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GAZETA apare în fiecare zi
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ABONA^^

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Gu 1 Octomvrie st. v. 1907

se deschide nou abonament pe cuartalul ul
tim al anului, la care Invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

ĂDMINISTRÂȚIUNEA.

Joia roșie.
Așa este numită în Budapesta 

ziua de 10 Octomvrie pentru care 
partidul social-democrat din Ungaria 
pregătește de mult o mare demon
strație în favorul votului universal. 
„Joia roșie" o numesc dela steagul 
roșu al internaționalei, sub a cărei 
auspicii se face mișcarea de acuma. 
Pănă Dumineca trecută s’a fost pro
nunțat muncitorimea din 131 orașe 
provinciale pentru manifestația plă
nuită la 10 Octomvrie și pentru îd- 

cetarea muncei în ziua aceasta, ală- 
turându-se la acțiunea partidului so
cial-democrat. In aceste orașe ca și 
în Budapesta se va resimți mișcarea 
muncitorilor organizați mai învederat 
prin faptul, că Joi nu vor apare 
ziarele.

Demonstrația pentru votul uni
versal avea să-și găsească după planul 
celor ce o pun la cale punctul ei de 
culminare în capitală înaintea parla
mentului. Era hotărât să se facă la 
10 Octomvrie priu stradele capitalei 
o procesiune a lucrătorilor, având de

FCILETONUL »GAZ. TRANS.*

Cum se iubesc pasările.
Henri Coupin.

Dacă au pasările în viața lor un timp 
fericit, acela e primăvara, când ele își fac 
curte, une-ori întreruptă de ciorovăială, 
însă în tot-deauna veselă și delicată. Se 
poate zice că în acest timp ele se folosesc 
de toate talentele lor pentruca să încăl
zească mai mult; în vreme ce penele lor 
devin din ce în ce mai frumoase și mai 
strălucitoare, cântecul lor câștigă modula- 
țiuni de o dulceață nesfârșită. In vreme 
ce bărbătușii se urmăresc și se ceartă, fe- 
meiusele rămân pasive. Și numai dupăce 
unul și-a înlăturat vrășmașul, femeiușa se 
joacă cu alesul său.

Atunci, în frunziș, se aud cântecele de 
iubire atât de mult cântate de poeți, acel 
solo al bărbătușuluî, la care luând parte și 
femela îl transformă adesea în duo. Cei 
doi tovarăși se urmăresc, se ciugulesc la 
ciocuri, în acelaș timp femela cochetează 
și face nazuri ca să fie mai mult dorită. 
Nici o femeie din lume — zice Montegazza 
— nu are grozava rafinerie a unei iemele 
de canar, care se face că refuză în fața 
îndrăsnelei tovarășului său. Nenumăratele 
chipuri ce au femeile de-a ascunde un »da« 
printr’un »nu« sunt nimica față de coche

scop cu deosebire de a demonstra 
înaintea parlamentului.

Această procesiune a fost oprită 
de poliție, ear în urma recursului a- 
ranjatorilor socialiști la ministru de 
interne, acesta a aprobat deciziunea 
negativă a autorității polițiale prin 
rescriptul său cu data de 6 Octom
vrie.

In legătură cu aceasta interzicere 
s’au luat măsurile cele mai severe 
pentru ca poliția de stat din Buda
pesta să fie mobilizată în ziua de 10 
Octomvrie și tot personalul ei să fie 
în permanență dela 51/2 dimineață 
până seara târziu. Totodată s’au dat 
poruncile din partea comandei mili
tare pentruca în acea zi miliția să 
fie consignată în casărmi.

In genere social-democrații nu 
se pot mângâia măcar că măsurile 
lor luate in vederea demonstrației 
pentru votul universal, ar fi tolerate 
în liniște de cătră autoritățile publice, 
căci unde nu mai se poate aceste pun 
piedeci și se silesc a le zădărnici.

Intr’o adunare a partidului so
cial-democrat, ce s’a ținut Duminecă 
în păduricea orășenească din Buda- 
peșta și la care au luat parte mai 
multe mii de lucrători, s’a plâns 
unul din vorbitori amar asupra „po
liticei dușmane lucrătorilor*' a guver
nului și a parlamentului. Mai ales con
tra ministrului de interne conte An- 
drassy, pe care îl numesc „contele ne
gru", se îndreaptă mânia socialiștilor. 
S’au și auzit în adunare strigăte: „Jos 
cu contele negru!", în urma cărora 
comisarul poliției a amenințat că, dacă 
se vor mai repeta, va disolva aduna
rea. In rezoluțiunea ce au votat’o, so
cialiștii se plâng, că nici un guvern 
unguresc nu a călcat în picioare drep
tul de întrunire al lucrătorilor ca gu
vernul de față și că ministrul de in
terne nu le permite înființarea de 
reuniuni nouă specialiste, ba în timp 
de câteva luni a suspendat 350 de 
filiale ale reuniune!. Adunarea a enun
țat în fine că toate aceste stări asu-
tăria rafinată, de încercările de fugă pre
făcută, de mușcăturile și de miile de șme
cherii ale sexului femenin animal.

La papagali monogamia domnește în 
tot-deauna, căci rămân uniți toată viața 
pe câtă vreme, în general, bărbătușii altor 
grupe își schimbă soțiile în flecare an. Pa
pagalii nu cântă, dar în momentele de iu
bire strigă — și încă mai tare ca de obi- 
ceiu ; aceea ce este felul lor de ași arăta 
»starea sufletească*. Când simt căldura 
primăverii se mângâie și se ciugiulesc. — 
Se iubesc și ele vor s’o probeze. Nimic nu 
este mai plăcut spre pildă decât să privești 
la mângăelile și sărutările — cred termi- 
nul corespunzător — ce-și dăruesc canarii. 
Poeții, zice Schomburgk, nesocotesc prie- 
tinia dulce ce leagă pe soții acestei specii; 
în felul acesta au ales turturica ca simboi 
ai iubirii idilice. Și cu toate acestea, cât 
de inferioară este aceasta în această pri
vință canarului! Intre soți domnește cea 
mai perfectă armonie; voința și acțiunea 
lor sunt totdeauna de acord. Când mă
nâncă una, cealaltă face acelaș lucru; una 
se scaldă, cealaltă face acelaș lucru ; băr- 
bătușul strigă, iemela răspunde în unison; 
una este bolnavă, tovarășa o îngrijește și 
o nutrește.^Se știe că aceste pasări nu se 
pot ține în captivitate decât pereche ; ace
lea cari sunt însoțite nu trăesc decât rar 

pritoare nu vor putea înceta decât 
atunci când va fi introdus votul uni
versal, egal și secret, etc. și a ales 
deputăția care va așterne prezidentu
lui camerei memorandul lucrătorilor 
în ziua de 10 Octomvrie.

Și-au dat silința cei dela condu
cerea partidului socialist de a câștiga 
și pe împiegații drumurilor de fier 
ale statului pentru demonstrația de 
Joi. Guvernul însă a desfășurat o 
mare activitate și și-a pus în cum
pănă toată autoritatea spre a împie
deca aceasta. S’a apelat la împiegații 
căilor ferate în numele tricolorului 
național, fiind provocați să nu lase 
ca acest tricolor, să fie învins de 
steagul roșu al Internaționalei. Con
tele Teodor Batthyany mai ales cere 
dela împiegații căilor ferate să facă, 
ceea-ce vor face „lucrătorii patriotici", 
a căror Associație a decis să nu se 
alăture la demonstrația de Joi.

Batthyany ca și toți partizanii 
guvernului pretind că demonstrația 
dela 10 Octomvrie n’are înțeles fiind
că „votnl universal ar fi asigurat, 
fără de a mai fi lipsă de încetarea 
muncei, de adunări poporele și de 
procesiuni demonstrative." Mai zice că 
Austria, tocmai acuma când se tra
tează de încheierna pactului, va fo
losi încetarea muncei economicește în 
contra Ungariei.

