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REDACȚIUNEA, 
ĂlaiaistrațliiTO și Tiwafe. 
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TELEFON Nr. 223. !
Scrisori nefrancato nu sa ' 

primesc.
15 anus cripte nu se retrimit. 

Inserato 
r;e primesc In AdmlnlxtrațluH? 

Brașov ți la următoarele 
BIROURI de ANUNȚURI : 

în Vlena la M. Dukes Nachf.. 
Jfax. Augonteld &. Emoție Lem
nar. Hoinrieh Achalek. A. Op- 
pelik Nnahf.< Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Golber- 
ger. Ekatein Beruat. luliu Le
opold (VII Erzaebet-korut). 1 

Prețul inserțlunIIor: o serie 
narmond pe o coloana 10 buni 
pentru o publicare. Publicări 
mai doae după tarifă ții învo
ială. — RECLAME po pagina 
8-a o «orie 20 buni. I

KAZETA apare în flecare ?•
AîîOuamenTB penini Austio-Ungai u: 
Pe un an 24 cor., po șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI da Dumlneoâ 4 cor. pe an 
mtrii Romania și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 fr
N-rlI de OumlnooQ 8 fr. pa an.

prenumera la toata ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colocrori.

’ Abonamentul penirn Brasov;
Adrnhiistrațlunea. Piața mare 

Cflrgul Inului Nc. 30. otagiu 
I. Pa un an 20 cor., pe șase 
Ivrî 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusui acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni l‘J rnr.. pe 
trei lunî 6 cor -- Un exem
plar 10 bani. — Atât a ti o nu
men te le. cat și mserțiunile 
uw * n na plăti înainte.

Nr. 197 Brașov, Dwninecă 7 Septemvrie 1908.

Dln causa sfintei sărbători de Luni, ziarul 
nu va apare pănă Marți sara.

*) Vezi Nrii 188 și 189 âi „Gaz. Trans.“

Programul guvernului și noi,!
E bine ca din când în când să' 

aruncăm o privire în trecutul cel mai 
apropiat și în prezent, ca să înțelegem 
ceeace se petrece în jurul nostru și 
cu noi și să ne putem — orienta.

Voim să vorbim de situația noa
stră politică în desvoltarea raporturi
lor dintre noi Românii și ocârmuitorii 
maghiari. Ziarele noastre românești 
se văd în mod dureros constrânse, 
după doi ani. și jumătate de guver
nare coaliționistă, a constata înrăuți- 
rea acestor raporturi. Prigonirile în
dreptate în contra limbei și a națio
nalității române nu numai că nu s’au 
curmat, dar au luat chiar un avânt 
vădit dela venirea la putere a coali
ției. De altă parte nu putem înregi
stra decât lupte din ce în ce mai 
înăsprite pentru bunurile noastre na
ționale pe toată linia. Nici un succes 
curat și neîndoios pentru consolidarea i 
desvoltării noastre pacinice și libere 
naționale, culturale și economice.! 
Adecă să distingem bine. Prin pro
pria noastră stăruință, prin munca, 
diligința și jertfele noastre putem să 
documentăm și oarecare progres, dar 
acesta se face, întru cât se face, așa 
zicând numai extra reyulam între li
mitele posibilității în împrejurările di
ficile și anormale de azi ; iar rezulta
tele și ale acestui modest progres 
sunt constant în pericol de a fi ză
dărnicite sub presiunea forței majore 
a vremurilor vitrege și dușmănoase.

Privind îndărăt ochiul nostru se 
va fixa asupra punctului de plecare 
al politicei guvernului coaliței față de 
noi și de celelalte naționalități, soațe 
ale noastre în răul ce trebue să-l 
străbatem. Acest punct este proga- 
mui ce l’a desfășurat ministru de in
terne conte Andrassy în Noemvrie 
1906 în Gestiunea naționalităților. El 
a adoptat politica’violentă de maghia-

FOILETONUL >GAZ. TRANS.< «-zzzz

Reflexiuni la
»Comori parăginite și minți rătăcite.»

„...Opt am întregi se scurg 
în viața elevului, fără să ■ 
audă din gura dascălului său | 
o vorbă asupra traiului vie- I 
ței noastre reale.11 ♦)

De sub copaci. ,

St. D-le Redactor! Când mașinistul 
din locomotiva »Pacificului« New-Orleans 
— San-Francisco a dat deja signalul de 
plecare în gara dela New-Orleans, el știe 
cu siguranță, că asta însemnează »Fare- 
well«, sau pe românește adio la New-Or
leans. Căci numai două cazuri sunt posi
bile. Sau va sosi cu bine la San-Francisco, 
sau se va întâmpla o nenorocire ; (Doamne 
ferește ! La tot cazul viața îi e asigurată 
la cutare societate.)

Iar când autorul articolului „Comori 
paraginile.,." și-a lansat deja ideile sale în 
publicitate, — dați-mi voie — eu vreau să 
cred, că el e în aceeași situație ca și ma
șinistul amintit. Scopul lui e clar, și în 
realizarea intențiunilor sale dispune’ de

rizare, tiszaistă, înăsprindu-o după îm
prejurări, ca să poată împăca și pe 
koșuthiștii cei ce prin perzecutarea 
potențată a nizuințelor naționaliste 
din sânul popoarelor nemaghiare cre
deau că-și vor putea susținea față cu 
massele maghiare nimbul atât de 
sdruncinat prin faptul, că șeful par
tidului lor a devenit ministru și Es- 
celență austriacă (conzilier intim) și 
s’a făcut cel mai mare oportunist în 
raporturile cu Austriacii.

Andrassy și-a desfășurat progra
mul său în cameră numai după-ce a 
fost adoptat de conziliul de miniștri. 
Este prin urmare programul guver 
nului coaliției : Prigonirea până’n pân
zele albe a „agitatorilor", ear încât 
pentru poporul „blând și pacinic" să 
se facă tot ce va conveni celor fdela 
cârmă, ear dacă s’ar mișca și în sâ
nul lui conștiința națională și de dem
nitate, să i-se documenteze simpatia 
și îngrijirea celor tari cu concursul 
gendarmilor, fiind redus la sentimente 
mai puțin periculoase „ideei de stat".

Pentru poporul naționalităților 
fac tot ce numai pot -— fac legi șco
lare ca să poată înainta mai bine în
vățământului unguresc, dau congrue 
și ajutoare preoțimei și dăscălimei 
pentru mai buna prosperare a supre
mației și culturei maghiare, înmulțesc 
contingentul gendarmilor pentru a asi
gura și mai tare pacea și liniștea în 
sânul lui;' c’un cuvânt fac tot ce le 
convine și li-se pare priincios în in
teresul „statului național". Dacă po
porul e mulțămit cu toate aceste, dacă 
îi este astfel ajutat ori nu, este o 
cestiune de a doua mână. Ce nu-i azi, 
poate fi mâne și dacă nu poimâne. 
Ce știe mocanul ce-i șofranul ? Cu tim
pul va vedea că toate s’au făcut nu
mai spre binele și fericirea lui 1 ? — ear 
„agitatorii" trebuesc loviți fără de 
milă!

Astfel se esplică lunga listă a 
„calvarului", ce a publicat’o un con
frate, socotind condamnările, arestă
rile și amendele nemăsurate, pe cari au 
avut să le îndure „agitatorii" națio- na—wr—KZ= — uuuul—. ■— r-

voință firmă. Ideile espuse sunt adevărate, 
căci constată fapte reale. E natural, că re
levarea lor nu se face acum pentru prima 
dată și desigur nici pentru ultima dată.

E vorba, între altele, de o reformă, a 
cărei realisare se reduce la o simplă ches
tie de timp. Foarte pnobabil, reforma școa- 
lelor medii va sosi cu întârziere mare, 
căci și aceasta-i o faptă omenească. Iar 
faptele omenești, ca ori și ce fenomen na
tural, se realisează în direcțiunea rezis
tenței minimale. De altă parte însă ori ce 
•reformă, din nefericire, întâmpină o rezis
tență de valoare maximală prin însăși na
tura sa de reformă. Și din aceste două 
motive nu poate rezulta decât întârzierea 
reformei.

Am aflat de bine să-mi esprim în 
cele următoare unele reflexiuni la arti
colul numit, și cred, că D-V, veți admite, 
că interesul chestiei nu eschide o discuție 
principiară cât mai estinsă.

