câteva cuvinte cu 
fiul său, care se afla în balon.

Sârbii cumpără cai pentru armată. 
Din Belgrad se anunță că o comisiune de 
ofițeri sârbi a pornit în Rusia ca să cum
pere 8000 cai pentru nouile tunuri cu tra 
gere repede. încercările făcute de Serbia 
de a cumpăra cai în Ungaria n’au is- 
butft.

Catastrofa vaporului japonez «Taisb».
Ziarele engleze află amănunte zguduitoare 
asupra dezastrului vaporului japonez Taish. 
Vaporul părăsise insula Formosa având pe 
bord un mare număr de cooli (salahori) 
cari se întorceau în Manciuria. Ajuns în 
apropiere de insula lturup, din marea Gal
benă, fu prins deodată în vârtejul unui 
ciclon. Pasagerii cari dormiau sub covertă 
năvăliră pe punți. O mare parte dintre 
ei fură aruncați peste bord de valurile u- 
riașe ale mărei și scufundați. Curând după 
aceasta valurile aruncară și vaporul pe 
stâncile insulei lturup, împlântându-1 pe 
stânci. Din 169 de pasageri și mateloți 
numai 12 au scăpat cu viață printre cari 
și căpitanul vaporului. Naufragiații au ră
mas două zile pe stânci de unde fură sal
vați de vaporul englez «Cumberland». Su
praviețuitorii povestesc scene teribile de 
sălbătăcie și teroare: coolii văzând că va
porul e în primejdie au ucis cu cuțitele 
pe femei și pe copii spre a le scurta a- 
gonia.

ȘTIRILE ZILEI.
— 28 Octomvrie v.

Români împușcați de gendarmi. Zia
rului »Ujsăg« din Cluj i-se comunică că o 
patrulă de gendarmi din Toplița română 
sub conducerea sergentului Kibidi San
dor, aflând că țăranul român Nichita Preic 
cu mai multi tovarăși ai lui ar fi furat o1 * 
mare cantitate de lemne din pădurea o- 
prită urbarială, au întrat în curtea lui 
Preic, unde țăranii români erau adunați 
cu topoare și cu furci de fier. Țăranii ob
servând pe gendarmi să fi năvălit asupra 
acestora. Gendarmii văzându se atacați au 
făcut întrebuințare de arme. Preic, lovit în 
inimă de un glonte, a murit imediat. Mai 
mulți țărani sunt răniți. Gendarmii au mai 
arestat incă 15 oameni. Din cauza aceasta 
în Toplița domnește o mare iritație între 
Români. Postul de gendarmerie a fost în
tărit.

t Constantin Boerescu. Din București 
primim anunțul funebral despre moartea 
Iui Constantin Boerescu, prof, universitar, 
fost președinte al Senatului și fost minis
tru, întâmplată în seara zilei de 23 Oct. 
v. în vârsta de 72 ani. Regretatul bărbat 
do stat al României a jucat un însemnat 
rol în viața politică a României. Ales de
putat în camera dela 1864 s’a distins prin
tr’un discurs în contra regimului acelei e- 
poci. După căderea lui Cuza a luat parte 
activă la elaborarea constituției. La 1889 
a devenit mmistru luând portofoliul cul
telor din guvernul L». Catargi. Sub guver
nele conservatoare ale d-lor Cantacuzino 
și Carp a fost president al Senatului.

Eri după amiazi la orele 3'/2, a avut 
Ioc cu mare pompă, înmormântarea. 
Au asistat mai toți fruntașii partidului 
conservator, precum și numeroase alte 
persoane de distincțiune. Onorurile mili
tare au fost date de un batalion de vâ
nători, 2 compănii de infanterie, o baterie 
de artilerie și un escadron de roșiori.

Adresăm întristatei familii profunde 
condolente.7
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Teatru românesc în Brașov.
Dacă avem datorința să înregistrăm 

întotdeauna ori-ce manifestațiune priin- 
cioasă pe terenul cultural al neamului no
stru, cu atât mai mare datorință avem să 
facem aceasta atunci, când vedem că ma- 
nifestațiunea produsă este rodul unei ac
țiuni, ce s’a pornit cu însuflețire și în mod 
sistematic pentru a duce causa noastră 
culturală cu un pas mai departe.

