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Temerile de răsboiu.
Pe cât de optimiste, fudule și, 

încrezute erau foile maghiare pe tim
pul când „delegația națională ma
ghiară1' făcea complimente baronului 
Aehrenthal și-l aplauda pentru poli
tica sa de anexiune a unor țări, des
pre cari se face amintire în jurămân
tul de încoronare că au aparținut o- 
dată Coroanei ungare, pe atâta de 
desconcentrate și buimăcite sunt acu
ma în fața faptului că batalioanele 
destinate pentru Bosnia pornesc din 
toate părțile țării la granița de la 
miază zi spre întărirea forțelor armate 
așezate acolo.

S’a zis că aceasta încă nu e răz
boiul. Așa va fi. Dar cine ar putea con
testa că ce nu e poate fi mai ales când 
încurcăturile sunt așa de multe și mari. 
Chiar și în cazul cel mai bun, când 
s’ar putea delătura orice pericol de 
război și viitoarea conferință euro
peană ar tranșa lucrurile pe cale pa- 
cinică, rămâne ca ceva hotărât și ne- 
înlăturabil paguba cea mare ce-o va 
suluri țara în urma extraordinarelor 
cheltueli ce le va cauza și aceasta 
parțială mobilizare de precauțiune. 
Acum începe să li se înfățișeze și 
fericirilor guvernanți din coaliție trista 
realitate cu toate consecințele ei.

Și apoi în astfel de împrejurări, 
când administrația de războiu procede 
la înmulțirea contingentului armatei 
fără de a mai întreba dacă aceasta 
convine ori nu păzitorilor „postula
telor naționale maghiare" din coaliție, 
ce se va mai alege de aceasta? Cine 
va mâi putea sta de vorbă cu ei asu
pra așa ziselor cestiuni militare?

S’a mișcat bolovanul din deal și 
nu se știe unde va cădea. Acum se 
pot convinge cei ce cred că prove- 
dința le-a dat monopolul să guverneze 
după plac cel puțin încă o mie de 
ani nestingheriți, că nu toate se pot 
prevedea în lumea aceasta, nu mai 
ales de niște oameni, cari au avut mult 
noroc, dar nici odată o prevedere clară 

sigură. E interesant cum caută să 
le-o dovedească aceasta organul acelora 
pe cari ei i-au răsturnat dela putere 
și e caracteristic cum înșiși aceștia 
din urmă sunt îngroziți de consecin
țele unui eventual războiu.

- „Pericolul e aici, pregătire însă 
nu e. Aceasta e pozitiv" esclamă 
„Az Ujsag". „Și însuși pericolul dă
răpănă tot. Se pierd averi, industrii 
sunt în ajun de a fi nimicite, numai 
din cauza posibilității războiului. Toate 
acestea sunt un înfricoșat jaf de răz
boi în mijlocul păcii și toate acestea 
le-a cauzat politica deanexiune, și în 
cazul când nu va izbucni răsboiul. 
Dar încă dacă va izbucni? Despre 
aceasta zău nu i permis să vorbim, 
numai cât trebue să vorbim". Arată 
ce prospecte poate avea politica fi
nanciară a coaliției. „Deja în timp 
de pace se votează budgetul cu un 
deficit deghizat;...

„...cum va fi în cazul unui război? 
Și de unde vor lua milioanele pentru 
cheltuelile zilnice când suntem așa 
de izolați în Europa, și din ce va 
trăi națiunea când tot ce are va tre

bui să dea pentru războiu ? Suntem 
așa de săraci încât și un războiu vic
torios ne va duce îa sapă de lemn, 
și atât de săraci sunt și dușmanii noș
tri: nemijlociți, încât dela aceștia 
nu vom scoate nîei măcar un dinar 
ruginit ca pradă de răsboiu. Aceasta 
trebue să o vedem și noi — zice foaia 
tisaistă — și trebue să o vadă și cei 
dela Viena, cari au hotărât fără de 
noi. Și trebue să încunjurăm răsboiul, 
nu e permis să ne dedăm cu ideia 
răsboiului..."

In același senz deși în altă formă, 
se exprimă și foile coaliției. înțelegem 

; foarte bine, că fantoma războiului tre
bue să îngrozească mai mult ca pe 
alții pe cei ce numai unei păci îndelun
gate pot să mulțumească, că mai sunt 
astăzi așa de tari și mari cum se 
cred a fi !...

Desmințirea știrilor alarmante din 
Bosnia. «Bud. Hirl’ap« este informat că 
ministrul Wekerle va răspunde astăzi la 
interpelarea dep. Nemes în cestiunea cioc- 
nirei recente a trupelor austro-ungare cu 
o bandă montenegrină. Wekerle, zice »B. 
H.«, va desminți știrea, deoarece a primit 
informațiuni că știrea nu corăspunde ade
vărului.

Desbaterea asupra politicei esterioare 
Î0 camera italiană s’a început Marți. De
putatul Fusinato desvoaltă moțiunea ur
mătoare : «Camera aprobă politica este- 
rioară a guvernului și trece la ordinea zi
lei*. (Sgomot inare la cei din stânga es- 
tremă).

Fusinato : Evenimentele din orientul 
apropiat nu trebuie să ne surprindă. Tim
pul cel mai apropiat va dovedi, că Italia 
prin anexiunea Bosniei și Herțegovinei n’a 
pierdut nimic fie în privința politică ori 
economică. Austro-Ungar-ia prin evacuarea 
Sandjacului a dovedit că vrea pacea pe 
marea Egeă. Printr’astâ câștigă numai Ita
lia. Parlamentul va avea să decidă dacă 
bine a procedat guvernul. (Aplause. Sgo
mot mare în stânga estremă).

Deputatul Rarzilai, zice că d-sa apără 
anexarea Bosniei mai călduros decât a 
apărat’o d-1 Aehrenthal în delegațiuni. D-l 
Barzilai declară că fostul ministru de ex
terne a voit să introducă între ■'ciausele 
Triplei alianțe clausa, prin care Austria se 
angaja să compenseze pe Italia pentru ori 
ce mărire teritorială și printr’un schimb 
de scrisori s’a admis că spre compensarea 
anexării definitive a Bozniei și Herțego
vinei să i-se dea Triestul (Senzație). Poli
tica Triplei alianțe poate fi înțeleasă și 
explicată în diferite moduri, însă în urma 
ultimelor fapte petrecute nu mai poate fi 
continuată de cătră d-l Tittoni cu avan- 
tagiu. Țara dorește ca guvernul să se gân
dească în viitor să prepare noui combi- 
națiuni internaționale, sa întărească mo
ralul țării și armatei. Trebue să cugete la 
condițiile apărărei și că țara își arată încă 
odată patriotismul său făcând sacrificiile 
necesare. (Voci: Foarte bine !)

Desbaterea s’a continuat Miercuri. 
.Toi și Vineri.

0 declarație a Țarului Bulgariei. După 
o telegramă din Sofia, Țarul Ferdinand a 
declarat că este firm hotărât a menține 
pacea. Dacă însă Austro-Ungaria va fi si
lită a lua armele contra Turciei, atunci și 
Bulgaria va fi silită să facă ca armele să 
decidă asupra soartei. Dacă complicațiunile 
se vor mărgini numai la Austro-Ungaria, 
Serbia și Muntenegru, atunci Bulgaria va 
păstra absolută neutralitate.

Eșecul turneului diplomatic al minis
trului Bărbiei Milovanovici. După știri din 

Belgrad ministrul de externe al Sârbiei a 
declarat în ședința secretă de alaltăeri a 
Skupștinei, că s’a convins în turneul său 
diplomatic prin capitalele Europei, că pu
terile mari vor recunoaște anexarea bos
niei și nerțegovinei. Prin urmare Serbiei, 
care nu esta pregătită pentru un răsboiu, 
nu-i rămâne de făcut, decât de a se mulțumi 
cu o eventuală compenzațiune. Ministrul 
de externe al Rusiei Isvolski deasemenea 
a declarat, că Rusia recunoaște anexarea 
și că și conferența, ce se va întruni, va 
trebui s’o recunoască.

