
KEDACȚIUNEA,
AtUmisttațmea și Tipografa 
Srațov, piața maro nr. 30.

TELEFON Nr. 226.
Scrisori netranoace nu se 

primeso. 
Manuscripte nu ce retrimit.

Inserate
mo primesc la Admlnlatrațlune 

Src’jnv și la următoarele 
BIROURI de ANUNȚURI :

In Vie na la M. Dukes Naohf., 
Nur. Augenfold & Kmaric Lea
ner. Heinrich Hnhalek. A. Op- 

? pelik Nachf.. Anton Oppelik. 
.In Budapesta la A. V. Golber- 
ger. Ekstoin Bernat. Iulia Le
opold (VII Erzs^bet-korut).

Prețul Inaerțlunllor: o serie 
garmond pe o coloana 10 bani 

! pentru o publicare. Publicări 
jmai dese după tarifă și învtj- 
lială. — RECLAME pe pagina 
|B-a o serie 20 bani.

ANUL LXXI.

6AZETA apare în fiecare zi
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N-rlI de Dumineci 4 oor. pe an. 
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p.lar 10 bani. — AtAt abona
mentele. Gât și inaerțiimile 
sunt a se plăti înainte.
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Tactică conciliantă ?
Publicăm mai jos o declarație a 

președintelui clubului naționalist Dr. 
Mihali. Ea este scurtă și destul de 
conciză. Se desminte printrânsa știrea, 
adusă de „Keleti Ertesito", că în 
sânul clubului naționalist s’ar arăta 
tendințe de schimbarea tacticei poli
tice. Dr. Mihali interpretează tactica 
vizată aici așa, că e vorba nu de a 
întinde, ci de a lăsa coardele, adecă 
de o tactică mai conciliantă, ori, în 
jargonul vulgar, de frățietate și îm
păciuire.

Ca un duh necurat se leagă acum 
de mult timp de călcâiele deputaților 
naționaliști bănuiala fatală, că tot 
scopul lor nu ar fi decât a ajunge 
grabnic la o tocmeală sau împăciuire 
eu guvernul. Tactica de pân’ acum, 
uu a clubnlui naționalist în genere, 
ci a câtorva membrii ai lui, cari au 
făcut din timp în timp sărituri destul 
de cutezate dela allegro vivace la an
dante și dela fortissimo la pianissimo 
a dat, trebue să recunoaștem, hrană 
acestei bănueli, așa că, cu toate des- 
mințirile, ce Ie face d-1 Dr. Th. Mi
hali cu multă îngrijire din când în 
când, să susține la suprafață acea pă
rere despre întoarcerea apropiată a 
chepeneagului.

E clar și limpede, că biroul de 
pressa unguresc, cu oficioasele și se- 
mioficioasele lui, călărește cu inten- 
țiune pe astfel de presupuneri bănui
toare. Asta-i tactica lui. E trist nu
mai un lucru, că prea li-se dă oca- 
ziune de a se acăța odată de una, 
odată de alta — odată este o convor
bire în culoarele camerei, altădată un 
articol de ziar și apoi din când în 
când câte o aserțiune sau declarație 
pripită și prea prevenitoare în ca
meră.

Ce s’o fi petrecut acuma ca să 
dea prilegiu lui „Ertesito" de a vorbi 
iarăș de curent conciliant în clubul 
naționalist și de a-1 sili astfel pe pre' 
ședințele lui să sară și să desmintă 
știrile răspândite ?<

A ne da samă despre aceasta nu 
poate fi lucru ușor. Ce se petrece 
după culise nu putem sa știm ; iar 
încât pentru tactica celor din clubul 
naționalist, ea tocmai în timpul din 
urmă a fost mai puțin conciliantă ca 
ori și când până acum. De aceea ne 
gândim, că oare nu cumva vestitorii lui 
„ErtesitG" s’au văzut încuragiați în 
tactica lor de a amăgi și ameți lu
mea cu faime de împăciuire, găsind de 
astădată un razim oare-care și în ex
punerile purtate pe aripile unui ton 
ales și conciliant, accentuat în vorbi
rea ultimă din cameră și în articolul 
nou nouț al deputatului Polit?

Schimbul de vederi între Schul
ler și Polit, guvernamentalul sas și 
naționalistul sârb, din „Pester Lloyd", 
care a publicat pentru tonul său con
ciliant cu pievenire și răspunsul lui 
Polit, făcându-și firește rezervele, în 
ce seatinge de cuprinsul lui programa
tic, a putut să fie privit ca un înce
put de tactică conciliantă a clubului, 
mai ales pentru asigurările, ce le face 
Pol’t, că clubul națioualist. primește, 
ca și deputatul Schuller și conațio

nalii săi sași, egemonia maghiară și 
ca puterea maghiară de stat să se 
concentreze numai în mâni maghiare 
și cu limba maghiară ; a putut fi pri
vit, zicem, de o rândunică a unei ere 
tactice conciliante în lupta parlamen
tară a naționaliștilor.

Bine ar fi dacă președintele clu
bului naționalist nu s’ar mărgini nu
mai la niște laconice și formale des- 
mințiri, din care, în afară de faptul 
desmințirei, iot așa de mult ne pu
tem lumina, ca din comunicatele of- 
ticoase ale lui „Ertesito“.

E timpul, ca cu deosebire depu
tății români din clubul naționalist să 
nu uite că sunt datori cu ceva mai 
mult opiuiunei publice românești ; 
sunt datori să-și lămurească înaintea 
ei poziția și tactica politică, îutr’un 
mod convingător, care să nu mai 
admită nici cea mai mică îndoială.

La jubileul „Gazetei".
Stimate D-le Director !

Inteligența română din Turda se 
alătură la serbările jubilare a prea 
vrednicei „Gazete".

Aprețiăm munca cinstită și stă
ruitoare prestată în serviciul neamu
lui nostru în decurs de șeapte decenii.

Devotament sincer și actualului 
ei director, a cărui activitate de un 
veac de om e concrescută cu veterana 
luptătoare de lângă poalele Tâmpei.

Trăiască la mulți ani „Gazeta 
Transilvaniei" și neînfrântul ei director!

Turda, 1908 Martie.
Jovian Mureșianu, protop. Nicolau P. 

Rațiu, v.-protopop on. loan Mesaroș, advo
cat. Iosif Costin, protopop gr. cat. iuliu 
Popescu, adv. Iuliu Vlad, director de bancă. 
Dr. Vaier Moldovan, adv. A/esandru Gaia, 
cassar de bancă. G. Popsscu, lacob, George 
Pătăceanu.

București, 2 Aprile V. 1908. — 
D-Iui Dr. Aurel Mureșianu, Brașov.

Ca cetitor îmbătrânit al „Gaze
tei", care își serbează astăzi jubileul 
de 70 de ani al vieței sale, nu pot 
sta pe loc fără a felicita pe d-1 Dr. 
Aurel Mureși,anu, proprietarul „Gaze
tei Transilvaniei", dorindu-i sănătate 
și mulțumire, rugându-1 a primi din 
partea mea Lei două sute în două bo
nuri Urbane de București cu Nr. 
173.361 ș: 173,363, întrebuințându-le 
cum va crede.

