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Gruparea în lupta
pentru votul universal.

S’apropie tot mai mult momen
tul când guvernul coaliției maghiare, 
strâns în chingi — dacâ sunt ade
vărate cele ce se spun despre postu
latul coroanei, ca reforma electorală 
să fie dusă în îndeplinire încă în 
toamna aceasta, — va trebui să-și 
dea cărțile pe față și cu cât s’apro
pie mai mult cu atât mai tare crește 
îngrijirea lui Andrassy și soți pentru 
conservarea hegemoniei maghiare. Ei 
continuă a tăinui cuprinsul proiectu
lui de reformă, iar adjutantul lui An
drassy, secretarul de stat contele Ha
dik, dela interne, află cu cale să vie 
șefului său în ajutor. Hadik făcu o 
declarație înaintea unui ziarist, în care 
se jăluește asupra atitudinei pressei 
maghiare în cestiunea reformei elec
torale, chiar și a pressei care spriji- 
nește guvernul. Zice, că ar fi o mare 
greșală politică, dacă s’ar judeca mer
sul lucrurilor în cestiunea am ntită din 
punctul de vedere al diferitelor par
tide.

S’a imputat lui Andrassy că n’ar 
informa decât foile partidelor ce stau 
pe baza dela 67. Printr’astai s’ar face o 
mare nedreptate, căci ministrul are în 
vedere numai interesul general ce tinde 
la susținerea și întărirea hegemoniei 
maghiare. Aceasta se va vedea când 
va fi publicat proiectul de reformă, 
care va fi prezentat la toamuă par
lamentului și încă, după cum a fost 
declerat Andrassy în cameră, în de
cursul primei luni a sesiunei de 
toamnă.

Sunt mult îngrijați așadar cei 
dela guvern ca opiniunea publică ma
ghiară să nu fie fără regard și cu 
nerăbdare până ce va sosi momentul 
când se vor da cărțile pe față. Foile 
coaliției își dau silința acum a liniști 
opiniunea publică a nației lor, învi- 
tându-o să fie cu răbdare pănă atunci, 
căci bărbați ca Andrassy și Hadik ar
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0 escursiune la Praga.
Nici dela un popor nu putem noi 

Românii învăța atâta ca dela poporul ceh. 
Cu drept poate să ne servească de model, 
poporul cehie, care în timpurile trecute a 
jucat un rol frumos în istoria Europei. 
Universitatea cehă a fost centrul cel mai 
renumit de știință, dar uneltirile germane 
au făcut că li-s’a răpit Cehilor toată bo
găția adunată prin secole în muzeele lor 
și au fost împodobite cu ea muzeele din 
Drezda și Șvedia. Apoi slăbiți în urma 
multor răsboaie li-s’au răpit și libertățile 
naționale. Deși încă înainte de 100 de ani 
se scrise într’o carte de geografie, că în 
Boemia în unele ținuturi se vorbește și 
nemțește, pănă în veacul din urmă limba 
cehă a fost degradată do limbă a servito
rilor. Deși au perdut mai toată nobilimea 
Cehii s’au redeșteptat și și-au recucerit 
tot mai mult din vechea lor posițiune, 
ear prin muncă și diligință de fer au 
ajuns să stea în fruntea popoarelor culte 
ale Austriei. Numai acuma începe nobi- 
limbea lor renegată să revină cu încetul 
la tulpina mama.

Pe tot drumul, pe unde umbli, vezi 
în Boemia urmele diligenței estraordinare, 
câmpurile îngrijite ca grădinile noastre. 

oferi înșiși destulă garanță câ nu vor 
face uimic prejudițios intereselor su
premației maghiare.

Doresc să aibă liniște și pentru 
alt plan mare, ce voesc să-l realizeze 
pănă atunci : fuziunea partidelor din 
coaliție. Ideia nu e nouă, ea fu lan
sată pe când în chipul acesta koșu- 
tiștii credeau că se vor putea scutura 
de partidul poporal și de cea mai 
mare parte din partidul constituțional, 
ca să constitue ei un guvern unitar 
independist. încercările lor, se zice, 
n’au avut succes ; ei au pipăit pe la 
curte și au primit un refuz. Se vor
bește că refuzul l’ar fi încassat însuși 
Francisc Kossuth, când, după cunos
cutele sale declarațiuni dela Cinci- 
biserici din Mai a. c. privitor la fu- 
zinne, a avut o audiență la palatul 
din Viena.

Părerile cu privire la atitudine 
coroanei în cestiunea fuziunei sunt 
diferite. Din partea celor dela guvern 
se pretinde că Monarhul ar fi dispus 
a aproba fuziunea încă, înaintea re
formei electorale. Foile oposiționale 
însă susțin, că Majestatea Sa ar fi 
declarat categoric, că nu va admite 
nici un fel de schimbare în sânul coa
liției pănă ce aceasta nu-și va împlini 
mai ’nainte promisiunea dată la în
cheierea pactului și nu va fi intro
dus votul universal.

Nu se știe care versiune e ade
vărată, fapt este însă, că Kossuth și 
Andrassy întețesc tocmai acum fuziu
nea și au de gând să o facă cu con
lucrarea tuturor partidelor coaliției, 
fiind eliminate din partidul nou fuz o- 
nat, pe care îl botează de pe acum 
„partid al statu!ui“, numai elementele 
cele mai încăpățînate. Pentru ca să 
facă dispoziție bună în favorul fuziu
nei, le vine tocmai bine la socoteală 
sulevarea de cătră o foaie slovacă 
a cestiunei formărei unei contra coa
liții compusă de toate naționalitățile, 
de partidul social-democrat interna
țional, și de partidul țărănesc al lui >
Călătorind ziua întreagă nu dai acolo de 
nici o buruiană, pare că este tot hotarul 
plivit și greblat.

Pădurile fură devastate încă din tim
purile răsboaelor trecute. Acuma se văd 
plantații de mică estindere pe proprietăți, 
cari 100 de ani de când se fac tot cresc, 
dar păduri seculare nu vor mai avea oa
menii.

Scopul călătoriei mele însă nu a fost 
a face cercetări istorice, ci simplu etno
grafia. In această privință am și fost sur
prins de dragostea de neam, de tenacitatea 
și de înțelegerea care domnește între Cehi 
pe terenul progresului.

Praga îți face impresiunea unui oraș 
vechiu, care a avut un trecut glorios. La 
tot pasul vezi edificii vechi, monumente 
de trecutul frumos. Palaturi minunate, bi
serici grandioase, monumente publice din 
timpurile gloriei, bine conservate și unde 
era de trebuință renovate corăspunzător. 
Pe lângă toate acestea vezi edificii pu
blice și private noi, străzi regulate și multe 
foarte multe grădini în mijlocul orașului.

Acuma este deschisă o espoziție, care 
deși este numai cehică are o estindere 
mai mare ca exposiția din București dela 
1906 și puteți să vă închipuiți bogăția și 
variația ce a adunat acolo acest popor di
ligent și cult. Ca să descriu aceasta fru
moasă expoziție, ar trebui să scriu un op 
întreg.

Achim, și de partidul radical burgez 
al lui Kristoffy.

Prin lansarea cestiunei cooperă- 
reisaua alianței acestor partide nu se 
spune nimic nou. Este o părere vechie 

că aceste partide trebue să conlucre 
în propriul lor interes pentru ca re
forma electorală să se facă în mod 
sincer și cu dreptate întroducându-se 
votul universal, egal, secret și pe co
mune, fără restricțiuni.

