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Abonamentul pentru Brașov-;
Admlnlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 80. otagin 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 8 cor. — Un esein- 
plar 10 bani. — At At abona
mentele. cAt și inserijiunile 
sunt a se plăti înainte. I

1908.

Un rău și periculos gust.
Este deja cunoscut publicului ce

lui mare cetitor că o samă de foi și 
corespondențe semi-oficioase ungurești, 
cum e și „Keleti Ertesito", au anume 
dela biroul de pressă însărcinarea de 
a născoci și scormoni tot felul de știri 
și faime 'relative la naționalități și la 
luptătorii din sânul lor, în esclusivul 
scop de a face dispoziție bună între 
șoviniști sau, cum am mai zice în 
limbagiul patriot, de-a ținea hang-ul 
politicei șoviniste maghiare si pe lângă 
aceasta a lăți în străinătate păreri și 
credințe eronate și false despre starea 
lucrurilor din Ungaria.

Este o metodă de mult și cu pri
sos practicată, o metodă vicleană și 
perfidă, care de mult ar fi trebuit să 
fie adânc desprețuită de orice Român 
bine simțitor și ignorată sau tractată 
cum merită de foile noastre naționale 
române. Dar din nenorocire lumea 
noastră e încă prea naivă și încă și 
astăzi, în partea ei cea mai mare, îi 
place să fie gâdilită de impertinențele 
oficioase maghiare de felul acesta.

„Ai văzut ce scriu ziarele ma
ghiare ?“ — „Ai naibii mai suDt, toate 
le sucesc și le schimosesc și mint de 
înghiață pământul". Și în focul disen
siunilor de felul acesta s’aprind oamenii 
mei și-și dau silința să restrângă în 
serios cu argumente asemeni faime și 
afirmări tendențioase și răutăcioase. 
Faimele și alarmările de felul acesta, 
cari se repet cu regularitate, au de
venit pentru o parte marea cetitori
lor noștri de casinuriși cafenele un fel 
de lectură indispenzabilâ, așa că-și pierd 
vremea cu analizarea și criticarea lor, 
neglijând lectura sănătoasă și folosi
toare aproprielor ziare naționale, a că
ror articoli, abia-i frunzăresc superfi
cial, cetind din aceste ziare aproape 
numai articoiii și corespondențele po
lemice, unde înțapă câte un frun
taș pe altul, și din cari se constată 
mizeria și ticăloșia legăturilor și ra
porturilor in multe părți și localități, 
ce din nenorocire există și dăinuește 
în sânul intelectualilor noștri.

E foarte trist, dar e așa. Când 
o foaiă maghiară înjură pe Români 
mai ticălos și revoltător, lectura ei e 
căutată de foarte mulți de-ai noștri, 
cari preferă mai bine de-a ceti ase
meni murdării detestabile și, în loc 
să arunce asemeni foi acolo unde le e 
locul și să nu vrea nici să audă de ele, 
le cumpără și să desfată râzând la 
această lectură, care ar trebui să facă 
să li se urce sângele în cap, pentru 
disprețul cu care este tractat neamul 
lor de acest soiu de gazetari veninoși 
și făr de conștiință. — ear foile ro
mâne le întâmpină din contră cu a- 
cea ignorare și indiferență ce ar tre
bui să se îudrepteze numai în contra 
foilor adversare.

Este și această o stricare a gus
tului și, s’o spunem verde, a moralu
lui național al foarte multor, cari în 
cele mai multe cazuri contribue in
conștient la propia desconsiderare și 
umilire.

Până când să dureze în pături 
largi ale cărturarilor noștri aceasta 

neesplicabilă și nefirească înclinare 
de-a ținea samă mai mult de obrăz
niciile și pălmuirile adversarilor de 
cât de frățeștile dojeni și binevoitoa
rele sfaturi ale propriilor frați? Cum 
se va putea avânta la o desvoltare 
mai priincioasă pressa noastră națio
nală dacă pressa străină va esercita 
și de aci încolo un farmec mai 
mare asupra publicului nostru, care 
cetește și se interesează de politică.

Nu vrem să zicem că foile noa
stre politice n’ar fi și ele de vină că 
gustul cetitorilor români în mare parte 
a apucat pe cărarea unei astfel de 
aberațiuni periculoase. Prea mult s6 dă 
în pre3sa noastră atențiune la toate bâr- 
felile și nemerniciile pressei ungurești, 
care pressă de aproape două decenii 
a părăsit cu totul terenul discusiunei 
cinstite cu ziarele naționalităților și 
în deosebi cu ale noastre românești. 
De mult s’a dat lozinca dela biroul 
central de presă al guvernului ungu
resc să înceteze orice polemică se
rioasă a foilor maghiare cu ale noa
stre.

Lipsa acestei polemice—care în 
adevăr nici că mai are înțeles după 
ce odată Maghiarii au adoptat păre
rile șovinismului dominant, că aici în 
Ungaria nu poate fi și nu poate trăi 
nimic ce nu este maghiar și ce nu e 
pătruns de spirit maghiar — este în
locuită cu metodul de a lansa, prin 
întortochiarea și pervertirea faptelor 
și a evenimentelor, așa numitele co
municate £semioficioase, cari spre cea 
mai mare durere și întristare a noa
stră, vedem că sunt sprijinite indirect de 
clubul naționalist dietal, care cu pre 
dilecțiune află de bine ași publica în 
forma unor asemeni comunicate, mai 
întâiu prin foile ungurești, buletinele 
asupra activității sale in club.

Am ajuns astfel pe un teren 
foarte primejdios desvoltărei sănă
toase a coheziunei naționale dintre 
noi, fiind la modă obiceiuri și apucă
turi cari numai în interesul consolidă- 
rei noastre nu pot fi și ne încurcă și 
ne amorțesc sentimentul demnităței 
naționale și ne depărtează pe nesim
țite tot mai mult de adevărata noa
stră țintă.

Organul nostru s’a ferit în tot
deauna, chiar cu rizicul de a deveni 
mai puțin „interesant", de a propaga 
bârfelele și obrăzniciile pressei ad
versare, făcându-le onoarea de-a le 
reproduce în întregul lor, fie și cu 
observări desaprobătoare.

Cu aceasta, recunoaștem, nu este 
însă de ajuns. Ziarele noastre națio
nale politice trebue să observe cu 
toatele una și aceeași directivă, dacă 
este ca să influințăm cu succes și 
să dobândim a alunga relele obiceiuri 
și periculoasele gusturi ale cetitorilor 
noștri, cari se mai pot lăuda și cu 
aceea că cunosc și așa numita limbă 
a statului.

Măsurile ce sunt a se lua deci 
pentru viitor, sunt a se lua în comun 
și în deplină înțelegere de cătră foile 
noastre. Numai așa vom putea răs
punde cu efect și cu demnitate la 
metodul introdus cam de pe vremea 
memorandului de biroul de pressă 

unguresc. îndrumând publicul nostru 
pe calea cea sănătoasă, care ne învață 
să nu pierdem timpul cel scump și, 
evitând cursele ce ni-se pun “mereu 
de cătră inimicii cauzei noastre, să 
știm folosi timpul numai pentru noi 
și pentru întărirea convingerilor și a 
legăturilor noastre naționale. Atunci 
pressa noastră românească va fi mai 
mult ferită și de primejdia, cu care 
o amenință concurența foilor ma
ghiare.

Din dieta ungară- In continuarea des- 
baterei budgetare a luat cuvântul în șe
dința de eri dep. Dr. I. Maniu, făcând îna
inte de toate guvernului imputări că nu 
execută legile și că în eserciarea libertăți
lor publice se pune pe un punct de vedere 
reacționar. Oratorul susține că în Ungaria 
nu există o egalitate adevărată în ce pri
vește drepturile, deoarece dela naționali
tăți se pretinde cunoașterea limbei ma
ghiare. (Președintele Justh întrerupe pe 
orator, făcându-1 atent că limba maghiară 
e limba statului și prin urmare pretenziu- 
nea cunoașterei limbei statului nu este 
contra egalității de drept.) Dr. Maniu trece 
apoi la reforma dării și se declară pentru 
darea progresivă. Neavând încredere în gu
vern, nu primește proiectul.