In cașul acesta ne aflăm, când scriem 
despre representațiunea teatrală de Sâm
bătă seara, dată de comitetul filial brașo
vean al societății pentru fond de teatru 
român sub conducerea d-lui Aurel P. Bă
nuțiu, directorul artistic al societății noa- 
tre. Acest comitet înjghebat la câteva săp
tămâni după memorabila adunare a socie
tății noastre teatrale, ținută vara trecută 
în Oravița, în care pe lângă alte hotărâri 
importante s’a decretat și înființarea de 
comitete filiale în toate centrele mai mari 
românești, poate în timp relativ scurt să 
înreg'streze două fapte, cari servesc comi
tetului filial numai spre onoare Prima a 
fost arangiarea representației teatrale Du
minecă în 1 Nov. n. în Cohalm, patria 
d-lui Bănuțiu, iar a doua: representațiunea 
dată Sâmbătă seara în Brașov.

Nu-i vorbă, s’au mai dat și se dau 
în Brașov an de an representațiuni tea
trale, ceea-ce e o dovadă că în straturile 
noastre sociale zace multă voință și însu
flețire pentru astfel de manifestațiuni cul
turale. Este însă o deosebire esențială în
tre manifestațiunilo din trecut și cele inau
gurate acum de comitetul filial. Până când 
representațiunile obicinuite de diletanți nu 
se ridicau în genere peste măsura mijlo
cie a prestațiunilor obicinuite de diletanți, 
din lipsa unui regisor sau instructor spe
cialist, reprezentațiunile inaugurate de co
mitetul filial sunt puse sub supravegherea 
și conducerea d-lui A Bănuțiu, care ca ab
solvent al conservatorului din București 
este în stare să facă școală cu diletanții 
noștri, iar cu timpul să creeze în diferite 
centre românești grupuri de diletanți, cari 
deși nu se vor putea avânta la prestațiuni 
extraordinare pe terenul artei teatrale, to
tuși vor fi în stare a satisface în împreju
rările date pe deplin gustul și cerințele 
publicului nostru, atât de dornic de teatru 
românesc.

Ca dovadă a celor afirmate mai sus 
ne servește deoparte activitatea d lui A. 
Bănuțiu la repetițiile membrilor comitetu
lui filial, cu care ocasiune scriitorul aces
tor rânduri a știut aprecia priceperea și 
iscusința d-lui Bănuțiu ca instructor al di- 
letanților, iar de altă parte succesul repre- 
sentațiunei de Sâmbătă, care a satisfăcut 
pe deplin așteptările publicului brașovean.

Trecând la aprecierea representațiu- 
nei de Sâmbătă las să urmeze mai întâiu 
•conținutul pieselor jucate :

•»Băi de mare", comedie într’un act 
de A. din Dorna.

La sfatul și stăruințele (l-iiei Pripicescu, 
care voiește cu ori-ce preț să-și mărite fata cât 
se poate inai de grabă, d-nul Pripicescu, un bă
trân de altfel economicos, se. duce vară de vară la 
băi la Constanța, cu nevasta și fata lor 4neta, cre
zând că doar-doar și-or găsi ginere. In timpul pre
gătirilor de plecare la Constanța, vine la casa lui 
Pripicescu vecinul lor, un tinăr moșier, Vântureanu, 
-care are- afaceri cu d-1 Pripicescu. Vizitele lui 
Vântureanu la casa lui Pripicescu se interpretează 
;reșit din partea d-nei Sevasta, care credo că 
d-1 Vântureanu vine pe la ei pentru Aneta și nu 
pentru satul de țigani ce le desparte moșiile, după 
cum o declară la urmă d-1 Vântureanu, care-i pă
răsește în mijlocul dezolării generale.

„Un leu ș'un zlot* comedie într’un 
act de R. Rosseti.

Domnului Evdochie Trifan, a cărui fată, 
JVatalițn, este logodită cu tinărul coinptabil Miști 
Anesti, i-se fură de 20 de ani în toată ziua câte- 
un leu ș’un zlot. In urma acestui furt, al cărui 
făptuitor cu toate stăruințele depuse îi rămâne 
necunoscut, — devine foarte nesuferit cu cei din- 
prejurul său.

