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ADMINISTRAȚIUNEA.

Marele duce Vladimir în România.
De câteva zile marele duce Vla

dimir al Rusiei este oaspele Regelui 
Carol și al României. Astăzi petrece 
în castelul dela Sinaia. El e însoțit 
de soția sa, marea ducesă și de fiii 
săi. Marele duce Vladimir, e unchiul 
Țarului Nicolae al II-lea, fratele țaru
lui răposat Alexandru al Ill lea, și a 
venit cu misiunea specială de a în
toarce vizita ce a făcut-o Regele Ro
mâniei împăratului la Petersburg îna
inte cu câțiva ani. Era bătător la ochi 
că atâta timp această vizită n’a fost 
întoarsă nici de Țarul, nici de un alt 
membru al familiei împărătești. Nu 
mai puțin ne-a fost surprins faptul, că 
Țarul primind a fi naș la botezul prin
cipelui român Neculae, a trimes ca 
reprezentant al său pe prințul Dol- 
goruki și nu un mare duce.

De un timp încoace s’au mai 
schimbat împrejurările și raporturile 
dintre curtea Țarului și curtea regală 
română au devenit mai prietinoase. 
La aceasta a contribuit mai cu seamă 
mersul politicei în Orient și poziția 
însemuată și respectabilă ce-o ocupă 
azi România în chestiunile balcanice. 
Dovada cea mai elocuentă este rolul 
și conlucrarea ce au avut’o regele 
Carol în conferențele miniștrilor de 
externe al Austro-Ungariei și al Ru
siei zilele trecute la Viena. Odinioară 
nu era așa, și România, care în tot
deauna a urmat o politică din cele 
mai corecte și a fost un razim al li- 
niștei și ordinei în orientul european, 
fusese avertisată și ea de cătră ca
binetele din Petersburg și Viena cu 
aceeași notă, care s’a trimis Greciei 
și Bulgariei, cari state singure erau 
vinovate de a fi produs pe atunci 
turburări și nesiguranță, prejudițioase 
intereselor păcii europene în peninsulă.

Astăzi se ține seamă cu altă 
atențiune la Petersburg de România 
și de curtea ei regală, ear la prânzul 
de gală dat la palatul din București 
marele duce Vladimir a putut să ac
centueze fără sfială amintirile de 
glorie comună a armatelor română și 
rusească, amintiri ce i-lea redeșteptat 
călătoria sa în România și să exprime 
speranța, că vizita sa va contribui a 
strânge sentimentele „reciproce" de 
amiciție și recunoștință între România 
și Rusia.

Este un eveniment de mare în
semnătate politică, care nu poate fi 
micșorată prin considerațiunile la si- 
tuațiunea mai strâmtorată a Rusiei 
în urma războiului nenorocit cu Ja
ponezii, și a turburarilor și mai ne
norocite dinăuntrul imperiului său.

Ori cât de mult a suferit Rusia 
în urma acestor dezastre, ea rămâne 
tot împărăția cea mare și puternică, 
care fiind vecină cu mica Românie, 
este în interesul acesteia din urmă 
să caute a trăi în pace și în bună 
prietinie cu ea. Dar, cum se pre
zentă pentru moment situațiunea 
politică după conferințele Regelui Ro
mâniei cu miniștrii de externe Aeh- 
reuthal și Isvolsky, Rusia însăși caută 
astăzi sprijinul României în politica 
sa orientală, cu deosebire în acțiunea 
ce-o desfășură în comun cu Austro- 
Ungaria pentru a ajunge la o solu- 
țiune mai durabilă a chestiunei re
formelor în Macedonia.

Este prin urmare vizita marelui 
duce Vladimir semnul unei bune în
toarceri în situația politică a Româ
niei, ceea ce însă nu dispensează pe 
Regele și bărbații ei de stat condu
cători de a fi, și în viitor ca și ’n 
trecut, cu ochii în patru la tot ce 
se petrece în lumea mare și între 
vecinii puternici și dincolo de Dunăre.

Constituirea biroului dietei. — in șe
dința de Sâmbătă a dietei s’a constituit 
biroul pentru noua sesiune parlamentară. 
Vicepreședinți au fost aleși deputății Stefan 
Rakovsky cu 124 voturi și Navay cu 118, iar 
notari deputății Csizmadia, Hammersberg, 
Hencz, Popovici (croat), Raisz, Szentkiraly, 
Thoroczkay, Vertan și Zlinszky. Majordom 
a fost ales dep. Leszkay. Deputății croați 
au votat cu bile albe, iar deputății națio- 
nașiști s’au abținut dela votare.

Viitoarea ședință a dietei se va ținea 
Miercuri.

Soartea școalelor românești 
în secolul al XX-lea.

i.
Anul 1907 a fost fatal pentru popo

rul român, din Ungaria. Dar, care an, nu 
a fost fatal, din șirul anilor de suferință?

1907 este unu) din cei mai negrii aDi 
pentru noi, căci în primăvara acestui an, s’a 
pus în lucrare o nouă campanie contra școa
lelor noastre.Deputații activiști ai românilor, 
au susținut in dietă o luptă destul de în
focată; ei au suferit mult dela aceia, cari 
mai bine ar fi ascultat orice, numai ce au 
ascultat — să nu fi ascultat!

S’a sculat întreaga Românime și a 
protestat,— însă proiectul de lege n’a ră
mas proiect, ci s’a făcut lege.

Românii — prin 1879, când s’a adus 
legea, ca în școalele poporale confesionale 
să se învețe ungurește, au cugetat, poate 
că aceasta va fi ultima lege în astă pri
vință ; au cugetat, poate, că cu aceasta 
lege se va pune limită ingerinței celor de 
)a cârmă în afacerile interne ale școalelor 
susținute de popor?

Sed, alea jacta erat!...
Ei n’au știut, că aceste legi, sunt nu

mai preludiul altor legi, mai grele,'mai în- 
greunătoare pentru școala confesională... 
Ei n’au socotit, că natura, va să poată face 
în Ungaria și salturi mortale, precum a 
făcut chiar cu legea nouă pentru scoale 
din anul acesta, care asemenea poate să 
fiă numai un al doilea preludiu pentru 
alte legi, pentru altă lege ?

Cei dela cârmă au adus legea. Ce să 
facem acum noi; ce să facă acum Româ
nul ; cum, pe ce bază să stea, în fața a- 
efslei legi ?...

Căci: Școala Bă ți-o lași, ar fi cea 
mai mare rușine, și tot trecutul poporului 
român de 18 secole s’ar îngropa în(mor
mântul disprețului și al nedemnității ; — 
ear școala să ți-o susțini întru toate, după 
prescrisele legei nouă, e greu; e prea greu, 
pentru un popor sărac, pentru sătulețe 
mici fără fonduri, fără avere. E greu, prea 
greu, să o susțini cu sat sărac și cu oa
meni săraci.

Din două rele,—vei alege pe cel mai 
mare și mai jignitor, — sau vei alege pe 
cei mai mic — și mai suportabil ?

Să’ți Iași școala, cu care ai trăit zeci 
de ani; — școala, o tradițiune națională 
și o pepinieră pentru edemțiunea slujito
rilor altarului ; — școala, un .leagăn și o 
mamelă pentru pruncii, cari vreau să fiă și 
ei, ce au fost tata și mama lor;—școala, 
strugurul viiei românești: O, par’că e im
posibil ! — Și chiar și renegații ar tresări, 
când aceasta supozițiune ar deveni faptă!