Mă provoc numai la aserțiunea d-lui 
■»De sub copaci* :

»....Opt ani întregi se scurg în viața 
elevului, fără să. audă din gura dascălului 
său o vorbă asupra traiului vieței noastre 
reale.“

D-l »7)e sub copaci* spune prin a- 
ceasta un adevăr, însă în formă exage

nalităților sub regimul coaliției până 
j în ziua de azi.

Ministrul Andrassy și guvernul 
se țin așadar de cuvânt și nu se abat 
dela programul lor. Ce facem în 
schimb noi, cei loviți? Ne plângem 
prin gazete, că procesele de pressă 
nu mai contenesc și încolo suntem 
pe calea cea mai bună de a suferi 
toate și a lăsa ca încetul cu încetul 
veninul desbinării șă prindă rădă
cină tot mai tare și să se încingă ca 
mâne între noi un bellum omnium 
contra omnes, spre cel mai mare 
gaudiu și cea mai delicioasă desfătare 
a dușmanilor limbei si naționalității 
aoastre și a uneltelor lor nemernice.

N’ar fi oare timpul ca să ne ve
dem odată și noi Românii de progra
mul nostru și să facem ce se cere 
pentru păstrarea și executarea lui?

Dela președintele clubului naționalist 
primim spre publicare următorul avis:

Rog pe toți deputății naționalităților 
să se prezinte negreșit pe Miercuri la șe
dința parlamentară și la ședința clubului.

Dr. T. Mihali.

Adunare poporală în Alba-lulia. N.i-se 
trimite spre publicare următoarea convo
care, la adunarea poporală, ce se va ți
nea în 27 Septemvrie (ziua s. Cruci) în 
orașul Alba-lulia la 3 oare d. m.: Subscrișii 
convocăm pe 27 Septemvrie pe Românii 
din comitatul Albei-Inferioare la marea a- 
dunare în orașul Alba-lulia. Adunarea se 
va ținea în grădina popilor cu următorul 
program : 1. Constituirea adunărei. 2. Vor
biri în causa votului universal. 3. Propuneri. 
4. Conclusele adunărei în această causă.

Alba-lulia, în 13 Septemvrie 1908.
Rubin Poliția m. p. advocat, Dr. loan 

Marcidc m. p. advocat, Aurel Stoica m. p. 
inginer, Simion Micu m. p. protopop, Dr. 
Enea Nicola m. p. medic, George Filip m. 
p. advocat, Dr. Camil Velican m. p. advo
cat. Virgil Vlad m. p. farmacist, loan Te- 
culescu m. p. protopop, Dr. Rubin Patiția 
m. p. advocat.

Slovacii pentru »blocul sufragiului uni- 
versal«. Miercuri și Joi agricultorii slovaci, 
membrii externi ai partidului naționalită
ților, au ținut în Budapesta o conferință.

rată. In fine alegerea formei e chestie 
de gust.

Am călătorit deja pentru a șaptea- 
oară pe linia Budapesta-Brașov, dar — i 
credcți-mă — nici odată n’am avut un 
tovarăș de călătorie atât de amabil și cu 
vederi atât de largi ca și de astădată în 
d-l X. funcționar de stat Ja ministeriul I 
cultelor. Negreșit părerpa mea nu poate fi ! 
decât subiectivă și de valoare relativă, căci 
se basează pe o impresie ocazională, însă 
conversația noastră a atins din întâmplare 
tocmai chestia, reformei școalelor medii și 
a fost atât de interesantă, încât sunt si
gur, că d-l X. Y. ulterior îmi va ierta in
discreția de a fi dat publicității comunică
rile D-sale. Vă asigur, că nu-i secret ofi
cios. Aceasta mi-a declarat’o însuși d-l X.

D-l X. aducea cu sine un copil de 
12 ani. L’am întrebat, pănă unde călăto
rește ? Mi-a răspuns: Departe. Vezi copilul 
acesta? E fiul meu, și-l duc, să-l înscriu 
la un gimnaziu.

Eu : — »Mă mir, d-l meu, că d-ta vii 
din Pesta, unde sunt atâtea gimnazii și că
lătorești departe ca să-ți înscrii copilul la 
gimnaziu!!

D-l X.: »Nu te mira, căci eu sunt 
funcționar la ministerul cultelor și cunos
când gimnaziile toate din țară, mi-am ales 
cu cea mai mare ușurință pe cel mai bun. 

; Despre decursul acestor conferințe zia
rul aSlovenszky Tizdennik« aduce ur
mătorul comunicat: După desbaterea si- 
tuațiunei politice, membrii au hotărât una
nim înființarea unui astfel de bloc opo
zițional, care să constea din partide, cari 
să lupte serios pentru dreptul de alegere 
secret și după comune, și care să ia lupta 
contra unei eventuale inițiative a guver
nului, care sau pe baza pluralității sau 
prin împărțirea meșteșugită a cercurilor 
electorale ar intenționa a face iluzorică 
reforma electorală. La conferință au fost 
reprezentate 22 cercuri electorale slovă- 
cești în total prin 104 delegați, dintre cari 
88 agricultori.

Conferința a fost convocată de depu
tății Milan Hodza și F. Skicsak. Au fost 
de față însă și mai multi alți deputați slo
vaci. Deputății Bella și Skicsak au rapor
tat despre mai multe puncte din progra
mul economic, iar Milan Hodza a ținut o 
vorbire mai lungă asupra situației politice, 
în care a schițat motivele, cari silesc par- 
tidu I, ca în interesul unei eluptări cinstite 
a dreptului electoral, să ia poziție pe lângă 
înființarea unui., bloc a partidelor în ade
văr democrate. In deosebi a arătat, că 
dreptul electoral plural falsifică reprezen
tarea poporului, mai mult chiar ca cel de 
astăzi, iară politicește creiază în toată țara 
o astfel de situație, prin care întreaga li
niște și ordine a țărei este expusă perma
nent patimilor poporului lipsit de drepturi.

Au vorbit la obiect și mai mulți mem
brii țărani ai conferinței. In fine s’a pri
mit unanim un proiect de rezoluțiune în 
senzul, că partidul național slovac primește 
de-a face parte din blocul creat pentru 
eluptarea dreptu ui electoral universal.

Congresul Uniunei interparlamentare. 
Congresul uniunei interparlamentare a fost 
deschis alaltăeri în sala Reichstagului în pre
zența miniștrilor. Principele de Billow, can
celarul imperiului, a rostit cu această oca- 
ziune un discurs, în care a arătat viul in
teres ce-1 poartă Germania cestiunei arbi- 
tragiului. A promis cooperarea la toate 
propunerile referitoare la apărarea legi
timă și la legile imprescriptibile ale uma- 
nităței, neputând nimic mai mult contri
bui Ia înlăturarea neînțelegerilor decât 
cunoașterea reciprocă și legăturile per
sonale.

Principele Biilow a adus laude pa-' 
triotismului congresiștilor, silindu-se a pre
veni conflictele, combătând ignoranța tot
deauna vătămătoare, combătândura adese- 

' ori oarbă și ambițiunile nu arare-ori înșe-

Nu vreau să-ți ațîț curiozitatea, dar îți 
pot spune, că gimnaziul [pe care mi-l’am 
ales e unicul în felul său în toată țara, ba 
chiar e fără păreche în toată lumea. Dacă 
ai vrea să-i dai numele adevărat, aceasta 
e republica școlarilor.

E. — Foarte interesant. De sigur s’a 
imitat deja modelul »Coledge«-ului englez 
și american...

X. — Mai mult decât atâta. S’ar mai 
putea vorbi oare de progres pe teren peda
gogic, dacă ne-am mărgini numai la imi
tație? Da! In sistem am întrecut pe Nemți 
și în practisarea lui am lăsat înapoi și pe 
Englezi și pe Americani A sosit timpul, 
ca și ei să vină la noi să ne studieze sis
temul.. Și să nu credeți, că entusiasmul 
sau preocuparea îmi dictează cuvintele. 
Din contră judecata rece îmi subliniază 
fie-care cuvânt.

E. — Atunci te rog fă-mi plăcerea 
și-mi descrie cei puțin în conturi generale 
sistemul pedagogic dela gimnaziul d-tale. 
Mă- interesează, cum vezi, foarte mult.

