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Descoperirea conjurației 
contra votului universal.

Trebue să dăm conducerei par
tidului socialist din Ungaria atestatul 
că în grava cestiune a întroducerei 
votului universal știe să-și împlinească 
cum uu se poate mai bine misiunea 
sa de veghie neadormită a intereselor 
muncitorilor organizați din țară. In- 
tr’un moment când ministrul trebilor 
interne, care a pregătit faimosul pro
iect de reformă, a crezut că a isbutit 
să asigure operei sale secretul față 
cu publicul ce! mare pană la ter- 
minul când i-va plăcea lui și guver
nului să-l publice, i-a succes condu
cerei partidului social, democrat de-a 
afla cu deamăruntul întreg cuprinsul 
acestui proiect și nici n’a întârziat 
măcar un moment de al da pe față 
și de a descoperi printr’asta toată 
conjurația în contra votului universal.

In zilele ultime Francisc Kossuth 
a chiemat la sine rând pe rai d pe de
putății indepeudiști spre ai informa 
pe ascuns asupra principiilor de cari 
se călăuzește proiectul de reformă al 
lui Andrassy. De astăzi munca mi
nistrului de comerciu a devenit super
fluă, căci organul sncialist a publicat 
cu deamăruntul toate dispozițiile de 
căpetenie ale acelui proiect precum 
și în mod amănunțit datele statistice 
pe care să întemeiază. De ce să nu 
știe toață țara și acea parte a de- 
putaților, care nu este trasă în cer
cul de confidență a lui Kossuth, ce 
s’a lucrat și ce s’a proiectat într’o 
cestiune așa de mare și de impor
tantă ca aceea a votului universal 
care interesează într’un chip pe fie
care cetățan ? Raționamentul acesta 
al foaiei socialiste îl găsim just și, 
din punct de vedere al intereselor 
partidului socialist, nici nu putea să 
fie mai nemeritjmomentul desvălirei ma
relui secret ca tocmai preziua marei 
adunări socialiste din Viena, care avea 
să se ocupe de votul universal din 

FOILETONUL »GAZ. TRANS.*

Privighitoarea și trandafirul.
O. Wilde.

(F i a e).

Studentul își repezi ochii din iarbă 
și ascultă, dar nu putu cuprinde, ce-i vor
bea priveghitoarea, pentru că el înțelegea 
numai aceea ce era scris în cărți. Stejarul 
însă îi înțelese durerea și se ’ntristă. Mica 
priveghitoare îi era așa de dragă, pen- 
trucă își zidise cuibul pe ramurile lui um
broase.

Șoptește stejarul: >doinește-mi un 
cântec încă ; mă voiu simți așa trist sin
gur, când tu vei fi departe* si priveghi- 
toarea prinse a doini stejarului — glasul 
ei era asemenea freamătului apei, ce pi
cură dintr’o cană de argint.

După ce-și mântui priveghitoarea 
cântecul, studentul se urni din iarbă, își 
scoase din buzunar notițul și creionul; 
»cântă frumos* zice studentul, pierzându-se 
încet prin desișul pădurei, »sunt mulțu
mit; are însă și sentiment? Mă îndoesc. 
Va fi de sigur și ea, asemenea celor mai 
mulți artiști: stil și formă, lipsită de căl
dură. Ea n’ar fi niciodată în stare să se 
jertfească pentru altul ; se cugetă mai

mult la muzică și fiecare trebue să știe, 
că arta e egoistă. Da, admit, are unele 
tonuri frumoase, foarte drăguțe, zadarnic 
însă, n’au nici un folos și nici o valoare 
practică*. Studentul întră în odae, se a- 
runcă pe o canapea și se gândi la iubita 
sa; peste puțin timp adormi.

Iar când luna își cernea argintul din 
creștetul bolților, priveghitoarea sbură în 
grădină și-și apăsă sânul în vârful unui 
spin. Doini toată noaptea, cu sânul apăsat 
asupra spinului și luna clară — un cristal 
— se aplecă și ascultă. Ea doini noaptea 
’ntreagă și spinul îi sfredeli sânul și sân
gele porni să picure roșu și fierbinte. Și 
doini priveghitoarea mai întâi despre dra
gostea ce se ’nfiripă gingașe în inima 
unui băiat și-a unei fetițe; iar în vârful 
fraged al unei rămurele, înflori un tran
dafir superb; asemenea mlădierii glasului, 
se deslușiau petală după petale. Era ase- 
mănându-se negurilor, ce plutesc deasupra 
apelor — palid, ca faptul timpuriu al zilei, 
și argintiu ca aripele zorilor cu margeni 
nehotărâte, ca chipul unui trandafir alb 
într’o oglindă de argint, ca umbra unui 
trandafir, într’un lac... așa era trandafirul 
ce’n boboci în vârful unei rămurele.

Zice ramura priveghitoarei: »apasă 
mai tare mica mea priveghitoare, apasă 
mai adânc, dealtfel ivi-se-vor zorile, înainte 
de faptul trandafirului*.

Priveghitoarea se opinti mai afund

cu sânu-i feciorelnic, iar doina ei se des- 
lușia, tot mai puternic mai clar, deoarece 
ea cânta acum despre întruchiparea păti
mașe a dragostei în inima unui bărbat și 
a unei femei. Și o roșață sfioasă prinse 
a-se ivi pe petalele trandafirului, asemenea 
rumenului ce’nbujorează obrajii mirelui, 
când sărută buzele miresei. Dar spinul nu 
sfredelise încă inima priveghitoarei și astfel 
rămase inima priveghitoarei albă, pentrucă 
numai sângele priveghitoarei e în stare 
să înroșeze inima unui trandafir.

Zice ramura priveghitoarei : »apasă 
mai tare mica mea priveghitoare, de altfel 
ivi-se-vor zorile, înainte de faptul tranda
firului*. Și priveghitoarea se opinti și spi
nul îi sfredeli inima. O durere înțepătoare 
îi pătrunse membrele. Durerea ei era tot 
mai amară, mai amară și cântecul tot mai 
sălbatec, mai furtunos, deoarece ea doinea 
despre dragostea, care se apoteosează prin 
moarte, despre dragostea, care nu se stinge 
nici în mormânt.

Și trandafirul minunat se ’nrumeni 
asemenea trandafirilor ce se ivesc în zorii 
dimineții, la răsărit. Petalele i erau roșii, 

I iar inima-i era roșie, ca un rubin.
I Dar glasul priveghitoarei slăbi și ari-, 
I pile îi începură să tremure. O negură 
! ușoară îi învălui pleoapele. Doina i-se de- 
strămă în firicele rupte, ca și când ar fi 
strâns’o cineva de gât. Mai suflă odată... 
Palida lună o auzi, uită de faptul zilei, și

Ungaria și de soartea masselor popo- 
rațiunei ei lipsită până azi de dreptul 
electoral.

Aducem și noi mai jos datele din 
proiectul de reformă, ce le-a dat pe 
față amintita foaie, destul de elo- 
quente pentru a înțelege că’n adevăr 
Andrassy și tovarășii lui din guvern 
nu au d© gând nici cât de puțin a 
pune în viață votul universal, ci s au 
gândit și se gândesc numai cum să-l 
zădărnicească mai cu succes, lovind 
fără de milă în dreptul și în intere- 
resele de viață ale naționalităților și 
ale muncitorimei de toate categoriile, 
Mai mult. Vedem din aceste date, și 
organul socialist încă o recunoaște și 
accentuează îndeosebi că proiectul de 
reformă al guvernului țintește mai 
cu seamă de a călca în modul cel 
mai revoltător dreptul electoral al 
Românilor. După acest proiect drep
tul electoral nu va fi egal, ci se va 
baza pe pluralitate ; după el vo
tarea nu va fi nemijlocita ci în 
partea cea mai mare mijlocită și în 
fine probabil că nu va fi nici secretă. 
Au drept de vot pe lângă cei ce știu 
scrie și ceti și analfabeții, însă numai 
astfel că 10 analfabeți aleg un de
legat care va vota în numele lor 
având numai un vot. Dintre cei ce 
știu scrie și ceti și cari vor alege 
nemijlocit, o parte mare vor avea 
câte două și trei voturi, după cum 
unii vor documenta numai absolvarea 
primelor patru clsse sau toate clasele 
secundare și după cum unii vor plăti 
dare directă de cel puțin 20 coroane 
și dare directă de cel puțin 100 cor. 
etc. Analfabeții bărbați de 24 de ani vor 
fi 1,270,214 și aceștia vor avea 
mijlocit numai 127.092 voturi. Dintre 
cei 2,618,501 cari știu scrie și ceti, 
1,534.443 indivizi vor avea vot sin
gular; vot plural (două voturi) vor 
avea 860,267 indivizi, cari vor da 
1,732,534 voturi. Vot plural (cu trei 
voturi) vor esercita 217,791 de indi
vizi, cari vor da 653.373 de voturi.