Interwiev cu d-l P. Cosma.

Știm că d-l loan Rusu-Abrudeanul 
din București a interwievat la Sibiiu și 
pe d-l Parteniu Cosma. voind să afle dela 
d-sa «ca dela un vechiu parlamentar și 
adânc cunoscător al raporturilor politice, 
naționale și economice«, ce păreri are cu 
privire la situație.

La întrebarea: care dispozițiune din 
proiectul de reformă electorală ’ a d-lui 
Andrassy crede că e cea mai vexatoare, 
d-l Cosma a răspuns că deja de 24 de ani 
a abandonat politica militantă, și că fiind 
peste măsură ocupat cu afacerilo institu
telor ce le conduce și pe timpul prezen- 
tărei acelui proiect de lege fiind absent .n 
afaceri la București, n’a avut timp să stu
dieze păn’ acuma proiectul mai în amă
nunt. După impresiunile primite din ce
tirea ziarelor crede, că proiectul lui An
drassy nu e introducerea votului universal, 
ci numai o mască sub care în realitate se 
eludează intențiuuea originală a monar- 
chului. D-sa nu vede pericolul cel mai 
mare în «votul plural*, ci în votul pe față 
apoi și în condițiunea ce se pune alegă
torului de a ști scrie și ceti.

După aceasta interwievul a continuat 
în modul urm ător :

întreb. Dacă proiectul în sine este de- 
sastruos pentru Români, ce prevederi aveți în 
privința nouei împărțiri a cercurilor electorale, 
care ,.va însoți do sigur reforma ministrului de 
interne ?

Răsp. Sunt ” sigur, că o nouă îm
părțire sau arondare a cercurilor electo
rale, necunoscută ’încă, se va proecta și 
verosimil și primi de parlament, anume cu 
scopul, ca Românii și Slovacii, compacți 
etnicește pe tot teritoriul locuit de ei, să 
fie paralisați prin desmembrarea cercurilor 
electorale, unde ei sunt în majoritate, și 
împărțirea lor în cercuri cu elemente ma
ghiare, printre cari în acest scop trebue 
să socotim și pe Evrei, pe Sași și pe 
Șvabi.— Unde o astfel de împărțire va fi 
absolut imposibilă, vor lăsa împreună câte 
50—80,000 Români și Slovaci într’un cerc, 
cum sunt și astăzi câteva, iar cele ma
ghiare vor fi de câte 10—20 mii de su
flete, înmulțind astfel numărul deputaților 
peste tot și reducând chiar și după intro
ducerea pseudo-votului universal proporția 
actuală între deputății naționalităților și 
între cei unguri.

întreb. Ce cale credeți că ar trebui să 
apuce poporul românesc din Ungaria, pentru ca să 
poată lupta cu succes contra proiectului nedrept 
și distrugător al contelui Andrassy, și iu special 
dacă sunteți de opinie să se convoace o mare a- 
dunare a națiunei române, in frunte cu prelații ei, 
pentru găsirea soluției mântuitoare ?

Răsp. Eu cred, că acei cari își 
fac iluzii dela «o mare întrunire a națiu
nei române în frunte cu prelații ei« plu
tesc prin nori și nu pe pământ în Un
garia.

Națiune română, nu există după lege, 
în Ungaria. Prin urmare, concesiune pen
tru convocarea și ținerea unei mari adu
nări a națiunei române nimeni nu va pu
tea s’o obțină dela guvernul din Buda
pesta.

Pe de altă parte nici vorbă nu poate 
fi, ca prelații români să se pună în frun
tea unei asemenea mișcări.'

Curtea din Viena. al cărei principiu de 

stăpânire este «divide et impera*, s’a în
grijit din vreme, ca să paraliseze pe vecie 
puterea elementului românesc din Ungaria 
și Transilvania, prin momeli, pe cari în 
urmă nu le-a îndeplinit, l’a divizat în două 
părți, în uniți și în neuniți, adecă în ca
tolici de ritul grecesc, cum se numesc a- 
cum, și în ortodoxi.

Prelații uniți pe teren social sunt a» 
mici cu cei ortodoxi, dar încolo, nici chiar 
în cele rituale nu se consultă cu ei, deși 
ritul este același; cu cei romano-catolici 
sau latini însă se consfătuesc mereu în 
conferințe sau sinoade archierești, și în a- 
faceri cari privesc însăși autonomia lor, 
aceea ce n’ar fi permis, chiar după actul 
unirei.

Poți fi sigur, că la o astfel de acțiune 
politică numai în acel caz ar merge îm
preună prelații uniți cu cei ortodoxi, când 
întrunirea unei asemenea adunări ar fi în 
interesul guvernului și cu aprobarea rege
lui Ungariei. In cazul de față, lucrul este 
tocmai invers.

întreb. Domnule Cosma! Ași dori să mai 
știu, dacă în marea luptă ce vă așteaptă, comptați 
pe vre-un ajutor din partea .Românilor din regat 
și dacă da, cum credeți că v’am putea fi de 
folos ?

Răsp. Ajutor România ne poate 
da numai pe cale diplomatică, sub forma 
unei intervenții amicale a aliatului la aliat 
fără vorbă multă în publicitate. Manifesta- 
țiunile de stradă, nu numai că nu ne fo
losesc, dar din contră ne agravează situa- 
țiunea. Gogorița cu care ruinații feudali 
unguri din Transilvania, avizați ia budge
tul statului, se mai pot susținea, este da- 
co-romanismul elementului românesc, cu 
care ei în Transilvania nu pot concura în 
nici o privință. Ziaristica maghiară le stă 
la dispoziție, și ori-ce -nișcare de această 
natură în România este numai apă pe 
moara șoviniștilor unguri, cari, în fie-care 
Român de aici văd încă dela naștere un 
trădător de patrie.

Jubileul împăratului în Viena-
Vienezii s’au întrecut pe sine și au 

făcut minuni prin splendida și ne mai po
menita strălucire ce au dat’o iluminației 
din seara de 1 Decemvrie și celorlalte fes
tivități jubilare. Punctul de culminațiune a 
fost însă iluminațiunea.

întreaga capitală — orașul interior 
cu multele și întinsele sale suburbii, — a 
fost aproape literalmente scăldată în sute 
de mii de flăcări electrice și de gaz aerian 
și nici cea mai mică clădire, nici cel mai 
neînsemnat colțișor n’au rămas neilumi
nate. S’au cheltuit în seara aceasta multe 
sute de mii spre a da orașului aspectul 
feeric al unei mări de flăcări. Toate clă
dirile publice pană și bisericile, toate pa- 
laturile și casele celor mai bogați, au fost 
iluminate de jos dela fundament până în 
vârful coperișolor și al turnurilor, așa că 
erau ca și presărate cu flăcări și afară de 
aceasta au fost admirabil decorate în sute 
de variațiuni înfățișând inițialele împără
tești F. I. I, coroana împărătească, vultu
rul cu 2 capete, însemnele imperiului și. 
ale casei Domnitoare. ,

Se poate zico că peste un milion de 
oameni se aflau pe stradele orașului ad
mirând grandiosul spectacol al luminăției. 
Intre clădirile publice din interiorul orașu
lui s’a distins frumosul »Rat,haus« zidirea 
primăriei construită în stil gotic. Aceasta 
era iluminată de patru mii de lămpi can- 
descente electrice, cari la olaltă dau o lu
mină de 400 mii de lumânări. Grandios a 
fost iluminată și clădirea parlamentului. 
Senzațiune a făcut iluminarea festivă a 
portei din afară a palatului. In mijloc era 
o mare pajură transparentă a imperiului 
c’o coroană împărătească aurită, peste 
ea se înălța un soare format din flăcări 
de gaz aerian c’un diametru de 8 me ri 
și cu 60 mii de flăcări de gaz. Pilonii di
naintea porței erau acoperiți de cununi și 
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de vuituri formați din flăcări. A fost cel 
mai mare obiect de iluminație esecutat 
din gaz aerian.