Să o susțini mai departe, să arăți că 
poporul român, trece la ordinea zilei peste 
toate evenimentele furtonoase, — că el tot 
ei e,—și tot el rămăne oriunde și oricând. 
O, aceasta ar fi răul cel mai mic; — ci 
greu este să stai pe lângă el, greu este 
să-l poți înfrunta, mai cu seamă în timpul 
prezent, care timp ne-a aflat nepreparați, 
neorganizați ; săraci, fără fonduri, fără a- 
vere, fără popor rustic, cult și deșteptat.

Și apoi iarăși, din nedeșteptarea po
porului țăran, — sinistra consecuență: *El 
nu poate fi, decât ceea ce este!» Și în acest 
stadiu, el e în stare să facă multe nărozii, 
atunci când i se cere să plătească la popă 
și la învățător, mai mult decât poate da, 
ori decât vrea să dea.

De unde, <fn situațiunea prezentat-.
Cum mai putem noi sta în fața po

porului,—când pe terenul, să zicem de sa
larizare învățătoresc, natura și-a făcut sal
turile sale; când: — dela 150 fi. ori 200 fi. 
cu cari în genere se plătiau învățătorii 
până pe la anii 1890 și cari învățători, 
încă știau să învețe destul de bine, mai 
cu seamă veteranii din școala lui Petri, 
câți adică mai erau în viață; apoi cei din 
școala lui Pop Ștefan și Solomon-Mun- 
teanu dela Blaj; cei din școala lui Popescu 
dela Sibiu și cei din școala lui Borgovanu 
dela Gherla, — s’a urcat salariul la 300 fi. 
plus, cvincveDalul de 50 fi., — un ce în- 
greunător pentru bieții români — țărani 
din sătulețe cu câte 50 familii, ori 300 
suflete.

Și astăzi?
Cum să stăm astăzi, cum mai putem 

noi sta astăzi în fața poporului, predicân- 
du-i și perorându-i să-și susțină școala, 
când, legea nouă prevede pentru învăță
torul confesional de două ori atâta dania, 
atâta leafă din chimirul bietului om dinmi- 
sera 'plebs contribuens ?

Da, căci ministrul a voit să aibă 
plată bună acești tpioneri de cultură*, 
precum i-a numit el pe învățătorii din 
Ungaria..

Cum vom mai sta astăzi în fața po
porului ; cum se poate lua acest popor cu 
buna și să-l încurajăm, — când, după cum 
se știe, mulți învățători chiar jubilează 
din aceasta cauză și văd o auroră de aur 
zâmbitoare sorții lor, cari poate ar vrea 
ca școala lor confesională să devină de 
stat și ei dimpreună cu acea școală să de
vină învățători de stat?

Este trist adevăr acesta; dar în 
timpuri triste adevărurile triste, trebue să 
se spună 1

Cum vom putea să ținem astăzi pe 
popor lângă școala sa, când el are în ve
cinătate și la îndemână atâtea școli de 
stat, la cari trimițându-și copiii, n’are să 
plătească nimic? Și nu puțină putere îți 
trebue, ca să poți reținea pe cineva de a 
primi un dar ce i-se face.

Este deci grea, de tot gi’ea cererea» 
ce l’a ajuns azi pe poporul român în viața 
sa școlastică; și e prea penibilă situa- 
țiunea, în care se află situațiunea agra
vată prin legea nouă școlastică, eare să 
nu credeți că e productul anului acestuia, 
— ea ’și are sorgintea în vremile de mai 
’nainte, cu mult; și a început a se naște 
în anii 1848, când se striga: >Minden 
ember legyen ember es magyar 1«

De ce și din cari cauze acea idee de 
lege, nu și-a putut ajunge stadiul puber
tății până acum — o ștJe fiecare foarte 
bine !

Și l’a ajuns tocmai la începutul se
colului al XX-lea!!!

Ce joc al timpului, ce ironie a sorții !! I

II.
Inteligența noastră, câtă o avem, nu 

va ajunge nici-odată să-și facă o idee ade
vărată despre tabloul românismului rustic 
dela sate. Ea așteaptă mult dela poporul 
țăran, care în timpii trecuți abia a putut 
să plătească o leafă de 200—300 fl. învă
țătorului, pe când această plată a fost în 
stare totuși să-o dee.

Adecă poporul țăran, îndârjit' și sub 
influința neștiinței, n’a dat nici ceea ce a 
putut. Cum pentru Dumnezeu va da el 
acum, ceea-ce nu poate să dee și în multe 
locuri îi este în adevăr absolut cu nepu
tință? Va să zică, epilogul și corolariul 
este, că poporul nostru țăran în genere a 
privit școala de o sarcină, care în alte 
împrejurări i-a fo3t ușoară de purtat, ear 
acum este pentru dânsul o cruce grea, 
crucea cea mai grea 1

Va sui el cu această cruce muntele 
Golgotha și în caz, că n’ar putea să o ducă, 
i-va veni în cale vre-un Simon Cireneu), 
care să-i ducă baremi câtva timp crucea 
și balastul, ce-1 apasă?

Lumea română, ori eum și cum, e 
dedată — un păcat vechiu — a se lăsa, 
între altele, în mâna sorții:

— dar, mi las în mâna sorții
— ca-a vrea bunul Dumnezeu!

și a nu fi scrupuloasă față cu relele pre- 
zintelui — sarcofagul viitorului...

Avem și noi, mai multe și varii In- 
stituțiuni și Asociațiuni. N’avem însă Aeo- 
ciațiuni pentru fibrele și nervii poporului, 
care constitue românismul. N’avem Aso- 
ciațiuni pentru sate, sau cum le-ar aice 
Nemții ^țărănești*, care să aibă de a face 
numai cu trebile ori eiementelb dițecte și 
inmediate, ce sunt în sânul lui; cu școala, 
biserica și educațiunea sa etică și națio
nală. Nu avem fonduri religionare și nu 
avem fonduri școlastice,

N’avem și n’am făcut nimica Îm 
trecut pentru viitorul școalelor. Am ținut 
tot mereu poporul nostru de isvor nese
cat, de lada Iui Midas și a lui Lucul, din 
care să tot scoată și să-și plătească das
călii și preoții, cari în present încearcă și 
ei o luptă pentru existență destul de 
amară.

N’avem și n’am făcut nimica, căci 
farii românismului și capii școalelor și ai 
bisericelor, au uitat prea lesne de ceeea- 
ce a zis Simeon Bărnuțiu în 3 (15) Maiu 
ia Blaj ; — au uitat, că a devenit faptă 
uniunea adecă fuziunea Ardealului cu ¥n- 
garia, prin ce s’a aflat cuiul lui Archi- 
mede, ca să se poată face aceea, ce s’a 
dorit mai ’nainte, și ce astăzi se și face.

Și acuma? Et nune? Stăm și ne căina, 
dacă am fost optimiști, dacă n’am învățat 
istorie; dacă n’am cunoscut mai bine țara 
și lumea.

