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Decisiune ministerială provocatoare.
In discursul, despre care ani fă

cut amintire, eri la locul acesta, cosi
tele Apponyi, vorbind de aceea, ca coa
liția ar fi asigurat țării independența 
sa economică, s’an folosit de exemplu 
banal al căruței statului și s’a lăudat 
că ei, indepeudiștii, au îndreptat oiștea 
carului țării spre independență. „Am 
putea", adause el, să întoarcem carul 
în 2 minute, dacă s’ar afla pe un loc 
liber, dar el se află tocmai acum 
într’o strâmtoare și e deja foarte 
mult, dacă am putut da rudei carului 
o altă direcțiune, decât cea de pănă 
acum.

Ziarele ungurești fac în momen
tul de față, contemplările lor mai mult 
sau mai puțin ironice, privitor la 
„ruda carului" despre care a vorbit 
Apponyi. Noi vom lua cuvintele sale 
în serios, punându-le față în față cn 
nemărginita îngâmfare și netoleranțâ, 
ce o desfășură acest „apostol al păcii 
și al bunei înțelegeri" între popoare cu 
kalpac, cu pinteni și cu mustățile ră
sucite.

Dacă este adevărat, și în punc
tul acesta nu încape glumă, că carul 
statului ungar se află de prezent în
tr’o strâmtoare, atunci, trebue să se 
minuneze ori-ce om cuminte de în
drăzneala cu care ministrul unguresc 
a! instrucțiunii publice provoacă prin 
procederea și măsurile sale în cestiu- 
nea studiului Jimbei materne în școli, 
sentimentele cele mai gingașe ale Ro
mânilor și ale celorlalte naționalități 
nemaghiare.

Să luăm numai cazul cel mai re
cent, ce s’a relatat și a făcut deja 
turneul prin coloanele tuturor foilor 
din Ungaria, cazul cu predarea stu
diului rebgiunii la gimnaziul evange
lic reformat maghiar din Orăștie. E 
vorba de o deciziune a ministrului de 
culte și instrucțiune publică Apponyi

1 în fața pretensiunii conducătorilor nu
mitului gimnaziu, ca catecheții nema
ghiari dela această școală secundară 
să propună de aci încolo religiunea 
în limba maghiară.

Știm că catecheții români din 
Orâștie, V. Domșa și Dr. Preoția, au 
respins pret-ențiunea pe motivul, că 
limba noastră bisericească este cea 
românească- Intervenind conzistoriile 
la guvern, ministrul Apponyi, proto
tipul omului cult maghiar, a enunțat 
sentința sa solomonică. El face deo
sebire între predarea lucrurilor ce 
stau în legătură cu liturgia si între 
predurea altor lucruri, cari nu stau 
în legătură cu ea, precum e istoria 
biblică, istoria patriei, etc. Cele ce 
stau în legătură cu liturgia zice mi
nistrul, catecheții nemaghiari au drep
tul de a le preda în limba liturgică; 
toate celelalte sunt datori să le pre
dea în limba maghiară. In urma ace
stei deciziuni ministeriale, care încă 
nu s’a confirmat în mod oficial, dar 
care, nu ne îndoim, s’a adus așa cum 
scriu foile, a fost restrâns dreptul de 
a preda religia în limba maternă a 
cateclieților români, numai și uumai 
la predarea catechismului și a rugă
ciunilor (Tatăl nostru, Credeul, etc.)

Iată direcțiunea, ce o dă Apponyi 
rudei carului statului. Dacă nu este 
alta, decât care reiese și din dispozi
ția aceasta, pe care desigur el îusuși 
o desaproabă și o condamnă, dar a 
luat-o numai pentru ca să-și facă 
popularitate la massele partidului, 
care dă spre nenorocirea țării astfel 
de direcțiuni politice, atunci nu e 
modru de a mai spera, ca carul sta
tului să poată eși vre-odată, din strâm
toarea în care se j află, pe loc larg și 
liber.

Le-a spus’o de atâtea ori Mo- 
csary independiștilor, că nici teritoriu 
vamal separat, nici bancă națională, 
nici altceva nu le poate ajuta la in
dependență pe câtă vreme nu se vor

| împăca cu naționalitățile pe deplin. 
Calea pe care a apucat Apponyi, și 
din care voește acum să tragă cele 
mai estreme consecințe, dând o lo
vitură de moarte, chiar și studiului 

I de religia ne maternă a nemaghiarilor, 
I numai la împăcare nu va putea duce; 
și rezultatul va fi neîncunjurabil. 
Toate silințele ce și-ie vor da inde- 
pendiștii de a-se emancipa de Viena, 
vor rămânea zadarnice ear carul sta
tului se va înglodi și ÎDțepeni tot mai 
tare în strâmtoarea în care se află.

In ce ne privește pe noi Ro
mânii, isprava cea mai nouă a lui Ap
ponyi nu ne lasă și nu ne poate lăsa 

' indiferenți, sau si numai moi și ne- 
hotărâți. Aceasta e clar și învederat. 
De aceea ne mirăm cum loaia română 
din Orăștie, care a adus mai întâiu în 
publicitate cazul acesta, găsește, că acu
ma nu ne mai rămâne alta, decât „a ne 
acomoda planului de propunere a re- 
ligei, așa ca numai materialul liturgic 
să se predee". Ar fi trist dacă și con
zistoriile noastre ar fi de părerea acea
sta și s’ar mulțumi cu deciziunea 
ministerială, creând astfel un prece
dent din cele mai periculoase pentru 
limba oficială română a bisericei. 
Ori doară nu s’ar putea întâmpla, 
ca mâne poimâne acelaș Apponyi să 
vină și să zică, că nu ne mai per
mite corespondența interioare în limba 
română cu organele bisericești de
cât numai în cadrul strâmt al Ges
tiunilor, ce privesc afaceri rituale și 
liturgice ?

Pe această pantă putem ajunge 
cu timpul așa departe, ca să consi
derăm de norocire, dacă Apponyi sau 
urmașii lui ne vor permite să predăm 
și să corespondăm și numai în limba 
maghiară. Conzistoriile noastre să se 
gândească dar la consecințe și să 
nu uite, că înainte cu 60 de ani, 
când nu erau nici care cu abur, nici 
fire electrice, nici telefoane, nici me- 
tropolii românești, nici națiune română

recunoscută de Europa, conzistoriile 
române purtau alt limbagiu și desfă
șurau altă energie pentru apărarea 
limbei și a naționalității românești!

0 imposantă adunare poporală româ
nească s’a ținut Duminecă în fruntașa co
mună Otlaca (comitatul Aradului), la care 
au participat vre-o 3000 de Români în 
frunte cu deputății naționaliști Dr. 1. Swcw 
și Dr. Stefan Pop. Adunarea, în care au> 
luat cuvântul d-nii Dr. Suciri, Dr. Marșieu, 
fost candidat la ultimele alegeri în acest 
cerc, Dr. Stefan C. Pop și Dr. Lazar Po- 
povici (Viena), a votat o moțiune, expri
mând încredere deputațiior naționaliști. Cei 
întruniți au mai încredințat pe dep. Dr. 
Suciți, ca să înainteze dietei o resoluțiune 
privitoare la înarticularea cât mai urgentă 
în lege a votului universal, secret și pe 
comune.