Aplicarea noului regulament al camerei. 
Dep. Hoitsy a presentat în ședința de eri 
a dietei o propunere iscălită de 150 depu- 
tați, prin care se cere urgența desbaterei 
budgetare conform §-ului 250 a regula
mentului camerei. Asupra acestei propu
neri, la a cărei desbatere pot să fie admiși 
cel mult doi oratori contra și doi pro, se 
va decide în ședința de azi a dietei. In șe
dința de mâne se va aduce o hotărâre în 
ce privește prelungirea ședințelor.

Dela Sinodul Arhidiecezan 
din Sibiiu.

Sibiiu 10 Mai n.
Ședința a opta de Sâmbătă p. m.

Se deschide la orele 4 după ameaz. 
Prezident 1. P. S. Sa Metropo.litul, notar 
Dr. G. Proca. Notarul Lazar Tritean cete
ște procesul verbal al ședinței de înainte 
de amiaz. Se autetifică.

înainte de a se intra în ordinea de 
zi, dep. sinodal Dr. Nicolae Comsa interpe
lează în chestia unui act consistorial, tri
mis inspectorului regesc de scoale din 
Deva, [re/erțfpr la. pretinsa depunere de 
cunună, pe mormântul lui lancu, din par
tea unor învățători; și peste tot, în che
stia puținei griji ce se dă în centru, la 
senatul școlar, învățătorilor și școalelor 
noastre.

Inaltpreasfinția Sa Arhiepiscopul loan 
Mețianu răspunde imediat, explicând cum 
s’au întâmplat lucrurile cu 2ctul din între
bare. Arată, că în interesul școalelor și 
al învățătorilor s’a făcut în arhidieceza 
mai mult decât ori unde. Să nu se facă 
deci învinuiri pe nedreptul. Spune, că atât 
dânsul, cât și consistoriul, între marginile 
legii, au făcut tot posibilul în interesul 
susținerii și desvoltării școalelor noastre 
confesionale. Pentruca sinodul să se con
vingă mai de aproape despre aceasta, îl 
roagă să esmită o comisiune din sânul 
său, care dimpreună cu dl interpelant, să 
cerceteze actele consistoriale și să rapor
teze despre cele aflate.

Interpelantul Dr. N. Comsa recunoa
ște, că 1. P. S. Sa personal a făcut prea 
mult, dar declară că nu poate aproba prin
cipiul »capul plecat sabia nu-1 tae«, și de 
aceia nu ia răspunsul I. P. S. Sale la cu
noștință, în chestia actului amintit. Se 
plânge, că dela moartea lui Barcianu nu 

s’a dat pe seama învățătorilor nici ’o in
strucție, nici o îndrumare în cele didactice 
și învățătorii stau neorientați în multe 
privințe. Nemulțămindu-1 răspunsul dat, 
face deci propuneri concrete, în scopul de 
a se face o îndreptare de lucruri.

Sinodul află de superfluă esmiterea 
comisiunei cerute de I. P. S. Sa, ia la cu
noștință răspunsul I. P. S. Sale dat la in
terpelarea de sus, iar propunerile se dau 
comis, școlare..

Se intră în ordinea de zi. Dep. Dr. I. 
Șenchea referează în chestia alegerii dep. 
A. Vlaicu, că actele lipsesc (?'.), prin urmare 
verificarea nu se poate face. Se ia act.

Acelaș raportor propune luarea spre 
știre a raportului comisiunei administra
tive a fundațiunei Șaguna și acesteia să i 
se dea absolutor. Se primește. Raportul 
consistoriului despre manipularea funda
țiunei Andronic, se ia asemenea la cuno
ștință.

Racioținiile tipografiei și ale librăriei 
arhidiecezane pe anul 1907 se iau spre 
știre cu aprobare, îndrumându-se comisi- 
unea administrativă, să încaseze toate re
stanțele. Se dă absolutoriul obicinuit. Con
sistoriul se îndrumă însă, să compună un re
gulament pe seama fondului de pensiune 
pentru personalul librăriei și al tipografiei. 
Raportul consistorial despre manipularea 
fondurilor și fundațiunilor asemenea se ia 
spre știre pe anul 1907. Se dă absolutorul 
obicinuit. Budgetul pe anul 1909 se vo
tează, cu sumele trecute în proiectul con- 
sistorului. Dep. Nicolae Bogdan vorbește 
în chestie personală.

Urmează raportul comisiunei petițio
nare. S’a constituit astfel: prezident Teodor 
Reman, raportor Dr. Măcelărim Raporto
rul propune, ca toate petițiunile intrate la 
sinod, în număr de 7, să se predee consi
storului spre competentă afacere. Le es- 
pune pe scurt cuprinsul. Rugarea credin
cioșilor din Pârău provoacă discuție la 
care iau parte: Dr. 1. Șenchea, P. Cosma 
și raportorul. Se primește propunerea co
misiunei, ca alegerea de preot din comuna 
numită, consistorul să o judece și decidă 
conform regulamentului pentru parohii. 
Raportorul Dr. I. Stroia în numele comi
siunei școlare, referează în chestia foii 
pedagogice »Vatra Școlară«. Propune lua
rea la cunoștință a raportului consistorial 
făcut în privința aceasta. Se primește. Ra
portul consistorului în chestia editării unui 
«mior despre conferințele învățătorești se 
ia la cunoștință. Asemenea și raportul 
consistorului în chestia averii rămase dela 
reuniunile învățătorești. Propunerea dep. 
Borzea în chestia catehisării învățăceilor 
dela meserii, se decide a se transpune 
congresului.

Ședința se ridică la orele 6 seara.

Ședința a noua de Duminecă.

S’a deschis la orele 10 și jumătate. 
Prezident I. P. S. Sa Arhiepiscopul, notar 
L. Tritean. Notarul Dr. G. Proca cetește 
procesul verbal al ședinței din urmă. Se 
autentică.

Deputatul Nicolae Bogdan adresează o 
interpelație in chestia neînțelegerilor din Brașov 
și întreabă de ce consistoriul n’a esecutat 
conclusul sinodal din anul trecut referitor 
la oprirea directorului Vlaicu, de a mai 
redacta foaia ^Deșteptarea* ?

Inaltpreasfinția Sa răspunde imediat, 
că consistoriul a dat ordin aspru directo
rului Nlaicu să sisteze foaia % Deșteptarea", 
iar Vlaicu a răspuns, ca foaia nu e a sa. 
Mai departe consistoriul nu putea să meargă.

Interpelantul nu e mulțumit cu răs
punsul. Sinodul ia răspunsul la cunoștință. 
Interpelantul face propunere, să fie esmis 
un bărbat de valoare al bisericei noastre 
la țața locului pentru a cerceta lucrurile 
din Brașov. Propunerea nu e sprijinită, deci 
se respinge. Deputatul Arseniu Vlaicu pro
pune, ca pentru evitarea sceneloi’ neplă
cute în sinod, consistorul să fie îndrumat 
a revisui regulamentul de afaceri, în acel 
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nteles, ca interpelările și propunerile să 
fie comunicate în mod prealabil prezidiu
lui. Propunerea e considerată de urgentă 
și se transpune consistoriului spre efec- 
tuire.

Se întră în ordinea de zi. Raporto
rul comisiunei școlare. Raportor Nic. Bog
dan. In chestia planului de învățământ, 
trimis consistoriului din partea ministru
lui, în contra căruia s’a înaintat represen- 
tațiune din partea bisericii noastre, comi- 
siunea propune luarea la cunoștință, cu 
aprobare, a pașilor făcuți în direcția acea
sta. Se primește, după-ce întâiu deputa
tul Lazar Tritean îndreaptă unele afirmări 
ce s’au făcut în sinod cu privire la noua 
lege școlară.

Acelaș raportor propune, ca abece
darul compus de Dr. I. Stroia și consoți 
și propus să fie aprobat ca manual deșcoale, 
să fie predat întâi spre censurare unui spe
cialist, apoi să se prezinte sinodului spre 
aprobare. Se primește.