La olaltă vor fi așadar după proiect 
4,047.671 voturi.

Nedreptatea cea mare ce să face 
prK proiectul conjuraților din coali
ție masselor celor mari ale munci
torilor, apoi naționalităților și în deo
sebi Românilor, o caracterisează foaia 
socialistă prin următoarea paralelă pe 
baza datelor din proiect; „Pe când 
„dintre cele 2,015.335 de bărbați ma
ghiari numai 1.608,707 bărbați știu 
„scrie și ceti și totuși capătă 2,501,460 
„de voturi și adecă le capătă marii 
„proprietari, proprietarii mijlocii, fa
bricanții, comercianții și funcționarii 
„cu votul duplu și triplu : pe atunci 
„cei 684,261 de bărbați peste 24 de 
„ani români vor căpătă la olaltă nu- 
„mai 299,537 de voturi. Nu-i așa că 
„acest sistem va ști să măsure drep- 
„tul cu dreptate admirabilă ?“

Nu mai trebue mult comentar, 
ajunge o bâtă la un car de oale. 
Poliția din Budapesta a mobilizat, a 
făcut perchiziție în localul redacțiunei 
ziarului „Nepszava“ căutând după 
autorul datelor statistice publicate 
de această foaie. Prea târziu! Pot 
face arătare, și pot urmări pe cel ce a 
tradat acele date din oficiul central 
statistic, dar nu le va folosi nimic. 
Adevărul ar fi eșit și așa la lumină.

Dacă s’a întâmplat c’o zi mai 
curând, cu atât mai bine pentru cei 
ce au să se ferească și trebue să se 
înarmeze in contra tendințelor și sco
purilor scelerate ale conjurației.

Mai poftească acuma cei dela 
putere să vorbească de „moderați" și 
de „împăciuire" cu Românii, dacă 
vor să li-se arunce în ochi cifrele, 
cari vor țântui pe veci cinstea și lea
litatea lor față de poporul nostru !

Sârbii radicali și clubul naționalist 
»Kel. Brt.< anunță următoarele : Deputății 
dietali Musiczky, Manojlovici și Mrksici 
(Sârbi radicali) sunt încă și azi membrii 
ai partidului naționalist dietal. In timpul 
din urmă însă acești deputati n’au luat 

parte la conferențele clubului naționalist, 
ci și-au dedicat toată activitatea cauzei 
bisericei sârbești. Umblând tot în voia gu
vernului și în urmă votând pentru candi
datul guvernului, Bogdanovici, cei 3 depu- 
tați sârbi sunt de mult cu ochi răi văzuți 
de partidul naționalist. A mărit animo- 
sitatea aceasta contra lor și faptul că ei 
n’au voit să între în contra-coaliție și au 
refuzat de a lua parte la agitația contra 
dreptului de vot plural. In asemeni împre
jurări prezidiul clubului se poartă cu gân
dul de a-i învita să părăsească partidul 
nationalist.

Cu aceasta știre din »Kel. Ert.« con- 
glăsuește ceeace a declarat deputatul Gol- 
diș, care, după »Trib.«, a zis într’o con
vorbire :

» Știrea este adevărată. Atitudinea po
litică a partidului radical sârbesc este me
nită să arunce o umbră asupra clubului 
nostru, care a luptat în mod sincer pen
tru programul său. Radicalii sârbi n’au 
luat parte la campania noastră de adu
nări de popor ținute de noi astăvară în 
fața alegătorilor. Ei n’au ținut nici dări de 
seamă și nici nu au luat parte de doi ani 
de zile la conferințele clubului național. 
Să pare că ei se apropie tot mai tare de 
guvern și mai ales de partidul kossuthist. 
In fața acestei situații clubul va chibzui, 
dacă nu este mai potrivit să-i invite ca 
să părăsească partidul și va lua probabil 
o hotărâre în acest senz.«

Doresc Ungurii sincer împăcarea cu 
Românii? Asupra acestei întrebări deputa
tul naționalist d-1 Dr. Stefan Petrovici în
tr’o convorbire ce a avut’o c’un ziarist ro
mân (dela »Voința Națională*) s’a pro
nunțat :

— ^Partidul moderat îl dorește azi 
guvernul, pentru a sparge masa compactă 
a Românilor, cari, din fericire, formează 
un singur partid. Noi nu putem să dorim 
un partid moderat, pentru-că n’avem ne
voie să ne moderăm. Noi suntem destul 
de moderați în pretențiile noastre. Noi nu 
cerem decât egală îndreptățire legală și 
națională.

»De aceea Românii, cari ar susține 
azi întemeierea unui asemenea partid, ar 
fi sau naivi sau de rea credință. De ati
tudinea ^Telegrafului Român*’ din Sibiiu 
nu trebue să ne mirăm. Acest ziar nu dă 
directive politice. El esto organul mitro
poliei și de aceea credo că o să caute 
a fi cât mai pe plac guvernului din Buda- 

rămase liniștită pe cer. O auzi trandafirul 
roșu, și tremură de plăcere și-si desfăcu 
sânul boarei recoroase a dimineței. Echoul 
o auzi, și-i duse pe umeri doina, în peș
tera purpurie din munți și trezi din visuri 
pe păstorul cu somnul pe pleoape ; tre
mură deasupra apelor de argint și trimise 
veste mărilor nețărmurite.

Zice copăcelul: »privește, privește 
trandafirul a înflorit*, dar priveghitoarea 
nu răspunse pentrucă zăcea moartă în 
iarbă, cu spinul înfipt în inimă. — Pe la 
nămiez studentul deschise fereastra și 
privi afară.

Zice studentul: »Ah,ce noroc, iată tran
dafirul roșu! In viața mea n’am mai văzut 
un asemenea trandafir. E preafrumos, de
sigur are un nume latinesc grozav de 
lung* și mânecă în grădină'și-l rupse. își 
luă pălăria, și alergă cu trandafirul în 
mână, la locuința profesorului.

Fata profesorului sta pe prispă și-și 
cosea o rochie de mătase albastră, cu că- 
țălușul tolănit la picioarele ei.

>Mi-ați spus, că dacă o să vă aduc 
un trandafir roșu, veți dansa cu mine« 
zise tânărul student. »Aveți cel mai roșu 
trandafir din lumea întreagă. Aninați-] 
astă sară la sânul D-stră și când vom 
dansa, el vă va spune cât eu vă iubesc 
de mult*.

Dar fata își încreți fruntea. 
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pesta. D-l Dr. Emil Babeș se folosește de 
acest lucru și strecoară în el articole, pe 
cari nici chiar ^Telegraful Român« nu le 
poate susține în numele acelora, pe cari el 
îi reprezintă.

»Dar Ungurii nu doresc, nu pot dori 
sincer o împăcare cu noi. Dovadă : ei au 
încercat de multe ori să ne convingă că 
trebue să ne unim cu ei. De câte ori am 
cedat însă și am vrut să căutăm a face 
posibilă o asemenea împăcare, am fost pă
căliți. Nici odată ei n’au respectat legile, 
prin cari ne garantau diferite favoruri în 
schimbul prieteniei noastre.

