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Lupta în afară de parlament.
In momentul când stăm în fața 

gravei decizijini a Coroanei în Gestiu
nea reformei electorale și când ad
versarii votului universal și ai exi
stenței noastre naționale se pregătesc 
a da din toate părțile asalt, strigând 
în gura mare că naționalitățile și de
magogii proletariatului trebue să fie 
cu orice preț opriți de a întra în par
lament, este foarte remarcabilă ideea 
de apărare extremă, ce a pătruns ca 
fulgerul șirul combatanților pentru 
drepturile poporului.

Dacă e vorba așa că proiectul de 
reformă să ridice nouă ziduri încă și 
mai teribile decât cele de până acuma 
spre a face cu neputință ca repre
zentanții masselor poporului : prole
tarii și naționalitățile să poată întră 
cum se cuvine în parlament, atunci 
ei n’au ce mai căuta în acest parla
ment și constrânși vor fi și unii și 
alții de a continua lupta pentru drep
turile lor în afară de parlament.

Cel dintâi care și-a ridicat glasul 
pentru a semnala astfel situațiunea 
ce se va crea masselor celor mari 
ale poporului, dacă dreptul electoral, 
plural și public plănuit de guvern ar 
deveni- lega cu; toată opoziția lor, a 
fost organui partidului socialist „Nep- 
szava", al căruia redactor a pregătit 
pentru o viitoare adunare de protes
tare extraordinară o propunere ce 
spune, că în cazul arătat partidul so
cial-democrat nu va lua parte la ale
gerile de deputați pe această bază, 
că prin Grmare organizația -și meto
dul de luptă al partidului vor trebui 
să fie străformate imediat corespun
zător cerințelor nnei lupte înafar de 
parlament.

Aproape simultan s’a făcut o 
asemenea enunciațiuDe și din partea 
deputaților naționaliști, a d-lor Dr. 
Vlad și Vaida din partea română și a 
d-lui ^lilan Hodza din partea slovacă.

Foile maghiare s’au grăbit toate 
a lua notă de această punere în per
spectivă a unei pasivități generale 
parlamentare a social-democrațîlor și 
a naționalităților.

Pentru noi Românii, cari dintre 
toate popoarele din Ungaria am înțe
les mai întâi că cu suprematiștii noștri 
nu se poate sta la o masă și nu se 
poate exercita în comun nici un fel 
de libertate constituțională și că îna
inte cu zeci de ani am fost convinși 
că numai printr’o opozițlune extremă 
în afară de parlamsnt popoarele țării 
vor putea impune cu timpul celor 
dela putere respectarea drepturilor 
lor, ideea Iansantă de ziarul socialist 
nu e nouă, nici surprinzătoare. Ceea 
ce îi dă insă în momentul de față 
o deosebită importanța este faptul 
că o îmbrățișază, pentru eventualita
tea introducerii sistemului plural și 
a votării publice prin noua reformă 
electorală — aproape simultan toți 
cei nedreptățiți, adecă naționalitățile 
și întreg proletariatul muncitorilor.

E vorba numai de o propunere 
pentru un caz eventual. Cu toate 
acestea efectul e mare fiindcă așa 
cum se prezintă planul viitoarei lupte

desperate în afară de parlament din 
partea uriașei falange a desmoșteni- 
ților, în aceasta solidaritate a proce- 
derei eventuale zace toată gravitatea 

(amenințării cu pasivitatea.
E de înțeles deci când organul 

de frunte al coaliției apreciază ame
nințările cu pasivitatea generală zi
când : «Nu voim nicidecum să mic
șorăm neajunsurile ce se pot naște 
din aceste amenințări, căci voim pa
cea cu naționalitățile și nu răsboiul“.

Bine, bine, dar până când să du
reze o pace care să fie pentru națio
nalități numai liniștea mormântului 
ca individualități politice-naționale? La 
întrebarea aceasta să răspundă mai 
întâiu cavalerii votului plural!....

Andrsssy și partidul poporal, in con- 
ferența de alaltăeri a partidului poporal 
și-a făcut apariția și contele Andrassy, 
dând celor întruniți unele »Iămuriri« cu 
privire la votul plural. Se spune că lămuri 
rile contelui Andrassy au fost primite de 
majoritatea deputaților poporali cu mare 
i’ezervă ba cu o răceală oareși care. După 
îndepărtarea lui Andrassy, membrii parti
dului și-au expus părerile lor. S’au ridicat 
obiecțiuni în contra eschiderei analfabeți- 
lor, prin care partidul poporal perde pe 
cei mai credincioși aderenți ai săi. S’a 
mai relevat și faptul, că prin pluralitate, 
Evreii câștigă o preponderanță păgubitoare 
pentru interesele partidului poporal. Se 
crede în fine că membrii aristocrat ai 
partidului în frunte cu ministrul Zichy 
vor vota proiectul, pe când fracțiunea 
creștin-socială va lua poziție contra pro
iectului.

Delegațiunea austriaca a adoptat și 
creditul Bosniei. Reflectând la aserțiunea 
delegatului Kramar, că anexarea a pro
vocat atâta întărâtare, deoarece guvernul 
nu ar fi știut să câștige inimile popula- 
țiunii și pentru că Serbia se găsește acum 
cu totul despărțită de mare, ministrul Bu
rlan spune că anexarea a fost primită în 
Bosnia și Herțegovina cu calm și entu- 
siasm. Deasemenea în Serbia o afacere de 
sentiment pare a fi fost singurul motiv 
de escitațiune, deoarece numai decât a 
născut cestiunea de compenzațiuni. Cât 
despre izolarea Serbiei, Bosnia nu este si
tuată pe mare și drumul la mare merge 
prin Bosnia și Dalmația. Delegațiunea a 
început apoi discuțiunea bugetului răs- 
boiului.

Tratatul comercial cu Austro-Ungaria. 
sNeue Freie Presse« făcând o dare de 
seamă asupra stărei negocierilor ce se ur
mează Ja Viena, spune că guvernul austro- 
ungar, față de presiunile agrarienilor, nu 
va putea acorda României, — după cum a 
acordat Serbiei, — importul cărnei de mă
celărie pe teritoriul austro-ungar.

Înregistrând aceasta știre «Voința 
Națională* spune că punctul de vedere al 
guvernului român, în această chestie, e 
de mult cunoscut și hotărât. Tratativele 
nu se pot urma decât pe baza unor con
cesiuni reciproce. Austro-Ungaria să ad
mită exportul cărnei românești, iar în 
schimb să se Iacă unele concesii industriei 
austro-ungare, — negreșit întru cât nu va 
fi periclitată industria românească, — și 
anume asupra acelor articole, cari încă 
dela întocmirea tarifului general vamal au 
fost destinate ca bază ă concesiunilor. 
Dacă informația ziarului vienez — zice 
«V. N.« — ar fi adevărată, atunci trata
tivele n’ar mai putea merge înainte, pen
tru simplul motiv că ar lipsi baza de în
țelegere, și României nu i-ar rămâne de
cât să denunțe regimul convențional în 
vigoare. Chestia e deci nu se poate mai 
limpede.

,,Din mizeriile noastre".
n.