Moștenitorul tronului la Maj Sa Mo- 
liarchul. Din Ischl se anunță, că archidu- 
cele Francisc Ferdinand sosește mâne la 
Ischl la invitarea specială a Maj. Sale. In 
aceiași zi Maj. Sa va primi în audiență si 
pe ministrul de externe bar. Aehrenthal. 
Se crede că în aceste audiențe se vor des- 
bate mai multe afaceri, cari privesc poli
tica externă a monarchiei.

Baronul Burian la Maj. Sa Monarchui. 
Ministrul comun de finanțe bar. Burian, 
care este totodată și șeful administrației 
din Bosnia, a fost primit alaltăeri în au
diență de Maj. Sa Monarchui. Despre de
cursul acestei audiențe ministrul Burian 
s’a exprimat față de un ziarist în urmă
torul mod. Audiența mea n’are un carac
ter politic neobicinuit. In fiecare an am 
raportai în ajunul călătoriei mele în Bos
nia Maj. Sale despre afacerile curente și 
prin urmare nu trebue să se facă vre-o 
combinație în legătură cu audiența mea.

Cercurile bine inițiate în cele poli
tice sunt informate, că ministrul Burian a 
presentat Maj. Sale un raport amănunțit 
despre budgetul comun și despre afacerile, 
cari privesc administrația Bosniei.

întrevederea Sturdza-BOlow. Din Nor- 
deney se anunță, că prim-ministrul Ro
mâniei a sosit aci eri spre a vizita pe can-
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Moartea și nemurirea.
Fragment dintr’un studiu asupra filozofiei lui 

Schoppenhauer de M. Strajanu.

I.
Prima cunoștință, la care ajunge 

omul, când cugetă asupra ființei sale, este, 
că esența ei nu poate fi atinsă prin des
compunerea organismului, numită soarte. 
Nașterea și moartea sunt două fenomene 
esențiale ale vieții, fără cari n’ar putea 
exista, întocmai cum două condițiuni inevi
tabile ale ei sunt nutrirea și deșertarea 
organizmului în fiecare zi: una pentru a 
hrăni și a reînoi neîncetat organismul și 
a întreținea viata, alta pentru a face cu 
putință această lucrare. In această privință 
e foarte mare asemănare între o mașină 
mecanică și între organismul animal sau ' 
cel vegetal: zic asemănare, iar nu analogie, 
pentrucă alta e puterea, care pune în miș
care mașinele mecanice, și alta a organis
mului viu: una e d. e. electricitatea sau 
puterea de expansiune a aburilor, alta e 
puterea de viață: una lucrează din afară, 
alta din lăuntru.

De aci urmează, că tot așa de puțin 
trebue să regretăm organismul devenit 
cadavru ca și eliminarea resturilor lui pe 
fiecare zi. Și a dori prelungirea existenței 
individuale peste marginile hotărîte ei de 
natură, este tot așa de nefiresc ca și a

dori neschimbarea materiei care reînoește 
corpul. Iar îmbalzamarea cadavrelor, pri
vită din acest punct de vedere, devine 
chiar ridiculă. Firească și necesară e îm- 
mormântarea, și încă mai necesară e cre- 
mațiunea; ea ar fi de preferit din toate 
punctele de vedere, igienice și morale; 
singur riscul de a îmmormânta un om încă 
viu, cum se întâmplă uneori în caz de le
șin sau de moarte părută, ar fi de ajuns, 
ca să ne îndemne a reveni la vechia da
tină a anticității, care se practică și astăzi 
în Orient, și care a început a se reintro
duce și în Europa. Onorile religioase, cari 
se l’ac cu acest prilegiu, au altă însemnă
tate; ele privesc ființa veșnică a omului, 
iar nu corpu), care i-a servit ca mijloc 
pentru aparițiunea ei vremelnică în această 
lume.

Ceeace pierde omul prin moarte este 
numai conștiința individualității sale, care 
o pierde și în somn în fiecare zi. Deose
birea e, că la deșteptarea din somn con
știința individuală se aprinde din nou și 
leagă prezentul cu trecutul și viitorul 
nostru; pe când după moarte ea este în
locuită cu conștiința universală și, în prima 
linie, a semenilor contimporani și a urma
șilor, ăi astfel viața are asigurat totdeauna 
prezentul, singura formă și singurul punct 
real al existenței. Trecutul și viitorul 
sunt numai închipuiri ale imaginațiunii; 
ele nu există decât în fenomenul trecător 
al inteligenței individuale.

De unde vine dar frica de moarte

înăscută fiecărui individ, om sau anima), 
la vederea morții? Pentru ce moartea, 
acest musaget al filozofiei, fără care ea 
poate nici odată nu s’ar fi născut, e pri
vită ca cel mai mare din toate relele 
vieții ? Cauza este acea iluziune intelectu
ală, numită în literatura vedică vălul amă
gitor al Maiei, care face pe fiecare individ 
să identifice organismul său, în care se 
individualizează pe un minut voința de a 
trăi, cu însăși aceasta putere, pe care o 
crede nemărginită în el însuși; și confun
dând »fenomenul« cu slucrul în sine«, so
cotește ființa sa cu totul deosebită de 
alte ființe și de restul naturei. Privită ast
fel, e foarte natural ca omul să se înspăi
mânte la ideea morții, în care el vede to
tala sa nimicire. Tot din această cauză 
tremură și animalul la vederea ei.

De aci vine și vrednicul de însemnat 
fenomen psichologic, că omul rămâne ne
păsător la idea, că o veșnicie înteagă îna
inte de a se naște, el n’a existat; dar se 
înfioară închipuindu-și, că n’are să mai 
existe după moarte. »Nu de moarte mă 
cutremur, ci de veșnicia ei«, zice un poet 
al nostru. Dacă aceasta temere ar fi înte
meiată, ar urma s’o simțim și pentru ne- 
existința noastră anterioară. Insă adevă
rata noastră ființă, precum n’a început 
odată cu nașterea sau cu plăsmuirea cor
pului nostru, așa nu va înceta cu des
compunerea lui.

Rătăcirea, din care se naște frica de | 
moarte, se poate asemăna cu iluziunea 1

despre apusul soarelui, care totdeauna stă 
și luminează, și numai privit din punctul 
nostru de vedere răsare și apune ; sau se 
poate asemăna iar cu iluziunea, că punctul 
globului pământesc, pe care stau eu acum, 
e cel mai înalt, și că, părăsindu-1, am să 
alunec și să cad în prăpastie ; dar toate 
punctele globului sunt egal de înalte și 
fiecare ini-ar putea asigura tot așa de bine 
existența.

Problema cea mare este aci, să știm 
înfrâna lăcomia și aspirațiunile fără mar
gini ale egoismului, și să ne știm înălța 
la acel mod de vedere generos și sublim 
al resignațiunii, de unde să privim vieața 
noastră ca identică, cum este aievea, cu 
viața universală și în prima linie, cu viața 
speciei și a neamului nostru.

Natura, născătoarea noastră, ne este 
și în această privință cea mai bună povă- 
țuitoare. Ea vorbește din inimă fiecărei 
ființe, și glasul ei este glasul înțelepciunei. 
Animalul necuvântătox’ nu cunoaște moar
tea și nu simte frica ei, decât când o vede 
amenințătoare înaintea sa. Fără știre de 
trecutul și viitorul său, de începutul și 
sfârșitul individualității sale, el trăește ca 
și cum existența sa ar fi vecinică ca în
săși natura. Această liniște și siguranță 
i-o turbură omului ideia morții, însă și lui 
numai când o vede sau când se gândește 
la moarte-, pe care mintea lui, neluminată 
de o reflexiune sau de o conștiință mai 
înaltă, nu i-o poate esplica. Traiul omului 
nu s’ar deosebi de al celui osândit la
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■celarul de Biilow. Căpitanul vonSchwartz- 
koppen a salutat pe d-nul Sturdza la so
sirea sa la Nordeney în numele cancelarului 
Biilow. Primul ministru Sturdza a pri
mit invitația la dejun la vila principelui și 
a principesei de Biilow. După prânz can
celarul și d-nul Sturdza au avut o lungă 
convorbire.