»Dintre Unguri, singurul care în ade
văr dorește în mod sincer o împăcare cu 
naționalitățile, este Mocsary. El n’are nici 
un aderent însă. A rămas singur tocmai 
din pricina vederilor sale mai puțin șovi- 
niste. Zic »mai puține fiind-că și el e pre
ocupat de ideia maghiarizărei. El dorește 
o maghiarizare mai înceată, deci prin mij
loace mai puțin brusce. Dovadă : nici el 
nu preconizează pentru naționalități egala 
îndreptățire complectă. El își dă seama, că 
Ungurii nu pot duce cu succes lupta con
tra Vienei, din cauza necontenitelor con
flicte cu naționalitățile. De aceea el pre
conizează să se acorde Românilor anumite 
drepturi. Dar nouă ca cetățeni, nu ne tre
bue pomană. Noi revendicăm drepturi ca 
popor.

»Dar, încă odată, de Mocsary nici nu 
trebue să vorbim, de oarece părerile lui 
nu sunt împărtășite de nimeni. Cu toate 
acestea, d-l Emil Babeș pe aceste singura
tice păreri se întemeiază, când propagă 
ideia împăcărei*.

Deputatul Hollo în contra pluralității. 
Deputatul Hollo scrie în »Magyarorszăg« 
în contra sistemului pluralității. Acesta, 
zice el, stă în contrazicere cu desvoltarea 
de drept din Ungaria, care s’a săvârșit pe 
baza legalității de drept. Periculos mai 
este, că la introducerea dreptului de vot 
plural avem de a calcula dintr’odată cu 
4 milioane de voturi și trebue să ne te
mem, că mai târziu când va fi cassat si
stemul plural, aceasta cifră colosală va 
forma măsura votării la alegeri, dela care 
nu se va mai putea recede. Mai departe își 
exprimă Hollo temerea, că în cazul unei 
crize naționale, massele socialiștilor și ale 
naționalităților se vor încerca să parali- 
seze nizuințele națiunii și că întreprinde
rile industriale cu oamenii lor plătiți, ofi
ciile cu servitorii lor și toți ceice stau în 
legătură cu interesele internaționale prin 
voturile lor duple și triple vor putea fi 
duși în luptă contra intereselor naționale 
maghiare.

Adunarea socialiștilor în Viena. Re
lativ la aceasta mare’adunare, ce a fost 
conchemată pe ziua de eri, 27 Septemvrie 
n. în Viena, ziarul socialist unguresc din 
Budapesta scrie sub titlul: „Nu suntem 
singuri* între altele :

»De dincolo de Laita ni-se întinde 
mâna ajutătoare. Poporul muncitor aus
triac se adună Duminecă la sfat, ca să dea 
proletariatului concursul spre a-1 mântui 
de încălcarea drepturilor sale. Trimișii tu
turor popoarelor din marele imperiu se 
vor conzulta asupra unui astfel de plan 
de răsboi, care va aduce ajutor proleta
riatului strâmtorat din Ungaria«.

»Mă tem*, răspunse >că trandafirul 
nu mi se va potrivi la haină și afară de 
asta nepotul Șambelanului mi-a trimis 
câteva juvaere veritabile și e cunoscut 
că juvaerele sunt mai prețioase decât 
florile.*

»Da, într’adevăr, sunteți foarte ne
mulțumitoare,* zise supărat studentul și 
aruncă trandafirul în noroiul din stradă. 
O trăsură trecu repede și-l frânse supt 
roate.

»Nemulțumitoare?« răspunse d-șoara) 
»Voiesc să vă spun ceva; sunteți un ne
manierat și în fine ce mai sunteți? Un 
student. Sunt convinsă, că n’aveți ghete 
cu nasturii de argint, ca nepotul Șambe
lanului*, și ea se ridică de pe scaun și 
întră în casă,

»Ce curioasă e și dragostea« zice 
studentul întorcându-se. »Nu-i nici pe ju
mătate așa de folositoare, ca logica. Ea 
nu-ți poate documenta absolut nimic, îți 
vorbește de lucruri și de fapte, cari nu se 
întâmplă și te silește să crezi în lucruri 
neadevărate. Cil un cuvânt e foarte ne
practică și deoarece în vremurile noastre 
au valoare numai lucrurile practice, mă voiu 
reîntoarce la filozofie și studiez, metafizica.* 
Intră în odaie, își scoase un volum gros 
și prăfuit din bibliotecă și începu să 
citească.

trad, de /. Broșu.

^Poporul Austriei a fost încă odată 
— ia 1848 — anteluptătorul libertății ma
ghiare. Și atunci a comis trădare de pa
trie Ludovic Kossuth prin aceea că s’a 
dus la Viena? Și dacă nu, ce trădare de 
patrie poate fi azi de a strânge dreapta 
ajutătoare a acelorași popoare ? De ce să fie 
trădare de patrie, dacă vom merge în acel 
oraș, din care Kossuth a fost adus cu 
sine legiunea cu însemnul de capete de 
morți: această ceată a revoluționarilor 
cari și-au vărsat sângele pentru libertatea 
maghiară ?f!

Proiectul de lege electoral.
Destăinuirile ziarului „Nepszavau. Date statis

tice autentice.

Pe basa unor tabele statistice 
autentice, pe cari și-le-a câștigat din 
oficina ministeriului de interne, orga
nul social-democraților „Nepszava" pu
blică în n-rii de eri și alaltăeri date 
amănunțite sensaționale cu privire la 
proiectul de lege al „votului univer
sal." Proiectul guvernului, zice „Nep- 
szava", nu se basează pe egalitate ci 
pe pluralitate, nu se basează pe drep
tul direct de vot jci în mare parte pe 
votarea indirectă, nu e nici universal 
și după toată probabilitatea nu va fi 
nici secret, prin urmare este o ade
vărată caricatură a votului universal, 
egal, direct și secret. Din datele pu
blicate de „Nepszava" îeținem urmă
toarele :

Proiectul de lege dă fiecărui cetățean 
în vârstă de 24 ani dreptul de vot, fără să 
impună nici o restricțiune, prin urmare și 
analfabeții vor avea dreptul de vot. Aceștia 
din urmă vor vota însă în mod indirect: 
10 neștiutori de carte vor alege pe un de
legat, care va avea un vot. In chipul ace
sta, 1.270,924 analfabeți vor avea 127,092 
voturi.

Pe baza faptului că știu să scrie și 
să cetească, 2.61&501 alegători capătă drep
tul de vot direct. Intre acești alegători vor 
fi votanți cu câte unul, două și trei vo
turi.

Pe basa cunoștinței de scris și cetit 
capătă câte un vot 1,534.443 indivizi.

Două voturi vor avea dreptul să dea 
a) aceia cari vor fi absolvit patru clase se
cundare ; b) cari plătesc cel puțin 20 cor. 
impozite directe ; c) cari dau do lucru unei 
persoane de sex bărbătesc ; d) cari lucrează 
la acelaș patron de cinci ani; e) cari sunt 
în vârstă de 32 ani, au făcut serviciul mi
litar și au cel puțin trei copii. Acelora din 
ultimele patru categorii li-se cere să știe 
carte.

Pe baza acestora vor avea câte două 
voturi 866.267 indivizi (la olaltă 1,732.534 
voturi).

Câte trei voturi primesc, cei cari au 
absolvit o școală secundară și cei, cari 
știind scrie și ceti, plătesc cel puțin 100 
coroane dare directă. Pe baza acestora vor 
avea câte trei voturi 217,791 indivizi (la 
olaltă 653,373 voturi).

Totalul voturilor se urcă la 4.047,671- 
Din acestea, împărțite pe naționalități re
vin : Ungurilor 618 la sută, Germanilor 
15'2 la sută, Slovacilor 10'3 la sută, Ro
mânilor 7'4 la sută, Rutenilor 0'5 la sută, 
Croaților 1T la sută, Sârbilor 2'4 la sută, 
diverse naționalități 3 la sută.