In punctul din urmă poate să 
aibă ceva rezon contele koșuthist, dar 
în ce privește votul universal este o 
îndrăzneală prea mare din parte-i a 
susține, că introducerea lui în Unga
ria și așa ar fi asigurată, după-ce se 
știe cum se luptă cei din tovărășia 
coaliției cu mâni și cu picioare de a 
zădărnici votul universal, sau de a-1 
poci și reduce la nimica toată.

Orice s’ăr zice deci despre agi
tațiile socialiștilor și scopurile lor 
finale, în cazul de față nimic nu poate 
răsturna îndreptățirea agitației, ce au 
pus’o la cale pentru a reclama și a 
urgita introducerea votului universal, 
după moartea tovarășei sale: merită cu 
drept cuvânt numele de ^nedespărțite*.

Papagalii mari de India însă le întrec 
pe acestea în această privință. Intr’o zi, 
povestea d’Azara, un vânător, la o milă de 
orașul Paraguay, împușcă un papagal din 
aceștia și-l atașă la șeaua calului său. To
varășul victimei urmă pe vânător până în 
casă, în mijlocul orașului, se repezi pe ca
davru fără a voi să-l părăsească, rămase 
mai multe zile în același loc și în cele din 
urmă se lăsă să fie.prins cu mâna.

Oricine, în grădinile zoologice, a pu
tut contempla chipul în care un anume 
soi de canari își fac curte și se ciugulesc 
fără încetare: bărbătușul, zice Devon, este 
modelul bărbatului, după cum femela e 
modelul soției. El nu se ocupă decât de 
tovarășa sa fără să dea atenția cea mai 
mică celorlalte iemele ; în totdeauna este 
zelos și cu atențiune pentru ea. Așezat pe 
o rămurea la intrarea cuibului îi cântă 
cântece ; în timp ce ea face ouă, el o nu
trește cu îngrijire. Nici odată nu e trist 
sau tăcut. Animalele atât de iubitoare de 
bună samă sunt foarte geloase.

Un iubitor de pasări avea două pă- 
rechi de papagali. Cei doi bărbătuși mu
riră și ’n scurt timp s’a putut procura unul. 
Cele două văduve trăiau până aci în cea 
mai bună înțelegere; dar sosirea noului 
bărbat schimbă armonia. Cele două iemele 
erau alături când întră bărbătușul în coli- 

care e periclitat din cauza uneltirilor 
șovinismului estrem, excluzivist și a- 
supritor al celor dela putere.

Kossuth despre pact. La banchetul dini 
KOrmend, dat cu ocasiunea inaugurăre 
monumentului lui Ludovic Kossuth, mi
nistrul de comerciu Francisc Kossuth a 
vorbit în toastul său și despre pact, care 
tocmai în preseară se încheiase prealabil 
de cătră ambele guverne ale monarchiei. 
Kossuth a zis între altele: Am tratat în 
niște împrejurări foarte grele, dar punctul 
de vedere al nostru, al majorității națiunii, 
al partidului independist nu l’am abando
nat. Pactul e favorabil atât pentru Un
garia cât și pentru Austria (Lucru mare!) 
Toate pretensiunile drepte, ce au putut fi 
ridicate în împrejurările de față din partea 
Ungariei și a Austriei, au fost satisfăcute. 
Dea Dumnezeu ca pactul să asigure pentru 
cei zece ani următori o desvoltarepacinică 
a patriei noastre și ca urmașii noștri să-și 
păstreze ceea-ce am creat noi, fără de a 
fi cu invidie făță de Austria pentru ceea ce 
a primit, fiindcă avantagele unilaterale nu 
însemnă pace, ci ură, nu înseamnă lucru 
pacinic, ci luptă distrugătoare. Pactul este 
între împrejurările date bun pentru noi și 
bun pentru Austria. Aceasta firește a' tre
buit să fie așa, pentru ca pactul să corăs- 
pundă țintei sale și să asigure o desvol- 
tare pacinică ambelor state.

Toastul lui Kossuth a fost primit cu 
vii aplauze.

Efectele încheierei pactului, știrea în- 
cheierei definitive a Compromisului austro- 
ungar a produs pretutindeni o adâncă im
presie, care nu se resimte mai bine ca în 
piața efectelor. Consecința marelui eveni
ment se văd la Bursă, unde cursul rentei 
ungare s’a ridicat deodată la 94.40 (unu 
la sută).

înțelegerea definitivă asupra Com
promisului a avut drept urmare o creștere 
considerabilă și labursa efectelor din Viena. 
Creditul austriac s’a ridicat ia 653 coroane 
(9 coroane mai mult) creditul ungar se 
urcase la 771 cor., și numai la știrea de
spre îmbolnăvirea monarchului a scăzut la 
768 coroane (13 mai mult) iar . renta un
gară la 94 cor. (jum. mai mult).

Indenpedenții estremi și pactul. *a 
Nap», organul estremilor independiști, zice 
într’un articol intitulat «Cuie de coșbiug»: 
«Astăzi încă nu ne răsvrătim, astăzi încă 
vie. II priviră cu atenție. Acesta le privi 
fără să miște și scoase un strigăt de che
mare, la care răspunse una dintre femele. 
Repetă strigătul și îndată femela se ală
tura de el ca lângă un soț de muită vreme 
așteptat. Cealaltă femelă privea lin’ștită ; 
dar când noua păreche se alătură de ea, de
veni furioasă, se repezi asupra fostei to
varășe, se agăță de coada ei și-i smulse 
penele. Mai târziu se aduse încă un băr- 
bătuș dar, nu se știe de ce, ea nu voi să-l 
primească și ca o fată tomnatică, ducea o 
viață tristă și pustie.

* * *
Gelozia se observă de altfel la multe 

alte pasări, spre pildă Ia acea bijuterie îna
ripată, numită pasăre-muscă. Une-ori ace
stea se bat până ce una din ele cade ră
pusă în nesimțire. Pentru ași arăta înfo
carea, bărbătușul se umflă în pene, își um- 
fllă gâtul; joacă din aripi, se învârtește în 
jurul femelei și sboară cu iuțeală pe o 
floare, apoi revine cu ciocul plin ca să-și 
nutrească iubita ; se arată față de ea cu 
o dulceață nemărginită și-i face vânt cu 
aripioarele. Ea primește cu recunoștință 
aceste dovezi de iubire ; îndrăsneala și 
stăruințele bărbătușului cresc; deschide 
lupta tiranului, urmărește rândunica până 
in cuibul său, apoi săltând vesel se îna
poiază ca să se așeze alături de tovarășa 
sa. Toate aceste dovezi de delicateță, de 



nil punem funia după grumazii guvernu
lui, astăzi cumpănim întâmplările pactului 
numai cu liniște rece ca ghiața, etc.» Mai 
departa zice : «Leia succes dar Austriaci- 
lor». Și cvota pe care o capătă urcată și 
altele—banca au lăsat’o încă să fie ches
tiune pendentă, va veni și rândul ei — și 
le va succede curând a o avea și pe a- 
ceasta Austriacilor— dar ce ne succede și 
nouă odată? Austriacul se ’ntoarce cu bu
zunarele sale pline de bani—pentru ce a 
mai lăsat, se va mai întoarce odată—Aus
triacul duce banii, Francises Kossuth, însă 
se cufundă în frazeologii, ce nu plătesc nici 
o lăscaie. Astfel însă cinstit guvern nu 
va putea merge multă vreme, căci de nu 
vom mai avea bani—ce vom mai mânca ?

Ministrul reg ung. de interne a res
pins recursul înaintat de conducerea par
tidului social democrat în contra oprirei 
cortegiului demonstrativ din ziua de 10 
Octomvrie. Precum se anunță socialiștii 
sunt firm deciși a defila în fața parla
mentului.