Intre naționalități și partidele ce
lelalte, cari sunt pentru votul univer
sal, nu poate fi, firește, vorba de o 
fuziune, ci se vorbește numai de o 
alianță pentru a opune coaliției duș
mane votului universal, o contra-coa- 
Iițiune amică lui. Ziarul unguresc al 
socialiștilor nu mai stă pe punctul că 
aceștia nu se pot alia cu deputății 
români și slovaci, ci, răspunzând lui 
„Slovenski Tizdennik“ scrie: „Alianța 
corespunde necesităței politice în mă
sura cea mai mare. A sosit ceasul 
din urmă ca să se miște toți cei ce 
voiesc să democratizeze deplin drep
tul electoral'*.

Această foaie mai adauge, că în 
cazul de față e vorba de-o „acțiune 
sistematică" asupra căreia „s’ar fi în
țeles deja prealabil social-democrații 
cu Valahii și cu Slovacii". Mai spune 
că nesigură este încă numai atitudi- 
neă partidului lui Ac.him, care, după, 
conflictul partizanilor săi cu socialiștii 
dela Oradea-mare, a zis, că nici odată 
nu va lega mai mult prietinie cu so- 
cial-democrații; sperează totuși că 
Achim își va schimba gândul în lupta 
contra coaliției.

Necunoscut, zice „Nbpszava", este 
și rolul ce’l va juca partidul burgez 
radical, care nu este decât partidul 
Kristoffy. Ziarul socialist admite că 
partidele, cari vor face contra-acțiu- 
nea, își vor alege poate de conducă
tori suprem tocmai pe Kristoffy (? !)

Ne oprim deocamdată aici, aș
teptând lămuriri clare din partea clu
bului nationalist.

Despre modul cum știu Cehii să lucre 
am să aduc un esemplu.

Au un muzeu național minunat. Deja 
esteriorul ’ți amintește ceva măreț, fiind 
edificat pe un deal în forma capitoliului 
din Roma. Acolo sunt adunate bogățiile 
Boemiei.

Dar ca să arate lumei, că ei sunt un 
popor cu tip original și-au pus în cap să 
edifice un muzeu etnografic boem.

Au adunat fondurile necesare din 
țeara întreagă, dar așa că nu este individ 
boem, care să nu fi contribuit la acest 
fond, au cumpărat o grădină foarte în
tinsă și acolo au ridicat un edificiu cu 
etagiu pentru muzeul etnografic, unde sunt 
espuse în grupuri diferite porturile dife
ritelor regiuni.

Notez, că în. Boemia deja s’a părăsit 
peste tot portul național, numai în Mo
ravia și Ungaria de nord (la Slovaci) se 
conservează.

Poporul boem a edificat muzeul, ear 
preoții și învățătorii l’au aranjat, așa încât 
adunarea și trimiterea obiectelor nu a 
costat nimica, toate spesele fiind suportate 
de comitete locale.

Boemii sunt foarte făloși pe muzeul 
lor, deoarece, zic ei, este al poporului în
treg și nu numai al câtorva oameni,

Preoții și învățătorii fiind în nemij
locita atingere cu poporul, ei știu și văd

Sâmbătă după espedarea ziarului 
nostru ne-a sosit dela Oradia-mare 
știrea dureroasă despre moartea ad
vocatului losif Roman, a valorosului 
fruntaș octogenar (născ. la 1829) al 
Bihorului și vechiu colaborator al 
„Gazetei Transilvaniei".

Cu losif Roman se duce ultimul 
vlăstar al familiei Roman din Aușeul 
Bihorului, care s’a distins în viața 
noastră publică și națională. Cu 11 
ani mai nainte a murit fratele lui mai 
mare, Alexandru Roman, publicist ro
mân, profesor de universitate, depu
tat dieta! în decurs de 22 ani și mem
bru al Academiei române dela înfiin
țarea ei.

Cei doi frați s’au întâlnit adese
ori în nizuințele și luptele lor pentru 
binele neamului și al patriei. losif 
Roman a avut, ca funcționar la jus
tiție și la administrație (președinte de 
tribunal și vicecomite în anii 1860) 
un cerc de activitate mai restrâns, 
dar de când a devenit advocat în 
1866, a îmbrățișat cu toată căldura 
inimii sale cauza națiunii și a biseri- 
cei române și a fost unul dintre cei 
mai eminenți apărători ai ei. Frații 
Roman s’au distins în deosebi prin 
îmbrățișarea tinerimei române, iar 
casa lui losif în Oradea-mare a fost 
punct de concentrare ai tinerimei ro
mânești de acolo. Dar s’au distins în 
deosebi prin interesul cel mare ce îl 
purtau cauzei independenței bisericei 
române unite, atât de mult amenin
țată în trecut, nu mai puțin ca în 
prezent. losif Roman a pregătit prin- 
tr’o broșură de mare preț, în care se 
espune situațiunea Românilor uniți în 
lupta pentru autonomia bisericei lor, 
memorabila adunare poporală compusă 
din preoți și mireni și ținută în Iunie 
1897 la Cluj, adunare care a fost pre-
mai bine ce se întâmplă între popor, ce 
au și ce este de valoare, dar să fie mai 
cu pricepere, de zeci de ani în institutele 
lor teologice și preparandiale, oameni cu 
dragoste cătră popor, țin prelegeri gratuite 
tinerilor despre artă, archeologie și etno
grafie așa încât toți au ceva ideie a fru
mosului când ajung între popor ș știu să 
scape de peire multe obiecte de artă și 
valoare etnografică.

In acest mod am putea și noi să deș
teptăm interesul pentru frumosul ce să 
află în poporul nostru.

Un lucru mi-a fost surprinzător : 
cusuturile cu fluturi dominează în multe 
cercuri, deci îmi vine să cred că acest 
obiceiu de a împodobi vestmintele cu flu
turi în țară nu este original, ci este de 
proveniență slavă. Nici nu e ceva frumos, 
ci numai sclipicios, nu impune prin fond 
ci numai prin sclipeală, acopere lucrul de 
mână și gustul de mai puțină valoare.

Să vizităm însă muzeul însuși.
Intrând în foișor vezi jur-împrejur 

mese, pe cari sunt așezate case întregi cu 
toate apartamentele lor, apoi biserici, școli, 
clopotnițe făcute în miniatură, din lemn. 
Observând bisericile și clopotnițele lor 
vechi, ți se pare că vezi ale noastre din 
munții noștri. Aceste Biserici pare că sunt 
tot acele ca în Norvegia, după forma și 
modul lor de construire. De aceea cred, 
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zidată de Alexandru Roman, trei luni 
înainte de moartea sa.

Nu numai odată Iosif Roman, om 
cu condepțiuni nobile și avântate, a 
scris în coloanele foii noastre apărând 
drepturile, combătând abuzurile și 
volniciile și parând loviturile dușmane 
îndreptate, fie contra poporului, fie 
contra bisericei sale. Pe teren social 
și economic decedatul a premers ase
menea cu esernplu frumos. El a fost 
unul dintre fundatorii de căpetenie ai 
băncii „Bilioreana“ și a fost ales pre
zidentul comitetului fundatorilor aces
tei bănci. Calitățile cele distinse ale 
răposatului, amabilitatea și cavaleris
mul său îndatoritor față cu toți, cu 
care întră în atingere, i-au câștigat 
stima și simpatiile tuturor.