Adevăratul hoț este nevasta lui, Partiții, 
care-i ia zi de zi acești bani pentru ca să măriască 
zestrea fiicei sale.

In ziua cununiei între alți oaspeți sosește 
și prietonul din copilărie alui Trifan, Tasache Sti
vitei 1 fi, pe caro Tarsița îl înduplecă, — în urma 
sfatului d-lui advocat Tertipof — a dărui ca din 
partea sa acești bani drept dar de nuntă. Cetindu- 
se foaia de zestre, în momentul când Tasache face 
darul său de 12765 franci, Trifan întră la bănueli 
crezând că Natalița este fata lui Sărăcilă. Abzice 
imediat zestrea Nataliței, pe care i-o redă numai 
după repețitelo clarificări, din cari reiese nevino
văția lui Sărăcilă și adevăratul motiv pentru care 
Tarsița, soția sa, îi luă zilnic un leu ș’un zlot.

Piesele jucate, deși do-o valoare me
diocră, au plăcut foarte mult în urma tiu- 
meroaselor situații hazlii. In ambele co
medii a avut un rol mai mare d-na Maria 
Gr. Popescu, (Sevasta, soția lui Pripicescu 
și Tarșița Trifon). D-na Popescu no e cu

noscută ca o foarte bună interpretă în ro
lurile de >mamă-soacră«. De-astădată mi-a 
părut jocul d-nei Popescu și mai rotunzit 
și și mai corespunzător situațiunilor dife
rite, ceea-ce în mare parte, cred că se va 
putea atribui și faptului că comediile au 
fost studiate sub conducerea unui specia- 
ist, cum e d-1 Bănuțiu. l)-șoara Marioara 
Dima, a fost o elegantă și distinsă apari
ție în rolul secundar al Nataliței. D-șoara 
Lucia Bogdan, pe care am aplaudat-o de 
atâtea-ori în rolul de »naivă«, a făcut pe 
cameriera și servitoare foarte drăguț. Pă
cat, că rolurile au fost atât de scurte. O 
nouă și totodată foarte sinpatică apariție 
a fost d-șoara Virgilia Branisce, interpre
tând cu multă pricepere și succes rolul 
cam dificil al Anetei.

Dintre bărbați relevez în primul rând 
pe d-1 A. Bănuțiu (Vântureanu și Eudochie 
Trifan), care ni-s’a presentat ca un actor 
rutinat. Importanța debutului d-lui Bănuțiu 
nu zace deastădată atât în modul cum a 
jucat rolurile, relativ scurte, din ambele 
piese, ci în împrejurarea că a instruat di
letanții și astfel prin munca sa grea a ri
dicat valoarea pieselor și în genere suc
cesul sării. Prin urmare merită toată re
cunoștința noastră. Mai restează să rele
vez cu laudă prestațiunile d-lor V. Negtfiu 
(Nastasache Pripicescu), C. Mușleajun. (Ta
sache Sărăcilă) Dr. A. Bogdan (Tertipof) 
și Dr. I. C. Hârbul (Mișu Anesti), cari au 
contribuit în mod însemnat la succesul 
sării. Publicul număros a răsplătit cu bo
gate aplauze pe d-1 A. P. Bănuțiu și pe 
diletanți. La animația, care a domnit în
treaga seară, a contribuit și orchestra d-lui 
Dicu, care între acte, în pauză și la dans 
a executat în mod maestru doine și hore 
românești.

Toți ne-am despărțit cu dorința, ca 
să ne vedem cât de des la astfel de ma
nifestațiuni pe terenul cultural-social ro
mânesc.

Pip.

ftoărul jubilar al ,/Gazetei 
Transilvaniei se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România si străinătate.

Venitul curat ce va rezulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" se va da fonduhli jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor româm 
din Transilvania, și Ungaria.

Bibliografie.
»Istorioare Biblice, Carte (le reli- 

gîune< pentru elevii școalelor poporale, de 
preotul D. Voniga. (Două recenziuni ofi
cioase.)

