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Hrațov și la următoarele 
BIROURI de AHL'HȚURI: 

In Vlena la Ăi. Dukos Naohr. 
Nux. Augemeld & Kiuoric Les- 
ner. Heintioh Bebalak, A. Op- 
palik Nachi.. Anton Oppclik. 
In ButinpGsia In, A. V. Golber- 
.ger, Ekstein Berant. Iulie Le
opold (VII Erssâbat-korut).

Prețul Inssrțluni'cr: o serie 
garmond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări < 
mai dear după tarifă iji îuvo- | 

dală. — KECLAME pe pagina . 
•3-a o aerie 20 bani. I

ANUL LXXI

Abonajuite pentru Aiistio-ilBKaiii: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 oor.. pe trei luni 6 cor.
S-rlI do Dumineca 4 cor. po an.

PSHtra România străinătăți;:
Pe un an 40 franci, pe șase 

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

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

Anoiianieatul pentru Brașov;
Admlnlstrațhinea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. abagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un osgdi- 
plar 10 bani. — AtAt abona
mentele, cât și insGițhinile 
sunt a ae plăti înainte.

Nr. 9. Brașov, Sâmbătă FJ (?iâ) Ianuarie 1908.

0 votare ..sos generis® în dietă.
Eri s’a terminat în camera un

gară, desbaterea generală, asupra pro
iectului de lege al contingentului de 
recruți pe 1908

Cu ocaziunea aceasta s’a mani
festat în mod neîndoios amărăciunea, ! 
de care este cuprinsă opozițiunea fără 
deosebire de partid și de naționa
litate.

Pentru prima oară un număr în
semnat de deputați iridependiști ma
ghiari au părtinit o propunere făcută 
de un membru al partidului naționa
list în numele acestuia. Au părtinit’o, 
deși rămânând credincioși marelui 
antagonism ce-i desparto de nema
ghiari, au declarat sus și tare că de 
altfel n’au nimic comun cu naționaliștii. 
și cu partidul lor.

Guvernul a respins de-arândul 
toate propunerile făcute de disidenți 
și a respins în urmă și propunerea 
făcută de deputatul Coriolan Bredi- 
eeanu în numele clubului naționalist, 
relativă la reducerea serviciului mili
tar la doi ani.

Disidenții au fost foarte agitați 
și au întâmpinat respingerea propu
nerilor, lor ear mai cu seamă a pro- 
punerei lui Brediceanu cu strigătul: 
„Rușine!, rușine!"

Deputatul Lengyel, când s’a pus 
întrebarea de cătra președinte ca să 
se voteze asupra luărei în considera- 
țiune a proiectului de lege și asupra 
propunerilor ce s’au făcut la acest 
proiect, a cerut să se voteze deo
sebit asupra fiecărei propuneri, dintre 
cele patru ce s’au făcut. Propunerile 
au fost respinse și proiectai a fost 
primit în general între strigări de: 
„Trăiască armata maghiară"! Atunci 
s’a ridicat din nou Lengyel Zoltan și 
s’a produs următoarea scenă foarte 
caracteristică și semnificativă. Len
gyel a zis: „Proiectul de rezoluțiune 
al lui Brediceanu, care vorbește de 
reducerea serviciului militar obligator 
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Intr’im an.
In anul acela părea că se împrăștiaso 

printre oameni un gând de răsvrătire. In 
satele, tăcute până acuma, glasurile țăra
nilor răsunau puternice, mâniate ; femeile 
se strângeau și ele lângă bărbați, ascul
tând, îngrijate, ce se vorbea. Lumea era 
sătulă de năcazuri, de nevoi, de viața acea
sta de șarpe, de viața târâtă prin noroiul 
năcazurilor, pe care o duce cea mai mare 
parte dintre oameni. Nu mai voiau legile 
care îi asupreau, nu mai îngăduiau străinii 
pe lângă dânșii, care-i sărăcise; sufletul le 
aștepta alt traiu, după cum pământul aș
tepta razele calde ale soarelui să cadă de 
sus. In unele părți șe ucisese unii pe alții. 
La muncă nu eșise nimeni, și pe ogoarele 
pustii, care fumegau, în locul plugarilor, 
se strecurau tăcute, pâlcuri, pâlcuri de sol
dați, chemați să ție liniștea. Iar pe de-asu- 
prâ, în adânc, lunecau șirurile de cocoare 
ce se întorceau.

In Șcheia Romanului începuse oare
cum să fiarbă lumea. Și ’n seara aceasta 
caldă, îmbibată, do mirosul umed al țari
nelor desmorțite, în căsuța joasă a lui Moș 
Simeon, flăcăii înconjurară pe acest bătrân 
vestit în glume și ’n sfaturi. Moșneagul, 
ca de vre-o șaptezeci de ani, un popândoc,

la doi ani, a fost votat din partea 1 
dișidenților, având în vedere că par
tidul independenței a fost acela, care 
a propovăduit ani de arâudul această 
reducere la serviciul militar și că a- 
ceasta a fost unul d n punctele de 
căpetenie ale programului partidului, 
în ultima campanie electorală. Atunci 
mai mulți din stânga, s’au întors spre 
disidenți și au început să urle... (mare 
sgomot) Au făcut observări ca și 
când disidenții, ar li legat frăție cu 
naționaliștii".

Farkashazy întrerupându-1 zice : 
„Unde au fost naționaliștii când s’a 
ridicat cvota? Au fraternizat cu 
d-voastră ?
- Și acum viDe momentul atât de 
caracteristic pentru toată mizeria stă
rilor politice din Ungaria.

Lengyel, ca să nu fie bănuitșovi- 
uismul său, se vede îndemnat a face 
următoarea declarație : Disidenții sunt 
maghiari deplini și sinceri în nizuin- 
țele, sentimentele și aspirațiunile lor. 
Aceasta o știe toată țara. Că ei ar fi 
votat cu naționaliștii este o calumnie ; 
ei au votat pentru servicul militar de 
doi ani, cum au promis la alegeri. 
Resping dar și stiginatisez acuza
rea ca și când noi, disidenții, ne-am fi 
aliat cu naționaliștii!

Iată nota situațiunei între partidele 
din dietă. Cu adevărată pasiune au 
strigat cei ce au rămas credincioși 
lui Kossuth, când disidenții au votat 
pentru propunerea lui Brediceanu: 
Iată-vă cum traficați și intrigați dim- 
preuQă cu naționaliștii 1

Numai cât nu i-au făcut de-a 
dreptul trădătorii patriei.

Aici devine superflu ori ce co
mentai1. Asemeni stări e imposibil să 
dăinuiască.

Revizuirea regulamentului camerei. 
In ședința do alaltăeri a dietei deputatul 
Nagy Emil a înaintat camerei, precum știm, 
propunerea sa privitoare la revizuirea re
gulamentului camerei, care a fost pusă 
pe astăzi ia ordinea zilei. După nesuccesul 

cu capul cât un pumn, și cu glasul gros 
ca de buhai, că ți se părea că vorbește 
din pântece, căuta să-i liniștească.

Un băetan voinic, roșcovan, strâns 
într’un chimir lat de două palme, țipă:

— Ne-o calicit pe toți; ne-o luat și 
pânoa de nafură, jivina asta; trebue să-i 
sucim gâtul 1

Și-un alt flăcău se ’nfuriă și dânsul:
— Pe a Maliții l’o vârât în groapă; 

ce d-ta nu știi, moș Simioano? — că în
tâiu i-o păpat păpușoii, pe urmă i-o pus 
mâna frumușel pe vite ; cu momeli, cu și
retlicuri, l’o lăsat pe drumuri, și omul și-o 
dat de scârbă duhul. Păi!