Nu de mult fiica decedatului, 
doamna Veturia Neagoe din București, 
a trecut pe aici la Oradea, ca să con
ducă pe adoratul ei tată la o vilegia
tură. Câtva timp se întrămase iarăș 
bătrânul octogenar, dar nu i-a mai 
fost dat să-și realizeze dorința de a 
face o escursie de recreare și Sâm
bătă după amiazi a întreprins călăto
ria cea lungă, dela care nu mai este 
reîntoarcere.

Nu putem încheia acest scurt ne
crolog fără de-a ne aduce aminte cu 
câtă dragoste Iosit Roman a luat la 
1890 asupră-și apărarea noastră în- 
tr’un proces de pressă înaintea juriu
lui din Cluj și cu cât zel și senti
ment adevărat românesc a stăruit din 
parte-i, ca acest proces să se țină la 
înălțimea cauzei mari, contra căreia 
fu intentat, ceeace am și dobândit.

Cu adâncă întristare și cu vie 
recunoștință a faptelor nobile româ
nești săvârșite de Iosif Roman, ne 

"luăm rămas bun dela el.
Binecuvântată și în veci neuitată 

să fie memoria acestui nobil amic 
și vrednic Român!

Două imposante adunări poporale ro
mânești s’au ținut în ziua de Sf. Maria în 
Oravița și în Pecica. In Oravița au vorbit 
deputății Dr. Vlad și Dr. Maniu, iar în 
Pecica dep. Dr. St. C. Pop și Dr. A. No
vac. La ambele adunări au luat parte mai 
multe mii de alegători, cari după asculta
rea, dărilor de samă au votat deputaților 
cercuali și clubului dietal naționalist în
credere neclintită. In ambele adunări s’au 
votat resoluțiuni energice în senzul celor 
votate la adunările auterioare și s’au tri
mis telegrame omagialej Maj. Sale Monar- 
chului.

«Goaliția naționalităților®. Ziarele șo- 
viniste maghiare înregistrează sub titlul 
acesta cu o oareșcare îngrijorare dorința 
exprimată la adunările poporale ale națio
nalităților, ca, în vederea luptei ce se va 
încinge în dietă pentru dobândirea votu
lui universal nefalsificat, partidul naționa-

că acele sunt rămășițele unui popor, care 
a locuit înaintea noastră în aceasta parte 
a Europei, și pe care aflându-le aicea le-am 
conservat și adoptat pentru scopurile noa
stre, nu ca alte popoare, cari distrug tot 
ce află. Mai e de remarcat, că construcțiu- 
nile ulterioare sunt cu mult mai inferioare 
celor distruse.

Văzând acele bișerici îți vine aminte 
liniștea din satele noastre din munți. Nu
mai cimiteriile îți fac o impresiune mai 
plăcută ca la noi, deoarece toate sunt în 
ordine și curate. Se vede că împrejur lo
cuiesc oameni cu inimă, cari țin la morții 
lor, nu sunt neglese, pline de buruiene, cu 
crucile rupte, lără de garduri, unde vițeii 
preotului, și porcii primarului nici de cum 
nu contribuie la ridicarea simțului estetic.

Din foișor intrăm în stânga și acolo 
în 4 sate sunt adunate tot soiul de mo
bile țărăneșt', dulapuri, cuiere, mese, pa
turi, scaune. Forma lor, sculptura, pictura 
lor dovedesc un simț estetic bun. Deși arta 
este primitivă, ele fac o impresiune cu 
mult mai bună, decât mobilele din casele 
țăranilor noștri, cari si ei voiesc să moder- 
niseze tot, lăsânduși obiectele lor primitive 
cari dovedeau un gust bun.

Sunt acolo mobile adunate din case 
mai sărace dar și din case de familii mai 
bogate. In formă nu se deosebesc ci numai 
tn esecutarea mai artistică. Mai de mult 
oamenii nu puneau pond pe comoditate, 
precum se poate vedea din aceste mobile

lităților să se alieze cu celelalte partide 
din țară, cari se vor lupta pentru realiza
rea acestei însemnate și vitale reforme. 
Mare supărare le causează șoviniștilor ma
ghiar îndeosebi un apel însuflețit apărut 
în ziarul slovac >Szlovensky Tizdenik®, 
în care se pledează cu toată căldura în 
vederea desbaterei proiectului reformei 
electorale pentru înjgebarea unei coaliții a 
partidului naționalităților cu partidul ță
rănesc ungar, cu partidul radical burghez 
și cu partidul social democrat pentru a 
contrabalansa »partidele domnitoare ma
ghiare, cari se pregătesc a fusiona cu 
scop de-a împedeca realisarea votului uni
versal și secret.» «Szlovensky Tizdenik« 
mai spune că în luna Septemvrie deputății 
naționaliști slovaci vor anunța alegătorilor 
slovaci constituirea acestei coaliții.

Ziarul socialist «Nepszava» publică în 
nrul său de eri apelul amintitului ziar 
slovac și pledează deasemenea pentru con
stituirea acestei caalițiuni.

Arondarea cercurilor electorale. »Ma- 
gyar Tudosit6« este informat că ministrul 
Andrâssy a chemat la sine pe numeroși 
fișpani, ca să se conslătuiască cu ei asu
pra arondării cercurilor electorale în ve
derea nouei reforme. Unii fiișpani — zice 
»M. T.« — au ținut deja la ordinul mi
nistrului Andrâssy în decursul verii con- 
ferențe administrative în comitatele lor în 
afacerea împărțirii celei nouă a cercurilor, 
luată în vedere în proiectul relormei elec
torale. In cele mai multe părți ale țăi;ii 
aceste conferențe se vor întruni la toamnă, 
iar acum va raporta ministrului numai 
acei fișpani, cari au ținut astfel de con
sfătuiri.

Serbările culturale dela Gravita.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Oravița, 30 Aug. n. 1908.
Ca completare a rapoartelor telegra

fice, ce vi-s’au trimis astăzi, vă mai comu
nic în scris următoarele amănunte.

Mai rar s’a făcut fruntașilor socie
tății noastre teatrale o primire atât de 
măreață și totodată frățească, ca cea fă
cută de Românii Orăvițeni. Intrarea mem
brilor societății în Oravița a fost într’ade- 
văr triumfală, fapt care dovedește înde
ajuns dorul de înaintare și însuflețire a fra
ților noștri din ținutul Oraviței pentru 
cultura noastră națională.

Deabia la deschiderea primei ședințe 
s’a putut observa câți, Români din depăr
tări au venit să iee parte la serbările a- 
ranjate cu ocaziunea adunării generale a 
societății pentru fond de teatru român. Ne 
mai amintind pe fruntașii din Oravița, cari 
au fost de față în număr complet, dame și 
d-ni, erau la masa prezidială d-nii : V. 
Goldiș, Dr. I. Blaga, Dr. N. Vecerdea, Dr. 
G. Dobrin, Dr. V. Branisce, Dr. P. Cornean, 
ear prin mulțime d-nii Cor. Brediceanu, 
deputatul cercului Oravița, Dr. St. Petro- 
viciu deputat. Dr. Aurel Novac deputat, 
E. Ungurean (Timișoara), Dr. Halic (Li- 
pova), Dr. Roșu (Biserica albă), Dr. I. Po- 
poviciu, Dr. I.’ Pop, Dr. T. Hațieg, 1. Vidu, 
Dr. P. Barbu, Dr. Ciupe, Dr. A. Vălean 
(toți din Lugoș) etc. etc.