Gauza hăncei ungare. Sub acest titlu 
»Magyarorszâg«, organul lui Hollo comu
nică, că’ la încheierea pactului guvernul 
ungar și-a rezervat dreptul de a înființa 
la finele anului 1910 o bancă de note un
gară independentă. Nu peste mult banca 
austro-ungară va ținea adunarea ei gene
rală; aceasta va cere dela ambele guverne 
dualiste prelungirea privelegiului ei, care 
expiră la 31 Decembuie 1910. Dieta ungară 
— presupune Hollo ca sigur — nu va 
consimți la prelungire și va cere bancă 
independentă. Va să zică după informația 
numitului ziar chestiunea băncii a rămas 
in suspenso la învoiala de Sâmbătă, fiind 
scoasă din complexul pactului, ceeace a- 
deverește și corespondentul lui »N. Fr. 
Presses.

Dieta BllCOVinei. In una din ședințele 
dietei bucovinene, ținută săptămâna tre
cută, deputatul A. Onciul a motivat pro
punerea sa pentru parcelarea moșiilor 
fondului religionar și vinderea lor pe sama 
țăranilor. Propunerea dep. Onciul s’a tran
spus spre studiarea secției financiare 
dietale. 

Marina militară a României.
Din discursul d-lui general Averescu, mi

nistrul de războiu al României, rostit Ia botezul 
celor 12 noui vase de războiu prin Maj. Sa Regele 
Carol în portul dela Galați.

...«Primul vas de războiu de care a 
dispus țara după Unirea Principatelor a 
fost «România», botezat la Giurgiu în ziua 
de 2 August 1864. Acest bastiment, pro
venit din transformarea unui vechiu re
morcher, purta numele de vas de războiu 
mai mult numai pentru că era armat cu 
două tunuri și pentrucă avea un echipaj 
militar de 32 oameni ; în realitate îusă era 
departe, chiar pe acele timpuri, de a co
respunde titlului său. Acelaș lucru se poate 
spune și de iachtul «Ștefan-cel-Mare», cu 
care a fost înzestrată flotila în anul 1867.

Adevăratul punct de plecare, adevă
ratul sâmbure din care s’a desvoltat ma
rina noastră militară, încet dar constant, 
iubire, de credință, de îndrăsneală pe cari 
bărbătușu) le arată față de tovarășa lui, 
toată stăruința cu care o înconjoară sunt 
lucruri cari se pot vedea și admira, dar cu 
neputință de descris.

Pasărea-muscă e foarte geloasă. Doi 
bărbătuși de aceeași specie nu pot trăi in 
pace ; îndată ce s’au văzut a și început 
lupta. Sunt unii cari numai decât atacă 
pe acei ce se apropie; unii, cari nu pot 
să sufere prezența chiar și a altor pasări. 
S’a vorbit adesea de înfocarea lor răsboi- 
nică și s’ar părea imposibil ca doi bărbă
tuși din aceeași specie să viziteze în ace
lași timp florile aceluiași tufiș. Intr’o zi 
am azistat la o astfel de luptă, care a fost 
mai arzătoare și mai lungă ca de obiceiu.

Era într’o grădină unde erau doi co
păcei înfloriți. De câte-va zile o pasăre- 
muscă vizita regulat unul dintre cei doi 
copăcei. Intr’o dimineață, în același timp, 
so mai arată încă una. Numai decât înce
pură a se urmări printre ramuri repezin- 
du se cu turbare una asupra alteia. Se 
auzea sunetul aripelor, se rostogoleau în 
vârtejul luptei până aproape de pământ. 
Mișcările le erau atât de iuți că nu puteau 
fi urmărite. In cele din urmă se apucară 
cu ciocul și amândouă căzură. După ce se 
desfăcură una urmări pe cealaltă până la 
o sută de pași, apoi mândră de victorie 
se înapoie la copăcel, se puse pe o ramură 
și făcu să i se audă vocea. După câte va 
minute însă dușmana sa revenia țipând și 
lupta începu din nou.

(Va urma.)

trebue considerată ranoniera «Fulgerul», 
botezată în 1874, la Giurgiu, de Majestatea 
Voastră, și împrejurul căreia s’au grupat 
vasele «România» și «Ștefan-cel-Mare». lua 
11 Octomvrie 1885 acest mic mănunchiu, 
acest început de flotilă, pentru prima oară 
se formează în unitate tactică navală în o 
mică divizie și părăsește Galațul pentru a 
merge să execute tragerea de artilerie la 
mare. La ducere, «Fulgerul», cu iuțeala Iui 
de 8 mile, poartă falnic pavilionul de răz
boiu al României în porturile Constanța, 
Sulina și Tulcea, iar la întoarcere, după 
executarea tragerii la Oceacof, întreaga 
diviziune se abate pela Tu!cea, unde a fost 
primită de autoritățile imperiale otomane 
după toate regulele de politeță interna
țională obicinuite în asemenea îmfrejurări. 
Pentiu condițiunile politice, în cari ne gă
seam în acea vreme, acest fapt simplu și 
natural în sine avea o importanță din cele 
mai mari. El făcea parte din acele acte 
mărețe, cari, sub înțeleaptă călăuzire a 
Majestăței Voastre marii noștri bărbați 
de stat îndrumau, cu un patriotism mai 
presus de orice recunoștință și de orice 
laudă, țara spre neatârnarea ei politică.

In timpul războiului Independenței, 
dacă materialul flotilei nu i-a permis o ac
țiune pe apă, personalul său in schimb a 
putut fi întrebuințat la bateriile zise de 
coa-tă, ridicate la Calafat. Din aceste ba
terii a pornit prima detunătură, prin care 
Domnitorul României anunță redeșteptarea 
noastră militară și neatârnarea noastră 
politică.

In urma războiului flotila a fost spo
rită în 1880 cu canoniera «Grivița» și nu 
târziu apoi cu bricul «Mircea» și 5 șalupe 
cu aburi pentru poliția pe Dunăre. In tim
pul războiului dintre Bulgaria ți Serbia, 
flotila noastră având a executa această 
poliție pe Dunăre, în condițiuni mult mai 
grele ca cele obișnuite, s’a putut constata 
că mijloacele de cari d spunea erau cu de
săvârșire neîndestulătoare pentru o acțiune 
serioasă militară.

S’a votat, de aceia, chiar în acelaș 
an, 1885, legea de organizare a flotilei, cu 
care s’a stabilit că ea trebuia organizată 
astfel în cât să poată coopera cu armata 
de uscat și să poată exercita poliția în 
porturile și domeniile fluviale și maritime. 
Primul pas în sensul sporirii mijloacelor 
noastre pe mare a fost făcut înzestrându- 
se flotila, in 1888, cu crucișătorul «Elisa- 
beta» și torpiloarele: «Smeul», «Sborul» și 
«Năluca»; iar pe Dunăre cu 3 canoniere : 
«Bstrița», «Oltul» și «Șiretul», la ceri în 
1894 ș’îu mai adăugat 4 șalupe torpiloare 
și vaporașul «Prutul».

Deși numărul total al vaselor era 
încă foarte restrâns, totuși prin aceste 
sporuri devenise destul de însemnat pen
tru a mai putea rămâne grupat în o sin
gură unitate. De aceea, în 1896, prin înalt 
decret s’au despărțit bastimentele de Mare 
de cele fluviale, creiându-se o diviziune de 
Mare compusă din Elisabeta, Mircea, Gri
vița și torpiloarele, și una de Dunăre, 
compusă din restul vaselor flotilei. In a- 
mândouă diviziunile era mult de făcut, 
pentru a le aduce la nivelul propus prin 
legea din 1885, dar era aceasta o chesti
une de timp și mai cu seamă de mijloace, 
cari din nenorocire tocmai din aceea e- 
pocă au lipsit. Astfel, în 1898, s’au pus la 
dispoziția ministerului de răsboiu 4 mili
oane pentru materialul marinei militare; 
dar această sumă destul de mică, din ca
uza crizei survenite în 1900, a trebuit să 
primească o altă destiriațiune.