Feeric era aspectul bisericei votive 
care părea că arde în flăcări. Magazinurile, 
hotelurile mari precum și palatele mari 
de pe Ringstrasse din toate stradele, Cur- 
salonul etc. erau cari de cari mai frumos 
iluminate. Pe piața sf. Stefan era centrul 
iluminației catedrala cea veche gotică. Cele 
vreo 20 de suburbii ale Vienei au emulat 
cu interiorul orașului în frumseța aranja
mentului iluminărei. Jur împrejurul ca
pitalei pe toate culmile și pe toate vâr
furile dealurilor și a munților s’au aprins 
focuri bengalice.

Panica cea mare ce a cauzat neno
rocirea, în urma căreia prin îmbulzeală 
escesivă au suferit contuziuni și răniri 
grave, fiind călcate și strivite peste 100 
persoane și trei au rămas moarte pe loc, 
a isbucnit pe bulevardul dela »Burg«, prin 
aceea că s’a fost stricat rânduiala, după 
care avea să se miște unii la stânga, alții 
la dreapta și se adunaseră prea de tot multi 
Ia un loc, încât nici că mai puteau să se 
miște.

? -
♦

In după amiaza zilei de Marți, tine
rimea casei domnitoare, a adus omagii îm
păratului în teatrul castelului dela Schon- 
brunn. Peste 40 de arhiduci și arhiducese, 
dela trei până la optsprezece ani, au dat 
o reprezentație ce a culminat într’o mani
festație omagială. Tinerii arhiduci dim
preună cu fii moștenitorului Francisc-Fer- 
dinand, cari poartă numai titlul de prinți, 
s’au scoborât în parter la loja împăratului, 
ducându-i fie-care câte un buchet de flori. 
După cei mici l’au felicitat cei mari.

In ziua de 2 Decemvrie împăratul a 
mers dela Schonbrunn la «Hofburg* acla
mat de mulțimea de pe strade. La palat 
a fost o ceremonie de omagiu. A vorbit 
arhiducele Francisc-Ferdinand, împăratul 
a mulțumit. Apoi serviciu divin în cate
drala sf. Ștefan, după care ministrul de 
răsboiu Schonaich însoțit de ministrul aus
triac al apărărei naționale și de secretarul 
ministeriului honvezilor, a predat împăra
tului in numele armatei comune o splen
didă cruce jubilară admirabil decorată cu 
briliante. — La 6 oare mare prânz de gală, 
ear seara reprezentație la operă.

Este în legile României vre-o sancți
une Goutra călcării art. 7 din constituțiune? 
Cu această întrebare importantă se ocupă 
d. 1. G. Bibicescu, director la Banca Nați
onală a României, într’o broșurică ce se 
estinde pe 16 pag. ce ne-a sosit la redac- 
țiune. întrebarea de mai sus se referă la 
Fisclierii. cari, cu toată interzicerea din 
art. 7 al constituțiunei, au cumpărat și 
cumpără moșii în România sub numele u- 
nor Români, cari s’au pus pentru aceasta 
la dispozițiunea Ioj-. D. Bibicescu se ocupă 
de mult de această cestiune și ca deputat 
în cameră, încă la 18 Noemvrie 1883, d-sa, 
cu ocaziunea modificării legii pentru vân
zarea bunurilor statului, a propus un a- 
mendament prin care cerea, ca:

«Ori-cine își va împrumuta numele 
spre a cumpăra imobile rurale pentru per
soane ce nu au drept după lege, va fi pe
depsit cu o amendă dela 5000—10000 lei 
și cu închisoare corecțională dela 2—6 
luni«... Interzicerea drepturilor politice va 
fi .de drept aplicată acestor delicvenți. 
Străinul care ar cumpăra proprietăți în 
asemenea condițiuni, va fi și el supus la 
pedeapsa din alin. 1. Vânzarea va fi nulă. 
Acțiunea pentru anularea ei se va intenta 
atat de particulari, cât și de procurorii 
din oficiu «.

După discuțiunea ce a urmat și care 
a stabilit caracterul general al "acestei dis- 
pozițiuni propuse, amendamentul s’a votat 
cu neînsemnată modificare de cameră și 
do senat, păstrându-i-se semnificarea gene
rală pe care i-a dat’o votul unanim al ca
merei la 18 Nov. 1883.

Pe basa aceasta d. I. G. Bibicescu 
răspunde afirmativ la întrebarea pusă în 
fruntea broșurei d-sale scriind:

»Art. 7 din constituțiune are, întru 
cat privește proprietatea rurală, o sancți
une în art. 65 al legii vânzării bunurilor 
statului promulgată la 1884, articol care 
a fost și este în vigoare cu înțelosul lui 
de atunci, nefiind vre-odată supus unei 
ulterioare discuțiuni ori modificări».

Un corb — pestriț.
Budapesta, 3 Dec. a. c.

Indocursul desbaterii budge taro afară 
do vorbirile energice ale deputaților na
ționaliști și gesturile de mânie mută ale 
Croaților, toate merg după placul conților 
dela cârmă, cari se bucură că mai este și 
o cestiune de naționalități, care tine atân- 5 ’ ■ 1 

tite privirile naive ale mamelucilor, și ast
fel guvernul ușor își poate face mendrele. 
Din șirul mamelucilor se ridică Ia momente 
dato câte unul și- ’ncepe c’un compliment 
cătră fotoliile ministeriale, și-apoi, după-ce 
laudă «budgetul național* își aduce aminte, 
că i s’a spus să s’acațe și . de «naționa
lități*.

5

Foarte rar apare câte-un «părinte al 
patriei, de buze maghiare«, care să fie mai 
calm, să le aducă aminte celor amețiți de 
»idee«, că nu-i bine să se umfle cineva 
peste puterile sale....

Intre corbii negri ai «ideii* s’a pu
tut vedea în ședința din 27 Nov. n. unul, 
nu tocmai alb de tot, dar totuși pestriț. 
Baronul Victor Thoroczkay, membru al 
partidului stâng extrem, a rostit, între al
tele, următoarele :

»Onoi< Cameră! Numai pe scurt do
resc să mă ocup și de cestiunea naționa
lităților, căci pe aceasta o țin de una din
tre cele mai însemnate cestiuni ale țării. 
Helfy Ignăcz a zis odată, că cel ce va ști 
deslega corect cestiunea naționalităților, 
va cuceri pentru a doua oară Ungaria. E 
dureros că vremurile de azi nu ne face 
să credem, că problema aceasta se va des
lega în viitorul apropiat.

Să mărturisim fără ’ncunjnr, On. Ca
meră, că suntem jjreocupați 'în privința 
asta, și nu ne nisuiin să aflăm punctele, 
cari ne-ar conduce la o corectă- deslega-re 
și nu apucăm pe calea-, pe- care ar trebui 
să. mergem în spre aplanarea unei, ces
tiuni. M’arn ocupat foarte mult cu între
barea asta, și sunt de părerea, că totuși 
mai bine să urmăm o anumită politică 
în consonanță cu naționalitățile, decât să. 
no căciulim la Austriaci și să le jertfim 
acestora independența noastră; căci oricum 
am voi, așa de lari nu suntem, încâ-t să 
ne putem război de-odată- în trei-pat-ru 
părți. Și totuși- azi noi ne războiul cu na
ționalitățile, iar în afară^pn Auslriacii, și 
ne mai războim cu știe Dumnezeu ce fel 
de nații. (Așa-i! în stânga.)