Dintre foile noastre au fost repre- 
sentate «Drapelul® prin Dr. V. Branisce,

Paturile samănă cu alo noastre, nu
mai că sunt mai late și nu sunt acoperite 
cu covoare ci cu pânzături cusute frumos. 
Perinile nu sunt așezate ca ale noastre pe 
ceriul patului, ci în pat însuși. Ei au du
lapuri, și nu lavițe, în cari așează hainele. 
Cuierele mai mici, dar scaunele sunt mai 
lucrate, ca și cele expuse la București.

Icoanele de pe păreți par a fi produ
sul industriei noastre naționale din Nicula; 
sfinții pictați pe sticlă, dar în preponde- 
ranță sunt sfinții lor naționali: loan tăcu
tul, Venceslau, etc. (Când vom ajunge și 
noi timpul, ca în casele fiecărui țăran să 
fie reprezentați și sfinții, cari au trăit pe 
pământul Daciei, și al Romei, nu numai 
tot Greci, cari nu deșteaptă în inima noa
stră pe lângă cugete religioase și simț na
țional și de coesiune?), se văd furci, de pe 
cari se toarce cu mâna, și altele mânate 
cu piciorul. ■ Pe cuiere sunt cânciaie (ul
cioare) de forma celor din casele noastre. 
Blidele, tăierele încă samână cu ale noa
stre. Toate aceste în parte simple, în parte 
lucrate mai artistic. Cred că obiecte de 
aceste s’ar putea aduna și la noi încă acu
ma, dar peste puțini ani vor fi puse pe 
foc sau vor fi adunate de străini și arătate 
ca productele nației lor.

In stânga dela foișor este o sală aran
jată de o învățătoare. Ea prezintă cu câte
va figuri în mărime naturală, mai multe 
porturi din un cerc, liind acolo sub vitrine 
și diferite cusături ale Slovacilor din tim- 

»Voința Națională« prin Locusteanu, »Ga- 
zeta de Duminecă, prin Dr. D. Stoica, «Tri
buna® prin SeverrBocu, »Progresul« prin 
G. Jianu si «Gazeta Transilvaniei® prin 
I. I. Vlad. '

Vineri la orele 10'/2 s’a deschis șe
dința în vastul pavilion al Grădinei de tir 
de cătră d-1 deputat V. Goldiș, membru al 
comitetului societății.

«Cu regret vă anunț — a zis d-1 
Goldiș — că d-1 Virgil Onițiu, vice-preșe- 
dintele societății noastre a fost împedecat 
printr’o indisposiție momentană a participa 
la adunarea noastră generală. Intre astfel de 
împrejurări comitetul numai eri a putut 
lua dispoziții asupra conducerii adunării 
noastre generale. El a aflat de bine a-mi 
concrede mie aceasta foarte onorifică dar 
grea sarcină. Iubitul nostru v.-președinte 
a și pregătit un discurs de deschidere și 
aceasta împrejurare m’ar putea dispensa 
de a răpi din timpul d-voastră, având în 
vedere nu numai frumseța literară dar și 
valoarea reală a acestui discurs, prin care 
ni-se indică misiunea adevărală a socie
tății noastre. Dacă totuși mă simțesc obligat 
a vă obosi, o fac, pentru că tocmai mo
mentele de acum mi-se par potrivite de a 
scoate o învățătură din rostul societății 
noastre, o învățătură pe care datori sun
tem a o propaga și a o imprima în con
știința poporului nostru. Aceasta este în
vățătura, pe care sf Scriptură ni-o spune 
așa de frumos cu cuvintele : «Credința ta 
te va mântui«. Societatea noastră, dom
nilor mei, a isvorât din cel mai curat idea
lism. înainte cu 38 de ani, .un tânăr slab 
în puteri fisice, dar tare în credința sa, în 
virtuțile poporului român, a lansat ideia 
înființării unui teatru român. Tânărul a- 
cesta a grupat floarea neamului nostru de 
atunci, în slujba acestei idei și a făcut o 
propagandă apostolică pentru întruparea 
ei. Și când publicul cel mare, crezând că 
întruparea aceasta este de domeniul fan- 
tanziei, a căzut într’un moment de șo
văială, acest tânăr nu și-a perdut cre
dința nu și-a perdut nădejdea ci a ținut 
singur în sus fâltăind steagul Thaliei Ro
mâne. Și a avut fericirea la apusul vieții 
sale să-și vază visul cu ochii : temelia tea
trului român așezată pe baze trainice.«

Oratorul spune apoi că din povestea 
aceasta scurtă se desface pentru noi veci- 
nicul adevăr: «Credința te va mântui« 
prin urmare să ne oțelim sufletele și să 
privim cu încredere neclintită în viitor.

Cuvintele calde ale oratorului au fost 
subliniate cu vii aplause, deasemenea și 
magistralul discurs al d-lui V. Onițiu cetit 
de d-1 D. Stoica.

Deschisă fiind ședința se aleg doi 
notari în persoana d-lor Dr. Dionisie Stoica 
și Aurel P. Bănuțiu. După vorbirile însu
flețite de bineventare rostite de d-nii adv. 
P. Cornean în numele »Asociațiunii® și de 
d-1 Dr. M. Gropșean în numele Oravițe- 
nilor, era să urmeze după programă pre
zentarea raportului general al comitetului 
asupra lucrării sale dela adunarea gene
rală din urmă, precum și a rapoartelor de 
cassă, dar la propunerea d-lui Dr. Branisce 
aceste rapoarte nu se mai cetesc, fiind 
cunoscute din anuarul societății.

Se aleg comisiile de 5 ; pentru cen- 
l zurarea raportului general al comitetului: 

d-nii E. Ungureanu, Dr. V. Branisce, Pr. 
Giuvulescu, C. Brediceanu și I. Trăilă : pen
tru cenzurarea rapoartelor de cassă d-nii: 
Dr. T. Hatieg, Dr. Izidor Pop, Victor Po- 

i pul prezent, sunt dantele și împletituri 
foarte frumoase, valoarea lor este de zece 
mii de coroane.

Din acest exemplu ar putea să învețe 
și învățătoarele noastre, ca să nu moder
nizeze lucrurile fetelor din școală, ci să le 
desvoalte numai gustul, să Ie instrueze 
cum să mânueze mai ușor acul, să aleagă 
colorile corăspunzătoare figurelor, dar mo
delele și împunsăturile să fie originale.

Să le îndemne, ca să-și țină portul, 
să nu-1 schimonosească, să nu amestece 
porturile, și peste tot să nu lucre numai pen
tru ochi și de azi pe mâne, ci să producă 
lucruri durabile, cari sunt și frumoase, să 
nu adopteze lucruri, cari după 1—2 spălări 
sunt sdrențe. |Este mai economic să facă 
lucruri durabile, cruțând lucru și materia 
decât lucrând la obiecte, cari numai până 
atuncia par frumoase până sunt noi.

La noi am observat, că învățătorii și 
învățătoarele contribue în măsură mai mare 
la părăsirea portului național decât la în
demnarea femeilor ca să-l conserve.

Din aceasta sală ajungem într’o ca
meră țărănească aranjată perfect, apoi într’o 
cameră cu toate cele trebuitoare pentru 
traiul unei case. Putem vedea mai departe 
interiorul unei !st.âne, unde se află toate 
uneltele de trebuință pentru pregătirea 
cașului.

(Va urmă). 

ruțiu, Dr. Mdheș, Dr. Halic; pentru în
scrierea de membrii noi d-nii: Dr. Roșu, 
Oprea, Munteanu, Coca, Mărginean.