Din contră, având la îndemână, strânsă 
comoara din zile bune pentru zile negre 
am răspunde primejdiei cu adagiul creștin,J 
tQuod bene vertat mitissimus Deus!* Ear 
poporului i am zice în ton imperial: >1 
bone, quo virtus tua et natura te vocativ

Mai marii bisericilor și ai școalelor, 
consistoriile eparhiale, fiind și ele ori cum , 
și cum o vlăstare a lumii psichice româ
nești, ce să facă alta, decât să se supună 
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și ele evoluțiunei și undulațiunii univer
sale și asemenea să treacă la ordinea 
zilei preste toți și presto toate; ear înal
tul minister de colo dela Budapesta șă se 
poată oferi apoi bun bucuros ca izvor de 
ajutorință pentru omul lipsit. ...Ministrul, 
vedeți, ajută pe popor la salar — dând 
așa zisul ajutor de stat; el ajută și preo- 
țimea gr. or. cu congruă întregitoare și 
pe preoții gr. cat. cu ajutoare, cari le ca
pătă, se înțelege, cei avuți, cu parochii 
mari și bune și cu brâne roșii — meritați 
do patrie și națiune, — ear nu cei săraci 
și cu copii mulți și cu sate de câte 3—400 
de suflete ? I

Ce se mai faci, ce se mai începi și 
aici? Mai marii eparcbiilor nu pot dispune 
de banii altuia, Ei dau din umeri cu du
rere — și apoi toate trec ca să se ducă 
și se duc ca se mal vină 1

Capete cine va putea — cine nu, mai 
și rabde! Căci: răbda e soartea mea*,
zice și poetul-

Baremi de n’ar fi scris Cicerone, nici 
odată : — Ol iempora, o, mores !<

Să ne întoarcem, la ce avem să ne 
întoarcem !

Din cele ce sulevasem pănă acuma, 
în meritul problemei și a cestiunei de esis- 
tență a școalei noastre confesionale, ar 
urma ca lege logică, că e anevoie pentru 
viitor a statori soartea și viața școalelor, 
și pentru cei chemați se impune un lucru 
titanic.

Contrară lucrărei sau mișcării este 
în mechanică inerția. Inerția este începu
tul morții și când ai începutul, ai lucrul 
mai deplin, ai moartea deplină !

Și cu toate acestea, legea umană, 
legea și dreptul ginților ne impune, în mod 
fatal, și chiar mechanic, (deși noi poate 
am mai preferi ticna și comoditatea) «con
servarea noastră națională*. Ni-e poate 
cam ciudă pe acea lege și nu am vrea 
să fie; înzadar însă, dacă Firea, Natura — 
și Dumnezeu) ginților au dat’o ! ?

Ce să-i faci, caută să-o împlinești.
Va împlini-o, i-va da ascultare și Ro

mânul acum, în aceste timpuri grele, pre 
cum, după zisa lui Bonfiniu, el i-a dat 
ajutarea și în alte vremi când: «Non tan- 
tum pro vitae, quantum pro linquae inco- 
lumitate certasse videatur !?*

Va sta massa cea mare și compactă 
de Români nepăsătoare? Vor să stea a- 
proape patru milioane de Români în ne
păsare, ca să omoare de odată, aceea ce 
au avut — aceea ce pănă acum au con
servat ?

Ne-ar compătimi lumea, ne-ar de
plânge rassa latină și ne ar blăstăma frații 
noștri din alte țări!...

(se continuă.)

Chestiunea votului universal
in dieta ungară.

in ședința do Sâmbătă a dietei de
putatul socialist Mezofi și-a desvoltat in
terpelarea anunțată în chestiunea votului 
universal. In decursul expunerilor sale, des 
întrerupte de deputății koșutiști, interpe- 
lantul arată, că poporul a devenit impa
cient, deoarece proiectul de lege privitor 
la votul universal, deși a fost anunțat în 
discursul tronului ca cel mai urgent pro
iect de-a fi desbătut și votat, nici pănă 
astăzi, după aproape doi ani de zile, n’a 
ajuns pe biroul camerei. Ni-s’a spus, zice 
Mezofii că trebue culese datele necesare 
pentru elaborarea acestui proiect. Știm 
însă cu toții, că datele aceste au fost cu-

FOILETONUL «GAZ. TRANS.c

Teatru național în București.
întâia reprezentație teatrală în limba româ

nească la 1819.

■s Sâmbătă se deschide stagiunea Tea
trului Național din București cu Răzvan 
și Vidra, de Hasdeu. Find-că am socotit 
că ar fi interesant să se știe în ce condiții 
s’a deschis cea dintâiO stagiune românea
scă în București — la 1819 — am cules 
următoarele note :

Această reprezentație s’a dat prin stă
ruințele patrioților români ca Iancu Văcă- 
rescu, I. Eliade și alții, cari ardeau de do
rința de a auzî pe scenă limba românea
scă, nu tot cea greacă. Ei mai voiau să 
probeze Grecilor, cari jucau piese teatrale 
în limba lor în București, că și Românii 
sunt o națiune și au o Jimbă a lor fru
moasă și bogată.

Teatrul, pe scena căruia s’a dat re
prezentația, era improvizat de prințesa 
Rălu Caragea, inteligenta și zvăpăiata co
pilă a fostului domn Caragea, și în el se 
jucase de cătră tineri Greci mai nainte. 

lese deja de miniștri Tisza și Kristoffy, 
prin urmare n’a fost de lipsă ca datele 
aceste să se strângă și pentru a treia 
oară. Mezofi constată apoi, că dreptul elec
toral al Ungariei este dintre toate statele 
europene cel mai nefavorabil și cel mai 
redus. Face apoi amintire de știrea publi
cată prin ziare, că ministrul Andrassy, cu 
ocaziunea unei audiențe, ar fi căutat să 
influințeze pe Maj. Sa, ca să renunțe la 
votul universal, iar Maj. Sa să-i fi răspuns 
că nu poate să facă aceasta, fiindcă s’ar 
blama în fața Europei. întreabă dacă e 
adevărată aceasta știre. In fine interpe
lează guvernul, dacă are intențiunea să 
presante acest proiect și, dacă da, fl-va 
acest proiect astfel elaborat, ca să fie de 
fapt un vot universal și egal pentru toți 
cetățenii deopotrivă, și când va fi presen- 
tat acest proiect'?

Răspunsul și declarațiile lui Andrassy.

Ministrul de interne se miră, că in- 
terpelantul îi adresează o întrebare ca cea 
dintâi, căci nu e dedat ca să i-se tragă la 
îndoială cuvintele. Poate fi pe deplin lini-, 
știt, că ne vom îndeplini promisiunea noa
stră dată solemnei și ’n public.

La întrebarea a doua dacă e aplicat 
a da spre liniștirea «revoltatei* opiniuni 
publice deslușiri amănunțite, răspunde că 
azi nu e aplicat la aceasta. Amănuntele 
nu s’au discutat nici măcar în sânul ca
binetului. Sperează însă că aceasta va pu
tea-o face în timpul cel mai scurt.

Am mai spus odată, zice, că datele 
statistice nu s’au fost făcut sub Tisza după 
cercuri, ci după municipii. Au trebuit să 
se pronunțe și cercurile, ca să știm ce 
efect face proiectul nostru asupra lor. De 
aceea a întârziat lucrarea. Andrassy con
tinuă apoi așa:

De altfel acest proiect de lege va fi 
poate cel mai important (viue aprobări), 
dintre toate câte s’au desbătut în anii 
ultimi (aprobări) Dela aceasta lege atârnă 
întregul viitor al Ungariei (viue aprobări). 
Să nu te mir? dar că proced conștiențios 
(«Eljenur:» și aplause), ca bun maghiai’ 
care în această operă își tune în rizic nu
mele său cinstit. Dela aceea cum se va 
rezolva aceasta problemă, atârnă dacă voi 
purta mai departe numele ce l’am moște
nit, cu mândrie ori cu rușine. Nu te mira 
deci că mă gândesc bine la toate înainte de 
a păși cu proiectul meu de lege în fața 
țărei (viue aprobări). A face un pas prip’t 
numai de aceea, fiindcă așa numita mul
țime este revoltată, ar fi o ușurință cul
pabilă (viue aprobări). De altfel aceste 
mulțimi revoltate nu sunt nici revoltate, 
nici mulțimi (viue aprobări și mare ila
ritate).