De abia anul trecut, în 1906, finan
țele țării au permis a se destina marinei 
12 milioane, cu cari s’au putut comanda 
vasele la al căror botez a-ităm astăzi. Cu 
aceste vase, repet, dacă, nu putem spune 
că am atins desvoltarea dorită de legiui
torul din 1885, nu mai puțin, parte din 
marina noastră se găsește în așa condiți
uni ca să poată corespunde pe deplin me
nirii sale. Satisfacțiunea noastră trebue să 
fie cu atât mai mare, cu cât am ajuns la 
o stare de lucruri mulțumitoare, pornind 
relativ de puțin timp și pot zice aproape 
dela nimic. In adevăr, pe când în 1866 
flotila noastră dispunea numai de un vas, 
zis de răsboiu, armat cu două tunuri și 8 
șalupe cu pânză, cu un personal compus 
din 13 ofițeri și 370 de oameni, azi după 
41 de ani, ea dispune de 45 vase cu 129 
tunuri, având un personal de 117 ofițeri 
și 2159 de oameni...*

*
Regele Carol a rostit următoarea cuvântare, 

ca răspuns la discursul d-lui general Averescu:
Ascultând cu viu interes darea de 

seamă a d-voastră, care îmbrățișează a- 
proape o jumătate de veac, privesc cu un 
simțământ de mândrie acest lung șir de 
ani, în care tânăra noastră marină s’a dez
voltat într’un mod așa de îmbucurător. 
Numai prin răsboiul Neatârnării, care ne-a

făcut stăpâni pe gurile Dunării și ne-a de
schis Marea, puterea noastră navală a pu
tut lua o ființă serioasă. Prin urmare, a- 
vem datoria ca să o întărim și să o în
mulțim treptat, spre a putea împlini înalta 
noastră misiune pe acest falnic fluviu.

Salut, dar, cu bucurie, sporirea ma
rinei noastre “prin noi vase botezate cu 
numele acelor bărbați de Stat, cu cari am 
făurit Statul Român și al acelor ostași 
cari și-au jertfit viața pentru Patrie.

Domnia Mea este așa de strâns le
gată cu aceste nume, scumpe inimei Mele, 
încât ele trebue să fie întipărite în mintea 
tutulor și vecinie păstrate ca o pildă în- 
nălțătoare pentru generațiile viitoare.

Sunt cu deosebire mulțumit, că ace
ste frumoase vase au fost montate la Ga
lați, în acest port însemnat, căruia îi do
resc să se ridice din an în an mai mult. 
Avântul comerțului țărei a luat proporții 
așa de mari, în cât toate porturile noastre 
pot participa cu folos la export, ca și la 
import. Pentru acest sfârșit, însă, ele tre
bue să fie înzestrate cu toate mijloacele 
moderne, spre a grăbi și a înlesni multi
plele manipulațiuni.

Mulțumind pentru simțămintele cre
dincioase ce ne exprimați și pentru do
vezile de dragoste arătate Nouă cu atâta 
căldură de întregul oraș, urez din suflet 
ca tânăra noastră marină să fie vrednică 
de înalta situație pe care România a do
bândit-o nu numai în Orient, ci și în lu
mea întreagă prin politica sa leală și cum- 
pănită«.

Convenție militară bulgaro-rusâ.
Din Belgrad se anunță următoarele : 

Marele duce Wladimir a fost la Sofia într’o 
importantă misiune. Intre guvernul rus și 
guvernul bulgar, s’a încheiat o convenție 
militară-potitică cu privire la Macedonia,

Ziarul »Tăgliche Rundschau« publică 
punctele convenției politico-militare pe care 
s’o fi încheiat marele duce Wladimir cu gu
vernul bulgar.

Iată aceste puncte :
1) Bulgaria se obligă a lăsa în mâna 

Rusiei politica ei externă cu privire la 
Macedonia.

2) Toate bandele din Macedonia tre- 
buesc distruse și Rusia se obligă a câștiga 
Serbia pentru realizarea acestui plan.

3) Bulgaria recunoaște Rusiei și Aus- 
tro-Ungariei dreptul de proprii-ta.te(?) asupra 
Turciei cu condiție, ca în cazul unui atac 
militar sau unei ocupații în Turcia, armata 
bulgară să ocupe pozițiunea hotărâtă de 
ministerul de răsboi din Petersburg. Jn- 
tr’un asemenea caz statul major bulgar și 
ministerul de războiu se vor pune la dis
poziția direcției răsboinice rușești.

liusia se obligă a hotărî pe România 
ca în caz de nevoie să si păstreze neutra
litatea, ridicând pe picior de războiu o 
parte necesară a armatei, pe care o va 
orândui la graniță și ocupând fortificațiile 
Dunărei.

5) Cel mult după 3 zile dela decla
rarea războiului Turciei de cătră Rusia, 2 
divizii de cavalerie vor întră în Bulgaria 
și se vor pune la dispoziția ministrului de 
război al Bulgariei.

6) Bulgaria pune la dispoziția Rusiei 
flota sa dela Varna și Burgas.

7) In caz de succes războinic, Bul
garia va participa la o treime din contri
buții și o treime din tunurile cucerite.

In orice împrejurări. Constantinopolul 
va rămâne obiectul de acțiune al Rusiei 
și armata bulgară va trebui să ajute Ru
sia în operațiile ei de acolo.

9) Dreptul de declarare de război și 
încheere de pace va rămâne exclusiv 
Rusiei.

Cronica din afară.
Dela conferența păcii. Sâmbătă în se

siunea plenară a comisiunei, s’a discutat 
proiectul privitor la arbitragiul obligator. 
D-l Beldiman delegatul României a com
bătut detaliile proiectului spunând că tre- 
buiește să se releveze față de cei cari so
cotesc necesar un tribunal de arbitragiu 
pentru pacea universală, că însăși parti
zanii cei mai hotărâți ai acestei propuneri 
sunt unanimi, pentru ca să se excludă ches
tiuni de o anumită importanță chiar și 
dacă aceste chestiuni nu sunt privitoare 
la politică. Poate fi vorba de un fel de 
contrabandă de pace tot atât de Jgrea de 
împiedecat ca și contrabandă de răsboi,

și în ori și ce caz ea va fi de natură a 
modifica opera din 1899. (Aplauze)

Contra părerilor exprimate de d-l Bel
diman au vorbit delegații Portugaliei și 
Braziliei, iar pentru părerile delegatului 
României baronul Marschall, delegatul Ger
maniei și d-l Merey, delegatul Austro-Un- 
gariei, președintele comisiunei; d-l Bour
geois s’a pronunțat în favoarea arbitra- 
giului obligator. Punându-se chestiunea la 
vot, 50 delegați s’au pronunțat în favoarea 
arbitragiului obligator, iar 6 contra și 
anume: delegații Austro-Ungariei, Ger
maniei, Român:ei, Greciei și Chinei. Au 
fost mai multe abțineri.

Manifestul sultanului Abdei Aziz. In mos- 
chea principală din Tanger s’a dat cetire 
manifestului dat de sultanul Abdel Aziz, 
datat din Rabat și prin care populațiunea 
este invitată la liniște și prudență. Mani
festul a fost întâmpinat în mod favorabil 
de populațiune.

Alegeri pentru Dumă. Alegerile de clasa 
doua a alegătorilor secundari din Peters
burg au dat următorul rezultat: au fost 
aleși pănă acum 66 moderați, 42 membrii 
ai dreptei și extremei drepte, 33 membrii 
ai stângei, 2 independenți.

Convocarea scuptcinei. Din} Belgrad se 
anunță că scuptcina a fost convocată în 
sesiune ordinară pentru 14 Octomvrie.

