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Amil otu m Budapesta.
S’a remarcat de astă-dată anul 

nou în Budapesta cu deos bire nu 
numai pentru greva ce au pus o în 
scenă social-democrații, ci și pentru 
cazul unic, că urările obicinuite, ce 
ie-a adus majoritatea parlamentară 
ministrului-președinte Wekerle și ce 
lorlalț membrii ai guvernului și feli
citările ce le-au adresat diferitele par
tide din coaliție șefilor ior, nu s’au 
terminat în acorduri armonice ca altă 
dată, destiiDuind astfel, că există o 
însemnată deosebire de vederi nu nu
mai între diferitele grupuri ah- majo
rității ci chiar în sânul guvernului cu 
privire la cestiunea. băncei și a con
cesiunilor militare. Dela datina de 
până acuma s’au depărtat de rândul 
acesta gratulanții și prin aceea, că 
un număr însemnat de membrii ai 
partidului independist au visitat și pe 
președintele Camerei, luiiu Jnsth, ca 
să-l felicite și pe ei oficial în rând cu 
miniștrii și șefii de partid.

Deputatul Csizmazia, care a sa
lutat guvernul în numele coaliției, a 
accentuat în vorbirea sa necesitatea, 
de a se folosi momentul iucetărei pri
vilegiului băncii austro-ungare, pentru 
<1 duce în împlinire înființa1 ea unei 
bănci independente ungare. A vorbit 
așadar, mai mult din punct de vedere 
independist, decât din acela ai coali
ției, căci se știe, că în coaliție sunt 
grupuri, ca partidul constituțional, cari 
consideră a fi în interesul țârii să se 
continue încă comuniunea băncii, Chiar 
și în sânul guvernului sunt vederile 
în privința aceasta deosebite, ceeace 
s’a și dat pe față, de Wekerle și Kos
suth în răspunsurile lor.

In cestiunea băncii, Wekerle vorbi 
de stăruințele sale pentru a asigura 
o procedere unanimă a guvernului, 
ear Kossuth a dat la alocuțiunea con
telui Arved Teleki espresiune sjeran- 
ței, că și în aceasta cestiune se va 
putea stabili în sânul cabinetului și 
între cabinet și majoritate . o înțele
gere unanimă.

De altă parte amintiții miniștrii 
s’au deosebit și în declarațiile ce le-au 
făcut relativ la banca independentă. 
Ce a zis Wekerle nu a mulțumit pe 
independiști, iar ceea ce a declarat- 
Kossuth i-a mulțumit numai pe ju
mătate. Acesta le-a spu», că trebue 
să fie câștigată pentru ideia băncii 
independente conluemrea binevoitoare 
a multor factori, așa că deocamdată 
nu se poate pronunța mai pe larg și 
deci — cere timp pentru o netedă 
soluțîune.

Nesatisfăcuți cu răsounsurile lui 
Wekerle și Kossuth, vr’o 30 de inde
pendiști în frunte cu Hollo, Bat- 
thanyi s’au dus la președintele came
rei Iusth, pe care l’au salutat ca pe 
purtătorul steagului partidului, care 
totdeauna vestește adevărul. Iusth 
fe-a răspuns, că numai așa se poate 
dobândi banca independentă, dacă cu 
toții vor stărui și lupta pentru reali
zarea principiilor partidului și vor în
vinge sau vor cădea cu aceste prin
cipii.

Gratulările de anul nou se pre
zintă așadară ca o demonstrațiune 
pentru postulatul băncii independente. 
Le-a întrat în cap independiștilor, să 
forțeze separarea băncii și cu greu 
vor putea fi capacități cu argumente 

I economice-financiare și de opoi t-u- 
I uitate.

Ne așteaptă vremuri grele. Stăm 
înaintea unor probleme mari ! a ex
clamat Wekerle. Și cam aeeiaș ton 
răsună și din depeșa, cu care contele 
Andrassy a muițâmit președintelui 
partidului constituțional pentru feli
citări. A mers cum a mers până 
acuma, dar de aci încolo se va ve
dea, dacă coaliția, care e departe de 
a fi de un cuget și de o simțire, este 
în stare să o ducă mai departe, re- 
soivând acele mari probleme.

! Se înțelege, că în vorbirile de 
anul dou nu s’a tratat numai de ces
tiunea băncii, ci de toate celelalte 
cestiuni, între cari cele mai de frunte ' 
sunt: Reforma electorală și aceea a j 
concesiunilor militare. In ce privește j 
legea electorală, Andrassy, autorul ei, ' 
e firește încântat de opera sa, prin 
care zice, că a căutat „calea de mij
loc" „în mijlocul periculoaselor exa
gerări". Viitorul cel mai apropiat va | 
dovedi, cine exagerează, cei ce com
bat proiectul său reacționar, ori An
drassy, care crede a putea ignora cu 
totul spiritul timpului'? Recunoaște 
însă și Andrassy, că sunt prospecte 
pentru „o mare luptă în jurul refor
mei electorale".

Dar oare —, ca să trecem la cea
laltă mare problemă,—în cestiunea 
concesiunilor militare, nu așteaptă pe 
cei din coaliție asemenea mari lupte? 
Wekerle a crezut, că va trece ușor 
peste cestiunile militare, dacă va zice, 
că afacerea privește numai pe „na
țiune" și Majestatea Sa regele și că 
curentele contrare nu pot sgudui în
crederea guvernului unguresc, că con
cesiunile militare se vor resolva paci- 
nic între Coroană și parlamentul un
gar. Kossuth de altă parte a crezut, : 
că a zis totul declarând, că cea mai ■ 
mare bunăvoință o întâmpină „nați
unea" la bătrânul monarch. Și unul 
și altul știe însă, că în realitate difi
cultățile, ce se opun dorințelor „na- 
țiunei" sunt mult mai mari, decât 
s’ar părea, așa că chiar și Coroana 
se va feri să treacă numai așa ușor 
peste ele.

Constelația anului nou, care mai 
stă și sub zodia unui apropiat răs- 
boiu, nu este nici-decum favorabilă 

(experimentelor, ce vrea să le mai 
facă coaliția. Dovadă, că despre fu
ziune nici măcar nu s’a făcut amin
tire în vorbirile de anul nou. Și to
tuși această fuziune avea după pla
nul celor dela guvern să fie ca pana 
ceea, prin care să se poată îndrepta 
și salva totul în favorul „guvernului 
național".

Serbarea Popazu.
Brașov, 22 Sept. v. 1908.

Cu demnitatea și pietatea, cu care 
se ovine a se sărbători memoria unui 
distins fiu al neamului nostru, Ro
mânii brașoveni au sărbătorit eri și 

i alaităeri centenarul nașterii fericitului 
episcop și protopop de odinioară a! 
Brașovului loan Popazu.

Mărețe și emoționante au fost 
serbările, precum mărețe, mișcătoare 
și instructive au fost adevărurile ce 
s’au desprins din discursurile de săr
bătoare ale oratorilor, în cari s’au scos 
în relief însușirile rare ale bărbatului, 
care în vremuri de grea cumpănă pen
tru poporul nostru, s’a făcut alăturea 
de aiți distinși fii ai neamului, apos
tolul redeșteptării, al b nefacerei, al 
jertfirei de sine, ai iubirei și dragos
tei între frați pentru ridicarea nea
mului din întunerec la lumină, din 
lanțurile sclaviei trupești și sufletești 
la libertate și la viată.

Fie ca învățăturile nerăsturna- 
bile și adevărurile adeseori dureroase, 
cari s’au rostit cu aceasta ocaziune 
de pe amvon și de pe catedra salei 
festive a școalei și cari oferă un 
material atât de bogat de medi- 
tare să pătrundă în suflatele Ro
mânilor brașoveni cu aceiași putere 
a convingerei și cu aceeași sinceritate, 
cu cari s’au spus, iar t vocarea în me
morie a faptelor neuitatului protopop șî 
episcop Popazu, servească-ne tuturora 
ca un îndemn spre o reculegere și spre 
înaintare pe calea adevărului, a lu- 
minei și a binelui comun!