Evenimentele din Turcia. Bulgarii din 
Turcia speră, că vor avea opt scaune de 
deputați în Macedonia și în vilaetul din 
Adrianopole.

— După rapoartele sosite din Macedo
nia, pacificarea în cele trei vilaete se sta
bilește nu numai din cauza impresiei fă
cute asupra populațiunilor prin acordarea 
Constituției și prin importanța libertăților 
câștigate, dar mai cu seamă în urma ho- 
tărârei comitetului tinerilor turci, care a 
oprit în fiecare sat să se dea bandelor ori 
ce ajutor, sub pedeapsă de a vedea satul 
încriminat redus în cenușă. Din aceste ra
poarte rezultă, că vechile comitete n’au 
fost disolvate, ci au fost transformate în 
organizațiuni pașnice spre a pregăti ale
gerile și spre a face propagandă.

Revoluția în Persia. O telegramă din 
izvorgerman anunță, că Nasr es Saltanah 
a sosit la Taebris.

După ordinul șahului el a trecut trupele 
în revistă. In acel moment revoluționarii 
ăr fi atacat trupele șahului. Revoluționarii 
erau comandați de Satar-khan, șef al unui 
partid în parlament.' Se spune, că 800 de 
oameni au fost omorâți. Lupta continuă. 
In oraș foametea ar fi amenințătoare. Mul
țimea de evenimente grave.

Serbările culturale dela Oravița.
Oravita, 31 Aug. n. 1908.

Propunerile primite.
In ședința a doua d-1 Dr. V. Bra- 

nisce a prezentat, precum v’am comunicat 
în corespondența anterioară, un raport de
taliat privitor la cenzurarea raportului co
mitetului societății pentru fond de teatru 
român. De încheiere a prezentat 15 pro
puneri, cari au fost toate primite. Cele 
mai importante din aceste propuneri sunt 
următoarele:

Adunarea ia act, că în acest an al 
văduviei scaunului presidial a condus afa
cerile societății vice-presidentul V. Onițiu, 
căruia i se votează mulțumită protocolară 
pentru tactul, prudența și zelul, cu care a 
condus afacerile societății.

5

Aprobă lucrările comitetului, prin cari 
de o parte s’au dus îndeplinire concluzele 
adunării generale din anul trecut, de altă 
parte s’au continuat lucrările pregătitoare 
amăsurat planului de acțiune în vigoare.

Pentru mai clară și mai precisă evi
dență a afacerilor pertractate și rezolvate 
în ședințele de comitet în decursul anului, 
să se enumere în viitor în raportul comi
tetului în detail singuraticele afaceri și 
modul lor de rezolvire, după cum s’au per- 
tractat în ședințele comitetului. In special 
atât ajutor material cât și moral să se 
acordeze numai acelor nizuințe aparțină
toare sferei societății, cari corespund in- 

moarte, dacă el ar simți în tot minutul 
groaza morții, cum simte instinctiv nemu
rirea adevăratei sale ființe. Rațiunea ome
nească și aici se arată inferioară și mai 
slabă decât simțământul, care este glasul 
intim al naturei.

Insă rațiunea, precum este în om is- 
vorul fricei de moarte, așa tot ea îi dă 
leacul în contra ei. Acest leac este religi- 
unea sau metafizica, care pentru omul ne
instruit se află în dogmele religioase, în 
Biblie, în Vede, sau în Coran, iar pentru 
cel cult în cugetarea filosofică. Două ade
văruri principale formează fundamentul 
tuturor sistemelor religioase ca și a celor 
filosofice, esprimate în fiecare sub câte o 
formă proprie ei : nemurirea suflehilui, — 
luat aci în înțeles religios, analog cu cel 
metafizic, iar în înțelesul psihologiei em
pirice, — și originea lui din puterea su
premă, care a zidit lumea și care însufle
țește toate ființele. De aici trebuința și 
cultivarea religiunii și, pe o treaptă mai 
înaltă de cultură, a filosofiei la fiecare 
popor.

La acestea Schopenhauer adaugă ca 
leac în contra fricei de moarte, și dogma 
pesimistă, comună sistemei sale cu budhis- 
mul și cu creștinismul medieval, că viața 
e un rău, e numai suferință, și nevrednică 
de a fi trăită. Dar, cum recunoaște însuși, 
acest e un slab argument pentru cine simte 
în sine puterea de viață și plăcerea de 
a trăi. 

tereselor de viață a poporului, sunt mo
rale și libere de veleități păgubitoare su
fletului poporului.

Ia la cunoștință angajarea d-lui Aurel 
P. Bănuțiu, amăsurat planului de acțiune, 
în mod provizoriu pe un an ca conducă
tor al mișcării noastre artistice cu salar 
de 2400 coroane și spese de călătorie, 
având a i se da locuință liberă în legătură 
cu biroul societății, iar până la instituirea 
acestui birou să se reboniflee cu bani de 
cuartir în suma de 400 coroane la an.

Invită comitetul să caute a institui 
un birou stabil al Societății, unde să se 
plaseze biblioteca, arhiva și eventualele 
colecții ale Societății în mod sistematic și 
sigur.

Pentru o bursă, taxe de înscriere ale 
bursierului și ale eventualilor ajutorați sta
bilește suma maximală de trei mii coroane 
în budget, care nu este permis a se de
păși. In suma aceasta nu se socotesc spe
sele eventuale ale conducătorului artistic.

In special pentru sprijinirea editări
lor de melodii poporale (cântece și dan
suri) se pune la dispoziția comitetului 
suma de cor. 600, având a se da 300 cor. 
d-lui loan Vidu, care în schimb se anga
jează a scoate în editura proprie 100 pag. 
tipar melodii poporale, având a pune 10 ex. 
la dispoziția comitetului pbntru spijinirea 
altoi’ edituri de natura aceasta.

Pentru continuarea experimentelor cu 
fonografele societății, se pune la dispoziția 
comitetului suma de 200 coroane.

Decide continuarea publicării tablou
lui statistic despre mișcarea teatrală, iar 
în scopul întregirei datelor să se publice 
de patru ori la an apeluri prin ziare, cu 
rugarea ca programul tuturor reprezenta- 
țiunilor teatrale să se trimită în câte un 
exemplar la adresa secretarului societății. 
Asemenea apeluri să se trimită an de an 
și Ia adresa tuturor societăților noastre 
cunoscute, despre cari se presupune că 
aranjează asemenea reprezentații.

In scopul înmulțirei membrilor socie
tății, să se facă declarații, prin cari, ceice 
se înscriu, se obligă a solvi cel puțin în 
decurs de 3 ani taxa de membru, iar ce
lor ce doresc să se înscrie ca membrii fun
datori și pe viață, să li se atragă atențiu
nea, că amăsurat statutelor pot solvi ta
xele în rate corăspunzătoare în decurs de 
10 ani.