I. Din ședința P. Ven. Consistor ar- 
chidiecesan, ca senat bis. ținută la 14 
Noemvrie 1907 și sub Nr. 11309/Bis. mi s’a 
transpus spre cenzurare ș’ opinare ma
nuscriptul, cu titlul de mai sus, al păr. D. 
Voniga din Gyirok, cerându-mi-so al esa- 
mina din punct de vedere biblic, dogmatic 
și pedagogic și a-mi da opinia dacă poate 
fi admis în folosința școalelor noastre. Da
rea mea de samă asupra lui se resumă în 
următoarele: 1. Din punct de vedere biblic 
^Istorioarele* sunt într’adevăr biblico, luate 
fiind din evenimentele istorice relevate în 
mod pozitiv și cuprinse în Biblia, care 
conține Cuvântul cel scris al lui Dum
nezeu. — 2. Din punct de vedere dogmatic 
... sunt în deplină consonanță atât cu doc
trina de credință a bisericei ortodoxe, cât 
și în deducțiunile morale ce se fac după 
flește care istorioară, în deplină conso
nanță cu doctrina morală a bisericei... 3. 
Din punct de vedere pedagogic... A fost un 
pas nimerit din partea autorului, că în es- 
punere a aplicat treptele formale după ur
mătoarele trei momente: propunerea is
torioarei, aprofundarea prin întrebări, în 
cari se eshauriază conținutul istorioarei 
și concluzia etică... La istorioarele luate 
din T. V. a urmat șirul cronologic. La 
celea din T. N. acest șir autorul îl ține 
numai pănă la pășirea lui isus în public 
(începerea activității publice). — De aici 
ne scoate în lumină persoana Mântuito
rului. Un pas corect acesta, care pune în 
avantagiu lucrarea D-sale fa ă de toate 
câte le avem tipărite de curând în Me- 
tropolie...

In reasumat ca de concluzie: Sub
scrisul sunt de părerea, ca revăzută din, 
partea autorului, lucrarea ^Istorioare Bi
blica* scrisă de preotul D. Voniga, poate 
fi aprobată și admisă în folosință ca ma
nual la învățământul religionar în școlile 

primare, fiindcă sub raportul pedagogic 
tine cont de resultatele și de metoadele mai 
nouă ale pedagogiei știentifice; e în conso
nantă cu învățăturile cuprinse în biblie și 
în consonanță cu docrina credinței și a 
moralei, după cum învață biserica noastră 
orientală. Năsăud, la 16 Ianuarie 1908. Ad 
Nr. 840/908 Bis. George Pletosu m. p. pro- 
toiereu, profesor și catechet.

II. Venerabile Consistoriu! îmi per
mit a Vă presenta raportul meu referitor 
la manualul ^Istorioare Biblice, carte de 
religiune pentru elevii școalelor poporale* 
lucrată de d-1 preot D. Voniga. — Con
siderând, că forma, în care se presintă 
fiește-care istorioară biblică, este cea pre
tinsă de metodică și anume : la locul prim 
predarea istorioarei în limbaj simplu și 
limpede, la al Il-lea învățăturile morale și 
la al 111-lea întrebările reasumative — și 
considerând că din punctul de vedere al 
conținutului, manualul d-lui D. Voniga co- 
răspunde planului de învățământ; mate
rialul este adunat, prelucrat cu zăl și con- 
știențiositate — îmi permit a-1 recomanda 
veneratului Consistor spre aprobare. Arad. 
10/23 Aprilie 1908. — Dr. P. Pipoș profesor,

Varietăți.
Raportagiu. Se telegrafiază din Ca

sablanca ziarului »Daily Mail«, că un zia
rist spaniol a făcut co a făcut și a reușit 
a pătrunde în palatul lui Moulay Hafid și 
a trăi în intimitatea noului suveran. El 
are să mulțămească acest privilegiu cu
noștințelor ’sale odontalgice. Moulay Hafid 
cum se pare are o dantură rea. Ziaristul 
spaniol i a oferit serviciile și a fost fericit 
de a deveni agreatul Sultanului din Maroc. 
In măsura, în care se micșora umflătura 
Sultanului, stima lui pentru ingeniosul 
european creștea și încrederea lui deveni 
așa de mare încât a rugat pe confratele 
nostru de a supune unei reviziuni dantu- 
rele tuturor cadânelor din harem.