Este cunoscut cetitorilor noștri pro
gramul, după care s’a arangeat această 
serbare aniversară. S’a putut vedea din a- 
cest program, că a fo.st vorba aicia de o 
serbare iară zgomot, care între zidurile 
școalei și a bisericei avea să dea dovadă 
de pietatea și recunoștința, ce-o păstrează 
Românii din acest vechiu oraș și centru 
romanesc neuitatului protopop de odi
nioară.

Lăsăm să urmeze un scurt raport 
despre decursul festivităților.

Serbarea școlară.

Sâmbătă la orele 6 seara s’a ținut în 
sala festivă a gimnaziului român serbarea 
școlară. Impozantul edificiu gimnazial stră
lucea în razele sutelor de luminări aprinse 
in toate ferestrile edificiului. In negura 
sării de iarnă, edificiul gimnazial părea ca 
un far de lumină, a cărui raze căutau să 
străbată greul întunerec, ce se lăsase pe 
pământ.

Programul serbărei școlare a trebuit 
în ultimul moment să sufere o schimbare 
în urma îmbolnăvirei subite a d-lui profe
sor G. Lima. In programele deja tipărite 
erau luate mai multe coruri studiate a- 
nume pentru această serbare, cari aveau 
să fie esecutate sub dirigența d-lui prof. 
Dima de cătră un imposant cor mixt al 
elevilor. Intre altele erau să se cânte și 
patru părți din «Cantata jubilară« cu a- 
companiament de pian. Imbolnăvindu-se 
d-1 Dima s’au luat grabnice disposiții, ca 
corul elevilor să fie înlocu t cu corul mixt 
al bisericei Sf. Nicolae sub conducerea 
d-lui înv. Nicolae Oancea, ca substitut al 
d-lui Dima.

La oarele 6'/4 serbarea și-a luat în
ceputul în presența unui public foarte nu- 
măros compus din toate straturile socie
tății brașovene în frunte cu preoții Dr. 
Saftu și Prișcu și membrii corpurilor pro
fesorale și învățătorești. S’a cântat mai 

întâia ^Irmosul Crăciumthii«, compoziția 
măiastră a d-lui prof. G. Dima. Prestațiu- 
nile corului bisericesc au fost la înălțime 
și au fost ridicate îndeosebi prin concursul 
distins al d nei Maria G. Dima, care a 
binevoit a cânta partia de soio-sopran din 
acest irmos.

In mijlocul unei tăceri pioase a urcat 
apoi tribuna festivă, care avea în dreapta 
și stânga chipurile în mărime naturală a 
fericiților archierei Șaguna și Popasu, d-1 
Andreiu Bârseamt, spre a-și rosti discursul 
festiv. Cu o voce vibratoare de emoțiunea 
momentului a început să ne vorbească 
distinsul orator, lăsând să treacă înaintea 
ochilor noștri sufletești faptele mari și 
neîntrecute ale înaintașilor noștri din se
colul trecut. Ceea-ce spunea d-1 prof. Bâr- 
seanu nu mai era un discurs festiv obici
nuit, ci a fost istoria Brașovului, istoria 
neamului cir nizuințele și suferințele băr
baților providențiali de pe vremuri în munca 
lor de a ridica un neam care gemea în în
tunerec, la lumină, la libertate. In colori 
vii oratorul ne-a zugrăvit vremurile, cari 
au premers ridicării școalelor din Brașov, 
munca titanică și p ină de abnegațiune 
pentru ridicarea acestor școale și în legă
tură cu aceste activitatea nebosită de 
apostol a lui Popasu pe toate terenele 
vieței rpmânești pănă la sfârșitul vieții sale.

Expunerile clare și precise ale ora
torului, întrețăsute și ilustrate cu scene și 
fapte mișcătoare de inimi din viața feri
citului Popasu, modul de predare și haina 
sărbătorească în care și-a îmbrăcat dis
cursul său, au produs o profundă impre- 
siune în numerosul auditor, căreia, la ter
minarea discursului s’a dat espresiune prin 
aplause și aclamări îndelungate la adresa 
d-lui prof. Bârseanu.

încetând aplauzele corul bisericesc a 
executat cu aceiași precisiune o altă com
poziție frumoasă a d-lui prof. Dima: „Ir-, 
moșul Bobolezei.“

Cu aceste s’a terminat serbarea șco
lară. La oarele 8 seara s’a făcut în bise
rica sf. Nicolae priveghiul, oficiând toți 
trei preoții bisericii. La priveghiu au asistat 
număros popor și o delegațiune a corpu
rilor didactice în frunte cu directorul gim
nazial V. Onitiu

Serviciul divin. Parastasul. Slujba la «Bra
dul lui Popazu*. împărțirea hainelor.

In dimineața zilei de Duminecă, Ro
mânii din Scheiu au fost chiemați la bise
rică de sunetul clopotelor și de detunătu
rile piulițelor așezate în grădina școalei 
din Prund, -erviciul divin a fost oficiat de 
toți preoții bisericii Sf. Nicolae. După Pri- 
ceasnă protopopul V. Voina a urcat am
vonul și a rostit o inimoasă predică, în 
care a preamărit memoria fericitului Po
pazu. A scos în deosebi la iveală dragos
tea nemărginită, care a nutrit’b neuitatul 
Popazu în sufletul său pănă la moarte 
față de poporul din Scheiu, a cărui bună
stare și fericire i-a zăcut atât de mult la 
inimă.

La sfârșitul liturghiei s’a oficiat pa
rastasul întru odich.ia de veci a lui Po
pazu, iar după cântarea «Vecinica pome
nirea preoții și număroșii parochieni din 
Scheiu și din Cetate au eșit în curtea 
bisericii Ia «bradul lui Popazu* plantat în 
parcul bisericei cu ocaziunea jubileului de 
50 ani de preoție ai lui Popazu, unde s’a ros
tit o rugăciune. Cântările liturgice și de 
parastas le-a esecutat <*u preciziune corul 
mixt al bisericei Sf. Nicolae.

Terminându-se serbările bisericești 
s’a împărțit colivă între cei presenți.

La oarele două după amiazi s’a iăcut 
împărțirea hainelor între elevii și elevele 
școalelor române primare. Despre această 
înălțătoare serbare vom aduce un raport 
mai amănunțit în numărul nostru de Cră
ciun, când vom reproduce în întregime și 
frumosul și importantul discurs al preșe
dintelui comitetului parochial Dr. V. Saftu, 
rostit cu această ocaziune. După termina-



Use-in a 2. G N Z ETA TRANSILVANIE!. Nr, 283—190?

rea ace^tei.Jserbări, Ia care s’au împărțit 
haine și încălțăminte în preț de vre-o 
4000 coroane, s’a distribuit și chipul foarte 
succes al fericitului episcop Popazu, exe
cutat în mod artistic.

Catastrofa din Italia,
Tot mai îngrozitoare se prezentă pri

veliștea ținuturilor încercate de cutremu
rul de pământ. După știri mai nouă nu
mărul morților trece peste 200,000. o ci
fră într’adevăr înspăimântătoare....

In toată Europa și America s’a por
nit acțiunea de salvare pentru alinarea 
durerilor grozave ale celor rămași pe dru
muri în dricul ernii. In toate statele se 
fac colecte de bani, premergând cu exem
ple capetele încoronate și din toate păr
țile lumii au pornit trenuri și vapoare la 
fața locului, aducând ajutoare în haine, 
alimente și bandage. In fruntea acțiunei 
de salvare merge regina Elena a Italiei, 
care zi și noapte veghează prin spitalele 
din Messina a căpătâiul bolnavilor, alinân- 
du-le durerile crâncene.

Cutremurele continuă și acuma, deși 
cu mai puțină putere. Ele produc însă din 
nou groază nebună între cei vii. O astfel 
de scenă s’a petrecut alaltăeri în Messina, 
când, simțindu-se un nou cutremur, cei 
răniți au sărit din paturi, ca să-și scape 
viața. Numai cu mare forță bolnavii au 
putut fi liniștiți și reținuți în paturi Cu 
aceasta ocaziune s’a ales și regina Elena 
cu niște sgărieturi mai ușoare la piept.