Adunarea Societății pentru fond de 
teatru român decretează în puterea §-lui 
12 din statute formarea și organizarea de 
^Comitete filiale*  »pentru promovarea sco
pului Societății*,  în diferitele centre de po
pulație românească din țară, fie în orașe, 
fie în sate. Comitetele filiale se vor com
pune după împrejurările locale de cel pu
țin 3 și cel mult 9 persoane, însuflețite 
pentru cauza teatrului, cari ori că însăși 
vor face parte și din trupa de diletanți, 
ce se va constitui în acea localitate, ori 
că iau numai sarcina a conlucra la consti
tuirea de asemenea trupe de diletanți, în 
orașul lor și jur. Comitetele filiale se vor 
înființa, unde e trebuință, sub conducerea 
directorului artistic al societății, ori a unui 
membru al comitetului.

Problema comitetelor filiale este : a) 
de a se înscrie membrii noi pentru socie
tate și de a încassa taxele ; b) de a aranja 
reprezentațiuni teatrale, concerte, confe
rințe, excursiuni și de a iniția ori propune 
mijloace și dispozițiunî pentru >promova- 
rea scopului Societății*  în genere, precum 
și in special în ce privește ținutul, unde 
funcționează acele comitete filiale; c) dea 
face comitetului central raport despre ac
tivitatea lor, de două-ori în Decemvrie și 
Iunie.

Comitetelg filiale vor sta sub condu
cerea secretarului societății. Se observă, 
că în mod cuvenit are să se atragă luarea 
aminte, că membri ai acestor comitete nu 
numai că pot fi și femei, înscrise ca mem
bri ai Societății, dar este chiar de dorit- 
ca la aceste lucrări ale Societății să ne 
dea concursul sau eficace și femeia ro
mână*.

/. /. /.

La cestiunea tinerimei universitare.
La cestiunea tinerimei noastre universitare, 

ce se discută, de o bucată de vreme de unii uni
versitari în coloanele foaiei noastre, am mai primit 
și dela un teolog absolvent din Blaj un articol 
lung. Dăm loc aici părților mai de căpetenie din 
acest articol, în care autorul ia parte la această 
discuție. După o scurtă Introducere zice :

Dacă între studenții noștri sunt chiar 
mulți, la cari se potrivește ce a scris un 
student (P. Suciu) în »Unirea« nr. 16 din 
1908, încă totuși nu urmează să fim prea 
pesimiști. La dreptul vorbind trebue recu
noscut că, în asemănare de esemplu cu ti
nerimea maghiară, studenții noștrii sunt 
mai harnici și mai buni. Cu aceasta au 

datina să se scuze tinerii noștrii. Dar în 
zadar, răul există și trebue să-l recunoa
ștem întâiu noi tinerii, și să ne smulgem 
din ghiarele lui.

In ce privește originea răului, sub
scriu părerea fratelui A. Dobrescu, că adecă 
partea cea mai mare să i-se atribue me
diului dela universitate. Creșterea în fa
milie nu e de vină, cu puține escepții și 
greșit afirmă S. C. Dan contrariul! Amin
tesc aici cuprinsul schiței d-lui A. Ciura, 
în care un tată țăran merge la oraș, unde 
are un băiat la universitate, care îi mâncă 
banii mulți câștigați cu trudă și acolo îl 
află pe fecior unde nici nu visa — în 
cârciumă benchetuind. Cât de puține știu 
părinții din faptele fiilor lor, cari dacă le-ar 
ști, de sigur nu ar fi așa purtarea stu- 
dențimei cum e astăzi. încât pentru școala 
atât cea medie cât și cea superioară, nu 
pot fi învinuite decât în înțelesul pe care 
îl vom espune mai jos, când adesea s’ar 
afla între profesori de aceia (sunt nu-i 
vorbă) cari cu fapta ori chiar cu sfatul 
corump tinerimea.

Pe lângă ori ce mediu rău, fie străin, 
fie românesc, în care ajunge un tânăr uni
versitar, cauza de frunte a neajunsurilor 
care nu s’a amintit în discuția de pănă 
acum decât per tangentem, este, cred eu, 
lipsa de caracter moral tare la mulți din
tre tinerii noștrii. Lipsindu-i acesta un 
tânăr se strică și în mediul cel mai ro
mânesc și nu numai în cutare oraș jidovit 
ori în mediu strein. Tot aceasta e cauza 
apoi, că acei tineri nu-și fac datorința, fură 
timpul, înșală pe părinți, nu-și iubesc bi
serica nici neamul și ajung a fi membre 
putrede ale organismului național.

Sunt adânc convins de ceea ce zic, și 
cred că-mi va da dreptate ori cine, care 
se interesează serios de aceasta și judecă 
cumpănit. Au cuvântul de altfel bărbații 
cei culți ai neamului, la cari apelez și eu 
și-i rog cu fratele Dobrescu ca să vor
bească.

Eu nu aflu deosebire între tinerii răi, 
când sunt la școale medii și când sunt la 
universitate. Deosebire e numai în mediu, 
răul e același și mai ales originea lui e 
aceeași. Nu se pot alege oameni harnici 
și folositori pentru neam, din tineri imorali 
cu purtare dubie, necurati în vorbe și fapte, 
leneși, cari își bat joc de biserică și reli- 
giune, disprețuesc ori ce vorbă cuminte și 
așezată și nu iau în samă sfaturile bune, 
ci lucră cum îi taie capul și merg unde 
îi duce pofta, cari, fără ca să cerce a în
frâna pornirile cele rele și animalice din 
om,' din contră dau frâu liber acestora, nu 
iubesc cartea și ocupația serioasă numai 
de silă, nu simt plăcere la lucru, ci le fac 
toate, fiind-că așa face lumea, nu din con
vingere lăuntrică, adecă fără nici un ideal.

...Noi nu ne prea batem capul ca să 
ne câștigăm o educație sănătoasă, nu prea 
cetim lucruri bune, chiar cei mai buni 
dintre noi cred că e de ajuns dacă își de
pun esamenele și ajung curând la pâne. 
Cu aceea nu ne prea batem capul, să ne 
formăm noi înșine caractere tari și mo
rale. Așa de es. câți dintre frații tineri 
au cetit conferințele pentru inteligenți ale 
lui »Prohaszka«, traduse în românește în 
primul rând pentru noi de cătră Dr. E. 
Daianu? In acestea se espune așa de fru
mos credeul unui creștin cult și modern.

Sunt convins din tot sufletul, că 
dacă frații tineri universitari, ar urma 
înainte de toate principiile legii creștine, 
(după spiritul ei și nu după literă!) ar 
cerceta biserica, s’ai- mărturisi și cumineca 
mai des (»Dacă ar gusta cineva din isvo- 
rul acesta nu va însetoșa nici odată*!),  
atunci răul de care vorbim ar dispărea 
numai decât. Căci nimic nu ne poate în
demna mai tare la împlinirea datorințelor, 
la avânt spre cultură, spre tot ce e nobil 
și frumos și a ne desface de cea ce e 
urât și josnic — decât de vom urma lui 
Hristos.