Ce a fost rezultatul celor întâmplate 
zilele aceastea ? Se vorbește că sute de 
mii s’au pus în mișcare. Aceasta însă nu 
e corect. S’a dovedit că numai 30.000 de 
lucrători au fost mobilizați în capitală 
(așa e I) S’a mai vorbit de o generală în
cetare a muncei. Nici asta nu e corect, 
căci în cea mai mare parte a țărei munca 
lucrătorilor n’a fost întreruptă (așa el) și 
chiar în Budapesta multe fabrici au putut 
să lucreze neconturbat. Aceste masse re
voltate nu sunt dar așa de periculoase, pe 
cum le descrie onor. d. deputat.

Ce a zis interpelantnl c’ar fi răspuns 
monarhul este o fabulă. Ministrul crede 
că domnul deputat s’a blamat însuși, când 
a presupus că ceea ce a vorbit între pa
tru ochi monarhul, s’ar fi dat publicităței.

In fine repetă că reforma electorală 
o va prezenta cât se va putea mai curând

Acest Teatru se mai numea și Sala 
de Club de la Cișmeaua Roșie, de pe Po
dul Mogoșoaei, sală prefăcută în teatru 
prin dărâmarea a doui pereți din interior. 
Lungimea sălei era de optsprezece stân
jeni pe nouă stânjeni și cinci palme de 
lărgime. Avea trei rânduri de loji îmbră
cate cu postav roșu și perdele de chem- 
brică cu ciucuri albi. La rândul întâiQ, în 
dreapta, se afla o mare sofă turcească de 
catifea roșie pentru Măria Sa vodă, iar în 
parter patrusprezece rânduri de bănci de 
scânduri îmbrăcate cu postav roșu. Intre 
scenă, mai înaltă cu șase palme, și privi
tori, steteau muzicanții. Cortina înfățișa 
chipul lui Apolon cu lira în mână. Toată 
sala avea o formă ovală și nu se vedea 
nici o ornamentare. De jur împrejur sfeș
nice de tinichea cu lumânări de său, ase
menea și pe scenă.

Intre acte doi țigani îmbrăcați în 
roșu luau cu mucări de madem, mucul lu
mânărilor, care creștea pra mare. In zilele 
când Vodă făcea cinste teatrului și venea 
la reprezentație, luminările erau de ceară. 
Toată lumea atunci la sosirea Iui Vodă se 
ridica în picioare și striga de trei ori: 
«Trăiască Măria Sa !<

Lojile din rândul de la mijloc erau 

parlamentului. Nu poate spune o dată a- 
numită, căci n’atârnă numai dela .el, când 
va fi gata proiectul.

Roagă să i se ia la cunoștință răs
punsul, ceea ce s’a și întâmplat.

Marele Duce Vladimir în România.
Vineri ia orele 11 și 10 m. a sosit 

în București marele Duce Vladimir. A fost 
primit la gară de Regele și Regina și de 
Principii Moștenitori; d. președinte al con
siliului cu d-nii miniștri, ministrul Rusiei 
cu personalul legației, Mitropolitul primat 
cu înalții prelați, corpul diplomatic, preșe
dinții corpurilor legiuitoare, înalții demni
tari ai Statului și ofițerii generali, prima
rul cu consiliul comunal și alte persoane 
de distincție. Regele purta uniforma de o- 
fițer rus, comandant onorific al regimen
tului Vologda.

La gară, în salonul de recepție s’au 
făcut prezentările persoanelor oficiale. De 
la gară Regina și marea Ducesă au luat 
loc în prima trăsură, Regele și marele 
Duce Vladimir în a doua trăsură, Principii 
moștenitori cu marele Duce Boris în a 
treia trăsură. Cortegiul a pornit în acea
stă ordine la palatul regal. Onorurile mi
litare au fost date de garda palatului, în 
timp ce muzica militară intona Imnul Im
perial rus.

După dejunul intim, ce s’a servit la 
ora 1 la palat, înalții oaspeți, însoțiți de 
cătră Regele și Regina, și de Principii 
moștenitori, la orele 3 d. a., au plecat de 
la palat pe calea Rahovei și stradă 11 Iu
nie, în parcul Carol I dela Filaret, unde a 
fost expoziția jubilară. D. ministru al do
meniilor Anton Carp și secretarul general 
al ministerului d. dr. Antipa, au primit pe 
oaspeți la intrarea parcului. Regele a dat 
marelui Duce toate lămuririle asupra ex- 
pozițiunei, asupra diferitelor pavilioane.

La prânzul dat seara la palat, în o- 
noarea marilor duci, s’au ridicat toasturi 
de cătră rege și marele duce Vladimir. 
Regele a ridicat paharul în sănătatea ța
rului și a familiei sale, precum și în sănă
tatea familiei marelui duce. Toată azistența 
a ascultat stând în picioare cuvintele re
gelui și le-a salutat cu aplauze. Muzica a 
intonat imnul rusesc.

La aceste cuvinte ale regelui, marele 
duce Vladimir a răspuns în modul ur
mător:

>Mulțumesc viu M. S. Regelui pentru 
cuvintele grațioase pe cari le-a rostit. In 
ceeace mă privește, sunt încântat că am 
revenit în România, țara pe care o cuno
șteam de vreme îndelungată, și mulțumesc 
pentru primirea ce mi s’a făcut mie și 
membrilor familiei mele. Această călătorie 
în România îmi rechiamă scumpe amintiri 
de glorie comună ale armatelor române și 
rusă.«

>Sper că această vizită va contribui 
să strângă sentimentele de amiciție și recu
noștință între România și Rusia, senti
mente ce sper că sunt și vor rămâne mu
tuale !<

«Ridic paharul meu în sănătatea M. 
S. Regelui și a M. S. Reginei, a familiei 
regale și a României !<

Toastul a fost primit cu urale entu
ziaste. Muzica a cântat imnul român.

Sâmbătă la ora 10 jum. marele duce 
Vladimir, însoțit de regele, a făcut o vi
zită mitropolitului primat, la Mitropolie.

La ora 11 fără un sfert au venit la 
Mitropolie și marele duce Boris cu prințul 
Ferdinand, tot într’un automobil. Marele 
pentru boerii cei mai mari, pentru proti
pendadă, pentru consulii puterilor streine 
și obrazele deosebite, și costau un galben 
pe seară. Celelalte, de zece lei pe seară, 
erau pentru toată lumea. Un stal costa trei 
lei. Afișul reprezentațiilor românești s’a 
tipărit la tipografia dela Cișmeaua Mavro- 
gheni a Stolnicului Clinceanu,a doctorului 
Caracas și a slugertflui Topliceanu, tipo
grafie care avea și litere grecești și tipă
rise mai înainte afișele reprezentațiilor în 
limba greacă. La teatru se observau întot
deauna boieri mari, consuli străini și mul
țimea, poporul.

Tinerii Români, cari învățau la școala 
românească, geloși și ei de streinii, Cari 
reușiau să înființeze în țeară la noi un 
așezământ de cea mai înaltă folosință pen
tru cultura obștei, și conduși de Eliade, I. 
Văcărescu și alții, aleseră pe câțiva dintre 
ei, cari aveau mai multă aplecare firească 
pentru scenă și aceștia se puseră pe lucru.

In scurtă vreme — având de sufler 
și regizor pe I. Eliade Rădulescu — izbu
tiră să învețe frumoasa tragedie a lui Eu- 
ripide : Hecuba, tradusă în românește de 
cătră A. Nănescu.