Și altul adăogă:
— Da’ pe d-ta, moșule, eu te-am ca

licit, sau altul ? Tot Moișă. Pe tot satul l’o 
calicit. Eu îl omor ca pe un câne, știi ce? 
uite-așa!

Și flăcăul răsuci pumnii, ca și când 
ar fi strâns într’ânșii gâtul crâșmarului 
din sat.

Moș Simeon zise :
— Lasă ! moartea e lăsată să vie nu

mai dela Dumnezeu. De moarte, măi băete, 
nu vorbi.

Băetanii tăcură; atunci Tănase își 
i dădu părerea;

Măi, eu zic să-i tragem jidanului

conierenței comune a tuturor partidelor 
(iietale, guvernul și partidele coaliției au 
încheiat un compromis în chestia revi- 
zuirei regulamentului și anume ca regu
lamentul revizuit deocamdată să șe vo
teze numai pe durata acestui ciclu parla
mentar. In înțelegere cu guvernul, depu
tatul Nagy Emil a propus următoarea mo
dificare la aliniatul din urmă, în care e 
vorba despre intrarea în vigoare a regu
lamentului revizuit • «Dispozițiile acestui 
proiect n’au valoare decât sub durata actua
lului parlament și numai la discuția pro
iectelor despre budget, apropriație, despre 
reforma electorală și alte chestiuni cari 
interesează numai țările coroanei sfântului 
Ștefan. După terminarea discuției parla
mentare a proiectelor despre sufragiul 
universal, dar înainte de ce aceste proiecte 
ar ajunge legi, — camera hotărește în 
chestia revizuirii definitive a regulamen
tului. Acest regulament revizuit va intra 
în vigoare cu deschiderea noului parlament, 
al sufragiului universal. La discuția aces
tui proiect sunt a se aplica dispozițiile 
acestui proiect.® •

Din camera ungară.
In ședința din 21 Ianuarie deputatul 

Dr. St. 0. Pop a rostit un discurs mai 
lung ia proiectul recruților. Din discursul 
acesta extragem următoarele părți.

După ce autorul declară, că nu pri
mește proiectul, mai întâiu fiindcă n’are 
încredere în guvern, trece la politica gu
vernelor din trecut și actual, cari au ur
mărit și urmăresc maghiarizarea si în 
armată. Politica aceasta o declară de 
foarte primejdioasă căci ea constitue o 
adevărată pacoste.

»Ori care oficer, zice oratorul, care 
și-a ales cariera militară, poate să învețe 
limbi străine, trebuie chiar să învețe cum 
trebue să învețe orice om inteligent (apro
bări în centru), dar să ceri dela sărmanul 
plugar, care și-a părăsit pe ai săi, părinții, 
poate și femeile, să aștepți dela omul ăsta 
năcăjit să mai învețe și limbi străine, 
poate să însemne orice, numai nu promo
varea intereselor apărării țării.

»Nu greșesc, domnilor, când afirm că 
99 de procente ale deputaților din camera 
aceasta au promis alegătorilor serviciul de 
doi ani. Ei bine, sunteți acuma aici în ma
joritate, în frunte cu miniștrii d-voast,ră. Și 
tăceți cu toții. Și nime nu ni-a dat expli
cația de ce în veacul al 20-lea un; soldat 
nu poate fi instruat după cuviință în doi 

un pui de bătaie, o scărmăneală ca 
aceea. Iacă 1

Câteva glasuri se împrăștiată repede:!
— Să-i tragem, măi Tănase 1
— D’apoi cum !
— Ia așa, mai ghine ; și să isprăvim 

treaba.
Dai’ Moș Simeon ridieă mâna, să facă 

tăcere, și zise :
— Măi, copcliiilor, măi 1 Nu fiți te

hui! Și dacă lă-ți bate, ce-o să hie? Ha? 
O să zacă pe coaste o lună-două, și tot pe 
capul nostru o să rămâie ; și iar o să ne 
calicească : pe mine, pe tine, — Tănase, pe 
tine, Vasile, — pe toți.

Ceilalți căzură pe gânduri:
— Așa-i, așa-i!

‘ Moș Simeon zise iar:
— Ba stai să vezi 1 Azi mi-a spus 

notarul, că în Miclăușăni o tras cu pușca 
soldații, de-o ucis doi oameni.

Un glas făeu speriat:
— îra!
— Poi, urmă bătrânul, o tras, măi; 

ce tu n’ai trage dacă-i ordin? Tragi, că 
n’ai ce face. O să tragă și la noi, și-o să 
mă ucigă: pe mine, pe tine — măi Tănase, 
pe tine •— măi Vasile.

— Și moș Simeon ’scutură din cap :
— O să ne ucigă, d’apoi ce crezi!

. ani, ci trebue ca trei ani să stea departe 
de trebile sale, uitându-și poate chiar și 
meseria pe urmele căreia trăiește?

«Firește introducerea serviciului de 
doi ani își are condițiile sale ; n’aveți, însă( 

' decât să clădiți școli corespunzătoare pe 
; seama tuturor naționalităților, dați-le in- 
I strucție, obligați ofițerii să învețe' limba 
naționalităților, și nu va trebui să ne mai 
temem, că feciorii nu vor putea învăța 
cele 70—80 cuvinte de comandă germanăx

Oratorul insistă apoi pe larg asupra 
mizeriei materiale, cu care se luptă ofițeri- 
mea în urma multelor îndatoriri ce le im
pune spiritul de castă. Urmarea acestor 
îndatoriri, dela cari nu se pot sustrage, 
este că se îngloadă în datorii.

Trecând apoi la chestiunea serviciului 
de doi ani oratorul zice următoarele :

«In câte-o familie de multe ori sunt 
trei feciori. Și nu arareori s’a întâmplat 
nenorocirea, că dintre acești trei cel mai 
mare, cel mai puternic, a emigrat în Ame
rica, iar ceilalți doi au fost siliți să între 
în armată pe trei ani, iar bieți părinți aa 
rămas fără orice sprijin. Vă întreb, dom
nilor, n’ar fi oare pentru oamenii aceștia 
o binefacere adevărată dacă s’ar introduce 
serviciul de doi ani și în cursul acestor 
ani o instrucție mai intensivă? Având în 
fruntea lor oficeri umani, feciorii își dau 
mai multă silință și lucrează mai cu voie, 
dacă știu, că peste doi ani se pot întoarce 
în comuna lor natală®.

Autorul cere apoi ca instiluțiunea, 
duelului să fie reformată, deasemenea și 
codul penal militar, arătând, că acesta e 
învechit, ne mai corespunzând relațiunilor 
actuale.

In continuare dep. Pop cere respec
tarea limbei române în armată și pretinde 
ca în toate centrele să fie preoți, cari să 
învețe pe feciori religiunea în limba lor 
maternă. In ce privește limba de regiment 
oratorul cere, ca să nu se ia nici o dispo- 
sițiuno, care ar putea vătăma grav drep
turile poporului, dispoziție prin care po
porul s’ar putea înstrăina de cătră insti- 
tuțiunea armatei.

D. Dr. Șt. C. Popp încheie discursul său 
în următorul mod:

«Onorată Cameră! Cerințele umanis
mului, făcute aci cunoscute, noi popoarele 
mai mici nu numai că le simțim mai bine, 
ci așteptăm cu dor 'să vedem dacă nu că
pătăm și noi ceva din ele. Așteptăm mai 
ales să vedem dacă se vor lua măsurile 
referitor la dreptul penal. Atrag atențiunea 
conducerei armatei și asupra instituțiunei

Și tartarul tot aici o să rămâie. Dă! 
voi ce ziceți, măi băeți?

