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se primesc la Admlnlstrațlune 

Brașov și la următoarele 
BIROURI de ANUNȚURI :

In Viena la M. Dukes Nachf., 
Nux. Aagenfeld & Emeric Lea
ner, Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Golber- 
ger, EksteinBernat, Iuliu Le
opold (VII Erzsebet-korut).

(Număr de Duminecă 39.)Prețul Inserțlunllor: o serie 
garmond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă și învo
ială. — KECLAME pe pagina 
3-a o serie 20 bani.

apare in fiecare zi
Abonamente penîin Austro-Ungaiia: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
H-rii de Duminecă 4 oor. pe an. 

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.

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

Abonamentul neutru Brașov;
Admlnlatrațiunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. stagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, VinerLSâmbătă 20 Septemvrie (12 Octomvne .

Redeschiderea dietei
și marea manifestație> >

pentru votul universal.
„Trăiască votul universal !“ „Tră

iască parlamentul poporului!“ Aceste 
strigăte au răsunat eri la 10 Octom- 
vrie din zeci de mii de guri în Budape- 
șta.A fost ziua marei manifestațiuni a 
muncitorilor pentru votul universal.

Poporațiunea capitalei ungare era 
mult agitată de demonstrația ce se 
puse în scenă și care umplu stradele 
de lume. Agitați erau și deputății 
în parlament în urma mișcărei celei 
estraordinare din tot orașul.

Știrile despre demonstrația socia
listă le publicăm pe pagina a 5-a. 
Eată știrile ce le primirăm despre 
ședința de eri a camerei:

Bătuse 12 când s’a început șe
dința. Deputății alergară din culoare 
în sală. Erau aproape toți de față. 
Când au întrat deputății naționaliști 
mulți îi priveau cu curiozitate să vadă 
dacă e și Vaida între ei, dar nu era 
de față.

Președintele Justh deschise șe
dința salutând pe deputați scurt și 
apoi le dădu de știre, că deputatul 
socialist Mezofi vrea să facă o inter
pelație urgentă relativă Ia votul uni
versal.

Unii dintre șoviniști strigă, că nu 
le trebue interpelație, ear președintele 
Justh zice, că lasă ca camera să ho
tărască, dacă să i dea lui Mezcjfi voie 
să interpeleze ori nu. Se pune la vot 
și majoritatea se pronunță în contra 
interpelării. Pentru au votat deputății 
naționaliști, un democrat și un inde- 
pendist (Dobroslav). Deputății croați 
au părăsit sala la votare.

Ministru-președinte Wekerle spu
ne că a adus cu sine dela Viena re- 
scriptele regești privitoare la închide
rea vechei sesiuni și la deschiderea 
nouei sesiuni parlamentare. Se amână 
cetirea acestor rescripte pe ședința 
din ziua următoare.

Deputațiunile cele două ale so- 
cial-democraților și ale creștinilor-so- 
ciali le-a primit președintele Justh 
în decursul ședinței.

In culoarele camerei ministrul de 
interne Andrassy a convorbit cu mai 
mulți deputați și le-a comunicat între 
altele, că proiectul de lege asupra vo
tului universal nu e încă gata, dar 
va fi prezentat dietei cât mai curând. 
Cel mult în toamna anului 1909 le
gea votului universal va întră în vi
goare.

Revista politica.
Sâmbătă seara miniștrii ungari 

și austriaci, cari au conferit mai 
multe zile în palatul prezidiului mi
nisterial din Budapesta, au ajuns la 
o înțelegere cu privire la pactul eco
nomic financiar dintre Ungaria și 
Austria și au dat de știre, că s’au 
învoit despre toate, lăsând deocam
dată numai cestiunea băncii nehotă
râtă. Guvernul unguresc n’a avut în- 
cătrău, a trebuit să se învoiască, căci 
monarchul stăruia mult să se facă în
voiala și de se opuneau — cădeau dela 
putere. De astădată învoiala va arunca 
nouă sarcini în spinarea popoarelor. 
Cu multe milioane va trebui să con- 
tribue Ungaria mai mult la cheltuie
lile comune. Independiștii estremi 
strigă deja din răsputeri că țara a 
fost vândută și tradată Austriacilor.

*
Majestatea Sa împăratul și Re

gele sufere de câteva zile de o lyron- 
chită ușoară ce s’a desvoltat dintr’un 
catarh, pe care l’a căpătat în urma 
unei răceli. Marți cu toată răgușala 
sa împăratul a primit în audiență pe 
ministrul de interne conte Andrassy, 
care i-a așternut proiectele de lege 
despre garanțiile constituțiunei, dintre 
care cel privitor la lărgirea compe
tenței curții administrative se zice că 
a primit deja sancțiunea prealabilă a 
Majestâții Sale.

Miercuri era să se prezenteze în 
audiență ministru-președinte unguresc 
Wekerle, ca să raporteze monarchului, 
despre cum s’au învoit amândouă gu
vernele în conferența comună din 
Budapesta asupra pactului economic, 
care Marți a fost subscris de ambii 
miniștri presidenți și de toți miniștrii 
ungari și austriaci. Dar medicii au 
sfătuit pe Majestatea să nu mai acorde 
audiențe lungi pănă ce nu se va face 
mai bine, căci are lipsă de cru
țare și înainte de toate trebue să se 
ferească a vorbi mult. Astfel i-s’a 
făcut cunoscut ministrului-președinte 
Wekerle, că Majestatea Sa nu-1 poate 
primi. E speranță însă că monarchul, 
care deja se simte ceva mai bine va 
putea să primească în audiență pe 
ambii miniștrii-președinți Marția vii
toare.

*

Un colaborator al ziarului „Ma
gyar Hirlap“ a avut la Viena o con
vorbire cu ministrul de interne con
tele luliu Andrassy asupra votului 
universal. Contele Iuliu Andrassy a 
declarat că proectul de lege pentru 
reforma electorală e gata. Elaborarea 
lui a fost împiedecată fdin cauză că 
guvernul era ocupat cu tratativele 
pentru încheerea compromisului cu 
Austria. Guvernul, a zis contele An
drassy, n’a uitat un moment obligația 
ce și-a lut’o pentru introducerea vo
tului universal. Guvernul nu se va 
lăsa însă terorisat.

„Budapesti Naplo“ scrie că în j 
cercurile guvernamentale se afirmă j 
că în cursul lunei Februarie, guvernul 
va prezenta proectul de lege desă
vârșit cu privire la reforma electorală.

*

Miercuri deputății croați din dieta 
ungară au ținut conferență spre a se 
sfătui ce atitudine să ia. Ei au hotă
rât să facă cea mai energică opozi- 
țiune guvernului. Cu privire la pactul 
economic, nu voiesc să ia poziție 
până ce nu vor cunoaște cuprinsul 
lor și până ce nu vor ști ce atitudine 

vor lua deputății Dalmației în Reich- 
sratul austriac față cu pactul. In 
cestiunea revizuirei regulamentului 
camerei, ce au de gând, să-o facă cei 
din coaliție, deputății croați protes
tează, că ei ar fi pricinuit aceasta 
măsură și declară că vor stărui din 
toate puterile să împiedece aceasta 
revizuire.

Dela Lugoj.
{Congregația de toamnă a comitatului 

Caraș-Severin).
— 8 Octombrie n. 1907.

Eri și-a ținut comitatul nostru con
gregația ordinară de toamnă sub prezidiul 
fișpanului C. Fialca. Deși au fost aproape 
300 de puncte la ordinea zilei, dintre cari 
unele foarte momentuase pentru noi, cari 
ar fi meritat, ca membrii români ai con- 
gregațiunei să arate un interes mai mare 
pentru această adunare generală, totuși cu 
multă părere de rău trebue să constat, că 
din motive necunoscute și neexplicabiie, o 
mare parte a membrilor români a lipsit 
dela această adunare. Un simptom trist 
este această nepăsare a membrilor români 
ai congregației, care poate avea urmări 
tot atât de triste pentru noi în viitor.

înainte de a se intra în ordinea de zi 
viceșpanul A. Issekutz comunică că s’a co
mandat pentru sala comitatului, portretul 
fostului fișpan 0. Pogany, care s’a și așezat 
deja pe păretele salei. Urmează apoi par
tea cea mai interesantă a adunării: inter
pelațiile.

Seria lor o începe dl Dr. Petru Barbu 
care zice cam următoarele:

alntr’un stat constituțional, cetățenii 
își exercează liber drepturile lor. Pentru 
ocrotirea acestei exercieri, statul își are 
chiar și organe anumite. In Caransebeș și 
peste tot în graniță sunt stări abnormale. 
Organele amintite terorizează în mod ne- 
mai pomenit pe cei ce gândesc altcum, ca 
domnii dela putere. Cazuri: Pentrucă ale
gătorii cinstiți, dar contrari ai lui Burdia, 
se grupează sub un steag alb — întocmai 
ca alegătorii lui Banffy în Seghedin — se 
dictează pedepse de mii de coroane și zeci 
de zile de închisoare. Pentrucă la iubileul 
protopopului Ghidiu. o mână de oameni 
cântă cântarea »Dorul înstrăinatului*—o 
cântare pe care nu odată a aplaudat-o și 
viceșpanul — se croesc pedepse oribile. 
Pentru transgresiuni de graniță, eafi alpa 
merită atențiune, se dau pedepse de mii 
coroane. Acestea sunt cazuri vechi.
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Cântec.
Visul inimii stinghere
L’ai cunoaște de-ai vedea 
Câte-ori rămân cu ochii 
Ațântiți pe câte-o stea.

Ș’ai ghici povestea tristă 
Scrisă ’n suflet și în gând, 
Dac’ai ști în câte rânduri 
Mă deștept în zori plângând.

Brașov. Ecaterina Pitiș,

Poezie poporală
(Din Năsăud.)

Ca un stol de rândunele 
Sboară gândurile mele 
Dar ca frunzele uscate 
Moarte, cad și pier uitate. 
Că nu-i cin’ să le asculte 
Și iar spune multe-multe: 
Ca e noaptea ’ndelungată 
Nici o dorm nice’s sculată, 
Ci mă zbat ca ’n pietrii valea 
Șț în minte-mi deapăn jalea 
CăT aștept și nu mai vine. 
Doru-i dus prin țâri streine 
El și badea amândoi — 
Adă-i gândule ’napoi!

N. Brăiianu,

Tânărul rege.
— De Oskar Wilde. —

Era în presără zilei de încoronare și 
tânărul rege ședea singur în pompoasa-i 
odaie. Toți camerarii și scriitorii regești 
ceruseră libertate, după-ce conform obice
iului din acele timpuri se complimentase
ră până Ia pământ și fuseseră în marea 
sală a palatului, spre a asculta ultimele în
drumări ale primului camerar.

Copilul — căci în vrâstă de 16 ani cine
va trece încă de copil —nu era defel în
tristat pentru depărtarea lor și dupăce o- 
dată ofta lung, se arunca pe perinele moi 
ale patului său brodat. El zăcea acolo cu 
ochi strălucitori, ca de jaratic și cu gura 
deschisă, ca un zeu al pădurilor, sau ca o 
sălbătăcime tânără a desișului ajunsă în 
manile vânătorului. Căci într’adevăr și pe 
el vânătorii l’au aflat. Din întâmplare au 
dat peste el, pe când desculț, cu fluerița 
în mână, pășea a lene după turma unui să- 
rao păstor de capre, care l’a crescut și 
despre care ținuse până acum, că-i e tată.

Ca copilul unei unici fete de rege (se 
zice, că se născuse din o căsătorie secretă 
cu un om, în rang mult înapoia ei, care 
ar fi farmecat-o prin cântecul lui minunat 
din fluer) abia la o săptămână dela Daș- 
tere a fost furat de lângă mamă-sa, pe 
când aceasta durmia și a fost predat în grija 
unui țăran de rând, care, — deși însurat 
— n’avea copii, și locuia într’un colț as

cuns de pădure, depărtat de oraș cam 
drum de o zi. Marea supărare sau vr’o 
boală epidemică a cauzat moartea tinerei 
femei — mame — după părerea doctori
lor, — după alții însă, — un pahar de 
venin italian cu efect repede beut, de ti- 
năra mamă la o oră după redeșteptare 
într’un pahar cu vin, ar fi nimicit-o cu 
desăvârșire; iar când servitorul credincios, 
care ducea copilul dormind pe șea, a să
rit de pe cal și a bătijt la ușa colibei siD- 
guratioilqr păstori, atunci au slobozit cos
ciugul ilustrei femei într’o groapă des
chisă, pe care o săpaseră afară de oraș 
într’un cimitir părăsit, groapă, în oare 
— după cum se svonia — cu mânile le
gate nod la spate și ou pieptul acoperit 
de răni sângeroase, se mai afla și trupul 
unui om tinăr cu totul necunoscut în 
oraș.

Așa-și povesteau oamenii în șoapte 
unui altuia. Sigur a fost însă, că regele 
pe patul de moarte sau în urma chinu
rilor isvorâte din marele său păcat, sau 
poate numai pentru a-și îndeplini dorința, 
ca tronul să rămână în familia sa, trimise 
după copil, pe care l’a recunoscut și în
tărit de moștenitor în prezența consiliului 
regesc.

Și să vede, că deja din primul mo
ment al recunoașterii sale de moștenitor, 
el a început a-și destăinui patima, deose- 
sebită pentru frumsețe, oeea-ce a nvut așa 
mare influință asupra vieții sale de mai 
târziu. Cei, cari l’au condus prin odăile 
aranjate cu ;mult confort și anume co

mandate pentru el, povestiau, cum striga 
de bucurie și cât a rămas de înmărmurit, 
când a văzut hainele fine și bogatele giu- 
vaericale și decoruri pregătite pe sama lui 
și cu ce bucurie aproape selbatică a arun
cat de pe sine vesta și zăbunul de piele 
de oae.

De sine înțeles, că câte-odată simția 
lipsa frumoasei libertăți a vieții din pă
dure, și totdeauna dispoziția lui era de 
așa, că ceremoniile plictisitoare ale curții 
îl agitau ; dar pomposul palat, al cărui 
stăpân era el, apărea oa o lume nouă în 
ochii șei, creată anume numai pentru în
deplinirea plăcerilor Bale ; îndată ce ieșia 
din sala de consiliu sau se elibera de au
diențe, alerga pe scara ce-a mare, de-a 
lungul căreia erau așezați cai auriți tur
nați din bronz, ale cărei trepte erau tăiate 
din porfir strălucitor, mergea din odae ’n 
odae, din coridor în coridor, ca un om, 
ce caută în frumseți balsam pentru dureri 
sau vindecare de boală. In drumul său 
„de descoperire11 — așa-1 numia el și 
’n adevăr erau oălătoriii ' adevărate prin 
minunile unei țări — adese-ori era însoțit 
de aprozi îmbrăcați în mantale lungi, ve
seli, svelți și împodobiți cu panglici flu
turătoare ; dar mai adese-ori rămâușa sin
gur, căci s’a convins curând, că frumsețile 
artei numai în secret se pot învăța și că 
frumsețea și înțelepciunea iubește numai 
pe cei ce se înohină artelor.