Eu nu-s în stare să o arăt asta în 
mod destul de convingător, dar îl rog pe 
unul fiecare, ca să judece nepreocupat 
lucrul și-l asigur, că va recunoaște ade
vărul ziselor de mai sus. ITn motiv, care 
în deosebi trebue să-l îndemne pe un tinăr 
român la o viață creștinească, îl află și în 
respectul pe cari îl datorește pentru pă
rinții și strămoșii săi, și pentru credința 
la care poporul nostru ține atât de mult. 
Durere însă, să găsesc astăzi tineri români 
și încă de aceia cari îs socotiți între cei 
mai aleși, cari își uită de aceasta căci ei 
cred, că așa vor trece de oameni culți în 
înțelesul modern al Cuvântului, și unii 
chiar publice în ziare arată cât de puțin 
dau pe credința creștină a părinților și a 
poporului din care au eșit (vezi >Țara 
noastră*  din Sibiiu an. 1908).

Știu, că mulți vor zimbi disprețuitor 
la cetirea acestor șire, căci alta e părerea 
care domnește în lume și vor zice, că le-a 
scris de sigur un >fariseu*,  >jezuit clerical*,  

>reacționar*  îngust la judecată și neum
blat în lume.

O fraților, cari veți zice astfel, des- 
faceți-vă de prejudicii și nu vă amăgiți cu 
vorbe, pe cari nu le înțelegeți bine, uita- 
ți-vă la soartea omului și la destinația lui, 
uitați-vă la popoarele de azi și la celea 
din trecut, cari cu atâta îs mai fericite, cu 
cât urmează mai mult principiile lui Hris
tos. Rog pe acel frate dintre tinerii uni
versitari, care va crede, că eu exagerez, 
să cetească articolele apărute în cestiunea 
aceasta în »Convorbiri literare*  din anul 
trecut și articolele — în deosebi acele în
titulate ^înviere*  de Aurel C. Popovici — 
apărute în anul acesta în >Sămănătorul«.

(Va urma).

Muzeul zoologic.
București, 18 August 1908.

De două luni capitala României e în
zestrată cu un muzeu zoologic organizat 
după toate cerințele științei moderne.

Joia, Dumineca și în toate zilele de 
sărbătoare ori cine poate admira în pala
tul nou din capul șoselei aproape tot ce a 
putut să trăiască în natură dintre viețui
toarele animale cari se pot ști azi pe fața 
pământului sau chiar și dintre acelea cari 
au fost odată (între cele de azi lipsesc 
cele domestice).

împărțirea lor pe clase, pe familii, 
ordine, etc., apoi prezența aproape a tutu
ror speciilor întregi ca și în schelet; ară
tarea felului lor de viață și chiar de des- 
voltare, începând dela embrion ; împărțirea 
metodică și rațională a tuturor elemente
lor unei familii sau a unui ordin (arătân- 
du-se locul de viață al fie-cărei specii) — 
toate acestea ridică muzeul de zoologie 
dela șoseaua Kisselef la înălțimea ori-cărei 
instituțiuni similare din țările apusene — 
și sunt tot-odată o dovadă pipăibilă de 
munca de înzestrare și organizare depusă 
de d. Antipa, căruia în prima linie Româ
nia îi datorează acest muzeu.

*

In etajul de sus sunt insectele, pasă
rile și animalele inferioare, iar în încăpe
rile largi de jos sunt celelalte animale, 
împărțite pe familii și ordine cu specii atât 
de variate și rare! In stânga la întrare 
întâlnești ^colecția*  foarte bogată a mai
muțelor, rudeniile noastre foarte îndepăr
tate după teoria lui Darwin și chiar după 
afirmările adevăratei științe din vremea 
noastră.

Seria rumegătoarelor ocupă de jur 
împrejur aproape o sală întreagă, pe care 
o străbate prin mijloc de-alungul scheletul 
uriaș al unei balene.

Ordinul Cheiropterelor reprezintă o 
serie nemăsurat de bogată de »lilieci« ai 
altor regiuni și foarte multe varietăți de 
lilieci cari trăesc prin părțile noastre și 
totuși necunoscuți nouă. Urmează apoi 
strania arătare a unei societăți alese din 
ordinele Insectivorelor, Rozătoarelor, Ne
dințatelor și mai cu seamă al Marsupiale- 
lor sprintene și elegate.

In piatră sau în alte minerale se pot 
vedea apoi și câteva fosile de prin dife
rite ere.

Dar de bunăseamă cea mai bogată și 
cea mai frumos orânduită este partea 
aceea care cuprinde, în etajul de sus, clasa 
pasărilor, iar jos Amfibiile și Reptilele (cea 
mai mare parte în spirt).

Pentru studiul anatomiei (în deosebi 
la animalele mai mici) se găsesc secțiuni 
făcute pentru a arăta vederii. centrele ner
voase cu legătura dintre ele, aparatul di
gestiv, respirator, circulator, etc., iar pen
tru studiul familiei insectelor (neprețuit 
ajutor pentru specialist) sunt numerotate 
deosebitele stări ale metamorfozei.

Se înțelege că e însoțită de un nu
măr fiecare specie, iar de număr și de nume 
speciile mai mari — și numai cataloagele 
mai lipsesc ca să poți privi în toată lumina 
aceea ce se adăpostește în palatul dela 
șosea. M.

ȘTIRILE ZILEI.
— 20 August v.

Vizita regelui Garol la curtea aus
triacă. >N. Fr. Presse*  anunță, că vizita 
pe care Regele Carol o va face la 20 Sep
temvrie la Viena, împăratului Francisc 
Iosif, spre a-1 felicita pentru jubileul de 
60 de ani de domnie, n’a fost contraman
dată. Prin urmare dacă starea M. Sale va 
permite, vizita va putea avea loc. Cu oca
zia prezenței Regelui Carol Ia Viena — 
adaugă >N. Fr. Pr.« — se va fixa pro
gramul vizitei, pe care Alteța Sa Imperială 
archiducele Francisc Ferdinand moșteni
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torul tronului austro-ungar și-a propus a 
o face Regelui României la 5 Octomvrie.

Populația României în 1907. Serviciul 
statisticei generale din ministeriul dome
niilor a alcătuit un tablou de mișcarea po- 
pulațiunei în România pe ahii 1902—1907, 
din care extragem următoarele cifre : Me
dia mișcărei populației pe cinci ani 1902 
—1907, este după cum urmează: Cifra 
probabilă a populațiunei este de 6,389,200 
locuitori; căsătorii 56,021; divorțuri 1645 ; 
născuți 252,140, din cari 130,033 băieți și 
122,107 fete ; morți 160,183, din cari 83,978 
bărbați și 76,205 femei ; creșterea popu
lației 91,957. Mișcarea populației numai pe 
anul 1907 se prezentă astfel: Cifra pro
babilă a populațiunei este de 6,684,265; 
căsătorii 70,263; divorțuri 2167 ; născuți 
274,487, din cari 140,789 băieți și 133,698 
fete; morți 175,794, din cari 92,718 băr
bați și 83,067 femei. In acest an populația 
a crescut cu 98,693 suflete.

0 nouă tipografie în Salonic. D-1 Ni
colae Bațaria trimis din partea comite
tului junilor turci din Salonic a cumpărat 
în Budapesta o tipografie frumoasă și 
bine asortată în preț de 40,000 coroane. 
Tipografia va avea o mașină rotativă, pe 
lângă o mașină comună și caractere pen
tru limbile română, turcă, bulgară, fran
ceză. Tipografia nouă se instalează în săp
tămânile aceste în Salon’c și va tipări un 
ziar cotidian turcesc și o foaie săptămânală 
românească ^Deșteptarea».

Necrolog. In Hațeg a încetat din viață 
în 30 August, loan Balas asesor de tri
bunal în pensiune în etate de 97 ani. în
mormântarea are loc astăzi. Odihnească 
în pace !