V. N. Orgidan.

Te salut cu toată'căldura inimei . u
mele românești bătrână „Gazetă", care 
pururea a-i fost și ești sentinela cre
dincioasă a neamului nostru românesc!

Iară pentru „fondul jubilar" tri
mit 50 (cincizeci) de coroane.

TimîȘOUrU, an. 1908 în săptămâna 
Floriilor.

Dr. Petru Țigle, 
advocat.

Mostar (Bosnia), 31 Martie 1908 
— Colonia română din țările ocu
pate „Bosnia și Berțegovina .̂ se ală
tură cu căldură la Jubileul „Gazetei" 
și felicită pe destoinicii ei condu
cători.

Lupean. — Bulbuc.

OrmenișuLde-Câmpiă, 30 Martie 
1908. — Din incidentul serbărei ju- 

: biieului de 70 ani, a scumpei noastre 
„Gazeta Transilvaniei", concurg și eu 
cu dragostea și dorința ce o am față 
de ea. Binecuvântată le fie memoria 
întemeietorilor ei din neam în neam 
la toată suflarea românească, că ra
zele de lumină răspândite de ea, s’au 
lățit și se lățesc, producând din ce 
în ce mai multe soațe de luptă pen
tru deșteptarea și binele neamului. 
Pre „Gazeta Transilvaniei" — amica 
mea nedespărțită încă din anul 1860. 
Dumnezeul puterilor să o țină a-și 
serba încă multe jubileuri, spre bu
curia neamului; să-i rânduiască bunul 
Dumnezeu următori devotați cauzei 
naționale, ca Directorul ei de acum, 
care luând sarcina dela părinte, o 
purtă cu tărie și abnegațiune în 30 
de ani. Ii urez și eu să-l țină Dum
nezeu în deplină sănătate și putere 
încă mulți ani.

Andreiu Vodă, 
paroh.

M Mihes (Câmpia Ardealului) 2 
(15) Aprilie. — Felicitându-vă cu căl
dură la jubileul de 70 de ani, vă rog 
a primi și din parte-mi, pe lângă abo
namentul foaiei, 4 (patru) coroane pen
tru fondul jubilar, ce l’ați înființat.

Bazi/iu Czinteșanu.

FenBȘ (lângă Zlatna) 28 Martie 
v. — Pentru fondul jubilar trimit și 
eu 1 coroană 50 fîleri. Cu distinsă 
Stimă și dragoste

Traian Radu. 
notar.

Șeica-mare, Martie v. — Sincere 
felicitări cu ocaziunea jubileului de 70 
ani ai „Gazetei" și a meritosului ei 
director.

loan Nistor, 
contabil.

Congresul nostru.
Sub titlul acesta „Lupta" în nrul 

său dela 4 (17) Aprilie, care ne-a so
sit aseară dupăce foaia noastră era 
deja încheiată, scrie cu privire ia ideia 
lansată de ea de a se ținea un con
gres al pressei române de aici, după 
ce reproduce pasagele din urmă ale 
articolului publicat de „Gazeta Tran
silvaniei" dela 2 (15) Aprilie a. c., ur
mătoarele :

»Noi cari am lansatideea congresu
lui, ne permitem a curma discuțiile cu o 
propunere concretă. »Gazeta Tr.« a decla
rat și ea că în principiu consimte și a con
simțit cu ideea congresului, dar n’a invi
tat ea pressa la Brașov, pentru a nu risca 
refuzul pressei.

Pornind din această declarație a »Gaz. 
Tr.«, propunem :

1. Să ținem o consfătuire intimă, a 
doua zi de Paști, în Brașov.

2. La această consfătuire să se in
vite reprezentanții ziarelor noastre româ
nești. Cu invitarea lor se încredințează re
dacția »Gaz. Tr.«, care va anunța și locul 
de întrunire.

3. Scopul acestei consfătuiri intime 
e : discuția asupra caracterului, asupra mo
dalității și timpul congresului.

Timpul nu e încă prea înaintat ca 
pressa noastră să nu aibă vremea să șe 
declare în chestia aceasta.

Am dori mult dacă propunereă noa
stră ar primi aprobarea confraților dela 
toate ziarele noastre naționale."

Nu putem avea nimic în fond con
tra celor propuse mai sus de „Lupta", 
dar trebue să o spunem sincer, că 
modalitatea de a lace astfel de pro
puneri numai prin ziare și a aștepta 
ca ele să fie rezolvate tot numai prin 
declarațiuni în coloanele ziarelor, nu 
Di-se pare potrivită spre atingerea sco
pului ce-1 urmărim cu toții. De aceea 
părerea confraților dela „Lupta", ca 
până la Paști ar fi timp de ajuns ca 
pressa să aibă vreme a se declara în 
cestiunea aceasta pe calea publicității, 
ni-se pare foarte riscată. Dar mai sunt 
poate și alte împrejurări, cari fac ca 
terminul de Paști chiar și pentru p 
consfătuire intimă să fie prea apropiat.

Încât pentru noi vom ținea ce 
am promis, adecă în orice caz vom 
adresa din parte-ne confraților dela 
foile noastre naționale o invitare fră
țească la o consfătuire în Brașov cel 
mult până la Rosalii.

Schimbare de tactică in sânul clubului 
naționalist? Aproape toate ziarele maghiare 
din Budapesta au reprodus și comentat 
un comunicat al ziarului litografat » Keleti 
Ertesitf>« despre o pretinsă schimbare a 
tacticei luptei parlamentare a clubului na
tionalist dietal — în sens mai conciliant 
față de politica maghiară.

Știrea aceasta a fost telegrafiată și 
ziarelor străine și celor din România, pro
ducând o îndreptățită nedumerire. Cu pri
vire la acest comunicat, primim dela d-1 
Dr. T. Mihali următoarea desmințire:

Dej. 17 Aprilie n. 1908.
Onorată Redacțiune 1

Vă rog să publicați în prețuita foaie 
a D-Voastră, că:

Știrea lansată de »Kel. Ert.« că în 
sânul clubului deputaților naționaliști s’ar 
arăta tendențe de a se schimba tactica 
luptei lor parlamentare de până acum, — 
iui corespunde, adevărului.

Intre deputății naționalităților dom
nește cea mai perfectă armonie și solida
ritate; iar prospecte și motive, cari ar ju
stifica o tactică ele natură mai, conciliantă., 
de nicăiri nu s’au ivit.

Dr. Teodor Mihali 
deputat și președintele partidului 

naționalităților din Ungaria.

Jubileul Maj. Sale Monarchului. Ziarul 
ministrului de externe austro-ungar »Frem- 
denblatt.« Ipublică în numărul său de eri 
următorul comunicat: In legătură cu vi
zita, pe care o vor face împăratul și îm
părăteasa Germaniei împreună cu mai 
mulți principi germani, la începutul lunei 
Maiu, Maj. Sale Monarchului în Viena, zia
rele au înregistrat știrea, că și alți suve
rani externi ar avea intențiunea să aducă 
omagiile lor Maj. Sale pe timpul petrecerii 
sale în Ischl. După informațiunile, ce le 
avem, nu se știe nimic despre vizitele a- 
cestea la locul competent. Atât s’a stab’fit 
până acum, că Maj. Sa va pleca pe la mij
locul luniei Iunie la Ischl, pentru a-șî 
căuta de sănătate. .