Și doar’ e prea slabă națiunea ma
ghiară pentru a suporta atâtea feluri de 
războiri. Trebue să creăm stări conso
lidate, să aflăm o anumită liniște și un 
punct de razim, pentruca naționalitățile 
să se poată desvolta mai departe și din 
asta națiunea maghiară să n’aibă nici-o 
pagubă. V’o spun verde, că eu în privința 
asta sunt aderentul unei direcții mai blânde, 
caro a fost direcția lui Mocsâry, a fostului 
președinte al partidului independist.

Fennyvesi Soma: «Nagyon rossz fel- 
fogas*. (Foarte rea părere.)

Br. Victor Tlioroczkag: Viitorul va 
arăta, că a cui părere a fost mai bună. Și 
de altcum întreaga cestiune do naționa
lități este foarte complicată, deci pretinde 
studii extinse. Eu vă mărturisesc sincer, 
că nu-mi face bucurie, când aici în parla
ment deputății maghiari și deputății na
ționaliști își spun cuvinto grosolane.... 
(Strigăte : Asta nu se ține do cestiunea 
naționalităților.) Intr’atâta se ține de asta, 
întrucât aceste aparițiuni nu sunt de loc 
potrivite pentru a realiza oare-caro armo
nie. Mio mai tare mi-ar plăcea, dacă ne-am 
putea întâlni în anumite întrebări și am 
putea conlucra pentru a promova bună
starea Ungariei și pentru a face țara mai 
fericită (Aprobări pe băncile naționali
tăților).

Pentru a afla calea asta, ar trebui să 
facem din cestiunea asta obiectul unui 
studiu temeinic, și de-aceea accentuez, ceea 
ce am accentuat și mai demult, că d-1 mi
nistru de interne ar trebui să înființeze o 
secție de naționalități, care să studieze ce
stiunea naționalităților în întregul ei com
plex și întreaga ei realitate, pentru a da 
unei viitoare generații posibilitatea de a 
deslega aceasta cestiuno spre mulțumirea 
ambelor părți*....

Cor.

Desbatem ‘budgetului 
ministeriului de agricultură.
— Din dieta ungară —

Dăm astăzi unele amănunte despre 
ședințele din 1, 2 și 3 Decemvrie n., în 
cari s’a desbătut budgetul ministeriului de 
agricultură.

In ședința deseară din 1 Decemvrie 
n. a luat cuvântul dep. I. Maniu, care a 
sulevat câteva cestiuni importante princi
pale cu privire la budgetul dela ordinea 
zilei, care trebue să fie de o deosebită im
portanță pentru poporațiuma țării. Prin 
urmare, zice oratorul, conducerea acestui 
portofoliu și compunerea budgetului pen
tru acest portofoliu sunt cele mai însem
nate și mai potrivite de-a promova bună
starea întregului nostru sistem economic. 
Vorbind despre sistemul economiei rurale, 
oratorul spune, că nu se poate forța eco
nomia intensivă la locuitorii economici ru

rali și anume nu acolo cu deosebire, unde 
lipsește capitalul recerut. Dar forțarea eco
nomiei intensive nu se poate recomanda 
nici în urma împrejurărilor geografico și 
climaterice, cari la noi nu favorizează în 
toate economia liberă și cea mai inten
sivă. Critică prin urmare activitatea gu
vernelor, pentru-că au forțat atât cu bud- 
tul cât și cu dispozițiuni positive economia 
intensivă, fără de-a ținea cont do anumite 
disposițiuni transitorice. Așa de esemplu 
stăm cu legea vigiiatului de țarină, care 
în multe disposițiuni împiedecă economia 
liberă și cauzează mari daune.

Oratorul declară, că e de acord cu 
posițiile din budget, prin cari se promo
vează prăsirea de vite (4 milioane) și se 
ajutorează și organizează pășunatele co
mune (50,000 cor.), este însă în contra 
mai multor puncte din budget, cari trezesc 
neîncredere. Așa de pildă oratorul cere 
parcelarea proprietăților în pământ ale sta
tului. Cauzele de căpetenie, pentru care 
dep. Maniu declară că n’are încredere în 
guvern, sunt însă așanumita acțiune ar
deleană și acțiunea de colonizări, cari sunt 
direct îndreptate în contra poporațiunei 
române a țării. Dep. Maniu arată pe larg 
și cu exemple concrete plângerile îndrep
tățite ale Românilor cu privire la aceste 
două acțiuni, espune urmările desastruoase 
pentru bunăstarea țării și declară că nu 
poate primi un atare budget, care urmă
rește nimicirea unui popor de 3 milioane.

In ședința de după amiazi a răspuns 
deputatului Maniu ministrul do agricul
tură Darânyi, spunând că Românii pro
gresează, că trăiesc în Ardeal ca în sânul 
lui Avram, și că prin urmare toate cele 
spuse do Maniu sunt neadevărate. Ba a 
spus că guvernul încă e prea conciliant 
față de Români. A încheiat declarând că 
guvernele . ungare trebue să urmeze a- 
ceasta politică, dacă vreau să mai domi- 
neze Maghiarii în această țară.

Ministrului Darănyi i-a roplicat în
dată dep. Maniu arălând absoluta nete- 
meinicie a afirmațiunilor lui Darănyi. De
oarece însă adevărurile spuse de dep. 
Maniu dureau rău pe sovinișt.i și îndeosebi 
pe Darănyi, președintele i-a detras cuvân- 

I tul pe motiv «că a trecut la discuții prea 
generale*.

In ședința din 3 Dec. a luat cuvân
tul la acelaș budget dep. C. Popp, cerând 
intervenția ministrului de agricultură în 
favorul »Moților«.

*

Primind u-se și în special budgetul 
se trece la desbaterea budgetului minis- 
toriului de culte. Dep. naționalist Bella a 
vorbit contra maghiarizării cu forța a co
piilor români, slovaci și sârbi.

Coniplicațiunile în Orient.
De câteva zile pressa diu Un

garia si Austria este alarmată de 
știri neliniștitoare- ce sosesc dela gra
nița Bosniei. Deși ziarele semiofici- 
oase desmint aceste știri, totuși opi
nia publică este agitată de transpor
turile de trupe ce se fac zilnic pe 
liniile căilor ferate ungare.

Acestei mari neliniști s’a dat ex- 
presiune alaltăeri și eri și in culoa
rele camerei, unde nu se vorbește 
de altceva decât de evenimentele din 
Balcani și de războiu, al cărui început 
se așteaptă de pe o zi pe alta. Depu
tății sosiți din provincie povestesc, 
că aproape toate liniile căilor ferate 
ungare sunt ocupate cu trenuri, cari 
duc soldați, tunuri și muniții spre 

‘Bosnia.
Din Viena se comunică dease

menea, că în consiliul- suprem de 
războiu, care s’a ținut sub prezidiul 
Maj. Sale, s’a hotărât ca în urma 
evenimentelor recente, să se con
centreze in timpul cel mai scurt in 
Bosnia’și llerțegovina .1.50,000 sol
dați.

Știri mai favorabile sosesc din 
Constantinopol, unde i-ar fi succes 
Porții, în urma intervenției ambasa
dorului Pallavicini, să atenueze boi
cotul mărfurilor austro-ungare. Amba
sadorul Pallavicini să fi pus în ve
dere Porții, că dacă boicotul se va 
reduce de fapt, Austro-Ungaria se va 
arăta aplicată a trata cu Poarta în 
cestiunea despăgubirilor pentru anexa
rea Bosniei și Ilerțegovinei.

Plecarea trupelor spre Bosnia.
Joi dimineața au plecat din Buda

pesta 1200 soldați, aparținători regimente
lor de infanterie 6 «Regele Carol« și 38 
«Regele Alfonzo*. La oarele 10 dim. s’au 
deschis porțile cazarmelor, pentruca sol- 
dații să-și ia rămas bun dela rude și 
prietini. Scenele, cari s’au petrecut, au 
fost foarte emoționante.