Flăcăii tăceau Unul mai dela o parte 
întrebă:

— Așa-î, moșule, cum zici ’mnetale, 
da atuncea ce să facem?

Moș Simeon dădu pe băeți la oparte 
și se așeza pe marginea patului, că oste
nise decât stătuse în picioare, apei se gândi 
o clipă și începti să râdă singur, uitân- 
du-se de jurîmprejur.

Tănase se bucura: spuse cătră cei
lalți :

1

— O chitit-o, o chitit-o moșneagul, 
ia să vedeți!

— Hă-hă-hă ! o chitit-o 1 — răspunse 
unul, și flăcăii începură să rîdă în gura 
mare, numai gândindu-se la ce ghidușie 
putea să aibă în capul lui, moș Simeon.

Moșneagul își scoase pălăria, o puse 
alături, o alintă cu mâna pe deasupra, ca 
pe un copil, apoi vorbi:

— Apoi, feții mei, i-am aflat eu leacu.
După asta se ridică repede, ca un ti

tirez, veni în mijlocul flăcăilor, îi adună 
împrejur, așa, cu o învârtitură de braț, ca 
și cum ar fi cosit, apoi le spuse:

— II facem dus, mă!
Flăcăii nu ’nțeleseră, dar moșneagul 

îi deslusf:5

— Mâne, până ’n zori, să hlți la 
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de interpret., care dă ansă Ia cele mai mari 
abuzuri, atât în procedura penală militară, 
cât și în cea civilă. Instituțiunea aceasta 
mai ales la armată nu mai poate exista. 
Poftim a împărți ofițerii astfel, ca trebuința 
aceasta să nu mai fie I Nu suntem etno
grafic atât do amestecați, încât să nu fie 
cu putință categorizarea ofițerilor după na
ționalitate, ceeace dacă s’ar face, institu- 
țiunea înterpreților, care de multe ori de
dea ansă la neînțelegeri, ba chiar și la 
>Iustizmord«, ar putea deveni de prisos. 
(Zgomot)«... Proectul de lege din chestiune 
nu-1 pot primi, ci mă alătur la propunerile 
făcute, cari au de scop bunăstarea poporului 
recomandând mai ales propunerea, d-lui 
deputat Brediceanu, în care se pretinde 
reducerea serviciului militar de doi ani, 
cu atât mai ales, cu cât toți membri Ca
merei au luat acest angajament înaintea 
alegătorilor. Nu primesc proectul. (Aprobări 
în centru).

0 propunere în
cauza scoalelor noastre.

Dăm loc următoarei scrisori ce o primim 
dela d-1 George Vlassa, preot militar, în cauza șooa- 
lelor noastre. Ea conține o propunere ce o face 
cl-sa pentru salvarea lor, la care nu putem decât 
să aderăm, deschizând totodată în coloanele noastre 
diseuție asupra ei:

Eger, 18 Ianuarie st. n. 1908.
Stimată Redacțiune!

In Nr. 1 din anul curent al ziarului 
ce dirigiați, între știrile zilei cetesc, cum 
lăudați acelea comune, cari în sfatul lor 
au hotărât urcarea salarului învățătoresc 
la suma cerută de articolul de lege XXVII 
din anul espirat și apoi în urmă adaugeți 
refrenul: »Să auzim cât de multe vești 
bune.«

E just și merită laudă publică aeelea 
comune, cari la îndemnul conducătorilor 
lor — lăsând a fi capacitate — decid fără 
de nici un scrupul în ședințele lor, ea 
să-și scape școala de pericolul ce o ame
nință numitul articol de lege.

Am meditat și eu mult aspura de
zastrului, ce fără de cea mai mică îndoială 
va veni preste școalele noastre, dacă con
ducătorii lor vor fi nepăsători ori vor fi ne
considerați de mulțimea nepricepută și 
ignorantă. Pentru că nu-i iertat să uităm 
nici un minut, că încă în multe ținuturi 
poporul în neștiința lui, sau de cele mai 
multe ori dus în rătăcire de cătră cei rău 
voitori, gândește, că răul do care este 
amenințată școala și de care fu prevestit 
prin conducătorii lui naturali adecă prin 
preoți și învățători, nici poveste să se poată 
delătura vreodată.

S’au să spunem adevărul, poporul e 
sărac și amărât, încât abia poate învinge 
plătirea multelor impozite și dări ce i-se 
cer de cătră stat, dară pentru cari fără 
milă e executat pănă la perina de sub 
cap. Prin urmare, cu ce inimă să mai pre
tindem dela el, ca să mai sacrifico ceva 
și pentru școală, când vedem bine, că abia 
o duce de pe o zi pe alta, sdrențos, flă
mând ca vai de capul lui, încât trebue să 
te doară inima, când '1 vezi într’o stare 
așa de lipsită, decăzut trupește și sufle
tește, vrednic de compătimirea lumei.

crâșmă, cu harabalele, toți în păr, — câți 
sunteți voi aici? Treisprezece, — număr 
afurisit, o să-i meargă rău jidanului, — 
mai luați încă șapte harabale, să fie două- i 
zăci: îi încărcăm calabalicul, îi cucuiem și 
balabusta deasupra, șl cu el la Târgu-! 
Frumos... II mutăm mai nainte de Sfântul 
Gheorghe, cu nepusu ’n masă, lac’așa!

— Am spus eu c’o chitește moș
neagul, — zise flăcăul ce vorbise mai di
nainte. — Halal plan!

Și Tănase. de bucurie, se umfla în 
chimir:

— Să trăești, moșule, că bun cap 
mai ai; așa, îl strămutăm noi.

Apoi flăcăul se pleca la urechea bă
trânului și spuse, ca să-1 audă și ceilalți:

— Da vr’un ghiont, doi? Ha? 
Moșneagul se scărpina în cap, socoti 

și zise șiret:
— încap ș’aceia în harabale !
Toți începură să râdă. Apoi lăsară 

pe moșneag la el acasă, și flăcăii se du
seră se puie la cale cele de trebuință...

De-abia se mija de ziuă. Sătenii afla
seră toți, și se adunaseră în fața crâșmei. 
Douăzeci de hărăbăli trăseseră unele lângă 
altele, pe tăpșanul din preajma tiudei; 
boii erau împodobiți cu frunzare.

Flăcăii, cu moș Simeon în frunte, aș
teptau la ușă.

In sfârșit se auzi un scrâșnet de cheie,

După ce am anticipat eele înșirate și 
după mai multă meditație, mi-a venit un 
gând, prin ce am putea ajuta cauzei — 
lăsând la o parte bietul popor — luând 
noi inteligența în mâna noastră tot lucrul 
arătându-i un exemplu de jertfă, adusă pe 
altarul național, care i-ar dovedi, că nu în 
dar ne-a crescut prin ce ni s’a luminat 
mintea, ca să știm judeca cu mai mult re
zon decât el într’o cauză de așa maro în
semnătate și sfântă, cum este școala, căci 
singur’ școalei datorește unul flecarele din 
noi, ceeaee este.

In consecință eu propun, ca fiiecare 
individ inteligent din sânul poporului ro
mân, care posede acții pe la oare care 
bancă de ale noastre — dividenda — ce 
i se va hotărî prin adunarea generală din 
acest an — dacă nu pe doi ani — părerea 
mea ar fi pentru doi ani — să o sacrifice 
pentru a forma un fond mare — numit 
fondul cultului poporului român din rega
lii ungar.