Dentistul e ținut în mare rezervă. 
Odaliscele voalate nu-și arată decât stric
tul necesar din fața lor, operatorul nu 
vede decât dinții; eunuchi păzesc de altfel 
ca conversația să se mărginească numai 
la technică. _

Favorul șeriflului a făcut o reclamă 
așa de frumoasă ziaristului, încât se gân
dește să-și părăsească ocupația de ra- 
portagiu spre a se așeza acolo și a se de
dică artei dentiste. Suita Sultanului și co- 
mercianț'i din Fez, cari se țin de modă, 
își dispută deja onoarea de a deveni 
clienții săi.ULTIME ȘTIRI.

Cluj. 10 Nov. (Telegr. part, a i 
„Gas. Tran ‘j. Astăzi s’a pertractat 
procesul de pressă al d-lui Octavian 
Goga pentru articolul „Generația 
Nouă" apărut în ,’Țara noastră". Sala 
pertractării a fost plină de public, în 
majoritate românesc. Acuza a fost 
susținută de procurorul Szoldssy. A- 
cuzatul a fost asistat de d-1 adv. Dr. 
Ștefan Morariu, care s’a ocupat cu 
partea juridică formală a apărării. 
D l Goga s’a apărat într’un discurs 
mai lung și demn, restrângând acu
zele șubrede ale procurorului. In ur
ma pledoariilor acusatuiui și advoca
tului Dr. Morariu, d-l Goga a fost a- 
chitat. Publicul a primit verdictul de 
achitare cu mare însuflețire.

VÎ6113- 10 Nov. Ministrul de in
terne Bienerth își dă cea mai mare 
silință pentru formarea unui cabinet 
coaliționist, deși întimpină mari greu
tăți. Tot mai verosimilă devine for
marea unui cabinet de funcționari. i* i

V'ena- io Nov. Ministrul de ex- I 
terne a declarat Porții, că nu e în
voită a lua asupra sa, în schimb 
pentru anexarea Bosniei și Herțego- 
vinei. o parte a datoriei statului 
turcesc.

Salonic. 10 Nov. Comandantul 
trupelor turcești din Plevlje (Sandja- 
cul Novibazar) a cerut de urgență 
ajutor militar, deoarece la granița 
Bosniei s’au observat mișcări sus
pecte de trupe sârbești.

Constantinopol 10 Noemvrie. La 
alegerile parlamentare de eri dela 
Serres, Sandanski, cunoscut șef de 
bade bulgare, a căzut.

Sofia, 10 Noemvrie. Sobrania ur
mează discuțiunea adresei. Teodorow, 
șeful partidului naționalist, a criticat 
proclamerea neatârnărei ca inoportună. 
Stamboliski, șeful grupului agrarieni
lor, a declarat, că ridicarea Bulgariei 
la rangul de regat este o crimă și a 
c rut ca guvernul să smulgă din ma
nile neresponsabile ale regelui bulgar 
direcțiunea politică a afacerilor străine.

Viena, 10 Nov. „Montags Revue" 
află că niște instrucțiuni au fost tri
mise reprezentantului administrațiunei 
căilor ferate orientale la Constantino- 
pol, sounând că va lua parte la ne
gocierile turco bulgare privitoare la 
căile ferate numai dacă va fi recu
noscut ca parte independentă a căror 
drepturi sunt egale cu ale proprieta
rului.

Berlin, 10 Nov. Astăzi va avea 
loc în parlamentul german discuția 
relativ la interviewul împăratului Ger
maniei. Biilow după toate probabili
tățile va rămânea la postul său.

Reflexiuni si maxime
9

E greu să stimăm pe cine-va atât 
cât vrea să fie.

*

Moderațiunea celor slabi este medio
critate.

*
Nimenea nu judecă pe alții cu atâta 

inteligență ca pe sine.
*

Trebuie să întreținem vigoarea corpulu 
pentru ca să conservăm pe aceea a spiri
tului.

Vauvenargues.