Aproape din toate garnizoanele so
sesc știri despre pornirea de trupe în 
Bosnia și Herțegovina. Din Oradia-mare 
se anunță, că Joi dimineața a plecat de 
acolo spre Mostar un batalion din reg. 37. 
Din Agrum se comunică, că reg. 53 de 
infanterie a primit ordin să plece imediat 
la granița sârbă. Din Ginci-Biserici a ple
cat la Bilek (Bosnia),’ un batalion al reg. 
52. Din Losoncz au plecat eri 200 sol
dați din reg. 34 infanterie, sprej Ragovitza. 
Din Mișcolț- a plecat un batalion complect 
de 1000 soldați din reg. 65 infanterie spre 
Bosnia.

Din Cluj so anunță, că alaltăeri d .pă, 
amiazi a trecut prin gara de-acolo bata
lionul l al regimentului 63 sub comanda 
majorului Bercs. Cu totul au plecat 679 
soldați luând direcțiunea spre, Monastir. 
Solda’ții au fost primiți la gara din Cluj 
de muzica regimentului 62 și de întreg 
corpul ofițeresc din Cluj în frunte cu ge
neralul Schreiber.

Ziarele din Cluj povestesc o scenă 
emoționantă ce s’a petrecut cu acest pri- 
legiii la stațiunea telefonică din Cluj, lin 
soldat ceruse legătură cu un sat din a- 
propiere.

»Cu cine vrei să vorbești?* îl între
bă un domn, care observase neobicinuita 
agitație sufletească a soldatului.

«Vreau să aud încă-odată glasul 
mamei mele, căci cine știe de l-oi mai 
auzi vreodată în viață*...

După telegrame din liiiime, sosesc 
astăzi acolo 7 batalioane din diferite regi
mente, pentru a pleca spre porturile din
Dalmația. Au sosit 
cantități do muniție, 
eri deasemenea spre 
al regimentului 75.

Primele victime.

deasemenea și mari 
Din Fraga a plecat 
Bosnia un batalion

Sub acest titlul zia
rele aduc știrea din sorgintă particulară 
din Bilek (Bosnia), că o bandă muntene- 
grină a măcelărit o patrulă austro-ungară 
de 9 soldați, între cari și pe locotenentul 
Trajller din regim. 38 staționat în Nyir- 
egyhâza. Soldații austro-ungari căzuți au 
fost înmormântați în Bosnia, iar trupul 
locotenentului a fost adus Ia Nyiregyhăza, 
unde a avut loc eri înmormântarea cu 
mare pompă militară. Deși oficios nu s’a 
confirmat până acum știrea acestei măce
lăriri, — toată lumea e convinsă că sol
dații au căzut în luptă.

Analtabeții.
Un apel cătră toți on. preoți și învățători 

români de pretutindenea.

Dăin loc cu plăcere apelului de mai jos, 
asupra căruia atragem atențiunea deosebită a preo
ților și învățătorilor noștri :

Mă doare și ne doare inima, când 
vedem și cetim datele statistice, că anal- 
fabeții (adecă aceia cari nu știu scrie și 
ceti) sunt aproape coi mai mulți la noi, la 
Români. M’a pus și ne-a pus pe gânduri 
lucrul acesta. Nu știu cui să ascriu vina 
preoților sau învățătorilor sau deopotrivă la 
toți, ori altor împrejurări, despre cari aci 
nu pot să vorbesc. Insă faptul cu analfa- 
beții la noi stă ca mărturie destul de 
tristă.

Săriți scumpilor preoți și învățători 
într’ajutor, ca să sanăm acest rău cu orice 
jertfă din partea noastră! M’ași ținea prea 
cuminte, dacă n’ași ști că on. preoți și în
vățători nu înțeleg destul de bine îndrep
tarea acestui rău I-Iai cu toții să ne dăm 
mâna și împreună să lucrăm pentru delă- 
turarea acestuia. Cu orice jertfă să che
măm la școală- pe toți cei. 'ce nu știu scrie 
și ceti, ca să-i învățăm acum Deci la 
muncă scumpilor, căci de aceea suntem 
puși în fruntea neamului ! Orice întârziere 
în privința aceasta trădează neîngrijire ori 
neprevedere din partea noastră.

Să deschidem deci pe orice calc cur
suri de iarnă pentru analfabețit Nu am 
nici un drept asupra D-Voastră, dar ca un 
învățător bătrân, care stau în serviciul 
neamului de 34 de ani în calitatea aceasta 
și care ori și cum am observat împreună 
cu D-Voastră cei mai bătrâni, neajunsurile 
și năcazurile de care sufere într’una po
porul nostru, mi-am permis acest apel. 
Lan .1 deosebit pe frații colegi de pretu
tindeni, cari după cum am cetit s’au și 
pus deja în acest serviciu nobil al nea
mului.

Cu aceasta ocaziune comunic că și
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bravii mei colegi clela școalele primare de ; 
fete și băieți din loc la inițiativa mea au 
luat firma hotărâre de a ține pe rând 
curs cu anal 1‘abeții români de pe teritorul 
orașului Brașov după cum se poate vedea 
din anunțul dat în Nrul 257 al »Gazetei 
Transilvaniei» din a. c. Vi-se cuvine îm
plinirea acestui apel al meu și urmarea o 
înțelegeți.

Vă salută cu -căldură și înaltă stimă 
în muncă cinstită și ncobositoare pentru 
neamul nostru la care cu toți cei chemați 
suntem datori a lucra.

Brașov; la 26 Oct. 1908.
/. Dariu.

ȘTIRILE ZILEI.
— 21 Noemvrie v.

Conferență publică în Brașov, d-j prof. 
Aurel Oiortea va ținea mâne, Duminecă, 
la orele 6“ seara o' conferență din dome
niu! fizicei aplicate în sala gimnaziului 
român.

Prelegeri poporale economice în țara 
Ol.țnlUÎ. Preotul Aurel Nistor din Arpătac 
va ținea, precum am anunțat pe scurt, 
săptămâna viitoare prelegeri poporale eco
nomice în următoarele comune din comi
tatul Făgărașului : Marți în 25 Nov. v. (8 I 
Dec. n.) în Sinea veche, Miercuri în 26 | 
Nov. v în Persani, .Joi în 27 Nov. v. în 
Hurez, Vineri în 28 Nov. v. în lleni și Sâm
bătă în 29 Nov. în Jlîușor. Prelegerile so 
vor ținea în numele >Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mân» și vor tracta despre a) cultura sfe
clelor de zahar și rentabilitatea lor b) nu- 
rirea vitelor și c) unelte indispensabile 
n o economia rațională! Celelalte prele
geri, ce le va mai ținea preotul Aurel Nis- 
or și în alte comune se vor anunța ia 
cimpul său.

Starea gravă a Papei. Din Roma se 
inunță, că Papa e greu bolnav de pneu- 
nonie. Cu toate staturile medicilor, Papa 
r fi hotărât să părăsească patul și să a- 
orde audiențe.

Concertele Ferrari D’Albsredo și Gio- 
anni Ussai Rossi. Astăzi seară și mâne 
eavă vor debuta, precum am anunțat în 
umărul nostru trecut, în sala redutei, cân- 
dreții de operă, d-nii Ferrari D’Albaredo 1 
tenor) și Giovanni U. Rossi (bariton), cari 
e bucură de un maro renume în lumea 
mzicală. Despre aceasta ne-am convins 
in recenziunile elogioase, ce ni s’au pus la 
ispoziție. De asemenea d-1 dirigent E. 
lonigb'erger, care va susținea acompania- 
îentul la pian, recomandă publicului no
urii pe cei doi cântăreți, prin următoarele 
ogioa.se rânduri: „După o probă, ce-am 
nut’o cu cei doi domni cântăreți, pot să 
revostesc publicului o serată deosebit de 
iteresantă. Ambele voci sunt admirabile, 
more și dulci, încât nimeni nu se va căi 
?-a fi asistat la concort«.