Un important discurs a! ministrului Cle
menceau. D-l Clemenceau a rostit un dis
curs la Amiens cu prilejul inaugurărei 
monumentului lui Goblet, fost ministru. 
D-l Cldmenceau a amintit că Goblet a fost 
cel dintâi care a denunțat pe francezii, 
cari încercau să contribue cu străinii la 
zdrobirea țărei natale. D-l Cldmenceau a 
adslogat: nu ne-am temut nici-odată de 
propaganda criminală pentru care toți 
francezii au resimțit o oroare, și nu va fi 
îngăduit ca Franța să sufere din mâni 
scelerate o înfrângere ireparabilă, ci vom 
lucra cu toții ca să o facem mai mare, 
mai înaltă și mai frumoasă. Francezul cri
minal, care ajuta pe străin în contra țărei 
sale sub cuvânt că vrea să servească pro
gresul omenirei, ar compromite partea 
Franței în acest progres.

ȘTIRILE ZILEI.
— 25 Septemvrie v.

Dela manevrele regale române. — La 
banchetul oferit Duminecă în onoarea ar
matei, Maj. Sa Regele Carol a ținut urmă
torul toast: »Am ținut să fac manevrele 
pentru prima oară în Dobrogea, pe acest 
pământ românesc, moșia lui Mircea cel 
Mare, pururea alipită de țara românească. 
Mulțumesc ambelor divizii, cari au dat do
vezi de tactică și prin desfășurarea lupte
lor ce au avut loc patru zile au arătat că 
instituția ostășească la noi a făcut pro
grese repezi într’un timp foarte scurt. 
Beau în sănătatea scumpei mele armate, 
căreia îi doresc propășire mai departe ; în 
al doilea rând ridic paharul în onoarea 
Dobrogei și deosebit pentru județul și ora
șul Constanța, care mi-au dovedit atâta 
dragoste în timpul șederei mele. Mulțu
mesc călduros pentru semnele de devota
ment și primirea strălucită cu care am 
fost. întâmpinat. Beau pentru județul și 
orașul Constanța urând fle-căruia bogăție 
pentru țară și asigurând prosperitatea pen
tru viitorul Dobrogei«.- •- „

Gimnaziul românesc din Câmpulung. 
Din Bucovina ne sosește o știre îmbucu
rătoare. Ministrul austriac de culte și in
strucțiune publică, Marchet, a înștiințat gu
vernul din Bucovina, că Maj. Sa monar- 
cbul. a sancționat legea privitoare la de
schiderea gimnaziului românesc din Câm
pulung. Totodată a fost numit director al 
acestui gimnaziu d-l Dr. Daniil Verenca, 
un pedagog român bucovinean foarte a- 
preciat. Dorim ca speranțele, ce le leagă 
frații noștri bucovineni de acest gimnaziu 
situat în inima unui ținut românesc, să 
se împlinească!

Societatea de lectură »I. Popazu< de 
la gimn. român din Brașov s’a constituit 
pentru anul școlastic 1907—908 în modul 
următor: Președinte Dr. Alex. Bogdan, vi
cepreședinte Iosif V. Vlad, st. cl VIII, se
cretar Ioan Vintilă, st. cl. VIII, vicesecre- 
tar Simion Borzea, cl. VII. bibliotecar Co- 
riola'n I. Budacu, cl. VIII. vicebibliotecar 
Ioan Lupu cl. VII. controlor Oprea Rodean 
cl. VIII, cassar Nilculae Mandai cl. VII. 
Comisia literară: cl. VIII. Gheorghe Biră- 
escu, Emilian Giurgiu și Gheorghe Stoica; 
cl. VII Pompiliu Boeriu, Liviu Popescu și 
Cornel Țeicu. Comisia bibliografică: Romul 
S. Molin cl. VIII și Solomon Sofonea cl. VII. 
La ședința de constituire a luat parte și 
directorul gimnaziului dl V. Onițiu.



Âcțîunea pentru Săcui. Ministeriul ung. 
■de agricultură publică un raport amănun
țit asupra acțiunei desfășurate pentru îm
bunătățirea situației economice și a rapor
turilor economice și sociale din Săcuime și 
despre rezultatele ei dela 1902, adecă de 
cinci ani încoace. In timpul acesta fură 
organizate 206 cluburi economice țărănești 
cu 10.971 membri, din cari s’au format și 
diferitele tovărășii, de cari se află în Să
cuime azi 163 în 534 comune cu 35.314 
membrii și cu 50.507 mise în valoare de 
2.616.160 cor. Depozitele lor fac 2.276.500 
cor. Pentru o economie mai rațională s’au 
organizat cinci ferme-model. S’a cultivat 
instrucțiunea în industria casnică. Apoi s’a 
întreprins o acțiune de ajutorare pentru 
anai ușoara câștigare a mașinelor agricole, 
a fost promovata îndeosebi cultura vitelor, 
creându-se între altele locuri de pășune 
comune și făcându-se tot posibilul pentru 
îmbunătățirea locurilor de pășune, pentru 
care scop s’a folosit un ajutor de stat de 
113.654 cor. Intr’un capitol deosebit se vor
bește de îngrijirea pentru lucrători. Până 
acum au fost așezați pentru durată în fabrici 
346 fete și 493 bărbați lucrători, ear 6138 
bărbați săcui în mod vremelnic. — Și tot 
se mal jăluesc Săcuii, că stau să piară!

La bursa din Budapesta s’au urcat va
lorile în comerciul privat de sigur în urma 
știrei că »pactul e gata«, în mod simțitor. 
Valorile ungare s’au urcat cu IO—15 cor., 
renta ungară cu 1 — 2 coroane.

Jurământul învățătorilor la Sigișoara- Ni 
se scrie următoarele: In 19 a lunei trecute 
învățătorii din districtul^Sigișoarei și Cohal- 
raului au depus jurământul înaintea inspec
torului reg. școlar Druisner. La această 
ceremonie au fost de față învățătorii sași 
ca și cei dela școalele confesionale române. 
Când au intrat sașii în sala de gimnastică, 
locul întrunirei, au cântat cu toții spre 
marea surprindere a colegilor lor români, 
•cari erau mai toți adunați, himnusul un
guresc. Iar după ce s’a terminat formali
tatea depunerii jurământului sașii au erupt 
în strigăte de <Eljen Apponyi». Mie mi-a 
făcut impresiunea toată treaba asta, că în
vățătorii sași s’au pregătit, anume să facă 
o demonstrație patriotică, până acuma neo
bicinuită la ei.

Pentru masa studenților români din 
Brașov au intrat dela Lucian Bologa în 
amintirea vărului său Mărinel Pușcariu 
suma de 20 cor.

Primească mărinimosul donator cele 
mai călduroase mulțămite. — Direcțiunea 
gimn. gr. or. român.

NecrolOlf. In Gârbova de jos a înce
tat din viață Duminecă Veronica Mar cu 
n. Goța în anul ai 71-lea al etății și 51 al 
fericitei sale căsătorii. înmormântarea a 
avut loc eri. Odihnească în pace.

Un ucigaș liberat din închisoare- in 
anul 1892 țăranul de 54 ani Pamfllie Mo
rar din Jina a fost condamnat de tribu
nalul din Sibiiu Ia moarte prin ștreang, 
fiindcă s’a constatat, că în 1891 a omorât 
pe Ioan Nicolea Vurvore a, un bă
trân de 70 ani, pe care l’a jefuit și l’a su
grumat, iar tot atunci a omorât pe țăra
nul loan Ciucur și nevasta acestuia, cari 
au fost aflați morți în pădure. Ucigașul a 
mărturisit că a ucis pe toți trei. Pe Vur- 
vorea l’a omorât împreună cu Ciucur și a 
împărțit cu acesta banii. Mai târziu însă 
s’a temut că Ciucur îl va trada și pentru 
aceea la omorât și pe acesta împreună cu 
soția să, luându-i banii. Curia regească a 
schimbat sentința tribunalului și l’a con
damnat pe Morar la temniță pe viață. Mo
rar a stat 15 ani în temnița din Gherla și 
s’a purtat așa de bine, încât a fost pro
pus ministrului de justiție ca să fie libe
rat condiționat. Ministrul l’a și liberat, iar 
Morar, care este acuma de 70 de ani, s’a 
întors în comuna sa natală, unde lăsase 
trei copii, cari acuma sunt toți bărbați în 
etate.