Dreptul de mai multe voturi se îm
parte, după naționalitate, în următorul 
mod: Intre 217,791 votanți cu câte trei vo
turi sunt 7L7 70 maghiari, 16'97o germani, 
31 % slovaci, 5’770 români, O'27o ruteni, 
0.5% croați, 3% sârbi și alții 0'9%.. Intre 
866.267 votanți cu câte două voturi sunt 
63.3% maghiari, 16'7% nemți, 101% slo
vaci, 5% români, 0'2% ruteni, 1 2 '/0 croați, 
2'3 '/0 sârbi și alții 1'2%. Intre 1.534.443 
votanți cu un vot sunt 58'6 maghiari, 
13'5% nemți, 135% slovaci, 9'1 români, 
0'6% ruteni etc. Dintre 1.270.924 anal
fabeți (cari câte zece aleg un delegat) 
sunt 32 2% maghiari, 4'8% germani, 10'3% 
slovaci, 38 S% români, 5'7% ruteni etc.

In numărul său de eri »Nepszava< 
publică pe 5 pagini tabelele originale fo
tografiate, cari conțin datele de mai sus 
cu toate amănuntele. Din datele aceste 
amănunțite reținem cele, cari se referă la 
comitatele cu popolațiune românească mai 
însemnată.

In comitatul Bihorului dintre 3.056 
alegători cu trei voturi sunt 13'4% Ro
mâni, dintre 18.246 alegători cu două vo
turi sunt 9’2% Români, dintre 41'797 ale
gători cu 1 vot sunt 11’5% Români, dintre 
59'235 analfabeți sunt 78% Români. Din 
totalul voturilor de 93.385, Românii fi
gurează cu 15’1%.

In comitatul Maramureșului Românii 
numără între 1206 alegători cu trei voturi 
5’5%,între4,865 alegători cu 2 voturi, 5'8%, 
dintre 7.826 alegători cu 1 vot 14%, dintre 
53.201 analfabeți 29’5% prin urmare din 
totalul voturilor de 26.500 — 12’9%.

In comitatiil Sătmar Românii numără 
între 2.569 de alegători cu 3 voturi, 7’9% 
între 12.630 alegători cu 2 voturi 10’9%, 
între 24.255 alegători cu 1 vot 14'1%, între 
33.660 analfabeți 62’9%, prin urmare din 
totalul voturilor de 60 596 — 14'7n/K.

In comitatul Sălagiului Românii nu
mără între 1.175 alegători cu 3 voturi 
18'99/0, între 4313 alegători cu 2 voturi 
17'2n/n, între 11.944 alegători cu 1 vot 
25'9%> <bn 30.364 analfabeți 83’1\, prin 
urmare din totalul voturilor de 28.136 — 
2S'27„.

In numărul de mâne vom publica 
datele privitoare la comitatele ardelenești.

*
Prin destăinuirile lui >Nepszava« gu

vernul pare zăpăcit și uluit. Sâmbătă gu
vernul a publicat un comunicat, din care 
reese că informațiunile și datele zia’rului 
»Nepszava« sunt adevărate. Gomunicatul 
oficial nu recunoaște acest lucru, dar din 
conținutul lui reese limpede, că e astfel. 
Anume, comunicatul zice că serviciul sta
tistic din minister a fost invitat să elabo
reze mai multe proiecte statistice. »Nep- 
szava* ar fi reușit să-și apropie unul din 
aceste proiecte. Din această cauză s’a por
nit o anchetă severă pentru dovedirea vi- 
novaților.

Comunicarea d-lui Procopiu
la congresul internațional al pressei 

în Berlin.

Am comunicat deja cetitorilor 
noștri, că d. loan Procopiu, președin
tele Sindicatului ziariștilor din Bucu
rești, directorul ziarului „L’Indepen- 
dance Roumaine", și deputat în ca
meră a făcut la congresul internațio
nal al pressei un comunicat, prin care 
arată starea escepțională, în care se 
află naționalitățile nemaghiare în Un
garia și inzistă la delăturarea acestei 
nedreptăți și anomalii. Iată textul ace
stui important comunicat:

Domnilor și scumpi confrați!
Când în anul 1895, la congresul in

ternațional al pressei la Bordeaux, emi
nentul nostru confrate, onorabilul d. W. 
Singer a definit țînta biroului central al 
asociațiilor pressei, el spunea cu spirit cât 
și cu justeță, că ește vorba de a se în
ființa un fe’l de Cruce-roșie literară. Azi- 
stenta morală a acestei asociațiuni este 
deci ’ câștigată dinainte pentru răniții și 
încercați! marei lupte, pe care ziariștii o 
dau fără încetare pentru libertate și 
progres.

Numai în temelia acestui titlu dele- 
gațiunea pressei românești vă cere prin 
glasul meu, permisiunea de a întreține 
onorabilul congres asupra unei chestiuni, 
care de sigur aparține misiunii de care 
vorbea distinsul nostru președinte.

Intr’un restimp de doi ani abia, după 
cum reiese dint’o statistică pe care o pun 
la dispozițiunea biroului, justiția ungu
rească a rostit osânde ridicându-se la 124 
de ani, șease luni și 27 de zile și de mai 
mult de’ 80,000 coroane amenzi. Intre per
soanele astfel atinse din nenorocire, zia
riștii țin un loc foarte mare. Sunt ziariști 
Nemți’ Croați, Sârbi și Români.

Statistica asta arată situațiunea par
ticular de dificilă creată în Ungaria, de 
altcum un stat de libertate a gândirii, 
ziarelor naționalitățiloi’ nemaghiare din 
regatul ungar. Socot că nu înseamnă a 
turbura cordialitatea raporturilor, cari tre
bue să existe între membrii pressei, ci în
seamnă a afirma spiritul nostru de soli
daritate, de-a face urări în favoarea con
fraților noștri, pe cari exercițiul misiunei 
lor, Ii expune la asemenea încercări.

Nu propun nici o moțiune, ci în nu
mele delegațiunii românești formulez do
rința, ca distinșii noștri Confrați dela »Aso- 
ciațiunea pressei maghiare* să useze de. 
autoritatea lor pentru a face să încete 
acest regim de escepțiune in Ungaria și 
noi vom fi recunoscători, dacă congresul 
va considera demersul nostru cu bună
voință.

Menirea ce v’ați dat, d-lor, este o 
menire de pace și de concordie și întru- 
nindu-vă fiecare în altă țară, sunteți apo
stolii activi ai acestei opere de solidari
tate și de concordie între popoare, lucru 

I despre care vorbea deunăzi cancelarul îm- 
, părăției germane, prințul de Biilow, în di- 
1 scursul său la congresul interparlamentar, 

care a avut un răsunet atât de fericit în 
toată Europa.

Congresul pressei va răspunde ace
stei înalte misiuni dându-și sprijinul mo
ral .cauzei ziariștilor, pe cari mi-am luat 
voia de a-i semnala simpaticei sale aten
țiuni.

Secretarul direcțiunii biroului cen
tral al congresului d-l Victor Taunay 
ridicându-se apoi a declarat, că comu
nicatul d-lui Procopiu în baza regu- ' 
lamentului congresului ca și celelalte 
propuneri și moțiuni ce s’au făcut, 
poate fi adus în discuțiune numai la 
congresul viitor, ce se va întruni în 
1909 probabil la Londra.

Congresul internațional al pressei a 
fost închis eri la prânz.

Tisza în favorul pluralității.
Contele Stefan Tisza a adresat re

dacției ziarului »Az Ujsăg* o scrisoare în 
care condamnă purtarea acestui ziar în 
cestiunea votului universal. Dimpotrivă, 
zice Tisza, ar trebui să ne bucurăm, dacă 
guvernul coaliției caută să creeze cât mai 
multe garanții în jurul votului universal. 
Tisza zice în scrisoarea sa între altele :

»Pentru numele lui Dumnezeu, aici 
>se tratează de soartea națiunii ma
ghiare, de viitorul ei, e vorba de esis- 
>tența sau neesistența statului național. 
»Și pe când fie-care Maghiar, care-și iu- 
>bește patria trebue să se roage pentru 
>aceea, ca guvernul să poată îngrădi cu 
>garanțe cât mai multe pasul ce este 
»silit să-l facă de cătră coroană, pe baza 
>unor iluzii atât de nobile, dar atât de 
>fatale, văd cu cea mai mare surprin
dere, că tocmai foaia ta pune acestei 
»nizuințe piedeci artificiale*.