Scene grozave se petrec la împărți
rea hranei. Cei flămânzi se aruncă ca niște 
animale sălbatice asupra soldaților, ca să 
ajungă mai iute la un codru de pâne. Pen
tru restabilirea ordinei, soldații sunt no- 
voiți a împărți alimentele, apărându-se în 
contra mulțimei cu baionete și revolvere.

lată știrile cele mai nouă:
Atena, 3 Ianuarie. Camera a votat 

cu unanimitate un credit de o sută de 
mii de lei pentru victimele din Italia Gu
vernul a decis să trimită un cuirasat cu 
un transport de medici și ajutoare la Me- 
sina.

Zfowict, 3 ianuarie. Toate serbările cu 
ocaziunea carnavalului s’au interzis în 
toată Italia. Această măsură va avea de 
urmare o serie de mari falimente în lu
mea comercială.

Palermo, 3 Ianuarie. Știri din Mesina 
anunță că suveranii și-au amânat plecarea 
din acest oraș. Regele se interesează de 
aproape de opera de salvare. Sâmbătă su
veranii au voit să viziteze și alte locali
tăți distruse de pe coasta Calabriei, dar 
n’ati putut’o face din cauză că marea fiind 
înfuriată n’au putut debarca la Reggio.

Eri s’au scos de sub dărâmături fără 
să aibă alte răni decât simple contuziuni 
la cap și picioare, domnișoara Laureani; 
Sâmbătă s’au găsit sub dărâmături, viu, 
un maior. Cu multă greutate s’a putut da 
la o parte mormanele de pietri pănă ce 
maiorul a avut capul și trunchiul liber: 
dar de oare ce venise noaptea și nu era 
lumină, maiorul a rugat pe soldați să în
trerupă s Ivarea sa pănă a doua zi, și în 
adevăr eri dimineață maiorul a fost cu 
totul liberat.

Tot eri a fost scos de sub dărâmă
turi un copilaș îmbrăcat numai cu o că- 
mășuță și care stase timp de patru zile 
îngropat sub dărâmături, dar neatins. Lu
mea nu pricepe cum de a putut rezista 
frigului, foamei și setei.

Palermo. 3 Ianuarie. Incendiul este 
acum localizat pretutindeni. De trei zile 
ploaia cade mereu, inundând străzile, fâ- 
câudu-le impracticabile Seara, mari faruri 
electrice ale vapoarelor, ilum’nează maca
brul peisagiu Când și când se aud locuri 
de revolver: poliția și trupele împușcă 
câimi cari au turbat în număr foarte 
mare.

Neapole, 3 Ianuarie. In timpul opera
țiunilor de salvare 3 matrozi ruși au fost 
omorâți de zidurile, care au căzut peste 
ei. Matrozii ruși au dat tot ce au avut la 
ei pentru cei reftigiați, — chiar și man
talele lor. Din cauza aceasta multe din 
victimele supraviețuitoare erau îmbrăcate 
cu mantale de matrozi. O domnișoară a- 
vea uniforma unui ofițer.

Milano, 3 Ianuarie. Papa a dat ordin 
ca întâia sa ofrandă de 100,000 lire să fie 
sporită până la un milion, de unde se vor 
acorda ajutoare bănești, ajutoare alimen
tare, etc. Papa a comunicat prefectului că 
îi pune la dispoziție un spital pentru 500 
de răniți. Vaticanul i-a asupră-și toate 
cheltuielile.

New-York, 3 Ianuarie. Președintele 
Statelor -Unite va învita congresul, să acorde

un ajutor de 10 milioane de francipQwtxw popoarele balcanice au obținut grație Ru
victimile desastrului din Italia de Sud.

Borna, 3 Ianuarie. Ministrul Orlandi 
a trimes d-lui Gioiitti următoarea, depeșe 
din Messina : Timpul s'a îmbunătățit pu
țin, rGgele a plecat la Seiila și Bagnara, 

i dar marea agitată l’a împiedecat să de
barce. Regele a putut debarca la Cannitello, 
localitatea e complect distrusă, și apoi la 
San-Giovanni, unde condițiunile sunt în
spăimântătoare. Suveranul a vizitat bara- 
cele transformate în spitale, s’a dus apoi 
la Reggio ; aproape toți răniții din acest 
oraș au fost îmbarcați. Regele s’a înapo
iat la Messina unde ordinea în serviciul 
de salvare continuă a se organiza și a se 
îmbunătăți Serviciul de pansare al răniți- 
lor și de expediare în alț oraș continuă; 

' eri au plecat 3C00 răniți aproximativ. Se 
i speră că azi vor putea pleca un număr și 
| mai maro de răniți, Azi s’a început a se 
veni în ajutorul satelor din interior cari 
sunt fără merinde. Măsuri energice se iau 
contra celor ce pradă. Noaptea trecută la 
Reggio a avut loc ciocnire între prădători 
și forța publică; un bersaglier și un va
meș au pierit în luptă.

Regina îngrijește la spitale de răniți 
cu mare eroism. Eri seara un nou cutre
mur de pământ s’a produs provocând pa
nică în spital; Regina, cercând să împie
dece fuga desordonată a celor din spital, 
a suferit contuziuni la piept, din fericire 
fără importanță.

*

Peirea lumei. i
I

O doamnă care a putut să se refu- ' 
gieze, deși rănită, din Messina la Catta- 
nia, descrie astfel nenorocirea întâmplată: j 
Numai imaginea iadului se poato apropia 
de scenele petrecute la Messina. Când s’a 

. auzit prima sguduitură noi toți durmeam 
încă. Eu m’am deșteptat din cauza oscilării 
casei și scârțăitul ferestrelor, o secundă 
după aceea am fosr aruncată din pat. To
tul începea să se prăbușească și o ploaie 
torențială se porni pe neașteptate. Stri
găte disperate se auzeau, din toate păr
țile. Nici unul nu încerca să fugă; mie 
mi se părea că moartea mi-a înghețat sân
gele în vine. Fratele meu și sora mea 
erau cu mine, și eu mă țineam după ei, 
deși mobilele se răsturnau din toate păr
țile și no isbeau pricinuindu-mi rane grele. 
Amețită am ajuns în fine afară, foarte 
sumar îmbrăcată. Pe stradă am întâlnit 
sute de refugiați. Casele se clătinau încă, 
când iacă că marea se aruncă pe uscat. 
Era adevăratpeirea lumii. Valurile făceau 
un sgomot infernal și reflectau sinistru 
incendiul unui palat. Do-odată se auzi o 
bubuitură îngrozitoare, ce sgudui din nou 
orașul din temelii. Probabil trebue să fi 
explodat gazometrul. In fine am ajuns pe 
piața principală, pe care se îngrămădiseră 
ca la vre-o 2-3 mii de persoane, toate 
cuprinse de o panică mortală. Din ce s’a 
mai întâmplat, nu-mi aduc aminte decât 
de aceea, 
îngropate 
nat și nu

i

că o sută de persoane au fost 
sub ruinele caselor, eu am lesi- 
mai știam nimic.

iată 
ședințele

Și

Dela frați la frați.
textul te egramei trimisă de pre- 
cam'erei deputaților din Roma, 

ca răspuns la telegrama de simpatie 
condolențe, trimisă de camera română :

Președintelui camerei din R/mânia

>Mă fac interpretul sentimentelor de 
cea mai vie recunoștință a camerei ita
liene, pentru expresiunile do simpatie și 
de condolențe, pe cari adunarea deputaților 
români ni-le-a trimis prin dv.

sAmuțiți de durere în fața mormân
tului tragic și fumegând al fraților noștri 
din Sicilia și Calabria avem consolațiunea 
să știm că inima italiană vibrează în ecoul 
inimei universale și că în nenorocirea 
noastră iără exemplu națiunea română, 
soră și amică plânge cu noi împreună.®

Președintele camerei 
Macora.