Isprăvile unei bande bulgărești. Din 
Constantinopol se anunță, că satul Niego- 
van, districtul Florina, vilaetul Monastir, 
a fost împresurat Joi de o bandă de bul
gari, compusă din vre-o 200 oameni. 23 
case au fost incendiate; 10 femei și 3 băr
bați au fost asasinați. Satul acesta apar
ține patriarhiei.

Aurul în Paris și Londra. Atât banca 
Angliei cât și banca'Franței au perdut în 
săptămâna trecută — scrie »N. Fr. Pr.<— 
cantități însemnate de aur. La banca Fran
ței micșorarea tezaurului disponibil se ri
dică în ultima săptămână la 16.1 milioane 
de franci, din banca Angliei s’a scurs o 
sumă cu mult mai mare, și anume 1.6 mi
lioane lire st., sau 40 de milioane fr. aur. 
Sumele acestea de aur servesc la plata 
transporturilor transmarine ale cerealelor 
și bumbacului. După prospectul din urmă 

tezaurul de bani gata al băncei Franței e 
mai mic cu 64 de milioane franci, acel al 
aăncei Angliei e cu 5—6 milioane funzi 
sterlingi mai mare ca acum e anul.

Gules de model al viilor. Pentru de
monstrarea practică a culesului rațional 
și pentru a demonstra uneltele cele mai 
bune pentru cules, precum și aplicarea lor 
corectă, ministrul de agricultură va aranja 
în mai multe ținuturi sub conducerea or
ganelor de specialitate, cules de model. In 
anul acesta se va face cules de model în 
11 locuri și anume la școala de viieri din 
Eger, Bihârdiâszeg, Kecskemdt, Menes, 
Nagyenyed, Pojon și Tarcza), apoi în Pecs- 
vărad și în comitatele Zala, Borsod și Be- 
reg, în locuri, ce se vor fixa ulterior.

Opreliștea exportului de grâne din Turcia. Recolta grânelor a fost în anul 
acesta în Turcia slabă. Lipsa de grâne, în
deosebi de grâu devine din ce în ce mai 
simțitoare. Sultanul — pentru ca să îm
piedece scumpirea prea mare a pânei de 
toate zilele — a dat o iradee, prin care 
oprește exportul de grâne din Turcia, iar 
grâneie importate vor fi scutite de vamă.

Exposiție internațională de galițe. La 
Budapesta se va aranja sub patronajul ar
hiducesei Augusta o expoziție internațio
nală de galițe, care se va deschide la 28 
Nov. n. și va ținea până la 2 Decemvrie. 
Cei ce doresc a participa la această expo
ziție, au a anunța aceasta pănă la 5 Nov. 
n. biroului central al expoziției (Budapesta, 
Koztelek). Galițele, ce vor fi trimise pen
tru expoziție, sunt a se expedia ia adresa 
biroului înainte de 25 Noemvrie n.

Gălătoria Suveranilor spanioli. Din 
Madrid se anunță că Suveranii Spa
nioli vor părăsi Madridul Ia 14 sau 16 
Octombrie pentru a se duce la Viena și 
că vor trece și prin Italia. Ei vor sta câ
teva zile la Viena apoi se vor duce în An
glia prin Germania și Olanda, dar nu se 
crede că se vor opri. Este probabil că șe
derea lor la Londra să coincideze cu vi
zita împăratului Wilhelm.

Gum îi merge asasinului Lucheni în 
temnița din Geneva, d. Mareei Hutin de ia 
ziarul >Echo de Paris<, trecând prin Ge
neva, a avut ideea să cerceteze ce a de
venit Lucheni, anarchistul italian, care a 
asasinat în acest oraș pe împărăteasa Eli- 
sabeta a Austriei. Iată unele amănunte:

Lucheni se scoală la ora 7 dimineața, 
ia o mică gustare compusă dintr’o jumă
tate litru de cafea cu lapte și un kilogram 
de pâine pentru două zile. Dela șeapte și 
un sfert până la ora două sprezece își pe
trece vremea lucrând sau papuci sau le
gând cărți, căci el are cărți, îi împrumută 
direcția și își cumpără și el din economiile 
lui (el câștigă vreo douăzeci și cinci de 
bani pe zi).

La prânz, ia dejunul: un kilogram de 
legume, cartofi prăjiți, orez sau fasole, 
>gătite cu îngrijire, cu tbt ce trebue*, 
spune funcționarul competent. De două ori 
pe săptămână i-se dă carne feartă. I-se dă 
și o cincime dintr’un litru de vin pe zi, 
cu drept la un supliment, Duminică.

Dela douăsprezece până la douspre- 
zece jumătate, plimbare în curțile închi
sorii cu o pipă savuroasă artistic umplută 
de un gardian, care împinge delicateța 
până a oferi și foc. Apoi, până la ora do
uă, se face școală în care profesorul dă 
deținuților cunoștinți despre limbi și le 
formează gustul de o bună literatură. Lu
cheni e un elev excelent. El, a învățat 
franceza așa de bine, că vorbește acuma 
corect. Știe puțin și limba germană și o 
să înceapă să învețe și pe cea engleză. El 
e un literat.

In acest moment citește pe »Dombey 
and sons« de Dikens. Autorii lui favoriți 
sunt: Voltaire, Montesquieu și Jacques 
Rousseau. După amiaza și-o petrece liniștit 
în celula Iui lucrând, citind si chiar scri- 
innd: el își scrie memoriile, cari probabil 
vor apare în vreun ziar și voi' avea un 
succes enorm. La ora șease e cina și a- 
poi, o nouă recreație. La ora opt a patra 
și cea din urmă masă a zilei, apoi stin
gerea luminilor. Lucheni adoarme satis
făcut de el însuși și de părintescul guvern 
genovez, care îi asigură un trai așa de 
bun și de dulce, luminat de nobilele dis- 
tracțiuni ale spiritului.

Patru copii deodată. în »Deutsche 
Medizinische Wochenschriftc Dr. Lachmann 
împărtășește următorul caz: In 27 Iulie 
a. c. o țărancă din Friedrichshohe a năs
cut patru copii. La 6 ore dimineața s’a 
născut cel dintâiu și la 7 ore cel din ur
mă. Intr’o oară au venit toți patru pe 
lume. Primul copil a fost de 50 centimetri 
de lung și a cântărit 53/.l punți, al doilea 
a fost tot așa de lung și a cântărit 6 
punți. Al treilea cu aceiași lungime cân-

tarea 6 '/4 punți, ear al patrulea a fost 
numai 49 cm. lung cântărind numai 5'/2 
punți. Toți copii sunt bine nutriți, normal 
desvoltați și sunt deplin sănătoși. Femeia 
e de 43 de ani, foarte înaltă și voinică, 
dar trece peste limitea normală. Ea avii 
pănă acuma 11 copii — 9 băieți și 2 fete 
- zece din ei trăiesc. Gemeni nu sunt 
între ei, și nici nu s’au pomenit mai îna
inte la rudele femeei ori a bărbatului ei.

Curentul de emigrare în Macedonia.
. Una din consecințele cele mai impor

tante și neașteptate ale anarhiei, ce de 
câțiva ani domnește în Macedonia este cu
rentul de emigrare, ce s’a pornit în popu
lație. Zilnic sute de inși de diferite națio
nalități părăsesc satele lăsându-și ogoarele 
nelucrate și câmpiile părăginite.

Pentru a ne face o ideie de această 
frigure de emigrare—scrie «Românul dela 
Pind> —dăm câteva cifre privitoare lacâteva 
sate românești din ținutul Meglenlei.

Până în Mai trecut nu emigrase nici 
un român din acest ținut. Românii.'1,de aci 
având drept principală ocupație agricul
tura, sunt ca și toate populațiile agricole 
puțin dispuși să’și părăsească căminul. Din 
această cauză până în ultimul timp se pu
teau număra pe degete aceia dintre ei, cari 
trecuseră peste limitele vilaatului Salonic.