X. — Ei, atunci ți-1 voi descrie cu 
un singur cuvânt. Din deviza Non scholae 
sed vitae, s’a format devisa : Non vitae sed 
vitam. Din devisă s’a născut programul, din 
program sistemul, iar sistemul a fost a- 
probat deja de 10 ani. de ministerul cui- 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 197—1908.

lăloare. (Aplauze). Germania vrea și tre- 
bue să fie destul de puternică spre ași 
apăra teritoriul, demnitatea și indepen
dența, dar ea nu abuzează și nu va abuza 
de forța ei. Poporul german dorind pacea 
bazată pe drept și echitate, aplaudează lu
crările conferinței.

»N. Fr. Pr.« vorbind despre discursul 
rostit de cancelarul Biilovv cu ocaziunea 
deschiderei congresului uniunei interpar
lamentare, spune, că vede în el declara- 
țiuni sincere de pace, menite să încredin
țeze pe ori cine despre bunele intenții ale 
Germaniei în raporturile internaționale. 
Ziarul vienez nădăjduiește că acest discurs 
va produce cea mai bună impresie în Ger
mania.

Nota franco-spaniolă In cestiunea Ma
rocului. Agenția „Reuter* anunță, că An
glia a notificat puterilor consimțământul 
ei la nota franco-spaniolă cu privire la 
Maroc.

Procesul nostru de pressă.
Lăsăm să urmeze astăzi vorbirea apărătoru

lui, pe care regretăm numa, că raportorul nostru 
nn ni-a putut’o transmite decât în estras. 
Și din acest estras se poate convinge cetitorul că 
aceasta.,vorbire a fost la înălțimea seriosității mo
mentului.

Vorbirea apărătorului Dr. Cassiu Maniu.

Domnule președinte!
Onorată Gurte cu jurații

»Pentru a putea înțelege procesele 
de pressă, întâiu și întâiu trebue să știi a 
preciza. Procurorul însă încurcă și încâl
cește toate conceptele, și nu este în clar 
cu situația, care pricinuește astfel de pro
cese. El greșește din capul locului, când 
ca reprezentantul ministeriului public se lasă 
condus de un anumit principiu politic, es- 
cluzivist, ca și cum ar tace parte din vre
un partid militant. El, care ar trebui să 
fie independent și neinfluințat, este stăpâ
nit de aceleași sentimente reci și unilate
rale, ca și sistemul pe care îl combate 
tocmai autorul articolului incriminat 1! Ju
decă și el toate, din punctul de vedere al 
rassei domnitoare, al maghiarimei. Vede 
și el în tot ce nu se cuprinde în această 
rassă, numai un mijloc, numai o unealtă, 
de care rassa domnitoare se poate servi 
după plac!

In chipul acesta însă, domnilor jurați, 
o chestiune juridică nu se poate rezolvi 
echitabil! Aci va triumfa convingerea po
litică egoistă, iar nici decum principiul 
dreptății. Și pe calea asta, domnilor jurați, 
patria noastră nici când nu va deveni pa
tria culturei și a civilizației!

Inc’odată reprob aceasta anomalie, 
de-a lăsa să figureze în procesele de pressă 
procurori cu convingeri politice rigide și 
■escluzivîste ! 1

Altă abnormitate caracteristică. A zis 
procurorul, că el nu vrea să agite spiri
tele deși i-ar fi ușor. Și iată cum »nu le 
agită*. In toată »acuza« lui împotriva ar
ticolului incriminat n’a făcut altceva decât 
a pomenit într’una de Dacoromânia. de 
spaima vulgului nepricepător. Când e 
vorba de scrisoarea unui slovac, care de
plânge soartea neamului său, procurorul 
Vă vorbește aci de Dacoromânie. Asta 
nu-i o ușoară agitare a spiritelor? Asta, 

telor, ca plan de învățământ special pen- I 
tru gimnaziul respectiv.

E. — D-ta îmi ațîți curiositatea la 
extrem. Te rog deci esplică-mi mai pe 
larg chestia.

X. — Cu plăcere. Instrucția din școală 
se face ca la gimnaziile reale,bunăoară ca 
la cele din Hamburg, Altona, Frankfurt, 
Berlin etc. Nu se negligă limbile clasice, 
însă maturisantul sârguincios știe vorbi 
englezește, nemțește și franțuzește.

Elevii lucrează ei înșiși în laborato- 
riul de fizică, sub conducerea profesorilor 
respectivi. Pentru matematică se țin și ore 
speciale de eserciții. Chemia o studiază 
elevii ctd sensus tot în laboratoriu.

Am de observat, că afară de orele de 
prelegeri, laboratoriu și eserciții, elevii nu 
sunt deobligați la nici o lecție. Elevii cla
selor superioare fac încercări de studii la 
societatea lor de lectură, dirijați de profe
sori escelenți. Lucrările se cenzurează de 
acești profesori și se premiază la fie-care 
lună, cu premii acomodate. Lucrările pre
miate se citesc la ședințele societății, me
ritele autorului se scot în relief. Toate a- 
cestea sunt chestii de diligință privată și 
de ambiție personală. Poți urmări de alt
fel în tot sistemul firul roșu al cultivării 
ambiției personale tors și combinat cu fi
rul alb al subordinațiunei necondiționate. 
Cine nu lucrează la societatea de lectură, 
e desconsiderat; astfel toți sunt chemați, 
dar puțini aleși.

Tot în cadrul societății de lectură se 

crede d-sa, a fi poate chiar stimularea ne- 
preocupării în curtea cu juri?

A vorbit procurorul de toate, numai 
să-și dovedească temeinicia acuzațiunei n’a 
încercat. A face așa, de sigur — »e ușor*.

Mai bine făcea procurorul de se ocupa 
cu meritul juridic al cestiunei, decât să 
reproducă fără de nici un scrupul frazele 
șovinismului orb, care numai rassei ma
ghiare îi recunoaște dreptul de a se des- 
volta. Omul justiției nu este iertat să pro
feseze un credeu ce duce neapărat la tirănia 
de stat!

Cât de nobil și de sublim este, față 
de acestea, convingerea politică a celui ce 
a scris articolul încriminat. Așa e de lă
murită toată convingerea lui: a da prepo- 
tență unei limbi și unei rasse, în paguba 
celorlalte, este un păcat în contra omeni- 
mei, și atacă o țeară chiar în bazele ei 1!

Expectorările procurorului sunt un 
echou clin vremuri vechi. Astăzi, dreptul 
public se razimă pe alte principii. A aduce 
la nouă viață apucăturile din >ancienne 
regime este deadreptul un atentat împo
triva libertății. La noi acel *ancienne .re
gimes par’că nu vrea să apună nici-odată.

Dar drepturile noastre nu se bazează 
numai pe dreptul public universal, modern, 
ci au sigure baze și în dreptul public spe
cial ungar, al cărei lege cardinală este le
gea naționalităților. Legea aceasta nu sub- 
ordinează nici-o naționalitate celeilalte, ci 
toate le pune lângă olaltă, ca egale 1! (Ana
lizează legea.) Cât de mult se respectă 
aceasta egalitate sunt dovadă sumedenia 
de procese de agitație ale naționalităților 
nemaghiare, și nici unul singur al națio
nalității maghiare, care de sute de ori e 
mai agresivă!!

Cum au degenerat frumoasele in
tenții ale baronului Eotvos și Fr. Deak, 
cari au creat acea lege!

Toată politica maghiară de până 
acum s'a ocupat numai de stat și iară de 
stat, fără să gândească cuminte, că stat 
fără subiecte nu există! 1 In preocupările 
lor cele mari pentru stat, poate din mio
pie, dar se mai poate din speculă, ei au 
uitat cu totul de supușii Ce va fi sfârși
tul acestei orbii ? Nici unul dintre noi 
n’ar putea să răspundă — de bine.

Abnormitățile arătate ale sistemului 
nefast, au adus pe capul țării noastre a 
doua invazie de Tătari, care acuma-și are 
jertfele sale. Bjornson a vorbit numai ca 
unul, care privește și judecă nepreocupat, 
și neinteresat, la spectacol....

Intre confuziile, de cari necontenit se 
face vinovat procurorul, ocupă un loc de 
frunte confuzia de drept ce-o face între 
conceptul națiune și naționalitate, acuzând 
pe împricinatul nostru de agitație împo
triva »națiunei« maghiare. Maghiarii sunt 
tot așa numai o naționalitate, cum sunt 
și Românii. Aceasta e fapt recunoscut de 
legile pozitive ale țării. In streinătate toți 
scriitorii de drept peste tot nu cunosc deo
sebirea ce se face la noi. (Citează pe Alfons 
Sorel.) Ei zic în acelaș senz națiune și na
ționalitate, căci în adevăr naționalitate fără 
de națiune nu poate exista!! Sofisteriile 
procurorului vatămă adânc legile pozitive, 
dreptul public, drepturile omenești și toate 
drepturile moderne.