Deputatul Dr. V. Bologa, tot în nu
mele comisiunei școlare, raportează în 
chestia școalelor. Cetește raportul consisto- 
rului cătră' sinod, despre pașii întreprinși 
pentru salvarea școalelor noastre. Frumo
sul raport e ascultat cu atențiune și e pri
mit cu aprobări generale. Raportorul ce
tește apoi propunerea comisiunei școlare 
cu privire la acest raport. E împărțită în 
opt puncte. Se începe discuție asupra ei, 
punct de punct, și să ia următorul conclus:

1) Se i-a spre știre cu recunoștință 
executarea concluzului sinodal Nr. 73/1907, 
privitor la întrevenirea episcopatului bise
ricii noastre și la Prea înaltul Tron.

2) Se i-a spre știre instrucțiunea 
Conzistorului metropolitan dimpreună cu 
dispozițiile făcute de conzistorul arhidie- 
cezan, pentru cunoașterea și executarea 
legii nouă școlare prin organele chemate 
ale bisericii noastre.

3) Se i-au spre știre dispozițiile Con
zistorului arhidiecezan cu privire la tipă
rirea protocoalelor pentru fasionarea veni
telor și formularul pentru foaia de emo- 
lumente conform legii celei nouă, și se 
îndrumă a completa și a înainta negreșit 
sesiunii viitoare datele privitoare la con- 
scrierea venitelor și asigurarea salarelor 
înv., adecă tabloul general despre starea 
comunelor bisericești ca susținătoare de 
scoale.

4) Se i-a spre știre gruparea comu
nelor bisericești în 4 categorii, eventual 
subîmpărțirea comunelor din categoria 4-a.

' 5) Se i-a spre știre decretarea prin
cipială a Conzistorului arhidiecezan a se 
solvi competențele înv. în sensul legii celei 
nouă, și înainte de 30 Iunie 1910, prin co
munele, cari dispun de acoperire bugetară 
suficientă. De asemenea se i-a spre știre 
dispoziția conzistorului, în virtutea căreia 
comunelor bisericești, cari au beneficiat și 
până acuma de ajutorul statului, li s’a dat 
voie să ceară completarea ajutorului de slat.

Se încuviințează cererea ajutorului de 
stat și pentru acele comune, cari vor să-l 
ceară întâia dată pentru susținerea școa- 
lei confesionale, însă numai cu începere 
dela 1 Ianuarie 1909, până la care termin 
conzistorul e îndrumat a stărui prin or
ganele sale cu tot dinadinsul pentru asi
gurarea competințelor învățătorești din 
mijloacele proprii. Iar sinodului viitor să 
se înainteze negreșit conspectul clasificării 
comunelor bisericești în cele 4 categorii.

6. Sa acceptă ideea de-a se înființa și 
susținea din mijloace proprii biser, mai multe 
școale poporale confesionale în locurile cen
trale din fiecare protopresbiterat.

7. Conzistorul arhid. se îndrumă a 
exmite comisari în comunele din acele ți
nuturi, în cari cestiunea școlară e mai 
periclitată și să încerce tot posibilul pen
tru salvarea școalelor noastre confesionale.

8. Sinodul decide înființarea unui 
•tfond culturak pentru întreaga arhidieceză.

Același raportor referează în cestiu
nea rugării învățătorilor din cercul confe
rențiar Brașov, ae a se face fără amânare 
urcarea solarelor învățătorești, și îndrumă 
consistoriul, să se acomodeze în cestiunea 
aceasta literilor legii.

Se votează apoi spesele împreunate 
cu întrunirea sinodului în sesiunea pre
zentă, și dupăce autenticarea procesului- 
verbal al acestei ultime ședințe se lasă în 
grija deputaților sinodali din Sibiiu, I. P. 
S. Sa Arhiepiscopul și Metropolitul loan 
Mețianu constatând, că toate agendele cari 
cad în competența sinodului sunt rezol
vate, încheie sesiunea sinodală cu urmă
toarea vorbire:

«Precum la începutul acestei sesiuni 
sinodale am implorat darul și ajutorul lui 
D-zeu la lucrările noastre, așa și acum, 
când am terminat acele lucrări, cuvine-se 
mai nainte de toate a mulțumi lui D-zeu 
pentru înțelepciunea ce ni-’a inspirat-o la 
lucrările noastre.

După D-zeu vă mulțumesc și d-voa- 
stre d-lor deputați pentru zelul, devota
mentul, dragostea și buna înțelegere cu 
cari ați conlucrat la rezolvirea obiectelor 
pertractate, precum și pentru bunăvoința 
cu care ați căutat a mă sprijini în nea- 
junsele mele, și implorând binecuvântarea 
cerului asupra lucrărilor noastre, asupra 
d-voastre și asupra tuturor a lor noștri, 
declar sesiunea sinodului nostru arhidie
cezan ordinar pentru anul 1908 de închisă*.

In numele sinodului deputatul Teodor 
Herman mulțumește Excelenței Sale pen
tru înțeleaptă conducere a dezbaterilor, 
dorind Excelenței Sale, spre fericirea bise- 
ricei și bucuria credincioșilor, încă mulți 
ani de viață.

Intre aclamările frenetice ale deputa
ților sinodali, Excelența Sa părăsește sala, 
la ora unu și jumătate d. a.

Raportor.

Austria și căile ferate balcanice. Am
basadorul aus'tro-ungar Pallavicini, care a 
explicat încă de mult guvernului turcesc 
utilitatea căilor ferate balcanice și l’a asi
gurat că Austro-Ungaria e simpatică tutu
ror proiectelor de căi ferate ale Statelor 
balcanice, a reînoit acum Forței această 
declarație. Marchizul Pallavicini a făcut 
anume demersuri la Poartă în favoarea 
proiectului de linie ferată a Serbiei Mer- 
dare-Stindia. Acest demers a făcut, precum 
se anunță din Viena, o impresie foarte fa
vorabilă în cercurile politice ale statelor 
i nteresate.

0 conferință dinlomatică asupra ces- 
tiunîlor balcanice. Ziarul »Figaro« află din 
sorginte rusească, că ministrul de externe 
al Rusiei Isvolski va prezida pe la sfârși
tul lunei Maifi o conferință diplomatică 
particulară asupra cestiunilor balcanice.

Amnestiarea deputaților primei Dume. 
Din sorginte autorizată se afirmă că e imi
nentă grațiarea de cătră Țar a deputați
lor osândiți, cari au făcut parte din prima 
Dumă. Actul de grațiere fusese elaborat 
la ministerul justiției încă înainte de Paști. 
Așa se explică amânarea până acum a exe- 
cutărei sentințelor de condamnare.

întâmpinare în afacerea Maniu.
Onorată Redacțiune !

Cazul Dr. Maniu este, după știrea 
mea, primul proces cu substrat politic ple
dat în fond prin d-1 Dr. A. Isac. Cu atât 
mai regretabil deci, că i-s;a dat prilejul de 
a coborî și o causă ca aceasta, de un in
teres obștesc, la nivelul disensiunilor per
sonale purtate cu arme nepermise. Situa- 
țiuneâ mea de judecător în afacere mă 
oprește de a întră în polemii subiective 
cu apărătorul Dr. Isac ; față de ata
curile personale însă, ce mi-le aplică parte 
fățiș, parte în ascuns, și din acest incident, 
mă văd silit a face câte-va rectificări și 
constatări strict obiective.

1. Este adevărat, că apărătorul Isac 
m’a escepționat înaintea consiliului disci
plinar pe motivele de necrezut fixate de 
corespondentul («Observatorul*) «Gazetei*, 
nu este însă conform realității, că Dr. Isac 
m’ar fi escepționat pe motivul, inventat 
acum ulterior, pentrucă aș fi aflat de bine 
a-mi depărta firma românească advocațială 
mai de doi stânjini de lungă (!!) adusă din 
Sibiiu.

Abstrag dela invenția ridicolă despre 
lungimea firmei mele, dar țin a constata, 
invocând mărturia procesului verbal, ce 
vi-1 alătur în estras, precum și a colegilor 
de față, că apărătorul nu a validitat acest 
motiv înaintea baroului, și nu a relevat 
nici c’un singur cuvânt, nici tabla mea, 
nici depărtarea ei și nici o conclusie în 
legătură.