Declarațiile cancelarului Billow asupra 
rezumatului vizitei la Roma. Dm Berlin se 
anunță că Billow a declarat unui ,zia- 
zist, că a vizitat pe miniștri italieni Lu~ 
zatti și ' iconti Venosta și că ambii au 
recunoscut seriozitatea problemei balca
nice. spunând însă că nu se va zdruncina 
concertul european în fața acestei impor
tante chestiuni. Intrând în detalii, cance
larul a spus că cea mai importanta che
stiune, în ce privește reformele din Mace



Pagina 2. GAZETA ‘TRANSILVANIEI. Nr. 78 —1908.

donia, este actualmente găsirea unui mij
loc pentru combaterea proiectelor elabo
rate de Anglia și Rusia. Prințul Biilow 
rectifică aluzia unor ziare, după cari el ar 
8 declarat că planul de proiect al Angliei 
este periculos. Cancelarul declară că nici 
prin minte nu i-a trecut să polemizeze cu 
proiectul Angliei sau cu sir Eduard Grey, 
și că a spus numai, că acest proiect nu 
poate fi primit cu entuziasm în Germania.

In cercurile bine informate se afirmă 
că în convorbirile sale cu papa și Mery 
del Val, Biilow a atins si chestiunea polonă 
iii Prusia, precum și chestiunea partidului 
centrului. Cancelarul a declarat că consi
deră cestiunea polonă în Prusia, ca o ce- 
gtiune politică exclusiv germană și nu 
poate admite deci amestecul altora. In cer
curile Vaticanului domnește de altfel ace
eași părere și nimeni nu se gândește la 
un amestec în cestiunile interne ale Ger
maniei și misterele intrigilor centrului.

Din primirea caldă, pe care a întâm
pinat-o Biilow la Vatican, se deduce că 
chestia polonă și a centrului n’a influențat 
întru nimic asupra acestei vizite.

0 convorbire cu Bjornson.

Ziarul »Pester Lloyds publică în 
nrul său de eri la loc de frunte o con
vorbire a ziaristului maghiar Dr. Paul Par
kas cu Bjbrnsterne Bjiîrnson. Partea cea 
mai mare a convorbire! s’a învârtit în 
jurul cestiunei viitorului slavismului.

«După păreroa mea, a zis Bjornson, 
întrebarea cea maro a viitorului este, dacă 
Germanii și Slavii se vor putea înțelege 
pe cale pacinică sau nu, iar terenul, pe 
care se ating aceste două elemente, este 
chiar Austria, respective Ungaria. Aici tre- 
bue creată pentru orice preț pacea.*

Vorbind apoi despre șansele unei 
eventuale păci între Slavii și Germanii din 
Austro-Ungaria, poetul norvegian este de 
părere că în »Reichsrath«-ul din Viena 
aceasta ai’ fi posibil. «Eu văd par’că deja 
o apropiere* a zis Bjornson. «In tot cazul 
astăzi se întâlnesc elemente, cari pănă eri 
na și-au spus păsurile. Acest schimb de 
vorbe poate aduce pace. Ungaria dease- 
menea trebue să facă aceasta. Ungaria 
vrea astăzi să se razime pe germanism. 
Aceasta o poate însă face numai dacă stă 
pe picior de paco cu Slavii...*

Bjiîrnson a atins îu convorbirea sa 
și nenorocită politică de naționalități a 
Ungurilor și a vorbit și despre Români. 
Iată aceste părți ale convorbirei:

«Politica Ungariei în contra naționa
lităților. este greșită, cu totul greșită. D-Ta 
(adecă ziaristul Farkas) crezi, că Ungurii 
vor putea combate panslavismul. E ridicol ! 
Panslavismul înaintează, da înaintează. Acei 
cari vorbesc de slăbiciunea Rusiei, nu știu 
că Rusia devine tot mai puternică. A te 
Inpta cu forța contra panslavismului -- 
este o nebunie.*

La întrebarea ziaristului, dacă se 
poate lua Ungariei în nume de rău, când 
vrea să devină un stat național, Bjornson 
a răspuns următoarele:

«Aceasta n’am zis’o. Odinioară am 
avut multe simpatii pentru Ungaria. Nici 
astăzi nu mă cuget la o soluțiune, pre
cum și-o imaginează Panaustriacii. Nu. Un
garia să aibă hegemonia. Insă pace cu 
naționalitățile, pace cu Slavii!*

La observarea ziaristului maghiar, că 
Ungaria n’aro numai o cestiune a națio
nalităților ci și o cestiune națională și că, 
pănă când a doua nu e resolvată, nu se 
poate procede la resolvarea celei dintâi, 
BjOrnson a zis;

«Dar naționalitățile ar sprigini pe 
Maghiari. Ele voesc doar mai bucuros să 
meargă împreună cu D-Voastră, decât cu 
Austria.*

— «Despre aceasta nu suntem si
guri,*

«istoria dovedește aceasta.*
— «Istoria, dovedește contrarul. In 

anul 1848 Croații s’au dus contra noastră 
și Românii au jefuit și ucis în Ardeal.

— «Eu sunt altfel informat. In 1848 
au fost uci-i 10,000 Români*.

Convorbirea s’a continuat apoi în 
jurul cestiunei slave.

Raport final
acelora, cari mi-an stimat munca.

Cluj, la 6 Aprilie 1908.
Publicul, caro din darul lui Dum

nezeu e înzestrat cu simț față de binele 
comun, a avut tăria sufletească de a-mi 
stima și accepta munca mea modestă pres
tată în 3 ani în centrul cel mai slab a) 
încercatei noastre biserici, ba a avut chiar 
tăria intelectuală a admira o muncă, care 

poate în alt loc se socotea numai de nor
mală, pentru că a știut mai bine decât 
mine, ce înseamnă a face ceva în Gherla.

Datoresc acelui public cu o stimă 
necondiționată, iar în interesul binelui de 
obște datorosc c’un raport sincer ca cei 
chemați din studiul meu să poată învăța 
ceva pentru viitot.

In coloanele acestei foi voiu raporta 
despre tot ce încă publicul nostru nu știe 
și ce ne e daterință comună să știm cu 
toții, căci desmerdând și mai departe pă
cate neiertate, ne vom pierde din vina 
noastră proprie tot ce avem.

Subscrisul sum ^deliberați dela postul 
meu de profesor preparandial pentrucă:

1. Am avut obrăznicia a-mi oferi 
munca în interesul unui singur institut 
comun, care îl are din întâmplare o die- 
cesă atât de vastă ca a Gherlei și care 
acum 3 ani a fost ajuns la decadență to
tală, astfel că era adusă sentința de a se 
închide.

2. Am avut simțul de jertfă a ținea 
la săptămână 50-60 de oare pentru a 
putea ajunge la resultatul ca cursul al 
11-lea și al IlI-lea de pe atunci să se poată 
deschiiini în ceva de cursul 1 și nu m’am 
dus la preumblare atunci, când colegii mei 
se preurablau și priveau cu îngrijorare un 
profesor, care dela 4 oare pănă la 7' sau 
8 seara cu luminările salo proprii se chi
nuia aducând la cale normală și la mod 
sănătos de cugetare pe elevii, pe cari i-au 
despoiat de tot ce ai* avea omul ca zestre 
dela Dumnezeu. Am avut obrăznicia a-o 
face asta și atunci, când directorul Dr. 
.Fabian îmi închidea șalele izbind înaintea 
elevilor ușa pe mine, când apoi îmi con
tinuam instruarea îu cvartirile riesăriă- 
toase ale elevilor.