Moartea unui român macedonean în 
America. Vineri în 14 August tânărul Van- 
ghele Dimitri, român macedonean locuitor 
în Newark, O. pe când lucra la o tocilă 
în fabrica de sobe, s’a spart tocila și o 
parte l’a lovit în cap, retezându-i o parte 
din creștetul capului. In o clipă a fost 
mort. El este de Ioc din comuna Molo- 
viste, bine cunoscută ca un centru mare 
aromânesc. EI are aci un frate și un un- 
chiu. Perderea lui este regretată de toată 
colonia românească de aici, deoarece de
cedatul era un tânăr foarte iubit de toți 
cari îl cunoștiau. El a plecat din casa pă
rintească de 5 ani și tocmai voia să se 
ducă în patrie, unde auzise că li-se croește 
o soarte mai bună, după acordarea con
stituției.J

Dfi-ale canalizării. Săptămâna viitoare 
se vor începe lucrările de canalisare în 
strada Prundului.

Un asasinat în Rodna-vechie s’a în
tâmplat Sâmbătă în 29 a. c. din chiar 
senin. Lemnarii Sandor Gâspar (de 36 ani) 
și Matyas Rusz (de vreo 26 ani) amândoi 
unguri neaoși, și însurați, au început a se 
dușmăni din pricină, că lui Matyas, care 
era mai bun lucrător, i-s’a dat zilele tre
cute o lucrare, la care râvnia și Găspar 
Sandor. Sâmbătă seara aflându-se amândoi 
rivalii (și cu alții) în cârciuma lui Simon 
Karacsonyi, când Matyas ieși afară, spre 
a-și face trebuințele fizice, Sandor însoțit 
de alți doi soți, se luă după rivalul său 
și după ce îi administrează o lovitură pu
ternică la cap, cu un pietroi, Sandor îi 
spintecă burta și cu o lovitură la inimă, 
îl omorî pe loc... Asasinul s’a predat sin
gur autorităților, care continuă cu cer
cetările.

Dacă asasinatul s’ar fi făcut între 
români orășelul ar fi răsunat de huidueli 
și insulte triviale la adresa sălbatecului (?) 
valah ! Așa însă e liniște nemeșească! — 
■Coresp.

Problema aviațiunei rezolvată de un 
Ofițer român. D-1 locotenent Rodrigue Go- 
liescu, din artilerie, adjutantul d-Iui ge
neral Warthiadi, s’a întors dela Paris, unde 
a obținut brevetarea unui aeroplan con
struit de d-sa. Acest aparat este bazat pe 
legea dinamică a zborului păsărilor, lege ce 
a fost adusă la cunoștința Academiei de 
științe din Paris, care a și luat’o în cer
cetare. După părerea d-lui Goliescu, sborul 
pasărilor ar fi rezultatul unor mișcări spe
ciale ale aripilor, iar nu al cunoscutei 
bătăi din aripi, care nu are decât o în
semnătate secundară. Aparatul d-sale amin
tește forma scheletului unei pasări, pre
văzut cu două aripi mari; el nu are ne- 
voe, ca aeroplanele, cunoscute pănă acum, 
de a cheltui energie pentru a aplana; ci 
aceasta rămâne a se întrebuința numai 
pentru obținerea mișcărilor de propul- 
siune, de unde o mare economie de ener
gie și evitarea unei supra-încălziri a mo
torului — inconvenient mare — pe care 
aviatorii nu l’au putut suprima pănă acum. 
Aparatul ar cântări numai 300 kilograme 
cu .om cu tot, pe când pănă în prezent 

cel mai ușor aeroplan cântărește cel puțin 
600 kilograme. Prețul este deasemenea 
redus la jumătate, mașina costând apro
ximativ 30,000 lei. O casă mare dm Franța 
s’a și oferit să ia asupra sa construirea 
aparatului.

Ull furt îndrăsneț. O telegramă din 
Ischl anunță, că piatra de fundațiune a 
spitalului ridicat în memoria împărătesei 
Elisabeta a fost dată la o parte de niște 
indivizi rămași necunoscuți, iar caseta con
ținând documentul semnat în ajun de îm
părat, cu ocazia ceremoniei punerei pietrei 
fundamentale, precum și monede în va
loare de 36,000 cor. au fost furate.

Pentru balonul Zeppelin. Se anunță 
din Stuttgard că suma întreagă a dona- 
țiunilor făcute pănă acum pentru fondul 
Zeppelin se ridică la trei milioane de 
mărci.

Tinerimea romană din Valea Alraa- 
ȘUlUÎ si jur învită la petrecerea cu dans 
ce o va aranja cu ocasiunea sfințirei nouei 
cruci în Cuteniș (KOkenyes) p. u. Nagy- 
Almâs în 6 Septemvrie 1908 în școala lo
cală gr. cat. Venitul curat este destinat 
pentru sporirea fondului orfanotroflului 
din Blaj.

Și-a omorât copii ca să ajungă în 
ralu. Un farmer din orașul Los Angelos (Ca
lifornia) atât s’a ocupat cu biblia și cu 
cărțile bisericești, pănă și-a pierdut min
tea. Ia venit în cap că numai așa va a- 
junge în raiu, dacă va jertfi lui Dumnezeu 
pe cei doi copii ai săi după cum cetise el 
în biblie, că au făcut și alții. Deci a luat 
securea, și a ucis pe loc din două lovi
turi, pe fiul său de 16 ani și fata lui de 
14 ani. Pe urmă și-a tăiat gâtul cu un 
briciu. El comandase înainte trei sicrie și 
trei cruci.

In Bitolîa s’a întemeiat o societate 
filarmonică românească »Doina«, al cărei 
scop e înființarea unei fanfare în acei 
oraș. Președintele de onoare al acelei so
cietăți e d-1 Cosmuiei, profesor la liceul 
român din localitate.

Recolta de prune în România după 
relațiile primite la ministerul de domenii, 
va fi anul acesta extraordinar de abon- 
dentă, așa că pe lângă vin va fi în abon- 
dență și țuică. In ultimii 12 ani nu s’a 
înregistrat nici o recoltă mai bogată.

înviat din morți. Ziarele din New-York 
anunță un cas foarte interesant. Un om, 
care fusese declarat mort, a fost readus 
la viață peste trei minute prin adminis
trare de stricnina și practicarea respira- 
țiunei artificiale. Inima omului încetase de 
a mai bate și era neîndoios că bolnavul 
murise. Medicul care-1 căutase, însă dorind 
să facă o experiență, îi administrase o 
doză de stricnină. Se știe că stricnina e 
întrebuințată adesea în cazuri de paralizie.

„Mu am nici in clin nici in mânec*.

*) O explicare analoagă a dat de altfel 
și poetul nostru Coșbuc. — Red.

Această frasă se folosește des în vor
birea și scrierea românească. Cei mai mulți 
scriu greșit >nu am nici în clin nici în 
mânecă».

Spre orientare servească cumcă nu
mai zicerea în forma scrisă la începutul 
acestor șire este la loc și cuvântul mânecă 
e greșit aplicat.

Zicerea vorbește despre o legătură 
de prieteniă. Când s’a născut zicerea, Ro
mânii locuiau prin munți și călătoriul se 
abătea la vre-un prieten al său, unde pe
trecea noaptea — mâneca — mas. Acum 
încă se mai folosesc aceste două ziceri în 
popor. Prin urmare cuvântul »mânec« în
semnează legătura amicală cu gazda casei, 
care dimineața petrecea prin păduri pe 
călător până în vârful dealului — clin — 
ca să-i arate drumul.