D-1 Dr. Valeriu Branisce ceteșto o 
frumoasă lucrare «Muzica și dansul în se
colul XVI și XVII« scrutând în o înși
ruire lungă cele mai vechi urme de dans 
și musică națională la noi. In decursul șe
dințelor au sosit telegrame dela d-nii V. 
Onițiu (Brașov), Diletanții din Reșița, Vuia 
din ’(Comlăușul-mare), Barboloviciu (Șim- 
leul-Silvaniei), Damian, Pap, Boneu, Rimbaș 
fBrad), Horia Petra-Petrescu (Viena). După 
aceasta ședința se ridică.

Banchetul. Cei dela ședință s’au în
trunit în grădina «Coroanei® la banchet. 
Intre valurile de cântece ale țiganului, re
numit pe aici, Bârcă, și între vorbirile frun
tașilor acestei mese, petrecea publicul în
tr’o înaltă dispoziție de veselie. A toastat 
V. Goldiș, președintele banchetului în să
nătatea Majestății Sale, protopopul Al. P. 
Popoviciu, inimosul moșneag, spre prospe- 
rarea Societății pentru fond de teatru ro
mân, Dr. N. Vecerdea pentru orăviceni și 
Dr. I. Blaga în sănătatea administrației ca 
susținătoare a iubirii dintre oameni.

Petrecerea poporală. Acordurile în
depărtate ale unui mars românesc ne ve
steau că vin țăranii de pe sate în frunte cu 
fanfara bravilor iubitori de muzică din Vă- 
rădia. O lume de oameni s’a adunat apoi 
la nedeia din curtea bisericii. Privitorii au 
avut ocaziune să admire o mulțime de jo
curi particulare acestor ținuturi; tot atâ
tea părți ale vastului nostru repertoriu de 
dansuri naționale. Ne-a umplut de admira
ție și interes mai cu seamă jocul •»Gălu- 
șanilorc sau jocul «glogilor® a sătenilor 
din Agatici, care joc — după cum ne spu
neau ei însăși — are rolul acelaș, ca în 
alte ținuturi a «paparudelor® ; anume de 
a cere ploaie în secetă. In acest joc însă 
reiese frumosul la iveală, poate mai mult 
ca în toate dansurile jucate pe aici. Un 
eveniment demn de toată lauda am văzut 
în lucrările unui învățător cu numele Pa
vel Gerga, care conduce și desvoaltă dan
surile românești în comuna Goruia, despre 
ce privitorii s’au putut convinge din nume
roasele dansuri, cari formau numai o parte 
din repertoriul bogat de dans al acestei 
comune. Am azistat apoi la premiarea co
stumelor originale românești: un frumos în
demn al naționalismului nostru. Premii de 
20 cor. au obținut trei fetițe din Oravița- 
română și două gingașe copile din Răcăș- 
dia, ear premii de 10 coroane două fetițe 
din Mârcina, cari erau îmbrăcate în port 
săliștenesc. Petrecerea a ținut până seara.

Concert de coruri țărănești. Se um
pluse o grădină spațioasă de lumea multă 
ce grăbia să asculte la acest concert de
butat de țărani. Pe aici e lucru firesc, ca 
săteanul să cânte ’n cor ; oaspeții din re
gat însă cari au participat la aceste ser
bări au avut cu drept cuvânt parte de a 
face o paralelă între ai noștri și între ai lor. 
Primul cor debutant a fost cel din Ticva- 
niul-mare cântând «Marșul® de I. P. Wag
ner și apoi Marseillieza; apoi cel din Bo- 
zovici cu «Morarul® de Kiriac; a urmat 
două cântece de colindă a lui D. G. Kiriac 
și «Plugar și ostaș® cantate de cel mai 
simpatic cor al sării de azi, care cor a fost 
condus de un țăran — fost odată în mu
zica militară — cu numele Iosif Micu. Ne a 
surprins plăcut corul din Vărădia cu cân
tarea pentru cor «Patriei și Fraților mei® 
care a fost acompaniată de o orhestră de 
țărani compusă de vre-o 20 persoane. Au 
mai cântat: corul bărb. din Mârcina «Ju
nimea pariziană« ; corul mixt gr. or. din 
Oravița-rom. «Preste deal« ; corul mixt 
gr. cat. din Oravița-rom. «Dulce i glasul 
tău®. Corul din Oravița-montană «La festi
val® și afară de aceste s’au cântat multe 
alte cântări din repertoriile bogate, de cari 
dispun corurile bănățene. La încheierea 
concertului a urcat d-1 Vasile Goldiș am
vonul și a rostit o cuvântare de a sguduit 
inimile cântăreților doritori de artă mu
zicală. Animația și-a continuat mersul în 
un joc cu simț și foc până târziu în noapte.

Ședința II. Astăzi oarele 11 s’a des
chis â doua ședință a adunării generale. 
După cetirea procesului verbal președintele 
mulțumește incă odată corurilor pentru 
manifestațiunile lor din concertul de sara 
trecută și aduce la cunoștința publicului, 
că li se vor trimite speciale epistole de 
recunoștință tuturor societăților corale a- 
mintite. Se procede apoi la alegerea nou
lui președinte al societății pentru fond de 
teatru român, căreia a premers o consfă
tuire confidențială, în care s’a adus; la cu
noștința membrilor societății, că actualul 
vicepreședinte al societății d-1 V. Onițiu, 
căruia îi s’a propus din mai multe părți 
să primească acest onorific post, s’a rugat 
să nu fie luat în nici un caz în combinație.

La propunerea d-lui E. Ungureanu se 
alege unanim Dr. Ioan Mihu mare pro
prietar în Vinerea, un devotat și mult me
ritat membru al neamului românesc.
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Apoi s’a trecut la rapoartele diferi
telor comisiuni: Dr. loan Roșu ca raportor 
al comisiunei pentru înscrierea de mem
brii noi. Suma subscrisă de noii membrii 
trece peste șapte mii cor.

Dr. V. Branisce face o apreciare justă 
a raportului general adăugând o serie de 
propuneri ..la cele ale comitetului. După 
mântuirea părții administrative citește tâ
nărul director artistic — omul de speran
ță al teatrului românesc — d-1 Aurel P. 
Bănuțiu, o avântată conferență despre 
«Rolul artei naționale*. Ca recunoștință 
pentru această lucrare foarte succeasă a- 
dunarea îi exprimă laudă protocolară. Lu
crarea se va publica în viitorul anuar al 
societății. Se citesc următoarele telegrame 
sosite în decursul zilei de azi: dela d-1 
Andrei Bârsan (Carlsbad), George Dima 
(Bran) și din partea comunei Săliște. După 
o scurtă mulțumită a președintelui cătră 
bravii orăvicieni, ședința se ridică.

Despre reprezentațiile teatrale de 
astăzi seară și; despre excursiunile ce se 
vor face mâne și poimâne, într’un număr 
viitor.

losif I. Vlad.

Retragerea ofițerilor austriaci din Ma
cedonia «Politische Corespondenz« află din 
Constantinopol că concediarea a o parte 
din ofițerii austriaci ai jandarmeriei din 
Macedonia a produs o impresiune favora
bilă în toate clasele populațiunei turcești, 
cari văd cu recunoștință în acest act o 
nouă dovadă de atitutinea bine-voitoare a 
guvernului austro-ungar față de noul sis
tem din Turcia.