Continuând „Tribuna" mai zice 
în articolul său din cestiune:

...«Numai zavistiei propagată de acest 
protopop se pot atribui și cele relatate de 
gazetă în sus amintitul număr : cineva, ca 
să învedereze, că «Gazeta* publică orice 
laude despre protopopul din Clui și a par
tizanilor săi, — a trimes anonim niște lu
cruri imposibile «la Gazetă*. Confrații s’au 
grăbit să publice și astfel s’au văzut pă
căliți în mod pe cât de crud, pe atât de 
condamnabil din toate punctele de vedere. 
Noi adecă nu ezităm să condamnăm mis
tificarea cărei au căzut(?) confrațiii noștri...*

Cazul e cunoscut. Acest anunț 
apocrif s’a furișat în adevăr în coloa
nele foaiei noastre fără de știrea re- 
dacțiunei, care, dacă l’ar fi cetit, ar 
fi trebuit să observe la moment proa
sta și răutăcioasa plănuire. Poate fi 
vorba dar de-o regretabilă întâmplare, 
nu însă de-o „păcăleală crudă", nici 
chiar de-o „mistificare". Faptul, pe 
care nici foaia din Arad „nu ezită" 
a-1 condamna, a devenit însă și mai 
calificat prin corespondența, ce, după 
comitere, s’a trimis, desigur de însuși 
făptuitorul, „Tribunei" ■— adecă uneia 
din gazetele, în care iși plasează co
respondențele lor dușmanii protopo
pului din Cluj. Corespondentul din 
cestiune spune în numărul 216 al 
„Tribunei", că s’a rămășit c’un altul 
că „bătrâna noastră „Gazetă" publică 
ori-ce lucru în legătură cu vre-o faptă 
vrednică săvârșită de protopopul Dă- 
ianu — fie și imposibilă", și se laudă 
că, apărând în adevăr în „Gazetă" 
anunțul apocrif, dânsul a câștigat ră
mășagul. Adevărat că corespondentul 
care scrie sub pseudonimul „un preot", 
pune rămășagul.în cârca unui prietin 
coleg al lui, dar e evident, că fabula 
naratur de el însuși, că el însuși a 
săvârșit plăsmuirea și după-ce a văzut 
rezultatul, s’a grăbit a-și da pe față 
în foaia, în care obicinuește a se răs- 
boi, bucuria, că a păcălit „Gazeta" și 
și-a făcut pofta de a râde de frun
tașii bisericei, inventând istoria cu ră
mășagul.

Ceea-ce trebue să ne surprindă și 
să ne mire nu e însă aceasta pur
tare a unui om pătimaș și laș, ci 
nonșalansa cu care „Tribuna", -— deși 
corespondentul său le spune și le 
mărturisește toate fără de cea mai 
mică sfială, vine și — în urma pă- 
rerei de rău, că adăpostește în coloa
nele sale o proză atât de josnică, și 
a așteptărei, ce le-am exprimat, ca 
spre a dovedi lealele sale sentimente 
de confraternitate să dea pe față pe 
cel ce i-a trimis corespondența — 
zice :

«...și îi asigurăm pe confrații noștrii 
că din parte-ne nici n’am bănuit complo
tul detestabil când am publicat, în numă
rul 216 al nostru corespondența dela Cluj. 
Și dacă ne-ar sta în putință am 'contribui 
bucuros la descoperirea autorului «prozei 
josnice și lipsită de orice pudoare morală 
și națională*, cum zice «Gazeta*.

„N’au bănuit complotul detestabil" 
— și totuși corespondența ce au pu- 
blicat’o în Nr. 216, nu vorbea decât 
de acest complot,... „dacă ne-ar sta 
în putință am contribui bucuros la 

descoperirea autorului" — și totuși 
trebuia să le fie clar din primul mo
ment că autorul — fie nemijlocit, fie 
numai intelectual — nu putea fi al
tul decât însuși corespondentul lor 
din Cluj.

După cele expuse până aici am 
putea să ne complimentăm și sa în
cheiem discuțiunea, care în asemeni 
circumstanțe și față cu-o astfel de 
confraternitate devine absurdă.

Credem însă neapărat de lipsă, 
nu pentru confratele din cestiune, ci 
pentru publicul român a mai face de 
încheiere încă câteva constatări.

„Tribuna" ca vrășmașă fățișă a 
protopopului unit din Cluj și a gru
pării înjghebate la banca „Economul" 
— „condusă de el" găzduiește proza 
și numai proza celor ce se răsboiesc 
cu acest protopop și cu celalalt con
ducător al grupării amintite. Aceasta 
e învederat și privește pe cei dela 
foaia aradană. Ei însă vor cu totadin- 
sul să înfățișeze și „Gazeta" ca or
gan suBțiitor al certelor dela Cluj, 
care ar servi poftelor de răsboire a 
celor dela „Economul". In contra a- 
cestei insinuări, lipsite nu numai de 
temeiu, ci și de simțul leal de con
fraternitate, protestăm. însuși cores
pondentul din Ciuj al „Tribunei" a- 
firmă față de noi numai, că „Gazeta" 
publică ori ce lucru în legătură cu 
vre-o faptă vrednică săvârșită de 
protop. Dăianu — fie și imposibilă". 
Ne reproșează deci, că prea suntem 
înclinați a lăuda faptele vrednice ale 
protopopului. Dar ce să facem? Să 
nu le lăudăm? Ori să le retăcem cu 
intențiune sau chiar să le dezapro
băm ?

Așa ceva nu cade nicidecum în 
obiceiurile noastre. Noi totdeauna ne
am bucurat de ori-ce faptă cinstită 
românească și am încurajat’o și lău- 
dat’o fără exagerare, dar din toată 
inima fără de a întreba mai înainte 
de ce persoană a fost săvârșită. Ih 
ce privește pe Românii din Cluj și 
certele nenorocite din sânul lor avem 
conștiința, că n’am contribuit cu ni
mic la ațâțarea Iof, ci convingându-no 
că aceste certe isvoresc mai cu samă 
din ambițiuni, patimi și interese per
sonale, ne-am ferit de ori-ce amestec 
și am păstrat totdeauna rezerva ce 
ni-a impus’o lealitatea față cu cauza 
și interesul nostru general româ
nesc. Când am dat loc in coloanele 
noastre câte unei corespondențe ori 
comunicări sau întâmpinări din Cluj, 
am făcut-o întotdeauna în mod im
parțial și obiectiv. Dacăgruparea dela 
„Economul" are în activul ei mai 
multe fapte vrednice săvârșite, îi ser
vesc numai spre laudă. Regretăm, că 
gruparea cealaltă nu ne dă ocaziune 
să se egaliseze cel puțin cumpăna 
faptelor bune înregistrate, dacă nu să 
facă să cadă chiar în favoarea ei.

Să ne ierte cei dela, „Tribuna", 
dar noi nu înțelegem cum se poate 
ca ei, declarând de tătari pe cei dela 
„Economul", să-i șteargă cu totul din 
vocabularul celor cu drept de existență, 
și în cazul special să conzidere pro
topopiatul unit din Cluj de nul și 
neavenit.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 231-1908.

Așa de pildă s’au petrecut în 
anii din urmă multe în parohia ro- 
mână-unită din Cluj, cari oferă un 
interes pentru biserica și pentru po-i 
porul nostru. S’a ridicat un edificiu 
pentru parohie și școală, iar zilele 
trecute s’a ținut adunarea generală 
a fondului pentru școala de fete ro
mână, în care s’au dat lămuriri des
pre un contract încheiat între biserică 
și fondul școalei din incidentul unui 
împrumut de 27 mii coroane ce l’a 
făcut biserica la fond. S’a constatat 
cu aceasta ocaziune, că un membru, care 
aparține grupărei contrare, anume d-1 
Baziliu Podoabă, a mers în dorul său 
de răzbunare personală față cu pro
topopul, până a denunța societatea 
fondului, prezidată de acesta din urmă, 
la fișpan. Această faptă, care pe lângă 
multe altele explică parte mare din 
mizeriile clujene, a fost reprobată de 
adunare și Podoabă a fost dojenit 
pentru purtarea sa scandaloasă chiar 
de un membru din gruparea, căreia 
îi aparține. Despre toate acestea noi 
am publicat un raport cu totul ob
iectiv. „Tribuna" pe cât știm n’a luat 
nici o notă de toate acestea, pe câtă 
vreme pot să vină la socoteală grupă
rei conduse de protopopul, pe care 
îl urește atât de cumplit. Pentru 
purtarea scandaloasă a lui Basiliu 
Podoabă, vechiul ei corespondent și 
aderent, nu găsește de altă parte nici 
măcar un singur cuvânt de reprobare.