Cea dintâiu reprezentație în Bucu
rești în limba română se dete cu Hecuba, 

duce Boris era îmbrăcat în uniformă de 
ofițer rus iar prințul Ferdinand în acea de 
general de cavalerie. Vizita făcută mitro
politului a durat 20 minute, după care, în
soțiți de înaltul prelat au mers de au vi
zitat și catedrala.

Dela Mitropolie, automobilul regal, în 
care se aflau regele și marele duce, n’a 
mai urmat acelaș drum ca la sosire și pe 
unde se luaseră măsuri de ordine. Pentru 
a arăta augustului oaspe de câtă siguranță 
se poate bucura în mijlocul cetățenilor ca
pitalei, Regele a dat ordin ca automobilul 
să urmeze un alt itinerar. Pornind dela 
Mitropolie și neavând altă escortă de cât 
automobilul prefectului înainte, și un alt 
automobil, trăsura regală a pornit pe bu
levardul Maria, a trecut podul de peste 
Dâmbovița dela splaiul Brâncovenesc, a 
trecut prin piața Ghica prin mijlocul că
ruțelor și a unei mulțimi enorme, a ieșit 
în strada Carol trecând prin piața de flori, 
prin str. Șelari, a trecut în str. Lipscani, 
str. Smârdan prin fața catedralei rusești 
în construcție, unde nu s’a oprit. In acelaș 
timp, marele duce Boris, împreună cu prin
țul Ferdinand, într’un alt automobil, des
chis, fără nici o escortă a vizitat orașul.

La orele 11 jum. a avut loc dejunul' 
de gală la legațiunea rusă din calea Vic
toriei, oferit de d-na și de d-nul de Giers 
ministrul plenipotențiar al Rusiei.

La orele 1 și jumătate, cu un tren 
special marii duci, împreună cu familia re
gală română și princiară au părăsit capi
tala, ducându-se la Sinaia. Pe tot parcursul 
până la gară și chiar la gară s’au luat a- 
celași măsuri de ordine ca și la sosire.

*
Bucureștii — scrie «Adevărul», —de 

două zile a avut aspectul Petersburgului. 
Cetățenii onorabili au primit ordinul poli
ției de a nu deschide ferestrele la trecerea 
și preumblarea marelui duce rus prin ca
pitală, străzile au fost ocupate militărește, 
întreg orașul a fost străbătut de ridicule 
procesiuni de gardiști deghizați și ori unde 
se aflau doui cetățeni la un loc, se apro
pia un agent secret și spiona... Ceeace însă 
a pus vârf la toate a fost de a se vedea 
că legația rusească n’a avut măcar încre
dere în toată această desfășurare poliție
nească și neputând obține ca o brigadă de 
poliție rusească să înlocuiască cu totul po
liția noastră cu prilejul vizitei marelui duce 
rus, a obținut totuși ca poliția noastră să 
fie condusă și supravegheată de o echipă 
de spioni ruși, în cap cu un spion rus în 
deobște cunoscut, anume Melias, care, sub 
ochii tuturora, urma automobilul marelui 
duce, într’un alt automobil alăturea de 
înalți funcționari ai poliției...

Un om politic făcea următoarea justă 
apreciare asupra modului cum a fost pri
mit marele duce în București:

— L'am primit rusește, cu poliție și 
armată și fam preumblat românește in 
deplină libertate

Cronica din afară.
Misiunea unui genera! englez în Rusia. 

Din Petersburg se anunță că o parte din 
misiunea generalului englez Fransch la 
Petersburg este să pregătească vizita flo
tei engleze la Kronstadt. La Petersburg se 
află actualmente incognito și . generalul 
De Lamenais. Vizita generalilor străini 
preocupă mult cercurile oficiale. Generalul 
francez a făcut o vizită la ministerul de ex
terne. Se crede că s’au tratat chestiuni cu 
privire la Rusia și Balcani.
în care avură roluri și Nănescu cu Eliade. 
Acesta din urmă, tânăr de șaptesprezece 
ani pe atunci, frumos, fără pic de mustață, 
jucă rol de femeie,rol travestit, chiar rolul 
Ilecubei.

Marele Logofăt Iancu Văcărescul, poe
tul, cu prilejul acestei reprezentații, adecă 
cu prilejul deschiderii Teatrului Național 
întâiași dată la noi, a făcut un Prolog îd 
versuri întitulat: Saturn.

Zeul Timpului înainta pe scenă având 
o seceră într’o mână și un ceasornic de 
cele cu nisip într’alta. El părea că vestește 
ceva. Din partea din fund a teatrului se 
cobora asemenea și Astrea, zeița Drep
tății, zeiță care după Virgiliu a fugit din 
lume și trăiește pe câmpii cu muncitorii. 
Astrea avea în mână cornul îmbelșugăriî, 
din dare se revărsau toate fericirile asu
pra «Binevoitorilor Patrioți Români*.

Saturn a zis atunci, cu glas tare, a- 
ceste versuri aie lui Văcărescul:

Nici anii mei cei grămădiți, 
Nici secerea ’mi tăioasă, 
Nu facă ca să vă zmintiți 
Petrecerea frumoasă,

Eu viu la voi cu câte dau 
Plăceri, învățătură;
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Arbitragiu! obligator în conflicte. Prima 
«omisiune a conferenței din Haga, a admis 
cu 40 voturi și 4 abțineri ale Statelor-U- 
nite, Japoniei, Turciei și republicei Haiti, 
o rezoluțiune recunoscând principiul arbi- 
tragiului obligatoriu și constatând că anu
mite conflicte sunt de natură a fi rezolvite 
de arbitragiul obligatoriu.

Din Maroc. Ziarul >Petit Pariăienc 
spune că ministrul de externe, d. Picbon, 
intervievat, a declarat că situațiuna în 
Maroc este excelentă și că întrevederea 
din Rabat s’a produs în condițiuni extrem 
de favorabile, dând deplină încredere în 
viitor. Ziarul >Le Tempsc spune, că în ur
ina unei hotărîri a guvernului, amiralul 
Aube a primit ordin să plece din apele 
marocane spre a se înapoia în Franța.ȘTIRILE ZILEI.

— 1 Octomvrie v.

Starea sănătăței Maj. Sale Monarhu
lui. Ziarul »Fremdenblatt< comunică în 
numărul său de eri, că starea împăratului 
pe ziua de Sâmbătă nu s’a schimbat în 
mod esențial. împăratul a primit câțiva 
înalți demnitari, abținându-se de a vorbi, 
și a rămas până la orele 5 în cabinetul 
său de lucru. In urmă a cinat, având nu
mai puțin apetit. Ca și în celelalte zile la 
orele 7 p. m. medicii Neusser și Kerzl au 
vizitat pe împărat. S’a constatat un catar; 
temperatura nu a cedat până seara. Tusa 
s’a împuținat, prin urmare starea s’a îm
bunătățit puțin. O altă telegramă din Viena 
anunță că din fericire știrile îngrijitoare 
răspândite asupra sănătăței împăratului 
s’au dovedit neîntemeiate. Pare neîndoel- 
nic însă, că starea împăratului cere cru
țare și îngrijiri serioase. In această pri
vință medicii au luat toate măsurile și îsi 
împlinesc datoria în mod conștiențios su
praveghind și îngrijind de aproape pe bol
nav, dovadă că boala e de natură serioasă. 
Pericolul nu stă de altfel în caracterul 
boalei, ci in vârsta înaintată.a Monarchu- 
lui. Până acum, boala își urmează cursul 
ei normal. împăratul a petrecut bine noap
tea, deși somnul i-a fost de câteva ori tur
burat de o tușă puternică. Se poate spune 
însă că a petrecut noaptea de Sâmbătă 
mai bine ca cea precedentă. Dimineața a 
avut temperatura 37.2 grade. După dejun 
împăratul a intrat în camera lui de lucru, 
unde a rezolvit hârtiile primite.