Din acest fond apoi, fără ca să mai 
flm siliți a grămădi sarcini în spinarea ne
căjitului popor, am ajunge la putința, de 
a putea urca salarele învățătorilor precum 
coro legea apponyiană și a adoptat școa
lele, unde până azi nu ar fl adoptate și 
corespunzătoare prescriselor legei.

Pe calea asta, Domnule Redactor ! 
dacă glasul meu ar fl primit de cei com- 
petenți, cătră cari apelez cu toată căldura 
și inima unui fiu al poporului român, ai 
auzi coa bună veste din lumea întreagă, 
care ar fl capabilă de a salva nu numai școala 
noastră de orice primejdie, dară ar convinge 
lumea cultă, că întru adevăr suntem un 
popor vrednic de libertate, vrednic de a fl 
considerat între popoarele Europei,

Georga Vlassa. 
preot militar.

ȘTIRILE ZILEI.
— 11 Ianuarie v.

Succesul «nui savant român Ia Paris, 
Marția trecută și-a început, la Sorbonna 
cursul despre y> Teoria Istoriei*, d. A. D. 
Xenopol, membru al Academiei Româno, 
profesor universitar, învitat de consiliul 
profesoral dela facultatea do litere din Pa
ris. Se știe că d. Xenopol este o autoritate 
în această materie. Erau de față Liard, 
rectorul universităței, Croiset, decanul fa
cultății, profesorii Boutrox, Lucitor, Hau- 
mant, Eister, Regnier. D. Croiset a recoman
dat auditorului pe conferențiar făcându-i 
cele mai mari elogii. Sala nu mai încăpea 
de lume, printre care numeroși români. 
Asistau și d-nii C. Dissescu, Ghici?, mini
strul României, Gaston Deschamps, criticul 
dela »Le Tcmps«, etc. Sfârșitul prelegerii 
a fost acoperit do furtunoase aplauze. In 
fiecare Marți și Sâmbătă va continua acest 
curs, care aduce României un incompara
bil folos moral.

In Cazul dela C8B10V<L ministrul de 
interne Andrassy a luat o dispoziție, ce 
trebuia să-o ia de mult, ordonând ca fisol- 
găbirăul Andahasy să fie pus în cercetare 
disciplinară în urma incidentului dela 
Cern o va.

Cu linie. D-șoara Aurelia Băfăcui și 
dl Alexandru Morariu ne anunță cununia 

ușa se deschise încet, și crâșmarul numai 
în cămașă, cu căciula ’n cap, rămase în
cremenit în prag. Țăranii se uitară la el 
și par’ că nu-1 mai cunoșteau : ochii, verzi, 
îi eșiseră în afară de supt sprâncenele stu
foase, negre; gura îi rămase deschisă, ca- 
’ntr’un început de căscat. Barba, încâlcită 
de perna pe care dormise, mustățile că
zute pe buză. Iar mâna dreaptă îi ’ înlem
nise ridicată în sus, cu eheia înainte, așa 
cum o scosese din broască.

Moș Simeon se înclină adânc:
— Bună dimineața, jupâne.
Flăcăii făcură la fel, dintr’odată:
— Bună dimineața, jupân Moisă : 
Crâșmarul însă nu putea răspunde 

nimie.
Moșneagul zimbi și făcu sem» flăcăi

lor să-l lase pe el să vorboască:
— Iacă, jupâne, am venit, cum ne-o 

fost vorba, să te mutăm, la cumnatul dn- 
mitale, la Târgu-Frumos.

Șl arăta eu mâna :
— Iacă harabalele.
Crâșmarul par’că visa ; bîigtii :
— Harabalele?
«— Hîhî! făcu un flăcău; harabalele 1
— Târgu-Frumos? 
întreba iar Moișă, amețit. 
Moșneagul se arăta îngăduitor:
— Par’că așa vorghisăm; da dacă ț’ai 

schimbat gândul te-om duce ș’aiurea. Boii 
îs boi, te due și peste graniță. 

lor, care se va serba Duminică în 26 Ian. 
a. c. st. n. la oarele 3 p. m. în biserica 
gr. cat. din Benic. —- Benic, Ianuarie 1908, 
Ohaba.

Socialiștii din Brașov au convocat pe 
ziua de Duminecă 13 lan. v. ora 2 jumă
tate după amiazi o întrunire în berăria o- 
rașului. La ordinea zilei este pusă chesti
unea reformei electorale.

Procesul in chestia insuitărei damelor 
române în Parlament. Citim în »Lupta«: 
Deputatul săcui Nagy Gyorgy după ce in
sultase damele române în galeria Camerei, 
ne-a mai intentat și nouă un proces de 
presă pentru calomnie. Azi, Mercuri, d-nul 
Lucian Bolcaș a fost ascultat la judele de 
instrucție, primind responsabilita ea ca au
tor al articolului cu pricina. D-nul Lucian 
Bolcaș a solicitat admiterea dovedirei ce
rând a se asculta ca martori: d-na văd. 
Maria Răkoczi din Remete-Chioar, d-na 
Eleftera Mihali din Dej, d-na Lucia dr. 
Cosma din Timișoara, d-na Elena dr. Vaida 
din Olpret.

Pentru masa studenților români din 
Brașov S’au mai făcut următoarele contri- 
buiri: Intru amintirea răposatei sale soții 
Victoria G. Russu n. Oncioiu, dl George 
llussu 20 cor., întru amintirea răposatei 
lor fiice Victoria G. Russu n. Oncioiu, pă
rinții lostf și Paraschiva. Oncioiu, 20 cor. 
— In loc de A. n. f. dl Teodor Medan și 
soția sa Emilia din Cap. Mănăstirii 4 cor., 
dl loan (iligore notar cercual în Veneția 
inf. 3 cor., corul local bisericesc din Meha- 
dia 40 cor., d-na 1. Paraschiv n. Mihali 
din Sebeșul-săsesc, în memoria neuitaților 
ei răposați loan, Grigoriu și Ana 10 cor.

Primească generoșii donatori cele mai 
călduroase mulțămite. — Direcțiunea gimn. 
gr. or. român.

I

Primarul dr. Lueger este iarăși greu 
holoav. »Rathaus-Corespondenz« spune că 
dr. Luoger și în decursul zilei de Miercuri 
a fost foarte neliniștit; a avut dureri de 
cap în grad mare și sara a avut mari du
reri labeșică. Indispozițiunea stomacului s’a 
mai ameliorat.

Influența grasează de câtva timp în 
Vi ana și se întâmplă cazuri de îmbolnăvire 
neobișnuit do multe. Cauza se zice a fl 
schimbarea rapidă a vremii și variația ei, 
care s’a schimbat de multe ori repentin una 
după alta până la 16°. Această boală o 
periculoasă, întrucât se complică cu pneu
monia. Se recomandă celor ce au suferit 
do influență, ca după restabilirea lor să 
nu părăsească locuința lor, decât după câ
teva zile și și atunci, numai când e vrorne 
bună.

Câte nenorociri s’au întâmplat in anul 
trecut în America. »Trlbuna« din New-Jork 
publică statistica următoare: In urma dife
ritelor nenorociri și accidente au murit 
36.612 de oameni iar 21.307 au fost răniți. 
Din cauza cutremurului de pământ au mu
rit: 21.512 și au fost răniți 3092; explozi
ilor în fabrici 5.086 morți și 2.721 răniți; 
vifor și inundări 4.209, răniți 1.639; dera- 
iări de trenuri 811 morți și 1,639 răniți; 
automobilele au omorât 229 și au rănit 
704 persoane. Cu arme de foc au fost o- 
niorâți 197 și 3.978 răniți; prin altfel de

Și făcu din ochi la flăcăi. Apoi a- 
dăogă :

— Hai, scoală și pe jupâneasa Maica, 
să dee și dânsa mână de ajutor, că do, ca 
femeia, știe tot lucrușorul la locul iui.