0 convorbire cuepiSGopnl Zmejanovici.
Un redactor al ziarului »W. Allg. Zeitung* 
a avut o convorbire cu episcopul Gabriel 
Zmejanovici, a cărui alegere ca patriarch 
sîrb a fost anulată. Redactorul întrebând 
;pe Zmejanovici asupra părerei sale în ce 
privește anularea alegerei ca patriarch sîrb 
pe motiv că nu cunoaște limba ungară, 
acesta a răspuns, că motivul e întemeiat 
și trebue recunoscut. Intr’adevăr, a spus 
Zmejanovici, nu cunosc limba ungară, de
oarece când am venit pentru prima oară în 
Ungaria ajunsesem la o vrîstă când se 
învață greu o limbă nouă. E vorba însă 
că guvernul ungar a fost condus și de alte 
motive în hotărîrea sa. Dacă însă la anu
larea alegerei sale s’au avut în vedere alte 
păreri, i-s’a făcut o mare nedreptate.

Ziaristul întrebându-1, dacă a făcut 
apel în contra anulărei alegerei sale, Zme
janovici a răspuns: împăratul are dreptul 
de a sancționa sau anula alegerea. In tot 
cazul însă este ceva injurios în faptul, că 
la congres el nu mai e luat în considera
ție în vederea nouilor alegeri. E de temut, 
a zis Zmejanovici, că chestia necunoștin- 
ței limbei ungare a fost ultilizată în s,co- 
,puri antinaționale sîrbești. Legea din 1840 
cere ca toți preoții să aibe cunoștința lim- 
bei ungare; pînă în prezent legea n’a fost 
pusă în aplicare pentru că astfel n’ași fi 
putut să fiu numit episcop.

Serbătorirea semnatarilor manifestu
lui din Viborg — Din Moscova se anunță 
că Vineri a avut loc acolo o adevărată săr
bătoare istorică. Semnatarii manifestului 
din Viborg, puși în libertate, între cari 
președintele primei Dume, Muromzev și 
prințul Urusov s’au întrunit la palatul 
Dolgoiutzky, unde au fost felicitați de o 
mulțime imensă și de notabilitățile orașului.

Prințul Dolgorutzky a salutat pe 
oaspeții săi cu următoarele cuvinte :

«In timpul acestor 13 luni societatea 
rusă a suferit împreună cu voi durerile 
prin cari ați trecut. Ați lost izolați în în
chisoare, dar noi toți și mare majoritate 
a poporului rus am fost alăturea cu voi. 
Voi ați ridicat drapelul libertăței rusești 
și dacă viața și realitatea rusă va cere 
dela voi muncă și sacrificii noui, nu mai 
încape îndoială că o vom face.«

Tinerimea noastră.
(Studențimea.)

— Urmare. —

Încât privește raportul dintre inte
lectualii bătrâni și studenții din Cluj și 
Pesta (de studenții dela academii nu vor
bim, fiindcă în Dobrițin, Eperies, Kecske
met etc. nici nu sunt familii române, sau 
foarte puține) acest raport nici nu se poate 
considera ca un isvor, din care tinerii no
ștri ar putea învăța ceva. In Cluj bună
oară, unde s’au iscat atâtea neînțelegeri în
tre bătrâni pornite din interese strâmte, 
se recomandă chiar cea mai severă inde
pendență tinerimii. Aici familiile — afară 
de câte-va excepții — nu pot fi vetre de 
propagandă culturală națională. In Pesta

propunere a D-sale, și în parte afară de 
reflexiile, ce Ie face referitor la familiile 
noastre, le las neatinse, fiindcă le aprob 
și eu.

(Va urna).

cu atât mai puțin. Se găsesc în familiile 
acestea atâtea prejudiții, atâtea aere auto- 
ritative! Toate moșteniri rele dela streini. 
Teza trebue deci întoarsă. Tinerii trebue 
să reformeze spiritul din aceste familii.

Multă nedreptate se face din partea 
instituțiilor noastre de ajutorare prin fap
tul, că muți tineri buni sunt preferați, es- 
chiși dela ajutoare, pentru ca să se dea 
loc nepotismului, așa de nefolositor. Prin 
această nedreptate nu se ajunge decât la 
resultatul trist, că tinerii săraci nedreptă
țiți, de foarte multe-ori elemente sănătoase, 
sunt osândiți la munca mecanică de can
celarie, în care râvna lor de luminare se 
perde.

Dreptate și jertfă cât de multă în 
aceste vremuri grele ! Astăzi, când rând 
pe rând preoții și dascălii noștri devin tot 
mai rătăciți de frica ca să nu peardă 
ajutoarele de stat, cari le ușuiează exis
tența, ar trebui să se pună un deosebit 
pond pe faptul, ca din tinerii noștri să se 
crească cât mai multi bărbați cu spirit in
dependent, cari să înlocuiască pe dascălii 
noștri de astăzi, să devină dascăli, cari să 
răspândească neîmpedecați cuvântul lu
minii. Acest gând cred, că l’a călăuzit pe 
directorul «Gazetei Transilvaniei*, când a 
pus bază fondului pentru sprijinirea zia
riștilor și scriitorilor dela noi: creșterea și 
susținerea unei cete de dascăli indepen
denți, cari să desăvârșească menirea sfântă 
a dăscălimii noastre, cari în vremea de 
azi se pare silită să neglige această che
mare.

In America, unde universitatea nu e 
proprietatea statului, răsar pe toate pote
cile mecenați, cari se întrec în ajutorarea 
studenților. Sute de studenți trăesc fără 
griji ajutați de acești mecenați, fără ca în 
schimb aceștia să pretindă dela cei aju
tați, ca să le sărute mâna, sau să li-se în
chine.

Ba și studenții (mai avuți își ajută 
cu bunăvoință pe colegii scăpătați, fără ca 
să se facă imputarea atât de obicinuită la 
noi, că cutare student și-a făcut studiile 
din cerșit sau din mila nu știu cărui indi
vid, care spune la toată lumea, că el a 
ajutat percutare și cutare student, ba nu 
se sfiește de a publica chiar și prin ziare 
această «jertfă*, ear când nu-1 vede nime
nea nu uită să-i arunce în față studentu
lui respectiv: «Domnule, mi-s’a epuizat 
punga!* Studenții din America în vremea 
cât își fac studiile, rămân aproape fără în
trerupere la universitate, unde li-se dă 
ocaziune de a fi mereu împreună si a 
profita de fapt din viața de student. Ade
vărat, că cursurile sunt mai scurte și re
lativ și mai ușoare, fiind-că acolo se pune 
pond mai mult pe partea practică decât 
pe partea abstractă teoretică a studiului. 
Au și vreme liberă destulă, pe care o fo
losesc spre cultivare multilaterală, grijind 
ca spiritul lor să fie oțălit și înarmat cât 
se poate de bine pentru vieața cetățe
nească.

Studentul american nu-și pierde vre
mea cu fleacuri, pe el nu-1 vezi așa de 
des prin birturi și cafenele ca pe studen
tul nostru. La universitate învață mereu, 
iar după-ce termină universitatea, mun
cește cu seriositate nu numai pentru sine, 
ci și pentru familie, neam și societate. Tot 
ca student pune un preț deosebit și pe 
oțălirea fizică, iar acest principiu „mens 
sana in corpore sano«. e așa de biue pri
ceput de mecenații americani, încât ei nu 
consideră de risipă, ca bunăoară la noi, 
jertfa ce o fac pentru studenții săraci în- 
demnându-i s'ă se înscrie ca membrii la 
diferite cluburi de gimnastică și să ia parte 
la diferite sporturi.