»N. Fr. Presse< primește următoarele 
nlormațiuni :

Boala împăratului e declarată de in
fluență bronchiiă, care s’a dosvoltat dintr’un 
catarii în gât. Acesta s’a manifestat prin 
mare răgușală, care acuma a dispărut fă
când loc însă unei tuse acute. împăratul 
face inhalațiuni și gargarisește. Din timp 
în timp capătă câte ceva ce promovează 
soluțiunea catarului și ușurează expecto- 
riațiunea. 1-s’au dat și mijloace pentru po
tolirea frigurilor și a durerei de cap ce o 
simția din când în când, mai ales la frunte 
și la tâmple. Monarhul a luat pănă acuma 
hrană îudestulitoare. La dejun mănâncă 
puțină carne albă cu legume și compot 
Din când în când i se dă și puțin vin.

Profesorul Dr. Neusser cercetând cu 
deamănuntul pe înaltul pațient a aflat că 
inima e in ordine și că digestiunea și ac
tivitatea rinichilor e bună, simptome de 
arterioscleroză n’a aflat. Sâmbătă sara îm
păratul n’avea mai de loc friguri așa că

Vesel voia tot ou voi să stau, 
încât sâ spui n’arn gură.

Cum mâ vedeți unchiaș bătrân, 
Nimica nu mi 'ntrece: 
Eu sunt al bunelor stăpân, 
Eu răul fac de trece.

M’așez aici, nu mai mă duc 
Secerea ’mi lepădată, l) 
Ceasornicu 'ndreptat v’aduc 
P’Astrea. prea bogată: 
Cu toate bunele acum, 
Cu veac de aur vine; 
Intâmpinați-o de pe drum 
Precum vi se cuvine,

1) Când a pronunțat versul acesta a lepă
dat secerea din mână.

O Maică-Patrie aveți, 
Un duh de frați vă poarte ;
Supuși, unirei supuneți 
Puterea relei soarte!

Uniți, vă înțelegeți voi, 
Cu de Români mărime, 
La tot d’o glăsuire voi 
L’a dragostii întregime.

V’am dat Teatru, vi-1 păziți 
Ca un locaș de Muse;

•Cu el curând veți fi vestiți, 
Prin vești departe duse.

In el năravuri îndreptați, 
Dați ascuțiri la minte;
Podoabe limbei voastre dați 
Cu Românești cuvinte. 

medicii cred dolăturat pericolul unei aprin
deri de plumâni.

Ședința Academiei Române. Academia 
Română a ținut Vineri după prânz o șe
dință publică sub președinta d lui Anghel 
Saligny, președintele Academiei. D 1 pro
testor Gr. Tocilescu a adus elogii memo
riei regretatului savant Hașdeu. D-l profe
sor Erbiceanu a anunțat că oferă Acade
miei mai multe manuscrise vechi de preț. 
Apoi prof. A. D. Xenopol a ținut o confe
rință istorică despre rivalitatea dintre Dă- 
nești și Drăculești spre a ajunge la dom
nia țărei. Cu această ocazie, d-l Xenopol 
a vorbit și de luptele lui Vlad Țepeș con
tra Turcilor, și, bazat pe documente ema
nate din d’ferite isvoare și deci irefutabile, 
arată victoriile repurtate de Domnul ro
mân. D-l Xenopol și-a întrerupt conferința 
la orele 6jum., anunțând că ova continua 
într’o ședință viitoare.

Deputăție năsăudeană ia ministrul Ap- 
pODyi. Cetim în »Rev. Bistr.c : Membrii 
deputăției, aleasă de adunarea fondurilor 
din Năsăud în chestiunea îndreptățire! la 
fondul de stipendii, s’au prezentat Miercuri 
în 9 Octomvrie în audiență la ministrul 
instrucțiunei Apponyi și au solicitat rezol
varea chestiunei și i-au prezentat încă un 
memorand întregitor. In deputăție au luat 
parte d-nii : Dr. D. Ciuta, Gavril Scridon, 
Ciril Deac, Dr. Dionisiu Loginu, Dr. Vasile 
Pahone, Dr. Victor Onișor, Ion Păcurariu 
și Ion Ghetie. Deputăția a fost prezentată 
de d-l deputat Ion Ciocan, iar cuvântarea 
cătră ministru a ținut’o d-l Ciuta. Mini
strul în răspunsul dat a declarat, că a stu
diat foarte temeinic chestiunea și și-a fă
cut convingerea, că în afacerea îndreptățîrei 
la fondul de stipendii stăm față cu res ju
dicata, când, după lungi petractări, Maje- 
statea Sa a aprobat statutele de acum pe 
timpul când era ministru Csâky. Clausula 
de aprobare a instrumentului fundațional 
înseamnă că chestiunile normate se vor 
pertracta mai departe, fără însă a fi rezol
vate (?). A promis, că va studia memoran
dul întregitor prezentat și a accentuat în
tre altele, că fondul de montur a dat nu
mai o mică parte din fondul de stipendii.

Proces de pressă. Procuratura a pus 
la cale un nou proces de pressă în contra 
»Revistei Bistriței*, pentru articolul din 
Nr. 23 din 29 Iunie a. c. >Calea cea mai 
bună*.

Achitarea tostului deputat Iehlicska. 
Vineri s’a pertractat la tribunalul din Nyi- 
tra procesul fostului deputat Iehlicska, care 
era acuzat de transgresiune și agitație. 
Iehlicska în 17 Maiu la alegerea de depu
tat din Verbo a ținut o vorbire, în care 
Ungurii au pretins că a agitat contra na
ției maghiare. Acuzatul a negat că ar fi 
folosit expresii ofenzătoare la adresa na
ției maghiare spunând că în ziua aceea 
nici n’a fost în Verbo. Spre dovedirea ace
stora a adus și martori. Contra acestora 
cârciumaiul din Verbo și alți trei martori 
au susținut că l’au văzut în ziua aceea în 
Verbo. In urma martorilor a fost ascultat 
actul de acuză și vorbirea de apărare, și 
tribunalul văzând contraziceri în fasionă- 
rile martorilor, n’a găsit acuza dovedită și 
așa l’a achitat pe Iehlicska.

Despre o mare nenorocire ne vine 
vestea din Lipova. Joi seara s’a dat o mare 
petrecere la via protopopului Hamsșa din 
Lipova, unde erau întruniți vre-o 30 oa- 
speți. In mijlocul petrecerei vesele proto-

In el curând sărbătoriți, 
Și veseli Bacanale, 
Și'n veci la toate fericiți: 
Eițil eu găsesc cu cale!

După această reprezentație Văcă- 
rescul încurajă pe Erdeli ce-i mai zic și 
Herdelius, tovarășul și prietenul lui Gh. 
Lazăr, ca să traducă Acarul de Molibre. 
El într’adevfir traduse această piesă inti- 
tulând’o Sgârcitul și ea fu jucată la teatrul 
românesc după ce se mai jucaseră înainte 
alte mici comedii.

In cele din urmă găsiră și o damă 
pe Marghioala Bogdăneasca, care să joace 
roluri de femee, căci pân’atunci le jucau 
și pe acestea tot bărbații, Bogdăneasca 
jucă în Sgârcitul pe Frosina, iar Nănescul 
pe Arpagon.