Bilete se află de vânzare în cancela- 
a teatrului din edificiul Redutei.

Turneul d-nei Agatha B rsescu-Rado- i 
G1 D-na Agatha Bârsescu - • scrie »Li- 
)rtatea« — a fost' și la Orăștie așa do 
ișcătoare și puternică în jocul său, cum 
ițim că a fost la Blaj și Brașov și aiu- 
a. Zguduie une-ori pe privitori până la 
crini’ în scene unde nefericita Medea își 
ânge ori blastămă soartea ori se dă la 
pte desperate, împinsă de mașterul său 
stin. I s’a oferit o frumoasă cunună de 
uri. La stăruința fruntașilor Brădeni, 
na Bârsescu s’a hotărât, ca, după sfârși- 
a turneului său anunțat deja, care se 
;heie cu Abrudul, — să dea în 20—22 
>c. două ori trei reprezentațiuni în Brad, 
ntru cari asemenea își va cere con
done.

TifllS ÎI1 SibiiU. Do două luni grasează 
Sibiiu epidemia de tifus care, în zilele 

1 urină a luat proporții tot mai mari, 
mărul bolnavilor crește pe zi cam cu 
până în 20. Spitalul civil nu mai poate 

irinde toți bolnavii, așa că într’un pat 
• câte doi bolnavi. Nu prea e speranță 
epidemia să înceteze în curând. Perso- 
ul de serviciu încă nu o suficient ceea- 
se poate vedea mai bine din faptul că i 
ngrijitoare are sub supravegherea sa 
e 60- 70 bolnavi de tifus. Se crede că 
lății din cazarma de vânători vor. fi 
nsferați la Orlat, iar din cazarmă se va 
iroviza un nou spital, iar personalul de 
viciu al spitalului va 11 mărit cu surori 
caritate.

închiderea universității din Praga. - 
torul universităței cehe a suspendat 
șurile până după Crăciun.

Pentru ce e hun automobilul ? Pentru 
i schilav ioamenii, a-și sparge capu, a-și 

rupe grumazii cu el, lucru vechili. Pentru 
a spăria caii și a plăti mii de coroane pa
gubă în urma lui, este cel mai nou folos 
al automobilelor, iar meritul de a-1 fi de
scoperit, — scrie »Libertatea« — este a 
tribunalului din Deva, care a judecat zi
lele acestea pe d-1 Victor Bontescu aclv. 
în Hațeg, să plătească 1150 coroane pa
gubă și spesele de proces, pentrucă s’au 
spăriat caii unui fabricant de sodă de au
tomobilul d-lui Bontescu. A fost o petrac- 
tare foarte interesantă. D-1 Bontescu se 
apăra cu aceea, că atunci când s’a întâl
nit cu căruța încărcată, el a mânat cât se 
poate de încet automobilul, iar pentru caii 
spărioși, nu poartă el vina și nu e respon- 
zabil. Tribunalul a zis că nu caii spărioși 
sunt, de vină, ci automobilul : de ce are 
așa o înfățișare de înspăimântă și so spa- 
rie caii de el? Oare caro are dreptate?

Mari furtuni. Se semnalează din Ta- 
vira (F’ortugalia) mari furtuni cu grindină, 
inundațiuni. Trenurile sosesc cil întârzieri, 
casele s’au dăramat. Pagubele sunt mari. 
Sunt, si câțiva morti.

i i î

Dicționarul Gomunsior din Ungaria, cu 
iOCllitori români elaborat din însărcinarea 
»Asociațiunii« de d-nii Silvestru Moldovan 
și Nicolae Togan, cum suntem informați 
din Sibiiu, s’a dat în tipar și va apărea 
pe la finele lunei Ianuarie. Dicționarul va 
avea vre-o 30 de coaie de tipar, cu peste 
4000 de nume de comune.

0 doftorie ieftină de casă. — Pentru 
funcționarea regulată a mistuirei stomacului 
se recomandă folosirea cunoscutelor pra
furi Seidlitz a lui Moli. Cutii originale â 
2 cor. se pot căpăta dilnic prin postă de 
la farmacistul A. Moli, liferantul Curței 
din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincie să se ceară preparatul A. Moli 
provăzut cu marca de contravenție și sub
scriere — (1)

NEGROLOG. Cu inimă îndurerată anun
țăm tuturor rudeniilor, prietinilor și cu- 
noscuților, că mult iubitul nostru tată, 
moș, socru și cumnat Demetriu Chișiereanu, 
preot gr. cat. în pensiune, membru a mai 
multor instituțiuni culturale românești, 
după scurte suferințe, împărtășit cu sf. 
Taine și-a dat nobilul său suflet, plin de 
iubire, în manile Creatorului, în 2 Decem
vrie st. n. c. la oarele 9 seara, în anul al 
74-lea al vieții și al 3-lea al văduviei. A 
servit la altarul Domnului cu dragoste și 
devotament 43 de ani. Rămășițele pămân
tești ale neuitatului și scumpului nostru 
defunct se vor așeza spre vecinică odihnă 
Sâmbătă în 5 Decemvrie st. n. la oarele 12 
din zi, în cimiteriul comun din Ioc. Fie-i 
țărîna ușoară și memoria în veci neuitată !

Făgăraș. la 3 Decemvrie 1908. Văd. 
Maria Cernea și Eugenia Brumboiu, fiice. 
Moise Brumboiu, paroch, ginere. Constan
tin Alutan, cumnat. Octavian cu soția Erica, 
Elena cu soțul Dr. George Drimba, Ovid, 
Virgil, Măriți. Livius, Victor, Felicia,Euge
nia, Aurel și Coriolan, nepoți și nepoate. 
George și Ovid strănepoți. 

Varietăți.
9

Sufletul plantelor.
Un distins specialist în agricultură 

și îndeosebi în horticulture. Rusul I. Os- 
winsky, într’un studiu de cel mai mare 
interes și de o rară originalitate cată să 
ne dovedească, că și plantele au sufiet. 
Experiențele și exemplele po cari le aduce 
nu-1 desmint însă... Flautele au o viață 
întocmai ca aceia a animalelor; ele își au 
temperamentul lor, dorințele, capriciile, 
plăcerile, simpatiile și anti paliile lor... Pe 
viitor, dar, după concluziile acestui specia
list, planta nu trebue numai îngrijită și 
cultivată ca ceva, ce are o viață in
ferioară: trebue să se țină seamă de na
tura ei, s’o conziderăm ca po o ființă 
simțitoare, aproape conștientă. Piantele 
sunt mai simțitoare Ia temperatură și lu
mină decât animalele, decât cele mai 
multe animale.. Multe dintre ele se în
dreaptă după soare, iar dimineața stau 
întoarse spre răsărit, așteptând ivirea 
soarelui — și altele apoi d ntro plante 
sau dintre flori se închid odată cu apusul 
soarelui. Sunt altele cari veghiază noaptea 
și dorm ziua; unele dintre dicotiledonate 
își dispun astfel potalele, în timpul nopții, 
ca și când ar fi moarte, unele soiuri de 
leguminoase dorm pe tigelul lor; allele 
se apără de dogoareala soarelui dispunân- 
du-și foile astfel ca lumina soarelui să 
nu poată străbate la ele. Florile din oale 
de pământ, a putut s’o vadă ori-cine, se 
întorc de obicei spre fereastră, spre lumi
nă, altele caută cu mai multă sete lumina 
unei lampe, pe care par’că voosc s’o ur
meze când o mutăm din loc. Unele pre
văd schimbările timpului și iau măsurile

în consecință... Astfel, cicoarea știe când 
are să ploaie și nu-și deschide floarea; 
la unele le face rău zgomotul; unele, zice 
autorul, au adevărate sincope când bubuie 
tunul. Cele mai multe plante simt influența 
eterului, morfinei și cocainei.

*
Din toate acestea autorul studiului 

de care am amintit conchide că Aristotel 
nu era departe de adevăr când vorbea de 
sufletul vegetalelor.