Prin scrisoarea aceasta Tisza se de
clară pe față pentru sistemul de plurali
tate, pe care își bazează proiectul contele 
Andrassy. Firește că redactorul ziarului 
»Az Ujsăg* a ajuns printr’asta într’o mare 
dilemă și răspunde în numărul mai nou 
al ziarului lui Tisza, a căruia politică a 
reprezentat-o până acuma și răspunde nu 
fără dibăcie.

Noi așa credem — zice »Az Ujsăg*, — 
că acela, cel ce se teme, că votul univer
sal amenință viitorul și soartea națiunii, 
să nu ia asupră-și a face și introduce vo
tul universal. Ștefan Tisza, când subt gu
vernul său s’a fost lansat postulatul votu
lui universal, nu s’a gândit la pluralitate 
sau la alt expedient ci simplamente s’a 
declarat în contra introducerii votului uni
versal. Asta a fost o procedere cinstită. 
Dar Andrassy? Are aceleaș vederi cu Tisza, 
dar a luat asuprăși să introducă votul 
universal. întrebăm acum: Pretinde oare 
soartea și viitorul națiunii, ca cineva să 
ia asuprăși un obligământ, fiindcă voește 
să constitue guvern, și apoi să nu-1 îm
plinească sau, împlinindu-1 și făcând votul 
universal, totodată să-l și refacă, fiind-că se 
teme că aceea pentru-ce s’a obligat va 
periclita țara?

Articolul și-l sfârșește »Az Ujsăg* 
așa: »Convingerea noastră este, că ori-ce 
direcțiune politică cinstită poate să se anga
jeze numai pentru realizarea principiilor 
sale proprii, și că în cauza votului uni
versal cestiunea stă așa : Dacă îl cred pe
riculos pentru națiune, să nu se angajeze 
a-1 introduce, și dacă, fie coroana, fie na
țiunea, totuși se alipește de votul univer
sal, să se retragă și să predea locul lor 
acelora, cari după convingerile lor nu-I 
cred periculos. Convingerea noastră sfântă 
este, că lipsa de principii e cel mai mare 
pericol și că viitorul, soartea națiunei 
încă nu este garantată, dacă Andrassy și 
tovarăși înșală pe rege și înșală țara dar 
în tot cazul vor să rămână la cârmă.

Revizuirea tratatului de Berlin. Din 
Berlin se anunță că din pricina indepen
denței Bulgariei va trebui să se modifice 
tratatul dela Berlin. Cu acest prilegiu se 
va sancționa anexarea Bosniei și Herțego- 
vinei la Austria și se vor modifica punc
tele privitoare la situația Rusiei în Dar- 
danele și a Angliei în Cipru și Egipt.

Poporul bulgar cere independența. 
Agentul diplomatic al Bulgariei la Berlin 
Nikiforow, a declarat următoarele cores
pondentului lui »Neue Freie Bresse11. »După 
știrile pe cari le am, opinia publică bul
gară cere ca să se proclame independența 
Bulgariei. Guvernul însă nu se ocupă de 
fel sau foarte puțin cu această chestiune 
și nu e de aceeași părere cu poporul. 
Chestiunea independenței e pentru noi o 
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chestiune de a doua mână, — e mai mult 
o formalitate — în primul rând stă ches
tiunea liniei ferate orientale. E adevărat că 
astăzi nu s’ar găsi nici un guvern bulgar, 
care să restitue linia ferată din Rumelia 
orientală. Guvernul e pe deplin, lămurit că 
expropierea aceasta nu e întemeiată din 
punctul de vedere al dreptului internațio
nal, dar nu poate stăpâni opinia publică. 
O schimbare de guvern n’ar avea nici un 
rezultat, pentru-că și cabinetele viitoare ar 
proceda la fel. Guvernul e gata să restitue 
societății toate cheltuelile ce a făcut».

Anglia și Rusia intervenind In Persia. 
O telegramă’ din Londra anunță, că în 
urma atitudinei șahului, Anglia și Rusia 
au hotărât să intervină cu armele pentru 
restabilirea ordinei și înlăturarea anarchiei 
din Persia. După alte știri, șahul ar fi 
cedat pretențiunilor celor două puteri.

Agenția telegrafică din Petersburg 
află din Teheran, că șahul a dat ordin ca 
parlamentul să fie convocat pe ziua de 14 
Noemvrie.

ȘTIRILE ZILEI.
— 15 Septemvrie v.

Vizita arnliiduGelui Francisc Ferdinand 
în România. «Politische Correspondentz« 
primește o comunicațiune autentică despre 
amânarea călătoriei, pe care archiducele 
Francisc Ferdinand o proiectase în Ro
mânia și în care se spune, că arhiducele 
avea intențiunea de a vizita pe suveranii 
României în cursul acestei toamne și de a 
prezenta suveranilor pe soția sa cu acea
stă ocaziune. Insă principesa de Hohenberg 
prevăzând un eveniment fericit, arhi
ducele a cerut regelui Carol de a-i per
mite a face această vizită în primăvara 
viitoare. Aceasta este prin urmare sin
gura cauză că această vizită nu are loc 
acum.

Un atentat (?) în contra prințului Ferdi
nand al României. «Budapesti Hirlap» pu
blică în n-rul său de eri următoarea te
legramă din Deva: In contra trenului 
accelerat, pe când trecea între Deva și 
Zam s’a comis un atentat. In acel tren se 
afla și prințul Ferdinand al României. Un 
individ, care stătea în apropierea liniei fe
rate, a aruncat asupra unui vagon o piatră 
în greutate de 5 kgr. Piatra a căzut în 
vagonul, în care se afla prințul Ferdinand, 
și a căzut pe canapeaua pe care ședea 
prințul. Un pădurar, care a putut observa 
atentatul, povestește că individul care a 
aruncat piatra era îmbrăcat țărănește (?) și 
părea a fi un țăran. EI s’a luat pe urma 
atentatorului, care a dispărut însă în pă
durea din apropiere. S’au luat măsuri pen
tru prinderea vinovatului.

Telegrama de mai sus nu spune ni
mic asupra datei când s’a întâmplat acel 
atentat. Probabil însă, că e vorba de ul
tima călătorie a prințului Ferdinand prin 
Ungaria, căci, după cum se știe, prințul 
moștenitor a sosit acum patru zile din 
străinătate. Pân’acum lucrul a rămăs ab
solut necunoscut și pare că nici autorită
ților nu le-a fost adus la cunoștință, de 
oarece nu se făcuse nici un demers de 
nicăiri.

Dela seminariul din Blaj, in locui iui 
luliu Busoiu a fost numit subprefect în 
Seminarul Junimii Vasile Candrea. Soco
tind lipsa mare de preoți Ordinariatul a 
mai primit în Seminariul teologic 10 inși.

„ Un.“

înființarea unui «comitet filial» al so
cietății teatrale în Caransebeș- Ni se scrie: 
Inteligința română din Caransebeș s’a în
trunit Vineri d. a. în institutul pedagogic- 
teologic; scopul întrunirii e Inaugurarea 
unui duh de muncă, a dragostei de jertfă 
pentru instituțiile noastre culturale, pentru 
desăvârșirea culturii naționale D-l advocat 
lonescu salută inteligența în vorbește des
pre rolul teatrului și desvoltarea unui po
por și îndeamnă pe toți să sprijinească 
«Societatea pentru fond de teatru» în- 
scriindu-se fiecare ca membru. Arată bi
nele ce poate izvorî din filialele Societății 
și propune ca și noi să înființăm o astfel 
de filială, care să îngrijească de diletanți 
și răspândirea dragostei față de societatea 
teatrului român. In scopul’acesta întruni
rea a ales de președinte pe D-I advocat 
Dr. N. lonescu și secretar pe D-l profesor 
Dr. N. Regman. Mai departe s’a adus ho
tărârea ca mai târziu, poate cu ocaziunea 
înstalărei noului Episcop, să se învite 
întreaga inteligință din centru și jur 
la o adunare pentru înființarea «filialei» 
iar D-l Aurel Bănuțiu să fie invitat a 
ține o conferință despre însemnătatea 
teatrului, și să organizeze societatea de 
diletanți. Raportor.