In timpul acesta se svoneau despre 
el multe de toate. 'Să zicea, că un primar, 
ce venise se salute călduros pe tinărul
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Cazuri mai recente: »Karansebeser 
Zeitung« e foaie primejdioasă pentru po- 
liticianii din Caransebeș. Fără ca cei ata
cați în foaie să răstoarne pe cale legală 
păcatele ce li să impută, ei silesc pe pro
prietarul tipografiei să nu mai tipărească 
foaia, iar pe redactorul Bresnitz îl expul
zează din Caransebeș.

De o vreme încoace a început și dl 
deputat Burdia să-și facă dările de seamă 
înaintea alegătorilor cari nu l’au ales (d. e. 
Valea Sebeșului). Nimic din ce scriu foile 
străine despre strălucitele rezultate, căile 
de triumf. In tot locul lucrează organele 
administrative... cu mijloace cunoscute.

Dl Barbu își închee vorbirea cu in
terpelația că: are dl viceșpan cunoștință 
de terorizmul ce-1 exercită organele su
puse in contra celor ce nu-s de convinge
rile politice ale domnilor și dacă are cu
noștință... are de gând să-l împedece și 
când?«

Urmează apoi d-nul Dr. V. Branisce, 
care, vorbind despre alegerea a doua de depu- 
tațiîn cercul Bocșe', arătă între altele ce tero
rism s’aexerciatdin partea direcțiune] finan
ciare asupra nenorociților,cari aveau licență 
de birt, încât de frică au închis birtașii pe în
treaga linie birturile în calea candidatului 
partidului național, așa că nici o picătură 
de mâncare sau beutură, nici o țigaretă 
n’a putut căpăta în întregul său turneu. 
Un singur birt a făcut excepție, cel al 
Herminei Morariu, n. Popovici din Bocșa 
română. Aici a căpătat candidatul parti
dului național loc de dormit în noaptea 
nâinte de alegere. Proprietăresei acestui 
birt, care era ținut în cea mai bună or
dine, îi s'a detras licența, pe motiv că s’a 
făcut vinovată de ^agitație politică^, deși 
primăria comunală i-a liberat un certificat 
că conduita Herminei Morariu este neex- 
cepționabilă.

Iată decizul din chestiune:
»Concesiunea nr. 42,569/905 ce ai 

primit pentru vânzarea nelimitată de beu- 
turi spirtuoase în Bocșa, se detrage în 
conțelegere cu autoritatea administrativă 
pe baza alineatului ce urmează punctului 
3 a § 15 a legii XXV din 1889 și se in
terzice dela ridicarea la vigoare a acestui 
decis încolo mai departea vânzare de beu- 
turi, pentrucă d-ta nu numai pierzi din 
vedere acea datorință ce ți-se impune de 
a nu permite ca localul d-tale să devină 
teatrul de adunări si agitații politice ci în 
mod mai presus de orice îndoială și de 
tot pe față l-ai uzat și-l uzezi spre ase
menea scopuri, care împrejurare nu se 
poate concorda cu dispoziția al. 1 a §-lui 
3 al articolului XXV din 1899, că vânzarea 
o poate face numai un individ care merită 
pe deplin încrederea. Aceasta ți-se face cu
noscut, cu observarea că în decurs de 15 
zile pe calea direcției reg. de finanțe, poți 
da apel la ministrul reg. al finanțelor.®

In contra acestui act volnic s’a dat 
apel, alăturându-se certificatul primăriei 
comunale din Bocșa-română, care dove
dește că Hermina Popovici măr. Morariu 
este în toate privințele neexcepționabilă. 
Se înțelege că ministrul a aprobat dec sul 
și licența de birt s’a detras definitiv.

Dl V. Branisce a întrebat pe dl vice
șpan :1) pe ce cale a ajuns direcția finan
ciară la cunoștința pretinsei agitațiuni po
litice? 2) Pe ce se bazează conglăsuireâ" 
autorităților administrative cu măsura lu
ată de direcțiunea financiară? 3) Există 
undeva acte despre pretinsa agitațiune

pornită din localul birtului Hermina Mo
rariu. 4) și după ce se va convinge că 
toate aceste nu există, are de gândsădee 
satisfacție ordinei de drept ultragiate?

D-l Constantin Morariu (Bocșa) in
terpelează în chestia mai multor miserii 
ale administrațiunei comunale din Bocșa.

Se ridică viceșpanul A. Issecutz și re- 
spunde pe coarda cea veche, justificând 
toate cele pomenite în interpelația d-lui 
Dr. P. Barbu și declarând faptele organe
lor administrative de legale.

Afacerea pomenită în interpelația d-lui 
Dr. V. Braniște, o declină dela sine, zicând 
că nu se ține do competența lui.

Ambii interpelanți se declară nemul
țumiți cu răspunsul d-lui viceșpan, pe care 
nu-l iau la cunoștință.

Membrul C. Brediceanu interpelează 
asupra chestiunei lipsei de uniformitate în 
diferite cercuri ale comitatului în ce pri
vește aplicarea legei, și aduce exemple in
teresante, prin cari dovedește că într’un 
cerc se cvalifică de transgresiune o faptă, 
într’altul nu. într’un cerc se pedepsește 
aceiași transgresiune cu 100—700 cor,, în
tr’altul cu 10—20.

Viceșpanul răspunde, că »inieresîil 
statului maghiar* a pretins pedepsele acele 
aspre.

C. Brediceanu răspunde că viceșpanul 
nu i-a răspuns nimic la obiectul interpe
lației, deoarece dâivul n’a cerut motivarea 
asprimei pedepselor, ci a vorbit despre 
lipsa de uniformitate în aplicarea legei. 
Prin urmare răspunsul care nu l’a căpă
tat, îl ia la cunoștință.

După d 1 Brediceanu interpelează d-l 
Dr. A. Ciupe în limba maghiară în pri
vința spiritului stricăcios și răutăcios, ce 
domnește în administrație, ilustrând cu 
exemple în special manoperele notarilor 
comunali.

Viceșpanul neagă cele spuse de d-l 
Dr. Ciupe și ia în apărare organele sale 
subalterne.

Se întră în ordinea de zi, măcinân- 
du-se cu iuțimea obicinuită mulțimea de 
puncte din ordinea de zi.

La alegerea funcționarilor au fost a- 
leși : de fisolgăbirău al Lugojului Rudolf 
Reiter, fisolgăbirău al Timișului Bela Biro, 
fisolgăbirău al Moldovei Geza Mokcsay. 
Asesor al scaunului orfanal Dr. Nicolae 
Proștean. Solgăbirău Dr. Carol Kardhordd 
și 3 viconotari asemenea unguri.

Astfel dintre 8 funcționari aleși în
tr’un comitat eminamente românesc ca și 
al Caraș-Se vecinului, abia a ajuns un sin
gur Român într’un post.

Au urmat apoi alte puncte din ordi
nea de zi, cari fiind mai mult de interes 
local, le trec cu vederea.

La raportul viceșpanului a luat cu
vântul și d-l Dr. Stefan'1 Pelrovici vorbind 
despre afacerile disciplinare, libele de dare, 
nerespectarea libertății de întrunire și che
stia esecuțiiior lără milă pentru dare.

S’a decis fondarea unui spital comi- 
tatens, st.abilindu-se preliminariul cu cor. 
700,000, din care sumă jumătate se va a- 
coperi din partea comitatului, jumătatea 
cealaltă din bugetul anual.

S’au luat disposiții în chestia înfiin
țării unei școale comerciale in Lugoj.

S’au ales 5 membrii în direcțiunea 
căii ferate Anina—Bocșa m.—Recita, între

cari și un RomâD, d 1 Dr. loan Pedelcu 
din Oravița.

Mai departe pe lângă toate sforțările 
făcute din partea d-nului Dr. V. Braniște 
de a se trece la ordinea zilei, totuși adu
narea s’a alăturat la curendele privitoare 
la adresa cătră dietă în privința declarării 
zilei de 15 Martie ca serbare regnicolară, 
iar ziua de 6 Oct. ca zi de doliu oficial.

S’a primit adresa cătră guvern în 
chestia închiderei crâșmelor în zilele de 
Duminecă.

Cu aceste ordinea de zi s’a eshauriat 
și ședința s’a ridicat la oarele 6 seara.

Cor.

Viața la București.
— 26 Septemvrie v.

Fiecare casă cu necazurile și certu
rile ei! In Ungaria, târg, strămutat la 
Budapesta acum, între guvernele austriac 
ungar, luptă mai înverșunată ca oricând 
între un guvern de coaliție sovinistă și 
popoarele nemagbiare, ajun al unui parla
mentarism furtunos, procese de presă, o- 
sândă, sufragiu universal, nemulțumiri, ne
dreptăți și iar osândă.

La București, ajun ai unui parlamen
tarism tot așa de furtunos, de bunăseamă, 
chemat a aduce îmbunătățiri radicale în 
viața țărănimii, puternică prin numărul și 
prin munca cu care contribue la susține
rea statului, și îndreptăți'ă la aceasta viață 
prin protestarea tragică ce a făcut-o în 
primăvară contra stării ei de până azi. 
Apoi, guvern și opoziție, neînțelegeri și 
animozități și într’o parte și în alta — și 
mai mici și mai mari.

Pentru diferitele chestiuni ce tind la 
rezolvarea cauzei mari a țărănimii guver
nul de pe cât se aude pregătește, și în 
parte are gata pregătite, mai multe serii 
de proecte reprtzintând diferite păreri în 
resolvarea chestiunii țărănești. In chipul 
acesta se va putea aduce mai multă lu
mină și se va putea pătrunde mai în a- 
dânc, se va putea îmbrățișa mai în amă
nunt și mai complet această problemă. O- 
poziția, dar mai cu seamă oamenii mari, 
atât din sânul ei cât mai cu seamă din 
sânul publicului neînregimentat în parti
dele politice, preocupați de viitorul ce se 
pregătește țării, așteaptă cu nerăbdare pu
blicarea jroectelor de reforme și arată 
și chiar oarecare neîncredere, proprie tim
purilor de azi.

Opoziția, dela care guvernul ca și pu
blicul așteaptă o conlu rare desinteresată, 
își va prezenta după cât se svonește proec- 
tele ei, sau poate nu va prezenta nimic. 
In tot cazul ea sau va conlucra la desba- 
terea proectelor guvernului propunând 
schimbări și îmbunătățiri după punctul 
său de vedere, sau va combate aceste 
proecte, fără rezervă. Va putea însă fi an
gajat la o asemenea luptă de opoziție nu 
tocmai binecuvântată întreg partidul con
servator, de curând și nu tocmai desăvâr
șit fuzionat, când mai cu seamă unii dintre 
fruntașii săi au făcut promisiuni pentru 
sprijinirea guvernului ? Și dacă s’ar putea 
și asta atunci partidul conservator ar tre
bui să’și ea o sarcină pe care de bună
seamă nu o va putea purta în împrejură
rile de acum.

Jn tot cazul manifestul dat în numele 
Regelui, manifest, pe care unii țărani l-au

pus în rame așteptând, promite poporului 
ceva retezat — și asta trebuie să fie adus 
la îndeplinire.

Se poate însă ca d. Carp, șeful con
servatorilor, să’și aibă soluțiunile sale pre
gătite și poate că la timpul cuvenit «va 
aviza», după cum s’a exprimat în memo
rabila zi de 12 Martie.

*
Bucureștiul tinde a deveni din ce în 

ce mai ales din toate punctele de vedere.
Peste un an de zile, el va avea apă, 

mult mai bună decât azi ; aproape jumă
tatea lui va fi luminată cu electricitate, iar 
restul cu lumina destul de frumoasă a 
gazului aerian, rămânând luminate cu gaz- 
petrol numai marginile îndepărtate. |Se 
lucrează apoi cu activitate la pavarea cu 
piatră cubică a străzilor însemnate, nepa
vate încă cu această piatră. Pentru igiena 
orașului se are o deosebită grijă și e fru
moasă în această privință măsura ce s’a 
luat, ca pe viitor al doilea ajutor de primar 
al capitalei să fie medic.

*
Dela 1 Septemvrie au început cursu

rile școalelor primare, Ia 15 ale celor se
cundare, iar la 1 Noemvrie se deschid și 
cursurile la universitate.

Viața de școală—cea mai frumoasă 
și mai prețioasă pentru un tânăr — a în
ceput. Și e cu atât mai prețioasă această 
viață cu cât ea ocupă vârsta, care poate 
să dea cele mai mai multe și mai alese 
roade pentru viitorul individului și deci al 
societății. Și în general oricât interes ar 
arăta societatea școalei, tot n’ar fi îndes
tulător față de rolul mare ce-I are școala, 
cultura și educația celor mici în viitorul 
omenire!

Prin preocuparea ei de instrucția te
meinică a tinerimei va contribui societatea, 
împreună cu școală, să desvolte în sufletul 
celor ce vin în urmă, dragostea de muncă, 
acest aproape unic mijloc de fericire, că
ruia ar îrebui să îi se ridice ce-1 mai fru
mos imn din sufletul tuturor muritorilor.

*
Când se vor ceti rândurile acestea, în 

aceeași zi, seara (Sâmbătă) la Teatrul Na
țional se va da prima representație din 
■această stagiune cu *Răzvan și Vidra* cea 
mai aleasă lucrare literară a în veci ne
muritorului Hașdău. E frumoasă atenția ce 
să dă în acest chip memoriei de curând 
dispărutului stâlp dintre stâlpii științei ro
mânești. Se promite de altfel a se da în 
acest an, la cel mai mare teatru din Bu
curești, o atenție deosebită reportoriului 
național, cât de restrâns ar fi ei. O pre
tinde aceasta și publicul și datoria ce a- 
ceastă instituție o are, de a încuraja pro
ducția românească.