Cine dar vrea să aibă rezultate mul
țumitoare în cultura plantelor trebue să 
țină seama de constatările de mai sus, de 
cerințele, de sufletul lor. Și fiindcă planta 
ca și viețuitoarele animale, trăiește prin 
reproducere, trebue dar cultivată în ve
derea semințelor și a o nutri spre acest 
sfârșit; ea la rându-i va urma pe horti
cultor cu toată bunăvoința.

Și ori cât s’ar părea aceasta de pa
radoxal, de poetic și de imaginar, totuși 
așa e — și cel ce se va ocupa cu cultura 
plantelor va trebui mai întâi să se ocupe... 
(cum să-i zicem?) cu „educația» lor. Va 
trebui să țină seamă cultivatorul modern 
de temperamentul, de înclinațiile, de indi
vidualitatea și de mediu), care a produs pe 
cutare sau cutare specie.

O adevărată pedagogie nouă, mult 
mai complicată și mai adâncă decât acea 
cunoscută, tocmai fiindcă are încă multe 
dintre probleme neprecise...

Vom ceti în scurtă vreme nu că 
domnul cutare a fost numit grădinar, ci 
cam așa: „aflăm cu bucurie că amicul 
nostru, domnul N. a fost numit profesor 
de pedagogie pentru parcul orășelului 
nostru, lăsat în ruină și părăsire. Trans
mitem felicitările noastre distinsului hor
ticultor.»

M.

C o n v o c a r e.
Reuniunea femeilor române pentru 

ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săceie își va ținea adunarea sa generală 
conform dispoziției statutelor, Duminecă 
în 30 Noemvrie st. v — S-tul Andreiu — 
după prânz la 3 oare, în sala festivă a 
gimnaziului românesc din Brașov.

Invităm la aceasta adunare generală 
pe I’. T. membre alo Reuniunii.

Brașov, 21 Noemvrie v. 1908.
Fent.ru comitetul Reuniunii :

Balașa Blebea,' Dr. I. Blaga.
•presidents. secretai'.

Numărul jubiiar 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 și străinătate.

Venitul curat .ce va rezulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" seva da fondului jub ilar pen
tru ajutorarea ziariștilor români 
din Transilvania și Ungaria.

Bibliografie.
A apărut Nr. 346 din „Biblioteca pentru 
t >ț.iu ouotiuzând: „Pentru copii* cuvân
tări de Fdmondo de Amicis, traduse de 
d nu AL. Alexandrescu-Dorna.

De Amiois a fost unul din cei mai 
populari italieni. Scrierile sale au avut da
tul să captiveze toate straturile sociale și 
toate vârstele, căci deși sa adresează în 
particular copiilor, dar și oamenii maturi 
găsesc în ele o comoară de observații mi- 
uunate și un nesecat izvor de simțuri ale
se Cuore, cea mai renumită din operele 
lui De Amicis a avut uu succes extraor
dinar și nu există limbă cultă în tare să 
nu fi fost tradusă și să nu fi ajuns în sourt 
timp la mai multe ediții. „Cuvântările ce 
se publică în volumul acesta sunt o serie 
de discursuri ținute de D-i Amicis, consi
lier comunal al orașului Turin, cu prile
jul îrnpărțirvi premiilor la elevii și elevele 
școslelor din localitatea marelui scriitor 
italian. Din ele respiră dragostea lui nemă
surată pentru copii. Recomandăm cu multă 
căldură volumașul aoesta în special d lor 
învățători și institutori, pentrucă s’o răs- 
pândiasoă printre copii și s’o cetiască ei 
însu-și.

Prețul 30 bani. De vânzare la libră
ria „Gazetei14.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 5 Dec. Direcțiunea căi

lor ferate a primit ordin să țină ga
ta în permanență câte trei trenuri 
pentru transportul de trupe.

Sibiiu, 5 Dec. Eri a. plecat de 
aici un batalion de infanterie spre 
Bosnia.

Viena, 5 Dec. Dep. ceh național 
Klofac a fost eri bătut și dat afară 
de Germani din Rathauskeller, unde 
venise să prânzească.

Praga, 5 Dec. Dela proclamarea 
statarului domnește liniște.

Roma, 5 Decemvrie. Ședința de 
eri a camerei a fost foarte furtunoasă. 
In expozeul său ministrul Tittoni a 
luat poziție hotărâtă pe lângă tripla 
alianță și a declarat că retragerea 
trupelor austro-ungare din Sandjak 
este o adevărată jertfă adusă Italiei. 
In mijlocul unui mare zgomot s’a pri
mit cu 294 voturi contra 140 expo
zeul și s’a aprobat politica externă a 
ministrului Tittoni.

Glume.
Un pețitor se duce la un funcționar 

de bancă să-i propuie o partidă de însu
rătoare.

— Am pentru d-ta o fată cu 50.000 
lei zestre, am și una... cu 75.000 lei.

— E în zadar. Ți-am spus că nu mă 
J însor decât din dragoste.

— Și pe urmă, urmează pețitorul, am 
una cu 100.000 de lei.

Funcționarul rămâne pe gânduri.
— Ei, mă rog, tot n’o iubești încă?!...

*

Păcală. — Și când mă gândesc că 
acești scriitori sunt plătiți până la 20 de 
lei de linie.

Tândală. — O ! sunt alții cari câștigă 
mult mai mult.

Păcală. — Cine?
Tândală. — Ce-i cari fac linii ferate.

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

Dr. STEBXE H. OTBCU.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena

Consult ațiuni 
celebritățile medicale, cu specialiștii de la 

facultatea de medicină din Viena,

Telefon nr. 17065.

ogioa.se
Fent.ru
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Anunț de licitație.
în 14 și 15 Decemvrie st. n, 1908 se 

vor vinde cu licitație obiectele ce sau 
amanetat din 22 Sept. 1907 pănă in
clusive 9 Noemvrie 1907 și anume: 
sub numărul 12779 —1907 pănă inclu
sive cu Nr. 15059—1907, al căror 
termin au espirat și nu s’au rescurn- 
părat.

Licitația va avea ioc >n localul 
Casei de zăloage, de!a 8 oare pănă 
la 11 oare a. m. și în cas de lipsă 
dela 2 pănă la 4 oare p. m.

Obiectele, cari 9e vor vinde, sunt: 
Giuvaericale, Clasornice de aur și ar
gint și alle scule de aramă, Cioa e, 
Cositor, flanele, haine bărbătești și fe- 
meiesci, Cisine, Ghete și altele.

Vânzarea se face în bani gata.
Rescumpărarea sau înoirea ama

netelor se poate face numai cu o zi 
înainte de licitație.

în ziua vânzării cu licitație nu 
se permite nici înlr’un chip a pre
lungi amanetarea.

Brass6, 21 Noemvrie 1908.[3-3], Oficiul cassei ie amanetare din Brașov.

Be
în Blumăna, Strada Fântânei 49 
grajduri pentru 4 cai și o remisă 
pentru trăsuri. Informatiuni la Dr. 
Alexandru Străvoiu, Strada Vămei 28.

(426,1—1.)

IF N. GRĂDINA tO 
BRAȘOV, Strada neagră Nr. I.

Recomandă:
Cafea prăjită, Kig«- ă Cor. 3 20

» » » ,, n 4
71 ii » n n 4’80

Liqueruri fine Rum Jamska. lava 
Cuba. Diferite soiuri de Cognac 
în buteli, și tot felul de mă1 furi 1 

de băcănie.'

în fiecare ®i:
Knenwiirstel proaspeți.
Șuncă escelentă.
Costiță de porc fierte și nefierte. 

Cele mai fine
Cărnuri afumate (mezeluri) 

se capătă la 
H. G. ZEIDUER, 

Brașov, Strada His*scliei*.

)

fi 
fi 
a

ZF’in.n.cl.evtă la 1S7S.