Răul obiceiu contras de demult 
pe conta naivității publicului nostru 
cetitor, de cătră gazetarii dela Arad, 
de-a teroriza, sub pretextul că ar re
prezenta sentimentul public, pe cei 
ce le sunt contrari într’o cauză sau 
alta, vede ori-ce om cuminte, că nu 
mai poate fi tolerat în timpul și ’n 
împrejurările de față.

In fine după ce ne vedem bă- 
nuiți și învinuiți pe nedrept, că am 
fi părtinitori, ba că ne-am fi pus chiar 
în serviciul protopopului unit din 
Cluj, ni-se va permite, credem, ca 
pentru lămurirea atitudinei atât de 
stranie și contrazicătoare a „Tribu
nei" într’o afacere așa de clară și lă
murită ca cea privitoare ia consecven
țele anunțului mincinos trimis nouă 
dela Cluj, să constatăm a) că direc
torul actual al „Tribunei" e certat 
amar cu protopopul din Cluj încă de 
pe când acesta i-a luat locul la „Tri
buna" cea vechie din Sibiiu, 6) că de 
pe atunci se datează marea lui duș
mănie și față cu celălalt conducător al 
grupărei dela banca „Economul", care 
l’a fost demascat, că în ascuns ținea 
conventicule cu faimosul Ieszenszky 
și că umbla cu doi bani în trei pungi.

Aceasta esplică mult, de ce acele 
două persoane din Cluj au căzut făr’ 
de milă sub interdictul celor dela foaia 
din Arad și de ce i se ia în nume de
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Mișcarea artistică și culturală 
în România.

Fine.

In timpul din urmă s’au adunat multe 
motive românești și s’au publicat, mai cu 
seamă de câteva doamne, albume de țesă
turi și cusături naționale. Însemnez aici 
cele mai însemnate recomandându-le pu
blicului nostru spre a le folosi la țeseturi 
de orice fel.

1. Cel dintâi MZ&îtw de broderii și 
țeseturi româneștii (Din ornamentica ro
mână), publicat în Transilvania (Sibiiu) 
este al D-lui profesor D. Gomșa cu 40 
table colorate, de 33/44 centimetri. Este 
o bogăție neprețuită de tot ce privește 
țeseturile românești și este admirabil exe
cutat în institutul artistic a lui Ios. Drot- 
leff din Sibiiu și costă vreo 60 lei.

2. Un alt „Album de broderii și țe
seturi românești" editat de D-ra Minerva 
Cosma cu 21 table, format mai mic, 24/32 
cm. tipărit tot Ia I. Drotleff, foarte frumos 
executat și costă 16 coroane.

rău „Gazetei" până și publicarea co- . 
respondențelor, în cari se recunosc, 
unele fapte vrednice ale lor.

Aici se încep mizeriile, de cari' 
sufere tare din nenorocire și ziaristica ' 
noastră și recunoaștem că timpul re- i 
clamă cea mai radicală lecuire a lor. Ș

Ambasadorul Franței a fost primit 
alaltăeri în audiența specială de Maj. Sa 
remitându-i o scrisoare autografă a pre- I 
ședintelui Fallieres, redactată în terminii I 
cei mai călduroși. Președintele repubiicei 
franceze exprimă mai întâi mulțumiri pen
tru notificarea anexărei Bosniei și adaogă 
că guvernul republican, având în vedere 
interesul comun al Europei și menținerea 
păcei, va contribui pe cât îi este cu pu
tință a stabili un acord. Făcând aceasta 
se va lăsa a fi condus de sentimontele de 
cordială simpatie de cari sunt animate 
guvernele din Viena și Paris.

Deschiderea Sohraniei. Regele Ferdi
nand a deschis alaltăeri Sobrania cu un 
mesagiu din care relevăm următoarele 
pasage: »Inspirat numai de idealul popo
rului bulgăresc, lucrând pentru salfgaldarea 
intereselor sale, am proclamat independen
ța Bulgariei. Mulțumesc națiunei pentru 
sentimentele cu care a primit această 
cauză justă, Întrucât privește calea ferată 
orientală, politica noastră economică ge
nerală precum și interesele amenințate 
ale apărărei naționale cereau în mod im
perios ca toate căile ferate să fie în mâ- 
nile statului. De aceea guvernul a luat 
exploatarea liniei orientale anunțând însă 
că va ținea cont de toate drepturile do
vedite și că va despăgubi pe cei, care au 
dreptul la o despăgubire. Guvernul în 
sforțarea sa de a consolida situațiunea 
internațională a Bulgariei ridicând țara la 
rangul de stat independent hotărând sin
gur de politica sa, este în drept a crede 
că va obține buna dispozițiune a marilor 
puteri precum și încrederea vecinilor săi.

Regele relevă apoi că se bucură de 
a constata recepțiunea solemnă și amicală 
ce i-s’a făcut la Budapesta de Maj. Sa 
Monarhul nostru și termină invitând So
brania să aproabe clieltuelile necesitate 
din cauza gravelor evenimente politice.

După citirea discursului tronului, 
Sobrania a ținut prima ei ședință.' Primul 
ministru a dat citire proclamărei din Târ- 
nova, apoi a fixat ședința viiiuaiv ; . t
Vineri. Reprezentanții puterilor nu au 
asistat la inaugurarea Sobraniei.

Bulgaria concediază rezerviștii. Gu
vernul bulgar a remis alaltăeri răspunsul 
la demersurile reprezentanților puterilor. 
Guvernul declară prin acest răspuns, că 
este însuflețit de intențiuni pacifice și că 
nu a avut niciodată intențiuni agresive în 
contra Turciei. Pentru a da o probă de 
sentimentele sale pacifice, rezerviștii che
mați sui) drapel vor fi liberați și nu seva 
chema nici o altă clasă. Guvernul a ma
nifestat de asemeni dispozițiunea de a se 
înțelege cu Turcia prin trimiterea a doi 
delegați însărcinați a sonda dispozițiunea 
Portei. Va face de asemenea, tot ce-i va 
sta prin putință, pentru a ajunge la o în
țelegere directă cu Constantinopolul.

In urma demersurilor marilor puteri, 
guvernul a concediat pe rezerviștii cu în

3. D-ra M. Cosma a mai publicat 2 
caete mici cu modele de cusături românești 
tot colorate, cari costă câte 1 leu caetul.

4. Albumul de * Cusături românești*, 
culese de D-na Plena C. Cornescu s’a pu
blicat de librăria Socec din București la 
1906 pe 40 table de 29/30 cm. colorate. 
Cuprinde o comoară de izvoade de pe că
măși, fote, cătrințe, covoare etc. Aceste 
izvoade bătrânești sau numite și românești 
D-na Cornescu le-a adunat în’ timp de 15 
ani, de prin deosebite districte ale Româ
niei și a fost ajutată de multe prietine, 
copii și nepoate de ale D-sale. Lucrarea 
D-nei Cornescu merită să fie imitată si 
folosită de fiecare Româncă în lucrările 
D-lor pentru care scop o și recomandăm 
cu toată căldura. Prețul acestui bogat vo
lum este de 40 lei.