I

Complicații! nile în Orient
Declarat lunile Ini M ilanovici -în Scup- 

cină. D-l Novacovici progresist, d-nii Pro- 
Ud, vechi radical. Stoianoin-£, tânăr ra
dical, interpelează guvernul întrebând ce a 
făcut în favoarea drepturilor poporului 
sârbesc și în special dacă guvernul a plo- 
dat pentru autonomia Bosniei și dacă a 
asigurat participarea Serbiei la conferența 
puterilor.

xMinistrul de externe, d-l Miiovanovici, 
luând cuvântul, relevă că acordul sârbo 
muntenegrean în aceste chestiuni este rea
lizat grație patriotismului principelui și 
poporului muntenegrean. Ministrul spune 
apoi: este o ironie amară a se zice că

i siei libertatea de care s’au bucurat del; 
j 1812 la 1876. Prima acțiune a Austro-Un 
gariei, care prin congresul din Berlin t 
fost instituită ca pază contra ambițiuniloi 
Rusiei în Balcani, a fost aservirea celo: 
două țări balcanice. Acuma trebuește să n< 
apărăm contra Austro-Ungariei, să împe- 
decăm înaintarea ei cătră marea Egee. 
Austro-Ungaria nu mai trebue să fie st'tt 
balcanic Situațiunea creată prin tratatul 
de Berlin poate fi îmbunătățită numai 
dacă Bosnia și Herțegovina vor primi <> 
deplină sau o semi-suveranitato sub con 
trolul Europei. Frontiera legitimă între 
Austro-Ungaria și Balcani trebue să ră
mână Sava și Dunărea. Dacă Austro-Un
garia își îndeplinește misiunea de a servi 
de legătură între popoarele germane ș 
popoarele romane, și slave, at linei statele 
din Balcani se vor putea ralia în jurul 
Austro-Ungariei, aceasta nu poate avea 
loc, însă dacă Austria vrea să useze de

' forța ei. Acoastă concordie ar putea domni 
definitiv numai dacă Austro-Ungaria so
cotește că fruntariile ce le avea pănă acum, 
sunt cele definitive.

D-l Miiovanovici 
încrederea parlamentului deoarece în 
tuațiunea internațională actuală, 
moment îutr’altul ar 
cari să necesiteze o 
acțiune din partea 
(Aplauze repetate).

Tinerii radicali

a încheiat cerând 
si- 

dintr’un 
putea obveni fapte 

deplină liberate de 
guvernului sârbesc.

și progresiștii păs- 
i trează o liniște demonstrativă. Vechii ra- 
j dicali și naționaliștii lipsesc dela ședință. 
D-l Novacodci luând apoi cuvântul zice : 
Serbia cu armele in mână trebue să spună 

i Europei ce îi lipsește spre a putea trăi. 
, (Aplauze).

»Politika« află că d-l Miiovanovici a 
\ primit ordinea de si în senzul înterpelăiei 
, și că în consecință cabinetul Velimirovicî 
■ va rămânea în funcțiune.3
I 
i

ir

Boicotul din Turcia în contra pro
duselor și mărfurilor din Austro-Ungaria 
devine din ce în ce tot mai pronunțat și 
ostil, in loc ca să slăbească și scadă. Se 
întâmplă multe excese, față cu cari auto
ritățile turcești stau cu manile încrucișate. 
Marchizul Pallavicini a făcut din nou se
rioase remonstrări la guvernul Sultanului. 
El a arătat cum mișcarea desfrânată și 
ilegală de boicot dă naștere unor excese 
și violențe, în contra cărora autoritățile 
nu fac nici un pas. Ambasadorul Pallavicini 
a mai declarat, că Austro-Ungaria a fost 
pănă acuma cu cruțare, dar dacă se vor 
mai repeți incidente de acestea, ele pot. 
aduce după sine consecințe serioase.

La posta din Mersina d. e. a lost 
maltratat un hamal, care ducea n spinare 
pachete de postă din Austro-Ungaria. Și 
ace>t incident a dat prilegiu lui Pallavicini 
de a protesta. Parte din excesele de cari 
vorbim mai sus sunt însă și de natură 
mai gravă. Ele atacă chiar vaza monar- 
chiei noastre. Așa de pildă întâmplări e 
din Beyrut, unde a fost bombardată cu 
pietrii clădirea consulatului Austro-Ungar, 

iidu-se și sfărâmându-se tablele cu 
sub ferestrile ei.

smulg
vulturul cu 2 capete de

Guvernul sârbesc a
l-ioane și jum. cartușe
Herrnsdat (Belgia-). Furnizarea se va face 
contra numerar, înainte de luna lui Mar- 
tio viitor.

comandat 2 mi 
si uruite arme în

*
Bandele sârbești. Forța bandelor sâr

bești actualmente nu trece peste 400 de 
inși. Cartierul principal este în Valjevo, 
unde se află locotenentul Obanovici, fost 
adjutant al regelui. Acolo sunt vre-o 12-1 
de voluntari, dintre cari jumătate sunt 
Sârbi din Macedonia. La Zornik se găsește 
banda voivodului Sokolivici tare de vre-o 
20 de inși; în Srebenvici e voivodul Scop- 
janici, din Koretz, cu 15 inși ; în Lovniza 
e căpitanul Nenadovici cu o bandă de 25 
de inși. In lwanitza este de asemenea o 
bandă sub comanda haiducului Stojanovici. 
Alte bande se mai găsesc la Kragujevatz 
precum și în alte orașe. Aflliații bandelor 
trăiesc pe la particulari, cari binevoiesc 
să-i întrețină, și, mai primesc afară de 
aceasta dela comitetul apărării 
pe săptămână câte 3 dinari și 

naționale 
jumătate.

♦
Comitetul junilor turci are de cuget 

a pune în lucrare în toată Turcia un șir 
de protestări contra anexiunei insulei 
Creta. Din cauza atitudinei Greciei fală 
cu Greta, Otomanii voiesc să introducă un 
boicot și în contra Grecilor. Dacă se va 
dovedi, că guvernul grecesc și regele 
George sunt direct amestecați în complotul 
pentru anexiunea Cretei, atunci, scrie »Ieni 
Gazetta®, trebue să-i supunem unui boicot 

mult mai aspru decât acela în contra 
Austriacilor.

»
In timpul din urmă agitațiunea ce se 

face în Rusia contra Austro-Ungariei, a 
luat dimensiuni foarte mari. E deci remar
cabil curajul ce l’a avut publicistul Gri- 
nebski, de a ținea în societatea litorară 
lin Petersburg o conferență, în care a 
condamnat cu asprime această agitațiune 
contra Austro-Ungariei, declarând că. pan
slavismul amenință Rusia cu serioase pe
ricole.

Dela Teatral Național.
București, 15 Decemvrie 1908

Noutatea săptămânei trecute, sau 
piesa favorită pe scena 'Teatrului Național 
in această săptămână, a fost „Rivala" de 
Kistemaeckers și Delard, traducere de 
Brălescu Voinești.

E una din piesele de salon în stil 
francez, o dramă modernă în adevăratul 
înțeles al cuvântului, darmodernă nu prin 
nivelul puțin moral la care e coborâtă 
viața modernă în astfel de piese (cari 
uneori și-au avut trecerea și la Teatrul 
Național) Oricât caz ar căuta să se facă 
cu realismul în arta dramatică în special 
ca și în artă în general, nu se va putea 
trece anumite hotare ale așa numitei 
conștiințe publice sau mai pe scurt, nu se 
va putea trece peste morală în curent^ Și 

I vecinie va fi o morală; dacă nu întot- 
I doauna aceeași, va fi însă vecinie o morală, 
cure se va întemeia pe aeeleaș motive, 
care va avea vecinie acelaș isvor.

i *
Sunt întotdeauna în societatea ora- 

' șelar mari pături, car d n pricini ce nu 
se pot analiza aici, aleargă vecinie dună 
ceva nou în teatru.