Cu atât mai puțin a relevat pretin
sul motiv, invocat prima oară în >Gazeta 
Transilvaniei«, prin care îmi insinuă, că 
eu aș socoti de inconvenientă folosirea fir
mei românești, deci el nu ar fi putut aș
tepta dela mine achitarea d-lui Dr. Maniu. 
Din contră 1 înaintea consiliului d-1 Dr. 
Isac a invocat la punctul întâiu, numai și 
esclusiv pretextul insinuant, că «Dr. Frâncu 
se găsește în acelaș cas* ca și Dr. Iuliu 
Maniu. (In original: «inert neki is hasonld 
esete van«.) Atât a zis d-1 Isac și nici cu 
o monosilabă mai mult!

Prin urmare de fapt, înaintea came
rei din Cluj a spus tocmai contrarul dela 
ceeace debitează în «Gazetă*, că ar 0 spus. 
Pe când colegilor unguri le spunea, că eu 
aș fi în aceași faptă ca și Dr. Maniu, —• 
deci după ori ce logică aș fi parțial în fa
vorul acestuia, — pe atunci Românilor, 
prin «Gazetă*, d-1 Isac le inventează, că 
mi-aș fi depărtat firma românească, ca in

convenientă, și în consecvență aș fi fost 
să fiu preocupat contra D-rului Maniu. 
înaintea Ungurilor am fost presentat ca 
fiind preocupat pentru Maniu și pentru 
limba românească, ear la Români arătat ca 
fiind contra lui Maniu și împotriva limbei 
românești.

Cunosc acest sistem de duplicitate. 
Mi-se aplică consecvent, din mai multe 
părți combinate, și în o serie de variante, 
din momentul când venind la Cluj mi-am 
împlinit și aici datorința de-a apăra bunu
rile morale și materiale ale neamului. Va 
sosi odată timpul când se va descoperi și 
se va dovedi cu documente acest fatal sis
tem în toate detaliile sale funeste.

Și până atunci nu mă mulțumesc de 
a fixa că d. Dr. Isac presentă ca spus 
înaintea unei autorități, ceea ce nici când 
acolo n’a rostit, ci îl somez, ca fără amâ
nare să producă «probele*, pe baza că
rora își permite de a insinua un nex causal 
între restaurația dela camera advocaților 
și între «depărtarea* firmei mele.

Este de domeniul strict al vieții pri
vate, dacă un advocat își afișează sau de- 
partă firma sa. Dacă însă din bun senin 
se face caz public dintr’o afacere irele- 
vantă pot să constat, că firma mea dela 
Sibiiu, tocmai în urma vechimei sale sufe
rind s’a dat în reparatură și în scurt 
toți doritorii, dimpreună cu Dr. Isac, vor 
avea plăcerea de a o revedea earăși 
afișata.

2. Constat mai departe, contrar su- 
posiției ascunse a d-lui Isac, că eu n’am 
sărbătorit nici într’un chip și nicăiri pe 
Verboczi, și n’am asistat, nici măcar ca 
oaspe, nici la ședința camerei advocaților 
din Budapesta, unde s’a desvălit tabloul 
numitului legist, nici la o singură ședință 
a congresului advocaților și nici Ia ban
chetul oferit. Plecând cu alți colegi la Bu
dapesta cu hotărârea de a combate idea 
de a suprima libertatea advocațială prin 
numerus clausus, am renunțat pentru alte 
afaceri, de a mă presentă la ședințe, când 
s’a tratat această cestiune, după ce am 
primit asigurări formale, că se va refusa 
acel plan reacționar. — Nu poate prinde 
deci divagațiunea tendențioasă a apărăto
rului Isac nici în acest punct.

3. Nu este conform adevărului nici 
afirmația de a fi «tipărit eu urbi et orbit. 
că ași fi adversar personal d-lui Dr. Isac. 
Din contră, am dat publicității o scrisoare, 
semnată prin doi ofițeri, cuprinzând decla- 
rațiunea d-lui Dr. Isac, că toate atacurile 
sale nu sunt îndreptate contra persoanelor, 
ci împotriva institutului ■» Economul* asu
pra căruia «se va sili a și lua răsbunare.*

Astfel stând lucrul cu atât mai mult a 
surprins motivul cu «dușmănia*, fiind-că 
scurt timp înainte, acelaș d. Isac, luase 
parte în o deciziune a camerei, asupra 
denunțării înaintate contra mea, prin cu
noscutul său tovarăș de arme B. Podoabă, 
ceea ce — negreșit — nu o făcea, dacă 
ar fi avut temeiu de a spune, că eu iaș 
fi dușman personal.

4. In urmă resping cu toată hotărârea 
suposiția, că eu ași vrea, sau ași avea 
lipsă, să mă »scuză« sau «preamărească* 
cine-va pentru rolul meu în afacerea Ma
niu, și înfierez cu profundă indignare bă
nuiala, că eu, ori colegii mei din juriu, am 
fi violat secretul oficial.

Astfel restabilind adevărul, las să 
judece lumea mijloacele, cu care mă ur
mărește, c?. de atâtea alte ori, pe nedrep
tul, Dr. Isac Eu, cât pentru atitudinea 
mea în afacerea Maniu, de care nu mi se 
șede a vorbi acum — fiind sub judice lis — 
stau liniștit înaintea conștienții mele, a 
colegilor și a întregii obște românești.

Putere-ar oare D. Dr. Isac să susțină 
același lucru despre rolurile sale în afa
cerile publice?

Dacă poate — așa să-i ajute Dum
nezeu !

Cluj, la 11 Main n. 1908.
Dr. Amos Frâncu.

ȘTIRILE ZILEI.
— 29 Aprilie.

Serbarea zilei de 3/15 Maiu în Bucovina. Societatea Academică Junimea va ți
nea Duminecă în 10 1. c. la 4 ’/2 oare p.
m. în sala Armoniei o ședință publică, care 
este dedicată amintirii memorabilei zile 
«3/15 Maiu 1848*. Conferența ocazională 
întitulată: «adunarea din 3/15 Maiu 1848 
la Blaj* o va ținea președintele Junimii 
d-1 Cornel Cornean.

Distingerea unul pictor român. Din 
Budapesta se anunță că distinsul nostru 
pictor bisericesc d-1 Octavian Smigelschi a 
obținut premiul Romei,lîn suma de 3000 cor. 
Același premiu l’a obținut și cunoscutul 
pictor ardelean Arthur Coulin.

Pentru luptătorii din războiul 1877— 
1878. Din București se anunță că s’a sanc
ționat legea prin care luptătorii din răz
boiul 1877—1878, cari au servit în armată 
cu grad inferior, sunt scutiți, cu începere 
dela 1 Ianuarie 1908, de prestațiunea pen
tru drumuri, precum și de datoriile ce ar 
avea pentru prestația neîndeplinită în 
trecut.

Concertul filarmonic. In urma prelun- 
girei stagiunei operei germane concertul 
filarmonic va avea loc în 27 Maiu n. a. c.

Un preot român macedonean atacat de 
greci. Din Salonic se scrie că, în ziua de 
23 c., pe când părintele Papa-Gheorghe, 
din Karaferia, se ducea la biserica română 
S-ta Maria însoțit de un polițist, un jan
darm și de un cavas, 4 greci înarmați cu 
puști de vânat i-au așteptat la portița bi- 
sericei grecești S-tu Antonie și au tras a- 
supra ’popei. Popa a căpătat mai multe 
răni la ambele picioare. A fost adus la Sa
lonic ca să fie tratat. Asemenea polițistul 
a căpătat două răni la picior. Grație cura- 
giului cavasului au putut scăpa teafăr. Co
mandantul militar, deși fusese avizat de 
acest atac, totuși n’a luat nici o măsură. 
Se zice c’au arestat trei greci, bănuiți a fi 
autorii atentatului. Azi un român din Li- 
vedi a fost înjunghiat de cătră un grec. 
Pacientul a fost adus la spitalul municipal 
spre a fi căutat.