5. Un alt album cu modele de cusă
turi naționale s’a publicat de D-na Elisa 
Marghiloman, cuprinde 104 foi colorate, 
prețul 80 bani, depositul la librăria Socec 
— București. Este foarte bogat în desemne 
și prețul foarte mic.

6. Un alt albnm de modele de cusături 
pentru costume naționale culese în ju
dețul Muscel în 1892 este cel editat de 1. 
Niculescu — București și costă cu prețul 

ceperea dela 31 Octomvrie în loc de 3 
Noemvrie.

Programul conferinței internaționsle. 
DinParis se anunță, că discuțiunile pri
vitoare la programul viitoarei con
ferințe se vor continua la Petersburg. 
Ambasadorul Germaniei la Petersburg 
va preda zilele acestea guvernului rusesc 
programul alcătuit de Germania și Austro- 
Ungaria. in acest program sunt aduse și 
acele puncte, pe cari le-a pretins Austro- 
Ungaria. In cercurile politice de aici se 
crede că puterile vor conveni asupra pro
iectului prezentat de Germania.

De ale Țării Oltului.
(Fine.)

Carierele de piatră dela Perșani sunt 
în esploatare de peste una sută de ani. 
Erariul și-a golit cariera sa de piatră bună 
de lucru, iar foștii lui chiriași, niște Nemți 
maghiarizați, au deschis noui cariere pe 
pământul luat dela țărani. Ai noștrii nu 
s’au îndrednicit nici aci, nici în altă parte 
nici unul singur, să deschidă o carieră și 
să pună în vânzare cea mai bună gresie 
pătrată, fie pentru zidărie, fie pentru lu
crări de sculptură.

Făcutul varului a nutrit pe boierii 
noștri dela Veneția, Comana de sus, Grid, 
Părău, sute de ani, pe cei mai mulți - unii 
îl făceau, alții îl duceau pe Ardeal, pe la 
Sighișoara și Mediaș, etc., ca să-l vândă pe 
bani și bucate. Acum au găsit și dânșii că 

' piatra de var dela Cuciulata și Comana de 
| sus, dă un var mai ușor și mai bun decât 

cea dela Veneție. Sunt patru bănci româ
nești în apropiere și nu s’a învrednicit 
nici unul sau vre-o singură bancă, să zi
dească un cuptor sistematic (circular) pen
tru. ars varul, — care ar putea să coste 
1—200 florini, cum se văd de-acele destule 
Ia Racoș, pe la Brașov, pe valea Prahovei. 
Un atare cuptor de ars var ar fi un isvor 
însemnat de bogăție și -de venit pentru 
popor 'anul întreg. Unii ar găsi ocupație 
și câștig bun la scos piatră, alții Ia. tăiat 
lemne din pădure, alții la cărat piatra și 
lemnele la cuptor și varul dela cuptor la 
gară. Necesitatea de multe lemne la cup
tor, ar face un însemnat venit satelor din 
apropriere, căci ar putea pune în tăiere 
pădurile bătrâne cu lemnele lor scorbu- 
roase noduroase, cari s’ar vinde cu bun 
preț pe loc, și s’ar întineri și pădurile ca 
să producă d’aci ’nainte lemn de muncă. 
Un singur contabil cu 3—4 ci. gimnaziale, 
,cu conduce întreaga daraveră, care
să aducă sute de mii de coroane pe an și 
fără de nici un rizic. Alții ar găsi că este 
în interesul comunelor însăși, să se con
struiască linia Șercaia-Homorod — numai 
lucrări de terasament și balastare cu 3—4 
podețe ca să poată circula cel puțin un 
motor cu 3—4 vagoane,- singur petrișul din 
prundul Oltului, ar adnce la 5—8000 co
roane venit net fiecărui sat, și care se 
premenește an de an și de care se simte 
așa mare lipsă în" Ardeal în toate satele 
de peste Olt.

Băile dela. Veneție cu isvoare mine
rale diferite și de cea mai bună calitate 
și la o poziție admirabilă cu persective în
cântătoare — situate în apropierea a 4 mari 
comune românești sunt neglijate cu totul 
și date unui strein înarândă pe mai nimica 
toată, Ele ori cât de minunate ar fi în e- 
lectele lor, nu se pot vizita și atrage lu
mea la sine, fiindcă comunele acele de foști 
boieri nu sunt în stare nici una să facă 

redus 5 lei și are 17 table de 22/30 
cm. Esecutarea e bunicică, dar coloritul 
putea fi mai bun

Multe modele de țesături românești 
sunt publicate și prin deosebite reviste 
străine. Astfel d. Emil A. Chiffa din Bis
trița atrage atențiunea (vezi >Gazeta Tniei < 
Nr. 124—1905) asupra Almanachului revis
tei beletristice lOrszm/-Wlciț/c din Budapes
ta, unde D-sa a găsit 39 modele românești. 
Și în aceasta direcțiune ar putea face 
foarte mult >Asociațiunea transilvanăc 
precum și preoții, învățătorii, băncile etc. 
și ar da un avânt artei naționale, azi în 
complectă decadență.

* *
Administrațiunea Casei Școalelor, de 

pe lângă ministeriul instrucțiune! publice, 
în dorința de a înființa o bibliotecă știin
țifică de [popularizare și care să servească 
la răspândirea adevărurilor știențifice și 
aplicațiunilor lor, la formarea caracterului, 
educarea voinței, iubirea muncii și la des- 
voltarea dragostei pentru natură în ge
neral și pentru țara românească în spe
cial, — a publicat zilele aceste un concurs 
în următoarele condițiuni:

1) Se pot prezenta la concurs: lu
crări originale, traduceri sau prelucrări din 

un drum cum se cade, și nu fiecine est* 
dispus ca mergând la baie pentru căuta
rea sănătății pe drumurile actuale să-și 
rupă gâtul !! Dându-le unui consorțiu în 
arândă pe 25—30 de ani ușor ar putea 
face vre-o 2—3 oteluri cum se cade și să 
atragă lumea la sine ca în fie-care sat să 
lase câte 15—20,000 coroane pentru ali
mente și transporturi. Dar condițiunea indis
pensabilă pentru prosperarea lor este mai 
întâi drumuri bune și adăpost bun — ote
luri și case de închiriat. Băile puse în rân- 
duială ar atrage alte venite după sine ■— 
încuragiarea industriei de casă — rufe de 
așternut și de băi pentru vizitatori, apoi 
debușeul pentru diferite produse ale indus
triei de casă, care în partea locului, la ve
chii moșneni este originală, antică și bi
nișor desvoltată.

Apoi în întreagă Țara Oltului atât 
de priincioasă culturei poamelor nu se gă
sește nici o singură grădină ori pepinerie 
de speculă, nici un singur cultivator ori 
negustor de fructe în mare. Vezi dealurile 
pleșuve și coastele goale, de sute de ani, 
nedând nici un folos și un pământ al ni- 
mănuia, unde ar putea să fie cele mai buna 
grădini de pomi.

Iată unde ar trebui pus umărul și 
lucrat cu toată stăruința — iar nu numai 
întru a scoate advocați peste advocați și 
solicitatori de dascăli și preoți.

ton de pa Văcarea.

ȘTIRILE ZILEI.
— 18 Octomvrie v.