Crâșmarul se desmetici, lăsă mâna în 
jos; mintea lui deprinsă cu întorsăturile vor
bei, întorsături prin care de atâtea ori dă
duse oamenilor să înțeleagă cea ce nu 
vroia să io spue dea-dreptul, deprinsă cu 
socoteala și cumpănirea cuvintelor pe care 
dânsul le vindea, ca' și pe marfa din du
gheană, se făcu o lumină: înțelese unde 
bătea moșneagul, pricepu, că trebue să 
plece. O clipă și fu de-ajuns ca să’și dee 
seamă de primejdia grozavă în care intrase, 
să’și amintească de cele ce auzise, că se 
întâmplase prin împrejurimi, și spăimântat, 
să nu pățească și dânsul ceva, strigă re
pede :

— Maică, Maică!
Femeia alergă despletită, teliuie de 

somn: când văzu țăranii, împreună mânile 
și se rezimă de perete, suspinând:

— Vai, vai !
Dar bărbatul ei o scutură de umăr, 

și-i vorbi apăsat, să-i dee să ’nțeleagă:
— Maică, noi no mutăm... Noi ne 

mutăm de-aeu, la cumnatu... ia Târgu- 
Frumos... Iacă harabalele... dă și mata a- 
jntor.

— Eu aș zice că mai nainte să cin
stești băeții cu câte-nn rachiu, că uite, și 
pe mine mă sgârâe ’n gât.

nenorociri au fost omorâți 2761 de per
soane.

Necrolog. In 19 Ianuarie aîncetatdia 
viață văd Ana Petrovici, născ. Crenian, în 
etate de 76 ani. înmormântarea a avut loc 
în 21 Ian. Odihnească în Pace !

Societatea academică >Junhnea« din 
Cernăuți, invită la balul care se va aranja 
Joi, la 6 Februarie st. n. 1908, în localită
țile societății filarmonice. Prețul de intrare 
8 cor. de persoană, lojă 40 cor.

Din America. Cetim în ziarul »Româ- 
nul«: Aducem la cunoștința prietenilor no
ștri, că dl director Vasiliu Moldovan, a 
părăsit ziarul »Românul«. Nu din cauza de 
divergență ori neînțelegeri, ci din cauza 
că administrațiunea n’a fost în stare să 
suporte pretensiunile d-lui Moldovan. 13 
crede că desvoltând o activitate proprie, 
va ajunge mai bine la scop.

Donațiuni. Pentru bucătăria poporală 
a dăruit dl Frideric Czell 51 litre de oțet, 
dl Samoil Fischer 5 ferdele de cartofi. Pri
mească domnii donatori mulțămitole noa
stre. Preșidenta.

Reuniunea maghiară de binefacere din 
loc va aranja în 2 Febr. n. a. c. un bal — 
magyar băl — în toate sălile Redutei oră
șenești. Începutul la 9 oare. Biletele, cari 
se pot cumpăra la: Frații Simay, la Kirăly 
L. și seara la casă, costă pentru persoană 
3 cor.; bilet de familie (valabil pentru 8 
persoane) 8 cor.; bilet de balcon 5 cor.

Gabriele D’Annunzio, care a ținut zi
lele trecute cunoscutul toast de coloare 
politică și a căruia nouă dramă >N<iue« 
(corabia) ce s’a reprezentat de curând în 

i Roma, a dobândit un succes așa de mare, 
’ este unul din oamenii de lume italieni, care 
să preocupă mai mult de toaleta lor. Iată 
ce scrie despro el un indiscret raportor 
dela țărmul Tibrului: D’Annunzio are îjj 
garderoba sa 72 de cămăși, 12 duzine de 
perechi de ciorapi de toate culorile, de ață 
și de mătase, pălării, haine de serate, smo
kings, jachete nenumărate, 48 perechi de 
mănuși pentru stradă, 24 perechi pentru 
serate, 8 ploiere, toate în culoare violetă, 
10 umbrele de soare, toate verzi, 20 duzine 
de batiste, 150 cravate, 10 vestoane do 
casă, 15 perechi de ghete —aceasta e mo
dest—fără a socoti cole 6 perechi de pan
tofi noi Un mare senior în toată accep
țiunea cuvântului.

Tinerimea română din Fildul de jos 
invită la producțiunea declamatorică tea
trală, co o va aranja Duminică în 2 Febr. 
st. n. 1908 în sala școalei din Fildul de 
jos.

Căsătoria Szechenyi-Vanderhilt. Făcuse 
mare senzație, că fotograful Relly din 
New-Y.ork a părăsit pe contele Szechenyi, 
mirele d-șoarei milionare Vanderbilt, pen
tru leziune corporală. Relly a afirmat în 
acuza lui, ce-a lansat-o în contra contelui 
încă înainte cu câteva luni, că atunci când 
a voit să fotografieze la expoziția do cai 
pe Szechenyi, acesta l’a lovit cu bastonul 
peste frunte. Relly ceruse chiar, ca contele 
ungur să fie pentru 'acesta arestat, dar 
judele polițian mr. Finn, nu i-a încuvințat 
cererea. A fost mare dezamăgirea, când 

Crâșmarul se făcu îndată nevăzut, 
apoi se întoarse, cu o sticlă mare, și cu 
niște pahare. Începu să toarne, mâna îi 
tremura și paharele jucau pe tablăluță. 
Flăcăii beură, apoi moșneagul își sterse 
mustățile, și strigă odată, că femeia tra
sări

— Hait! la treabă.
Crâșma se umplu într’o clipă, ea un 

furnicar; scaunele, mesele, butelcile, dami- 
genele, toate treceau din mână în mână. 

I Cei de-afară le luau și le așezau binișor 
' în paiele din hărăbăli. O damigeană cu vi- 
șinată se sparse, vlșinile se împrăștiară pe 
jos. Atunci Maica alergă ’repede, se puse 
pe brânci să le culeagă; cum sta plecată, 
cozile i se țârâiau pe lutul ud. Un raft în
treg se plecă, mai să cadă, fatunei unii 
dintre flăcăi îl sprijiniră, iar ceilalți arun
cară, în panere, toate, unele peste altele : 
8inochinole cu orezul, zahărul, cu scorți
șoara și piperul. Crâșmarul umbla pe din- 

I colo, închisese ușa, să nu-1 vadă nimeni ce 
face. Tănase, chemă pe moș Simeon, să'i 

! spuie :
— Iși scoate bănetul, moș Simeon.
Bătrânul dădu din mână:
— De capu’ lui să hie, măi băiete 

j că-s bani blăstămați.
Apoi ușa se deschise și crâșmarul eși, 

' eu sânul și buzunarele pline doldora. Ță
ranii se făcură că nu-1 vede.

■uVn urma.)
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s’a auzit că în 21 a luneic. fotograful și-a 
retras pâra. După ce s’a vestit aceasta Iui 
tnr. Finn, acesta a zis râzând: — »Așase 
sfârșește un proces faimos — fie ca să fie 
urmat de o lună de miere fericită. Acum 
nu-mi mai rămâne, decât să felicit pe con
tele Szechenyi la căsătoria sa«. Deoareco 
învoiala s’a făcut între părți înainte de 
pertractare, contele Szechenyi a fost dis- 
penzat de a mai apărea în sala tribu
nalului.