Alte piese nu se mai studiară din 
cauză că lipsea cu totul încurajarea și 
n’aveau mijloace de luptă. Mai veneau a- 
poi intrigile și alte greutăți. Graiul româ
nesc încetă pe scenă deocamdată, ceeace 
făcu pe greci, a căror năvală era covârși
toare, să strige că românii nu’s buni pen
tru nimic bun I

Sămânța aruncată atunci de «Bunii 
Patrioți România a dat roade însutite și 
înmiite 1

(«V. Națională»). D. Teieor. 

popul Hamsea scoase un revolver și într’un 
moment de glumă îi dădu foc sub masă. 
Din nenorocire cartușa din revolver era cu 
glonț, ear glonțul, în loc să pătrundă 
în pământ, a pătruns d-nei Putici, soției 
d-lui învățător Putici din Lipova, în pân
tece. Rana pricinuită de glonț a fost atât 
de gravă, încât d-na Putici a încetat din 
viață Sâmbătă. Știrea aceasta a produs, de 
sine înțeles, pretutindeni o profundă emo- 
țiune. Cazul se anchetează din partea ju
decătoriei.

Gondamnare pentru înaltă trădare. Tri
bunalul din Lipsea a condamnat pentru 
înaltă trădare pe advocatul socialist Lieb
knecht, la 1 an și 6 luni închisoare.

Concertul Kocian. Ni se comunică că 
în bogatul program al concertului Kocian, 
care se va da mâne seara în sala Redutei, 
mai sunt luate încă următoarele piese: 
Hymne au Printemps (compoziție proprie), 
Godard : Berceuse și Bazzini: La ronde des 
Lutins.

Alunecarea unui munte. Din Aubenas 
(Franța) se anunță : Un munte, ce se afla 
răzimat de un platou vulcanic, s’a pus în 
mișcare târând în drumul său 200 metrii 
de șosea națională. Două poduri au fost 
distruse, aproape un milion metrii cubi de 
pământ este actualmente în mișcare. In 26 
ore muntele a percurs 900 metrii și con
tinuă a înainta lunecând cu o iuțeală de 
40 metrii pe oră. Cauza acestui fenomen 
se explică prin infiltrarea apelor.

~ Inelele lui Saturn nu se văd. d. Hein
rich laschke, asistent la observatorul astro
nomic din Viena, scrie în >Die Zeițe că 
Saturn se poate vedea acuma fără inel. La 
1610 Galilei privind această planetă cu te
lescopul ce construise, văzu că are pe lângă 
el două bombițe mici, cari îl însoțeau. In- 
tr’un telescop, care mărește mai puțin de 
treizeci de ori, Saturn se vede lungăreț, 
ca o măslină. După jum. de an însă, cei 
doi înșoțitori pieriseră 1 Huyghens a de
scoperit în 1655 că ’n jurul planetei se 
afla un inel, nelipit de ea. Mai departe s’a 
dovedit că inelul e alcătuit din un număr 
foarte mare de corpuri izolate, cari se în
vârtesc în jurul planetei principale, for
mând mai multe inele. Acest inel însă 
une-ori nu se vede de loc, de pildă când 
e întors cu muchea spre soare sau când 
e cu ea spre pământ, sau când e spre noi 
partea lui neluminată de soare, etc. Din 
14 jum. ani în 14 jum. nu se vede de loc 
Inelul și anume când se află în constela
ția Peștilor sau a Leului. Anul acesta la 
12 Aprilie, pământul s’a aflat in planul 
inelului, de aceea nu s’a mai putut vedea. 
După ce a es t din ea, tot nu s’a putut 
vedea, fiindcă partea cea mai întunecoasă 
se afla spre noi. La 26 Iulie începu a se 
vedea, dar la 9 Oct. pământul a trecut de 
partea cealaltă și inelul nu se va mai ve
dea până la 7 Ianuarie 1908. După aceea 
se va vedea 14 ani.

Ravagiile foametei în Canada. Pasa
gerii sosiți ia Newyork din nordul Cana
dei povestesc lucruri îngrozitoare asupra 
foametei ce bântue acolo. Populația din 
nordul Canadei e cu desăvârșire lipsită de 
mijloace de hrană și chinuiți de foame 
oamenii au ajuns să se mânce unii pe alții. 
Un tînăr povestește, că un unchiu al său 
a ucis un cetățean pe care l’a mâncat apoi 
cu familia sa. O femeie înebunită de foame 
și-a fript doi copii și i-a mâncat. Foame
tea continuă să facă ravagii de nedescris 
în populație.

Eroizmul unui Ciung. Se anunță din 
Newyork: Acum câteva zile, cunoscutul 
inventator Hudson Maxim a scăpat de la 
înec două femei tinere, cu toate că n’are 
decât o mână. Cele două femei se scăldau 
în lacul Hopatcong, când de-odată una din 
ele se scufundă. Pretina ei voia să-i dea 
ajutor, dar fu trasă și ea la fund de cea 
care se îneca. Maxim chemă în ajutor pe 
mai mulți vâslași, dar aceștia nu-1 băgară 
în seamă și-și căutară de drum mai de
parte. Atunci ciungul sări, îmbrăcat cum 
era, în apă și isbuti să scoată la țărm pe 
cele două femei, dintre cari una își pier
duse ciinoștința. Maxim însuși fu așa de 
istovit în urma sforțărilor făcute încât 
leșină când a ajuns la țărm.

ULTIME ȘTIRI.
Viena, 14 Octomvrie. Regele a 

petrecut noaptea trecută bine. Astăzi 
dimineața pe la orele 8 Maj. Sa a 
fost cuprins de friguri ușoare. Cata
rul e în decreștere și tusa a scăzut. 
Temperatura corpului a început pe Ia 
prânz să crească. Starea generală e 
dealtfel mulțămitoare.

Viena, 14 Octomvrie. Eri dimi
neața la orele 10 a avut loc la mi
nisterul de externe o conferință sub 
președința baronului Aehrenthal, pen
tru a se mai discuta diverse chestiuni 
cu privire Ia compromis. Au luat parte 
ambii primi miniștri, baronul Beck și 
Wekerle cu secretarii lor.

Viena, 14 Octomvrie. Impiegații 
dela gara de nord-vest au abandonat 
resistența pasivă.

Budapesta, 14 Oct. Ziarul „Pester 
Lloyd“ publică o convorbire cu exar- 
chul bulgar monseniorul Ioseph, cu 
privire la situația în Macedonia. Exar- 
chul a făcut declarații cu totul pesi
miste asupra viitorului acțiunei refor
melor, pe cari le urmăresc marile pu
teri în Macedonia. El menține punctul 
de vedere bulgar că fără autonomie 
și un guvernator general creștin eu
ropean, îmbunătățirea situației în Ma
cedonia e imposibilă. După părerea 
lui, Turcia nu refuză colaborarea ei 
în mod oficial, deși nu dorește și nu 
poate dori ca birouerația turcă să fie 
scoasă din situația ei în Macedonia. 
Poporul musulman însă refuză acest 
sprijin și nu poate vedea cu ochi buni 
intenția marilor puteri de oarece sub 
regimul reformelor și al unei admi
nistrații nepărtinitoare suveranitatea 
lui devine imposibilă. Așa stând lu
crurile, e imposibil ca Turcia să pri
mească cu amiciție acțiunea de re
forme intreprinsă de marile puteri. 
După cum reese din declarațiile exar- 
chului precum și din acelea făcute de 
un conducător bulgar, grecii și bulgarii 
se acuză unii pe alții că abuzează de 
numele bisericii în scopuri politice. Din 
toate un lucru se poate stabili cu 
preciziune: că luptele în Macedonia 
au caracter politic național și că atît 
poporul grec cât și cel bulgar urmă
resc scopuri agresive.