Sf. Sinod al bisericei ortodoxe din România a fost, convocat în sesiune de pri
măvară pentru ziua de 1 Maiu st. v.

Organizarea corpului didactic român 
din Bucovina. Un număr mare de profesori 
și învățători români din Bucovina au lan
sat un călduros apel pentru constituirea 
unei «asociații a corpului didactic român 
din Bucovina*. ‘Aceasta asociație, a cărei 
statute se vor aproba într’o adunare care 
se va ținea Duminecă în 10 Maiu, e me
nită să întrunească întreaga învățătorime 
română din Bucovina și pe toti profesorii 
de curs secundar și pe cei ai învățămân
tului superior. In cadrul activității acestei 
societăți va încăpea tot ce poate promova 
interesele școlilor românești și cultura na
țională din Bucovina.

300 milioane pentru complectam mu
nițiilor armatei rusești. Din Petersburg se 
anunță că departamentul războiului a ce
rut un credit suplimentar de 300 milioane 
spre a complecta depozitele de munițiuni 
ale armatei, descomplectate în timpul răz
boiului cu Japonia. Cererea va fi discutată 
într’o ședință secretă a Dumei.

0 mare nenorocire s’a întâmplat în 
orașul Gdrlitz. Sâmbătă după amiază s’a 
prăbușit acoperișul nouei sale de muzică 
de lângă podul Reichenberg. Odată cu ta
vanul s’au prăbușit și zidurile îngropând 
numeroși lucrători sub ele. E probabil că 
numărul victimelor se urcă la 16. Până a- 
cum au fost scoși de sub ruine 2 morți și 
mai mulți răniți. Șeful lucrărilor de con
strucție, Neuman, a fost arestat.

Reuniunea socialilor români din Sibiiu. 
Invitare la convenirea socială împreunată 
cu cântări și joc, ce se va aranja Sâmbătă, 
la 3 (16) Maiu 1908 în «Unicum*. Corurile 
se dirigează de dl Candid Popa, înv. la 
școala de aplicație de pe lângă seminarul 
«Andreian*. O parte a eventualului venit 
curat este destinat pentru fondul «Masa 
învățăceilor meserași*.

Programa: 1. «Cântecul pescarului*, 
cor mixt de D. G. Kiriak. 2. a) «Pe cea 
colină verde*, cor bărbătesc de H. Bonicke. 
b) «Inzadar alerg pământul*, cor bărbă
tesc de G. Dima. 3. «Trecui valea*, cor 
mixt de I. Murășan. 4. «Reîntoarcerea vic
torioasă*, cor mixt de” H. Bianchi. 5. «O 
cântare solo«. 6. «La o tânără fată*, cor 
mixt de 7. a) «Tot ți-am zis mândro*, 
cor bărbătesc de T. Popovici. b) «Mori 
mândro*, cor bărbătesc de A. Bena. 8. 
«Mândruliță de demult«, cor mixt de G. 
Dima.

Noul oraș Antivari. Sâmbătă s’a pus 
cu mare solemnitate piatra fundamentală 
pentru construirea noului oraș Antivari din 
Muntenegro, în fața Principelui, principe
selor, corpului diplomatic, membrilor gu
vernului, demnitarilor și unei mari mul
țimi. Principele a rostit o cuvântare, rele
vând marea importanță ce o acordă pen
tru ca noul oraș Antivari să se poată des- 
volta și să devină un centru de comerț și 
de industrie, spunând, că toate sforțările 
sale vor tinde în acest scop. Principele a 
declarat că Rusia, de unde s’a înapoiat a- 
cum în urmă, e mulțumită de construirea 
noului oraș și că se bucură de progresele 
Muntenegrului. Am convingerea, a zis prin
cipele, că împăratul nu va uita nici în vii
tor Muntenegrul, care va avea totdeauna 
buna voința puternicului imperiu. Cât des- 
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pre Austro-Ungaria, ea s’a arătat totdea
una bine dispusă față de Muntenegru și 
va favoriza progresul ei economic. Princi
pele amintește apoi cu gratitudine, că în 
Italia s’au găsit capitaliști pentru sprijini
rea întreprinderilor' din Muntenegru și 
pentru desvoltarea economică a acestei 
coaste a Adriaticei. încheind, principele a 
spus, că este convins, că toate țările re
prezentate la această ceremonie vor da 
sprijinul lor acestui nou centru industrial, 
care se creiază la Anti vâri.

Un candidat de advocat, doctor iuris 
cu praxă complectă, conduce independent, 
vorbește afară de limba românească și un
gurească și limba germană, — din 16 Maiu 
sau 1 Iunie st. n., caută aplicare pe lângă 
condiții corespunzătoare. Adresa la adm. 
acestui ziar.

Necrolog. Subscrișii cu inima înfrântă 
de durere anunțăm pretinilor și cunoscu- 
ților trecerea la cele eterne a mult iubi
tului nostru soț, tata, ginere, frate, nepot 
și unchiu Dr. loan Uilăcan medic de cerc, 
întâmplată după grele suferințe Sâmbătă 
în 9 Main st. n. 1908 la 3 oare p. m. în 
anul al 57 al vieții și al 16. an al fericitei 
sale cununii, împărtășit fiind cu sântele 
taine ale muribunzilor. Rămășițele pămân
tești ale scumpului decedat se vor așeza 
spre vecinica odihnă Marți în 12 Maiu st.
n. 1908 la ora p. m. în cimiteriul bisericei 
din Sânpetru. Fie-i țărina ușoară și me
moria binecuvântată.

Sânpetru, la 9 Mai 1908, — Elena 
Uilăcan n. Moldovan ca soție; Cornelia, 
Margareta și Ioan ca fii; Alexandru Uilă
can canonic cu soția; Dănilă Uilăcan cu 
soția; Măriți Uilăcan măr. Anghel cu soțul, 
Anica Uilăcan ca frați și surori; Petru Pop 
prep, ca unchiu. Ioan Moldovan prof, cu 
soția ca socrii; Amalia Lupan cu soțul, 
Dr. George Moldovan, Dr. Victor Moldovan 
cu soția, Irina Vulcu cu soțul, Ioan Moldo
van cu soția, Camila Dr. Linul cu soțul 
Teofil Moldovan ca cumnați și cumnate’

Producțiunea Internat-Orfelinatului.
Brașov, 11 Maiu n.

Publicul românesc, care a asistat Du
minecă după amiazi la producțiunea tea
trală a Internat-Orfelinatului din Brașov, 
a rămas viu impresionat de această re- 
prezentațiune, care în urma succesului ei 
splendid constitue un titlu de laudă și 
onoare deopotrivă pentru drăgălașele do- 
butante ca și pentru damele române, cari 
au conlucrat și condus această reușită 
producțiune.

Importanța educativă a astorfel de 
producțiuni este indiscutabilă. Prin ele se 
■dă deoparte ocasiune elevelor la o emulare 
nobilă în ce privește cunoștințele câștigate 
în anii de școală, de altă parte publicului 
românesc îi se revoacă în memorie im
portanța internatelor noastre de fete din 
punct de vedere al creșterei morale și 
sociale.

In ambele aceste direcțiuni publicul 
numeros și ales, care a urmărit presta- 
țiunile elevelor internat-orfelinatului, a 
-constatat unanim și cu o deosebită satis- 
facțiune sufletească că conducerea acestei 
instituțiuni importante se află în mâni 
probate și că internat-orfelinatul progre
sează din zi ce merge.

*
Programul de Duminecă s’a inaugurat 

cu comedia într’un act » Artistele* localizată 
■de d-na Maria Popescu. Tendința piesei 
este de-a scoate la iveală creșterea ce are 
să se dea fetelor în ziua de astăzi și anume 
în direcția de a le face niște harnice gos
podine, de altă parte de-a combate direcția 
greșită: de-a fabrica din ele cu ori-ce preț 
»poete« »musicante« și »pictoare< înfumu
rate. Elevele Cornelia Ciugudeanu, Iuliana 
Precup, Rosica Popovici, Elena Băsoșan și 
Marioara lorgovici au interpretat cu multă 
pricepere rorurile lor, fiind răsplătite cu 
bogate aplause.