In luna Mai însă un institutor din 
comuna Huma anume Mina Popa loan, ne 
mai putând suferi traiul de aci, a plecat 
împreună cu trei tovarăși în Statele-Unite. 
Nu trecură 6 săpiămâni și după ei a ple
cat o nouă ceată de 25 de inși, de data 
asta. De atunci mișcarea s’a întețit. Rân
duri, rânduri de români megleniți își pă
răsesc casele. Astăzi numărul celor emi
grați este de peste 150 și anume : 78 din 
comuna Huma, 47 din comuna Liumnița, 
21 din Lugunța, 3 din Birislav, 4 din fi
șam și 3 din Livezi. Mai sunt gata să 
plece peste 200 de inși.

Emigrarea favorizată de guvernul tur
cesc, căruia îi convine de minune să vază 
eșind din Macedonia tineretul naționalită
ților supuse, ia din ce în ce mai mult, 
proporții uriașe.

Ca urmare însă a acestei mișcări s’a 
produs un alt fenomen, care nu pare a fi 
tot așa de plăcut turcilor. Este scumpirea 
traiului până la un grad ne mai văzut 
până astăzi. Și partea neplăcută a lucrului 
este, că cei care suferă mai mult sunt tur
cii. Pe când creștinii prin banii trimiși de 
cătră emigrații lor reușesc întru câtva să 
facă față nevoilor, turcii, care nu au obi
ceiul să emigreze și de altă parte nu pot 
să iasă la câmp de teama bandelor, se zbat 
în cea mai îngrozitoare lipsă. Din această 
cauză au izbucnit și oare^ are turburări pe 
aici, acolo.

căilor ferate

Parlamentul
16 Octom-

i

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 8 Octomvrie. Direcțiu

nea cailor ferate ungare anunță, că 
ordine desăvârșită domnește pe toate 
liniile și că nu e întemeiată deci ști
rea dată de unele ziare cu privire la 
o apropiată declarare a resistenței pa
sive de cătră împiegații 
ungare.

Viena, 8 Octomvrie. 
austriac va fi deschis la 
vrie st. n. In această ședință guver
nul va prezenta proiectele de lege cu 
privire la compromisul austro-ungar. 
Primul-ministru, baronul Beck va ține 
cu acest prilej un mare discurs.

toil lirei: 8 Octomvrie. Din Was
hington se anunță că ministrul Ar
gentinei a primit o telegramă, care-i 
anunță că revoluția a isbucnit în ora
șul Arientes. Au avut loc sângeroase 
ciocniri cu mari pierderi de ambelei 
părți în luptă.

OdCSci, 8 Oct. Adevărații patrioț 
ruși s’au dedat eri la nouă excese 
contra Evreilor. Cu prilejul înmor- 
mântărei funcționarului de poliție Du- 
finsky, membrii ligei adevăraților pa- 
trioți ruși au parcurs orașul, spărgând 
geamurile și jefuind magazinele evre- 
ești. 15 evrei au fost răniți, 5 răniți, 
5 din ei se află în stare gravă.

CcfliSI’UllG, 8 Octomvrie. Eri a a- 
vut loc înmormântarea marelui duce 
de Baden. Au asistat familia defunc
tului, împăratul Wilhelm, Regii de 
Saxa și de Wiirtemberg, reprezen
tanții șefilor statelor europene, prin
tre cari Prințul Ferninand al României.

Salonic, 8 Octomvrie. O bandă 
alcătuită din bulgari a atacat o ca
ravană grecească de opt persoane 
care voia să plece din Mauska la Se
ria. 7 greci au fost uciși iar al optu
lea grav rănit. Cazul a produs mare 
agitație în sânul populației grecești 
și sunt temeri de acte de răzbunare. 
Consulii generali ai Austro-Ungariei 
și Rusiei au protestat energic în con
tra acestui omor și au plecat la Mauska 
pentru a ancheta faptul.

PariS, 8 Oct. Poliția a arestat la 
Clermont Ferand pe văduva Thomas 
si fiul ei mai mic. D-na Thomas era 
foarte iubită în oraș pentru actele ei 
de binefacere. Ea conducea cu fiul ei 
o fabrică de butoae moștenită dela 
decedatul ei soț și subvenționa toate 
societățile de binefăcere. La perebî- 
ziția făcută la locuința ei s’au găsit 
numeroase relique bisericești dispă
rute din biserica catolică. S’a stabilit 
că reliquele au fost furate de fiul ei 
mai mare care a plecat la Londra. 
Din biserica catedrală lipsesc țrelique 
în valoare de 60.000 lei. Printr’un 
automobil care s’a oprit într’o seară 
cu doi tineri la intrarea principală a 
catedralei și a plecat peste câteva 
minute cu mare viteză, s’a putut 
stabili că hoțul e Anton Thomas. A- 
fară de relique s’au mai găsit la lo
cuința familiei Thomas numeroase 
scrisori de comandă dela antiquari 
din Londra și Paris, cari anunțau re
liquele ce necesitează. S’a putut afla 
și adresa lui Antoin Thomas la Lon
dra, în urma unei cărți poștale ilus
trate sosite din partea lui. Autorită
țile polițienești din Paris și Londra 
au fost avizate. S’au făcut percheziție 
și la locuința lui Antonie Thomas la 
Clermond Ferrand. Percheziția a dat 
rezultate senzaționale. S’au găsit nu
meroase otrăvuri și utensile medicale,

Au fost apoi confiscate mai multe 
scrisori. Mai multe familii și în spe
cial femei din elita din Clermond 
Ferrand, Paris și Nantes sunt com
promise. Sunt dovezi că Antoine To
mas furniza otrăvuri ucigișilor. Din 
Paris au fost trimiși numoroși comi
sari și detectivi la Clermont Ferrand..

Diverse.
Pericolul slăbirei artificiale. Unul 

din cei mai renumiți medici din Engliteia, 
zis James Crichton-Browne, prezidând «a- 
sociația inspectorilor sănătăței», s’a ridicat 
cu energie împotriva obiceiului, din ce în 
ce mai general, care există între persoa
nele care se ÎDgrașă prea tare, de-a între
buința mijloace artificiale pentru a slăbi. 
Mai cu sea.nă femeile, din canza ciudatei 
idei pe care o au că plastica ideală stă 
într’o talie de vespe, întrebuințează cu deo
sebire asemenea mijloace primejdioase.

Sir Junes Crichton-Browne a citat 
mai multe femei, cari consumă zilnic bom
boane, conținând picături de foii’, și- do 
alte licheruri și chiar puț'n cloroform, EL 
a citat cazul unor doamne, cari consumă 
până la o sută de boamboane pe zi, ceea 
ce echivalează cu aproape un gram de clo
roform. Eminentul practician a demon
strat, că trebue să se lase natura întot
deauna să lucreze singură și că încercările 
pentru a-i zădărnici acțiunea au ca rezultat 
de a slăbi organismul și de a nimici să
nătatea.

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

Mamelor care lăptează
singure copilașii lor, dă puteri nouă Emul- 
siunea lui Scott. Eaaulsiuuea lui Scott are 
gust bun, escită apetitul și nr.stuirea dă

Putere de 
sănătate

și întărește întreg organis
mul. Tolod tă înflu°uțează 
favorabil și i sucra micului 
copilaș devenind Irumos și 
robust. — O m re bucurie 
pen'rti iubitorii părinți. (7)

Veritabilă numai cu 
marca pescarului ca 
semn de garante a 
procedureilui Scott

Prețul unei sticle origi
nale 2 cor. 50 b. Se oa- 
pătă în toate farmaciile.
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Concertul 
celebrului virtuos pe vioară 

KOCIAN

Carne de berbece

va avea loc
Marți; în 15 Octomvre I. c.
în sala cea mare a Redutei.

a®" Klgr. 36 cruceri
se află de vânzare în mă-
celăria VASILE OLTEAN, 

w- Brașov, Târgui Cailor 13.
[3026,1—2.]