Românii din Țara Bârsei vor mani
festa mâne pentru ’votul universal. In ace
iași zi se vor ținea adunări de popor nu
meroase mai în toate ținuturile locuite de 
Români. Tot omul, care își iubește nea
mul și înțelege marea însemnătate a lup
tei, ce s’a încins azi în toată țara pentru 
dreptul electoral, se va simți dator în ace
ste momente de-a contribui din parțe-i la 
puternica manifestațiune generală, luând 
parte la adunări. Românii din Brașov și 
toată țara a Bârsei au să dovedească la 
rândul’ lor, că sunt conștii de dreptul sfânt 
al poporului, luând parte la adunarea, ce 
se va ținea mâne, Duminecă, la. orele 1 
p. m. în sala hotelului Central Nr. 1. Con
form programului stabilit de d-nii convo
catori vor lua cuvântul în adunare, d-nii 
adv. I. Lengeru, Dr. N. Vecerdea și pă
rintele Dr. V. Saftu. Bine înțeles că vor 
vorbi și dintre domnii deputați, cari și-au 
anunțat participarea la adunare. După adu
nare va avea loc la oarele 6 p. m. o cină 
comună în sala albastră dela >Reduta« din 
cetate.

In Gonqregațiunea comitatului Brașov, 
ținută alaltăeri sub presidiul d-lui fișpan 
conte Mikes, lucrurile au mers strună,Țe- 
solvându-se în timp relativ foarte scurt 
cele 174 puncte dela ordinea zilei. In dis
cursul său de deschidere fișpanul a făcut 
și câteva enunciațiuni din domeniul poli
ticei. Vorbind despre evenimentele din 
Balcani relevă unanimitatea cu care a fost 
primită în Ungaria anexarea Bosniei și 
Herțegovinei. Petrecerea mai îndelungă a 
Maj.’ Sale Monarchului e aptă a întări în
țelegerea bună între >națiune< și coroană. 
Trecând apoi la proiectul reformei electo
rale fișpanul crede, că și în comitatul Bra
șovului vor avea loc manifestation! de pro
testare, dar —■ după cum este de prevăzut 
— aceste manifestațiuni vor decurge în 

scrieri străine și culegeri din scrieri româ
nești cu cuprins științijic.

2) Cărțile cuvenite trebuesc făcute 
pentru vârstele: a) pană la 12 ani, b) 
pană la 16 ani și c) pănă la- 20 ani ale 
etății elevilor.

3) Autorii sunt rugați să întrebuin
țeze în aceste scrieri o limbă românească 
curată și ferită de orice vorbe străine fără 
rost. Stilul să fie cât se poate de atră
gător și deosebit de cel didactic, precis 
dar nu obosi or.

4) Publicarea se va face pe cheltuiala 
Casei școalelor, iar autorii vor primi, odată 
pentru totdeauna 30 lei pentru câte o 
coală de tipar formatul 16.

O carte va avea cel mult zece coaie. 
Casa școalelor va îngriji de ilustrațiijbune 
și bine alese, cari să ilustreze cuprinsul și' 
să-i înlesnească înțelegerea.

5) Scrierile pot fi înaintate Casei 
Școalelor pănă în ziua de 31 Decemvrie 
1908.

O comisiune alcătuită anume în acest 
scop va cerceta toate scrierile primite și 
va hotărâ cari din ele trebuesc premiate 
și va îngriji de tipărirea lor, împreună cu 
autorii.

/. < 
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liniște. După discursul fișpanului, primit cu 
mari aprobări, s’a trecut la ordinea zilei. 
O desbatere mai lungă s’a încins în jurul 
Cestiunei locului de târg de »sub Strajă* 
S’a hotărât în fine, ca acest loc să nu 
poată fi folosit pentru târg.

Studsntimsa română academică din 
Șemniț sub cele mai frumoase auspicii și-a 
inaugurat în 17 Octomvrie noul an școlar 
prin tradiționala serată de cunoștință sub 
presidiul ci-lui când. ing. sylv. Baiu Cră
ciun. Nimbul seratei de un caracter atât 
de confidențial și intim a fost înălțat prin 
presența simpaticului domn asistent ing. 
forest. Valeriu Linția și a iubitului oaspe 
din București d-1 inginer loan Mureșean, 
care voiaja spre Bruxela. După un an de 
zile, iarăși plin de bucurie și emoție, d-1 
president bineventează în cuvinte patetice 
pe amabilii oaspeți, pe vechii colegi de 
studii și’n deosebi pe noii veniți, flxându- 
le în conturi generale misiunea nobilă a 
tinerei generații nouă; le pune la inimă 
sufletul larg și plin de trezvie al poporu
lui român, bunătatea, dragostea și senti
mentele cele mai conciliabile, cari să le 
prindă sufletele într’o continuă horă ve
selă, superioritatea iubirei de neam și de 
lege a poporului nostru, având etern îna
intea ochilor sufletești pe marii 'genii lu
minători și proroci providențiali din tre
cutul nostru; îndeamnă la muncă pentru 
emanciparea noastră culturală și econo
mică și a desvoltărei conștiinței și demni- 
tăței de Români, căci noi — zise — avem 
un ideal, pentru realisarea căruia trebue 
să lucrăm, însă »purtându-ne fruntea în 
veci senină*. Pe de altă parte — gaudea- 
■ntus igitur juvenes dum sunius, căci nu 
preste mult non eadeni eril aetas non 
mens după a lui Horațiu filosofie. Golește 
apoi pocalul pentru mărirea neamului, ce-1 
reprezintă în Șemniț acest drăgălaș mo
zaic sau buchet de studenți, cules de prin 
câmpiile, văile și munții plini de farmec 
al Transilvaniei și Bănatului... Iar ceilalți 
ca un ecou superb răspund în simfonia 
sublimă a cântecului de redeșteptare. Și... 
mai departe era atâta dor și foc și voie 
bună, căci doina străveche dela plug mi
șca ca o vraje sufletele. — Cor.

Inginer ca primar orășenesc. Sub ti- 
tula aceasta a ținut d. Blum l’a societatea in
ginerilor din Baden o foarte interesantă 
prelegere. Ansă a dat la aceasta faptul, 
că în Manheim voesc să aleagă vice-pri- 
mar orășenesc asupra cestiunilor technice. 
Blum demonstrează, că aceasta este nu
mai o ^superstiție de 100 de ani< proastă 
și nimic altceva decât un „obiceiu rău“. 
înainte cu 100 de ani acela devenia pri
mar, despre care se convingeau, că are un 
deosebit simț practic. Astăzi însă când în
treagă viața orășenească așa zicând se 
basează pe cestiuni și întrebări technice, 
-este imposibil a menține și pe mai departe 
ca iuriști și alți sofiști de paragrafe să-și 
spună cuvântul ultim în afaceri curat 
technice. Interesul cardinal al publicului 
este ca specialiști să conducă daraverile 
orășenești, iar nu diletanți. Astfel intere
sul public este identic cu al inginerilor, 
scurtă vreme ne desparte de aceea, ca 
superstiția de 100 de ani și obiceiul rău 
să se transforme. — De sub Copaci.

0 nouă ascensiune a balonului Zep
pelin- Alaltăeri după amiazi contele Zep
pelin a lăcut o nouă ascensiune cu balo
nul său, în care se afla și ducele Albrecht 
de Wiirtenberg. Călătoria aeriană, care a 
durat 3 ore și jumătate, s’a făcut fără nici 
un incident.