Piesa a doua pedepsită"
comedie într’un act de d-na Maria Baiu
lescu, prezidenta reuniunii femeilor române 
din Brașov, ne reprezintă viața dintr’un 
pensionat de fete. Eleva Lili Râdean ne 
dă tipul fetei înfumurate cu gusturi ex
travagante, care trăeșteîn continuă vrajbă 
cu directoarea pensionatului și cu celelalte 
fete din internat și fericește cu iubirea ei 
numai pe eleva Alexa Stoianov, pe care o 
giugiulește fiindcă e—din Rusia. Pentru a 
o lecui de gusturile ei fistichii, directoarea 
pensionatului îmbracă pe fetița Irina, veri- 
șoara unei interniste, în haine japoneze și 
o introduce în internat. Lili Râdean, vă
zând pe japoneza, își concentrează toată 
iubirea ei asupra nou venitei și părăsește 
pe fosta ei amică Alexa Stoianov. In fine 

iese la iveală că Irina nu e japoneză ci 
româncă. Lili se vede trasă pe sfoară, se 
înfurie, intervenind însă directoarea inter
natului, ea se ^calmează și își recunoaște 
păcatul. Valoroasa comedie, scrisă într’o 
limbă frumoasă românească cu scene foarte 
succese face toată onoarea autoarei. Piesa 
însăși a fost jucată în mod splendid. D-ra 
Cleopatra Voina în rolul Lilii Râdean, 
ne-a înfățișat cu perfecție tipul fetei înfu
murate. Foarte bine au fost în rolurile lor 
elevele Gizela Hilgert, Elena Săcăreanu 
Maria Bodea și Olimpia Socaciu. O apari
ție de tot drăgălașă a lost eleva Eufrosina 
Stoia (din Dobrogea) în rolul »japonezei< 
Irina. Prin cupletul »sunt o fată frumu
șică din Japan...* cântat cu o voce de o 
rară drăgălășie și cu o siguranță de ad
mirat, a fermecat auditorul, care a aplau
dat-o cu frenesie. Costumele cu cari au 
fost îmbrăcate pseudo-japonezele și dan
surile japoneze au completat în mod fe
ricit sceneria feerică.

Pe directoarea pensionatului ‘a făc^t-o 
cu multă autoritate și pricepere subdirec- 
toarea internat-orfelinatului, d-șoara Ma
rioara Russu. O directoare mai bună și 
mai simpatică nici nu-mi pot imagina.

Sfârșindu-se piesa în mijlocul unor apla
uze aproape nesfârșite Ia adresa debutan
telor a urmat după o scurtă pauză exe
cutarea dansurilor naționale.

Composițiunea de dansuri naționale 
s’a început cu Sârba, urmând după acea 
Ardeleana, Lugojana, Ciobănelul, Chindia 
și Hora. Intre aceste s’au intercalat dan- 
surile-solo reprezentând alegoria vârstelor 
în viața fetei române, și adecă: Prima 
vârstă a copilăriei reprezentată prin jocul 
de flori strânse în câmpuri și livezi fata 
în prima tinerețe (elevaLica Ștefănescudin 
București) — sau a doua copilărie jucân- 
du-se cu panglici cu care dorește să se 
gătească (elevele Rosica Popovici din Bă
nat și Aurelia Burdan din Arad), fata așe
zată reprezentată prin cele două soliste 
cu furca torcând (elevele Elena Băzoșan 
din Bănat și Marioara Popa din Săcele), 
și în fine mireasa cu beteala în mână 
menită căsătoriei (d-șoara Cleopatra Voina). 
Ea se gătește cu beteala și jocul ei 
se încheie cu hora miresei. Dansatoarele 
au fost acompaniate de mișcările ritmice 
cu caracter național esecutate de celelalte 
eleve în număr de 16. (Elevele Furtună, 
Oncean, Micluța, Precup, Ciugudean, lor- 
govici, Popovici, Băzoșan, Hilgert, Popa. 
C. Popa, Onuși, Cusută, Săcărean, Roșea 
și Trif.)

Mișcările dansatoarelor și în genere 
aspectul mândrelor costume românești a 
fost neîntrecut și o adevărată desfătare 
pentru ochiul privitorului. Seria dansurilor 
s’a încheiat cu un tablou vivant de o rară 
frumsețe.

Dansurile au fost înjghebate și in
struite după idea și concepțiunea prezi- 
dentei reuniunei femeilor române, d-na 
Maria Baiulescu, de cătră maestra de dans 
d-na Fiala-Rlieindt, care cu mult zel și deo
sebită pricepere a format aceasta compo- 
sițiune de dansuri păstrând tot caracterul 
și ritmul național. — Partea musicală com
pusă din dansuri românești de Chovan, 
în care s’au intercalat Ardeleana, Lugojana, 
diferite sârbe, Chindii și Hore, s’a esecu- 
tat de cătră d-na Bertha Hajek care cu 
deosebită pricepere și-a dat concursul său 
în toată partea musicală a producțiunii, 
luând asupra-și acompaniarea de pian în 
piesa Mândria pedepsită, în care s’a re
produs cupletul din opereta »Geischa«. 
D-șoara E la Bodor a dat ajutor d-nei 
Hajek la acompaniarea pârtiei cu patru 
mâni la pian.

Partea de regisor a împlinit-o cu 
multă conștiențiositate d-na Maria Po
pescu, profesoară de studii în Internat-Or- 
felinat. Corurile le-a instruit cu multă în
grijire D-I învățător Stoicovici, instructor 
de musică vocală în Internat. De asemenea 
și-au dat toată osteneala Directoarea și 
profesoarele Internatului ia aceasta repre- 
sentațiune împreună cu doamnele din co
mitetul Reuniunei.

Costumele au fost aduse din toate 
centrele românești de unde sunt aduse 
fetele; astfel au fost costume din Bănat, 
Săliște, Orăștie, Bucovina, din multe părți 
a-le României, cu deosebire s’a remarcat 
un frumos costum din județul Vlașca, 
aproape întreg mulat în fluturi de aur 
din care răsăreau flori brodate în colori.

De încheiere nu putem decât să fe
licităm din nou pe eleve și pe conducă
toarele internat-orfelinatului la succesul 
splendid dobândit, care încă mult timp 
va rămânea întipărit în inimile celor 
prezenți.

Rip.

Varietăți.
S’a făcut întâiu vâlvă multă. Medicii 

au început să se intereseze de aproape, 
iar publicul să se bucure când mai anii 
trecuți doctorul Marmorele a anunțat un 
ser împotriva tuberculozei. Și bucuria pu
blicului (bogați, săraci, muritori sau simpli 
candidați la moarte) era cu atât mai mare 
cu cât era vorba mai mult de un ser. Se
rul.... da serul. E un ser împotriva anginei 
difterice, împotriva vărsatului, împotriva 
turburei și cu multă osteneală mai că s’ar 
putea da de urma unui ser împotriva be
ției și chiar împotriva prostiei (auzi-mă 
Doamne 1). Ei bine când s’au găsit mijloace, 
să le zicem otrăvuri, cari pot nimici din 
rădăcină atâtea boale și apucături rele, de 
ce oare publicul nu ar crede în ivirea unui 
ser, unei otrăvi care să ne scape de oftică. 
Să ne scape pe noi știința de baccilul lui 
Koch precum și noi scăpăm de șoareci cu 
otravă !

*
Dar doctorii nu voiesc să aducă cu 

destulă grabă opera la capăt. Serul s’a de
scoperit. Bine..., dar mai întâiu trebue să 
se facă experiențe îndelungate cu serul la 
bolnavi în diferite stadii. Și în cursul acestor 
cercetări s’au ivit printre medici adversari 
ai doctorului Marmorek, cel cu serul, și 
s’au ivit și adepți de ai lui — și de bună 
seamă cești din urmă sunt dintre aceia 
cari au avut mai multă tragere de inimă 
și răbdarea de cel puțin 215 zile, necesare 
pentru a putea constata rezultate la un 
asemenea tratament.