Noutăți literare 
apărute în editura Institutului de arte 

grafice și editură „Minerva"
Ion Bârseanul. Popasuri vâuătorești, 

— Cartea aceasta, apărută inai dinainte 
și care d n eroare n’a fost recomandată 
la t>mp publioului cititor este acum o do
vadă că un adevăiat senitor nu se îm
pacă numai cu un singur fel de a istorisi, 
în paginile acestea de întâiaș dată întâl
nim în literatura noastră de la Creangă 
înooace umorul, bine înțeles, un umor li
terar, și un umorul popular. Prețul Cor. 1 50.

Ludovic Dauș. Iluzii. — Este un 
roman de.-tnat a înlocui cu succes roma
nele în fascicule, scrise și traduse numai 
în vederea uni câștig bănesc, așa încât 
ohîar .și numai din acest punct de vedere 
cartea d lui Dauș ar trebui să-și afle des
tui cititori. Prețul, Cor. 1.50.

lierre Loti. Pescar de Islanda. — 
Traducere de C. Sandu-Aldea. Bmiumele 
de mare scriitor al lui Pierre Loti a tre
cut de tri‘>lt dincolo de hotarele Franței, 
tocmai inii'țunută romanului pe care dl
C. SaDdu-Aldea îi trednee astăzi pentru 
publicul românesc, care știe deosebi un 
adevărat roman literar, de un roman de 
senzaț'P. Prețul, Cor. 1.50.

Caleidoscopul lui A. Mirea. — D-nii
D. Anghel și St. O. Iosif, poeții a căror 
colaborare la Siroănătorul și Viața Ro
mânească din lași, e îndestul de cunoscută 
au reutrt în acest volum minunatele lor 
șatje umoristice, Oare vor face deliciul 
celor mai <bfi mi cititori. In monotonia 
vieți de toa'e zilele, aceaslă carte aduce 
tocmai rea ce lipsește, nota veselă, care 
este i n izvor de energie sufletească. Ver
surile celor doi poeți au toată rm.z’calita- 
tea n cesară acestui fel de producție li- 
lerarâ, și oartea e meuită să aibă un fru
mos succes. Prețul, Cor. 1.50.

Se pot provoca prin Librăria „Ga
zetei Transilvaniei'1 adaugându-se la pnț 
pent ii pertu 20 ba r.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respona.: Victor Braniscs

Srâ capetă pretntincieiii

Cremă de dinți indispensabilă t 
conservă dinți curați, albi și sănătoși.
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La tipografia și librăria A. Mureșianu 
se află de vândare nriuătorele:

Cărți literare Apărute din ediția „Minerva,
- BucnrescT. =====

N. Petra-Petrescu. Ilie Marin, istorid- 
ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50 

Vasilie Pop, „Domnița Viorica" ro
man. Prețul 2 cor. (piua porto bânl) 20 

M. Salodeanu. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani) 20 

Ștețan Iosif, „Credințe." Poesii â, oor. 1.50 
Em. Gârleanu-Emilgar, „Bătrânii",

schițe din vifița boarilor moldoveni 1.50 
Eugeniu Boureanul. „Povestiri din

copilărie". Prețul â . . . cor. 1.50
Vasilie G. Osvadă, „Băncile poporale 

din România" cu un adau” infor
mativ. Prețul 1 cor (olus 5 b. 
porto)................................................. 1 05

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

Prețul Lei 1’50
II. Chendi. „Fragmente". Un șir de in

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

Vasilie C. Osvadă. „Legea Tovără
șiilor". Prețul —50 cor. (plus 

porto 5 b.)...................................... —'55

AVIS.
Aduc la cunoștința On. public, 

că pe teritorul orașului îngrijesc 

curățirea urioaelor 
după Regulament

Cu toată stima
WetzS Andras,

urloer,
Brașov, Valea lată nr. 6. 

(388,2-3.i Strada năsipului de sus 9

au?-* Deposit principal '•iî?
de

Galocl fflltMi rusești din PeWni
Galoci is £umi si Șoșoni -*»

marea recunoscută de clasa primă.
Cel mai bun mijloc de apărare 

contra umezelei și frigului recomandă 
cu prețurile de concurență cele mai

Mr ieftine. ->a
Friedrich Bahmuller, 

cel mai mare deposit de încălțăminte, 
Brașov, Strada Părții nr. 18, 

(382,3—12.) (în casa proprie).