3. Am avut cutezanța a introduce 
manuale cerespanzătoare din studii, eli
minând cărticelele de școală elementară, 
cu cari d-nii profesori erau deja dosprinși 
și am făcut orariu (nu vă mirați așa e!) 
ca să știe fiecare domn profosor când și 
unde are să țină oară ștergând prin asta 
drăguțul sistem că col care vine mai de 
grabă la biscuiți*. apoi va întră undeva 
și le va spune ceva d. e. de acestea: „că 
Kenguru are sacslcău" și „vtfelariul e pui 
dc broască" ori „cioara -sare pe gard" e 
în acwsa/w1'.

4. Am cores ocupațiunile (temele) și 
m’am rugat ca și alții să le coreagă ca 
bieții elevi eventual să învețe a concipia 
baremi ca o cătană din Bosnia când scrie 
epistolă acasă. Rezultatul a fost mai mare 
cu ceva, căci după 2 ani de zile au știut 
scrie și art.icolii despre păcatale ce le-au 
observat și pietrile preparandiei.

5. Am introdus muzica și cântul fi
gurai ca studiu obligator instruind numai 
■pe furate, căci directorului nici asta nu 
i-a convenit. Acuma’s 3 ani se percurgea 
din acest studiu câte un «zsoltăr* calvin, 
iar anul trecut elevii aveau cor și or
chestră și cunoșteau literatura noastră 
muzicală-bisericească și profană baremi în 
liniamente principale.

6. Am format o reuniune do cântări, 
cu care în 3 ani am ajuns pănă la piesele 
celea mai grele românești cum e d. e. 
Mama Iui Ștefan ce! mare do G. Dima. In 
cadru) acestei reuniuni mi-a succes a a- 
trage și pe străini la biserica nostră. Am 
ajuns și cu aceea la rezultatul că domnii 
acestui centru nu i-au lăsat pe corișt1 să 
cânte în biserică cu toate că statutelo 
aprobate de ministrul de interne pretin
deau, ca să cânte în toate sărbătorile în 
biserică.

Asta am făcut’© aici în centru ca 
fiitorii învățători să aibă ocaziune a stu
dia rolul lor social în afară de cel școlar.

Producțiunea ultimă a reunienei a. 
fost premiată cu un buchet dat de ofițerii 
husari din loc; ai noștri nu s’au prezentat 
nici unul decât 2 sau 3 figuri mai tineri 
sosiți în stare abnormală așa ca în crâșmă

7. Am preparat animale, am creat 
în sensul strict cu totul din început, ne- 
fiind nici un ac, un cabinet pentru știin
țele naturale.

8. Am ținut 5 conferințe la adună
rile reuniunilor învățătorești din diecesă 
cu scopul de a cunoaște învățătoriniea 
noastră. Pentru asta muncă au zis, că n’am 
Dumnezeu fiindcă vicariul general încă nu 
și-a văzut nici o școală în toată activi
tatea sa de oficiant prim al școalelor gr. 
cat. diecesane.

9. Pentru instruirea învățătorilor am 
pornit singur o revistă, a cărei intențiuni 
curate le cunoaște publicul nostru. In co
loanele acesteia am greșit dogmatice aso- 
rând că credința noastră {a uădrăgarilor) 
■numai până atunci e bună și adevărată 
dacă e în consonanță cu a poporului. Pen
tru asta am fost tras în cercetare disci
plinară și judecat.

10. Am propus, apoi am pretins ca 
să se țină conferințe metodice pentru a 
crea o conexie și o uniformitate în studii. 
Deja la prima conferință, acum 3 ani, nu am 
putut permite nici pe lângă cea mai mare 
amabilitate ca unul de cultura unui flnanț 
să-mi zică măgar și forobraz. Asta a fost 
cauza ca mai mult nici conferințe meto
dice să nu fie.

Am pretins ca pentru elevi să înfiin
țăm societate literară, ceea-co toate școa- 
lele industriale ba și celea elementare 
încă au. Asta încă nu s’a putut rezolvi 
sub titula că Archierul nu o acceptează.

11. Am cooperat și am ținut un curs 
de 6 săptămâni gratuit cu candidații de 
cvaliflcație. 70 de toți, pe cari institutul 
în decurs de 4—5 ani i-a lăsat pe drum 
neputându-i ferici, iar în alte institute ne- 
putându-se nici bare-mi cugeta a depune 
examen pe baza pregătirilor ce le aveau.

12. Am fost ca om tînăr cu tactică 
de etichetă și de stimă și față de cei mai 
primitivi oameni și colegi ai mei numai 
să-mi dea mie pace în lucrările mele. Am 
zis și cătră cel mai săra© cu duhul că «ca 
D-ta nu e mai cuminte nimeni*, ba am 
tractat cu ei mai ca cu Nero, zicând că 
poporul îi admiră.

După o muncă cinstită și nediscuta
bilă în intențiuni bune, astăzi, sunt liber 
și până ce voiu raporta specificat despre 
toată procedura păeătoasă față de mine, 
am onoarea a-mi oferi serviciul meu ori 
cărei preparandii sau școală civilă română 
pe lângă condițiuni conveniențe. Sunt cua- 
lificat pentru matematică, științele natu
rale și pentru studiile pedagogice apoi 
pentru gimnastică.

Sunt capabil a propune muzica pe 
ori-care instrument, cântul figurai și indu
strie pentru bărbați. Știu prepara animale 
și face și alte preparate din cadrul știin- 
țelor naturale, cu deosebire mă ocup cu. 
compunerea, colecțiunilor și recvizitelor 
pentru școalele poporalo.

Aplicare primesc momentan.
Anton Domide,. 

profesor.

Despre alegerea d-ltii prof. Andruiu 
Bârseanu de membru al «Academiei Ro
mâne*, d-1 prof. Nicolae lorga, scrie în 
«Neamul Românesc* următoarele:

«Locul lui Vulcan e ocupat acum de 
d-1 Andrei Bârseanu din Brașov. D-1 Bâr
seanu e vice-președintele «Asociației* ar- 
dolene și reprezintă în această instituție 
un spirit nou și tânăr. A cules poesii po
porale, și le-a ales: a scris și istoria șco
lilor brașovene într’o mare lucrare, foarte 
folositoare; e și un vorbitor elegant și plă
cut La Academie, unde, împotriva datinei 
colegilor săi ardeleni, va veni de sigur, 
locui ii va fi în «extrema stângă* a «tino- 
rilor*, cam cărunți, spre cari privesc cu o 
invidie ce nu se poate ascunde, colegii lor 
cu totul înnălbiț.i sau deplin pleșuvi. Din
tre cei trei membri noi, dacă d-1 Bârseanu 
nu e cel d’întâiu ca scriitor, în schimb va 
fi col mai nepărtinitor și sigur în judecata 
sa .și singurul folositor în opera do știință 
pe care o datorește și secția literară*.