Nr. 11327/1907.

Publicație de licitație oficioasa.
In scop de a se încassa contribuțiile neplătite la vreme restanțele 

de dare, aruncuri, conțiibuțiune la fondul bolnavilor cercual precum și 
darea divină conform disposițiilor §§-lor 67—74 din Art. Legi XLIV, 
din 1883' am ordonat a se ținea licitațiune publică pentru vânzarea 
obiectelor zălogite.

szuksâglet es ugyanannyi fedezettel, 
tovâbbâ

2. a vârmegyei kbzponti kblt- 
sâgek alap;

3. a vârm. katonacsapatkorhâz 
alap ;

4. a vârm. mârtekhitelesitb alap;
5. a vârm. tisztviselbi tbrzs- 6s 

felhasznâlhato nyugdij alap;
6. a vârm. fbispâni rendelkezâsi 

alap 1908 evi koltsâgvetâsi elâirâny- 
zatai az âlîandb vâlasztmâny folyo 
evi oktober ho 7-en d. e. 10 ârakor 
tartott iilesâben târgyaltattak As el- 
fugadtattak.

Az âllando vâlasztmâny kimon- 
dotta, hogy az 1908 6vre a 2, 3, 4 
es 5 tâtel alatti koltsegvetesekben 
mutatkozb hiânyok fedezâsâre az 
1883 âvi XV. t. c. ill. az 1879 evi 
XXXVII, t. c. alapjân pbtadd lenne 
kivetendb âs pedig

a) a vârm. kbzp. kbltsâgek alap

reszere a 23 vârm. kbzsâg terhere 
2.4°/0. Brassovâros terhâre 1.6°/0;

b) vârm. kat. csapatkorhâz alap 
râszâre 2°/0;

c) a vârm mertekhitelesitb alap 
râszere O.2°/0;

d) a vârm. tisztviselOi felhasz- 
nâlhato nyugdij alap râszâre pedig 
P/aVo varm- pdtadb.

A koltsâgeibirânyzatok az âl- 
lando vâlasztmâny jegyzfikbnyvâvel 
egyîîtt, folyo evi oktober ho 
9 etol 23-ăig a vârmegyei alispâni 
hivatal kis ulâstermâben 15 napi kbz- 
szemlâre kitettetnek azzal, hogy azok 
a hivatalos orâk a’att a jelzett ha- 
târidbn beh’il bârmikor betekinthetbk 
6s ugyana/.on hatârido alatt nâlam 
szoban vagy irâsban âszrevetelhetbk.

Brassd, 1907 âvi Okt ho 7-dn. 
p. h. Dr. Jekel Frîgyes s- k- 

kir. tan. alispân.
(3028,1-1.)

Locul ținerii lîcitațsunei:

In ziua fi-a 
de licitație: Ziua și oara: In ziua a fifi-a 

de licitație: Ziua și oara:

In Brassb
Piața Francisc losif
(Târgul mare, înaintea 
Depozitului de pom 
pieri)

La 16 Octomvrie 
1907, dela 9 oare 
a. m. pană la 5 

oare p. m.

In Brass6
Piața Francisc losif
(Târgul mare, înaintea 

Depotului de pom
pieri)

La 17 Octomvrie 
1907, dela 9 oare 
a. m. pană la 6 

oare p. m.

m

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

------- modern instalat------- afară

Descrierea obiectelor zalosgite:
1. Mobile de casă................................... în valoare de cor. 2500-— f.
2. Obiecte mărunte, service de bucate . w n 300-— n
3. Animale de casă (cai, boi, vaci, viței) n w M 2500'— »
4. Clavir...................................................... n 5, w n 900-— n
5. Călească, care, care de transport . . w fl n 9C0’— Î3
6. Hamuri de cai................................... n n 300-— D
7. Ciasuri și icoane.................................. D n 100-— n
8. Mașină de sfredelit, ileu ș. a. . . . W » » » 192-—

Condițiile de licitație :

1. în ziua La de licitație se vor pune în vânzare toate obiectele zălo
gite, al căror preț nu trec peste 100 cor. vânzându-se în orice caz 
și sub prețul de estimare, dacă se vor oferi pe ele cel puțin 3/< din 
prețul de estimare.

2. La a Il-a zi de licitație se vor vinde toate obiectele zălogite fără
considerare, dacă se ofere pe ele chiar mai puțin ca 3/4 parte din 
prețul de estimare, putând a le cumpăra acela, care a oferit mai mult.

3. Prețul de cumpărare are a se depune îndoit în bani gata.
Brass6, în 7 Octomvrie 1907.

Ofieiul de dare orășenesc.(2025,1-3.)

ITn rom^n cu praxâ
Uil llllcti 3 ani în cancelarie 
notarială, caută un post de ase
menea rang în vre-o cancelarie no
tarială pe lângă condițiuni favora
bile. A se adresa la Administrația 
„Gazeta Transilvaniei*1, Brașov.

Brasso vărmegye alispănyâtol.

9588/907 szâm.

Hirâetmeny.
1. Brassb vârmegye kbzigazga- 

tâsi 6s gyâmhatosâgi szuksegleteirbl 
valamint az ezek fedezesăre szolgâlâ 
jbvedelmekrfil az 1908 âvre szerkesz- 
tett kbltsâgelbirânyzat 166.829 kor.

x X X X X X XXXXXX X X XXX XX X

Cruce seu stea duplă, electro - magnetică,
E»a

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioruă
se da împrejurării, că' 
le vechi de 20 ani.

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.
Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap ți dinți, migrene, ne
uralgic, lmpedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini- 

. mă, egâroiuri de inimă, asmă, audul greu, agârciuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, isohiae, udul in pat, influența, insdmnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bile, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc eu nwlțămire invențiwnea mea și ori-cine pate examina aceste atestate 
Acel paoient. care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
confunde cu aparatul „Voltau, de âre-ce „Oiasul-Volta11 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat șl cercetat. Deja ieftlnătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani,
Expedițio din centru și locul de veudare pentru țări și streiuătate etc. 

MOLLER ALBERT, Budapesta, v colțul strada. Kâlmân.

Prețul aparatului mic e 6 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de

g AC8D CABBOUiC 5 
natural, chemic foarte carat, fluid 

din izvoarele cu aoid carbonic diu Băile dela 
Buzieș r numite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, câroiumarilor, 
și alte scopuri industriale.

M . . cu acid carbonic preparat
Sa HU SC S C Îl I nt o e artificial și puțin spornic.

Serviciu demn de încredere și conseiențios !

Apă minerală și apă vindecătoare
în sticle de ‘/t Și ‘A litre-

Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică... 
Apă de masă de rangul întâiul

Informații se dau cu plăcere din partea
Muschong’s Kohlensâure - Werke und 
Mineralwasser-Versandt in Buziăsfiirdd.

Adresa telegramelor•• muschong buziăsfurdO. - inter. Telef. 18.
EZ

I
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IA. Mureșianu 

Braș®v, Tergrafi imiloi Nr. 3®.
O Acest stabiliment este provădut cu cele mai 
|5 bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 

felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta OH-C0 
comande cu promptitudine și acurateță, precum: g 

O OPRIMATE ARTISTICE 
/SȘ? ÎN AUR, ARGINT ȘI OOLORÎ.

CÂRTI DE SCIINȚĂ,
LITBBATUBĂ ȘI DIDACTICE

H FOI PmODICl 

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGAKTE.15 BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AjVlJWTÎL'Iti.

O Comandele eventuale _ _
gg tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
3^ giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
O Comandele din afară rugăm a le adresa la dA
® Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE si IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Comptur^ Adrese, g 
Circida/re, Scrisori.

în lolă mawnc& z>

IND USTRIALE, de HOTEL URI !>> 
?t RESTAURANTE. &PREȚUR1-CURENȚÎ ȘI DIVERSE 8

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI. S

se primesc în biuroul o

fy „Gazeta Transilvanieia cu numerul ă 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremîas Nepoții. "tM/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