»Mânecs și »clin< au aceasta expli
care și nu se referă la părțile cămașei, 
unde încă e vorba de »clin« și »mânecă«.

Pentru curățirea limbei am aflat de 
lipsă a scrie aceasta explicare — după ce 
văzui în reviste din România chiar în ar- 
ticlii scriși de profesori universitari folo
sința zicerei acesteia în mod greșit. *)

Alba-Iulia, în 30 August 1908.
Rubin Patița, 

advocat.

Varietăți.
De câți-va ani s’a elaborat în Franța 

un program, prin care compania de sud a 
căilor ferate vrea să introducă, deocam
dată la liniile din Munții Pirenei, electrici
tatea în locul vaporului.

De sigur, electrificarea se face mai 
ușor — și în Franța începe în părțile mun
toase ■— unde sunt căderi de apă, cari pot 
fi folosite pentru a da electricitatea ne
cesară.

In regatul Bavariei e un program de 
electricitate a tuturor liniilor ferate, și 
aici, de asemenea, s’a făcut începutul cu o 
singură linie.

Căderile de apă din Bavaria n’ar pu
tea procura, în mijlocie, decât o putere de 
300.000 de cai, ceia-ce nu e îndestulător 
pentru a putea introduce tracțiunea elec
trică pe toate liniile regatului.

*
Acum câte-va săptămâni, după-ce s’a 

mai însănătoșat, marele inventator Edison 
a părăsit laboratorul său de electricitate, 
pentru a face noui cercetări în domeniul 
chimiei.

De altfel savantul american, a cărui 
avere, grație activității științifice, se urcă, 
azi, la suma de 20 milioane dolari, și do
rința -pe care de multă vreme o nutrește, 
de a se lăsa de ori-ce activitate științifică 
și-o poate acum satisface.

Voește să cunoască deaproape Europa 
și, în acest scop, a și cumpărat o frumoasă 
vilă la Florida.

Că se va lăsa însă Edison de cerce
tările sale științifice, nu se poate ști. Cam 
greu se poate desobicinui un om de ceia- 
ce a practicat o viață întreagă, de ceia-ce 
îi este drag. *

Există acum și o casă de sănătate jje 
apă. O societate engleză a construit un 
mare yacht, astfel împărțit, ca să poată fi 
folosit drept casă de sănătate.

Pentru acei ce sufăr de boale necon- 
tagioase, și, în deosebi, de boale nervoase, 
această casă de sănătate e de un preț ne
tăgăduit.

De ea însă nu se pot bucura decât 
acei, cari pot să plătească zilnic 50 lei. In 
schimbul lor vor avea hrana, îngrijirea 
medicală, băi de tot felul, un gimnaziu, 
teatru și sală de concert. Abazzia este 
punctul său de plecare și, de aici, casa de 
sănătate poate pluti până în marea Medi- 
terană, fără însă de a se depărta prea 
mult de coastă.

Minuni nu se pot face fără bani.
M.

Bibliografie.
A apărut Nr. 363 din ^Biblioteca 

pentru toți» cuprinzând Cea d’întâi iu
bire de Ivan Turghenieff, traducere de 
d. Nicolae Dașcovici.

Editura »Bibliotecei pentru toți» a 
făcut cel mai frumos dar păturei cititoare 
dela noi, dând într’o reușită traducere ro
mânească admirabila scriere a lu Turghe
nieff: Cea d’întâi iubire.

' întregul volum cuprinde povestirea 
simplă, delicată a unei iubiri nenorocite, 
în care un copilandru azistă îndurerat la 

I umilirea făpturei mult adorate, fără să-i 
I poată veni intr’ajutor. Femeia, pentru care 
și-ar fi jertfit bucuros viața-i tineră, e 
batjocorită, umilită și maltratată tocmai 
de tatăl său, împotriva căruia, că fiu, nu 
poate nici gândi rău.

Unii vor resimți fiorii plăcuți de odi
nioară la cetirea acestei povestiri, iar alții 
cari n’au cunoscut tot cei mai dulce, mai 
fermecător în comunul vieții zilnice — vor 
socoti iubirea ideală din volumul aceasta 
drept un basm irealizabil în nestatornica 
lume terestră.

Turghenielf a atins culmea gingășiei 
și a delicateței de simțire în Cea d’întâi 
iubire, pe care gustând-o ne-a putut-o 
descrie astfel.

Volumul poate fi cu folos pus în 
mânile oricui, căci e menit să înobileze, 
să înalțe sufletele omenești, făcându-le să 
cunoască cea mai pură și mai eterică ex- 
presiune a sentimentului de dragoste.

Prețul volumului 30 bani.
I

— Io editura librăriei Ioan I. Oiurcu 
a apărut zlele aceste „Dicționarul German- 
Româu de Thaochar Alexi. hdițiunea a Vl-ct, 
prelucrată și completată. Prețul broșat 
cor. (5'50. Dicționarul, format octav, fru
mos tipărit, se estinde pe 747 pagini și 
conține numeroase cuvmte, mdmațium, ex
plicări și exemple în ce privește subtili
tățile limbei românești. Edițiunea actuală 
a dicționarului înseamnă un progres în
semnat și incontestabil față de edițiunile 
anterioare, La sfârșitul dicționarului gă 
sim o tabelă a numirilor țărilor, orașelor" 
râurilor, munți'or etc., cari diteră în cele 
două limbi, ținându-se cont îndeosebi de 
numirile oficiale maghiare. Recomandăm 
cu căldură noua ediție a acestui prețios 
dicționar în atențiunea celor interesați.

Vasile C. Gsvadă. „Băncile populare 
d n România". Ou un adaus iuformativ 
Prețul 1 coroană.

Mihai Eminescu. „Poezii*,  c’o notiță 
biografică de loan Săndulescu. Ediția II, 
complectată și adăugită. Prețul 2 Iei. Porto 
IO bani.

Gctavian Goga. „Poezii*,  premiate de 
Academie. In Biblioteca pentru toți sub 
numărul 286 — 287. Prețul 60 bani. Porto 
5 bani.

Haralamb Lecca. „Femeea îndărăt
nică", comedie în 5 acte, tradusă după 
Shakespeare. (In Biblioteca pentru toți. 
No. 284, Prețul 30 bani. Porto 5 bani.

Agrara, 2 Sept. „Agramer Zei- 
tung“ primește următoarea scrisoare 
din partea marelui scriitor norvegian 
Bjdrnstjerne Bjornson, apărătorul na
ționalităților din Ungariat

„Domnilor, îmi permit să vă atrag 
atențiunea asupra faptului, că nu sunt 
un politician de profesie, că nu sunt 
membru al vre-unui Parlament și ca 
atare nu pot apare la un congres in
terparlamentar pentru pace. Așa dar 
nu voiu avea ocaziunea de a putea 
saluta la Berlin, la congresul pentru 
pace pe contele Appony și pe ceilalți 
apăsători ai naționalităților din Un
garia. îmi pare foarte rău și regret, 
dar fiți încredințați că acești politi
cian! nu sunt simpatizați de nici un 
iubitor sincer al păcii și mai cu seamă 
de nici un german".

Agraill, 2 Sept. Pe baza unui ar
ticol din legea pressei, banul Croației 
a oprit intrarea în Croația a următoa
relor ziare sârbești: Politica, Stampa, 
Pravda și Tigovițki Slovo.