La bucuria și felicitările generale, ce 
le-a primit distinsul nostru profes©r și 
vico-președinte al «Asociațiunei* prin ale
gerea sa în savantul corp a! Academiei, 
ne asociem și noi din toată inimă.

Ultimul membru al lccoienenței dom
nești dela 1866. Joi dimineață, la ora 11 
jumătate s'a stins în camera sa dela ho
telul Bristol, scrie «Viitorul*,generalul Ha- 
raldinb, ultimul membru al locotenenței 
domnești dela 1866. Defunctul era în vârstă 
de 82 ani.

Generalul Haralamb a jucat unul din 
cele mai importante roluri în istoria mo
dernă a țării românești. La 1866, după de
tronarea fostului domnitor Alexandru loan 
I. Cuza, se alese o locotenență domnească, 
— pentru a gira afacerile Statului, până 
la alegerea noului domnitor, compusă din 
Lascar Catargiu, N. Golescu și generalul 
Haralamb. După refuzul principelui de Flan- 
dra, de a primi tronul țârei românești, se 
născură poftele unora dintre boerii pămân
teni de a candida la domnie, idee ce înce
puse a prinde rădăcini și printre unii mem
brii ai locotenenței domnești. Generalul 
Haralamb, care avea comanda supremă a 
armatei, strânse pe cei eare-i bănuia, că 
ar șusține o nouă domnie pământeană, și 
Ie puse în vedere, că va înăbuși prin arme 
orice pornire de asemenea natură.

Generalul Haralamb a luat parte în 
primul minister dela 10 Mai 1866, ca mi
nistru de război. Defunctului general i s© 
vor face funerarii naționale, și după do

rința exprimată, va fi înmormântat ia mo
șia sa Corbu din jud. Vlașca.

Senatul român a ridicat eri în semn 
de doliu ședința.

Teatru românesc în Sibiiu. Din Sibiiu 
primim următoarea invitare : Societatea di- 
letanților din loc va aranja în 3 și 4 Maiu 
1908 st. n., în «Muzeul Asociațiunii* două 
representațiuni teatrale cu concursul arti
știlor dramatici Z. Bârsan și O. bârsan 
la cari se vor reprezenta Duminecă, în 3 
Maiu 1908 st. n.: «Chinul unei femei*, dra
mă în două acte, după E Girardin. «Clinele 
și pisica*, comedie intr’un act. Luni, în 4 
Main 1908 st. n.: «Drepturile sufletului*, 
dramă într’un act, de G. Giacosa. «Dela 
Nord la Sud*, comedie într’un act, de D. 
Piccioli. «învățata*, comedie într’un act, 
localizare din limba franceză.

Prețurile locurilor: Stal 1 cor. 2, Stal 
II cor. 1.50, Stal 111 cor. 1, Balcon cor. 2, 
Galerie cor. 1, pentru studenți 60 fileri. 
Bilete se pot procura la librăria Arhidie- 
cezană si seara la cassă. începutul la 8 
oare seara.

Sfințirea bișericei din Cernova. o știre 
din Rosenberg, înregistrată de ziarele ma
ghiare, ne anunță, că biserica din Cernova, 
în jurul căreia a curs atât de mult sânge, 
va fi sfințită de Rusalii. Reprezentanța o- 
rașului Rosenberg, patronul bișericei din 
Cernova, a decis alaltăeri, că va lua asu
pra ei datoria de 20,000 cor., care s’a con
tras pentru zidirea bișericei — pe lângă 
condiția, ca slovacii din Cernova să per
mită să se sfințească biserica. Cernovenli, 
(scriu ziarele maghiare), au primit cu «bu
curie* acest ofort și astfel noua biserică 
se va sfinți de Rusalii.

Papa Pius X despre serviciu! militar. 
Din Roma, se anunță, că Papa a primit a- 
laltăeri în audiență po principele Lanze- 
lotti, care îi s’a plâns, că fiul său o con
strâns să’și facă serviciul în armata ita
liană. Papa la mângâiat cu următoarele 
cuvinte: «A servi regelui și patriei e o 
onoare. Fiul d-tale poate fi mândru, că le 
poate servi*.

Atentatul din Lemberg. Din Lemberg 
se anunță, că prietinul asasinului Sicinski. 
Nicolae Ceglinzski și femeia Maria Koro- 
luk. au fost puși pe picior liber, sistân- 
du-se cercetarea pornită contra lor Si- 
einski și mama lui mănâncă în închisoare 
costul menit pentru robi.

0 mare întrunire publică va avea loc 
mâne Duminică la ora 3 d. a. în localul 
No. 5 din strada Lungă, organizată de par
tidul social-democrat din loc. în chestia 
votului universal, egal și secret.

Reuniunea rom. cat. a altarului din 
Brașov aranjază o expoziție de lucruri de 
mână (obiecte și haine sfinte), care se va 
deschide mâne, Duminecă la orele 11 a. m., 
în localității^ școalei primare rom. cat. de 
băieți, în strada Vămii Nr. 29. Expoziția 
va fi deschisă zilnic dela orelo 9—1 a. m. 
și 3—5 p. m. Intrarea 40 b.

Eipuizarea a doi grofi maghiari. Po
liția din Paris a expulzat din capitală pe 
grofii maghiari Andor Festtetich și Tibor 
Sztăray pentru viața lor aventurioasă, ce 
o duceau în Paris.

Numărul prestaților din Macedonia. 
Lin cercurile oficiale turcești se comunică 
că numărul persoanelor arestate în în
treaga Macedonio este 3320 musulmani, 
2919 nemusulmani, judecați au fost 352 
inahometani, 436 nemahometani.

Corăbii CU fundul flfi Sticlă. In Cali
fornia sudică (America de Nord) s’au insta
lat de curând corăbii cu fundul de sticlă. 
Cine vrea să prindă pești cu unghița sau 
chiar și năvodul își închiriază o barcă al 
cărei fund e de sticlă, încât prin ea poți 
observa toată mișcarea din fundul mărei 
— peștii cum circulă, și alte minunății ale 
lumei din mare. Mulți oameni și-au întoc
mit astfel de bărci, ca să se plimbe pe 
mare cu ele și să contempleze în toată 
comoditatea fauna mărei.

0 bogată pescuire. In apele dela Kiel 
în Germania de Nord, aproape de marea 
Baltică s’au prins o sumedenie de heringi 
și pescuți mici (Sprotten\ încât au scăzut 
de tot prețul lor. Neputându-se vinde, se 
încarcă cară întregi cu astlel de pești, și 
se transpoartă pe câmp drept gunoiu. O 
cutie de heringi constățoare din 100 de 
bucăți nu costă nici mai urnit, nici mai 
puțin ca 50 de fin ici (bani germani). Poți 
cumpăra cu 1 finic o duzină de heringi.

De frumusețea primăverei se pot bu
cura numai oameni sănătoși. Soarele, aerul, 
florile, natura liberă oferă farmecul lor mi
mai acelora, cari se bucură de nervi tari 
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și de un organism sănătos. Este lucru trist, 
că milioane de oameni ca bolnavi și încă 
de tineri înbătriniți nu pot gusta căldura 
•razelor soarelui; iar frumusețele naturei 
nu ie procură nici o bucurie, din cauza 
stărei lor nenorocite bolnăvicioase, pe când 
ei sTar putea vindeca !