Din svon de altfel se aude, că se pre- 
conisează și se pregătesc alte noi și mult 
mai radicale măsuri în teatru. Intre altele 
ar fi construirea în primăvară a unui tea
tru popular accesibil tuturor. Și trebuința 
se simte mai cu seamă azi, când dorința 
de spectacole se manifestă atât de puter
nică la publicul bucureștean, care umple 
în timpul verii grădinile însemnate, sau 
toate localurile, unde sunt teatre de varie
tăți și unde pentru o halbă de bere se pot 
auzi între altele și multe porcării, dela 
cari, dacă particularul nu se știâ'îndepărta, 
apoi e dator s’o facă statul.

rege, l’ar fi zărit pe când, răpit de artă, 
sta inghenuri',hiat înaintea unui mare, ta
blou, sosit din Veneția, ce reprezenta 
iubirea și stima fată de câți-va zei noi.

Cu altă ocazie s’a ascuns câte-va 
oare nevăzut de nimeni ; după o lungă 
căutare l’au găsit în una din odăile tur
nului palatului, ce se deschideau spre 
nord, pe când în stare de extaz era ou- 
fundat în studiarea unei pietre grecești, 
ce representa figura frumoasă a Adonei. 
A fost zărit, pe când c’.‘ mare ardoare 
și-a alipit buzele calde pe fruutea de mar
moră ale unei statue antice, care a fost 
găsită în alvia unui rău cu ocazia zidirei 
unui pod, și pe care era soris numele unui 
sclav din Bithynia. 0 noapte întreagă a 
petrecut-o deștept, nnmai oa să poată 
observa, cum se reflectează razele Iunei 
pe statua de argint a iui Endymion.

Ori-ce lucru scump și rar ezercita 
asupra lui un deosebit farmec; iar ca să-l 
poată câștiga, trimetea negustori în lumea 
largă ca să 1 cumpere pentru sume colo
sale de bani: pe unii ia trimes, ca să-i 
cumpere dafin scump dela pescarii mării 
de nord; pe alții în Egipt, oa să-i aducă 
turchiz verde, ceea-ce se poate găsi nu
mai în mormintele regilor și cari — după 
cum afirma — au putere fermecătoare; 
pe alții în Persia pentru covoare soumpe 
de mătase și vase de lut văpsite și iarăși 
pe alții în India după stofe fine, os de

elefant, poroelan vânăt, sandale și alte 
lucruri rare și prețioase.

Ii preocupa însă cu deosebire îm
brăcămintea, ce avea să o ia la încoro
nare ; hainele țesute în fir de aur, coroana 
încărcată de rubine și sceptrul împodobit 
cu inele și mărgăritare. Di, la acestea se 
gândia, când s’a așezat pe pat și privia 
perdut în împodobita-i odae. Desemnele, 
ieșite din mâna celor dintâi artiști ai tim
pului, de luni de zile au fost puse la dis
poziția lui; iar el a poruncit, ca toți mun
citorii să lucre ziua noaptea pentru reali
zarea acelora și să cerceteze întreagă 
lumea pentru adunarea pietrelor scumpe, 
demne de el. In gând să vedea deja îna
intea altarului catedralei. îmbrăcat de săr
bătoare și la cugetul acesta un surâs i s’a 
strecurat pe buze, iar ochii negrii pătrun
zători îi străluciau de bucurie.

într’un târziu s’a sculat de pe pat, 
s’a sprijinit de colțul vetrei și cu ochi, 
păiengeniți privia îu juru-i odaia foarte 
puțin luminată. Pe păreți atârnau tablouri 
scumpe, ce reprezentau gloria frumseței. 
într’un colț ai odăii era așezat un dulap 
încărcat cu pietre nestimate, iar în fața fe
restrei, împodobit cu mozaic și cu câmpuri 
de praf de aur strălucitor se vedea un du
lap de o formă cu totul deosebită ; pe el erau 
paharefine pregătite din sticlă de Veneția, și 
o ceașcă de beut din onix. Fiori palide de 
mac erau brodate pe plapoma patului, ca

și când ar fi fost atinse de aripa obosi
toare a somnului ; pe înalte suluri din os 
de elefant era așezată bolta de mătasei 
din care se ridicau spre plafonul argintit 
pene de struț în grupe mari, ca spuma 
albă; iar pe masă stătea o ceașcă lată de 
ametist.

Afară ai fi putut privi cupola mă
reață a catedralei, care strălucea, ca un 
glob luminos, între casele umbroase și 
de asupra păzitorilor obosiți, ce umblau, 
ca străji pe terasa neguroasă a răului. 
Departe într’o grădină privighetoarea își 
începuse cântecul. Miros ușor de iasmin 
pătrundea prin fereastra deschisă a odăii. 
Și-a netezit pletele-i brunete, a luat lira 
și a început a cânta. Genele grele însă 
i-s’au închis și o obosală deosebită l’a cu
prins. Nici când n’a simțit așa de curat 
și cu așa mare bucurie farmecul și secre
tul frumosului.

Când ceasul din turn a bătut mezul 
nopții, a început să sune clopotul; aprozii 
au întrat și după-ce cu multă ceremonie 
l’au desbrăcat, i-au turnat în mâni apă 
parfumată și pe perini i au împrăștiat 
flori. Puțin, după-ce s’au depărtat, tinărul 
rege a fost prins în rarejile amețitoare 
ale somnului.

îndată a adormit și a visat; iar visu 
i-a fost următorul; I-se parea, că se află în o 
odae scundă și lungă în mijlocul unei larme 
și lovituri de războiu de țesut. Lumina

slabă a soarelui pătrundea în odae prin 
ferestrile mici și întărite cu feară, iară el 
vedea figurile supte ale țesătorilor, plecați 
de-asupra războiului. Copii palizi, bolnăvi
cioși se târau pa bârnele puternioe. De 
oâte ori suveicile treceau printre firele 
interne, de atâtea ori ei ridicau lațurile, 
iar dacă suveicile îucetau de a lucra, lă
sau lațurile și legau firel». Fața li-sesub- 
țiase de foame, iar raânile gingașe le 
tremurau. Câte-va femei slabe ședeau la 
masă și coseau. Un miros îngrozitor era 
în odae. Aerul era apăsător și greu, iar 
de pe păreți curgea umezeala.

Tinărul rege s’a dus lângă un țesător, 
s’a apropiat de el și-l privia de aproape.

Țesătorul l’a privit mănios și a grăit 
răstit:

— Ce te uiți așa la mine? Ori doară 
ești spion, oomandat peste noi de stăpân?

— Cine-i stăpânul tău? întrebă tină
rul rege.

— Stăpânul nostru!? — a răspuns 
țesătorul. — E un om, ca și mine. O sin
gură deosebire există între noi: el poartă 
haine frumoase, eu însă umblu în zdrențe; 
eu sunt sleit de foame, pe când el tot
deauna i sătul.

— Țara e liberă — zise tinărul rege,
— și nu ești sclavul nimănui.

— In răsboiu — răspunse țesătorul
— cei tari fac sclavi pe cei slabi, în
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Un proect de reformă generală a tea
trelor propune și artistul de frunte al tea
trului din Iași, Alexandrescu.

Lupă părerea acestui artist, toți artiștii 
dela cele trei teatre naționale din Bucu
rești, lași și Craiova ar fl împărțiți după 
aptitudini în trei trupe: dramă, comedie 
și operetă, trupe cari ar juca pe rând la 
cele trei teatre. Multe măsuri sănătoase se 
mai propun pentru bunul mers al teatru
lui în acest proiect, care a fost presentat 
d-lui Haret, ministru al instrucțiunii pu
blice.

M.

Demonstrația muncitorimei ungare 
pentru votul universal-

După mari pregătiri, cari durează de 
câteva săptămâni, s’a început Mercuri seară 
la orele 6 demonstrația generală a social- 
democraților din Budapesta și întreaga 
țară. La orele 6 precis ca la un semnal gene
ral a încetat în mare parte viața industrială 
și comercială din Budapesta. In toate fa- 
bricele și atelierele luciul a fost întrerupt. 
Mare parte din negustori chiar, au dat 
drumul funcționarilor și au închis maga
zinele cu toate că se aranjase, ca magazi
nele și localurile publice să fie închise a- 
bea erî Joi, iar Mercuri numai fabricele și 
atelierele industriale.

De cu seară imediat după încetarea 
lucrului casele au început să fie împodo
bite cu covoare și drapele naționale, cari 
purtau inscripția: «Trăiască votul univer
sal». Pe zidurile caselor sunt lipite afișe 
cari îndeamnă poporul să se asocieze la 
demonstrație.

Greva s’a întins și asupra împărțito- 
rilor de ziare așa că ziarele sosite Mer- 
curi seară din Viena n’au mai fost împăr
țite. Ziarele apărute Mercuri seară în Bu
dapesta au anunțat că din cauza grevei 
lucrătorilor tipografi își țvor întrerupe a- 
pariția pe ziua a doua. Același lucru l’au 
făcut dimineața, ziarele de dimineață.

Lucrul se va continua cu numărul 
de lucrători strict necesari numai la mori, 
uzinele de gaz și electricitate, la poștă și 
căi ferate. Din Viena, Berlin, Paris și Lon
dra au sosit Mercuri seara numeroși zia
riști.

Tot Mercuri seară a avut loc o în
trunire monstră în clubul democrat. De
putatul Vassoni a ținut o lungă cuvântare, 
criticând guvernul coaliției și vorbind pen
tru votul universal și în special pentru 
Ungaria modernă. El a spus îutre altele : 
Față de principiile noastre comune trebue 
să ne declarăm solidari cu poporul mun
citor din Ungaria. Nu ne vom lăsa conduși 
de plăcerile altora în această țară, unde se 
duce luptă deschisă pentru clericalisarea 
ei, unde se poate inaugura o politică a- 
grară, care să /ducă țara Ia peire, unde 
partidele naționale sunt scoase de sub 
scutul Constituției.

La orele 8 seara a avut loc o mare 
întrunire a funcționarilor comerciali și de 
birou, prima întrunire după încetarea lu
crului. Au asistat mii de funcționari. în
trunirea a fost prezidată tot de dep. Vazsoni 
care a ținută o lungă cuvântară. Au mai 
vorbit apoi alți 8 oratori câte 10 minute 
fiecare. La sfârșitul întrunirei s’a adoptat 
o rezoluție prin care funcționarii comer
ciali și de birou cer în numele uniunei lor 
imediata Introducere a votului universal, 

timp de paee săracii sunt în solăvia bo- 
gaților. Noi trebue să muncim din greu, 
ca să putem trăi, iar ei ne plătesc așa de 
prost, încât suntem în groapa morții. Noi 
lucrăm pentru ei toată ziua și ei își în- 
caroă dulapurile cu aur; copiii noștri se 
vestejesc înainte de'vreme, dar mânioase 
și aspre vor fi fețele celor, pe cari îi iu
bim. Noi stoarcem struguri, și altul bea 
vinul. Noi aruncăm sămânța în câmpuri, 
iar hambarele noastre rămân goale. Noi 
purtăm lanțuri, deși nimeni nu ie vede ; 
și suntem sclavi; ori cât-de liberi, ne țin 
pe noi oameifi...

— Intr'adevăr așa stau lucrurile!
— Da, într’adevăr, așa-i — răspunse 

țesătorul, — la tineri și bătrâni, la femei 
și bărbați, la copii, ca și la aceia, pe cari 
îi apasă mulțimea anilor. Negustorii ne 
calcă ’n pioioare, iar noi trebue să facem 
ceea-cene poruncesc ei. Alții trec ou ne
păsare pe lângă noi și nimeni nu-și bate 
capul cu noi. Prin stradele noastre lipsite 
de razele soarelui pătrunde sărăcia cu 
ochi flămânzi și îndată după ea pășește, 
păcatul ou fața umflată și nerușinată. Mi
zeria ne deșteaptă dimineața, iar noaptea 
șede lângă noi defăimarea și batjocura. Dar 
ce-ți povestesc eu toate, astea ? Tunu ești 
dintre noi ; fața ți-e încă foarte veselă.

Și întristat s’a întors, a aruncat su
veica în răsboiu, iar tinărul rege a văzut, 
că ei țes cu fir de aur. 

pentrucă numai un parlament al poporului 
e menit a deschide căile pentru ropășirea 
și culegerea roadelor muncei.

0 frumoasă instituție umanitară 
românească.

— Masa studenților români din Brașov. —
Deviza : „ ... iar pe binefăcă- 

„torii mesii acesteia, vii 
„și morți, pomenește-i 
„Doamne întru împărăția 
„Ta ! — Amin !“

(Din rugăciunea ce se 
rostește zilnic la masa 
studenților.)

Masa studenților dela școalele noa
stre medii și superioare din Brașov întră 
cu acest an școlar în anul al 10-lea al 
existenței sale. Prevederea înțeleaptă și 
inima plină de iubire, care a pus în ființă 
această frumoasă instituție, poate să se 
bucure azi văzând importanța nu numai 
umanitară, dar în deosebi românească la 
care s’a ridicat această întocmire admini
strată conștiențios și cu un zel neobosit.

Impopularea rapidă a școalelor noa
stre din Brașov în anii din urmă, în deo
sebi cu școlari veniți din mari depărtări, 
unde n’au putut aveâ parte de carte ro
mânească, este de a se mulțumi îndeosebi 
ajutorului căutat și aflat la masa ospita
lieră și nutritoare a acestei instituțiuni. 
Azi periferiile românizmului din patria 
noastră sunt reprezentate mai bine la 
școalele noastre centrale decât ori când. 
Faptul, că marea majoritate a acestor ti
neri veniți de departe nu este a celor de 
bani gata, ci a celor săraci, chiar foarte 
săraci, dată fiind poziția de extremă înde
părtare a Brașovului, precum și scumpetea 
traiului din Brașov, care întrece azi toate 
orașele noastre de provincie, — este o do
vadă eclatantă, că pe lângă numele cel 
bun al școalelor, în deosebi masa studen
ților, singura instituție umanitară mai de 
samă dela noi, este, care-i înduplecă să 
vină cu duiumul la izvorul dulce al învă
țăturii în graiul lor strămoșesc.

Pe cât de îmbucurător trebue să fie 
pentru toți oamenii de inimă faptul ace
sta, pe atât el pricinuiește aproape
de neînvins pentru această instituție, care 
nici pe departe nu dispune de mijloacele 
bănești necesare, pentru de a putea satis
face toate așteptările juste.