Institui artistic fotografic 
JOSEF SCHULLER & SOHN 

mai înainte Leopold Adler, 
B8 A Ș © V, 

St'sda Porțd Nr. 14.

fi 

S

H

«Ol

Lucru solid. — Prețuri solide.

*

€ GEORGEE BUci 

croitor bărbătesc, 
Brașov, Strada Orfanilor Nr.

Confecționează: 
dostniue modiesmr.

Depozit de
Stofe veritabile englezești, |

7.

•XX3EX3OEXX33E3EX&E®
Sfâ-" deposit principal -Jî

«le

Galoci wMlli musti flin Petersiinrg 
Galoci Se gii și Șoșoni tiiBH'J reeuDioseutii «le clas» primă.

Cel mai bun mij'oo de apărare 
contra ucnozelei și frigului recomandă 
cu prețurile de concurență cele mai 

MF i e f t i si ea -w

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 4 Decembrie 1308 WILHELM SCHMIDTS,

0©O©©O9GO©S0e.0@O

Friedrich Bahmiiller,
cel mai mare deposit, de încălțăminte, 
SîrAșov, Sti-ncla Porții nr, 18, 

(382,8—12.) (în casa proprie).

Brașov, Strada Hirscher Nr. 6. (! 
fabsucavi' in: (

SALUĂ și CÂRNAȚARIE (Selcher) <
pvxs în. mișcare cn. motor. (j

Recomandă : Șuncă prima calitare, limbi a- d 
fumate, salamă, untuiă de ț orc, slănină ai - j 
mată. Ou deosebire specialitate de cârnați M 

<u hrean, așa numiți Krenwurstel. fi
Uomandele se esecută prompt și se espe- 2 

dei’Zâ cu poșta ori și unde. ț
Prețuri curente la cerere se trimit gratis. (J

B\Z\Z\ZW\ZSZXZ w
dWW'~'r~~itr~ ------ -

SĂNĂTATEA
0 o o
$

ffîașiie de cusut 
și p&rțile Soi- conastitutUive, 

fabricat indigen și din streinătate 
se capătă lucrate foarte bine și solid 
cu prețun-î foni-tc ieftine ia 

Michael Mooser,
3S. Brașov, Strada Porții 39.

S

este cea mai scumpă birefacere pentru 
Dame, se poate conserva, și cultiva folosind 

CORSET GRADEFRONT 
care este comod și modern.

se capătă după măsură sau gata mimai în
MAG.! 25I8f5Jfi*

Mhî B. GOLDSTEIN,
Confecționare de corsets spsciaRate

BRAȘOV, Strada Vămei Nr. 21

A' esura
seu 

greutatea

II

<’aIUw<e«.
Valuta 

în

Kor 1 ti-

1 II. L. Grâul eel mai frumos. 17 _
n Grâu mijlociu . . 16 —

Grâu mai slab . . . 15 —
Grâu amestecat 12 —
Săcară frumosă. 10 —

p Săcară mijlocia. . 9 60
ȘȘ Orz frumos .... 8 60

Orz mijlociu . . . 8 —
Ov$s frumos. . . 6 40
Oves mijlociu . . . 6 —
Cucuruz ................... 12 —
Mălaiu (meiu) . . 11 —
Ălazăre........................ 19 —
Linte ........................ 19 —
Fasole........................ 11 50

1» Sâmență de iu . . . 20 -
V» Sămenț.ă de cânepă . 16 —

Cartofi........................ 2 —
Măzâriche. .... —

! kilft Carue de vită . . 1 04
* Carne de porc . . . | 1 2C

Carne de berbece. — 72
10'1 kil Seu de vită ui’DspM . 40 --

» Ssu de vită topit , 62 —

IfraEBzelărH«“ lină ș3 de lux 
Brutărie, Vânzare de făină.

Brașov, Str. Alei 3, Str. Hirscher 2.
In fie care zi se capătă de 3-o i Tran

sele pro spete, și pane de easă.
Pâne neagră Graham prroaspăfă.
Cozonaci și Pizaneți proaspeți 

în fle-care zi.
La toate exposițiile unda au iuat parte, 

produsele mele au fost premiate cu cel din- 
tâiu preț. La expoziția din București din 
anul 1906 premiat cu inedii.Ua de argint.

0,01 C IM! 
(terfim și reci)

® se adresa anfescrisas 
^timînîstratiainL Sg? ©asoaS pig» 
teHcăH amd arauMcm mas 
s® odată 3® £a©e scă^omieaa'S 
esaj»® ?;î'esoe bis g3afeSâseas°ft®.
sa fac»! sssjsă îmsâte-eH'»

Aâmi istr. «Gazetei Transă

KERTSCH FRIGYES seu.
Agentura pentru mijlocirea de 
vânzări de ease și pământuri.

BRAȘOV, Strada Neagră Nr. 4. 
100 2000 jugăre resp. și 3000 de jugăre 
pământ la loc șes (împreună cu edificiile ? 
economice aparținătoare) în aprooiere de ț.- 
calea ferată sunt de d. t în arândă pe mai H 
mulți an> în comită.e'e: Treiscaune, Odor- 
heiu, Târnava-mare, Tu di-Arieș, Arad, fg 

Fagăraș și Cluj

de

i

Cel mai nou fl posit de mobile

BRAȘOV, Strada Hirsclier 7 
(sus raseSw 8u5 fiîAMsA 1W) 

cu prețurile cele mm ieftine.

Solid și elpgaut lucrate. — Se garautează 
durabilitatea. — Atelier de tapițer propriu. 
Lucrări none ș> ispa'-ațiuni prompt și culant.

Contra tusei, rBoșelei și catarului are efeet mai bun.
Bomboane Femeie

ale lui ilETiO
a se observă, ea la cumpărare să 
se ceaiă expres Bomboane Relhy, 
deoarece sunt multe imitații rele

2 Carton 6® bani.
Să cumpărăm numai

RETH¥ Pernele 3>omb©gîe!

i

eritabsie numai deca fie-care cutia este provătlută eu marca de 
------------ apărare iz lui ă. DROLL șî cu subscrierea sa. __________
Prin efectul de locuire durabilă al Prafiirilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți

lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
stipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoideior și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răsnândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii îucoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2-— Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judecătoresc».

Franziîrânntwein și sare a ini Moli.
Veritabil numai ducă fle-care sticlă este provăzute cu marca 
-----------------de scu’Tre și eu plumbul iuî A. Dfioll ____________

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin fras (frotat), alină 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rece ă. —

Preți:! unei entd originale- plunibate cor. 2.—.

S^puii de
Cel mai fin săpun dc copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți cor. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.80
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provăcțută cu marca de apărare A. Moli.----

Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. Tnclilauben 9
c. și reg. lurnisor al curții imperiale.

— Comande din provincia se efectuâză 4*ln>c prin rambursa postulă —
La deposits să se ceri anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca de apă

rare a lui A. M O L L.
Poposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor lioth și en gros la 

D. Fremios Nepoții

„ Gazeta Transilvaniei?4 cu numerul â 10 âleri 
es vinde la zaraful Dumitru Pup, la tutungerii de pe par
cul Rudolf și la Eremias Hepoții.

Am onoarea a aduce la cunoștința On public că am deschis uu magazin cu hijaBterâi eS’giBB0, 
argmt și csas&ff’gsfce sub firma ’X'lx- Brașov, Strada Porții nr. 57

Vis-ă-vis de Librăria „BRA.8bC)I LAPOKU. — Năsuința mea este aceea a câștiga încrederea Od. public prin un S81’VlC:fl Solid.
Atelier propriu de reparaturi. IswUe die iogjsdgiă se pregătesc ceS mai scaaH timșa dsagsă măsură. ------------

Cumpăr șnur veolxi-c., argint si pietri sc-a.rn.pe.

noa!

tipografia A. Murașianu, Brașov.

inedii.Ua