Refuzarea estrădărel a doi Ruși, cari 
au fost arestați Sâmbăta trecută la gara 
de nord din Paris, face oarecare senzație. 
-Cei arestați sunt rusul Borissuk și tova
rășa lui Fanni Zampolska, apărătorul lor 
este advocatul și deputatul socialist Viln. 
In ce privește pe Zampolska au învins ar
gumentele apărătorului, că tânăra fată n’a 
părăsit de 2 ani Parisul, că prin urmare 
n’a putut nicidecum să participe în mod 
activ la atentatul asupra băncii din Tiflis. 
•In cât pentru Borissuk apărătorul lui a 
susținut, că atentatul din Tiflis are un ca
racter politic și nu a unei crime, deci a- 
cuzatul Borissuk ori cât ar fi participat la 
acest atentat, se poate bucura de dreptul 
■de azil în Franța. Justiția franceză s’ar fi 
putut ocupa de acest caz numai atunci, 
dacă Borissuk ar fi întrebuințat bancnotele 
furate în Franța, s’au ar fi făcut încercări 
în această privință. Această însă nu s’a 
putut dovedi. Borissuk după legile exis
tente în Franța, nu poate fi dar urmărit 
nici pentru tăinuirea de lucruri furate. El 
afirmă că bancnotele, despre a căror ori
gine nu era dator să aibă cunoștință, i-s’au 
trimes de cătră partidul revoluționar din 
Rusia la Paris, cu însărcinarea de a le 
duce unui om de încredere la Londra. In 
momentul când a vrut să ducă la îndepli
nire însărcinarea, a fost arestat. Avocatul 
Vilne și-a prezentat escepțiunile sale și 
ministrului de justiție Briand. Acesta a 
-conferit cu ministru președinte Clemenceau. 
Rezultatul a fost anchetarea cercetării și 
liberarea celor arestați. Amândoi au fost 
expulzați din Franța și duși la granița 
belgiană.

‘Mijlocitorul* este numele unei noue 
reviste bilunare pentru mijlocirea afaceri
lor de comerciu. In articolul către cetitori 
se spune cum se pot vinde bine, pentru 
prețuri mai bune ca în provincie, cerealele, 
săfnurile, ouăle, galițele, untul, brânza etc. 
In revistă se dau articole din medicina ve
terinară, din economia de casă, etc. se pu
blică prețurile din hala centrală, dela toți 
articolii de economie, pentru cari se vând 
în capitală. Revista este recomandabilă 
fiecărui econom român. Costă la an 2 cor. 
și se poate comanda dela administrația 
foii Istvân-ut 6.

Creioane de cartofi. Confecțiunea de 
-creioane sau de lemn de creioane, consumă 
cantități considerabile de lemn și mai cu 
-seamă de lemn de cedru. Acest lemn e 
costisitor și greu de procurat. De altă 
parte e foarte dificil de a afla o materie 
lemnoasă, care poate fi tăiată si să nu să 
rupă brusc sub cuțitaș. Cedrul răspunde 
acestui desiderat, dar cum am zis, nu se 
află nici el în cantități nețărmurite. De 
aceea de mulți ani i-se caută un succesor 
.și s’a întrebuințat hârtie în loc de creion, 
dar cu puțin succes. Acum s’a format în 
străinătate o companie pentru a lansa o 
invențiune nouă; lemnul se constitue din- 
tr’o materie compactă, a căruia ingredient 
principal e scos din cartofi. Invențiunea a 
devenit azi absolut practică, zice »R.evue 
Scientiflquec, șl creioanele de cartofi se 
fabrică în mari cantități. Din punct de ve
dere al dimenziunilor, al aspectului și al 
formei, aceste creioane nu se deosebesc de 
loc de celelalte, sunt încă puțin mai grele, 
se pot tăia mai ușor decât acelea din lemn 
și prețul lor de fabricațiune e mai mic.

Reuniunea română agricolă din Sibiiu.
(A 19-a adunare generală)

— 6 Ianuarie 1908.
Duminecă, în 29 Dec. n. 1907, comu

na Câlnic, de lângă Sebeșul-săsesc, a avut 
rara fericire de a primi pe trimișii »Reu
niunii rom. de agricultură din comitatul 
Sibiiu®, cari aveau să-și dea sama de lu
crările săvârșite de această harnică reu
niune în 1906, care este al 19-lea an de 
când ea lucrează spre binele și mulțumi
rea obștei. Adunarea s’a ținut în sala mare 
a pomposului edificiu școlar, fala Români
lor din Câlnic, care de data asta s’a do
vedit de prea puțin încăpătoare, căci la 
adunare a participat aproape întreaga 
obște a noastră din Câlnic și câțiva repre
zentanți ai comunelor învecinate.

Comitetul central al Reuniunei a fost 
reprezentat la adunare prin d-nii: R. Simu, 
membru în comitet și totodată president 

al adunării generale, Nic. Iosif, înv. în Aci- 
liu și membru în comitet, Aurel Cosciuc, 
conducătorul școalei economice conzisto- 
riale din Sibiiu și Vie. Tordășianu, secre
tarul Reuniunei.

D-l R. Simit, bineventând partici- 
panții. cari au ținut să se prezinte în nu
măr atât de mare la aceasta lucrare folo
sitoare a Reuniunei noastre agricole, face 
istoricul desvoltării diferitelor popoare pe 
treptele înaintării și stărue asupra întoc
mirilor economice și financiare, create în 
diferite timpuri pentru ușurarea și pentru 
bunăstarea și înaintarea poporului munci
tor. Scoate ' la iveală așezămintele cultu
rale ale noastre, arată scopurile de ele ur
mărite și laudă hărnicia țăranului nostru, 
care le prețuește, le sprljinește și se mân
drește cu ele. Trecând la instituțiunile 
noastre economice, scoate în relief lucră
rile mai de căpetenie, săvârșite de Reuniu
nea noastră agricolă în cei 20 ani de exi
stență ai săi. De încheiere, punând în ve
dere, că Reuniunea are să dea seamă as
tăzi de lucrările din 1906, declară aduna
rea generală deschisă.

Secretarul Tordășianu, pune în ve
dere, că după praxa introdusă la reuniune, 
peste părțile formale și puțin folositoare 
pentru economi ale adunării generale se 
va trece repede ca astfel să se poată fo
losi cât mai mult din timp pentru prele
gerile practice, ce se vor ținea pentru eco
nomii noștrii, cari mai ales acum, în tim
pul de iarnă, când nu-i bat gândurile lu
crurilor câmpului și sunt și odihniți după 
greul muncii din toamnă, sunt mult mai 
primitori de sfaturi bune. După ce rapor
tul general este tipărit și distribuit între 
membrii, d-l Tordășianu, în schițarea lui 
arată, că Reuniunea în 1906 a ținut în 
Apoldul rom. prima expoziție de copii, 
aranjată cu scop de a cunoaște împreju
rările de traiu ale poporului, de a cunoa
ște ce preț pun părinții pe copiii lor, fiitori 
muncitori ai noștri, cum îi îmbracă, cum 
îi hrănesc, cum își îngrijesc locuințele, 
cum îmbrăcămintea, în ce măsură poartă 
de grije de curățenia și de sănătatea tru
pului și celelalte, dela cari atârnă puterea 
de viață a omului. Expoziția, la care au 
alergat fruntași din aproape toate comu
nele din cerc, a reușit peste așteptare și 
ea a dat prilegiu și altora de- a se gândi 
la aranjarea de asemenea expoziții. Intre 
copiii premiati s’au împărțit 204 cor. premii,

In cele 2 snburbii ale Sibiiului și în 
comuna Cristian, reuniunea a ținut întru
niri agricole, unde s’a vorbit despre înso
țiri de ale economilor pentru a se putea 
provedea cu bani ieftini, trebuincioși la 
lucrările lor, mai departe despre strupărit, 
cultura viilor, etc.