îndelungate polemici s’au urmat în 
acești ani pe de o parte între partizanii 
serului, ai răbdării și ai cercetărilor se
rioase și pe de altă parte între unele so
mități respectabile, unii nerăbdători, cari 
de multă vreme au dat uitării serul odată 
poate mântuitor al doctorului Marmorek.

❖ .

In unele cazuri s’a observat, că tra
tamentul cu ser îngreuia boala — și asta 
a descurajat pe mulți — dar s’a constatat 
în urmă, că acest eșec în unele cazuri, se 
datora mai mult chipului și împrejurărilor 
în cari se administra serul. Pe de altă 
parte însă în timp scurt s’a constatat pen
tru unele forme de tuberculoză o evoluție 
hotărîtă spre vindecare.

In urma atmosferei nu tocmai favo
rabile ce au creat’o în jurul serului Mar
morek, o parte din doctori și publicul care 
s’a văzut înșelat pentru prima dată în spe
ranțele lui prea mari, unii medici urmau 
înainte cu experiențele.

Astfel doctorul Schenker mărginește 
întrebuințarea serului numai pentru bol
navii, cari încă n’au ajuns în stadiul înain
tat. Mărginește la cel puțin 215 zile tim
pul de experiență. Din 39 bolnavi 8 au fost 
complect vindecați, 11 foarte ameliorați, 
iar restul au rămas pe loc. Unul singur a 
murit. E destul, că a putut constata, că cu 
nici un alt mijloc nu s’a mai putut ame
liora așa de mult și de bine starea unui 
tuberculos ca prin serul lui Marmorek.

Doctorul Wohlberg a constatat, că se
rul nu are multă înrâurire asupra tuber
culozei de natură osoasă sau articulară și 
că dimpotrivă dă rezultate reale împotriva 
tuberculozei ganlionare sau a scrofulelor. 
Și o constatare nu tocmai plăcută făcută 
de alți doctori e, că acest ser produce re
zultate mai slabe împotriva tuberculozei 
plămânilor, cu toate că citează îmbunătă
țiri multe în această tuberculoză (pulinu- 
nară).

❖

Un mijloc în adevăr american prin 
care omenirea ar putea să scape de plaga 
războiului e propus de un publicist ame
rican (ca însăși invențiunea).

El preconizează o grupare, o asociare 
a tuturor stabilimentelor cari țin de arta 
imprimeriei și a tuturor muncitorilor în 
aceste arte, cari sub jurământ să refuze 
de a culege și tipări ori ce articole, știri 
sau ilustrații menite să sădească ura sau 
vrajba între popoare.

»Tipografii, zice autorul, au în mâna 
lor o putere care ar fi în de-ajuns ca să 
o tragă în cumpănă pe acea a guvernelor. 
In felul acesta ei ar ajunge cenzorii pres- 
sei. Cu >veto< al lor nici un articol n’ar 
mai putea să traducă antipatii și ură dela 
popor la popor ca să pornească mulțimile 
dela frontieră la frontieră și războiul ar fi 
cu neputință*.

Mijlocul e american, e foarte ameri
can chiar, dar e ingenios, simplu și practic.

M.

ULTIME ȘTIRI.
Viefla, 12 Maiu. In toată Austria 

domnește mare mișcare printre stu- 

deuți, în urma suspendării cursului 
profesorului Wahrmund la facultatea 
de drept din Insbruk. Studenții de 
drept din Insbruk au adresat un me
morandum senatului universitar, dând 
ca ultim termen pentru retragerea 
suspendărei, până Joi. Se vorbește 
că studenții din Viena, Praga, Lem
berg și Graz, se vor uni cu cei din 
Insbruck și vor provoca o grevă ge
nerală. Această grevă este posibilă, 
căci nu e primul caz când studenții 
din Austria se unesc.

Agraill, 12 Maiu. Până Sâmbăta 
trecută și-au scos certificatele dela 
universitatea de aici 937 studenți. 
Reluarea prelegerilor la universitate e 
hotărâtă pe ziua de 20 Maiu. E sigur 
însă, că cursurile nu se vor putea 
ține din cauza lipsei de auditoriu.

Lemberg, 12 Mai. Judecătorul de 
instrucție a terminat cercetarea aten
tatului contra contelui Potocki. Pro
curorul va acuza pe Sicinski de omor 
mișelesc. Mama sa, probabil, va fi 
scoasă de sub urmărire. Procesul va 
avea loc în Iunie.

Madrid, 12 Mai. Din cauza colo
salei călduri ce bântuie, aici, s’a iscat 
noaptea trecută un puternic incendiu 
care a distrus numeroase clădiri și 
magazine. Lucrările de stingere au 
mers foarte greu din cauza lipsei de 
apă. In timpul focului au explodat 
mai multe cartușe, cari au provocat o 
mare panică. Sunt 70 de răniți. 400 
de familii au rămas fără adăpost. Răi 
făcători profitând de marea zăpăceală, 
s’au dedat la jafuri.

Bibliografie.
„Luceafărul* Nr. 9—10 a apărut cu 

următorul sumar: Oct. Goga: Prăpastie 
(poezie). C. Sandu-Aldea: Dora Prigoreanu. 
Victor Efțimiu: Icar (poezie). A. Lupeanu- 
Melin : Dela noi. V. Demetrius : Sonet (po
ezie). G. Murnu : Expoziția anuală a »Ti- 
nerimii artistice*. Ecaterina Pitiș: In co
dru (poezie). Al. Ciura: Aduceri aminte. 
B. Lăutarul: Din trecutul muzicei noastre. 
I. U. Soricu: Sară (poezie). Caton Theodo- 
rian: Sângele Slovenilor. Mihail Lungianu: 
La răvășit. Academia Română O. C. 
și A. Tăslăuanu: Synnove Solbakken de 
Bjdrnstjerne (trad.) Dări de seamă. Cro
nică. llustrațiuni: N. Vermont, Cristos con
solator. G. Murnu, Făt frumos. Ip. Strâm- 
bulescu, In așteptare. Fr. Storck, Portrete. 
Kimon Loghi, Princesă bizantină. N. Ver
mont, Pe iarbă. Șt. Luchian, Peisaj. Ip. 
Strâmbulescu, Țigăncușe. N. Gane. G. Pă- 
trașcu, In amurg (studiu). D. D. Mirea, 
Studiu de copil. C. Brâncuș, Bust. C. Ar- 
tachino, Desen. Membrii noi ai Acad, rom.: 
A. Bârseanu, Duiliu Zamflrescu.

Sub titlul de »Extaz* a apărut în 
institutul de arte grafice »Minerva< din 
București un volum de poezii alese din 
peana distinsei noastre scriitoare brașovene, 
d-na Maria Baiulescu. Acest volum, care 
cuprinde pe pagina primă un avântat și 
frumos omagiu la adresa înaltei poete Car
men Sylva, e de un format octav mare, 
scris pe 172 pagini și costă 1 cor. 50 bani 
plus porto 10 bani. Se poate procura prin 
librăria >Gazetei< Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor respons.: Victor Branisoe.

Wăllischhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lalimann — cu toate întocmirile moderne 
ale therapiei fisicale și dietetice; */2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
ș’ sănătoasă. Posta și telegraf: Ma
ria-Enzen sdorf bei Wien.

Cu desluș'ri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta
bilimentului :

Dr. Marius Sturza.
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Pentru
Copii și 
Adulți •

Autorități de ran
gul întâiu din Joc 
și streinătate reco
mandă făina lui Ku- 
feke pentru copii ca 
cel mai bun nutre- 
mânt la vomaținni 
(vărsătură, diaree, 
catar de mațe etc.

„Der Săngling“ broșură instruc
tivă sa capătă jșrfttÎH în locurile de 
vânzare sau la R. KIJFEKE, ĂVien 1.
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A- MUREȘIANU Brașov.

---------- Se pot precara ..
următdrele cărți literare dela scriitorii

Cor.
1-50
1:50
1-50
1.25

. noștri de valore:
„Poesii" (30 bani porto) 
„Teatru" 1, II, III â.
„Proză" ........................