©ao©ooo©OQOooo^o
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o m a n a «
-iste titlul broșurei, care a apărut în 
editară tipografici A. Mureșianu, cu 
descrierea și jsulicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana" daus de colonă în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 
cu musica sj, după compunerea ei 
originală. Cu-o îu-reducere („în loc 
de prefață",) de Tunarul iin Dumbrău, 
Popa. — Tipografia Aurel Mureșianu, 
Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, 
hârtie lină, și tipar elegant, cu adau
sul unei cole de note (musica „Roma
nei" cu esplicărl) și ?.osta numai 2 
oor. 50 bani (plus 5 bani pc-rto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

„Romana'1 se pote procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Viță altuiră ! Viță nituită!

7S.
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Viță nituită!

Un cuant mai mare de altoi 
{„Riparia Portalis"') după metoda 
toarele specii:

Soiuri pentru sin alb:
Rizling i1-aii an (Olasz Rizling)

1000 buc. = 200 cor.
Mustoși (Musztos feher) 1000=200 
Goarneși. Iordovună (Iârdofâny)

1000 buc. =220 
.Galbini (Mezas fehfir) 1000 = 200 
Fetești (Erd. Lei yka) 1000=200 
Mestecați (Vegyes borfai)

1001 băc. = 200
Rulendi (Rulănder) 1C00, =200 
Șin ghiră (Som. Furmint) 1000=200 
Ezerj6 1000 buc. = 200
Baeator 10CO „ =200
Silvan verde (Zoid Szilvâny)

1000 buc. = 200 
Chasselas Napoleon 1C00 b. = 200 
Muscat Lunel l(X)0 buo. = 220 
Muscat Croquant 1000 „ =240
Slancamenoa (roșie) 1000„ =240

n
n
r

n

n
n
n

vița cl. I-mă, altuiți în vită americană 
mai bună (altoirea în mușchi) :n urmă-

Soiuri pentru vin roșu:
Burgundi, mare (Nagy Burgundi) 

10O0 buc. = 200 cor.
Lugojană, Desgră (Nemes Kadarka) 

10( 0 buc. = 200 cor.
Carben'-t (CarbeDet franc)

1000 buc. = 200 cor. 
1000 „ =200 „

desert (de masă) csemege: 
blanck croqusnt (alb) 

li 0 buc. = 22 cor.
rouge croquant (roșu)

100 buc. = 22
100 = 22
100 = 24
100 = 28
100 = 30
100 = 30 
100= 40

Merlot
Soiuri de
Chasselas

Chasselas

Muscat Alexander (alb) 
Muscat Passatutti (alb) 
Muscat Ottonel (alb) 
Muscat Hamburg (negru) 
Kossuth Lajos (Mb)' 
Suvenir de mileniu (alb)

n

n
n
n
n 
n 
r

(Genuai orâs (alb) 1C00 buc. = 40 cor.
1 „ = 1 

1000 ,, =80 
circa-D800,000buc. lose

1000 buc. = 17 cor.

i) 
u

n
n
n 

n
Oriașul de Genua 
Csaba gydngye (a b)...................
Altoi clasa Il-a.............................

circa -.800,000 buc. lose Viță americană, (sălbatică) : 
Riparia portals o). I-m.ă dela 6 mm. în sus groasă 45 cm. lungă
R.( aria portalir cl. I-tnă dela 6 em. în sus groasă 120 cm. lungă

(din care i-e pot face 3 bucăți) (adoi)...................
Biearia port alia cu rădăcină........................................ .....
Vită nobilă (etirop anfi) dela 6 mm. groasă 45— 50. cm. lungă

(mai multe somn)...................................... 10C0 buc. dela 8 cor. în sus.
Aceia cari au trebuință de viță sălbatică pentru altoit, sunt rugați ași 

face comand^le c<--l mult până m 10 Novembre 1908 și totodată a mi face cu
noscut cât de luncă să fie tăiată; după 10 Noemvrie prețul viței sălbatice se 
va urca (ridica). La comandă rog, a se trimite ’/3 anticipații ne, adresa să se 
serie bgibil indicându se posta sau stațunea căii ferate Pachetarea să va face 
cu îngrijire socotindu-se spesele proprii. Reclarnațiunile se iau in considerare 
dacă su-1 făcute cel mult la trei zile după primire. La oomande mai mari vând 
și pe cambiu pe lângă cavenți buni, terminul solviiii 1 Ortomvre n. 1909.