In comuna Săsciori s’a ținut a 16-a 
expoziție de vite de prăsilă, unde s’a vor
bit despre vitele de soiu ales, despre hră- 
nirea și îngrijirea lor. La expoziție au par
ticipat economi din 8 comune cu vitele 
lor. Premii s’au împărțit în sumă de 200 
coroane.

(Va urina.)

ULTIME ȘTIRI.
BudapgȘta, 24 Ianuarie. In șe

dința de eri a dietei s’a primit în 
general proiectul contingentului de 
recruți. Contra au votat disidenții, na
ționaliștii și democrații. Punându-se 
la vot propunerea dep. C. Brediceanu 
ca guvernul să ia imediat disposiții 
pentru introducerea serviciului de 2 
ani, majoritatea o respinge. Pentru 
au votat naționaliștii, disidenții și de
mocrații. Faptul acesta a făcut pe de
putății koșutiști să exclame, că disi
denții au pactat cu naționaliștii. Aceste 
observări au făcut pe dep. Lengyel 
să ia cuvântul în chestiune perso
nală. Lengyel declară, că introducerea 
serviciului militar de 2 ani a fost un 
punct însemnat al programului ko- 
șutist, care, durere, acum este abando
nat. Protestează în contra afirmării, 
că disidenții au pactat cu Croații și 
cu naționaliștii. Fiecare deputat are 
în cameră drepturi egale, fără consi
derare la naționalitate. Prin urmare 
noi (disidenții) putem vota unii cu 
alții la un Joc, când cer aceasta in
teresele patriei.

Trecându-se la desbaterea pe pa
ragraf! dep. Nagy G. și. Lengyel cri
tică titlul și presintă modificări, cari 
după răspunsul dat de ministrul le- 
kelfalussy, se resping. S’a trecut apoi 
la desbaterea §-lui 1. Nagy G. critică 

spiritul care domnește în armată, care 
este contrar intereselor și aspirațiilor 
maghiare. Bozdky (disident) critică 
spiritul austriac ce e în sânul honve- 
zimei. Fiind timpul înaintat, ședința 
se închide.

Budapesta, 24 Ianuarie. Din Sza- 
badka se telegrafiază că, în afacerea 
fraudei comise de banca „Handels 
gewerbebank“, cu un bilet al loteriei 
ungare, care câștigase lotul cel mare 
de 1 milion de coroane, parchetul a 
terminat ancheta și a înaintat dosa
rul tribunalului. Ancheta a stabilit vi
novăția casierului, comptabilului și a 
unui alt funcționar al băncei. Frauda 
s’a comis în chipul următor : o per
soană cumpărase dela numita bancă 
un bilet în rate. Biletul acesta câști
gase premiul de 1 milion fără ca po
sesorul să fi aflat despre aceasta. 
Când posesorul biletului se prezentă 
ca să ia un bilet de clasa următoare, 
i-se dete un alt număr fără a i-se 
pomeni de câștig, iar biletul câștigă
tor fu oprit de casier. Observând mai 
târziu înșelăciunea, posesorul biletului 
depuse plângere la parchet.

Budapesta, 24 Ianuarie. Luni se 
încep în Viena desbaterile în delega- 
țiuni. Din cauza aceasta dieta ungară 
nu va ținea ședințe în primele trei 
zile ale săptămânei viitoare.

Budapesta, 24 Ianuarie. Disidenții 
au ținut eri o conferință, în care s’a 
hotărât, ca să se constitue într’un 
partid opozițional pentru combaterea 
revizuirei regulamentului Camerei.

București, 24 Ianuarie. Eri s’au 
redeschis camerele române după va
canțele de Crăciun. In ședința sena
tului d-l ministru Em. I. Costinescu 
a depus în aplauzele majorității pro
iectul de lege pentru monopolul vân
zării beuturilor spirtuoase.

București, 24 Ianuarie. Mai mafii 
oameni de stat din Anglia au adresat 
M. S. Regelui scrisori, prin care se 
felicită atitudinea guvernului contra 
alcoolismului, prin măsurile ce se iau 
cu noua lege a monopolului eârciu- 
milor. Conținutul acestor scrisori M. 
Sa a binevoit a-1 împărtăși și d-lui 
Em. Costinescu ministru de finance.

Praga, 25 Ianuarie. Se discută 
foarte mult aci candidatura redactoa
rei ziarului feminist, Carolina Mach. 
La început se credea că social demo
crații propun această candidatură nu
mai ca o demonstrație pentru drep
turile femeilor. Acum se asigură însă 
că candidatura va fi susținută în mod 
serios. Carolina Mach candidează în 
cuartierul muncitorilor și social-demo- 
crații vor sprijini candidatura ei. So
cial-democrații au studiat legea în 
amănunțime și n’au găsit nici un ar
ticol, prin care să se stabilească că 
femeile nu pot candida pentru dieta 
țării. Se așteaptă cu multă nerăbdare 
această alegere.

Petersburg, 24 Ianuarie. Ziarul 
„Slovo" anunță senzaționala știre, că 
generalul Kuropatkin va fi dat în ju
decata tribunalului militar, imediat 
după isprăvirea procesului Stossel. 
Kuropatkin este acuzat că a făcut 
declarațiuni mincinoase în afacerea 
Stossel, căutând să ducă în eroare 
pe Țar.

Peterburg, 24 Ianuarie. Iu pro 
cesul Stoessel au avut loc eri scene e- 
moționante. Generalul Smirnov a făcut 
declarațiuni cu desăvârșire defavora
bile generalului Stoessel. Cu privire 
la ultimele lupte ce s’au dat la Port- 
Arthur, generalul Smirnow a spus : 
„Afirm că generalul Stoessel nu a 
luat parte la luptele noastre, nu a luat 
parte la apărarea Portului-Arthur. El 
se mulțumea să dea porunci de de
parte și să discute chestiuni de com- 
petință. Generalul era preocupat de 
ideea de a preda fortăreața în mâna 

adversarilor^. La auzul acestor acu
zații Stoessel s’a ridicat în picioarft 
și a declarat că generalul Smirnow 
nu spune adevărul. „Mărturia pe care 
acesta o face acum este neîntemeiată, 
cum a fost neadevărată și mărturia 
depusă în fața comisiunei de instrue- 
ție“. S’a pus capăt acestei scene prin 
chemarea nouilor martori.
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LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. v. 1908

se deschide nou abonament pe cuartalul prim 
al anului, la care invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

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

coroane, pe șăse luni 12 coroane, pe trei lunî 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

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

ÂDMINISTRÂȚIUNEA.

Bibliografie.

Poezii poporale române de G. Detn-. 
Teodorescu, licențiat în litere la universi
tatea din Paris și profesor la liceele Sf. 
Sava și Mateiu-Basarab. Acest op, frumos- 
legat, format cuart mare pe 719. pagini, 
costă 10 cor. plus porto recomandat 72 
filer se poate comanda la librăria A. Mure- 
șianu, Brașov.

Mthai Eminescu. „Poeaii*, o’o notiță 
biografică de loan Săn iulesou. Ediția IT, 
complectată și adăugită. Prețul 2 lei. Porto 
10 bani.