In baza informațiilor ce le-am luat 
din locul cel mai competent venitele asi
gurate din interesele capitalului (42,000 
cor.) și din cotizațiunile anuale obligate se 
urcă cel mult Ia 3500 cor. pe an, câtă 
vreme cheltuielile anului expirat d. ex. au 
fost de 5400 coroane, așadar aproape cu 
2000 de coroane mai mult decât venitele 
garantate și sigure. Dacă cu toate aceste 
socotelile anului trecut (ca și aje tuturor 
anilor precedenți) s’au încheiat cu un pri
sos de 1300 coroane, aceasta este de a se 
mulțumi numai dărniciei marinimoase a 
marelui public românesc și în deosebi a 
ajutoarelor trimise din partea băncilor’ ro
mânești din patria noastră. Fără de acest 
nobil ajutor misiunea mare a mesei stu
denților ar fi zădărnicită.

Și acest nobil ajutor nu numai că 
nu poate să înceteze, ci în deosebi chiar 
în anul acesta trebue să se manifeste în 
proporții și mai mari decât până acum.

L’a cuprinB mare îngrijorare și a în
trebat pe țe3ător :

— Ce fel de haină e aceea, pe care 
o țeși ?

— Haina de înooronare a regelui — 
a răspuns țesătorul — ce te impoartă?

Un țipăt ți tinărul rege s’a deștep
tat,... era în odaia lui regească, iar prin 
fereastră zăria luna palidă, cum plutia 
în negură...

*
A adurmit din nou și a visat; iar 

visul ia fost următorul: I-s# părea, că 
doarme pe bordul unei galere, pe care 
văsliau vr’o sută de sclavi. Pe un covor 
pompos, lângă el, ședea stăpânul galerei. 
Era Degru, ca ebenul iar turbanul era de 
mătase roșie. Cercei mari de argint îi 
atârnau de urechile groase și în degete 
îi străluoiau inelele scumpe de diamant.

Sclavii erau goi, doar împrejurul șol
durilor Ie atârna câte o sdranță de șorț, 
și fie-care era legat ou lanțuri de vecinul 
său. Soarele îsi lăsase toată forța calorică 
asupra lor și negrii îngrozitori se preum- 
blau printre ei,, pe coridoare, și-i biciuiau 
amarnic. Ei și-au întins brațele slabe și 
au pus în mișcare vâslele grele. Spumele 
apei s’au despicat înaintea ciocului co
răbiei.

Io fine au ajuns într’un mic sân și 
acolo au început cercetările. De cătră 
țărm adia un vânt ușor și cernea năsip 

Iată informațiile ce am primit în această 
privință.

Scumpirea continuă și rapidă a tra
iului, care în deosebi în Brașov a luat pro
porții înspăimântătoare, se vedește clar și 
la creșterea continuă a cheltuielilor împre
unate cu întreținerea mesii. Dacă în primii 
3 ani de existență ai mesii s’au plătit din 
fond câte 12 coroane pe lună pentru prân
zul unui școlar beneficiat, suma aceasta în 
anii din urmă s’a urcat la 16 cor., iar — 
durere — în anul acesta de gestiune, care 
se începe acum, se va urca la 18 coroane 
pe lună, ceeace face (față cu primii 3 ani 
de gestiune) o diferință în plus pe un an 
școlar de câte 60 coroane de fiecare șco
lar primit la masă.

Pe lângă această tristă îngreunare a 
sarcinelor fondului se adauge sporirea cre
scândă din an în an a celor ce apelează 
la beneficiile mesei.

Numărul petenților dela 45—50 la 
început, în anii din urmă s’a urcat la 
70—75, iar în anul acesta a ajuns la re
cordul maximal, la cifra enormă de 98 de 
inși. Și dacă socotim, că din acest număr 
cel puțin 80 de inși ar merita săfiebene- 
ficiați, atunci numai vedem clar greutățile 
enorme ce trebue s’o întâmpine admini
strația mesii în fața imposibilității de a 
mulțumi atâtea așteptări juste. 80 de inși 
la masă! Asta ar reclama o cheltuială 
anuală de circa 14 mii de coroane!... O 
absolută imposibilitate! Venitele anuale 
ale mesii studenților nu prea ating nici 
*/2 din această sumă.

în fața acestor enorme greutăți a stat 
în zilele aceste comisia administrativă a 
mesii studenților și în urmă întregul corp 
profesoral dela școalele noastre, când a 
trebuit să facă primirile pentru masa stu
denților pe anul școl. de față.

După multă cumpănire, cu toată con
siderația la numărul mare al celor lipsiți 
și în deosebi cu toată nădejdea în dărni
cia nobilă a publicului românesc, — con- 
ferența profesorală de Miercuri la propu
nerea comisiunii administrative a mesii 
studenților a hotărît ca să fie primiți în 
acest an școlar 57 școlari sărac/ la masa 
studenților, dintre cari 33 cu prânzul în
treg gratuit, iar 24 cu beneficiul de ju
mătate.

Cheltuiala împreunată cu întreținerea 
acestor beneficia! i pe anul întreg școlar 
face cam 7300 coroane, — așadar cu 3800 
coroane mai mult decât venitele absolut 
sigur garantate ale fondului, și cu 600 cor. 
mai mult decât venitul brut întreg al ulti
mului an de gestiune.

S’a făcut aceaztă riscată încercare de 
dragul cauzei mari și de dragul bieților 
tineri săraci doritori de carte românească, 
cu acea singură nădejde, că publicul no
stru generos cunoscând împrejurările și 
cauza urmărită, nu va da uitării nici în acest 
an școl. această măreață instituțiune și 
prin contribuirile sale marinimoase o va 
feri de primejdia deficitului, care ar avea 
ca urmare o enormă reducere a beneficii
lor în viitor și deci un eșec sigur al unei 
cauze mari umanitare și românești. In de
osebi își pune Jnădejdea corpul profesoral 
în mărinimia numeroaselor noastre bănci 
românești din patrie, cari toate ar trebui 
să sprijinească și încă într’un mod foarte 
călduros masa studenților români din Bra
șov. De datorința aceasta morală chiar 
față cu propria lor clientelă, — căci fiii 
acesteia se luptă cu mizeria la școalele din 

fin roșu pe bordul galerei. Au trecut 3 
arabi, călare pe măgari sălbatici, și ?u 
aruncat ou dărzi asupra lor. Atunci stă
pânul corăbiei a pus mâna pe o săgeată 
sigură și aceasta s’a oprit în gâtul unui 
arab. Cu mare sgornot a oăzutacestaîntre 
valurile mării, iar soții lui au călărit mai 
departe. O femee în văl galben îi ur- 
fmăria încet călare pe o cămilă și din timp 
în timp privia după cadavru.

îndată ce au aruncat ancora și au 
slobozit pânzelQ, negrii s’au scoborât în 
fundul oorăbiei, de unde au adus o funie 
lungă îmbrăcată în greutăți de plumb. 
Stăpânul galeriei ia acățat capetele de 2 
cârlige de fer și a slobozit funia din co
rabie. Apoi negrii au luat pe cel mai tinăr 
dintre sclavi, i-au desfăcut cătușele, i-au 
astupat nările și urechile ou ceară și i-au 
legat de picioare o piatră mare. Obosit 
a coborât sărmanul pe treptele scărei și 
a dispărut în ocean. Spume albe și beșici 
de apă s’au produs, unde a dispărut el. 
Ceilalți sclavi priviau curioși peste mar
ginea corăbiei. înainte pe ciocul oorăbiei 
stătea un vânător de câni de mare și 
bătea necontenit doba.

După puțin timp cufundătorul a a- 
părut la suprafața apei și gâfâind s’a prins 
de capătul scărei. In mâna i dreaptă țineam 
mărgăritar. Negrii i l’au smucit din mâni 
și l’au împins din nou. Sclavii au adormit 
obosiți lângă văsle...

Brașov, — nu pot să fie dispenzate prin 
nimic.

Cu un apel călduros la toți și la toate, 
cari în tineretul viguros de azi văd spe
ranțele noastre pentru viitor, încheiem- 
acest articul, publicând drept încheiere:

Lista școlarilor benefîciați
ai anului școl. 1907/908.

A') Cu beneficiu întreg:
Dela gimnaziu: Din cl. Vili: Victor 

Jula, Gh. Birăescu, Mir. Crețu, /Oprea Ro- 
dean, Rom. Onofreiu, Nic. Mihuțiu, Coriol. 
Babeș, Leon Blaga, I. Stefanovici; — Din 
cl. Vil. : Sim. Borzea, I. Moldovan ; — 
Din cl. VI.: Gh. Ciocoiu, 1. Sandu, Nic. 
Țandreu, I. Hârțidgă; — Din cl. V.: Mat. 
Tarcea, loan Pleșa, loan Băbuțiu, Nic. Cle- 
șiu, Nic. Braica, loan Tâmpinariu; — Din 
cl. IV.: Andr. B. Crăciun, Ioan Clopoțel, 
Gheorghe Spârchez, Silv. Cioflec ; — Din 
cl. 111.: Stef. Popovici.

Dela Reale: Din cl. II; Pantei. Dobre.
Dela comerciale: din cl. Ill: Ioan 

Iosifu, Dionis. Marcu; — din cl. Il: Nicol. 
Gh. Cabeș ; — din cl. 1.: D. Cerbu, los. 
Mergea, Aug. Munteanu.

B) Cu beneficiul de '/2.

Dela Gimnaziu: Din cl. Vili.: losif 
Vlad; din cl. Vil: Sebast. Bornemisa, ’Cor
nel Țeicu, Romul Bucșa, Dim. Nistor, Sol. 
Sofonea. Pomp. Boeriu, Nic. Dordea, I. Pe- 
truțiu; din cl. VI.; Dion. Nistor, loan Ruș- 
dea ; din cl. V.: Aurel Stefan ; clin cl. IV. : 
Dum. Birț; — din cl. 111.: Teodor Să- 
lăjanu.

Dela Reale: Din cl. II; Vart. Ludu, 
losif Rafiroiu.

Dela comerciale: Din cl. II; Stef. 
Stinghe, Gh. Popica, Emil Orzescu, lancu 
Conciatu, Aurel Stefanovici; — din cl. I: 
Nicol. Mohan, Const. Dărăbanț, Ioan Pe
tru eseu.

ȘTIRILE ZILEI.
— 28 Septemvrie v.

Marele duce Vladimir al Rusiei va 
sosi azi în București spre a vizita pe re
gele Carol. In cercurile diplomatice se atri- 
bue o importanță deosebită acestei vizite, 
marele duce Vladimir fiind însărcinat cu 
o misiune specială din partea Jarului 
Rusiei pe lângă M. S. Regele.

Demonstrația muncitorilor din Brașov 
a decurs eri după programul stabilit, fără 
ca poliția, consignată în număr deosebit 
de mar..’, să fi avut prilegiu dea interveni 
pentru susținerea ordinei. Pe la orele 3 
p. m. cortegiul compus din vre-o 700 mun
citori s’a pus în mișcare din piața Prun
dului și a traversat între cântări stradele 
pănă la otelul Orient, unde s’a ținut în
trunirea. La întrunire a vorbit delegatul 
muncitorimei din Budapesta Iocsâk Kâl- 
uian analisând din toate punctele de ve
dere importanța votului universal și pre
tinzând în numele muncitorimei cât mai 
urgenta introducere a acestui vot. După, 
întrunire muncitorii s’au îndepărtat în-li
niște spre casele lor.

Pictarea de tablouri sfinte pentru bi 
sericile noastre. De un timp încoace ve-> 
dem cu plăcere că pictura bisenicelor noastre 
cât și pictarea de tablouri sfinte pentru

Din nou apăru sclavul la suprafață 
și aduse iarăși mărgăritar. De câte ori s’a 
cufundat, de atâtea ori aducea în mână 
mărgăritare scumpe. Stăpânul galerei le 
măsura și le punea într’un săculeț verde 
de pele.

Tinărul rege ar fi dorit să vorbească 
dar i se părea, că limba i se lipește de 
cerul gurii, iar buzele nu-i pot veni în aju 
tor. Negrii povestiau între ei, și începură 
să se certe pentru firul strălucitor de măr
găritare. Doi cocori dădeau necontenit ocol 
corăbiei.

Atunci scufundătorul a apărut pen
tru ultima dată, iar mărgăritarul, pe care 
l’a adus era mai frumos, mai strălucitor 
decât toate mărgăritarele oceanului: forma 
se asemăna cu luna plină și era mai alb, 
decât luceafărul de dimineață,.. Dar fața 
scrutătorului a devenit deosebit de palidă, 
iar când a ajuns pe bord, l’a podidit sân
gele pe nări și ureohi. Un timp a început- 
să tremure ournplit, dar de-odată s’a li
niștit. Negrii l’au luat pe umeri și au 
aruncat cadavrul peste oorabie în apă.Iar 
stăpânul corăbiei râdea ; și-a întins brațul, 
a privit mărgăritarul, iar când l’a zărit,j 
l’a strâns la sine și a strigat cu bucurie

— Să i-se împodobească sceptrul ti- 
nărului rege!... Apoi a poruncit negrilor 
să ridice ancora.

Când a auzit acestea regele a țipat
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vagabunzi i-au trimes cu șupa dintr’un 
loc într’altul, ba chiar și peste graniță și 
îi siliră astfel pe aceșt'a îutr’o anumită 
măsură la vieața de nomazi, la trândăvie 
etc. Să trăiască și ei t-ebue și fiind-că ei 
de trăit au tare pupn sau chiar nimica, 
într’o măsură mai mare sau mai m;că sunt 
constrânși a să da pe furat, răpit, omor, 
aprinderi, cerșit cu copii furați, prefăcuți 
în schilavi.

Este probabil, că acțiunea pentru 
colonizarea țigairlor cere tunp mai înde
lungat, până ce ei să obicinuiesc cu sta
bilitatea locului și vieața comună. Natu- 
relul acela de liberi fii ai naturei numai 
după mai multe generații să poate stirpi, 
ca din ori-ce popor nomad. Să poate, ca 
guvernele să-și iee refugiul iarăși la chestia 
asta a colonizării, căci alta mai bună cu 
greu să poate găsi. A se scăpa de ei, tot 
așa de greu te poți oa și de jidani, pen
tru că cui dracu îi mai trebue gunoiul și 
lăpădăturile altei țărei ? Dându-i peste 
■hotare, cine poate garanta, că autoritățile 
statului vecin nu i-ar trimite înapoi? iar 
jocul acesta de-a țiganii, cum s’a întâm
plat acum de curând la fronțiera elvețo — 
franco—germâoă, la tot cazul nu ar în
semna rezolvirea chestiei țigănești. Vaga- 
bundajului acestui neam primitiv negreșit, 

■că trebue să i se facă odată sfârșit, pen
tru că mai departe nu să poate tolera, ca 
sigurauța publică să fie mereu primej
duită; să nu poți umbla pe drumul de 
țară în pace și să nu poți durmi de frica 
țiganilor.