Sâncel— Ssancsal, u. p. Baldssfalva. Sesan BBâa'hat,
(363,3—10.) înv. producent de altoi.

Publicații! ne.

1000 buc. — 50 cor.
10CO buc. = 40 cor.

Se aduce la cunoștința publică, că după ce înaltul Minister rog. ling, de finarțe prin orgauele sale de controls a făcut revieia io suri
lor clasei I. a loteriei a (douăzeci șâ treia) de clasă reg. ung. priv. s’au predat leșurile colectorilor principali spre vânzare.

Planul loteriei aprobat de înaltul Minister reg. ung. de finanțe se publică:

Planai loteriei a douăzeci și treia de clasă reg. ung. priv. 125,000 Losuri, 62,500 câșflori.
Clasa întâia

Depunere 12.— cordne. 
Tragerea în 19 si 21 Nov. 1903.

Clasa a dknia
Depunere 20.— corone.

Clasa a treia.
Depunere 32.—

Tragerea: îii 12, !3
- corone.

și 14 ian. 1909.Tragerea: în 15 16 și 17 Doc 1903.

Câștiguri Corone. Câștiguri: Corone Câștiguri Corone.
1 â 60000 1 ă 70000 1 ă 80000
1 â 20000 1 â 25000 1 ă, 30000
1 â 15000 1 â 20000 J â 250C0
1 ă 10000 1 â 15000 1 â 20000
1 ă 5000 1 ă 1000 > 1 â 15000
4 â 2000 8000 4 â 3000 12000 4 â, 1COOO 40000
6 â 1000 6000 6 â 2000 12000 6 â 3000 18000

10 â 500 5000 10 â 1000 10000 10 â 2000 20000
35 â 300 10500 20 â 500 10000 15 â 1000 15000

115 â 100 11500 130 â 300 39000 135 â 500 67500
3825 â 40 153000 4825 â 80 3860C0 5325 ă 130 692250
4000 câșt. Cor6ne 304000 5000 câșt. Corone 609000 5500 câșt. Corone 1022750

Clasa a j> a t r a. Clasa a ci sa c e a.
Depunere 40.— cordne. Depunere 32. — corone.

Tragerea în 9 10, și 11 Februarie 1909. Trager a a în 2, 3 și 4 Martie 1909.

Câștiguri; Cordne. Câștiguri: Corone.
1 â 90000 1 ă 100000
1 40000 1 â 4< 000 •
1 ă 25000 1 ă 25000
1 â 20000 1 ă 20000
1 ă 15000 1 ă 15000
4 â 10000 40000 4 â 1CC00 40000
6 â 3000 18000 6 â 3000 18000

10 â 2000 20000 10 â 2000 20000
15 â 1000 150C0 15 â 1000 15000

135 â 500 67500 135 â 500 67500
5325 â 170 905250 4825 â 200 965000

5500 câștiguri Corone 1.255,750 5000 oâștigurl Corone 1.325,500

Clasa a sesa.
Depunere 24.— corone.

Cei mai mare câștig în cas favorabil
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6
600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
20000 
10000 
10000 
5000 
2000 
1000
500 
200

EL
600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
60000 
50000 
80000 
12000

300000 
300000 
800000 
900000 
600000 

6970000
37500 Câștig, și prem. cor. H940000

Tragerea câștigurilor clasei I., va ave loc în și <2 8 Itioenwrie a. C. în presența oficiului de control reg. ung. și a unui notar public 
reg. în Sala de tragere. Losurile se capetă la toți colectorii loteriei de clasă jeg. ung. ptiv.

Budapesta, 25 Octomvrie 1908.
Loteriei de clasă reg. ibhis,-. privilegiată, 

ZLiTTZKLA-OS. ~

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