La noi ? Adevărat, că noi nu suntem 
Americani, nici nu dispunem de milioanele 
lor, dar oare în raport cu avutul nostru, 
dacă nu ne-ar stăpâni atâta egoism și ne
păsare, nu s’ar putea oare pune în praxă 
baremi în parte și în miniatură america
nismului ăsta atât de sănătos?

Congresele studențești, la cari se string 
studenții din toate părțile, le țîn de foarte 
bune, ele au o înfluință binefăcătoare a- 
supra spiritului studențesc. Numai să se 
eschidă prea multă vorbărie și espansiunile 
ridicule proprii rassei jidovești, ale națio
nalismului bolnav. Hotărârile concrete și 
fapta aducătoare de resultate reale să fie 
singurul lor program. Înființarea unei re
viste generale studențești e un lucru ne
cesar, iar la susținerea și cetirea ei să fie 
obligat fiecare student. Propunerea asta 
s’a mai lăcut odată și anume la conveni
rea studenților dela expoz ția din 190G din 
Sibiiu, dar nu s’a ales nimica din ea, pen- 
trucă vorba și promisiunile date s’au îm
prăștiat ca pleava. Dacă acum la congre
sul din Iași s’ar tălmăci în faptă, ar fi un 
fapt foarte îmbucurător.

încât privește propunerile Dlui Dob- 
rescu afară de apelul făcut cătră «culții 

' neamului*, care se pare cea mai pregnantă 

ȘTIRILE ZILEI.
— 18 August v.

Starea sănătăței Maj. Sale Monarchu- 
Illî. Din Ischl se anunță, că starea sănătăței 
Maj. Sale continuă de a fi satisfăcătoare. 
Suveranul a azistat eri dimineață la pune
rea pietrei fundamentale a spitalului, ce 
se ridică aci în memoria decedatei împă- 
rătese Elisabeta.

Boala regelui RomâniBi. Din Viena se 
anunță, că D rul Holzknecht, privat-docent 
la facultatea de medicină de aci și șeful 
secțiunei radiografice la «AUgemeines Kran- 
kenhaus*, a fost chemat telegrafic la Si
naia, pentru a examina cu razele Rontgen 
pe regele României. D-rul Holzknecht a 
plecat eri la Sinaia.

Ziarului «Berliner Tageblatt* îi se te- 
iegrafiază din București, că schimbarea 
nefavorabilă ce s’a produs în starea rege
lui, e considerată în cercurile Curței ca 
fiind de natură serioasă. Nu se mai poate 
ști actualmente, dacă regele României își 
va putea realiza planul de a vizita pe îm
păratul Francisc losif pentru a-1 felicita cu 
prilejul jubileului său, aceasta din cauză, 
că pe un timp nelimitat nu va putea fi în 
stare să supoarte greutățile unei călătorii 
mai lungi. Puterile regelui au scăzut mult 
din cauza durerilor suferite. Profesorul 
Noorden rămâne pentru un timp mai înde
lungat la Sinaia.

Gondamnarea deputaților aradani. Bi
roului de pressă maghiar îi se comunică 
din Arad următoarele: După cum se știe, 
poliția de aci a condamnat acum câteva 
săptămâni la câte 150 coroane amendă, 
pentrucă au înființat un club român, pe 
deputății români loan Suciu și Ștefan C. 
Popp și pe advocatul român Mihai Velici, 
achitând pe deputății Goldiș și Oncu. 
Conziliul comunal a confirmat sentința. 
Condamnații au făcut apel la ministerul 
de interne.

Mutarea preturei din Bran la Zâr
nești. Ni se scrie: într’un număr trecut al 
«Gazetei* s’au inserat câteva rânduri cu 
privire la mutarea preturei din Bran la 
Zârnești. In memoriul făcut de acei *câți- 
va proprietarii se găsește deja răspunsul 
la alegațiunile anonimului informator, care 
cu rea credință trece peste motivele con
vingătoare din memoriu. Astfel, dacă cele
lalte cinci comune din cercul Branului au 
împreună 14000 locuitori (?), Branul singur 
întrece prin populațiuna sa acest număr. 
Ca centru al cercului geograficește vor
bind cade comuna Poarta, care face parte 
din Bran. Nu mai vorbim de dreptul isto
ric și de celelalte multe motive, cari în
tăresc susținerea brănenilor de a păstra 
pretura în mijlocul lor. Și dacă acest de
mers nu l’au făcut organele oficiale ale 
comunelor brănene, cauza.este, că primarii 
probabil s’au temut să contrazică pe dom
nul primpretor, care binevoește a dori să 
se mute la Zârnești. Fruntașii zerneșteni 
nici nu s’au gândit macar vre’odată să 
ceară aceasta strămutare, și aceasta cu 
atât mai puțin cu cât există nu pact vechiu 
între brăneni și zerneșteni cu privire la 
distribuțiunea oficiilor. Aceasta pentru lă
murirea acelora, cari s’ar interesa de soar- 
tea preturei din Bran.

Situația in Persia. Din diferitele părți 
ale Persiei vin știri, că a isbucnit revolta 
împotriva șahului. Vestea despre succesul 
revoluționarilor din Taebris s’a răspândit 
ca fulgerul în toată Persia, provocând pre
tutindeni mișcări și îndemnuri la revolte. 
După oștire din Celfa, în mai multe orașe 
populațiunea a alungat pe funcționarii re
gimului ți a pus stăpânire pe localurile 
autorităților, Revoluționarii declară, că nu 
vor părăsi aceste localuri până ce nu se 

I va restabili Parlamentul. Ciocniri sânge
roase au avut loc între revoluționari și 
trupe. Sunt numeroși morți și răniți. Ace
leași evenimente s’au petrecut la Șiras și 
la Kerman. In acest din urmă oraș, guver
natorul a fost alungat. Viceguvernatorul 
a murit subit. Pe străzi zac numeroși ră
niți și morți. Șefii revoluționarilor au ales 
un comitet, care va conduce trebile statu
lui până la redeschiderea Parlamentului.

Curajul tinărului Roosevelt, ziarele 
americane povestesc o întâmplare, în care 
tinărul Roosevelt, al doilea fiu al președin
telui Roosevelt, au dat o frumoasă dovadă 
de curajul său. Acum câteva zile, pe când 
mergea călare dela Oster-bay spre Dexville, 
tinărul Roosevelt fu martorul unei ciocniri, 
care se produsese între un automobil și

echipagiul lui Hilton, în care se afla acesta, 
soția și doi copii ai săi. Din cauza ciocni- 
rei Hilton fu aruncat din trăsură și caii 
porniră nebunește. Tinărul Roosevelt dădu 
pinteni calului său și ajunse trăsura, în 
care se aflau femeia și copii lui Hilton. EI 
reuși să apuce frânele cailor și să-i liniș
tească, salvând astfel viața celor trei ființe 
ce se aflau în trăsură. Apoi saluta respec
tuos pe d-na Hilton și se făcu nevăzut, 
întors acasă el n’a vorbit nimănui nici un 
cuvânt despre cele petrecute și tatăl său 
a aflat d’abia din ziare aventura tinărului 
Roosevelt. Drept mulțumire, președintele 
făgădui tinărului său fiu, care n’are decât 
20 ani, că-1 va duce cu dânsul la vânătoarea 
de tigri pe care o va întreprinde în Africa, 
în anul viitor.

Cholera asiatică în Rusia. Din Varșo
via se comunică, că la Lodz s’a declarat 
un caz de holeră aziatică. Autoritățile ger
mane au luat serioase măsuri pentru a 
împiedeca trecerea epidemiei în Germania.