Cum pot deveni sănătoși o pot ceti 
Tn opul >Abhandlung iiber die electrische 
Heilmethode*, caro la cerere se trimite 
gratis și franco prin »Electro Vitalizer 
ărzt. Ordinations - Institut, Budapest IV, 
Karlsring, 2 Mezzanin, 50«.

întrebuințare multilaterală. Nici o d.of- 
■forie de casă nu este așa de mu'lte-ori în
trebuințată ca .spirtul și sarea lui Moli 
i Eranzbranr.vein). Prin fricțiuni alină du
rerile la reumatism de membre, întărește 
-nervii și ca adaos la băi are bun efect. 
Sticla 1 cor. 90. (Șe trimite zilnic curam- 
btirsă poștală de farmacistul A. Moli c. și 
rf. liferant. de curte. Viena, Tuchlauben 9. 
în deoositcle din provincie să se ceară 
espres preparatul lui Moli cu marca de 
scut și subs riere. — (6)Numărul nostru jubilar.

Pedeci neprevăzute, provenind 
■mai ales din împrejurarea, că în 
fața destinațiunei ce am dat’o ulte
rior venitului curat, care va rezulta 
din abonamentele la numărul jubilar, 
am fost necesități de a înmulți edi- 
țiunca cu- alte câteva mii de exem
plare, numărul jubilar va putea să 
apară numai pe la linele lunei Apri
lie st. v. Observăm, că aceasta edi
ție festivă va cuprinde și numeroase 
ilustrațiuni. Toate acestea, având în 
vedere că tipografia noastră dispune 
numai de modeste forțe, au prici
nuit amânarea, care, credem firm, nu 
va altera nici cât de puțin interesul 
cel mare manifestat de numeroșii noștri 
abonați, pentru acest număr jubilar.

In urma duplificărei ediției sun
tem în pozițiune de a primi abo
namente, în tot timpul până la a- 
parițiune.

Prețul este în Austro-Uhgana 
1 coroană de exemplar (pentru nea
bonați). iar in România și străină
tate 2 coroane de exemplar.Reorganizarea armatei chineze.

Succesele Japonezilor au avut darul 
de a deștepta pe Chinezi din nepăsarea 
lor. In ultimii șeasezeci de ani Rusia a 
ocupat dela China provinciile Usuri și Pria- 
mur, împreună cu portul Wladiwostok. A 
ocupat partea vestică a Turkestanului și 
a vrut să-și întindă supremația și asupra 
Coreei.

Chinezii au suferit în ultimele decenii 
atâtea înfrângeri și cu toate acestea, nu 
s’au trezit. Când însă au văzut că Japo
nezii au învins pe Rușii cei atât de mult 
temuți, au înțeles că o armată organizată 
(lupa modelul marilor oștiri europene, poate 
săvârși adevărate minuni.

S’au adresat deci lui Robert Hart, 
cerându-i să elaboreze un proiect pentru 
reorganizarea armatei chineze. Conform 
proiectului alcătuit do Hart, în decurs de 
zece ani ar li trebuit să se înființeze în 
China patru mari corpuri de armată.

Spre mirarea tuturor, guvernul chi
nez nu a ppimit proiectul lui Hart, ci a 
instituit un conziliu superior de războiu, 
care se va ocupa cu aceasta cestiune. Con
siliul. sub președința unchiului împăratului, 
prințul Cin, a lucrat în trei luni la un pro
iect de organizare a armatei, și acest pro
iect începe acum a se pune în aplicare.

Couziliul superior a hotărât să înfiin
țeze nu patru, ci douăzeci de mari corpuri 
de armată, numărul soldațiior permanența 
va fi deocamdată cinci sute mii, iar rezer
vele se vor ridica la patru milioane. Ser
viciul activ va fi de nouă ani, iar în re
zervă șapte ani. Tot deodată se vor înființa 
25 școli militare, din cari vor ieși anual 
■câte 1500 ofițeri.

Pentru a se putea întreține o astfel 
de armată, s'a hotărât ca toate dările să 
se vorse în visterie pentru budgetul arma
tei, și funcționarii statului nu vor primi 
nici o leafă, până nu se va complecta suma 
prevăzută în budgetul armatei.

Până acum s’au înființat cincisprezece 
corpuri de armată cu 420 mii de soldați. 
Soldați! au un echipament modern și sunt 
plătiți cu câte 50 de hani pe zi.

Pentru instruirea subofițerilor s’au 
creat în diferitele provincii ale Chinei 37 
de școli militare; numărul elevilor, care 
urmează la aceste școli este de vre-o 7 
mii. Din alte patru școli militare se vor 
trimite în fiecare an câte nouă sute de 
ofițeri la școala superioară de războiu din 
Peking.

Pentru a se perfecționa în studiile 
militare, se vor trimite în fiecare an mai 
mulți ofițeri în Japonia. S’au construit și 
șase arsenale, în cari se lucrează zi și 
noapte la fabricarea prafului de pușcă și 
a armelor. Armele cu repetiție sistem chi
nez sunt mai perfecționate decât toate ar
mele Europenilor. Construcția acestor arme, 
al căror calibru e de șapte milimetri, se 
ține în secret.

Având în vedere progresele ce le fac 
Chinezii în știința militară putem fi siguri 
că ei și fără ajutorul Japonezilor, do acum 
înainte se vor putea apăra de ori-ce atac 
venit din partea Europenilor. Un eventual 
ajutor din partea Japonezilor, nu este pri
vit cu ochi buni de opinia publică din 
China, care vede în aceștia un rival temut.

Pe de altă parte Chinezii consideră 
ca o ofensă pentru ei amestecul Japonezi
lor în afacerile lor interne. In timpul din 
urmă am văzut că din cauza aceasta au 
avut loc mai multe neînțelegeri între China 
și Japonia.

Și dacă aceste neînțelegeri n’au avut 
urmări mai grave, faptul se datorește îm
prejurării, că amândouă statele acestea văd 
un dușman comun în Rusia.

T. Ii-a.

Varietăți.
Cine și-ar fi putut închipui că 2,000,000 

femei din Franța, trăiesc viață celibatară 
și că acest număr crește în continuu — 
și mai cu seamă cine și-ar fi putut închi
pui că 30%' dintre femeile din Belgia tră- 
esc aceeași viață, iar în Germania aproa
pe 50% !

Tot mai mult femeia se învață și 
vrea să se învețe să trăiască de capul ci, 
liberă. Căsătoriile libere apoi se înmulțesc 
mereu.

O fi acesta un semn al vremei ? Face 
și această manifestare parte dintre acelea, 
cari tind să pregătească noui forme de 
viață socială?

Destul că sunt semne sigure si elo- 
quente — și poate chiar îngrijitoare.