Protestez solemn de pe acest loc, in 
contra înlrecjei concepții politice a procu
rorului !! 

fac și întrecerile de gimnastică și de ste
nografie, pe cari se pune pond deosebit.

In fine pe mine însă mă interesează 
mai mult ceea-ce se face nu între cei 4 
păreți ai clasei, ci extra muros.

Așadară trebue să iai în considerare 
mai întâi internatul gimnaziului și în inter
nat atelierul gimnaziului.

Al doilea : organismul elevilor și rolul 
familiilor d n orașul respectiv.

E. — Pentru Dumnezeu! Despre co 
să te întreb mai întâi?

X. — Despre nimic, pentru-că toate 
momentele acestea se manifestează de
odată într’o harmonie ireproșabilă, și nu 
poți ști, care e mai important dintre toate. 
Internatul e fortăreața elevilor, și în ace
lași timp se lucrează în atelier, se fac es- 
cursii în natură și în oraș pe la fabrici, 
în atelierele meseriașilor și la economii 
mai de seamă. Pretutindeni și totdeauna 
se simte disciplina organismului elevilor. 
Poți zice doară, că punctul principal e ro
lul familiilor, care de bună voie și-au luat 
asupra lor sarcina grea de a încorona in
strucția de școală a elevilor din ultimii doi 
ani, cu o creștere de familie și în familie. 
Aici și numai aici se poate însuși simțul 
pentru bine, nobil și frumos. Aici își însu
șesc elevii peste tot cultura sociaiă indis
pensabilă. Nu mai puțin de 25 de familii 
se îrapărtășosc astfel de gloria strălucită 
a acestei republici de școlari.

(Va urma). Vasile Vlaicu.

Și protestez solemn în contra acestei 
politice în genere, urmată de toate sistemele 
de guvernament, ce s’au perindat dota 1868 
până în zilele noastre, sprijinind necondiționat 
orice tendințe de-a nu executa legi pozitive, 
și de-a Introduce în toată opinia publică cre
dința păcătoasă, că o rassă este îndreptățită 
a domni unilateral, și volnic !! 1

(Vorbitorul este avertizat din partea 
presidentului, să caute acuze mai concrete!)

Urmările funeste se ivesc în chipul 
cel mai dureros: patria noastră nu mai 
are putere de rezistență ! !

In 60 de ani, de când durează acele 
sisteme, naționalitățile au avut 365 de pro
cese. Când a fost vorba de naționalități, 
pressă nu mai era o >garanță a constitu
ției*, cum spuneți d-v. totdeauna. Vă mai 
miră că după atâtea ciocniri zadarnice 
patria a slăbit, nu mai poate rezista la 
multele pericole ce-o amenință??

Cu vecinice persecuții o țară nu poate 
deveni mare, ldeea adevăratului patrio
tism se falsifică, se conrupe! ! O mare parte 
a cetățenilor se îngrozește de spiritul re
gimului, și stă delături. Și vă mai surprinde 
că nu este unitate în patrie? Dar unde 
nu este unitate în drepturi, nu poate fi 
unitate nici în puterel !

In urma acestor regime, în urma dom
niei de rassă apoi în patria noastră s'a 
întărit un biurocratism sterp și păgubitor. 
Unde cetățenii nu pot lua parte nemijlo
cit la afacerile publice, e natural, ca inte
resul lor față de ele să scadă, și alipirea 
să se clatine. Astfel s’a biurocratizat la 
noi totul! Astfel lanoipânăși viața publică, 
până și parlamentul e biuroeratic ! Astfel 
am ajuns să poată spune Bjornson pe 
drept, atâtea rele despre biata noastră 
teară ! !...<1

(Vorbitorul analisează apoi amănun
țit pasajele încriminate, arătând cu exem
ple cunoscute adevărul afirmațiilor din ele. 
Spune apoi că articolul nu poate avea 
pentru Români decât un caracter informa
tiv, ținând tonul comunicărilor obiective. 
Slovacii desigur nu cetesc aceasta foaie. 
Nu există criteriile agitației, nici cele ma
teriale nici cele obiective. — Apoi încheie 
astfel.)

^Domnilor jurați, Vă rog să spuneți 
verdictul D-v. după cea mai bună convin
gere a d-voastră. Una să nu uitați însă 
pe-o singură clipă: aducând un verdict de 
achitare, d-voastră veți opri un proces de 
primejdioasă degenerare !!«

(Vorbirea a ținut 1% ore, ascultată 
cu o liniște ce se face numai, când sunt 
lucruri mari în discuțiune.)

Coresp.

Scrisoarea Maj. Sale cătră archiducele 
Francisc Ferdinand.

După, terminarea manevrelor Archiducele 
Francisc Ferdinand a dat următorul ordin cătră 
cei doi comandanți ai armatei:

Majestatea Sa ces. și reg. apostolică a bine
voit a-mi adresa următorul preaînalt autograf.

»Iubite domnule nepoate, general de 
cavalerie, archiduce Francisc Ferdinand !

Fiind din nou însărcinat cu conduce
rea de manevre mai mari ai rezolvat toc
mai acuma în unire cu șeful statului major 
general, în modul cel mai circumspect și 
cu viu înțeles, o problemă, care pretinde 
mult dela judecata unui militar. Desfășu
rând calități mai înalte în conducere, cei 
doi comandanți ai corpurilor de armată au 
documentat acea inițiativă, care este o 
condițiune primordială pe terenul de bă
taie. Pe cât am putut observa, trupele, de 
toate armele au dovedit pe lângă un spi
rit viu, prestațiuni foarte îmbucurătoare 
de aptitudine răsboinică.

Exprimându-vă vouă și șefului statu
lui major general recunoștința mea de
plină, las chibzuirei voastre, de a face cu
noscut tuturor comandelor și trupelor ar
matei și a honvezimei, cari au participat 
la manevre, recunoștința voastră provo- 
cându-vă în special la acest autograf al 
Meu*.

Primul „comitet filial" al societății 
noastre teatrale

Cu o viuă satisfacțiune înregistrăm 
faptul, că d-1 Aurel Dănuțiu, noul director 
artistic în serviciul societății noastre tea
trale, s’a pus pe muncă. Primul pas făcut 
în direcțiunea aceasta este înființarea unui 
^comitet filial« al societății teatrale în 
Brașov, care de bună seamă va duce cu 
un pas însemnat mai departe hotărârile 
luate și dorințele esprimate la recenta adu
nare generală din Oravița. Faptul, că la 

i apelul lansat de d-1 Bănuțiu, a răspuns 
I îndată un frumos număr de membrii ai 
; societății din Brașov, între cari am remar- 
1 cat cu deosebită plăcere mai multe dom

nișoare, ne îndreptățește a spera ;că și în 
alte centre românești, unde se va pre
zenta d-I Bănuțiu, — ideia înființării de 
comitete filiale va fi îmbrățișată cu însu
flețire de inteligența română și îndeosebi 
de tinerimea noastră de ambele sexe. In 
speranța aceasta salutăm noua mișcare in
augurată de d-1 A. Bănuțiu, dorindu-i fru
moase succese.

Despre adunarea de constituire a »co- 
mitetului filial* din Brașov lăsăm să ur
meze următoarele cuvinte.

Deschizându-se întrunirea, d-1 A. Bă
nuțiu a rostit următorul discurs ascultate 
cu mare atențiune.

Stimate Domnișoare, 
lubiților Domnii

Înainte de toate țin să Vă mulțu
mesc pentru graba cu care a-ți răspuns 
apelului meu, prezentându-Vă cu toții 
pentru a ne constitui în »comitet filial« 
al societății noastre teatrale.

Acest moment mă fericește dar mă 
și îngrijește în același timp.