Acțiunea colonizărilor trebue reali
zată și sprijinită, dacă e nevoie, și cu 
ajutorul celor mai drastice măsuri. In felul 
acesta ar dispărea vag-ibundajul și imi
grarea continuă a țiganilor din alte părți, 
•pentruiiă țiganii nu merg acolo, unde-i 
•colonizează și-i silesc să muncească. Dim 
.potrivă e probabil, că chiar și o parte 
a celor de aici ar fugi din Ungaria.

Acțiunea asta de colonizare este de 
mai mare importanță ca chestia de oolo- 
nizare a Ungurilor printre naționalități. 
Poftească guvernul maghiar și să se ocupe 
cu chestia .asta mai de aproape și va găsi 
în țigani un bun material de maghiarizat. 
Iar prin aceasta ar săvârși 2 lucruri bune: 
unul umanitar, celalalt național; ar izbuti 
aă facă un spor conziderabil poporului 
unguresc.

In tot cazul urgent ar trebui să se 
■creeze o lege, care ordonă colonizarea 
țiganilor și cu forța, ori ou câte greutăți 
ar fi împreunat lucrul acesta. Trebue con
strânși țiganii trândavi la lucru chiar și 
ou puterea brachială. Copiii de 2 ani ar 
trebui să se iee dela țiganii pujlăi și a 
să crește mari la familiile altor neamuri. 
Dreptul de liberă vagabundare trebue să 
li se detragă. Cai, cară eto. ar putea să 
aibă ei numai la întrebuințarea eventua
lului luoru de câmp, pentru că este do
vedit, că de pildă boale de porci numai 
■prin țiganii pribegi s’au întrodus și lățit. 
Asemenea acesteia în cele mai multe ca
zuri tot prin țigani să lățesc epidemii și 
feliurite alte morburi.

In chestia asta trebue să cadă toate 
•conziderațiile și ori-ce simț de umanitate, 
pentru că numai prin o lege aspră și o 
manuare drastică a aceleia va putea da 
■lovitura din urmă deprinderilor și pornirilor 
■criminale ale țiganilor vagabuuzi, cari 
pnmejduiesc vieața și averea oetățenilor 
-pacinici.

(Va urma).

ULTIME ȘTIRI.
Demonstrația pentru votul universal-

Budapesta, 11 Octomvrie. Marea de
monstrație a muncitorilor organizați a 
decurs în b’niște și fără turburare, Ea a 
făcut o adâncă impresiune. Toate maga
zinele, cafenelele, birturile etc. au fost în
chise. Dela orele 7 dimineața socialiștii în
cepură să se adune în trei puncte ale 
orașului. Erau peste o sută de mii. Au 
parcurs stradele strigând : Trăiască votul 
universal! Trăiască pai lamentul poporului ! 
și cântând Marseleza și alte cântece socia
liste. Marșul demonstranților dela gara de 
vest, unde s’au unit, pănă la parcul orașului 
a durat dela 10’/2 pănă la 2 ore p. m.

Budapesta- 11 Octomvrie. — Par
tidul naționalist a ținut Miercuri sara 
o conferență sub prezidiul deputatu
lui Coriolan Brediceanu, în care între 
altele s’a discutat și asupra invitării 
ce a adresat’o partidul social-demo
crat deputaților de a se alătura la 
deputațiunea acestui partid, care se va 
prezenta președintelui camerei pentru 
a reclama votul universal. S’a luat 
hotărârea ca deputății naționaliști, cari 

totdeauna au avut în programul lor 
votul universal, să se alăture la depu
tațiunea partidului social-democrat, 
când aceasta va întră în sala de șe
dință a camerei.

Deputăția muncitorilor-
Budapesta, 11 Octomvrie, Deputațiu

nea partidului social-democrat compusă din 
40 membri sub conducerea președintelui 
partidului Alex, Garbay s’a prezentat pe la 
amiazi în parlament. In culoarele camerei 
s’au asociat deputațiunei socialiște nume
roși deputați. Deputăția a fost îndată pri
mită de președintele camerei Justh.

Oratorul ^deputațiunei Aleoc. Garbay 
zise :

Câteva sute de mii de muncitori au 
întrerupt azi lucrul. Ei cunosc răspunderea 
ce și-o iau prin acest act față de judecata 
istoriei. Marea demonstrație de astăzi e 
însă ecoul cererei lor pentru introducerea 
votului universal. Muncitorimea din Un
garia nu mai poate trăi în mizeria ce-i 
covârșește, căci legislatura nu-și face da
toria. Guvernul s’a obligat să introducă 
votul universal, dar 19 luni din cei 2 ani 
de termen au trecut și de votul universal 
nu se aude nimic. Magnații nu vorbesc 
de această chestiune decât ia banchetele 
lor. Prin demonstrația de astăzi muncito
rimea n’a voit decât să’și arate puterea. 
Muncitorimea va continua lupta până când 
parlamentul va lua o hotărâre decisivă. 
Acui va fi victoria în această luptă, se 
poate ușor prevedea.

Alexandru Garbay, înmâna apoi pre
ședintelui cererea partidului social-demo
cratic, rugându-1 s’o prezenteze parlamen
tului.

Președintele Iuliu Just a primit ime
diat cererea răspunzând, că conform da
toriei sale o va prezenta deputaților.

— Nu sunt îndreptățit, a spus pre
ședintele, să răspund în numele deputați
lor, dar mă simt dator să ridic o protes
tare și să dau oare-cari explicări. Protes
tez în contra acuzărei ce se se aduce Ca
merei, că nu-și face datoria. Toți aceia, 
cari urmăresc de aproape activitatea par
lamentului, pot vedea că această acuzare 
nu e motivată (Se aud strigăte de apro
bare și desaprobare).

Preș. Just. — N’am nevoe de apro
bări. Cine nu vrea să-ini dea ascultare 
poate să plece.

Garbay. — Deputății vă secondează.
Preș. Just. — N’am nevoe să fiu se- 

oundat.
Președintele declară apoi că lupta 

muncitorime! pentru votul universal nu va 
rămâne fără roade și viitorul va dovedi, 
că și muncitorii se află sub scutul legilor.

Budapesta, 11 Octomvrie. Zece mi
nute după plecarea deputațiunei social- 
democraților a apărut în Camera deputa
ților o deputațiuna a creștin - socialilor, 
compusă din 8 membri puși sub condu
cerea deputatului din partidul poporului 
Iulius Markos. Deputațiunea a predat pre
ședintelui Camerei cererea creștin-soeiali- 
lor, cu privire la introducerea votului uni
versal. Președintele Just a declarat că va 
prezenta această cerere parlamentului.

0 catastrofă pe căile ferate nngare.
Budapesta 11 Oct. In apropiere 

de Budapesta trenul accelerat venind 
din Belgrad, care trebuia să între 
la ora 1 și jumătate în gara de 
Vest din Pesta, s’a întâlnit și ciocnit 
cu un tren de marfă. Ciocnirea a 
fost groaznică. Mașinistul dela tre
nul accelerat a fost omorât. Primul 
vagon dela acel tren era de clasa 1 și 
ticsit de călători. El a fost complect sfă
râmat. Ciocnirea s’a produs pe un 
pod de lemn care s’a aprins.

Budapesta 11 Oct- Catastrofa de 
cale ferată, care a avut loc lângă 
Budapesta, între ștațiile Soroksâr 
și Erzsebetfalva, nu e atât de mare 
pe cât s’a crezut. In Budapesta știrea 
a produs mare panică întru cât din 
cauza neapariției ziarelor publicul 
n’a putut avea știri precise. Panica 
a pornit din parlament, unde minis
trul de interne a tost încunoștiințat 
de cătră secretarul de stat Szterânyi. 
In cele din urmă s’a putut însă sta
bili că nu sunt decât 2 morți și 3 ră
niți mai grav. Vinovatul acestei ca
tastrofe este conducătorul locomo
tivei trenului de marfă No. 932, care 

a părăsit gara din Budapesta fără 
a fi împuternicit. Pe teatrul catas
trofei au avut loc scene slășietoare. 
De sub ruinele vagoanelor sfărâmate 
apăreau din când în când -oameni 
plini de sânge cerând ajutor. Până 
seara morții și răniții au putut fi 
transportați )a spital. Ministrul de 
interne Iuliu Andrâssy și secretarul 
său au sosit la locul catastrofei.

Budapesta, i 1 Oct. Un comuni
cat al direcțiunii căilor ferate spune 
că, șeful trenului de mărfuri, și meca
nicul au fost uciși; 12 pasageri au
fost ușor răniți, trei persoane din 
personalul trenului au lost grav ră
nite, iar una mai ușor. Ambele lo
comotive, un vagon al trenului de 
mărfuri și unul al trenului de călă
tori au fost stricate.

Viena, 11 Oct. împăratul n’a’pri- 
mit eri decât persoane din jurul său. 
La prânz a mâncat cu poftă. La o- 
rele 3 jumătate a fost cercetat de 
medicul său dr. Kerzl, care a găsit 
temperatura normală. Din cercetările 
medicilor rezultă că împăratul suferă 
de bronchită catarală. Această diag
noză e confirmată și de o ușoară fe
bră ce s’a ivit spre seară. Aseară'mo- 
narchul n’a avut poftă de mâncare 
și la orele 8 s’a retras la odihnă. 
Medicii au luat dispoziții ca de astă 
seară oamenii de serviciu ai împăra
tului să petreacă noaptea la patul lui. 
Deoarece părerea în cercurile Curței 
este că starea sănătăței împăratului 
nu inspiră îngrijiri, s’a renunțat pen
tru moment la publicarea de buletine 
medicale oficiale.

Viena, 11 Oct. Toate ziarele de 
aseară salută cu simpatie demonstra
ția din Budapesta. Ziarul „N. Fr. 
Presse44 vorbește de această demon
strație într’un articol de fond, ară
tând că social democrația ungară or
ganizează acum ca și social demo
crația austriacă demonstrații pentru 
cucerirea votului universal. Șansele 
demonstrației ungare sunt mai mari 
însă ca acelea ale demonstrației au
striaco din Ringstrasse. Introducerea 
votului universal în Ungaria e un 
punct din contractul încheiat în Apri
lie între coaliție si Coroană. In ma- ■> 1
rea demonstrație din Ungaria se a- 
nunță o clasă care va aduce în viitor 
mari schimbări în politica Ungariei.

A doua expoziție de copii 
aranjată de «Reuniunea română de 

agricultură din comitatul Sibiiu«.

1. Programul expoziției a 2-a de co
pii, ce se va țineă Duminecă, la 13 Octom
vrie n. 1907 în comuna llimbav.

1. în scopul promovării stărilor igie
nice și a îmbunătățirei condițiilor de traiu 
ale poporațiunii, „Reuniunea română de 
agricultură din comitatul Sibiiu“, va arau- 
jâ Duminecă la 13 Octomvrie n. 1907, în 
comuna llimbav o expoziție de copii îm
preunată cu distribuire de premii în bani 
și recuisite de lăptat.

2. Expoziția se va ținea în ziua amin
tită, începând dela 11 oare înainte de 
ameâzi și pănă la 2 • oare d. a,, când va 
urma premiarea.

Expoziția se va ținea în șalele pri
măriei comunale.

3. La expoziție de data aceasta se 
primesc numai copiii loouitorilor din Iii- 
bav cu vârsta dela 6 luni pănă la 8 ani,

4. Primirea copiilor în expoziție se 
face prin comitetul aranjator local, care 
va publica de cu vreme dispozițiunile lu
ate. Comitetul poate refuza primirea, însă 
numai din cauz9 binecuvântate.

5. Exponenții ('mamele și îngrijitoa
rele) sunt îndatorați a purtă îușiși grijă 
de copii expuși.

6. Se vor distribui premii, în valoare 
de 170 cor. insclusiv recuisitele de lăptat. 
La aceste concurge, Reuniunea agricolă 
cu 130 cor., primăria comunală (din cassa 
mizerilor) din llimbav cu 20 cor.; comu
na bisericească gr. or. cu 6 cor.; și înso
țirea de credit „Raifîeisen" cu 15 cor.

Premiile să împart între cop’’ și co
pile a) dela vârsta de 6—12 luni, b) dela 
1—2 ani: c) dela 2—4 ani: d) dela 4—6 
ani : și sunt în de câte 10, 4 și 3 ar.

II. Premiarea.
1. în scopul premiării se institue juriul 

consistător din domnii : Dr. I. Beu, prezi- 
dental juriului, R. Simu, secretaral juriului, 
membrii comitetului central al Reuniunii 
P. Lucuța, I. Chirca, P. Draghits, Dr. Pe
tru Șpan, totodată prezident al expoziției, 
Victor Tordășianu, Teodor Andreiu, V. 
Stan, Dr. I. Stroia, Dr. L. Borcia, Nic. Io
sif, I. Popescu, O. Steflea, E. Verzariu ' 
apoi d-1 Ioachim Muntean, protopresbiter 
și d-ua; N. Petra-PetreBcu și d-na; Gus- 
tav Hanner și d-na ; loan Alexandru, pa- 
roch și d-na: Procopiu Marin și d-na; Ma- 
teiu Luoa, paroh și d-na; I. Petrișor, pa- 
roch și d-na; Florian Bologa și d-na;Va- 
leriu Bonea și d-na; I. Dragoman, înv.; 
Ioachim Părău, paroh; medicii; Dr. Nic. 
Oalefariu, Dr. I. Bucur, Dr. N. Gomșa, Dr. 
1. ElekeB, Dr. I. Iancu, Dr. At. Moga, Dr. 
V. Mihu, Dr. I. Popp, Dr. George Prunaș, 
Dr. M. Griin. Membrii absenți se vor în
locui prin suplenți, aleși din partea oelor 
absenți.

împărțirea premiilor se face în mod 
sărbătoreso la ora 2 d. a. țiuându-se mai 
întâi în prezența juriului, a oomîtetului 
aranjator, a exponenților și publicului în
trunit conferență: a) medicului Dr. Ilie 
Iancu despre Nutrirea și îngrijirea copii
lor sugă(ori“, și b) a medicului Dr. I. Beu 
despre îngrijirea copiilor după înțăroare.

Copiii premeiați se vor cântări, mă
sură și fotografia, iar secretarul juriului 
compune un raport special asupra expo
ziției și premiilor. Raportul, subscris de 
prezidentul și secretarul juriului, se păs
trează în archiva Reuniunei și să publică 
prin ziare.