Maglurizarea comunelor în comit. 
Garaș-Sevsrîn. Conform ucazului lui An- 
drassy s’a pornit și în comitatul Caraș- 
Severin maghiarizarea comunelor. Iu frunte 
s’a pus cercul pretorial al Reșiței făcând 
următoarele schimbări: Reșița română: 
Resiczafalu; Țerova: Krassd-Cser; Cuptoare: 
Kemencze-Szdk; Câlnic: Kolnbk; Doman: 
Domany; Goruia: Gorony; Definești: De- 
ldnyes; Apadia: Apăgya; Vodnic: Viczes- 
falu; Lupac: Melyvolgy; Crassova: Kra-so; 
Clocotici: Csorgeteg; Tirnova: Tornd; Pro
bul: Perebiily; Valeadeni: Văldeny; Rafnic: 
Rafn6k; Ohabița: Kisszabadi; Măniom: 
Monyd.

Excursiune școlară. Cetim în »Unirea«: 
Optzeci și patru de elevi ai gimnaziului 
nostru (clasa IV—VIII) sub conducerea 
profesorilor Dr. loan Rațiu, Al. Ciura, 
Aug. Calian și loan Băgăian, au fost Joi 
în 24 c. la Alba-Iulia, în excursie școlară. 
Dela gară excursioniștii au plecat deadrep- 
tul la biserica noastră gr. cat. din Maier 
vizitând și mormântul celui dintâi Episcop 
unit Atanasie Anghel. Părintele Ludovic 
Luca, i-a întâmpinat înaintea casei paro- 
chiale, conducându-i în biserica, vechea 
reședință episcopească și mănăstire (azi 
cuartirul parochial). Escursioniștii au cer
cetat apoi muzeul de anticități, al cărui 
conducător Dr. Cserni Bela, prof, pensio
nat și archeolog distins i-a primit cu 
multă amabilitate, explicându le amănunțit 
lucrurile mai de valoare, mai ales cele 
privitoare la săpăturile, cari se fac chiar 
acum pe teritorul orașului, săpături, cari 
dau la iveală prețioase monumente din 
vechiul Apulum, pe vremuri capitala Da
ciei: sarcofage, inscripții, statue, iar în 
urmă un întreg stabiliment balnear. După 
amiazi au cercetat Batthyaneul, biblioteca 
și vechea archivă, unde custodele Dr. Ko- 
rodi le-a dat mai multe înviațiuni, ară- 
tându-le deosebite codice vechi de mare 
importanță istorică-literară, între cari se 
remarcă »Codex aureus* din veacul al 
9-lea, care este cel mai vechiu codice la 
noi, a cărui continuare se află în Madrid. 
Escursioniștii au cercetat apoi monumen
tala biserică catedrală, cu sarcofagele lui 
loan și Ladislau Huniade, în fine an făcut 
o plimbare împrejurul murilor, spre a cu
noaște fortificările cetății.

Nou advocat român. D-l Dr. itiliu 
Deceamt a făcut zilele acestea cenzura de 
advocat Ja Târgu-Mureșului și și-a deschis 
cancelaria advocațială în Brașov Str. Por
ții Nr. 49.

Garte românească interzisă în Ungsria- 
Ministrul de interne a ordonat interzice
rea introducere! în Ungaria a publicității 
«Literatura română modernă» de profe
sorii Dragomirescu și Adamescn pe mo
tiv, că conține date istorice cu tendinți 
antimaghiare.

Slovacii pentru Hlinca. La inițiativa 
ziarului «Ludove Novini«, se va inmanua 
papei o petiție cu 30,000 de iscălituri, în 
care Slovacii catolici cer dela sfântul pă
rinte să restitue în postul său pe părin
tele Hlinka, care precum știm a tost o- 
sândit și amovat numai din motive poli
tice. Procurorul din Presburg a pornit un 
nou proces în contra lui Hlinca pe.itru un 
articol apărut într’un călindar slovac din 
America.

162 decese la Petersburg. Fri au fost 
537 cazuri noui de holeră. Au murit 162 
persoane. Populațiunea incultă se împo
trivește ia aplicarea dispozițiunilor pe cari 
le iau medicii și crede, că medicii și stu
denții provoacă într’adins cazurile de epi
demie. Șeful poliției a ordonat, ca toți 
aceia cari răspândesc asemenea știri să 
fie arestați și dațijudecății. In orașul Riga 
s’a constat eri primul caz de holeră.

Groaznic accident de tren la Berlin.
Sâmbătă după amiazi s’a petrecut un 

groaznic accident pe calea ferată aeriană 
din Berlin.

Trenul electric, care venea dela «Grădina 
Zoologică«, s’a ciocnit cu unul cure venea 
dintr’o direcție opusă, în dreptul stradei 
Betina. Ciocnirea a fost atât de violentă, 
încât parapetele au fost distruse, un vagon 
a căzut jos dela o înălțime de șase metri, 
târând după dânsul alte două vagoane. 
Noroc că lanțul, care leagă vagoanele, s’a 
rupt și cele două vagoane au rămas pe 
linie. Aspectul locului catastrofei este în
fiorător. In primul moment nimeni nu în- 
drăsnea să se apropie de teama vagoane
lor, cari amenințau să cadă. Cauza catas- 
strofei e o greșită schimbare a acului.

Trenul aerian datează de șase ani și 
până Sâmbătă nu s’a întâmplat nici o ne
norocire.

Numărul victimelor a fost stabilit 
astfel: Morți 20: dintre aceștia' au fost 

recunoscuți până la oarele 8 seara numai 
6. Recunoașterile se fac cu mare greu
tate din cauză că cele mai multe cadavre 
sunt oribil mutilate. Răniți greu sunt 11; 
toți aceștia se află la spital, și nici unul 
dintre ei nu va supravețui noaptea, 
răniți wiai ușor 50. Un bărbat și o fată 
care se aflau în vagon au înebunit.

Toate învinuirile cad asupra conduc
torului trenului, care a plecat din piața 
Leipzig. El însă susține că nu are nici o 
vină, deoarece nu a auzit nici un semnal, 
și în momentul când a zărit trenul, care 
venia din direcția opusă, era prea târziu 
și nu mai putea face nimic.

Unul din pasagerii vagonului căzut 
de pe viaduct, și, care ca prin minune a 
scăpat neatins povestește următoarele de
spre această groaznică nenorocire : «M’am 
urcat în piața Leipzig în trenul electric. 
Sosii la un ’moment dat într’un loc, de 
unde puteam vedea șinele dinaintea noa
stră. De-odată zării un tren, care venea în 
spre noi. Eram convins că trenul se va 
opri; îl văzui însă înaintând și luând’o pe 
șinele noastre. De spaimă nu mai putui 
scoate nici un sunet, ca să avertisez pe 
ceilalți pasageri. Se produse o isbitură 
groaznică, pasagerii căzură unii peste alții, 
iar eu căzusem dela început jos. Simții 
cum vagoanele noastre au fost aruncate 
jos și se rostogoleau în aer cu noi, și apoi 
nu mai simții nimic, căci mi-am pierdut 
cunoștințele».

In Berlin catastrofa a produs o colo
sală impresie. Până noaptea târziu mii de 
oameni ocupau strada. Pompierii continuă 
operațiile lor anevoiase de salvare.

Varietăți.
Un om — cu multă răbdare, se vede 

— un specialist englez caută să dovedească 
într’o lucrare, care trece de 600 pagini, că 
zilele calului sunt numărate — adecă nu 
tocmai silele...

Fie în 100 de ani în 200 sau în 500, 
destul că asta se va întâmpla. Va veni 
poate o vreme, când se vor mai găsi câții 
va sportsmani, cari nu pot înțelege sportul 
fără cal, sau specialiști cari se vor ocupa 
cu istoria sporturilor, cari să mai păstreze 
exemplare din acest animal nobil, pe care 
știința tinde să-1 înlocuiască.