Sunt fericit de-a Vă putea saluta 
întâi pe D-Voastră, în noua mea calitate 
de slujbaș al tovărășiei căreia țin să-i în
chin întreaga mea viață. Sunt însă extrem 
de îngrijat, când mă . văd pus în acest 
onorific dar foarte greu post, căci am 
conștiința clară a puținelor mele cali
tăți. In miezul acestei sărăcii artistice, în 
care ne facem văleatul, ar trebui să stă
pânesc pe de zece ori atâtea aptitudini, 
pentru a mă achita pe deplin de sarcina 
care apasă din greu asupra umerilor mei. 
Singură credința, că D-Voastră, precum 
și întreagă clasa noastră cultă îmi va da 
largul său concurs pe toate cărările, — 
mă încălzește și-mi dă curajul activității 
viitoare.

De aceea Vă rog pe toți cu inzistință 
să Vă pătrundeți de întreg rostul muncei 
de tranziție pe care trebue s’o săvârșim 
în aceste vremi sărace cu duhul și să-mi 
fiți de ajutor în toate cestiunile cari pri
vesc înaintarea reală a societății noastre 
cătră scopul ei ideal.

N’am intenția să fap vorbărie deșiartă 
Tocmai din pricina aceasta îngăduiți-m. 
un tablou rece dar grăitor, câteva date 
statistice, pentru ca să Vă convingeți de 
progresul tardiv, de înaintarea extrem de 
anevoioasă, de sprijinul neputincios pe 
care în curs de aproape 40 de ani l’a o- 
ferit tovărășiei noastre o disparentă parte 
a clasei noastre culte.

Dela anul 1870 până la 1908, socie
tatea noastră teatrală numără 510 mem
brii, în viață, dintre cari 77 fundatori, 
106 pe viață, 295 ordinari și 32 ajutători. 
(In acești calculi nu întră membrii aqui- 
rați din incidentul adunării orăvițene, 
cifră escepțional de frumoasă!)

In special din întreg clerul superior, 
protopresbiteri și preoți (cu mult mai 
bine de 3000),’ numără, societatea 116 
membri. Din toți advocații câți îi avem 
sunt 99 m., din aproximativ 150 directori 
de bancă numărăm a zecea parte, deci 15 
m., din toți, inginerii și medicii noștrii, 
avem 25 m., dintre cei vreo 250 profesori 
avem din nou ’/l0: 24, din toți funcționarii 
particulari și la stat, cam 60, din aproxi
mativ 750—800 funcționari de bancă, 
membrii noștrii sunt 12, dintre cel puțin 
3000 învățătorii 19, din vreo 2000 comer- 
cianți 16, din 150 bănci 38,§ din proprie
tarii toți, 61. Mai sunt apoi“ meserași 2, 
publiciști 3, militari 10. Comune politice, 
comune bisericești și reuniuni 10. In total 
510. Membrii morți sunt 71.

Prin urmare dac’ar fi se împărți 
această recoltă bogată cu restimpul de 
38 de ani de existență ai societății, ar re
zulta un câștig anual de 16 membrii noi, 
dintr’un popor de trei milioane, cu o căr- 
turărime de cel puțin 20,000, socotind 
ambele sexe.

Această situațiune din cale afară 
tristă trebue s’o curmăm. Deci o puternică 
agitațiune pe tema sporirei de membrii 
se impune. Fiecare din membrii aces
tui prim ^comitet filial* avem înda
torirea sfântă de a face cele mai mari 
achiziiiuni de membrii, începând cu fami
lia, continuând cu cercul nostru de cu- 
noștinț- și sfârșind în oricare colț al 
multului românism. In tot cazul n’avem 
nevoie să alergăm în depărtare. Putem 
desvolta o activitate rodnică aci în Bra
șov, pentrucă în total avem 16 membrii. 
Din întreagă clasă de cărturari, funcționari, 
comercianți și meseriași brașoveni, 16 
oameni își dau obolul peutru causa tea
trului românesc: D-nii Dr. Hosan, Dr. Ve- 
cerdea, Petru și Mihai Popovici, ca mem
brii fundatori; D-ni Andrei Bârseanu, Dr.
1. Blaga, Iosif Oncioiu, George Serbau și 
Ilie Savu, ca membrii pe viață; D-nii Vir- 

' gil Onițiu, Dr. V. Saftu, Bartolomei Baiu- 
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lescu, George Dima, Dr. Străvoi și Al. 
Suru, ca membrii ordinari.

In conformitate cu hotărârile din 
urmă, taxa de membru pe viață să poate 
achita în curs de zece ani în rate de câte 
10 cor. anual. O latitudine nu se poate 
mai indulgentă. Deci Vă rog, Vă leg de 
suflet și Vă conjur în numele iubirei de 
neam a lua asupra D-Voastră angajamen
tul, de a aquira unul flecare în cursul 
acestui an cel puțin 5 membrii pe viață. Gân- 
diți-vă c’a sosit ceasul să ștergem cifra 
asta rușinoasa de 500 de membrii, împă- 
trind’o, înzecind’o chiar, căci amintrelea 
dovedim, că suntem un popor incapabil de 
jertfe culturale, rămânând vecinie în coada 
tuturor națiilor.

In afară de această preocupațiune, 
este o altă cestiune esențială de care va 
trebui să ne interesăm cu ihzistență: re
pertoriul nostru. Prea puțini, poate nici 
unul din noi n’are darul de a face litera
tură dramatică, eventual nici chiar posibi- 
bilitatea de a traduce bine o operă de 
artă străină. Ceeace poate face însă flecare 
din D-Voastră, este de-a urmări literaturile 
străine, reprezentanțiunile germane și 
chiar maghiare și de ași însemna numele 
pieselor, cari traduse ori]localizate, ar pu
tea întră în șirul pieselor reprezentările 
la noi. Dacă barăm 2 piese străine s’ar 
traduce ori localiza prin careva din noi 
în cursul unui an întreg, tot ar însemna 
un profit oarecare pentru' repertoriul nos
tru extrem de anemic. La orice întâmplare 
însă să nu lipsească bunăvoința D-Voastră, 

. atrăgând atenția celor competenți asupra 
acestor piese. întotdeauna însă cugetul 
nostru să fie îndreptat asupra valoarei 
morale și asupra împrejurărei, că este ori 
nu, potrivită milieuului nostru.

In ab treilea rând, Vă rog în numele 
societății teatrale pe care o reprezint, a 
Vă da cu toții — pe cât omenește e po
sibil ■— întotdeauna concursul D-Voastră 
faptic, când ar fi vorba de reprezentarea 
unei piese teatrale în Brașov sau în îm
prejurime. In special Domnișoarele să 
treacă peste considerațiunile personale, să 
aibă în vedere exclusiv interesul mare al 
neamului și punând la o parte toate ve
leitățile înguste să-și ofere sprijinul pen
tru teatrul menit a educa massele cătră 
artă. Convinși că noi săvârșim un lucru 
folositor culturei naționale, să nu ne lă- 

> sam inlluințați ori desgustați prin critica 
severă ce ni s’ar aduce, ci să muncim 
înainte în marginile puterilor noastre 
oblind cărările, pe cari vor înainta; neted 
fericiții de mâne-poimâne.

Noi facem artă pentru cei nepreten- 
țioși, pentru cei ce vreau să înțeleagă 
toate greutățile cu cari luptăm, pentru 
poporul >prost, dar mult* care râde, se 
distrează ori învață ceva și dela noi.

In nădejdea, de a vedea în curând 
roadele modeste ale înjghebării noastre 
și mai modeste, Vă rog să alegeți un pre
ședinte și un cassier, cari să conducă 
afacerile acestui comitet.

Ș’acum Dumnezeu ne ajute!<
*

După aceste cuvinte introductive ale 
Domnului A. P. Bănuț, se alege cu una
nimitate D-l Dr. Alexandru Bogdan pro
fesor ca președinte și D-l Dr. Emil Dan, 
advocatul Albinei, ca cassier.

Toți membrii promit solemn, că vor 
câștiga cel puțin 5 membrii noi, iar D-nii 
Dr. Alexandru Bogdan, profesor, Victor 
Branisce, redactor, Dr. Constantin Moga, 
advocat, Constantin Nedelcu, profesor și 
Aurel P. Bănuț, se înscriu membrii pe 
viață, obligându-se a satisface îndatoriri
lor statutare. Notez, că D-l Dr Emil Dan 
este actualmente în Budapesta. Așa se ex
plică lipsa dânsului dintre cei de sus.

In acest fel constituit comitetul fi
lial, ședința proximă se va ținea Luni. în 
21 Sept. n. la oarele 8 seara, când se vor 
fixa piesele, cari se vor pune în studiu, 
cu gândul de a se reprezenta în Brașov 
și împrejurime.

liip.