Sufletul acestor — să le zicem mai 
I bine — categorii sociale nu mai așteaptă 
' poate nimic dela avere, pe caro cu toate 
' că pe zi ce trece o heltuesc cu mai ne- 
; bună furie, n’o mai pot prețui; nu mai 
I așteaptă nimic dela ranguri, dacă lo-au 
i trecut pe toate; sunt oameni, biruiți toți 
| de aparența biruinței în toate minciunile 
I sociale, și convenționale. Acești oameni for- 
j mează adevărate clase sociale, de bogați, 
I de financiari, de intelectuali penzionați 
(cu toate că pot fi tineri) și obosiți. O 
nouă morală, o nouă stiintă a vi tei cu 
anturajul ei de percepte ocrotitoare, o nouă 
artă (cu pretenții serioase) se pune în 
serviciul acestei categorii sociale, formată 
la rându-i din amestecul unor elemente 
atât de deo-ebite. Și acest nou fel de a 
înțelege morala sau arta, ca și amorala 
în artă®, își croiază apostolii săi, cum a 
creiat pe Bernstein, pe evreul Bernstein, 
Parisul.

Și întotdeauna mediul social, coborât 
moralmente, va creia din sânul său ta
lente cu inspirați moralmente colorite.— 
Și alte medii sociale cu moravuri curate, 
cu credințe, cu speranțe, vor creia talente, 
și se vor încerca din nou să clădeas ă 
aceea ce au dărimat alții, vor încerca din 
nou să unească adevărul cu idealismul, 
înălțând, iar nu coborând sufletele.

sjc

In » Rivala* ni-se desfășură dinainte 
o dramă modernă, care se petrece în casa 
unui sculptor. O tânără fată strică o casă. 
Dar iată împrejurările: Un sculptor, prin 
o muncă neobsiiă zi și noapte, dar în de
osebi prin talentul său, reușește să-și câș
tige un nume frumos, ți atât prin ajuto
rul daltei, dar ma1 ales prin căsătorie e- 
junge la o înfloritoare stare materială; a 
iubit, stimat și apreciat de cei dimprejur, 
dar e cu o caldă iubire înconjurat de so
ția lui, care știe să-i prețuiască în deosebi 
talentul.

împrejurările (ruina lor materială) 
fac pe niște rude ale lor să le între în 
casă în mai multe rânduri și pentru tim
puri mai îndelungi; tatăl și o tânără fată 
violinistă distinsă. Sculptorul e fermec.it, 
cântecul ei din vioară îl farmecă, frumse- 
ția ei îl face să-și piardă capul ; e trist, 
această iubire îl îndepărtează de arta lui. 
Dar tânăra muzicantă, e înconjurată și de 
atenția unui baron, cu cinstea lui specială 
de om de afaceri, de iubirea curată a u- 
nui alt om, care-și cheltuise aproape toată 
averea, dar al cărui suflet rămăsese tot 
bun și naiv. Nivelul moral al dramei e 
mult ridicat prin tăria prin care această 
fată respinge pe toți acești oameni. Dar 
artistul, sculptorul, el însuși captivat, o 
captivează — și victima e soția lui, care 
rămâne cu o rană adâncă in inimă, nefe
ricită pentru toată viața. E ceva care pare 
chiar moral în rătăcirea acestui sot: Măr-1 
turisirea cătră propria lui soție a păcatu
lui ce-1 săvârșește, a nedreptății ce-o co-

fermec.it


Nr. 283--1908. G A ZiE TA TRANSILVANIEI.
11 Pagina 3.

mite zilnic față de oa, de soția lui. re- 
înușcarea lui neputincioasă, chipul lui de 
învins îți deșteaptă mila. Dar cu cele mai 
calde vorbe, cu cele mai sfâșietoare ac
cente do durere și de iubire, soția nu-1 
mai poate îndupleca pe soț, care vrea să 
plece cu iubita, cu care poartă de câteva 
luni legături. Nici cu amintirea ceasurilor 
de muncă fericită în atelierul său nu-1 
poate reține. Da această amintire îl răs- 
vrăteșt.e împotriva muncei lui de odini
oară, împotriva operei mai noui caro-i stă 
în față: o fată visătoare — și într’un ac
ces de revoltă împotriva acelei întrupări, 
fără viață, fără lumina ochiului și a gân
dirii, împotriva acestei întrupări, căreia 
n’a putut să-i dea nimic din talentul său, 
operă, care i-a răpit atâtea zile din viață, 
dar el nu i a puiuț da ei nici o viață — 
într’un acces de furie îi sfărâmă capul.

*
După mai bine de un an de rătăcire 

msă, după-ce a pierdut și plins copilul, pe 
;are i-1 dăduse iubirea, se întoarce mai 
nvins decât cum plecase, ca să-și mai re- 
radă încă odată căminul părăsit. Dar se 
ntoarce cu teamă, întră noaptea pe furiș 
Jitie »acasă«, dar lotuși se întreabă, unde 
i deasă..

Cu toată paza lui soția îl surprinde 
a tovărășia unui bun prietin al casei, do 
idinioară. Ei își mai vorbesc, se iubesc 
ncă, dar sunt atâtea ziduri cari s’au ri- 
licat între ei, și chiar legea i-a des
părțit...

Actul acesta e cel din urmă. E nu- 
aai un fel do morală. Și pare chiar de 
risos. Și tocmai din pricina acestui act 
nai, care slăbește acțiunea și tiu aduce 
3va nou, nu adună elementele dramei, ci 
ar’ cil le risipește și le slăbește greută
ți — dm pricina acestui act final, mai 
mit decât din pricina altor lipsuri ale 
lesei. »Rivala«, nu va putea să aibă câti
mea pieselor favorite din stagiunea acea- 
a,-ca: Falimentul. fiaidelberyul de altă- 
'ttă, Institutorii etc

Iti schimb această dramă a pus în 
ddență un nou talent dramatic în rolul 
nerei fete, talentul în adevăr snrprinză- 
r ai d-rei Tina Barbu, de care am mai 
nint.it, la Iunie, cu prilejul reprezentației 
• examen dată de absolvenții ultimului 
i ai conservatorului la Teatrul Liric.

R. C.

-■ 22 Decemvrie v.
PcniaMrea mstronoliinlui A^drshi ’nr. 

Șagtma și a Episcopului Ioan Popasu, 
săvârșit cu mare solemnitate Sâmbătă 

20 Decemvrie v. și în Lugoj de cătră 
spărțamântul învățătorilor confesional 
i tractiil Lugojului. La oarele 9 s’a ce
rat un parastas solemn în biserică de 
toțimea locală, după care învățătorii 
fiți au trecut în spațioasa sala a școa- 

unde președintele despărțământului 
0. U. Dr. George Popovici a deschis 
ința prin un discurs festiv. Corul ele- 
•r, sub conducerea bravul ii învățător 
xandru Onae, a .xecutatfrumosul »fmn 
iv« a lui Z. Bolti, după care d-1 învă- 
>r G. Joandrea și-a cetit operatul său 
>re viața marelui Șaguna. Prelegerea 
îtică cu acelaș obiect a d-lui învățător 
o a fost la înălțime. După aceasta se 
e lai constituirea biroului, realegându- 
H'v iin biroul col vechiu.

Fds imigrarea felicitărilor ile anul 
prin donaiium la masa studenților 
ani din Brașov.

Di’ G. Venter 5 cor. D-na Balașa St 
ea 1<> cor. Nic. Dima 20 cor. P. Per
ii cor. I. Petrovici 2 cor. P. Dima 3 

Dr. St. Stinghe 2 coi’. Nic Bogdan 2 
Dr. T. Bunea 2 cor. A. Ciortea 2 cor. 
udiu 2 cor. Ip. Ilasievici 4 cor. N. 
?he 2 cor. Gh. Chelariu 4 cor. Axente 
;iu 2 cor.

România pentru victimele din Calabria, 
eccaria d’Incisa, ministrul italiei la 
rești a primit suma de 10.000 lei din 
■a M. S. Reyelui Carol pentru victi- 
înspăimântătoarei catastrofe din Ita- 
Suveranul a însoțit acest dar cu o 
iare călduroasă, prin care își exprimă, 
încă părere de rău pentru marea ne- 
•ire ce a izbit Italia.
Consiliul Băncei naționale a votat 
de 10,000 Ici pentru victimele groaz- 
catastrofe din Italia de sud. Banca 
îală va deschide și o listă de sub- 
ie.
Ca urmare la telegrama do condo- 

trimisă Regelui italiei de Regelo 
a primit următorul răspuns: »Buna 

legramă m’a încredințat odată mai 
de amiciția ta fidelă și călduroasă 
ie mine și de țara mea. atât de în

cercată; crf inima pătrunsă de tristeță =-i 
recunoștință, îti mulțumesc în mod viu« 
Vittorio Emannuele.