Octavian Goga. „Poeaiiu, premiate d.e 
Academie. In Biblioteca pentru toți sub 
numărul 286—287. Prețul 60 bani. Porto 
5 bani.

Iiaralamb Lecca. „Femeea Iudărât- 
nioă“, comedie în 5 acte, tradusa după 
Shakespeare. (In Biblioteca pentru toți. 
No. 284, Prețul 30 bani. Porto 5 bani.

Ecaterina Colonel Sterilă. „Buna Ma
nageră11. Carte de buoate practică, oare 
conține reoete dela cele mai fine mânoări 
prăjituri, gelatine, creme, conserve, dulce* 
țuri, după bucătăria fină din România 
Prețul oărței e de 5 ooroane, plus 30 ba<i 
porto.

Vasile O. Osvadă. „Băncile populare 
dn România0. Ou un adaus infer nativ 
Prețul 1 coroană.

Bucolicele și Georgicele lui Ver- 
giliu traduse de cunoscutul și apreciatul 
scriitor și profesor pensionar M. Strajanu^. 
Bucurescî I. V. Socecu. Se pot procura 
prin librăria A. Mureșianu. Prețul cor. 
2.60 plus 10 fii. porto.

Traducerea e făcură de un bărbat 
competent, din cuvînt îu c'uvînt și e în
soțită de analisa tuturor cuvintelor cu
prinse în textul latin. Elevii gimnasiali, 
cari au fost nevoit! până acuma a utilis» 
traduceri streine, de sigur se vor buoura 
de acești carte.

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

Fete tinere
dacă sunt fizicește debile sau dacă, 
sufere de boale ușoare, să aibă toată 
încrederea față de

Emulsiunea Scott
având efect favorabil asupra desvol-

tărei lor acest medica
ment întăritor, gustos și 
ușor de mistuit. Fete 
în desvoltare să nu ne- 
gligeze când sunt de
bile, obosite sau indis
puse se folosească acest 
preparat. (o)

Veritabilă numai cu 
maroa pescarului ca 
sî’Uin de garanție a 
procedureilui ScotL

Prețul unei sticle origi
nale 2 cor. 50 b. Se ca
pătă în tonte farmaciile.
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Am onoarea a aduce la cunoș

tința On. public că am luat asuprămi 
conducerea 

Restaurantului Transilvania.
Bucătărie escelentă sub îngrijirea 

mea proprie
VINURI bune și curate.
BERE de Steinbruch proaspătă.
Se primesc și abonamente pentru 

cost dus acasă.
Apelez la sprijinul On. public.

Cu toată stima
luon Lugoșau, 

birtas.29/2—2.

Primul atelier de curelar român
VASILIE MUȘC ALU

BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7.
Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur 

Atelierul meu de curell&rile
provăzut cu tot felul de hamuri de lues și pentru 
lucru din piele de blanc, precum și tot felul de 
curele de încins, d. e. șerpare de piele de tot 
felul: negre, gaifoine, de covor cu ținte, caro 
este sub conducerea mea proprie.

Se primeso și reparaturi de tot felul, d. e. 
eufere, geante de călătorie și pungi.

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu 
să află gata : plosei de lemn în orice mărime, îmbrăcate 
in curele fine.

Cu stimă Vanilie Muscalu.

PREȚURI MODERATE.

_c

.0

in II BOlCIâ, 

primul maestru român de apaducte, 
canalisări, instalații de gaz și telefoane, 
BRAȘOV, Pe tocile Nr. 16, 

se recomandă On. public din Bra
șov pentru ori și ce lucrare de 
instalațiuni, canalisări și apaducte, 
closete, trenajații, pivnițe, cu deo
sebire pentru lucrări de canalizare, 
closete (îmblători), conform planu
lui de canalisare și al statutului 

orășănesc.

In curs de 14 ani de când lucrez 
în Brașov ori și ce lucrare mi s’a 
încredințat am executat spre mul
țumirea celor ce mau onorat cu 

lucrări în branșa mea.

Abonamente la 

„Gazeta Transilvaniei** 
se pot frica ori și când pe timp mai 
îndelungat sau iunare.

FISCHER T C°mp MGYEHVE» 1 
Z^"^^PEPI^ERIE DE POMI SI VITE^^’~^v'b

- - - - -
150.609 Pomi Roditori 

1,000.089 Sîijete 
1,000.000 Piaata pentra gard 
viu arbori de pr menada, ar- 

. hori de ornament, roze, fructe 
\ cu boaba, contiferi etc.

30.©0©
Pruni de Bistrița si de 
Bosnia oltuiti Exem
plare foarte frumvase

g 1 f
’ I Sub- 1

1 cultura
• 120 jug. 1 

L oat. J

a

! 
i 
!

1 Mea aHsae fh vite, vita 
de vile garopeaasi Amari k ană 

ca sa.
Specialitate: altoae de vita 

pentru dissert. ,

o

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.

Important pentru vândătoriî de cărți prin orașe și târguri 
este cartea de rugăciune 

„Lauda luâ Oumnețfleu" 
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de 
diminâța și de sârfi, la sfânta Liturgic, la taina mărturisire!, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la numer pe 255 pagini, format octav mic.
Acâsta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue se 
stăm în privința acesta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui Puninedeu*1 s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se p<5te căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț fdrte moderat.

Prețul
Cor. b. 

și au- 
sfânt

Soi» este:

Legătură trainică nâgră
riiă cu aâu fără chip

Imit, de fildeș în alb seu negru 
w „ „cu încheietore
„ „ „ou cadriu argintat

și închidetore

-.90
1.60
1.80

2.10

»

Cor. b.

2.65

3.10
rabat

Imit, de fildeș cu catifea și în- 
ohietdre 

„ „ cu catifea și po-
ddbă mai mare

Vineciorii de cărți primesc un 
mai considerabil.

publicului asupra „Cartei de rugă-Tot asemenea atragem atențiunea
ciuneu intocmite de, protopresbiterul Calistrat Coca ou aprobarea consistorului 
episcopeso ortodox-oriental din Cernăuți, care carte format mio octav, cuprin
zând asemenea tdte rugăciunile ndstre folositdre ar fi oea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toți școlarii.

Prețul aceste
In pânză negră.............................  •

„ „ ceva mai luxâsă . .
_ „ format ceva mai■I n

Tdte acestea se pot procura prin 
reșianu, Brașov, unde au se se adreseze

l cărți-,
cor. 1.—
cor. 1.20

mare . . . cor. 1.40
Tipografia și Librăria A. ALu- 
tze și vendetorii.
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Cea mai fină

UNTURĂ DE PLANTE
PENTRU FIERT, FRIPT 

Șl PRĂJITURI
25°|O MAI CU SPOR CA 

ORI CE UNTURĂ

PENTRU UȘOR DE 
MISTUIT RECOMAN

DATĂ DE MEDICI
VERITABILĂ

NUMAI CU
MARCĂ DE

ACEASTA 
SCUTIRE.

,z.

Se capătă în 

toate băcăniile.
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|A. Mureșianu
Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 

bune mijl6ce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

I ^PRI^ATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT Șl COLORI

cărți de sciințA,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^uT,"Crrâ?^j.
^01 PERIODICI 

BILETE DE VISITA
DIFBB1TB FORMATE.

PROGRAMîȚeLEGAÎTTE. BILETE UE LOGODNĂ ȘI DE MTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AxrvE’im.
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. O

REGISTRE și I^FRIOTE 
pentru tete speciile de serviciurt.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

(Sou/V&btc,, in, lela măzimea. 

INDUSTRIALE, de ff OTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 

BILETE DE INSIGOENTA.RL 

se primesc în biuroul

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