Apele Dunărei. Din București se scrie: 
De mulți ani apele marelui fluviu n’au 
fost așa de scăzute ca acuma. Din pricina 
aceasta navigația sufere multe neajunsuri, 
societatea austriacă de navigațiune a sus
pendat escala din portul Turnu-Măgurele 
din această pricină. In foarte multe părți 
s’au format bancuri de nisip, în locuri în 
cari nici în timpul secetelor mari nu se 
formează. . La Turnu-Severin apele sunt 
așa de scăzute, încât se văd câteva din 
picioarele podului lui Traian, fenomen ia
răși foarte rar, iar ceva mai jos de port 
s’a format un enorm banc de nisip.

EvaGaarea sandjacului Novibazar. A- 
laltăeri dimineața trupele austro ungare 
au părăsit Pievlje. Sandjacul Novibazar a 
fost complect evacuat. La Pievlje s’a dat în 
presară un banchet de adio la cazinul ofi
țerilor. la care au asistat toți ofițerii turci 
din garnizoană.

Mișcarea fenienistă în Anglia, ln cur
sul ședinței de Joi a camerei comunelor 
engleze, sufragetele ce se aflau în tribuna 
publică au manifestat din nou în favoarea 
acordărei drepturilor electorale la femei. 
Sufragetele au fost îndepărtate din localul 
adunărei. Manifestările s’au reînoit și în 
fața parlamentului unde sufragetele au cer

cat să pătrundă cu forța în parlament. 
Ele au fost însă împiedecate de poliție.

Concert în otelul >Europa«. Mâne va 
avea loc în otelul >Europa« primul con
cert dat de muzica orașului sub conduce
rea d-lui Max Krause. Programul concer
tului este foarte variat. începutul la oarele 
8 seara. Intrarea 60 b.

AVÎS. Din cauza repausului Duminecal 
va fi deschisă in cetate mâne numai farma

cia >La speranță* a d-lui Fr, Jekelius.

0 doftoriepentrupopor.se poate numi 
ca atare spirtul lui Moli și sarea, care prin 
fricțiune întărește mușchii, alină durerile, 
precum și tot felul de reumatism se vin
decă cu succes sigur. Prețul unei sticle 
1 cor. 90 bani. Se trimite zilnic cu ram
bursa poștala de farmacistul și liferantul 
curții c. și r. A. Moli, Viena, Tuehlauben 
9. In depositele din provincii să se ceară 
expres preparatul Moli provâzut cu nurca 
de scut și subscriere. — (2)

In preajma alegere! de învățător din 
BrașovuLvechin.

— 20 Oct. n. 1908.
înainte de aceasta cu câți-va ani cine 

oare s’ar fi cugetat să ajungem vremuri 
atât de grele? Începuse și poporul nostru 
să dea înainte pe toate terenele, începuse 
să se desmorțească la căldura, cu care nu
mai încetul cu încetul i-a fost dat să se 
împrietinească. Se părea că soartea noa
stră o să ia o întorsătură mai favorabilă 
decât aceea care-i fusese hărăzită pănă a- 
tunci.

Iată însă că în creerul unui atotpu
ternic stăpân, care nu ne prea avea la 
inimă, s’a ivit pentru noi fatalul gând de 
a ne împiedeca în calea noastră spre lu
mină și spre o soarte mai bună. In contra 
așteptărilor noastre o lege a fost sancțio
nată, și și mai contrar așteptărilor noa
stre, această lege a început deja să fie 
pusă în praxă — și ce-i mai mult — cu 
tendințe din cele mai nefavorabile pentru 
progresul nostru.

Insă >Credința ’n zilele de apoi!*., 
cum zice poetul neamului nostru, să nu 
ne părăsească. Uniți să fim numai. Nu e 
totul pierdut! Do conducătorii și lumină
torii noștrii să ne îngrijim în prima linie, 
cari astăzi — unii pe drept, alții pe ne
drept — sunt suspiționați de noi. Turma 
fără păstor bun se împrăștie și se pierde.

Nu de mult timp s’a deschis con
cursul pentru alegerea unui învățător la 
școala românească din Brașovul-vechiu și 
tocmai în această cauză voiesc să spun 
câteva cuvinte. Bine să vă cugetați ce fa
ceți acum Români din Brașovul-vechiu, 
căci ceea ce faceți nu faceți pentru o 
lună-două, nici pentru un an-doi, ci pen
tru zeci de ani poate. Cearta și zavistia 
nu V’a desbinat încă ca în alte locuri și 
de Brașovul-vechiu numai lucruri bune 
s’au auzit pănă acum. Azi poporenii ro
mâni din Brașovul-vechiu față de mulți 
alții stau la un nivel cultural destul de 
înaintat.

Acel popor muncitor și gata de orice 
jertfe, în frunte cu vrednicul lor preot, nu 
a pregetat și nu pregetă nimic ce ar pu
tea fi pentru înaintarea și ridicarea lui. 
>Reuniunea femeilor*, apoi >Corul bise
ricesc* și lumesc, biblioteca și alte lucruri 
bune și frumoase sunt tocmai pe cari nu 
le au Românii din orice loc. Deoparte >Reu- 
niunea* de altă parte >Corul bisericesc* 
constatator din tot ațâți tineri cu tragere 
de inimă pentru binele obștesc al nostru, 
au adus roade frumoase împodobind și 
înfrumsețând biserica și școala cu rezul
tatul material ce-1 au în fiecare an dela 
3—4 petreceri, cumpărând clopot la bise
rică, cărți pentru luminarea poporului, 
bănci pentru școală și alte atâtea lucruri 
folositoare. Și pentru conducerea înțeleaptă 
a căpeteniilor lor poporenii din Brașovul- 
vechiu nu rămân nerecunoscători. Dovada 
cea mai bună e, că în vara anului aces
tuia cu umanitate au ridicat salarul viito
rului învățător după noua lege școlară.

Salarizarea învățătorului s’a îmbună
tățit așa-dară, cu mult în raport cu cea 
din trecut. Grijiți dar, ca în schimbul ba
nului legat în 12 noduri și pe care acum 
trebue să-l dați pentru Iluminarea' fiilor și 
nepoților voștri, să vi-se dea, și să vă 
alegeți un om, dela caro puteți cere și 
care poate presta ceea-ce e dator să pres
teze. Ingrijiți-vă din bună vreme de un 
om pe care mai târziu să nu vă pară 
rău că l’ați ales în fruntea voastră, care 
stând de-a-dreapta harnicului vostru preot, 
mână în mână să lucre pentru binele și 
înaintarea voastră. De un învățător, cu 
care să vă puteți prezenta ori și unde 
aveți lipsă, de un învățător caro se întru
nească și condițiile puse de noua lege 

școlară și care să nu fie azi-mâne dificul- 
tat din partea inspectorului regesc, de un 
om care să ducă cu pricepere mai departe 
corul înființat de zelosul prof, de muzică 
seminarial Andreian, d-1 Tim. Popovici, și 
în fine de un om, care și la bine și la rău 
să stea lângă voi dându-vă sfat și ajutor.

Marele Șaguna ni-a dat dreptul a ne 
alege conducătorii noștri, preoți și învă
țători, folosiți-vă deci de dreptul ce-1 aveți 
și nu vă lăsați înfluințați ci țineți numai 
înaintea ochilor voștri, binele și progresul 
vostru pe toate terenele. Așa să ne ajute 
Dumnezeu !

Prietinul.

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

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

Din domeniul aerostației.
Cuceririle tot mai mari în domeniul 

aerostației au pus pe gânduri și pe arhi- 
tecți. Cine poate prevedea la ce rezultate 
surprinzătoare se va putea încă ajunge 
după atâtea stăruințe dintr’o parte și 
dintr’alta. In fie-care țară civilizată se gă
sesc oameni cari și-au pus ca cea mai de 
căpetenie problemă a vieței lor rezolvarea 
acestei probleme, și averi considerabile se 
cheltuiesc în acest scop pe întreg pă
mântul.