*
Agricultura în Anglia e in plină de

cădere. In 1870 ea hrănea jumătate din 
populația regatului. In 1900 numai a 10-a 
parte. In chipul acesta Anglia ajunge tot 
mai mult tributară coloniilor sale. Când 
orice legătură, ar fi ruptă cu acestea, foa
mea ar amenința în insulele britanice. Nu
mărul muncitorilor agricoli a scăzut dela 
1,695,000 în 1871 la 900,000 în 1901. Cu
vintele din urmă din raportul Marei co- 
misiuni agrare din anul trecut sunt: »Si- 
tuația agricolă a Regatului-Unit e cu do- 
săvâșire anormală. In nici o parte a lumei 
agricultura nu este într’o asemenea decă
derea.

*
Automobilul în Paris e pe drum de a 

înlocui pe cal din folosința omului. In acest 
an prima, circumscripție a orașului are 
16,000 de cai mai puțin decât acum 10 ani. 
Compania de omnibuse, 'are folosea acum 
10 ani 15,000 de cai, azi nu mai are decât 
10.000. Birjarii au scăzut într’un timp tot 
atât de scurt dela 12,300 la 10,400.

Și de bunăseamă va veni o vreme, 
când știința omenească va înlocui peste 
tot puterea animalelor cu aceia a electri
cității, aburului etc.

jtf.

Glume.
— De ce zeii iubesc pe cei proști?
— Pentru-că cei deștepți nu mai 

au zei. *
Intre studenți :
— Unchiul tău venise să te vadă de 

dimineața când tu tocmai veniai gata să 
întri... N’a observat nimic? Trebuie să fi 
crezut de bunăseamă că tu te sculaseși de 
dimineață ca să lucrezi.

— Da, dacă nu m’aș fi tradat singur ! 
Când a plecat, eu i-am repetat de două ori:

Noapte bună !

Servitorul. — Îmi pare destul de rău, 
dar domnul barou nu vă poate primi azi; 
tocmai își scrie memoriile.

Croitorul — Cu atât mai bine ! Am 
să-I pot ajuta foarte bine amintindu-i cele 
trei costume pe care încă nu le-a plătit.

*
Cucoana încearcă, o rochie nouă.
Intră fata din casă.
— Cucoană... doctorul a venit.
— Vezi bine că nu pot să-l primesc.
— Ce să-i spui dar ?
— Spuno-i... spune-i că sunt bolnavă.
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LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Ci 1 Aprilie st. v. 1908

se deschide nou abonament pe cuartalul doi 
al anului, la care Invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

ADMINISTRAȚIUNEÂ.

șxy>>:Xkx5^.X>C,Xx>ixx;-<XX>0->- x • .OXXX.7ULTIME ȘTIRI.
BQdapeSta, 18 Aprilie. Curia reg. 

a respins recursul d-lui Ivanovici, re
dactorul ziarului „Libertatea", confir
mând sentința prin care Curtea cu 
juri din Clir îl condamnă pentru „a- 
gitații" la i an și jumătate închi
soare și 15 cor. amendă.

Turocz-ot.^ărtin, 18 Aprilie. Șe
fii partidului naționalist slovac se vor 
întruni în Lunea Paștelui aci, pentru 
a discuta chestia reorganizărei parti
dului. Cu acest prilej se vor discuta 
în special plângerile alegătorilor slovaci, 
căci în mai multe locuri au fost șterși 
din listele electorale alegători, ce nu 
știu carte, deși au censul cerut.

LfinilîSrg, 18 Aprilie. Atentatorul 
Scicinsky a fost confruntat eri cu 
mama sa. Rezultatul confruntărei se 
ține secret. Tot eri s’a început ascul
tarea martorilor. Primul martor as
cultat, a fost studentul Antonius Rypa, 
care era de față în sala de audiență, 
în momentul executărei atentatului. 
Mărturisirea lui Rypa nu cuprinde ni
mic nou. O soră a lui Scicinsky a 
cerut judecătorului de instrucție, ca 
să i se dea mamei sale ochelari, pen
tru ca să poată să citească. A mai 
cerut de asemenea ca fratelui său să 
i se pună la dispoziție cărți, pentru 
ca să aibă ce ceti. Comisarul Stan- 
kievici a reușit să descopere mai 
mulți complici ai atentatorului, în 
Lemberg și în provincie. Din această 
cauză, vor urma mai multe arestări.

Berlin, 18 Aprilie. Un pod de 
lemn al liniei ferate Nordhausen, s’a 
rupt în momentul când trecea un 
tren de persoane. Patru lucrători po- 
lonozi au murit, trei au fost grav 
răniți și mai mulți ușor răniți.

Petersburg, 18 Aprilie. Se anunță 
de pretutindeni, că sunt simptome, că 
de sărbători se vor produce măceluri 
contra Evreilor. Pressa uniunei ade-' 
văraților ruși ațâță de pe acum po
pulația. Din cauza interpelârei stân
gei asupra cruzimilor generalului Dum- 
batze, ziarul adevâraților ruși „Rus- 
koje Zuamja" s a hotărât să se răz
bune asupra Evreilor publicând știri 
prin cari se ațâța lumea creștină con
tra Evreilor. In Ecaiermoslav s’au li
pit pe ziduri proclamații incendiare.

Petersburg, 18 Aprilie. Duma a 
votat eri budgetul ministerului aface
rilor străine și în urmă a luat va
canță până lu 5 Main.

NeW'York, 18 Aprilie. Partea su
perioară a fluviului Missuri s’a re
vărsat și a inundat complect orașul 

Elena. Sunt 45 de morți Douăspre
zece sate au fost complect pustiite. 
Peste 1000 de țărani au pierit.

Diverse.
Eticheta Ia curtea rusească. Curțile 

regești și împărătești, îsi au și ele curio
zitățile lor. Prea multă etichetă trebuie 
să aibă în vedere aceia, cari au fericirea 
să între mai des prin aceste curți. Așa de 
pildă, porțile palatului imperial nu sunt 
deschise decât numai pentru trei feluri de 
persoane: acelea cari au ranguri, acelea 
cari ocupă anumite funcțiuni și țăranii ri
dicați la diferite demnități. Sunt foarte 
mulți nobili chiar cu origini domnitoare, 
cari însă nu pot să pășească pragul pala
tului, dacă nu ocupă o funcțiune înaltă 
sau nu sunt ofițeri. In acest sens curtea 
rusă este cea mai democratică, din toate 
curțile mari ale lumei.

Țarina însăși este foarte severă față 
de cerințele etichetei. Ea nu primește de
cât dame, ai căror bărbați se găsesc în 
funcțiuni înalte ale statului. Se găsesc în 
Rusia foarte bogate americane măritate cu 
nobili ruși, cari însă regretă pasul făcut, 
căci nici odată nu ajung să fie primite îq 
audiență. In viața conjugală între țar și 
țarină se păstrează cu multă stricteță eti
cheta. Țarul nici soției sale nu-i permite 
să i se dea o atențiune deosebită cum de 
obicei se procedează în Occident. El intră 
sau ese din odae cel dintâi, iar în urmă 
vine țarina. Cel dintâiu, tarul se așează la 
masă, lui se servesc primele bucate. A- 
proape în toate fotografielo familiei țaru
lui el stă jos; iar țarina în picioare, fn 
audiente cu persoane mijlocii, țarul nici 
odată nu dă mâna, țarina însă are voe să 
procedeze cum voește. Țarul nu răspunde 
decât la scrisorile, cari îi vin dela suvera
nii străini.