Comitetul Crucei Roșii a Doamnelor 
din România a lansat un apel călduros 
pentru colectarea de bani în favorul celor 
nenorociți.

Gassier la filiala »Aibinei« din Brașov 
a fost numitd-1 Anastase Boiu, funcționar 
la centrala »Albitiei« din Sibiiu.

Sinod protOpO'-eSG oprit- In Septem
vrie avea să se țină la Miercurea (1. Sibiiu) 
sinodul protopopesc al preoțimei gr. or 
române din acel tract, dar a fost, precum 
știm, oprit pe cuvânt că nu s’a anunțat 
mai înainte autorității politice, după cum 
reclamă ordonanța ministrului de interne 
Dând protopopul apel contra acestei voi 
nicii, a desființat vice-comitele comitatului 
Sibiiu aceasta opreliște pe cuvânt, că si
noadele protopopești. bazate pe Statutul 
Organic, nu se pot conzîdera ca adunări 
poporale.

„Marii binefăcători4 ai poporului din 
Scheiu profesorii A V ateu și N. Sulică au escelat 
prin absență atât la serbarea școlară cât și la ser
viciul divin și la împărțirea hainelor. Deasemenea 
și protopopul Brașovului Voina a ținut să ab
senteze dela serbarea școlară și dela serbarea îm- 
părțirei hainelor. Fără comentar !

Convocare. Toți membrii reuniunii 
de înmormântare din Zernesli, se con
voacă conform §. 11, 14 și 18 din statute 
la 6-a adunare generală ce să va ținea 
la 10 Ianuarie 1909 st. n. la oarele 1 d. 
amiazi în localul destinat spre aceasta.

Lucrările adunării generale sunt: 1. 
raportul comitetului administrativ. 2. re
vizuirea socotelilor pe anul 1908. 3. ale
gerea ofi. ialilor pe un nou period de 3 
ani și anume a directorului, secretarului, 
cassarului și a 12 membrii din comitetul 
administrativ. Zerneșli, în 1 Ianuarie *909. 
N. Garoiu, director. Sperches, secretar.

AviZ La filialii institutului -bEconomuhi 
din Gherla a fost numit în ședința dela 
31 Decemvrie 1908 jurisconsult al filialei 
Domnul Dr. Cornel Rus, advocat în Gh rla, 
care în această calitate fare parte din co
mitetul do cenzură prezidiat de dirigentul 
filialei, in urma acestei numiri dirigentul 
de până acum al filialei Dumnui Nicolau 
Tincu, în considerarea relațiunilor de afi
nitate, în care se află cil Domnul Dr. 
Cornel Rus, a văzut incompatibil postul 
său și dorind de a înlătura chiar și apa
rența unui nepotism, a stăruit pe lângă 
direcțiunea institutului să i-se primească 
r'-tragerea dela conducerea filialei. Apre- 
țiind acest motiv direcțiunea a primit ab- 
zicerea Domnului Nicolau Tincu, hotărând 
să-i exprime mulțumită protocolară pentru 
înflorirea filialei noastre din Gherla. Di- 
r oțiunea „Economului".

Concurs Devenind vacant postul de 
oficiant la biroul orășenesc de cir ulaiiune 
pentru străini, s’a deschis pentru ocuparea 
acestui post concurs cu terminal de expi
rare 20 Ianuar st. n. 1909. Dela cei ce 
voiesc a ocupa acest post se recere să 
cunoască perfect cele 3 limbi ale țării cât, 
și împrejurările locale și ale jurului. Con- 
curenții la acest post pot primi inforinațiuni 
mai detailate dela președintele comitetului 
de circuiațiune pentru streini, d 1 senator 
Friedrich Fabricios. căruia concurent,ii la 
acest post au sa înmanueze in persoană 
suplicele lor până Ia terminal 20 [anuar 
n. 1909.

Răspândirea limbilor străine culte. 
Din cei 400 do milioane de inși cari vor
besc cele mai principiile limbi moderne: 
germana, engleza, iran eza, italiana, spa
niola. purtugez», sau rusă, 27 la șutii vor
besc englezește, deci mai mulți de :/4; în 
rândul al doilea vino limba, germană cu 
18’7 la sută; apoi franceză cu 12 la sută; 
spaniola cu 10 la sută; italiana cu 8 la 
sută și portugheza cu 3 la sută.

0 budincă enormă. Un statistician 
curios (nu știm dacă o fi adevărat) a fă
cut socoteala budincilor, cari se mănâncă 
în Londra cu prilejul primei zile de Cră
ciun. Rezultatele sunt uimitoare. Statisti
cian^ a calculat, că dacă ar strânve la 
un loc toate budincile, cari s’au mâncat 
in anul acesta, am avea o budincă e iormă 
de 15 metri înălțime, cu un diametru de 
20 metri, și un’cubaj de 3475 de metri 
cubi. Pentru o astfel de budincă, curiosul 
statistician crede că ar trebui cel puțin 
un milion de ouă și 50,000 de chilograme 
dezahar. Inchipuiți-vă câte lemne ar fi tre
buit pentru încălzirea unui astfel de cup
tor! E nostim statisticianu! englez.

NECROLOG. Subscrișii cu inima înfrân- 
ă do durere facem cunoscută trecerea 
lin viață a mult iubitului nostru soț,tată, 
.rate, moș și socru Ioan N. Grozea 
iiroprielar, care și-a dat blândul său suflei 
n mâniie a tot Puternicului Duminecă în 

3 Ianuarie st. n a. c. în etate de 75 ds 
ani, și al fericitei sale căsătorii de 50 ani 
împărtășit fiind ca bun creștin ce s’a do
vedit cu Sfintele Taine. Rămășițele pă 
■nuntești ale scumpului defunct se vor ri 
-iica dela locuința sa și se vor depune 
spre vecinică odihnă. în cimiterul biserice 
•omâne greco-cat. din Tohanul-vechiu, în 

9 Ianuarie st., n. 1909 la oara 1 după a- 
miazi

Tohanul-vechiu, în 4 Ianuarie n. 1909 
Fie-i țărâna ușoară și memoria binecu
vântată !

Nicolae Grozea pensionist, ca frate: 
Elena Grozea născ. Clococean, ca soție; 
George I. Grozea, ca fiu; Elena Grozea 
>ăsc Radu, ca noră; loan și Marioara 
Strâmta născ Grozea, Nicolae G. Grozea 
ca nepoți; Vaier Strâmtu ca strănepot.

Invitare.
Reuniun»a femeilor române pmlru 

ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele aranjază în presără anului nou, 
31 Dec. v. (13 lan n.), voind a-și sărbători 
aniversarea de 25 ani de viață, un

Festival artistic
cu un program ales, și după aceea o 

Petrecere cu dans.
Comitetul Reuniunii învită în modul 

! acesta cu dragoste frățească pe P. T. pu- 
| blic românesc din Brașov și jur, atât la 
festival cât și la petrecere și 1 roagă a se 
presenta în număr frumos cu aceasta oca- 
siune, spre ridicarea acestei serbări româ
nești.

Alte invitări speciale nu se mai tri
met. Atât f stivalu! cât și petrecerea se 
țin în reduta orașului Brașov. începutul e 
ia 8 oare sara.

Brașov, în 21 Decemvrie v. 1908.
In numele comitetului Reuniunii:

Balașa Blebea. Dr. Iosif Blaga,
presid ntă. secretar.

4 Ianuarie. O expediție de 
ajutoare din partea societății vieneze 
voluntare de salvare cu trei fargoane 
pentru bucătărie și mari cantități de 
merinde de sub conducerea doctoru
lui Oharas a plecat la fața locului 
catastrofei în Italia.