III. Dispoziții de premiare.
1. Scopul expoziției este mai ales a 

promova stările igienioe și a lucra la îm
bunătățirea condițiilor de traiu ale popo- 
rațiunei. Drept aceea să va luă în soco
tință nu atât intenția vădită de a străluci 
cu copii anume gătiți ca exemplare de 
paradă, ci mai ales hărnicia și priceperea 
dovedită la ținerea în curățenie a copiilor 
și a locuințelor, îmbrăcămintei,la pricepe
rea dovedilă la alimentație și celelalte, 
cari condiționează puterea vitală a gene
rator viitoare.

2 Copiii cu înfățișare inteligentă și 
vioi, cei sănătoși și fără defecte trupești, 
cei bine hrăniți și ținuți în curățenie, cei 
cu bunăcuviință, nefrieoși și prietinoși, co
pii orfani și din familii mai scăpătate cum 
și cei din familii cu copii mai număroși 
între condițiuni egale, vor fi preferiți.

3. Dacă cutare grupă nu cuprinde 
copii vrednici de premiat, premiile să pot 
destină pentru altă grupă mai bogată. Pre
miile, cari nu s’ar împărți, revin Reuniunei.

4. Acelaș exponent nu poate dobân
di în aceeaș grupă deoât un singur pre
miu. Față cu cel premiat în cutaro grupă, 
concurenții din altă grupă au întâietate.

Din ședința comitetului central al 
„Reuniunei române de agricultură din co
mitatul Sibiiu44, ținută la Sibiiu în 20 Sep
temvrie n. 1907.
Panialeon Lucuța, Victor Tordășian

prezident.. secretar.

Bibliografie.
In institutul grafic „Minerva* a apă

rut „Popasuri vânătorești" de Ion Bâr- 
seanul pe 205 pagini formatul octav maro 
prețul cor. 1.50 bani plus 20 bani porto. 
Se poate procura prin librăria A. Mureșia- 
nu Brașov.

Nestor Urechiă: „In Bucegi" (Nara
țiune) Format octav mare pagini 285 pre
țul 1 cor. 50 plus 20 porto.

Ludovic Dauș: „Doamna Oltea« 
(Mama lui Stelan cel mare) poem drama
tic în versuri. Musicade d-1 D. G. Chiriak. 
Piesa aceasta s’a jucat pentru prima oară 
po scena Teatrului național din București 
în seara de 19 Noemvrie 1904 la repre
zentația de gală dată cu ocazia jubileului 
de 400 ani dela moartea lui Ștefan cel 
mare. Poemul e scris pe 62 pagini. Costă 
1 coroană plus 10 bani porto.

D. C. Moruzi: „Rușii și Românii14 c’o 
prefață de N. Iorga. Prețul cor. 1.50.

N. Iorga: „Negoțul și meșteșuguiler 
în trecutul românesc14. Prețul cor. 2.50.

„Doamne ajntă-ne“. Schițe din po
por de Romulus Gioflec, â 2 coroane plus 
10 bani porto. A se procura prin librărai 
A. Mureșianu.

Al. I. Odobescu opere complete.
Vol. I. Pagini 360. Prețul Lei 1.50.

„Călăuza stațiunilor balneare44 de 
Aurel Scurtu. Prețul 1 cor. 50 fii. plus 20 
bani porto.
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Reuniunea
Învățătorilor români gr. cat. din archidieceză.

De lângă Mureș, Sept., 1907.

In partea a VI a raportului amintește 
comitetul central despre „Organul reu
niunei8 următoarele:

>Reuniunea a continuat și în anul 
expirat cu edarea „Foaiei Scolastice*, or
ganul ei. Și îi vine greu să spună dela 
acest loc, că învățătorii noștri mare 
parte nu vrea să înțăleagă de ce mare 
însemnătate este o revistă pedagogică; 
nu vrea să știe ce servicii mari ar putea 
face învățământului nostru poporal primar, 
ba chiar învățătorilor înșiși sprijinindu-o 
Îd deajuns. Indiferentismul celor mai mulți 
e o dovadă, că nu suut pătrunși de ne
cesitatea cultivărei mai departe. Nepăsa
rea lor numai onoare nu aduce dăscălimei 
din archidieceză."

Mari și grele osânde ia adresa în
vățătorilor! Asta privește firește numai pe 
cei indiferinți față cu prosperarea orga
nului nostru; escepțiune fac acei mulți 
dintre ei, cari intelectual și material spri- 
jinesc foaia, abonându-o regulat și cola
borând la ea, făr’ de a aștepta recompen- 
zarea bănoasă a fatigiilor lor.

Mult ar augmenta numărul abonen- 
țilcr publicarea lor în numerii organului; 
— cum s’a uzitat asta la începutul anu
lui, — dar dela uu timp mai îndelungat 
nu mai cetim nimica despre lista celora, 
cari ș’au achitat abonamentul lor; dacă 
ar urma Redacțiunea cu publicarea solvi- 
rilor regulate, am avea un registru public 
despre abonenții solvitori; ba am putea 
cere dela Redacțiune, ca să publice 
și numele acelor învățători singura
tici, cât și a Senatelor șoolastice parochiale, 
cari au primit foaia regulat, fără a fi a- 
chitat prețul ei și prin faptul acesta ne
corect au dauuat interesele materiale ale 
reuniunei noastre; căci cceasta în loc să 
folosească capitatul ei în scopurile pro- 
văzute în statute, a fost necesitată a în- 
prumuta sume enorme pentru solvirea 
datorilor contrase cu editarea foaiei.

Statul activ al foaiei se compune 
numai din abonamente restante în suma 
enormă de 10,009-50 Cor. Starea asta 
tristă s’a arătat în anul expirat din rapor
tul Redacțiunei înaintat cătră adynarea 
generală; de atunci să va fi îndreptat 
mult starea indicată prin achitarea res
tanțelor și solvirea regulată a abonamen
telor curente,

Adunarea generală a decis sub Nrul 
17 d, că autorizează pe biroul central, 
ca penvu îrcașsările abonamentelor res
tante să se adreseze oficiilor proiopopeșil 
și dacă acestea n’ar satisface recercărilor 
iui în timp de 2 luni, să se adreseze Prea 
veneratului Consistor archiepiscopesc pen
tru sanarea răului.

încât și-a îndeplinit biroul central 
obligământul acesta iopus din partea adu- 
nărei generale, vum vedea din raportul 
Redacțitmii, ce va adresa adtinărei gene
rale, ce să va ținea în toamna anului cu
rent; ar fi mult de dorit, casăauzim ceva 
înbucurător din raportul Redacțiunei, ca să 
ajungem odată timpul cel oftat de toți, 
cum-că organul reuniunei nu numai își 
poate acoperi spesele sale cu tipărirea 
foaiei din banii abonenților, ci ca să-și 
plătească datoria sa avută la fondul reu
niunei noastre.

Ca publicul cetitor să vază .cum-că 
P. Ven. consistor cu ce îngrijire părin
tească să poartă față de interesele bine 
pricepute ale reuniunei, lăsăm să urmeze 
tot cuprinsul circulariului său din 10 Ian, 
1906 Nr. 35/905 adresat, în afacerea spri- 
ginirei organului reuniunei, ofioiilor proto- 
popești:

„Din raportul biroului centra! al „Reu
niunei învățătorilnr" din archidieceza gr.- 
cat. de Alba-Iu'ia și Făgăraș din 14 Deo. 
19p4 s'a constatat, că multe din școalele 
noastre, la adresa cărora să trimite „Foaia 
Școlastică8 nu-și plăteso abonamentul; 
asemenea foarte mulți dintre învățători 
încă nu-și îndeplinesc datorința lor față 
de „foaia8 din cestiune, deși aceasta li-s’a 
impus din motive juste deja prin ordin*- 
țiunea consistorială din 13 Dec. 1901 Nr. 
7149; de aceea reimprospetăm ordinațiu- 
nea relativă la abonarea „Foaei Scolas
tice8 și o reoomandăm din nou și lăsăm 
prin aceasta, ca toate autoritățile și ofi
ciile biserieești-școlare, să poarte grijă, ca 
în preliminariul școalelor noastre să se 
susceapă prețul abonamentului anual al 
acestei fui și în fapt să o și procure din 
cassa școalei, remânând foaia ca proprie
tatea e1. Cu atât mai vârtos o recoman
dam învățătorilor, cărora adunarea gene
rală a „Reuniunei8 ținută în 4 și 5 Nov. 
1904 a decis să li se facă favorul de a o 
putea prenumera cu prețul redus de 4 
coroane la an și care preț să-l solvească 

de odată cu taxa de membru al Reu
niunei.

Blaj, din ședința conzist. ținută la 
10 Ian. 1905, Victor, metropolis8

Mureșanul.

întrebuințările laptelui.
(Urmare.)

Laptele stricat. Avem mai multe 
feluri de lapte stricat: laptele tu
berculos, laptele febril, laptele cu 
miros neplăcut, laptele apos, laptele 
cu sânge, laptele verde și dela va
cile în călduri; aceste feluri de lapte 
es alterate cam greu.

Laptele albastru, acru, bălos, 
galben, roșu, amar etc. ia aceste 
schimbări, adică se strică, după ce 
a fost muls.

Să descriem pe fie-care în parte: 
Laptele tuberculos. Vacile bolnave 

de tuberculoză înaintată, dau un 
lapte de o colorație albăstrue, fără 
guBt, subțire și cu un miros de nă- 
dușală ; se acrește repede după mul
soare și chiar în timpul fierberei, 
câte odată. Untul nu mai are con
sistența sa normală, ci pare uleios, 
se râncezește repede și cantitatea se 
micșorează.

Când tuberculoza estelocalizată 
în uger, laptele are aproape ace
leași caractere ca și cel normal; 
dar, ceea ce-1 face extrem de peri
culos, sunt microbii tuberculozei ce 
el conține în totdeauna și cari nu 
se pot descoperi, de cât în urma 
examenului microscopic al laptelui 
și prin tuberculinizarea vitei.

Laptele tuberculos, adică cu 
microbul ofticei în el, este acel care 
dă mai des ftizia omului.

Laptele dela vitele tuberculoase, 
chiar dacă nu conține bacili— căci 
spuserăm că bacili se observă numai 
când ugerul este atins de tuber
culoză — toxine de oftică cuprinde 
însă, într’o mare cantitate și sunt 
extrem de periculoase.

Așa ae pildă o vacă are tuber
culoză pulmonară. Laptele obținut 
dela ea tiu va avea bacili, ci numai 
otrăvurile acestora, știut fiind că 
ori-ce otravă se elimină foarte ușor 
prin glandele mamafe.

Laptele și derivatele sale (brân
zeturi, unt, smântână, lapte bătut 
etc.) încărcate cu toxine, produc 
turburări în organism mai ales per
soanelor atinse de tuberculoză. A- 
ceste persoane, chiar puțin atinse 
de ftiz-e, care s’ar fi vindecat dela 
sine,, însă prin acțiunea toxinelor 
tuberculoase, leziunile se măresc, se 
înmulțesc și adesea-ori le provoacă 
6 oftică acută și mortală. De aceea 
este bine, ca, cel puțin odată pe 
an, fie-care proprietar să dispue tu
berculinizarea și examenul minuțios 
al vacilor sale, scutind dela o infec
tare sigură, pe toți membrii familiei 
și pe toți acei care ar consuma un 
lapte bolnav.

Laptele febril. Vacile at:nse de 
boale febrile, ca: pneumonia, febra 
aftoasă, hemoglobinuria, etc. dau un 
lapte îngroșat de flocoane, de glo
bule mucoase, muriforme sau puru
lente și mai curând sau mai târziu 
după mulsoare acest lapte întră în 
putrefacție, exalând un miros infect.

Laptele febril produce pertur- 
bațiuni în organism: colici, cefalgii, 
erupțiuni împrejurul gurei, în gură, 
în stomac și în intestine, cauzând 
moartea mai ales copiilor mici.

(Va urma.)

Mijlocul de a produce ouă iarna.
In zilele de 18 și 19 Martie, 

acest an, s’a ținut la Paris congre
sul național al industriei laptelui, 
unde pe lângă chestiunile privitoare 
la lăptării s’au făcut și comunicări 

importante asupra creșterei pasă
rilor.

Având ocaziune să iau parte la 
ședințele acestui congres, m’am gân
dit a împărtăși și pe ai noștri cu 
unele din sfaturile pe care d-1 Henri 
Voitellier, vice-președintele societă- 
ței avicultoriloi francezi, le-a dat re
feritor la chestiunea producțiunei ou- 
lelor iaina.

Este știut de toți că găinile ouă 
pe timp frumos și că toate se opresc 
a mai oua când vremea se asprește. 
Cu toate acestea, consumațiunea ou- 
lelor este aproape aceeași în toate 
timpurile anului, astfel că oferta nu 
corespunde regulat acestei consuma- 
țiuni și de aci ridicarea prețurilor în 
anumite timpuri.

Numai păstrarea, din vremea 
când se găsesc multe ouă, mai face 
până la un oare-care punct a mai 
înfrâna această scumpire a lor, dar 
păstrarea, fie ea ori cât de perfectă, 
nu va înlocui’ nici odată oul natu
ral proaspăt și idealul ar fi de a 
parveni să facem ca găinile să ouă, 
aproape tot atâta iarna ca și vara.

După d-1 H. Voitellier ajunge
rea la acest rezultat nu e atât de 
grea pe cât s’ar părea la început, 
întocmai după cum se credea acum 
câți-va ani lucru cu neputință de a 
avea pui tineri în luna Februarie și 
apoi prin ajutorul mașinelor de clo
cit s’a parvenit a-i avea în tot tim
pul anului și pe preț destul de ief
tin; tot astfel și cestiunea ouărei 
iarna se .poate aduce la un bun sfârșit.

Nu e vorba de vre-un soiu nou 
de găini, sau de schimbări de soiuri, 
ci în o îmbunătățire a modului de 
creștere și îngrijire a pasărilor stă 
tot secretul chestiunei.

Nu cred să existe vre-un gospo
dar care să nu știe că vaca dă mai 
mult lapte, că porcul dă mai multă 
untură, atunci când sunt mai bine 
hrăniți și li-se dau anume nutrețuri.
— Pasările însă, în ori-ce curte sunt 
oropsite și toți cred că e de prisos 
ori ce îngrijire.

Ei bine, ele într’adevăr par că 
n’au nici o grije de această nesoco
tință a omubu, și urmează a trăi 
mai departe, însă nu mai dau ouă.