Un arhitect din Filadelfia, care are 
aerul de a fi proroc, a ținut seamă în 
construcția unui imobil și de rezultatele 
ce se vor obține probabil în aerostație 
El a construit la partea do sus a clădirei 
o terasă de 100 metri în lungime și lăr
gime. Pe ea se vor opri aeroplanele cari 
vor urca pe locatarii din caturile de sus.

Inginerul nostru s’a gândit la cuce
riri-sigure în aerostație, dar dacă cumva 
se va fi înșelat, terasa poate fi în cele din 

i urmă folosită la jocul cu mingea pentru 
. cornii din otajeln do sus...
I *
I

Dar vrea să fie și mai interesant și 
mai original orașul Kissimmee din Florida 
(America de Nord) care a elaborat și un 
regulament pentru circulația aeriană.

Limita de plutire, departe de oraș e 
' stabilită la 20 de mile în linie verticală 
i de-asupra orașului ; orice persoană care 
I posedă un aparat aierostatic e datoare a 
plăti o taxă, ca și pentru bicicletă, moto
cicletă sau automobil: 20 dolari pentru 
un balon captiv, 30 dolari pentru un ba- 

i Ion liber, 50 dolari pentru un dirigiabil, 
1100 dolari pentru un aeroplan, 150 dolari 
pentru un helicopter și 300 dolari pentru 
un ornitopter (aparat pentru sburat).

Comuna însă se îndatorește tot prin 
acest regulament de a nu lua nici o taxă 
pentru transporturile de mărfuri pe cale 
aeriană — și asta spre a încuraja și a da 
avânt comerciului pe calea aeriană.

Sunt reglementate amenzi pentru 
orice incident, pentru atingerea unei case, 
a unui stâlp sau a unei linii telegrafice 
sau telefonice etc. Fiecare aerostat e apoi 
îndatorat să aibă toate semnalele tre
buitoare.

Pentru îndeplinirea așa numitei po
liții aeriene orașul a hotărât să cumpere 
un aeroplan care să observe păzirea pre- 
scripțiunilor regulamentului — acesta va 
fi cel’ dintâiu aeroplan de poliție aeriană 
- - si americană...

■ ’ jV.ULTIME ȘTIRI.
SigetuLMarmației, 31 Oct. in con- 

gregațiunea comitatensă, ținută alal
tăeri, vicarul Tit Bud a propus să se 
facă o reprezentațiune la guvern pen
tru votul universal egal și secret. 
Pentru propunerea aceasta au vorbit 
protofiscalul comitatens Dr. I. Mihalyi 
și vicariul rutean. Contra a vorbit di
rectorul academiei reformate Dr. Pap 
Tiber. Punândn-se la vot. propunerea 
d-lui vicar Tit. Bud a căzut numai cu 
14 voturi.' — Cor.

Belgrad, 31 Octomvrie. „Berliner 
Tageblatt" află din Ueskueb că co
mitetul revoluționar bulgar din Mace
donia a condamnat la moarte pe re
gele Ferdinand pentrucă spre a-și 
putea ajunge scopul a sacrificat au
tonomia Macedoniei intereselor sale 
personale.

Belgrad, 31 Octomvrie. După at
mosfera ce domnește în cercurile po
litice de aci precum și din tonul pre
sei sârbești, se poate deduce că si
tuația s’a înrăutățit. Agitația crește 
din nou și ziarele își reiau din nou 
tonul răsboinic. După cât se pare mi
siunea prințului moștenitor și aceea 
a ministrului de externe Milovanovici 
nu vor fi încoronate de succes. Poli- 
ticianii, comercianții și toate cercurile 
sârbești se silesc să obție pe ori-ce 
căi promisiuni de sprijin din Rusia. 
Meetingul de alaltăeri după amiazi a 
fost organizat pentru crearea unui 
curent. Pe măsură ce sansele unui 
succes pe cale diplomatică scad, cresc 
din nou predispozițiile războinice.

Pai’iS, 31 Oct. Ziarul „Le Temps" 
află din Sofia că Turcia și Bulgaria 
au încheiat un acord preliminar. 
Poarta recunoaște independența Bul
gariei, care, din partea ei, consimte 
să plătească o indemnitate pentru 
calea ferată orientală și tributul pen
tru Rumelia orientală. Spre a menaja 
amorul propriu al Bulgarilor, expresia 
„tribut" n’a fost întrebuințată.

Glume.
Perifrază.
Judecătorul. — Și unde te-a mușcat 

cânele ?
Țăranul. — Trei zile n’am putut să 

stau jos...
*

In cursul unei discuțiuni :
— Ești un... dar las’... prefer să țin 

expresia pentru mine !
— Ține-o... Poate că se potrivește 

mai bine dumitale!
*

Dela manevre:
— Măi deșcă, e adevărat că tu ai 

făcut doi prizonieri ?
— Da, d-le căpitan.
— Și cum ai făcut de ai prins tu 

singur doi inși de-odată?
— I-am înconjurat I

*
La restaurant.
— Să vă dau o ciorbă rusească foarte 

bună...
— Bine... Da ia ascultă, ciorba asta 

a fost desinlectată la graniță?

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisea

H. C1UBCU.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

Consult a ț i u nI 
ou celebritățile medicale, cu specialiștii de la 

facultatea de medicină din Viena, 
Telefon nr. 17065.

â

♦
Cremă de dinți indispensabilă ț) 

conservă dinți curați, albi și sănătoși, â

doftoriepentrupopor.se
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(TI ași ne de cusut

0R16fNAfGVN6ER
------- SINGER O
mașine de cusut, Soc- pe acții, Brașov, Strada Porții nr. 23. marcaA se observa 

fabrice! înregistrată.

Banca Națională a României 
^Btwațiîsne sumară.

1909
4 Octoaivrie 111 Octomvrie

N. GRĂDINAR,
BRAȘOV, Strada neagră Nr. 1.

Recomandă:
Cafea prăjită,

H îi

Liqueruri fine
Cuba. Diferite soiuri de Cognac 
în buteli și totfelnl de mărfuri 

de băcănie.

Klgr. ă Goi’.
r> »
H W

5)

î?

Rum Jamaica.

320 
4’ —
4-80

lava.

j / In fiecare ai:

Knenwiirstel proaspeți.
Șuncă escelentă.

ș ? Costițe de porc fierte și nefierte. 
C Cele mai fine
( Cărnuri afumate (mezeluri)

se capătă la
£ H. G- ZEIDW >
( Ks-nșov, Stradn Slix-seliex*.

I
■

18

Solid și elegant lucrate. — Se garantează 
durabilitatea. — Atelier de tapițer propriu. 
Luc-ări noue și repa-ațiuni prompt și culant.

Condiții favorabile de plată! o 1 Kieverkaas
Q Brașov, Strada Hirscher Nr. 6. 
A ’ FABRICANT »K
8 SALAMĂ și CÂRNĂȚARIE (Selcher) 
(!) pixs îzx zxiișca.re cm. motor
(h Recomandă: Șuncă prima călită:e. limbi a- 
T fumate, salamă, untuiă de porc, slănină afa- 
y mată. Cu deosebire specialitate de cârnați 
Ă cu hrean, așa numiți Krenwiirstel,
1 Comandeie se esecută prompt ș, se espe- 
ij) dează c.u poșta ori și unde.
rb Piețuri curente la cerere se trimit gratis.