București, 4 Iau. Corpurile Ie-’ 
giuitoare an luat vacanță pană la 12 
Ianuarie v. 1909.

BilCîirgȘtî, 4 I«n. firi s’a făcut 
în București alegerea a trei deputați 
în colegiul II. Pentru aceste trei lo
curi au pus câte trei candidați par
tidul liberal, partidul c<mservator-ju- 
nimistși pirtidul coservator democrat. 
Lupta a io-t fonte aprigă Totuși, 
grație unsurilor prerazate de lege, 
ciocnirile au fost evitate și alegerea 
s’a făcut în regulă Neîntruniind nici 
unul din cand dați majoritatea ab
solută de voturi, biroul a declarat 
balotaj pentru toate cele trei mandate. 
Alegerea de balotaj se va face Du
minecă 28 Dec. v. Din 4757 votanți 
înscriși au votat 3155 alegători. 62 
voturi au fost anulate. Voturile s’au
împărțit astfel. Pentru candidații par
tidului liberal : Dr. Buicliu 844, H. 
Theodorachi 1005 și I. N. Cezărescu 
.9.9/ voturi. Candidații partidului con
servator: M. Desliu 10B6, Dr Leo'nte 

și D. Dobrescu .972. Candidații 
partidului conservator-democrat J N. 
Eleva 1223. B. Păitineanu 1048 și 
Ioan Th. Floroscu 1049 voturi.

La Romanați a fost ales deputat 
la colegiul 111 liberalul C. Șuculescu cu 
881 voturi fiiță de conservatorul-de- 
mocrat St. Popp (466 voturi).

ROffla, 4 Ianuarie. Suveranii Ita
liei au sosit eri la Roma.

BSFlîn, 4 Ianuarie. Se crede, că 
numărul Germanilor, cari au fost vic
timele catastrofei din Messina, trece 
de 500.

Loiîdl’a, 4 Ianuarie. Din Messina 
se comunică: Sinuciderii sunt colosal 
de numeroase din cauză că mai toți 
cei scăpați de catastrofă sunt atinși 
de alieuație mentală. Ospiciile sunt 
pline Deputatul Tonciano negăsindu-și 
nevasta a înebunit. Apoi a devenit 
furios și a fost nevoie să i se pună 
cămașa de forță. Bancherul Sevini ne
găsindu-și soția s’a împușcat. Soția 
sa a fost însă salvată pe un vapor. 
Xceasta aflând că soțul ei s’a împuș
cat a înebunit. Conzulul englez a fost 
găsit cu picioarele sfărâmate ținân- 
du-ș1 fetița în brațe.

Romii, 4 Ianuarie. Arhiepiscopul 
Messinei, care era crezut mort, a fost 
salvat. El povestește că în momen
tul catastrofei se afla în capelă. Orice 
incercare de salvare era imposibilă, 
toate eșirile fiind astupate. înaltul 
prelat inghenunch e în fața icoanei lui 
Christos, unde ramase câteva zile 
până în momentul când a fost salvat. 
Spunând atunci că este arhiepiscop, 
salvatorii l’au crezut nebun.

NOfipOle, 4 Ianuarie. Mortalitatea 
între ramți e foarte mare din cauză, 
că au stat zile întregi sub dărâmă
turi cu rănile deschise și fără nici o 
îngrijire, așa că s’au declarat infecții.

1) 1 v e r s e.
i

Goethe șl cutremurul din Messina 
deia 1783. Goethe era la curtea dela Wei
mar ; aici a simțit el marele cutremur de 
la Messina din 1783. In miezul nopței își 

i chiamă servitorul și îl întreabă, dacă nu 
a văzut ceva pe cer. Servitorul răspunde 
negativ, tot așa și un soldat, care făcea 
paza palatului. Ascultă, zise Goethe servi- 

, torului său, noi sau avem acum un cutre- 
, mur, sau o să avem unul cât de curând.

A doua zi și-a povestit observațiile sale 
și la curte, dar spusele sale n’au fost luate 
în serios. Peste puțin timp trebuia însă 
să se adeverească, că poetul avea dreptate. 
După o săptămână veni știrea că o parte 
a Messinei a fost nimicită de cutremur. 
Mai târziu Goethe a vizitat în persoană 
Messina. A găsit neatinsă numai biserica 
și mănăstirea iezuiților.

Bibliografie.
Bl. O. losif. „Zorile* Dramă, istorică 

in nouă acte și în versuri. Prețul 1 cor. 
(10 b. porto).

„P. Jspirescu* Povestirile unohiașului 
s'fLtos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. E iiția II din opere 
comp!*'?. Teatru I.

I)j cuprmsnl urrnă'or:
„Șoldsti Viteazul11, Mama Anghelușa1*, „Har

well Boccegiul-1, „Ulevetici’*, „Sandu Napoilă“, „Su
rugiul", „Iun Păpușariul“, „Cucoana Chirița" 
„Barbu Lăutarii4’, „Paraponisiră1 „Kera Nastasia* 
„Haimana", „GAiră-Cască44, „-'ian Coviguriul", 
„ ivandiera4', „Păcală și Pândită , „Scara măței“ 
,0raiu nou", Harță Râzășu „! ta:nășagul“, ,;Pea- 
tra din casă41, „Nunta țărănească^', „Chiriță la 

I Iași'4, „Chirițu în Provincie'.
Prețui 1 cor. 50 b. (2) biți port)

Proprietar: Dr. Aurei Mureșiana 
Redactor respons : Victor Brsmsmt

și tușea dispar curând folosind

Eniuîsiunea Scott
care are un efect alinător și întări
tor, cu gust plăcut, că toți aceia, 
cari nu pot mistui untura de pește 

, obicinuită, iau
Enuds’unea Scott 

cu ușurința și plăcere. 
Afară de aceasta Emul- 

' ■ i siunea Scott e mult mai4,.% •• •" prnncioasa. (6)

a, a'*c8.;— scsfxir'.il — 
ca țemn <îp garanție

>>. țn ee -lu>
S.-'O.”.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bar»i.

Se capătă în toate 
farmaciile.

nint.it


Părută. 4. 'i A Z A i <*. T K A Is S L * a is J xs i. S». 283. 1908.

Cassa de păstrare (reuniune') în Seliște

Convocare!
P. '. Membrii Cassei de păs

trare (reuniune) în Seliate se con
voacă la ședința

Adunărei generale extraordinare, 
conform §. 15 din statutele reuniu- 
nei pe Vneri în 2(15j Lmuarie a. c. 
la 10 oare a. rn. în sala școalei gr 
or. române din Seliște, pe lângă ur
mătorul

PROGRAM:

t

- ■■■■’'•■ ■

Doi birtași
Se caută unul pentru Restaupan- 

nou v.idit în Cohalm, proprieta- 
„ECONOMIEI", institut de cre-

hd 
tea 
dit și economii cu localități frumoase
2 camere de pasageri, gbețariu, curte 
mare cu grajduri și șoproane, gră
dină frumoasă cu popicărie, credenz 
de vară, per 1 Februarie 1909 și

altul per 1 Aprilie 1909. eventual 
și mai nainte pentru primirea, bir
tului comunal „La coroană" în Co- 
halm Se cere ca birtași sa fie ii.itti- 
ligjnți, să poată depune o cauțiune 
și să conducă o bucătărie bună.

Berăna din FeldLara:
FBOIW TCTY.

Dă informații și D I tMHAEL FiOTH, 
în Co ha lm.
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I. Trenul
II. Trenul 

111. Treimi

PROPIO ELEGANTE.
SI DE KUN?^ 

«i ?■- C01.0B1.
'L ’A

CoTfq)tur^ Adrese,
Circulare, Scrisori

i>t. Iotă indziftita-

1. Deschiderea și constituirea 
adunării generale.

2. Modificarea statutelor ri u- 
niunii

3. Propunerea direcțiunii pentru 
sporirea părților fundamentale.

Dm șediiița Doecțiund Cassei 
de păstrare reuniunei în Săiiște, ți
nută la 2 Ianuarie 190 L

Oarrctiuneat

ieteî Brașov
1.909.

a se observă, ea la cumpărare să 
se ceară expres B.imbaane Refhy, 
deoarece sunt multe imitații, rele

§ ©artfîm Se) Ssaaas.
Să cumpărăm numai 

RETHY Pernele bombânel!