Trebue a ști că găina ouă când 
e sănătoasă. Dar iarna, ea sufere 
aproape totd’auna de umezeală 
de vânt, geruri, din causa cote
țelor rău făcute — sau de loc
— din cauza păduchilor, necurățe
niei, lipsa de verdeață și a unei hră- 
niri nepotrivite nevoilor lor; în sfâr
șit din șederea în cotețuri prea mici 
unde din cauza înghesuelii se pro
duce noaptea călduri prea mari. A- 
ceste sunt toate cauzele răului pe 
cari trebue să le curmăm dacă do
rim ca găinile să ouă. Pe lângă a- 
ceasta dacă se aleg găinile, ce în mod 
natural sunt predispuse a oua, se 
poate a fi siguri dea avea ouă iarna.

De obiceiu, puicile încep a oua, 
când sunt de 6—7 luni, când au 
crescut regulat și sunt sănătoase. 
Une-ori se văd ouând la 5 luni, când 
sunt scoase maj timpurii, dar aceasta 
mai rar.

Dacă prin urmare s’ar păstra 
puicele născute în Mai și Iunie, ele 
vor oua în Noemvrie și Decemvrie 
pănă în Ianuarie. Din această lună 
apoi începe a oua găinile de anul 
trecut și astfel vom avea necontenit 
ouă. In ceea-ce privește găinile ce 
merg pe trei ani, afară dacă nu sunt 
de soiuri scumpe, trebue a fi vân
dute sau tăiate după ce a sfârșit de 
a mai oua, adecă prin August, Sep
temvrie când sunt și bune la mân
care și se vând bine. Lucrurile însă 
nu stau astfel și crescătorul, în do
rința d9 câștig, vinde toți puii eșiți 
de cu primăvara și. el nu-și oprește 
pentru prăvălia curței decât pe cei 
mai târzii și de aici se esplică că

ouatul începe tocmai la primvăra. 
viitoare. Gli. Manolescu,

„Veter.“ medic voter., Ilfov.

SULTE ȘI DE TOATE.

Cu ee trăim ea să trăim mult.
Mai mulți învSțați au aflat că lapte

le acru, oare se vinde în România și Bul
garia sub numele de iaurt, lungește via
ța omului, oăci are influență minunat de 
favorabilă asupra corpului. Cu chestia s’a- 
ocupat acum și renumitul profesor Meoi- 
nikof, directorul institutului Pasteur din 
Paris, care a zis că iaurtul are influință 
extraordinar de bună asuora intestinelor, 
căci izolează baccillii primejdioși. Dn alt 
învățat, Dr. Mihalow, cure a reprezentat 
anul acesta Bulgaria la congresul de hi- 
gienă dela Berlin și oare cunoaște din ex
periență imediată influință iaurtului, spu
ne că eeice consumă regulat acest lapte 
sunt eu mult mai sănătoși și trăesc o vi
ață. cu mult mai lungi de cât alții, in Bul
garia se consumă foarte mult iaurt și aco
lo sunt 3800 oameni trectiți de 100 ani, 
deși Bulgaria are numai 4 milioane locu
itori. In Germania, unde oamenii nu știu 
ce e iaurtul, sunt numai 71 oameni tre- 
cuți de 100 ani, deși Germania are 61 mi
lioane locuitori. Medicii și chemicii din 
din Paris s’au apucat să analizeze și exa
mineze iaurtul, oa să stabilească în mod 
știențific valoarea lui vindecătoare și în
tăritoare. „D-18.

Domnii abonați ai foiei 
nostre, cari nu și-au reînoit încfo 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi cât mai curând ca se nu Ii se în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.

Âdmmistrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

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

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
că în vremea de azi e bătătoare la»ochi 
mulțime» aoelor oameni, a căror sânge și 
susuri trupești sunt atrofiata și «ari ki 
urma ușurinței din tinerețe și prim deprin
deri rele și-au adruneinat sistemul nervos 
ți puterea spirituală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să sepună 
capăt. Trebuo să fi® eine-va eare să dea tino- 
rimei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot oe privește viața sexuală, 
trebue să fio cine-va căruia oamenii să-și 
încredințeze fără, te^mfi, fără sfială și ®u 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e 
în deajun3 însă a destăinui aceste necazuri 
ori și cui, ci trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, conștiințios, care 
ști® să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și ști® a rjuta și morburilor ce 
deja eventual există, atunci apoi va ÎH- 
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare atât d® măreață și 
pentru acest soop e institutul renumit în 
toată țara al D-rului PALOl'Z'; medie de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
kbezi-ut 10), unde pe lângă disoreția eae 
mai «trictă, primește ori-eine (atât bărbații 
cit și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, und® sângele și sueurilo trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se in- 
tărasc, tot organismul i se eliberezi de 
materiile do bblă, ehinuril® sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiuailer tulnice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de dile 
repede și radical eu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazați!» cele mai 
neglese, ranele sifilitice, boalele de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
de confusie a minței, urmările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vălă- 
mălurile, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separată si 
eșire separată. In ceea-ce privește cura,, 
depărtarea nu este piedeeă, căci daeă 
oine-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci eu plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin sori- 
soare (în epistolă e de ajun-i a se înlătura 
numai marca de răspuns). Liftlba română 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se srd, ori la dorință se retrimit 
fie căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a. m. pănă la 5 ore 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. m.)

Adresa : Dr. PALOCZ, medio de spital, 
specialist, Budapesta, VII., Râk6czi-ut KX
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[ Fondată Ia amil 1867.| Fondată la anul 1867. j Cărți pentru școală foarte ieftine -w
(pentru școalele poporale și medii) — aprobate și prin păreri distinse recomandate — recomandă librăria ZOM.ER, Brasso.

— îExempiiare pentraa iîwăt&tori gratis și franco. . -.......... ~
Prețurile estrasului din Catalogul, care s’a trimis astăprimăvară (împreună cu Catalogul pentru piese de muzică „Cântarea înalță suflatul11), 

S’au redus foarte mult, ce se poate afla în fie-care librărie sau la fie-care comerciant, care ține cărțile de școală.
Cărțile pentru școală să pot căpăta în acele locuri de vânzare cu prețuri foarte aprobabile (potrivite).

Domnule învățător! Prin introducerea cărților de școală din editura Ini H ZEIDNER, Brasso păstrați părinților din comuna D-V, în 
fiecare an multe coroane!

Vă rog să folosiți anunțul acesta în locul paginelor 4, 5 pănă la 9 din „Estras din Catalogul librăriei H. ZEIDNER Brașov, care l’am trimis astăprimă
vară în toate părțile. Prețurile indicate acolo nu mai au valoare, dela apariția acestui anunț! Ori și care librar lifereazi cu prețurile aceste și cu oondiții favorabile.

4 Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brassb.

Editură proprie.
Ahcdarul ilustrat i-a carte a copiilor, de St. 

C. Alexandru, legat C. —’24
Abcdar nou ilustrat pentru școalele primare de ambele sexe, de D. Dogariu. Partea L, 

legată —-3<l fii, Partea II. legată C. —36 
Carte de cetire ilustrată pentru școai. primar, 

de G. Zaharia. Part. I., leg. 36 fii., II. leg. —-40 
Cartea copiilor ilustrată de St. O. Alexandru 

pentru el. 2 primară, leg. C.—"70 broș. C. — '50 
Carte de cetire pentru anii din urmă ale școa- 

lelor poporale și de repetițiune, de D. Dogariu 
ți N. Pilția, broșată C. 1 —. leg. 1'30

Abcdar maghiar, întâia carte pentru deprinde
rea limbei maghiare în școai. pop., de Fr. Koos 
ți V. Goldiț. Ed. V., leg. C. —40

A dOUa Carte pentru deprinderea limbei ma
ghiare de Fr. Koos ți V. Goldiț. Ediția II., 

legată —40 fii.
Manual de limba germană pentru școai. po

porale, de I. Dorea, legat C. —'60
Aritmetica de E. F. Lurtz, pentru școai. popo

rale, traduse de un învățător. Partea I. Nume- 
rii 1—100. broșat C. —40
Partea II. Numerii dela 1—1000, ediț. 2 br. —-70 
Partea IU. Fracțiunile comune și decimale prac
tica italiană, etc., broș. C. — 80, leg. C. 1 — 
Partea IV. Raporturi, proporțiuni, regule de 3 
simplă și compusă etc., broș. 0.1.20 leg. C. 1-60 

Aritmetica de D. Dogariu, cu numeri întregi, 
ediția 2. broșată C. —‘50 fii.

Aritmetica p entru anii din urmă ai școalei pri
mare, de 1. Dariu. broșată C. —-70 fii.

Geografia Ungariei de Dr. Nic. Pop și Vasile 
Goldiț. Elemente din Geografia generală pentru 
școalele pop. Ed. IX. cu harta Ungariei colo-

Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brassd. 5 | 6 , Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brassă.

rată. broș. —-50 fii., leg. —.60, cu harta neagră 
broșată —40 fii. 

Istoria Ungariei și elemente din istoria gene
rală pentru școalele poporale, de Dr. Nic. Pop 
ți N. Pilția. Ediția X., cu ilustraț. broș. 30 fii. 

Istoria Ungariei în legătură cu istoria univer- | 
sală, pt. școai. pop. de 5. Moldovan, bros. C.—"30 

Elemente din constituția patriei sau dreptu
rile și datorințele cetățenești pentru școai. pop. 
de Vasile Goldiț. Ediția II., legată C. —-30 fii. 

Fizica pentru școalele poporale cu multe ilustra- 
țiuni, de D. Fâgăr&țanu, legată C. —’60

Elemente de fiziGă pentru școalele poporale, 
de I. Dariu. Ediția V., legată 0. —60

Ghemia anorganică de I. Filipescul. broș. 50 fii. 
Economia Gâmpului și grădinăritul de G. Moian 

broșată 30 fii., legată 40. fii. 
Elemente de muzică vocală pentru școalele 

poporale, de N. Stoicovici, broșată 30 fii. 
Golecțiune de cântece și cântări bisericești pe 

note, pentru școalele poporale de N. Stoicovici. 
Partea I. broșată 30 fii.

Gărți auxiliare pentru școalele primare.
Conductor la aplicarea noului Abcdar, ilustrat 

de D. Dogariu, broșat C. —'24
Dicționar portativ român-german-maghiar de II. 

Schlandt, broș. â C. —'20.
— Ediția întreagă: român-german-maghiar, 
german-maghiar-român, maghiar-german-ro- 
mân, broș. C. —‘60 în pânză legat C. — 80 

Lira școalei sau colecțiune de cântece pentru 
tinerimea școlară, de un prietin al copiilor.

broșată 0. —40 
Micul cântăreț în biserică sau răspunsurile dela

Sfta Liturgie de I. Dariu, ediția II. broș. 10 fii.

Micul rugătoriu în școală și acasă de I. Dariu,
broșat C. —10 

Cântece de irozi la Nașterea Domnului împreu
nate cu câteva cântări naționale, broșat 12 fii. 

Epistolie a Domnului Isus Christos ce a trimi’so 
D-zeu din cer, broș. —42 fii. legat — 20 fii. 

Visul Născătoarei de D-zeu împreună cu rugă
ciuni pentru tot creștinul, br. 12 fii., leg. 20 fii. 

Sonorul sau frumos răsunătoarele plânso-cânturi 
la Mormântul Domnului de G. Ucenescu. Edi
ția IV. broș. C. —-24

Versurile Nașterii Domnului nostru Isus Chris
tos. Ediția IV.. broșată C. — 12

Caiete de desemn, pentru școai. primare și civile. 

Caiet de desemn pentru școalele poporale și 
civile de A. Lukats. Caietul I. cu 59 de modele. 
Caie ul II. cu 40 de modele. Caietul III. cu 25 
de modele, ă caietul C. —16

Geiet de desemn pt. școai. de fete. Ediț. 2. c —-24 
Modele pentru caligrafia română în școalele pri

mare după sistemul profesorului gimn. A. Lu
kats. și de I. Dariu C. — 20

Caiet de exerciții caligrafic cu diagonale Nr.
1. și 2. ă....................................................6 fii.

MOdele pentru caligr. maghiară și germ. C. — 21
Caiete «le proljă stau la dispoziție ! 

Manuale pentru școalele medii,
(gimnaziale, reale și școalele civile de fete). 

Carte de cetire, pentru clasa I și II gimn. și 
reală, seminare, pedagogice și școai. super, de 
fete, de loan Popea revid. de Dr. Const. Lacea. 
ediț. V, legat în pânză........................C. 2 —

Gramatica limbei române, pentru clasa i șin 
gimn. etc. de N. Bogdan, broș. C. 2 —, leg. 240

Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brassâ. 7

Curs sistem, de gramatica limbei române 
întocmit pentru școai. secundare după cele mai 
nouă recerințe ale instrucțiunii de N. Pilția 
revăzut de Nic. Sulich, prof. gimn. Ediția IV. 
volumul I. (Etimologia) broșat . . . C. 1-— 

Curs de limba maghiară pentru școai. gimn. 
etc. prelucrată după Toepier de P. Budiu, 
prof, gim., broșat C. 1 20, Leg. în pânză C. 1.80 

Manual de limba maghiară pentru cl. I-a gim. 
etc, de N. Bogdan, pi-, g., broș. 1—, cart. C. 120 
pentru clasa Il-a, broș. C. 1'—; pentru cl. IlI-a, 
broșat C. 1'20; pentru cl. IV-a broșat C. 140 

Gramatica elementară a limbei germane 
cu deprinderi de tradus germane și române 

. vîrîte printre regule și cu vocabulele de I. Ma
xim. prelucrată de N. Pilția, broșat C. 1.30 

legat în pânză C. 2-— 
Sintaxa limbei germane, întocmită pentru cl.

super, ale școai. medii de N. Pilția, broș. C. 1’— 
Gramatica latină pentru cl. I și II gim. prelu

crată după sistemul lui H. Perthes de P. Budiu, 
Iosif ți A. B&rseanu, broș....................... C. —50

Carte de cetire latină, pentru ci. i-a gimn do
P. Budiu, Iosif ți A. Bârseanu, cu vocabular 
broșat C. 1'20: pentru cl. 11-a gimn. cu voca

bular broșat C. 1 60 
Esplicări la cărțile de limba latina, pentru 

cl. I și II gimn. de P. Budiu, Iosif ți A. Bâr
seanu, broșat.......................................... C. —'50

Sintaxa limbei latine, pentru ci. iii și ivgim.
do V. Goldiț, prof. în pens, broșată C. 1'60 

Curs complet de limba franceză de a. viaicu.
metoda I. Fetter. Partea I și II, broș. 1'60 
partea III, C. 1’60; partea IV.................C. 2-—

Grammaire franșaise, de A.viaicu, broș.c.- 6o 
Geografie, pentru școalele medii, după D. Laky 

de prof. D. Fhgărățianu ți S. Moldovan. Tom. 
I. Regatu Ungariei, ed. 2-a ilustr. leg. C. 2-—

774. Sz. 
1907. vhto.

Alulirott birâsâgi vâgrehajtd az 
1881. evi LX. t. cz. 102 §-a ârtel- 
meben ezennel kOzhirrb teszi, hogy 
a brassoi kir. jărâsbirbsâgnak 1907 
evi Sp. I 850/4 szâmu vegzese ko- 
vetkezteben Dr. Stravoiu Sândor, ugy- 
▼6d âltai kbpviselt Miklbs Mâtyâs 
javâra Adâm Ferencz es neje ellen 
S5 Kor. 55 f. s jâr. erejâig 1907 6 vi 
iebruâr ho 18-n foganatoaitott kiele- 
gitesi vâgrehajtâs utjân le- 6a feliil- 
foglalt es 600 kor. becsiilt kbvetkezb 
ingoaâgok, u. m.: hâzbutorok nyil- 
vânos ârverbsen eladatnak.