Nimeni n’are voe să -tea jos în fața 
țarului; afară doară de ora mesei, când se 
face excepțiune, față de supușii străini In
vitați să stea jos; cil Rușii însă se schimbă 
lucrurile, nici chiar miniștrii n’au voe să 
stea jos, când vin la raport. Țarul le face 
o deosebită atențiune, căci atât timp cât 
stau miniștrii stă și el în picioare. Tot 
grație etichetei se cere ca să fii îmbrăcat 
în uniformă când te prezinți țarului. In 
haine civile nimeni n’are voie să se pre
zinte în fața țarului. Numai deputății ță
rani în Dumă și reprezentantul Statelor- 
Unite au nevoie să se prezinte în haine 
civile.

Uniformele sunt din cele mai bogate,' 
cari se găsesc pe la curțile din Europa. 
Tot astfel se cere ca și damele țarinei să 
fie îmbrăcate în anumite haine. De cele 
mai multe ori, ele poartă portul național 
al Rușilor la palat. Pe cap poartă așa nu
mitele pălării »Kokoșnic«, a căror valoare 
trece poște sute de mii de lei. Așa țarina 
Alexandrina, posedă astfel de >Kokoșnic«. 
care costă 7 milioane de ruble.

Regimul cel mai igienic. Zece mii 
de familii din Chicago, între cari și mai 
multe familii de milionari, de exemplu fa
milia Rockefeller, au adoptat un regim 
de alimentare care le pare cu mult mai 
igienic ca ori-care altul; nu mănâncă bu
cate gătite, nici pâne, nici prăjituri etc. 
ci se mulțumesc cu lucruri crude, carne 
legume, ouă etc.

Aderenții acestui regim au și consti
tuit o societate, a cărei număr de membr 
merge crescând.

Ei pretind că gătirea bucatelor dis
truge principiul nutritiv al acestora.

»A găti substanțele alimentare spre 
a le mânca înseamnă a lucra contra na
turei !<

Dar noul rogim cere și stomacuri 
bune.

Qcmriii abonați, cazi pe 
cina, Se 1 iSlpzilie v. nu și-au te» 
incit incă abonamentul', să 'bine,vc° 
iască a-l zcmci. ncamânat, ca să m 
li*se. întzezupă cspcSazea ziazidwi, 

Administrațiunea
„Gazetei Transit vani ei“.

Proprietar : Or. Aurel Mureșianu.
Redactor r>?spons.: Victor Branisc»
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IOAN PETEU

Boas de pene seine, negru și alb

IULIUS RESCHNERDeschiderea Restaurantului

CASA DE TIR

18.000 metri, resturi de pânzârii de in RUMBUftGER,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov

Regele 
borvizJui 

sărat.

Cea mai bună 
apă vindecâtâre 
și răcoritoare.

;25. Rus MontmartreE. O 57. (Tisvoll Street 
Wiersa. XWSSB.:

Willy Weingărtner
S mpey Strasse 13 

Selefon 22149.

Numai sticle 
03 numele

SBCMJIiA.
sunt veritab le

DEPOU 
principal 
pentru

Ungaria:

Se capătă în 
toate farmaciile 

Droguerie 
și prăvăliile de 

delicatese.

@5sadVJL î

Briider HGchsiager

prima fabrică de luminări de Ciară și 
Parafină din Ardeal.

BRAȘOV, Ladoiporumbi

în salonul de măruri Parthie și resturi, strada 
neagră Mr. 35, se viud cu prețuri de tot ieftine cele 
mai nouă și moderne stofe de rochi, pentru primăvară 
și vară de mătase, neagră și colorată pentru rochi și b’use. 
Stofe de lână, cele mai nouă, îai genre franțuzesc și en 
gîezesc. de toate colorile și calitățile. Toate articolele de 
g^rnisări. Stofe de lână pentru bluse, asortiment mare. 
Voii de khn, Batist. Gîoth, Zepfier, Peques, Satin. Stofe de 
in, stofe de dantele. Ripper, pentru costume de băeți, 
pânzări, pânzături de masă cu metru. Garnituri de masă 
și pat dela 5'80 în SUS (3 bucăți)

Stofe de haine pentru confirmanzi, colorate, crem și 
negri. Stofe pentru costumuri bărbătești și toate mărun 
țișurile pentru croitori.

De-o visitare numeroasă se roagă

tranzDranniwein și sare a iui mii. 
VeritabiS numai (iacă lie-eare sticlii este provăzute cu marea 
__________  de seu ire și eu plumbul lui A. ES5®!! ---------------- 

Franzbranntweinuul șa sarea este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (irotat), alină, 
durerile de șoltiină și reumatism și a altor urmări de răce'ă. — ]

Prețul unei cutii original» plimbate cor. 1.90 1

Am onoarea a aduce la cunoș
tința On. public, că deseSais
Restaurantul și pus în vânzare VIN 
bun. curat pentru mișmaș, VIN vechia, 
BERE de bteinbruch dela jeep și în 
buteli. Bucătărie cu MÂNCĂRI calde 
și î eci preste zi. Dejun CAFEA

Luni: CONCERT
cu capela națională a lui 3 K. 

dela 3 oare după prânz.
Popicăria stă la dispoziția On. public.

De închinat o cameră mobilată.
De o cercetare număroasă se 

roagă

(139,1-2.) Weber Mătyăs.

se

S-gpun de copii a hn Moli.
Cri mai fin sii.nun de corci și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pentru cultivarea 
raționalii a polei, cu deosebire pentru copii și adulț.I. — Prețul unei bucăți tmr. —.49 b.

Cinci bucăți cor. 1.S0
= Die-care bucată de săpun, pentru copii este provecjută ou matca de apărare A. Moli. :—:
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. Tiiciilaiiben 9 

c. și reg. lurnisor al curții imperiale.
— Comande din provincii! se efeetuăză dilnic prin rambnrsă postulă —

La deposite să se ceia anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca de jcă
rare a lui A. M. O L L.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jelxlius, Viator Rotii și tin g.rn- la 
Z). iCretnws Nepoții

SONORUL sau frumos răsună
toarele plânso-cântări la mor
mântul Domnului nostru Isus Christos 
deUcenescu se află de vânzare 
la Tipografia și Librăria A. Mureșianu, 
Brașov, cu prețul ă 24 bani (plus 
5 bani porto). —

awowatooeot 

â NUN CIOBI 

(mera® și rad.' 

s» sa aaSiP®sa SMftscristf- 
ies camtsS 

fcsSic&Hi ssrewi misii mesi
s« «datâ «se fac.® 
owrt» cm eAt țsiuMîcapea
W tace mai «4e wss»Ș4«»-©H.

Admi isu. Galetei Trans/

Ne
întrecută
pentru

escitar-a 
apetitului 

și uș1 rar-'a 
flegmei.

URÂZAY
Bpest, Jozșef-kornt 37, 

Tolephon Nr. 59-64

Jntrebumtate la încăl
zirea cu Antracit, 
K ooli8, precum și 

că’buni de lemn

Funcționarea 
cea mai ieftină 

și regulată.

Cea mai sigură 
!!! GARANȚIE!!!

Spese de funcționat 
ca 1—2 bani

KS- de HP. “«£8