Despărțământ! psntnr Dame;
balton scurt de postav,

de iarnă K

»
ti
39

7>
7
n
n
n
51

1*

})

! J

v li r e u 1 i
Dn 4 Iii)iiAri“ n.

Bmcnote rom. Oinap. 18.66 
Argint român „ 18 50
Lire turcesc! » 21 4
Scris, fonc.Albim? 5% K’0 —

2 51% 
19 04 
11.20

117.20

„Gazeta Transilvaniei
se pot fa co ori si când po timp mai 
îndelungat sau lunare.

Balton scurt de postav 
de iarnă

Balton rii ț’hi'-' prese.t
Buton cu pui' d ■ mă’aso 
Ba't n cu lili.Hiâ
Mumab- d'- teatru 
Costume
Bocii1 sinsiratcp
Bi'to.nu e 'ie i'op'i 
Manta O d'- ■'<>; it 
Bb.'.-ie de flanelă 
B’U't’ de ci-tifea

■ Capeți.' de fl^neb?
B a colier

Bs’așowg
K*rețuri ffiste.

20—
25—
45—
60—
40—
26 —
10—
12—
10 —
4 — 

IC— 
12—
5—

Despărțământul pt bărbați:
Costume de Chevio și

Camgarn K 21—-
Buhoane d^ iarnă ,, 22 — 
Bâltoane de iarnă scurte ., 16— 

„ 20-
„ 15— 
„ 16— 
„ ?-

Baltoano ulster
Costum fin
Balton de iarnă fin 
Costum de copii 
Balton de iarnă de copii 
Bunde pentru oraș 
Bunde de voiaj
Balton seurt
Pantaloni de
Pantaloni de
Pantaloni, de

fabrică da spălat șl curățat în mod chemic, Kolozsvăr. 
Spală și cal ă albituri femeiești șb bărbați

aju orul mașineior iecbcice moderne, fcarte frumos ©urâad 
și pe W.Mg’ăi prețurile cele mai moderate. 
Primește penfirn C'irațit în mod oh^mi *. vestmime femeiești 

bărbătești, materi d mătase, ț-sături și obiecte de lux etc.
Reprezentanți în Brașov la

Strada Weag- ă «9, (^FeRete-utraa)» — TeSeâtm ®2 
um e se | r mesa obiecție pe lâ. gă revers, și în ce! mai scurt 
timp se remap uiază Tot acolo se căpătă și reg strul prețurilor. 
(431,10--.10.) S^aeSneSarea «fi exjuesSares» gfi’&Uuite.

Plecam si sosirea tronurilor h stal m. og. în Brasov.
Valabil â:n 1 0:t. st. n. 1908 și până. în 1 Main st. 2. 1909..

Înecarea trenurilor din Brașov.
Dda Srașsv la l ud posta:

1. Trenul mixt la ora 5-z)6 min. dimiu.
H. Tr. accei. (peste Ciușiu) la 6. 2'45 m. p.m. 
iii. Trenul de pers, ia ora 7'30 min s«ira..
IV. Tr. acciel. p. A iad ia. orele 10'26 ui. sera.
V. Tr. accel. p. Arad la orele 6 05 min. dun.

Deia Brasov ia Biwureseî:»
L Trenul de persons la ora 3'20 

II. Trenul mixt la orele 12’00 ci.
«IL Trenul accei. la ora 2T9 min.

(ce vine po la Ciușiu).
IV. Tren mixt la Orele 7’47 sera, *

* t&rc- circulă, nvitiui l.-< l'jiLLftl .
V. Tren accel. 'a orele 4 59 min. dimin.* 

(* până la 15 Noemviio.l
I i așov la Kfizdi-Osoriwiy Bereczk 

și Ciuc-Gbîfflas:
de pers, la otm 5.15 rain, dim.* 
mixt ia ora 8'41 min. a. m.^ 
de per. ia ora 3'06 m. p. m.

(are ltgfttuiii. cu. C'iuc-Sz«-reda .
IV. Tren de pnrs. la rele 7 00 m. sera.* 

au legătură n .mai la Szepszi-Szt.-G orgy)
felti Brașov la Zârnesd (gara EartolGUîeii!)

1, Trenul mixt la ora 8'40 mit! a. ur.
if. Trenul mixt la om 4 16 min, p. i.-,.-, 

Hi. Tren mixt la or

Bria
I. Tren

II. Tren
III Tren
(are legătură pănă
IV. Tu i) ia ei a
V. Tren la or-'

* 9 4(; sera.

gara SartoLonieiu ia Făgăraș; 
de pers, la ora 4'37 tu n. dimiti.
la ora 7 77 in.nute dmm ața.* 
la o>a 10’> miinit' p. m.

a Niigyszeben sos. 8-A9 seara). 
3 27 tu D ■)' e p. te.:‘: 
5 17 wp. tn.

I* pană la Feketejialom.)

Sosirea trenurilor în Brașov;
Deia Budapesta la Brașcv :

L Tren ace. p Arad la orele 4'52 m. clim.
Trenul.de persona la ora 7'12
Tr. accsl. peste Olușiti !a 6.
Trenul mixt la ora 8 50 min. serii.
Trenul accel. la ora 10 00 seara.

Deta Bucurase! la Brașov :
Treu. de pers, la ora 7’28 min. dimui. 

(ti'.imai dela Brebi.-.I).
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m.
Trenul mixt, la ora 9’18 min. sera 
Trenul “ c-l la ora 10 14 m n seara 

(* până la 15 Noemvrie).
Dala Bereezk-Kezdi-OșGî'lwiu și Ciuc-Gh m»s 

la Era1 >y<i:
Trenul de persone la or». 8 '6 m. dim ’ 

(sire legătură cu Ciuc-Serada;
Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.* 
Trenul mixt, la ra 6'33 m. sera. 
Tre.o mixt, ia orele ui-08 m. sera.

(* au legătură ou Cine Gr imes).

Dela Zârnasd la Brașov (gir. Barto’ema 
i. Trenul mixt la ora 7’12 min. dim.

II. Trenul mixt ia ora 1’39 min. p. m,
IU. Treu mixt In 6fa. 7 07 «era.

DUa Făgăraș la gara Bartulom iu:
I. Tren la. ora. 6’41. rnin dimineața.
II. Tren

III. Tren
IV. I'ren
V. T en

9 38 ruin. a. m S: 
ll-53 miu. a. tn.
6 ?8 minute p. m.*
9 41 miu'-te seat a.

I
ora
ora
ora
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i* deia b’eketelialom.)
t i

Is&salsâ
est ^abilteient este provedut cu. c 
intecoe tehnice și tend bine asorud 

ictere 
posițiune de a 

o romntitadme șiii b

ARTISTICE

1

IM mOTE
AUR AWGIXr Ș5. COLOS t.

1 E SfiHN'fÂ,
TOR.A -I 0IDACT1CE

de litere din cele mai moderne 
pute eșecuta on-ce 
acurateța, precum.: 

iî£GLSp£ ș» 
pnntra iote dwciiîe de ssrviditrî.

.E3±.

fijiv. v»»** -L, nw.MfwtvB

pWobke.
ini.m, i>17 VÎ8JT1 »M‘. F ‘./TI- '’«foATE

JNDITSTRIAL.E, HOTELURI 
j-î RESTAURANTE.

PRETURI-CURRNTE DIVERSE 
BILETE Dfc mOMENTABI. 
îse ■primesc ui biaro^l 

ni Xr. 30, în ©ta
in. curte. — Prstirfe moderate.

uin afarâ rugăm a le adresa la 
Tipografia A MUKEȘIANIJ, Brajo’-

lisitedte eventuate 
rahei, Brașov Tergns W 
înderept 

i/’jinandele

Jtezeta Trans lvauier u numeral â 10 flh 
vnd'.* Ia zaraful Dumitra f’up, la tutungerii de pe p; 

cui Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia. A. Mureșianu, Brașov.

Trenul.de