Viena, 2 Sept. Un mare incen
diu a isbucnit eri în gara Pojun. 
Treisprezece vagoane au fost com- 
plectamente distruse de flăcări. Focul 
a luat proporțiuni înspăimântătoare. 
Pagubele se urcă ia colosala sumă de 
3 milioane coroane. Incendiul a pro
venit din negligența unui lucrător, 
care a aruncat o țigară aprinsă în- 
tr’un vagon de cauciuc.

Paris, 2 Sept. O groaznică sinu
cidere a impresionat eri populația Pa
risului. O doamnă, Maunteion, s’a arun
cat jos din vârful turnului Eiffel. Cor
pul nenorocitei s’a lovit de câteva ori 
de parapetele turnului și a căzut pe 
prima platformă, formând o masă in
formă de carne și oase. Cauza sinuci- 
derei nu e cunoscută.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Br&nisae

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 W en.

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

Ur. Marius Sturza

Dr. STEHIE K. CIVRCU.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

Consult ați uni
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de /c 

facultatea de medicină ain Hiena.

Telefon nr. 17065.
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Concurs.
La postul de adjunct forestier, 

devenit vacant la orașul Brasso, des
chid prin aceasta concurs sub ur
mătoarele condițiuni și provoc tot
odată pe aceia, cari doresc a obține 
acest post, ca pe lângă documen
tarea cualificațiunei prescrise în §.36 
al art. de lege XXXI, din anul 1879 
precum și a etăței, aplicațiunei de 
pănă acum, stărei sanitare și cunoș
tințelor de limbă să-și adreseze pe- 
tițiunile la subscrisul cel mult pănă 
în 15 Septemvre 1908, deoarece 
petițiunile ce vor sosi după terminul 
prescris nu se vor lua în conside- 
rațiune.

Emolumentele împreunate cu a- 
cest post sunt: Salar anual 1800 cor., 
quinquinale prescrise în statutul re- 
feritoriu, 500 cor. bani de cuartir 
și 800 cor, paușal de călătorit.

Brasso, în 13 August 1908. 
August Jekelius m. p., 

vicecomite.(285,2—2)
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Un investor X*'L  

brică. Reflectantul să scie a preda învăță
mântul elementar românește, nemțește și 
ungurește, la circa 30—40 copii. Să fle 
însi rat și român din Ardeal. Capătă cuar
tir cu 3 odăi, bucătărie și pivniță, lemne 
și iluminat.

Oferte cu pretensiune de salar înso
țite cu copii de pe testimonii și certificat do 
capacitate să se adreseze la Administrațai

Societății Anonime 
fosta GOETZ & Co,

(308,2—‘Li fia
lângă Peatra Neamț, România.
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„GEWERBEVEREIN*  
Rudolfsring 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 și curate. 
Serviciu prompt și conștiențios.

Cairățesiia pericciă.
§ Cu deosebită stimă
g JOSEF PETER,

fost ?ni îndslungați Antrepr. al Colo- 
•§ seului Oppler din Sinaia și al Restau

rantului Cantinei Fabricai de postav 
(15-16.) din Azuga.
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E. NOUVEL
Profesoară de 

lucru de mână și industrie, 
diplomată de stat în Germania, 

(Letts Verein — Berlin.)
Predă lecții cu începere din 1 Septemvre 
de cusut albituri și haine, teoretic și prac
tic, precum și în pictură pe lemn și catifea 
(Brandmalerei). Informații mai de aproape 
se pot lua dela SOSI MAJ, Strada Porții 16 I. 
Atelier dentistic. (290,4—6)

Casă de vrârare
Din causă de deces se vinde o 

casă situată în piață în Gioagiu de 
jos (Algyogy) în care se află o pră
vălie cu mărunțișuri și licență de 
cârciumărit. Informații se pot lua de 
la HERCZEG SAMU, funcționar de 
bancă în Deva. [238,12-12.
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CONSTANTIN SPĂTAR 

măestB'u-zidar diplomat 
și absolv, de școala industrială de stat reg. ung. 

Brașov, Strada sâtei nr. 64.
Ca specialist ia în întreprindere tot"feiiuE de edificai 

și restaurează ha mod artistic, pregătește Planuri, 
Schițe, Proecte sau Preliminare pentru edificii publice, 
Eliserici, ȘcoaSe (după Pian ministerial) Case private și 
ec inamice, Fundamente pentru mașini și alte lucrări, ce cad 
în branșa ace ista, cu prețuri moderate (29,3-5.)
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Omforme militare
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru to te speciile de serviciurT. 
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Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

iSoîWa'&Zb., in lolă măzinzza-

■■

'■ ubscrisal am onoarea 
a aduce la. cunoștința On. 
Voluntari că fac SJaiâ— 
5orme foarte ele- 
șgante cu prețuri foarte 
ieftine. Rugându mă de o 
cercetare numeroasă sem- 

cu toată stima

George Szbcs, 
Strada Mill -il-Weiss 10

#eoaod0oooooc.o#«

Strămutarea
Magazinului de cărți, obiecte de artă, note și re- 

cvisite de scris
HS1

ridicată în Târgul gianini, în localitățile 
rezidită din nou după planurile Arbi

I

din ș tra <‘e lemn,
<e'e nouă ale prăvăliei, 
tecților Schulter și Goldschmidt în q

Tergul grâului și Strada porții ® 
avut loc acuma — în al 41-lea an al înființării acestei hbiarii. M*»''  

Aducând aceasta la cunoștința Ou public din oraș și pro- @ 
vincie, mă rog a mă onora și pe viitor cu spr-jmul său prețios, fh 

Cu toată stima , 
30„,2.8. H. Z E 11) N E R. |

a

Succes extraordinar Iu suferințe Se riniclu și coșită.
Apă minerală plăcută fără fer.

Cu deosebire apă de nuasa răcoritoare. 
Vindecă, răcorește. Recomandată de medici.

Are efect escelent ca aji» <te cură la suferințe de rinichi, beșicâ, 
catar cronic de rinichi, formațiuni ce peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor: 

lirecția băilor MUSCHONG în Buziaș.

aV
brașov, Terg-eaB Smsho W. ÎW.

Acest stabiliment este provetjut .cu cele mai 
bune' mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-CB 
CGffîMds cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIOTE ARTISTICE
IV Aira ARGINT ȘI COLORI. 

<;a RȚi pe senxȚA, 
ui'dXruRĂ si didactics

STA.TTTTB.

FOI PEmODICE. 
ș.n.Lm:d>F’rarjA 

nn'K.RiTE formate.

PROGRAM_ELEGANTE. 
BILETE DE LOGODNA Șl DE NUNTA 

l.L'P-A i.-h-.'.'-i/ <1 tN OOLOttl.
Hă.

Comarideie eventuale 
tipografiei. Brașov Tergul Inului Nr. 30, îneta- 
imil’ înderept în curte. -- Prețurile moderate. — 
i t mandeîe din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBEȘIANV, Brașov.

IND USTRIALE. de HOTEL URI 
și RESTAURANTE. 

pretupacoreȘe și diverse
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI. ^3? 
se primesc în biuroul

v;

3; oR:
i---------------------------------------------------------- -----------------------------------

„Gazeta Transilvanieia cunumerul â 10 flieri se 
v'nde la zaraful Dumitru Pop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipogiulia A. Mureșiaim, Brașov.