ABA HdStH A» B ă» SBfiBi BAS A B A

GEORGE dubi 
croitor bărbătesc, 

Brașov, Strada Orfanilor Nr.
Confecționează:

Costâsme naodeme. 
Fason elegant.

Depozit de
Stofe veritabile englezești

Cel mat nou deposit de mobile
BRAȘOV, Strada Hirscher 1

(în ensclo luă DAMiAlS)

cu prețurile cele mal ieftine.

FABRBOA 0E MOTOARE 
A. G. DRHSDNER 

una din cele vechi și mai mari 
FABRICI de MOTOR®

I<ifes*eaz& 
MOTORE și LOCOMOBILE 

care fu-, cțioi e^ză: perfect,' durabil, 
precis și s>gur, puse în mișcare» cu 
Gaz (Sauggts), Benzin, Ulelu bn.t 
Acety len.

Representant G^nersI și Deposit: 
Gellert Ignâc âs T-sa, 
Budapest, Terez-Korut 41.

TelepSion Sir. HS-3S.
(175,14—20.)

; ursul .piețgi B rasov
n. 1508Oiri 31 Octoravrie 

Bancnote rom. Otimp 
Argint român 
Lire tu roes ci n
■.x.'.'is. fenc. Albina &u/( 
î.iobls' Husesu* 
Napolt-ondori. 
Galbeni 
Mărci ger-«ne

s
în fie-

n
«

j. 18.76 Vând. 18.82
I8 60 1880
2! 40 21.(0
100- 101.—
2.5.’ /2 . 2.53

19.04 19.16
11.20 n. 0

117.20 117.3

are zi șe
la

—___ ___ ___ .___
WILHELM SCHMIDTS, 

S’s-an zel ăi-ie ffină 98 de lux.
Birufărie, Vânzare de făină.

Brașov, Str. Aței 3, Str. Hirscher 2.
Jn (ie care zi se capătă de 3-.o> i ft-an- 

sele fii-®, «jsefle, și păne de casă.
Pâno neagră Graham prroas; ătă. 
Cez*a»el și Pizn»e|i pectaspeți 

în fie-eare zi.
La toate exposițiile unda au 'nat parte, 

p odusHe mele au fost premiate cu cel din- 
tâiu preț. La expoziția din București din 
anul 1906 premiat cu medalia <lc argint.

ZF’-a.xid.a.tă,, la, 1S7S.

Institut artistic fotografic 

JOSEF SCHULLER & SOHN 
msi înainte Leopold Adler, 

BRAȘOV, 

Strada Porții Nr. 14.

Lucru solid. — Preturi solide.

0
$
$

Vă rog cereți franco
Prospecte și mustre de cea mai bună 

stofă de Sti ria

Loden pentru bărbați și damej

jvânăUri, turiști, pădurari, precum și 
| despre stofe de modă pentru costume 
de bărbați, copii, pardeseuri, Ulster 
calitatea cea mai ieftină până cea 
mai fină dela firma primă și cea 

mai marș de Export Loden
VIHCOZ OBLACK, 
liferant a! curții c. s, r. de postavuri 

GRAZ, Murgasse 9|b. 
316,7—10.

î

1307
13 OGtOBivrie -A_ c t i v :

142.325,731 1101320317 Reser, metal, aur 90381664 
î 41005000 „ Trate aur 37300000 127.873,710 127.681,664

370,173 Argint și diverse monede .... 397,564 380,861
85.902,078 Portofoliu Român și străin. . . . 71.948,997 73.907,313
15.448,800 *Impr. contra efec. publice 168O3OOO| 34 045,265 33.673,13320.426,728 „ „ „ în cont-corent 168701331
11.999,924 Fonduri publice............................. 11.999.924 11.999,924
15 806,084 Efectele fondului de reservă . . . 15.465,553 15.465,553

3 253,121 Efect, fond, de amort, imob. și mater. 3.201,621 3 201,621
5.923,846 Imobile............................................ 5.955,686 5.961,058

640,068 Mobilier și Mașini de Imprimerie . 700 842 701.110
558.696 Cheltueli de Administrațiune . 539,000 544,725

106 505,249 Depozite libere .... ... 104.077.759 102.038,584
31.500,077 Conturi curente.............................. 28.319 220 25.199,132
27.240,539 Conturi de valori.............................. 26.843.742 28.045.525

467 901,114 LEP a, s i v :
Capital .............................................

431.368,883 428.800.203

12.000,000 12.000,000 12.000,000
23 086,843 Fond de rezervă............................. 24.963,687 24.963,687

3.504,226
319.409,200

Fondul amortis. imob. și material 3.764,514 3.772,904
Bilete de Bancă în circulațiune . . 283 311,250 282.677,990

2.077,070 Profituri și pierderi......................... 2.190,642 2,190,64-z
.1.318,526 Dobânzi și beneficii diverse 1.061,031 1.156 396

106.505,249 Depozite de retras......................... 104.077,759 102 038,584
467 901 114 Scomptul 5%

Dobânda
431.368 883 428.800,203

o
5
0
8
O

AVIS!
Am onoarea a face cunoscut On. public din loc și împre

jurime, că dela 1 Octomvrie a. c. am luat asupra-mi 

HOTELUL „EUROPA1'
Hotelul s’a aranjat din nou complet. îmi voiu da cea mai mare 
silință, ca On. public călător să se simtă cât se poate de bine 

în Hotel
Preturile odăiBor susai moderate.a>

hotel se află Retaurație. Bucătărie recunoscută ca. esce- 
lentă. VINURI escelente și BERE de Budweis.

Rugând On. public de sprijinul său binevoitor semnez 
cu toată stimaSoboli

In

Q

O 
g

(2 5.4-6.)

Prafurile-Seidlitz ale lui MOLL
Veritabile numai d£câ fie-car-e cuiiă este provădutâ eu marca de 

........... ... apărare u Iui A. KIOLL și cu subscrierea sa. -------- -----
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți

lor celor mai ce'bicdse la stomac și pânteco, în contra cârceilor șl acrelei la stomac, con- 
stipațlunei cronlcș, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răsnândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2-— Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judecătorâscă.

FranzbraBntwein și sare a iui Moli. 
Veritabil numai dacă fle-oare sticlă esto provăzute cu marca 
.... ■ de scutire și cu plumbul lui A. Moil ___________

Franzbrarsntwein-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 riScâiă. — 

Prețul unei cntiî originale plombate cor. 2.—.

POLL'S

II

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

Cinci bucăți cor. 1.80
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prov64u^ cu marca de apărare A. Moli. =

Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. Tucilanbei 9 
c. și reg. iurnisor »1 curții imperiale.

— Comande din provincii se efectuezi (Jilnlc prîu rambursă postulă —
La deposits să se ceră anumit preparatele prevăzute cu iscălitura și marca de apă

rare a lui A. MOL L.
Deposits în BrașoT: la d-nii farmaciști Fcrd. Jekelius, Victor Both și en gros la 

D. Eremias Nepoții.
♦

ia 11
Gazeta Transilvaniei'4 cu numărul â 10 filerî se 

vinde Ia zaraful Dumitru ^ogl, la tutungerii de pe parcul 
Rudoil și la' Eremtas Nepoții

. Krenwurstel proaspeți' — Șuncă excelentă. — Costițe de porc, fierte și 
cUsd . nefierîe. — Cele mai fhae cărnuri atamate, - .. ................

KAMNER & JIRKOFSKY,
faJorioarxțî d_e câ.rxiă,tărie, Brașov, 'X’erg'nl InvLlta.1 ZSTo. 2.

Spedițiuni cu poșta în fie-ca(e zi.

'tipografia A. Mureșianu, Brașov.

l