Alexandrescu: „Versuri" . . . .

Alexandri:
Ti

j GEORGE BUCĂ.
0 CROITOR DE BĂRBAȚI,
© Brașov. Strada orfanilor HSr. 7.

Cp Recomandă On. public atelierul său de croitorie bărbătească 
0 pentru confecționarea de haine bărbătești după ultima 
Ă modă, cum și uniforme pentru Ștudenți.

Asemenea se află în prăvălia mea un asortiment bogat 
de stofe moderne prima calitate 

cu «Besemnuri moderne*
Cu o praxă de mai mulți ani în branșa aceasta pe piața 

Brașovului sunt în stare a satisface cerințelor celor mai pre
tențioase, atât în croială modernă și lucrare solidă.
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Cu toată stima
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Brătescu: „Nuvele"........................
Bolintineanu: „Poesii"....................
Negruții: „Proză".............................
Constanța Hodoș: „Frumos" . . .
Ispirescu: „Basme"........................
Gorun: „Taina a șasea"...................
Leca: „Tainele cerului"....................
Pann: „Povestea Vorbei" .... 
Negoescu: „Fabule".........................
Livescu: „Nu se cuvine" .... 
Jules Brun : „Moșnegul de la munte" 

(roman)..................................
Bârsan: „Popasuri vânătorești 
Becescu: „Stefan cel mare" . 
Coatu: „Din viața țărănească" 
Coșbuc: „Fire de tort" . . .

„ Povestea unei coroane 
de oțel"....................

„Sacontala" Traducere li
beră după Calidasa" .

„ „Cântec de vitejie" . .
Cujbă: „Povestiri din copilărie" 
Caragiali: „Note și schițe" 
Al. Elorini: „Povești populare" 
Iosif: „A fost odată" .... 
S. Nădejde: „Robia Banului" .

„ „Patimi" ....
Smara: „Corbul cu pene de aur" 
Speranță: Teatru sătesc „Mireasa
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Elena Farago : „Versuri14 . 
Bolcaș: „Năvăliri barbare" . 
Ciocârlan'. „Traiul nostru" . 
H. Petrescu: Maxim Gorki nuvel 
Ciura: „Iooane“ . . , .
Stelian Rusu: „Foiletoane" 
Bârsan Z.: „Ramuri„ 
Bontescu: „Ego" ..... 
Carmen Silva: „Valuri alinate 
Moruzi: „Rușii și Românii" 
Râznovanul: „Popasuri vână 

torești"....................
lorga: „Negoțul și meșteșugul1 
Bârsan: „Visuri de noroc" . 
Negoescu: „Fabule și fabuliști1 
Slavici: „Vatra părăsită"

„ „Din bătrâni" . . .
Sandu Aldea: „Două neamuri 
Razei ti: „Epigrame" 
Mera: „Din lumea basmelor" 
Cioflec: „Doamne ajutăne" . 
Sadoveanu: „Mormântul unu 

copil" .....
„ „La noi în Viișoară 
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„Teatru vol. I. II. 
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„Prosă" opere compl."

Versuri și prosă" 
: „Opere compl." 

„Opere complecte" 
„Literatura poporală"
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Tănăsescu: „Teatru de școală"
Slavici: „Manea"...................

0. Maior: „Biblioteca co
piilor14 vol. I. și II. â
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Alexandrescu: 
Bolintineanu D.: 
Creangă: 
Eminesou:

Apelând la sprijinul. On. public
1*60

X

V

E&mîtâ și sasaâ smalț saăeaK
•i •

Bielele motor:
Siguranță mare :
2 HP. (35Kg.) 2>/2, 23/4, 31/,. 4, 5 &6HP.

Automobile:
construcție simplă. Executare solidă:

8/ 9/ 14/ 20/ Țip
/ft’ /10’ /1G’ /25 ‘

Benzin. Uleiu. Părți constitutive
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

©
0 
o
0 EDUARD LEXENiși instalatei, 

Srașov, Strada Etsngă ®ir„ 29. 

Aranjat cu cele mai nouă mașini.
Se recomandă pentru executarea lucrărilor de instalații de 

ga?, apă și canalizări, odăi de baie, aranjament de bucătării și 
așezarea de closete, apărate de îngheț.

Mare asortiniBiil îs articole da
Reparaturi prompt.

ie ile tot felul.
Prețuri solide.

EW" Vizitarea stabilimentului se admite bucuros la orice 
timp, fără ca vizitatori să fie constrânși de a cumpăra.

Experiența practică în streinătate: de mai mulți ani ga
rantează lucru solid. 135,4-6

dispenzabil pentru

Oel mai ‘bun. cosmetic

Crema MARGIT a Ini Folde’s

Reprezentant: MICHAEL MOOSER, str^39.

Plecarea și sosiră a trenurilor h slat rug. ung. în Brașov.
Valabil din 1 Main st. n. și

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5*46 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7-30 min. s6ra.
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3-20

II. Trenul mixt la orele 12’00 m.
III. Trenul accel. la ora 2'19 min.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la orele 7'47 s4ra. *

■ *) (care circulă numai la Predeal'.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk
și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8'41 min. a. m.’

III. Trenul de per. la ora 3'05 m. p. m.
(are legătură cu Oiuc-Szereda .

IV. Tren de pers, la ■'•rele 7’00 m. sera.*
(* au legătură numai la Szepszi-Szt.-Gyorgy).

Dela Brașov la ZernescI (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 8-40 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 
III. Tren mixt la ora 9 46 sera.

m. dim‘ 
p. m.
p. m.

I.
II.

III.

până în 1 Oct. st. n. 1908.
Sosirea trenurilor în Brașov:

Dela Budapesta la Brașov:
Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
Trenul de persone la ora 7T2 dim.
Tr. accel. peste Clușift la 6.2-09 in. p. m

IV. Trenul mixt la ora 8'50 min. sera.
Dela Bucurescl la Brașov:

I. Tren, de pers, la ora 7’28 min. dimin 
(numai dela Predeal).

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
(Are legătură cu Sibiiii și Cluj).

III. Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9’18 mia. sera.
Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 

la Brasov:
I. Trenul de persone la ora 8.16 m. dim/

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1-59 m. p. ni ■

III. Trenul mixt, la <ra 6'33 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10'08 m. sera.

(* au legătură cu Ciuc-GH hues).
Dela Zeruesci la Brașov (gs.r. Bartokme’u.

I. Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’39 min. p. m.

III. Tren mixt In, ora. 7 07 sera.
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depărtează după < âte va zile pistrui, pete de ficat, sgrgbunțe și a'ts 
ne uiățenii de piele. Netezește încreț turile și face obrazul alb, 
fre<c si juvenil Prețul unui borcan mic I cor., mare 2 cor.
ARTICOLE SPECIALE de I OALE FĂ: Pudra Margit 1 cor. 20 b., 
Săpun Margit 79 b.; Pasta de dinți Margit 1 cor.; Apă de obraz 
lărgit 1 coroană. — Trimite cu r» mb ursă sau prjnvnd prețul, 
t ioducentnl: <JELiE]LIEW!§ ’ . farmacist în ARAD.

Se capătă îii toarte farmaciile. ■ 
Deposit^ principal în Brașov : Julius Hornung, Emil Jokelius, 

Fr. Keleinen, V. Klein, B. Kugler, Lung & Theil. 
droguerie; E. Neustadt er, H. Obor th, V. Roth, 

Fr. Stenner, Teutscli & Tattler, dro
gherie. Sighișoara ‘ A. V. Lin- 

gner,’ farmacie.
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La suferințe du rinichi și ieșită. Snueriora oricărei ana minerale. 
PLĂCUTĂ, PUȚIN ACR1Ș0RĂ. FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 

ACID CARBONIC. I
Cas sapă <ie masă răcoritoarei

Recomandată de medici. Recomandată de medici. j
Are efect escslent. ca sujpii die cufi’â. la suferințe de rinichi, bășică, 
catar croire de linichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secreținne. — La cerere trimite prospecte j Administrația isvoarelor: 

'Direcția băilor 1USCH0HG în Braziaș.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