ȘTIRILE ZILEI.
— 5 Septemvrie v.

Invocarea duliuiui sfânt la începutul 
HOUlUi an școlar. Mâne Duminecă toți elevii 
școalolor medii și corpul profesoral vor 
merge în corpore la biserica sf. Nicolae 
din loc, unde după serviciul divin obicinuit 
șe va celebra invocarea ducliului sfânt la 
începerea noului an școlar. Tot mâne co
rn1 bisericesc își va reîncepe activitatea 
după vacanța de peste vară.

Reîntoarcerea Maj. Sale Monarhului 
dela manevre. Eri la orele 9'/, a. m. au 
luat sfârșit manevrele mari din ținutul 
comitatului Vesprim. In fața tuturor ofi

țerilor superiori Majestatea Sa și-a espri- 
mat înalta sa satisfacțiune despre mișcările 
și atitudinea escelentă a trupelor. In urmă 
Maj. Sa a vizitat pe rând trupele, espri- 
mându-le înalta sa mulțămită. La orele 2 
p. m. Maj. Sa Monarchul a plecat cu suita 
sa din Vesprim.

Din Vesprim se mai anunță, că Mier
curi Maj. Sa nu s’a întors decât la orele 
3 d. a. de pe terenul de manevre, deși în
toarcerea sa fusese anunțată pentru orele 
2. Maj. Sa s’a simțit atât de bine, încât a 
prelungit șederea sa pe câmpul de ma
nevre. Deși alaltăeri avea puțină tuse, Maj. 
Sa se află în stare excelentă și s’a recreat 
în mod vizibil pe teren. In timpul prânzu
lui care a urmat după manevre, Maj. Sa 
era bine dispus.

Holera în Rusia. Din Helsingfors se 
anunță, că vasul englez >Saxon< venind 
din Brighton, a sosit eri la Saekkijarvi 
având pe bord mai multe persoane bol
nave prezentând simptomele holerei. Va
sul a plecat in carantină la Traegsund. 
Acolo vor fi transportați la spitalul de ho- 
lerici bolnavii și echipagiul.

Din Petersburg se anunță, că în ulti
mele 24 ore până Joi la amiază au fost 
305 cazuri de holeră cu 115 decese. Me
dicii declară că una din cauzele creșterei 
rapide a epidemiei este și abuzul de mân
care și de alcool. Marți a murit un om 
într’un vagon al tramvaiului. Un gardist 
a sucombat la postul său. Portarul unui 
hotel a murit pe când urca scările. Cada
vrul său n’a fost ridicat decât după cinci 
oare.

In urma constatărei oficiale a două 
cazuri mortale de holeră la Odesa, direc
țiunea generală a serviciului sanitar al 
României a înștiințat telegrafic pe me
dicii punctelor dunărene și pe cel dela 
Sulina, ca să ia cele mai riguroase măsuri 
contra călătorilor, cari vor veni din acea lo
calitate. De asemenea să se procedeze la des- 
infectarea bagajelor. Până acuma insă nu 
s’a primit confirmarea oficială din Peters
burg, că acolo există holeră. Din această 
cauză direcțiunea generală a serviciului sa
nitar român a cerut telegrafic amănunte 
dela legația română din Petersburg asupra 
mersului holerci.

Concertul lekelius. Concertul dat Joi 
seara de d-l Gerhard lekelius a reușit pe 
deplin. Fără a intra în amănunte, o lăsăm 
aceasta în seama specialiștilor, constatăm 
cu plăcere, ca d-l lekelius dispune de o 
voce toarte frumoasă, de un bariton pu
ternic, cu registru mare și de o școală 
bună. Publicul, care umpluse sala până la 
ultimul loc, a răsplătit cu furtunoase aplauze 
pe artist, căruia i-s’au oferit și doua fru
moase cununi. A fost viu aclamat și d-l 
director de muzică R. Lassel, care a sus
ținut în mod perfect acompaniamentul la 
pian, ma> ales după frumoasele cântece 
compuse de domnia sa. Entuziasmul a fost 
așa de mare, încât după terminarea pro
gramului n’a voit să se depărteze din sală, 
aclamând puternic pe d-l lekelius, care s’a 
văzut în sfârșit silit să mai cânte un punct 
afară de program. — N.

Societatea comercială pe acții Seve
rinean* < își va ținea a X-a adunare gene
rală ordinară în Caransebeș la 24 Septem
vrie n. la oarele 10% a. m. La ordinea 
zilei sunt: raportul direcțiunei și bilanțul 
pe timpul dela 1 Iulie 1907 până la 30 
Iulie 1908, raportul comitetului de supra
veghere, darea absolutoriului și alegerea 
comitetului de supraveghere. Din bilanțul, 
ce ni-s’a trimis, rezultă că profitul curat 
în anul espiraț este de 10,222 cor 31 b. 
Capitalul de acții este de cor. 117.000.

Dala manevrele germane- Din Bucu
rești se anunță că d-l general Averescu, 
ministrul de răsboiu, s’a reînapoiat, Marți 
seara din Germania, unde a participat la 
manevrele imperiale ce s’au desfășurat în 
cursul săptămânei trecute între Strassburg 
și Metz. Joi, în prima zi de manevră, îm
păratul Germaniei a primit pe d-l general 
Averescu în audiență pe câmpul de ma
nevre și s’a interesat de starea sănătății 
regelui Carol. A treia zi de manevre, 
când operațiunile au încetat, împăratul a 
venit în mijlocul ofițerilor străini spre a-și 
lua ziua bună dela dânșii. împăratul a de
corat propriu moto pe d-l general Avere
scu cu cordonul ordinului /Vulturul roșu*, 
iar pe d-l căpitan L. Trantomir, care în
soțea pe d-l ministru de răsboiu, cu »Co- 
roana de fier* în gradul de ofițer.

Fuga lui Suleiman pașa. CoAtrar ști- 
rei date de ziare, după care comandantul 
garnizoanei turcești din Plevlje, Suleiman 
pașa, ar fi fost atacat de propriele sate 
trupe și ar fi cerut și obținut protecțiunea 
garnizoanei austro-ungare din Plevlje »Neue 
Freie Presse* află că Suleiman pașa a fost 
numit membru al Senatului și că de aceea 

a părăsit Plevlje. Trupele austro-ungare 
i-au dat onorurile militare prin o com
panie de onoare. Afirmațiunea ziarelor, 
după care regimentul 16 de infanterie sta
ționând la Belovar, ar fi primit ordin să 
stea gata spre a merge asupra orașului 
Plevlje, este absolut eronată, întreg cor
pul 13 de armată inclusiv regimentul 16 
luând parte actualmente la manevrele din 
Ungaria.

AviS Mâne după amiazi, în caz de 
timp favorabil, în Waldkaffee Kuschman 
muzică și alte distracții.

— Din cauza repausului duminecal 
va fi deschisă mâne în cetate dela orele 
1—9 seara numai farmacia lekelius.

Pentru locuitori În orașe, amplo'ațî 
etc. cari în urma ocupației sedentare și a 
muncei spirituale încordate sufer de ue- 
mistuire, prafurile Seidlitz ale lui Moli 
sunt o dbftorie de casă indispensabilă, în 
urma efectului disolvant și regularea func
ționară stomacului. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite z lnic prin postă cu rambursă 
de farmacistul A. Moli, k. k. iiferantul 
curții din Viena I. Tuchlauben 9. In far
maciile din provincie să se ceară prepa
ratul A. Moli, provezut cu marca de con
travenție și subscriere. — (3)

Varietăți.
Se știe că în Franța și mai cu seamă 

în Paris, dacă e un public care iubește pie
sele de teatru mai puțin serioase și cer
tate cu morala, pe cari de obiceiu le imi
tăm noi, este și un public carejprotestează 
împotriva unui fel atât de puțin fericit de 
a înțelege frumosul.

In scopul de a lupta împotriva po
rnografiei în teatru se întemeiază acum în 
Paris Asociația pentru evoluția teatrului 
francez.

Dar în această materie poate cel mai 
însemnat mijloc pentru ă o face biruitoare 
pe morală în artă, e creiarea de piese alese 
cari să le înlăture pe acelea, cari azi atrag 
spectatori atât de mulți din publicul așa 
zis inconștient... *

După afirmările unei reviste franceze 
atât animalele cât și plantele sunt capabile 
de a percepe culorile.