Și autorul lucrării de mai sus afirmă 
că nu e îndoielnic ca peste 1000 de ani 
să se găsească într’un muzeu scheletul 
unui cal tot atât de rar ca și diplodocus-ul 
pe care filantropul ^arnegie l’a dăruit în 
primăvară muzeelor din Paris, Londra și 
Berlin. M.

:!=

Bustul lui Napoleon oprit. Până acuma 
câți-va ani fabrica de porțelan dela Se
vres a statului francez nu avea nici un 
depozit în Paris și cine voia să cumpere 
ceva, trebuia să miargă la fabrică și să 
piarză jum. de zi, măcar că fabrica e a- 
proape. In sfârșit, s’a deschis o prăvălie 
în Paris în Boulevard des Italiens. Dar 
bustul lui Napoleon I-iu, o operă de artă, 
de Boizot, nu se află în depozit, e oprit 
ca primejdios pentru stat. Asta însă nu 
împiedecă să se vânză cu sutele de-adrep- 
tul dela Sdvres sau ori unde, afară din 
Paris. De altfel fabrica face sute și mii de 
busturi de acestea primejdioase, măcar că 
e a statului. Apoi bustul lui Napoleon, de 
Boizot, se vinde neoprit și în Paris făcut 
de carton, de bronz, de gips. E încă una 
din chinezeriile biurocratismului.

Bibliografie.
„Să auzim". Cu acest titlu a apărut 

în editura librăriei Ciurcu din Brașov o 
carte de 103 pag. cuprinzând o colecție de 
toaste la diferite ocazii. Prețul 70 bani.

St. O. losif. „Zorile* Dramă istorică, 
în două ăcte și in versuri. Prețul 1 cor 
(10 b. porto).

„F. Ispirescu* Povestirile uuchiașulni 
sfătos. 1 cor. 50. (IO !>. Porto).

Vasile Alexandri. E iți a Ii din opere, 
complete. Teatru 1.

Da ouprii.sul urmă'Or:
„Șoldan Viteazul'1, Hunu Anghelușa", „Her- 

șcu Boccegiul", „Clevetici", „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chir’ța11 
„Barbu Lăutara", „Paraponisitul". „Kera Nastasia* 
„Haimana", „Gură-Oască", „^tan Covrigariul", 
„Vivaudiera", „Păcală și Tândală „Scara mâței" 
„Craiu nou", Harță Bâzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din c.să", „Nunta țărănească", „Chiriță la 
Jași", „Clnrița în. Provincie".

Prețul 1 cor. 50 b. (20 bani porto.

ULTIME ȘTIRI.
Cluj. 28 Sept. (Coresp. part, a 

„Gaz. Trans.“) Astăzi s’a pertractat 
în fața curții cu jurați din Cluj pro
cesul intentat revistei „Țara Noastră" 
din Sibiiu pentru :’„agitație“. Fostul 
redactor responzabil al revistei „Ț. 
N.“ d-l Ovidiu Grittaafost condam
nat la 6 luni închisoare de stat. Apă
rător a fost d-l advocat C. Maniu.

Vîena. 27 Sept. Conferința depu- 
taților germani din Boemia cu minis
trul președinte Beck în urma crizei, 
provocate în dieta boemă prin ob- 
strucțiunea germană a rămas deocam
dată fără rezultat. Deputății germani 
au declarat că în urma amărăciunii 
ce a cuprins poporul lor din pricina 
atacurilo din partea Cehilor și Slove
nilor, cel mai bun expedient este de 
a se închide imediat dieta. Baronul 
Beck a căutat să-i liniștească, punân- 
du-le în vedere crearea unei institu- 
țiuni permanente în dieta boemă pen
tru esaminarea și consultarea proiec
telor și a dispozițiunilor, cari au de 
scop asigurarea păcii naționale. A 
promis că va face propuneri pentru 
aceasta.

Vîena, 28 Septemvrie. Știrea pu
blicată de unele ziare despre pre
tinsa trimitere a unui regiment de 
infanterie la Plevlie este lipsită de 
temeiu.

Cugetări.
Măreția acțiunilor omenești se mă

soară și se pricepe bine prin inspirația 
care le-a zămislit.

Bonaparte.
*

A tăcea și a lăsa numai să-ți fie în
țeleasă liniștea este elocvența situațiilor 
dificile.

A. de Lamartine.
*

Te plângi de scurțimea vieții și cu 
toate acestea pe a ta o lași să sboare.

Seneca.*
Intrebuințați-vă bine timpul și nu lă- 

sați a se pierde ciasuri întregi, deoarece 
nu sunteți siguri de nici o clipă.

Franklin.
*

Modestia este fiica experienței.

Noutăți literare 
apărute în editura Institutului de arte 

grafice și editură „ Minerva“

Se pot provoca prin Librăria „Ga
zetei Transilvaniei* adaugându-se la preț 
pentru porto 20 bani.

M. Eminescu. Poezii postume. Edi
ția IV. revăzută și complectată după ma
nuscrisele poetului. Prefață de II. Ohendi.

Toată comoara de înnaltă inspirație 
și adâncă gândire, care multă vreme a 
rămas necunoscută nouă, se află adunată 
in acest volum, al căruia succes este o 
dovadă de dragostea ce a găsit Eminescu 
în sânul publicului românesc. Prețul Cor. 
1.50.

Al. Cazaban. Chipuri și suflete — 
Un tânăr scriitor, cu multă vervă și multă 
îndemnare, ne dă în acest volum o cule
gere dintre cele mai interesante nuvele 
și schițe. Din toate paginile d-lui Caza- 
ban răsare o mare dragoste de adevăr și 
o mare pricepere artistică. Se pare că au
torul a văzut aidoma toate împrejurările 
ne care atât de meșter știe să le redea. 
Prețul Cor. 1.50.

Caleidoscopul lui A. Mirea. — D-nii 
D. Anghel și Sr. O. Iosif, poeții a căror 
colaborare la Sămănătorul și Viața Ro
mânească din lași, e îndestul de cunoscută 
au reunit în acest volum minunatele lor 
șarje umoristice, care vor face deliciul 
celor mai dificili cititori. Iu monotonia 
vieți de toate zilele, această carte aduce 
tocmai cea ce lipsește, nota veselă, care 
este un izvor de energie sufletească. Ver
surile celor doi poeți au toată muzicalita
tea necesară acestui fel de producție li
terară, și cartea e menită să aibă un fru
mos succes. Prețul, Cor. 1.50.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branise®.
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Banca Națională
1

^ituațiune sumară.
a României

127.285,356

429,577
98.676,984
38.112,941

11.999,924
15.806,084 

3 253,121 
5.901,454 

638,729 
345,394 

108.245,949
12.267,775
28.180,364

451 152,652

_A_ c t i Tr :
]89985356 Reser.metal, aur 89867623ț 
137300000 „ Trate aur 37300000(
Argint și diverse monede .... 
Portofoliu Român și străin.
*Impr. contra efec. publice 12614100J 

„ „ „ în cont-corent 17341983 (
Fonduri publice...................................
Efectele fondului de reservă . . .
Efect, fond, de amort, imob. și mater. 
Imobile....................................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie 
Gheltueli de Administrațiune . 
Depozite libere.........................................
Conturi curente...................................
Conturi de valori...................................

1908
30 August 16 Septemvrie

JF a, s i X7- :

127.084,872

502.711
81.515,614

29 525,581

11.999,924
15 480,553

3.216.621
5.954,947

700,102
328,476

110.091,839
10.865,080 
30.001 234

427.267.554

12.000,000
23.051,453

3.473,646 
301.510,640

2.077,070 
784,894 

108.254.949

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

Scomptul 5%
* Dobânda 51/,0/

12.000,000
24.928,807

3.734,034 
>73 700,400

2.190,642
621 832

110 091,839
427.267.554

12.000,001
24.928,807

3.734,034 
276.916 880

2.190,642 
705,090 

109.893 8*9
430.369 292451.152,652

Sz. 3281-19G8. szb.