Mely ârverbsnek a brassoi kir. 
jârâsbirosâg 1907-ik 6vi V. 313/4 sz. 
vâgzbse folytân 40 kor. 47 fill. hâtr. 
tbkekdvetelâs, ennek 1907 evijulius 
ho 30 napjâtol jârb 5% kamatai, 1/3°/Q 
vâltbdij es eddig Osszesen 10 kor. 
40 filerben birâilag mâr megăllapitott 
koltsâgek erejbig, Brassbban malom- 
ârok all szâm alatt leendâ megtar- 
tâsâra 1907 evi Oktober ho 24-ik nap- 
jânak delelotti 11 orâja hatâridâul ki- 
tiizetik es ahhoz a venni szândâko- 
zok ezennel oly megjegyzbssel hivat- 
nak meg, hogy az ârintett ingbsâ- 
gok az 1881. evi LX. t. c. 107. es 
108. §-ia ârtelmeben kâszpânzfizetes 
mellett, a legtbbbet igerbnek, sziik- 
s6g esetân becsâron aiul is elfognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendb 
ingosbgokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk es azokra kielegitbsi jogot 
nyertek volna, ezen ârveres az 1881 
^vi LX. t’ c. 120 §. brtelmeben ezek 
javâra is elrendeltetik.

Kelt B r a s s 6, 1907 6vi Oktober 
ho 6-napjân,

Tanko Jânos,
1—1. kir. bir. vogrehajto.

Carne de berbece

3W- Klgr. 36 cruceri
se află de vânzare în mă
celăria VASILE OLTEAM, 
Brașov, Târgul Cailor 13.

< [3026,2-2.]

Crețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 11 Oc^omvrie 1907.

Mesura 
său 

greutate*

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H, L. Grâul‘cel mai frumos. 22
n Grâu mijlociu . . . 20 —

Grâu mai slab . . . 19 —
Grâu amestecat , . 18 -J;
Secară frumosă. . . 17 —
Sâcară mijlociă. . . 16 —
Orz frumos .... 9 —

JV Orz mijlociu. . . . 8 —
Ovâs frumos. . . . i 7 —
Oves mijlociu . . . 6 —
Cucuruz ...................... 9 —
Mălaiu (meiu) . . . 10 —
Mazăre........................... 19 —
Linte........................... 86 —
Fasole ...... 14 —

n Sămență de in . . . 20 —
u SSmență de cânepă . 19 —

* 0 Cartofi........................... 2 —
Măzăriche..................... — —

1 kilă Carne de vită . . . 1 28
Carne de porc . . . 1 36
Carne de berbece. . — 80

100 kil. SăU de vită prospăt . 40 —
Său de vită topit. . 62 —

Se caută 
un tinăr absolvent 

al școalei comerc. sup. Oferte înso
țite de Certificate, Actul de botez 
și fotografia a se înainta sub „Prac
ticant11 la Administrația acestui ziar.

[(3030,2—3.]

îîwa român cu praxă de
O ăl UmCu 3 ani in cancelarie 
notarială, camtă un post de ase
menea rang în vre-o cancelarie no
tarială pe lângă condițiuni favora
bile. A se adresa la Administrația 
„Gazeta Transilvaniei11, Brașov.

în 6 zile
AMERICA

Transport de persoane 
în

TOATE PĂTURILE DIN LUME.
Cereți clarificări și îndrumări.
E de ajuns carte poștală.

Răspundem românește.

FALK ei
Secția românească.

ZZa.mTo-ULrg'-
Strada Raboisen Nr. 30.

Cântarea înalță sufletul!
P A Al) d o Rima1 mai ^ruraoase coniposițiuni de caracterUOUlRu 1/1 ill d, . bisericesc și lumesc pentru cântare și pian, 

u — coruri mixte și de bărbați etc. ale acestui ma
estru al musicei au apărut la H. ZDLDJNER în Brașov. Catalog gratuit! 

în aceiași librărie este un sortiment bogat de cărți literare ro
mânești, de utensilii pentru scris și desemn, deposit de hârtie, și 
despre aceste se află catalog, care se trimite gratuit. .. ■

Llk

Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brasso. 8

Geografia,p entru școalele medii, după D. Laky de 
D. Fâgărățianu și A. Bârseanu. Tom. II. Europa 
fără de reg. Mării-Mediter. broș. C 1’— Tom. III. 
Asia, Africa, Australia și America, legat C. 2’— 

Gurs elementar de botanică și zoologie, 
pentru clasele inferioare etc. de ’G. Chelariu, 

partea II. broșat C. -2— 
Istoria universală, pentru școalele sec. de V.

Goldiț. Vol. I. Ev. vechiu, broș. C 1’50; leg. C 2-10 
Aritmetica, deF. E. Lurtz. Partea III. fracțiunile 

comune și decimale, practica italiană regula 
de trei simpla și compusă etc. broșat C. —'80 
legat C. 1—. Partea IV. Raporturi, proporțiuni, 
calculul societății și câteva alegațiuni. Termi- 
nul mediu, interesele compuse, calcularea fac
turilor, discontului, a hârtiilor de stat, a ac- 
țiilor. Purtarea și inducerea contului curent, 
contabilitatea industrială etc. broșat C. 1'20, le

gat în pânză C. 1’60

Cărți auxiliare și diverse.
Dicționar germân-român, pentru școală și eon- 

versațiune de Th. Alexi, 5 ediț. broș. C. 3 60 
— roinân-germân, 2 ediț. prelucrată și com
plectată. S’a aplicat în parte ortografia Acade
miei Române dela 1904, esclusiv cea mâi-nouă 
ortografie germană, broș........................... C. 4 50
Amândouă părțile legate într’un volum ele

gant în piele C. IO-— 
GaracterS morals, esemple și sentințe de Ioan 

Popea, profesor, broșat C. 2‘—
încercări în literatură, de I. A.Litpădat, br.— 5(f 
Despre metrii în poeziile lirice a lui Hora țiu, 

de I. Lengeru broșat C. — 20
Instrucțiuni poporale, despre datorințele și 

drepturile de dare, de IV. Niemandz, broșatC. —60 
Bucătăreasa națională, carte de bucate cu 1465 

de recepte, de J. C. Ilințescu, broș. C. 1’60 
Pățăniiie mult cercatei Griselde, istorioară 

morală prea interesantă, de Hințescu, broș. —42 
Mănunchîll de flori, Colecție de poezii și cân

tece veclii de Nic. Oancea, broșat C. —'20

(2805,26-52.)
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Publicație de licitație oficioasă.
în scop de a se încassa contribuțiile neplătite la vreme restanțele 

de dare, aruncuri, contribuțiune 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.

Locui ținerii lieitațiunei:
In ziua l-a 

de licitație: Ziua și oara: In ziua a Il-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. pănă la 6 

oare p. m.

Descrierea obiectelor zălogite:
de
»

55

55

55

55

55

1. Mobile de casă.........................................
2. Obiecte mărunte, service de bucate .
3. Animale de casă (cai, boi, vaci, viței)
4. Clavir................................................................
5. Călească, care, care de transport .
6. Hamuri de cai.........................................
7. Ciasuri și icoane.........................................
8. Mașină de sfredelit, ilcu ș. a. . . .

în
5?

5?

55 

n 

55

55

55

V

cor. 2500-—

55

55

55

55

55

55

300— 
2500-—

900-—
9C0-—
300-—
100-—
192 —

f.
15

55

55

5?

55

55

>5

valoare
»
55

55

55

55

55

55

Condițiile de Sicâtaiie;
1. în ziua I-a 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 3/4 din 
prețul de estimare.

2. La a If-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.
Brass 6, în 7 Octomvrie 1907.

(2025,2—B.) Oficiul de dare orășenesc,
—_______________ ._____________________________ ___ ____________________ T

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
' T X

X
X
X
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X
X 
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y 
X
X
ă

X
X
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X

X

Institut indigen. Banca de asigurare
gg „TRANSILVANIA44 

dm S I b i i u
- întemeiată la anul 1868 — ----- •

în Sibiiu, strada Oisnădiei nr. 5 (edificiile proprii), 
asigurează în cele mai avantagioase condiții: 

contra pericolului de incendiu și esplosiuue, 
edificii Se ori-ce fel, mobile, mărfiri, vite, nntretnri și alte prodncte economice etc.

«r* asupra vieții omului -w
în toate combinațiile, capitale pentru cașul morții și cu termin 
fix, asigurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieața 

întreagă etc. etc.

Asigurări poporale fără cercetare medicală.
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra incendiului:
94,975.394 cor.

Dela întemeiare institutul a solvit:
pentru despHg. de incendii 4,295.120-15 e., pt, capitale asig. pe vieață 3,76o.sio 21 c. 

Oferte și informațiunî se pot primi dela: Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etagiul I., curtea I., și prin agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița și Cluj, precum și dela snbagențil din tote 
comunele mai mari.

th Capital asigurat asupra vieții:
9,339.195 coroane. X

X
3
X
X 
X

X
X
XMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

-----  modern instalat-----  afară de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de 
S ACID CARBONIC g 

natural, chemic foarte curat, flu'd 
din izvoarele cu aoid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, cârciumarilor, 
și alte scopuri industriale.

enhimhp cu ac’^ carbonic preparat 
a u II I IU U c artificial și puțin spornic.

Servieiu demn de încredere șl consciențios I 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de ‘/t și ’/2 litre.

ts- 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 Kohlensăure- Werke und 
Mineralwasser-Verfandt in Buziâsflirdo.

Adresa telegramelor: muschong buziăSFURDO. — inter. Telef. 18.

iul, firmă de mulți ani recunoscută ca prima 
și foarte solidă;

Prima Pepinerie cu vițe nobilitate
<le pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal],
Cereți Catalogul prețurilor!

Catalogul conține scrisori de recunoș
tință din toate părțile țârei. Fiecare pro
prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a comanda de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în scris la vre-o 

persoană cunoscută.
[301'2,3-47.]

Abonamente ia
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

La tipografia și librăria A. Mureșianu 
se află de vendare următdrele:

Cărți literare âpărute din ediția „Minerva, 
.. BucurescL ........

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

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

Af. Salodeanu. „Floarea Ofilită*4, ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani 20

Ștefan losif, „Credințe.*4 Poesii â cor.) 1.5 
Em. Gârleanu-Emilgar, „Bătrânii*4, 

schițe din vieța boerilor moldoveni 1.50
Eugeniu Boureanul. „Povestiri din 

copilărie44. Prețul â . . . cor. 1.50
M. Eminescu, Poesii postume*4, ediție

nouă, 263 peg. cu note. Prețul c. 1.50
N. N. Beldiceanu. „Chipuri dela Maha

la" Conține 305 pag. Prețul oor., 1.50
Ion Manolache-Holda. Fețe, portrete 

schițe și nuvele, ediție I. 316 pag.
Prețul Lei 1’50

II. Chendi. „Fragmente44. Un șir de in
teresante articolo (informațiunî lite
rare), și sunt o continuare a volu
melor „Preludii** și „Foiletone** sori
se. 246 pag. Prețul .... Lei 2.50

KEIHEMASCHINE!

iiLAIGIS.

In Flaschen fertig geliefert! 

Sclionste îl 
Beleuchtung.

Ueberall anwendbar. i
Cba ... fi'' 2

< Seine Behandlong!
Aufklârung ertheilt gratis

Fitissiges Leu
> Czinkota (Budapest).

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în. 
editura tipografiei A. Mureșianu, cu 
descrierea și «aplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana** dans de coldnă în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 
cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loe 
de prefață**,) de Tunarul dinDumbrău, 
Popa. — Tipografia Aure] Mureșianu,. 
Brașov 1903.

Broșura este în euart mare, 
hârtie fină și tipar elegant, cu adau
sul unei cole de note (musica „Roma
nei14 ou esplicărl) și costă numai 2 
cor. 50 bani (plus 5 bani porto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pdte procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Y FISCHER T Comp NACYENYED
pepinerie de POMI SI VITE

--------------------------
150.000 Pomi Roditori 

1,000.000 Sujete 
1,000.000 Planta pentru gard 
vin arbori de promenada, ar
bori de ornament, roze, fructe 
u cu boaba, contiferi etc.

Sub- 
cultura 

120 jug. 
oat.

I

i

1 Milion altoae de vite, vita 
de vile Enropenâsi Amerikană 

cu su.
Specialitate: altoae de vita 

pentru desert. .

30.000
Pruni de Bistrița si de 
Bosnia oltuiti Exem
plare foarte frumvase

Magazin de încălțăminte
ALFBID WM

Brașov, strada Vămei 36, vis-â-vls Se Cafeneaua Transilvania
(Halta Tramvaiului.)

Mare asortiment și deposit bogat de Ghete pentru stradă, 
Sport, de lucru și de lux, potrivite după picior și cu prețuri 
foarte ieftine.

Specialitate:
afară ajunge l-----

■ ' . Ghete fine cu sic lucrate după măsura
■ și metod ortopedic. — La comande de 

trimiterea unei ghete vechi ca măsură. .
Reparaturi

se fac prompt

1
Lfi 
lîd 
O
LiirS

i

i®
fr?J

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