Șarpele, râma, furnica și găina sunt 
foarte sensibile la influința culorilor.

Când proiectăm asupra șarpelui o 
fășie de lumină albastră, el pare bolnav, 
abătut, obosit, amețit și rămâne aproape 
în neputință de a se mișca.

Râma fuge de razele roșii și caută 
înadins locurile luminate de raza albă a 
soarelui.

Tot asemenea, cea mai mare parte 
dintre vegetale sunt senzibile la razele co- 
lorato și chiar nu pot să supoarte pe cele 
albastre. Proiectând asupra lor raze al
bastre, nutriția lor e împedecată, culoarea 
li-se pierde și isprăvesc prin a se ofili.

Chiar și ia om insolația e provocată 
mai adesea de razele albastre, decât de 
ori-ce alte raze ale spectrului solar.

*
Un doctor a avut curiozitatea de a 

examina 10 bilete de drum de fier, spre a 
vedea dacă prin acestea, bolile molipsi
toare, s’ar putea propaga în măsură mare.

Pe toate aceste 10 bilete s’au găsit 
germenii infecțioși ai celor mai primej
dioase și mai răspândite boale : streptococi, 
stafilococi, pneumococi, bacili de ai lui 
Koch etc.

Inoculându-se 13 șoareci cu cantități 
mici din bulionul de cultură al microbilor 
găsiți, toți șoarecii au murit.

;După cum vedem dar, trebue să ne 
convingem că suntem tot atât de amenin
țați a no molipsi la birt., în tren, la jocul 
de cărți și celelalte jocuri de noroc și ne
norocire, la cârciumă, la berărie și chiar 
la biserică (ba încă cum I)

Pe cât e cu putință ar urma ca în
totdeauna să luăm cu mănuși și cartea din 
biblioteca publică, (când ni-se întâmplă să 
rătăcițu pe acest drum) și mai cu seamă 
pe acea de joc, cea în veci nedespărțită 
de societățile, în cari cele mai cultivate 
dintre virtuti sunt urâtul si lenea.1 1

Dar când e vorba să luăm mănușile ?...
M.

B i b 1 i og t alie.
Istorioare biblice, carte de religiune 

pentru elevii școalolor poporale, de preotul 
D. Voniga. Tiparul tipografiei diecezane 
gr. or. române din Arad. Prețul 50 fileri 
exemplarul. Manual aprobat de consistorial 
arcliidiecezan din Sibiiu și de consistoriul 
diecezan din Arad. Hecensiunile acestor 

două conzistoare sunt foarte favorabile 
cărții d-lui D. Voniga cunoscut ca bun 
scriitor bisericesc și din celelalte scrieri 
publicate mai nainte. Manualul acesta de 
istorioare publice e împodobit și cu ilus- 
trațiuni succese și e foarte potrivit pentru 
educațiunea religioasă a copiilor din școa- 
lele române. Se poate procura dela au
torul în Gyirok (Temesmegye), dela librăria 
Polatsek în Timișoara și dela toate libră
riile din țară. Cartea e compactată și are 
143 de pagini.

A apărut Nr. 8 din revista »Convor
biri literare*. Director S. Mehedinț. Su
marul : Duiliu Zamfirescu. — Leon Tolstoi. 
Ioan Urban Iarnic. — Cum am făcut cu
noștință cu ^Convorbirile Literare*. G. Tu- 
toveanu. — Tuzla (versuri). D. C. 0113.- 
nescu. — Scrisori cătră d-l I. Negruzzi. C- 
Antoniade. ■— Thomas Carlyle. G. Vâlsan. 
-— Pe o vale... (schiță). Const. Moisil. — 
O nouă inscripție găsită la Troesmis. D. 
Nanu. — Cugetări. I. P. — Rugă (versuri). 
M. 1. Chirițescu. — Împăcare (schiță). Mih- 
nea. — La isvorul Banduziei (versuri). Eug. 
Ciuhi. — întărirea ideii de unire ,'prin li
teratura națională. Soveja. — Părerile lui 
Tolstoi despre artă. Hurmuzachi. — Scri
sori cătră loan Maiorescu. Cronica li
terară și știențifică: Fapte, recensii, re
viste. Al. Tzigara-Samurcaș. — Cronica ar
tistică : Monumentele noastre : Mănăstirea 
Sinaia. S. Mehedinți. — Cronica școlară: 
Examen de maturitate. I. Vornicu. — Cro
nica economică: Comerțul exterior al Ro
mâniei. S. M. — Dela Românii de peste 
Carpați : Adunarea »Astrei< la Șimleu. Bi
bliografie. Errata.

Budapesta. 19 Sept. Biroul ungar 
de corespondență e informat, că so- 
cialiaștii și naționalitățile au de gând 
să urgeze votul universal printr’o 
deputațiune la Maj. Sa Monarchul. 
Audiența la Maj. Sa se va obținea 
prin intervențiunea guvernului aus
triac Ia inzistința socialiștilor aus- 
triaci.

Berlin 19 Sept. In conferința de 
eri a uniunei interparlamentare I). C. 
G. Dissescu, fost ministru român, a 
propus o rezoluție exprimând dorința 
ca împăratul Rusiei să convoace o 
nouă conferință la Haga, al cărui 
program să conțină studiul cestiuni- 
lor de drept internațional putând fi 
regulate prin noui convocări.

Peterssurg 19 Sept. Senatul uni
versitar a ales cu 37 voturi contra 
4, pe Tolstoi ca membru de onoare 
al ei.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisa<"

Fete si Băeti
J 9

se desvoaltă tare și sănătos, stările 
de slăbiciune dispar, dacă folosesc pe 
lângă nutremântul obicinuit și

Emulsiunea lui Scott
cel mai bun mijloc de recovalescență, 
care a fost recomandat în cei din
urmă 32 ani atât de medici cât și 

moașe.

• - Emulsiunea lui Scott
I, '•* w •

este dulce ca Crema 
și mai digestivă ca lap- 
tele. (3)

Verita’ribi nuuuți ca 
marca — nes- -ari • / — 
ca semn jrarHi'n’p 

a pvoce'hi’H im

Prețu unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani

Se capătă în toate 
farmaciile.

Dr. STEBIE H. CIURCU.
VIII Kocligasse Nr. 29 — Viena 

Consult ațiunl
ou celebritățile medicale, cu specialiștii de /tt 

facultatea de medicină din Viena.
Telefon nr. 17085.
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Institut artistic fotografic

JOSEF SCHULLER & SOHN 
mai înainte Leopold Adler,

K A ți ® V, 

Strada Porț i Nr. 14.

3 1
9 1

n i
■“> SI** ÎS

Lucru solid. — Prețuri solide.

■.••SSKBK

I Cel mai nou deposit de mobile

BRAȘOV, Strada Hirseher 7 
(î«b casele lui WAJSIIAN) 

cu prețurile cele mai ieftine.
Solid și elegant lucrate. — Se garantează 
durabilitatea. — Atelier de tapițer propriu. 
Lumări none și repa.ațiuni prompt și culant.

; GEORGE BUCA
■ croitor bărbătesc,
g Brașov, Strada Orfanilor Nr.
| Confecționează:
I CostOBMe moderne.

Faso» elegant.
Depozit de

| Ștofe1 veritabile englezești. g
E’Z5»iafl3>®':s?fa,5S’ffl^cas,!5?BT2TSVE»3WP’®s

o H. Kleverkaus
Q Brașov, Strada Hirseher Nr. 6.
A
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V 

0 
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0
0
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SALAMA și CĂRNĂTĂRIE (Selcher) 
p-vts îxx mișcare ca motor 

Recomandă: Șuncă prima calitate, limbi a- 
fumate, salamfl, untură de j orc, slănină afe- 
mată. Cu deosebire specialitate de cârnați 

cu hrean, așa numiți Krenwurstel.
Comandele se esecută prompt și se espe- 

de*»ză cu poșta ori și unde.
Prețuri curente la cerere se trimit gratis.

0 
o 
?

o 
o 
o5

este cea mai scum
pă binefacere pen
tru Dame, se ponte 
conserve și cultiva 
folosind

care esta co
mod și modern.

se capătă după 
măsură seu gata 

numai înMAGAZINUL
M™ B. GOLDSTEIN,
Ci’n’est'nn ra da corset-» special fale

Bî.’AȘîV, Stradi Vtmei Nr. 21
!-<• 6,9-1’.)