Notiț pierdut în Săcele. in ziua de 25 
Iulie st. v. 1908 am pierdut în cercul Să- 
celelor un notiț cu însemnări de ținere 
de minte pentru munte, cu însemnări de 
vite și de proprietari. Acelui om. care l’a 
găsit și mi’I va da înapoi, eu îi dau 5 (cinci) 
coroane pentru el. — Achim N. Sîrbocia, 
comuna Moeciu de sus (Bran).

Gu 1 Septemvrie nou a. c. am lipsă 
de un candidat. A se adresa la Dr. Teo
dor Popescu, advocat Făgăraș.

Numărul jubîlar al „Gazetei 
Transilvaniei^ se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România si străinătate.

J

Venitul curat ce va ruzulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" seva da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor români 
din Transilvania și Ungaria.

ULTIME ȘTIRI.
ISChI, 31 August. — Maj. Sa 

Monarchul pe deplin restabilit, va 
pleca la 7 Septembrie st. n., din 
Viena, direct la Budapesta.

Agram, 31 August — Trenul care 
pleacă din Agram, la 5 ore dimineață 
la băile Varsdin, a deraiat eri. Loco
motiva a fost cu desăvârșire sfărâ
mată. Mecanicul a fost ucis pe loc, 
O doamnă a fost ucisă. Nouă pasa
geri au fost greu răniți, douăzeci 
au fost răniți mai ușor.

Bibli ogr aiie.
St. O. losif. „Zorile'1' „Dramă istorică, 

în nouă ac e și în versuri. Prețul 1 cor 
(10 b. porto).

„P. Ispirescu'1 Povestirile unohiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. Eiiția If din opere 
complete. Teatru 1.

De ciprit.-sul următor:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anghelușa11, „Her- 

șcu Boccegiul„Clevetici11, „Sandu Napoilă11, „Su
rugiul11, ,,Ion Păpușariul11, „Cucoana Chirița11 
„Barbu Lăutarii11, „Paraponisitul11, „Kera Nastasia» 
„Haimana11, „Gură-Cască“, „‘’tan Covrigariul11, 
„Viviv.idiera11, „Păcală și 'l’âudală1, „Scara mâței11 
„Craiu nou11, Harță Răzășul11, „Rămășagul11, ,;Pea- 
tra din c să11, „Nunta țărănească11, „Chiriță la 
Iași11, „Chirița în Provincie11.

Prețul 1 cur. 50 b. (20 b mi porto.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: VictOFiBranisoe

Wăllisclihof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr 
Lahmann — cu toate întocmirile modene 
ale therapiei fisicale și dietetice; */2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: M a- 
r i a-E nzensdorf bei Wen.

Cu deslușiri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta-- 
bilimentului :

Dr. Marius Sturza
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Omforme mslâtape

este cea mai scum
pi binefacere pen
tru Dame, se ponte 
conserva și cultiva 
folosind

pa r; rs 
de băcănie 1T-Grădinar» Strada Nea
gră Nr. 1, Brașov. Se ceie a fi din 
casă bună, să aibă 2 clase reale sau 
gimnaziale și să priceapă limbile țărei.

(301,1—6.)

cu toată s'ima* 

George Szocs, 
Strada Mih»il Weiss 10

La vânt de vară înflorită
Pe livada înalbită,
Stă acum frumos în scrin 
Ca fală sexului femenin.

Magazinului de cărți, obiecte de artă, note și re 
cvisite de scris

Fie-care mamă bună
sfătuește pe fică-sa, când o înzestrează 
cu albituri, să nu le spele cu săpun 
obicinuit și ieftin, ci numai cu săpu
nul Cerb al lui S-hicht. Albiturile fine 
de in, damast, flanele și alte rufării albe 
colorate fine și groase se conservă ca 
nouă Folosind săpunul Cerb a lui 
Schicht pentru curățirea albiturilor, se 
economiseșre osteneală, lucru și bani.

Garanție pentru curățenia k 30,ooo.

Avis!
familie bună în Strada 

se primesc
CU H0U-

Restaurnntsifl
» GEWERBE VEREIN “ 

Rndolfsring 7 (Bulevardul Rudolf 7).

Se recomandă Onor, visitatori streini 
Cât și știm. Public brașovean prin 
bucătăria sa bună și aleasă. Bucate 
naționale române în fie-care zi, pre
cum și beuturi escelente si curate. 
Serviciu prompt și conștiențios.

Curățenia perfectă.
g Cu deosebită stimă
1 JOSEF PETER,

fost mi îndelungați Antrepr. al Colo- 
seului Oppler din Sinaia și al Restau
rantului Cantinei Fabricei de postav 

(14-13.) din Azu<ra.

La o
Spitalului Nr. 66 parter, i
Școiari în cuartir 
treaga mtreține^e.

Condițiuui favorabile, 
a-și însuși totodată limba 
si germană.

Nr. 342—1908.

Puhlicațiune,
Mercuri, în 9 Sept a. c. la 10 

oare a. m. se vinde în cancelaria 
subsemnatei administrațiuni pe ca
lea licitațiunei verbale 87 bnk. cali
tate bună de uBmi cu 12-13 m3.

Lemnele acestea zace la casa 
păduri la Timișul de jcs.

Prețul de Btrigare 20 cor. pe 1

Un învețător noastră din Fa
brică. Reflectantul să scie a preda învăță
mântul elementar românește, nemțește și 
ungurește, la circa 30—40 copii. Să fie 
însurat și român din Ardeal. Capătă cuar- 
tir cu 3 odăi, bucătărie și pivniță, lemne 
și iluminat. _

0fert9 cu pretensiune de salar înso
țite cu copii de pe testimonii și certificatțde 
capacitate să se adreseze la Administrațai

Societății Anonime 
fosta GOETZ & Co, 

(303,1—n.) in Tarcăii
lângă Peatra Neamț, România.

/ i/iil care es^e co

î ț ,’i mod și modern.
Vixl *1 ''0® iffl Se dupii 
B, u v t ■ NmH PB* snu» S \ \ numai inIrț® magazinul

Mj2S B. GOLDSTEIN, 
Confection re do corsete special-iate 

BRAȘOV, Strada Vă mei Nr. 21 
121’6,3—1-2.)

din ș tra de lemn, ridicată în Târgul grâului, în localitățile 
cele nouă ale prăvăliei, rezidită din nou după planurile Arbi- 
tecților Schuller și Goldschmidt în

Târgul grâului și Strada porții
a avut loc acuma — în al 41-lea an al înființării acestei librarii. 

Aducâud aceasta la cunoștința On. public din oraș și pro
vincie, mă rog a mă onora și pe viitor cu sprijinul său prețios.

Gu toată stima

H. ZEIBNER.

Banca Națională a României
!

Conturi
Conturi

curente 
de valori

19.326,498
25.333,287

12.000,000
23 051 453

3.473,646 
276.120090

2.077,070
439 561

110.662 499
427.824 319

114.564,106
a s 1

Capital ........................................
Fond de rezervă.........................
Fondul amortis. imob. și material
Bilete de Bancă în circulațiune .
Profituri si pierderi....................
Dobânzi și beneficii diverse
Depozite de retras....................

Scomptul 5%
* Dobânda 5'/2°/o

«

i

® 3®
Abonamente Ia 

„Gazeta Transilvaniei11 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau Lunare.

„Gazeta Transilvaniei^ cu numărul â 10 filer! se 
vinde h zaraful Dumitru Pop, la tutungerii de pe parc.
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