Pâlyâsati hirdefeeny.
Fogaras vârmegye. Also-ârpăst 

jârăsbau meguresedett AllsS-visti 
13427 lâlekszâmmal birb kororvost 
âllâsra ezennel pâlyâztitot hirdetek, 
es ezen âllâst elnyerni ohajtokat fel- 
hivom, bogy r z 1876 âvi XIV t cz. 
143 §-âban illetve az 1883 6vi I. t. 
cz. 9 § âban eloirt kâpzettsegiiket 
igazold okmânyokkal felszerelt pâ- 
lyâzati kârvenyuket folyo evi Okto- 
ber hb 15-ig dâli 12 orâig hivata- 
lomhoz annâl inkâbb benyujtsek, 
mert kesbbb brkezb folyamodvânyok 
nem lesznek tekintetbe veve.

A kbrorvos azekhelye Also-vist. 
Javadalmazâs 1600 korona evi 

fizetes, 400 korona utiâtalăny es 400 
koro -a Jakber, melyosszeg az âllam- 
penztârbol utblagosan fizettetik, to- 
vâbbâ a szabâlyrendeletileg megâl- 
iapitott lâtogatâsi dijak.

A kororvos jegyesult a jegyzdtt 
nyugd.j intezetbe belâpai. Hâzi gyogy- 
szertâr elnyerese is 
helyezve.

KO teles azonbm 
kbzsegeket havankint 
sen lâtogatni es a vagyontalan bete- 
geket ingyen gydgykezelui.

A megvâlasztoit kororvos kote- 
les âllâsât 8 nap ala’.t elfoglalni.

A vâlasztâs na >jăt kesoben fo- 
gom I-buzni.

Also-ârpâs, 
tember hb 23-ân.

Rbszletes feltetelek alâbbirt da 
Brassd vâros ârvaszâkâoel a hivata- 
los orâk alatt megtekinthetok.

Udvarhelyvârmegye ârvaszâkâ- 
nek, Szudvarhelytt, 1908 szept. 17-dn 
tartott uldsdbfil.

333,2—2.
BaraMs,

elnok.

PUBLICAȚIUNE.
Oomisiunea orășeneasăă pentru 

conscrierea viriliștilor va tinea Sâm
bătă în 3 Octoumie a. c. ședință în 
sala de ședințe din „casa Sfatului“ 
la 3 oare postnieridiane pentru a com
pune lista viriliștilor pe anul 1909.

Tot omul are dreptul a se pre
zenta înaintea comisiunii și a-și va
lora dreptul de a fi primit în lista 
viriliștilor.

Brass6, în 26 Sept. 1908.
338,1-1.

ZETie-osize posesor a unei 
w Trăsuri-motor a economisește multi bani

Bicicle motor;
S’guruntă mare:

HP. (35Kg.) 21/;,, 23/4, 3'/2.4, 5 &6HP.
Automobile:

conslrucție simplă. Exeoutare solidă:
8/ »/ ’-1/ 20/ HP/9' /10> /16> /25 ■*-“ •

Benzin. Uleiu. Părți constitutive 
Pneumatice. 

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER, str^’39.

lui PUCH! -w
si mai mult seacaz»

(330,8-8.)

kilâtâsba van

a kororvos a 
ketszer rende-

1908. <5vi szep-

Bokross Emil,
foszolgabird.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-46 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7’30 min. s4ra.
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10-26 m. sera

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

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

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la orele 7-47 sera. *

♦) (care circulă numai la Predeal'.

Oela I’rașov la Kesdi-Oșorheiu Bereczk 
și Giuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.* 
IL Trenul mixt la ora 8-41 min. a. in.*

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 numai la Szepszi-Szt.-G-j brgy).

Dsîia Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. in.

II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m.
• 1I(. Tren mixt la or» 9 46 sera.

m. dim’
p. m.
p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov;
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4-52 m. dim. 
Trenul de persone la ora 7'12 dim. 
Tr. accel. peste Clușitt la o. 2-09 m. p. m 
Trenul mixt la ora 8 50 miu. sera.

Deîa BucurescT la Brașov:
Tren, de pers, la ora 7'28 min. dinvn 

(numai dela Predeal).
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m. 
Trenul mixt, la ora 9T8 min. sera.

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

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.

(* au legătură cu Ciuc-Gyimes).
Dela Zernssci la Brașov (gar. Bartolomei

I. Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora P39 min. p. m.

III. Tren mixt la ora 7 07 sera.

Sz 1218-1338.

Arveresi hirdetmeny.
Udvarhelyvârmegye ârvaszeke 

kozhirre teszi, hogy az Olaszteleki 
nehai Dâniel Eiek kiskoru utoda 
Daniel Elek Rendegus tulajdonât ke
pt zo s az erdofulei ('’d v-arhelymesye 
oklândi jârâs) 299 sztjkvben 2994/1 
hrsz. alatt foglalt 619 bold 1284 
ntgyzec. Glnyi ugynevezett Doboi er- 
dot a vele egy tkvi testet kepezo 
299b’/2 hrsz. alait: 14 hold 100 negy- 
zetflțlnyi kaszajoval egyiitt onkentes 
nyilvânos szobeli bs zârt irâsbeli âr- 
veiăsen orbk âron eladja.

Az eladandb ingatlan kikiâltăsi; 
âra 32000 azaz Harminckettoezer kor. j 
melyi n. aloi eladatn: nem fog. Bâ 
natpenz a kiki-ltâsi âr 10% a, melyet 
venni szândekoz >k keszpbnzben vagy 
tor\enyeseu elfogadbato ertekpapi- 
rokban ko1.elemk az ârverbs megkez- 
dese flOtt az âiva-zek kikuldbttje 
Ltikâcsffv Jozsef ărvaszâki jegyzb 
kezehez ătadni, ki az egbsz âiveresi 
eljârâsr, vezetni fogja. Ugyan csak 
0 hczzâ ad-uidok a zârt irâsbeli ajân- 
latok is az ârveres kezdete elOti.

Arvere-i hatâridoul Erdofule ko- 
zscg hazâhoz 19GB evi oktober 26 i 
nnpjănak d. e. 10 6 âj-i iftzetet ki. '

Nr. 2650/1908.

Concurs.
Direcția casei cercuale de asi

gurare a lucrătorilor din Brassb, în 
urma înputernicirei oficiului de asi
gurare reg. u. cu Nr. 1322/1908 escrie 
concurs pentru postul de medic, de
venit vacant, în cercul extravilan din 
Brasso.

Postul pană la organizarea defi
nitivă a casei, este provizoriu și se 
onorează cu 1800 cor.

Concurenții au ași înainta cere
rile provăzute cu documentele cores
punzătoare pană în 8 Octomvrie a. 
C. 12 oare la amiazi la casa cercuală 
de asigurare a muncitorilor din 
Brassb.

Alesul are ași ocupa postul la 
15 Octomvrie a. c.

Brassb, 21

Mezel Ferencz.
340,1-1.

Septemvrie 1908.

Zopanitsch,
director.®s®03<xjoaooooooo

A sosit
2 vagoane încărcate cu Patiagele 
r®șâs (paradaise) cele mai frumoase 
și proaspete. Se vând cu preț ieftin, 
Târgu straelor Nr. 25 (în pivniță spre 
stradă.) 339,1—1.oo©a»o0oo©®m»o
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Succes extraordinar la suferințe da riiiiclil și Wica.
Apă minerală plăcută fără fer.

C’w deosebire ajpă «Se ramsă răcorStowe. 
Vindeci, răcot-tște. Recomandată de medici

Are efect, escelect ca sapă (Se eiarta la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de linichi, formațiuni ce peatră și boale catarale ’de 
secrețiune. — La ^cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

1 irecția băilw MSCHONU în Baziaș.
I

DIN BuZlfiS

Notă. Începând cu I Iunie întră. în c:rculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accele:1!» 
de dimineață Brașov-Budapesta.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