Vă rog cereți franco
Prospecte și mustre de cea mai bună 

stofă de Știri a

vânăt ri, turiști, pădurari, precum și1 
despre stofe de modă pentru costume | 
de bâib^ți, copii, pa:deșeuri. Ulster, 
calitatea cea mai ieftină până cea 
mai fină dela firma primă și cea 

mai mare de Export Loden
VIHCEÎTZ OBLACK, 

liferant al curții c. s, r. de postavuri
GRAZ, Murgasse 9|b.

La spăl-r. rm rg ca la jve, 
Și nu ost>ni“- e de loc.
Delii Sciiieitt am Htiptin, 
Și puterea nu-mi pun.

Puterea decuiâți. e minunată și intensivă 
a săpunului

I APARAT
LEGAL HYGIEHI

ivii area a t r eg a serata

316,2—10.

Abonamente la
„Gazeta. Transilvaniei11 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

Cerb a lui Schicht 
vine dela modul de fabri'-ațle deosebită și 
alege ea cu grije a celor mui bune materii 
brutei

Săpunul Cerb a lui Schicht 
crufă tnâiul- și rutiiria! Cruță osto caia, 
năciizu și r-ănăTiite . 1 E»te economie îu huni, 
timp si lucru. Prnt.ru curățenie garanție de 

30,000 coroane I

APĂRAT
~LEGAL

oguLoa/t cu
Invenție senzațională, cu care ștotele capătă, fața de 

mai nainte. Indispensabilă pentru albituri de masă, nat și 
toaletă, cămăși, (cari nu vin scrobite) bluz.e, trusouri, pan- 
zării albe și colorate costume de stole de bumbac, t itraje, 
perdele, dantele etc.

„ZZTG-IE NIC VS“
face stofele mlădioase ca catifeaua. Ștotele de bumbac 
capătă aparența de pânză olandeză.. Tot ac-1 ,și efect, la 
ori și ce ștofe, fie de in, bumbac, lână sau mătas«.

Are efect de desinfecțiisne
Se capătă în toate prăvăliile de coloniale, Droguerie.

L. CHIOZZA. & C- Cervignano.
(Țara litorală).

258,6-10

ori

ELEKTRO-VITAUZER, institut medical, 72»?
8cris«»»B’© sie BUBwSțfewBirc.

Csnllokoz-Semorjn, corn. Pojun, 14 Ian 1903. 
Stimate Domnule!

Mă hu-.ur că îți pot împărtăși că aparatul 
Electro-Vitalizer mi-a folosit. Durerea de .-domac 
și intestine a dispărut Am poftă de mâncare. 
Aparatul D tale îl voi recomanda celor ce sufer.

Văduva Victor Czetlinger.

12 - t’.lio V.ța: zc. VindecsrHa
r.iteio- CU-.ri (le slfih:C tini de rervi,
io irs uișomn e d
iu.jj ițer.țA, hă‘as de
fip'ioț-i iiervi.i-isf! di»
e tisfiiație, cronica,
vi algie, schias, parafisie,
vi-lu r< a acestui remediu.
i (1 > i d
dă lămurire GRATlSBLICH, foarte int.ere-
-t-.uiă rare se tr-mibe franco în covertă

<Dea-ețti ttecomitSâțîozîat (Dairtera pesntu-w ESĂKBBA'Șt'I șb Bț'HilîSlKi..

4Ao|P>oiia pentru CtratisEmeli..

Electro-Yitalizci-, institut medical,
Budapest, Kfiroly-korut 2, Mezanin 52.1

Vă rog a-mi trimite op 1: 
„Eleotro-Therapie franco sub cuvertă11.
Numele________________________
Adresa________________________

vi.ia mea, o mulțumesc D-tale, cu a 
. ftiur lipitor am scăpat de sufernțe Ca 
ii»- rn îndelungați nu s’a putut vindeca, 
i ..ieâni-u-mi sănătatea, bucuria familiara 
-i vu-ci de lucru. Am devenit iarăși L 
puH-ri; Sute de scrisori îo sensul acesta 
i.riiii’iu, asa vorb-sc sute de l>o!n'-iv, 
Cure cete: z's Insiitutul, după-ee »u
fido-» i’iuu iiir-i ind'-'unc-»! «tiar-tul

nenumă- 
is- 

■ er de ca-[) și rpinaie, 
nw ne-voasâ sr- 

a'i.Tîii.c șt ntesfibe, 
retmia, șoldmă ne- 

documentesză 
acescui remediu. Despre me- 
vih'.i'--(uire și efectele oDpnute

Placam si sosirea trenurilor de slaî rug. mg. in Brașov.
Valabil din 1 Main st. n. si pana în 1 Oct. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor (lin Brașov.
Dala Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-^6 min. dimin.
II. Tr. acoel. (peste C.lușiu) la 6. 2’45 m. p. m. 
HI. Trenul de pers, la ora 7-30 min. s6ra. 
IV. Tr. accel. p. A iad ia orele 10-26 m. sera-

Dela Brașov ia Bucurescî:
!. Trenul de persona la ora 3'20 m. dim. 

îl. Trenul mixt la orele 12'00 tn. p. m.
III. Trenul acoel. la ora 2'19 min. p. m.

(oe vine pe la Clnșiui.
IV. Tren mixt la orele 7-47 sera.*

*) (cure circulă numai la Predeal'.

Dela brașov la Kazdi-Oșorlieiu Bereczk
și Ciuc-Ghimes:

L Trenul de pers. la. ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt Ju ora 8-41 min. a. m/

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

IV. Tren de pers, la ■ rele 7'00 m. sera.*
(* au legătură m-mai la Szepszi-Szt.-Gydrgy).

Ooia Brașoy la Zârnescî (gara Bartolcmeiu)
I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 
Hi. Tren mixt la ora 9 4ti s6ra.

Sosirea trenurilor în Brașov;
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Ara i la orele 4-52 m. dim. 
II. Trenul de persoue la ora 7-12 dim.

III. Tr. accel. peste Clnșift la 6.2-09 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 8'50 min. seva.

Beta Bucurescî la Brașov
I. Treu. de pers, la ora 7"28 min. dim n. 

(numai deia Prudeal).
II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
III. Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sera.

Dela Bereczk-Kezdi-Oșorimiu și Ciuc-GITmes 
ta Bra-ov:

I. Trenul de persone 1» ora 8.16 m. dim.*
(are legătură cu Ciuc-Sereda)

II. Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.*
III. Trenul mixt, la era 6’33 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-08 m. sera.

(* nu legătură cu Ciuc-G. imes).
Dela Zârnescî la Brașov (gar. Bartolcmeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora T39 min. p. m.

III. Tren mixt la ora. 7 07 sera.
Notă. începând cu I Iunie întră îc c rculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accelerat 

de din,meaț.ă Brașov-Budapesta.

ț

Werstsshfiiic nutuvai decă ifie-csiir® cutia este prowadută ent ran&rca de 
__________  apărare ts. Sui A. MCJLL ș» cu subscrierea sa. -----------------

Prin eteend de lecuire durabilă al Frafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra’greutăți
lor celor m»i ce bicose Iu stomac și pântece, în '’ontra cârceilor și aerelei la stomac, con- 
sțipațiunei cronice, suferi tp.»i de ficat, cnnoestiunei de sânge, haeii-.orhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeesei a luat acest medicament de casă o răsnândire, ce creșce mereu de 
mai multe decenii încoce. - Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 — EaNitî.-apile se vor 
urmări pe cale judec-St.orescă.

■FraizhF^ntwem șî sare a iui Moli. 
VeriUabii numai dacă lie-cnre sticlă este provăzute cu marca 
__________  de sciHire si eu plumbul lui A. 03«il ------------------

Fn-anzSjr-.amifcwein'-ul și sarea .este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (frotat), alină 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recălă. — | 

Brețul uuei'ciitîi originale plumbate cor. 2.—.

I
I

I

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metcdul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți cor. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.80
= Fie-oare bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca de apărare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farjnacibtul A. MOLLWien, I. Tuchlauben 9

c. >i re,', iurnisor al curții imperiale.
— Comande din provincia se ei’ectueză dilnie prin ramliursă postulă —

Ln deposits .-6 se ceră anumit preparatele procedure cu iscălitura și marca de apă
rare a lui A. MOLL.

Poposite în Brașov: la d-nii farmaciști Fcrd. Jekelvus, Victor Doth și e n gros la 
1). jiremius Nepoții. ________________

ll

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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