Petersburg, 14 Octomvrie. „No- 
woje Wremja“ află din Persia, că 
drumurile sunt bântuite de hoți și 
ucigași. Comerțul stagnează cu desă
vârșire. Turburările se întind.

Bibliografie.

A apărut: 1. C. Panțu : Știința con
turilor sau contabilitatea în partidă du- 
plă, un volum de I—VIlI-|-323 pagini uc- 
tav mare.

Se recomandă membrilor din direcțiunea 
băncilor, celor ce au să facă revizii și con
trol la socoteli, celor ce administrează averi 
sau poartă socoteli publice sau private, con
tabililor de specialitate și tuturor cari au 
daraveri comerciale. — Se poate procura 
direct dela librăria editoare loan 1. Giurcu, 
Brașov, la tipografia și librăria A..Mure
șianu, cu prețul de patru coroane, precum 
și la celelalte librării din patrie.

„Conipassul Românesc" de N. P. 
Petrescu partea I. și II. care conține și 
legea comercială. Se poate procura prin 
librăria A Mureșianu, Brașov. Prețul am
belor tomuri 3 cor. plus 20 bani porto.

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

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

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Se capetă pretu.tind.ezii

Cremă de dinți indispensabilă i 
i conservă dinți curați, albi și sănătoși, j
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Concertul
celebrului virtuos pe vioară

KOCIAN
va avea loc

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

(4-5.)

Se caută
un tinăr absolvent 

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

[(3030,4-3.]

STABILIMENTUL DE ÂCID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

-----  modern instalat-----  afară

Nr. 11327/1907.

Publicație de licitație oficioasa.
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.

Locasl 'tinerii Bîcătatiuneâ:•l ’

i

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de
I ACID CARBONIC 3 

natural, cliemic foarte curat, fluid 
din izvoarele cu aoid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, oârciumarilor, 
și alte scopuri industriale.

«Să nn cp crhimhp cu acid carbonic preparat D rt nu Sc b L II I III U c artificial șj puțin spornic.
Serviciu^demn de încredere și conselențios!

Apă minerală și apă vindecătoare
în sticle de 7t și */2 litre.

ES- Cu suoces miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică.
Apă de maBă de rangul întâiul

Informații se dau ou plăcere din partea
Muschong’s Kohlensăure-Werke und |
Mineralwasser-Versandt in Buziâsfllrdâ.

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

= ))

In xiiia l-a. 
de licitație: Ziua și oara: In kSssiî a M-a 

de licitație: Ziua și oara:

In Brassd
Piața Francisc losif
(Târgul mare, înaintea 

Depotului de pom
pieri)

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

oare p. m.

In Brasso
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:
1. Mobile de casă.................................. în valoare de cor. 2500-— f.
2. Obiecte mărunte, service de bucate . w n îî 300— f)

3. Animale de casă (cai, boi, vaci, viței) » n D 2500-— 5)
4. Clavir...................................................... * w î? « 900-— n
5. Călească, care, cară de transport . . n 99 9CO’—
6. Hamuri de cai................................... n

*
W n 300 — n

7. Ciasuri și icoane.................................. n w v 100-—
8. Mașină de sfredelit, ilcu ș. a. . . . n w 192 —

Condițiile de licitație ;
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 s/4 din 
prețul de estimare.

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

3. Prețul de cumpărare are a se depune îndoit în bani gata.
Brass 6, în 7 Octomvrie 1907.
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O reoexințâ, & fr-ixxxxseței este
T e i n t u R f r u m o s*

Damele îl pot conserva prin folosirea a miraculoasei 

mARGIT-CREMA 
a lui FOLDES.

ftfflDPlT PDCRffl? este un cosmetic cu deosebire fin ți plă- 
IvîAltul 1 "ullElVlD cut, care netezește fața în scurt timp, 
face p:elea moale ca catifeaua, în 10—20 zile. Dispare cu desăvâr
șire pistrui, petele de ficat și orice necurățenie a feței.

0 particularitate avantagioasă a Cremei este că nu face pielea 
lucie ca alte creme, din contră dispare lustrul, se poate folosi peste . 
zi. Avantagiu principal că nu conține argint viu sau plumb.

Prețul unui borcan mare 2 cor., borcan mic l cor. Margit Pasta 
de dinți I cor. Apă de obraz 1 cor.

Se capătă în toate farmaciile și droguerii.
ProflUCeilt: OIjEltlElWS v. FĂIjSIES, farmacist în Arad.

Comande de 6 cor. să trimit franco.
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(2025,3-3.) Oficiul de dare orășenesc.
W. ZI. 2325/907.

Publicațiune.
Casa și grădina a minore 

nilor Wilhelm și Franz Niemandz, si
tuată în Brașov, Brașovul-vechiu, 
Strada de mijlc Nr. 44, introduse 
în Cărțile funduare din Brașov 1011 
Num. top. 1272, 1273 se vinde 
pe cale de licitațiune orală, și tot
odată pertractare de oferte în scris 
Mercuri în 22 Ocrombre 1907, la 9 oare 
a. m. în cancelaria oficiului orfanal 
orășenesc, Strada Porții nr. 63, eta- 
giul II. celor ce vor oferi mai mult.

Oferte în scris timbrate cu tim-

bru de 1 coroană cși provăzute cu 
Vadium de 1400 cor. se pot preda 
pănă în 22 Octomvrie 1907 la 9 oare 
a. m. conducătorului oficiului scau
nului oifanal orășenesc, unde se pot 
vedea și condițiunile de licitație.

Din ședința Scaunului orfanal al 
orașului liber reg. Brasso, ținută în 28 Sep
temvrie 1907.

[3022,3—3.]

AMERICA

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

Prima Pepinerie cu vițe nobilitate ele pe Târnava.
Proprietar, fr. câspari, Meâiaș [Ardeal].

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

persoană cunoscută.
[3012,4-47.]

Plecare iin havre în fiecare Sâmbătă,
din VlfiNA în fiecare Marți.

Bilete de drum pe

Linia franțeză
Bilete de drum pe

Căile ferate americane 
în ori și care stațiune ===== 
===== cu prețuri originale.

Informații mai de aproape 
gratis și franco numai pe 

Linia franțeză
Wien IV. Wiener-Giirte! 16 
(gegenuber der Sud u. Staatsbahn). 

BS A se observa acurat adresa. os
| • [3029,2—6.]

A. Mureșianul
Brașov, Tergal Imitai Wr. 3®.

<0 Acest stabiliment este provedut cu cele mai Sg 
© bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot O 
||j felul de caractere de litere din cele mai moderne 

este pus în posițiune de a pute esecuta on-C0
<0 comande cu promptitudine și acurateța, precum: g
Tj OPRIMATE ARTISTICEtw aur, argint și colori.

CĂBȚl DE SCIINȚĂ,
LITEHA.TUBĂ ȘI DIDACTICE

ra PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

diferite formate.programeTlegănte.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI OE WĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMCWTIIRI.¥

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografa A. MUREȘIANU, Brașov.

£3

I

Ei

j

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tots speciile de seryieiun.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Sou/ve/ida, in loia măvimea-

TABIFI
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE ■ 
BILETE DE INMOBMâNTARI. 

se primesc în biuroui

/7x>

■y,
5

a

„Gazeta Transilvaniei® cu numeral ă 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


