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Kossuthiștiî se jălueso.
S6 caută punctul archimedic, de ' 

unde să fie răsturnată egemonia ma
ghiară, dualismul cu tot ce s6 ține 
de el în scopul de a le înlocui toate 
eu „Grossoestreichul". Așa ne spune 
și ne asigură organul lui Hollo „Ma- 
gyarorszag".

La aceasta constatare a ajuns 
numitul organ în urma unei espuneri 
a situației actuale politice din Bosnia 
și Herțegovina, ce a primit’o dela un 
politician, cum asigură, bine informat.

Se știe, că Francisc Kossuth a 
făcut de Paști o escursiune în Bos
nia, o călătorie nu atât de plăcere 
cât mai mult de interes politic ca să 
pipăie pulzul noilor allați, pe cari 
sperează a-i câștiga în favorul nisuin- 
țelor sale și ale partidului său. Pănă 
a nu părăsi încă Bosnia, Kossuth a 
primit un salut dela Sârbii și Moha- 
medanii din Bosnia și Herțegovina. 
Aceștia, cari sunt unul și acelaș 
popor, Sârbi ortodocși și mohamedani, 
au trăit pănă acum în cea mai mare 
dujmănie Aceasta se pare, că a în
cetat de câtva timp, căci adversarii 
înverșunați de odinioară au mers la 
ultimele alegeri comunale mână în 
mână și, în afară de capitala Sera- 
jevo, unde au învins străinii catolici 
guvernamentali, ei au ales în toate 
celelalte orașe consilii opoziționale.

In Serajevo erau înainte de ocu- 
pațiune numai vr’o 400 catolici, azi 
orașul are 30.000 de locuitori cato
lici, pe când băștinașii Sârbi și Moha- 
inedani nu sunt mai mulți de vre-o 
20000. Aceasta esplică căderea celor 
din urmă la alegerile comunale din 
Seraiova.

Opozițiunea Sârbilor ortodoxi și 
mohamedani este bănuită de cei dela 
guvern, că urmărește tendințe și face 
propagandă pentru „o mare Serbie". 
Noi independiștii maghiari, zice infor
matorul lui „Magyarorszag", suntem 
bănuiți, că am simpatiza cu aceste 
nizuințe ale Sârbilor. însăși foaia par
tidului poporal, care face parte din 
coaliție, a acuzat pe independiști, că 
cochetează chiar și cu dușmanii ju-
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Bibliografia comparată.
I.

Îmi fac o datorie de a face cunoscute 
doritorilor de cărți curioase două lucrări 
apărute de curând și ale căror rare exem
plare vor fi foarte mult căutate de biblio
filii viitorului. Ambele sunt datorite, de 
altfel, la aceia ce se zice de obiceiu con
deie ^autorizate*. Una din cărțile acestea 
poartă pe scoarțe vorbele : Tratat despre 
viațet politică de marchizul de P...., deputat. 
Cealaltă are ca titlu : Despre creșterea câ
nilor de doctorul Boutemol dela facultatea 
din Montpellier. Amândouă sunt editate 
de.... oh! oh! să ne ferim de defăimare.

D-1 Marchiz de P„. nu-i un necuno
scut decât pentru ignoranții vieții parla
mentare în răstimpul acestor treizeci de 
ani din urmă. El a fost vreme îndelungată 
president al grupului zis al »cestiunei prea
labile*, care a dat loc la controverse ră
mase în toate memoriile. Gazetele prietene 

rați al Ungariei de peste graniță. Ele
mentele acestea vor exploata chiar și 
salutul adresat lui Kossutu, despre 
care s’a făcut mențiune mai sus, în 
detrimentul partidului independist.

Informatorul spune, că sistemul 
acesta de înegrire al partidului • inde
pendist e condus de centraliștii cle
ricali, cari se află în jurul curții din 
Viena ; spune că aceste cercuri vor 
să bată nisuințele naționale maghiare 
cu sprijinirea nisuințelor pentru o 
„mare Croație".

Dușmanii de moarte ai națiunei 
maghiare caută acum punctul archi
medic, pe care răzimați să scoată din 
țâțâni actuala politică maghiară din- 
preuuă cu independența Ungariei și 
cu egemonia maghiară. Dușmanii, ne
putând deocamdată să găsească punc
tul archimedic în Croația, voiesc ca 
prin mediul Bosniei să câștige ini
mile Croaților; vor să le dea Croați- 
lor-Bosnia, dacă vor sprijini nisuințele 
de „mare-Austrie". Au și dat lozinca, 
ca în Bosnia să se facă propagandă 
de mare Croație, și fiindcă ministrul 
provinciilor ocupate Burian nu-i acce
sibil pentru astfel de uneltiri, a doua 
lozincă este : să fie silit a se retrage 
Burian dela postul de ministru comun 
de finanțe.

A treia lozincă ar fi, să fie dis
creditat partidul independist că sus
ține legături cu propagandiștii marei 
Serbii. In aceasta lucrare îi va spri
jini faptul, că koșutiștii în delegația 
ungară au pretins drepturi autonome 
pentru popoarele din Bosnia și Her
țegovina. In fine a patra lozincă: să 
se introducă acum cel mai rigid ab
solutism in Bosnia și Herțegovina și 
să fie asupriți Mahomedanii și Sârbii, 
cari așteaptă mântuirea lor dela na
țiunea maghiară.

Receta pentru aceasta asuprire 
ar trebui să o ia cei din ceBtiune dela 
kossuthiști, cari încă și astăzi mai 
cred, că cineva poate aștepta mân
tuire dela ei, cei ce nu se pot înțe
lege nici măcar cu popoarele de acasă.

Așa e firea kossutisului să-și 
închipuiască tot felul de amici și de

ale grupului numit, scriau: cestiune cu G 
mare, iar dușmane cu c mic. Înțelegeți 
nuanța. Cearta dintre O mare și c mic a- 
inintește pe aceia a lui Montaigus și Ca
pulet. Pressa îi duse excesele până chiar 
și în incinta camerei. Tabere deosebite se 
formară, unii împotriva lui C mare, alții 
împotriva lui c mic. Erau în sfârșit șireții, 
ipocriții, cari nu-și spuneau nici odată fon
dul cugetului lor și cari erau pentru C 
mare pe față, dar în dos erau pentru c 
mic, fapt pentru care eu îi desaprob cu 
desăvârșire. Căci cinstea este cea dintâi 
virtute a unui om, care are pretențS'ni la 
stima contimporanilor și la laudele poste
rității. Nemulțumit, că ocupa acest loc în
semnat în Parlament, d-1 de P.„. îșî în
chină vacanțele, peste o jumătate de an, 
compunerii in-octav-ului pe care vi-1 re
comand și care ajunge în sfârșit să vadă 
ziua.

Cât despre doctorul Boutemol, trebue 
să fii cu desăvârșire străin de viața vete
rinară, ca să nu cunoști inimoasele lui 
memorii asupra raselor canine și feline. 
Fiziologist erudit, ca și profund cugetător, 
anatomist vestit și observator admirabil 
totodată, el e un savant modest, ale cărui 
lucrări sunt și ele aproape clasice. Produc- 
țiunea nouă de care vă vorbesc este de o 

dușmani pentru ca să aibă de ce să se 
amăgească și de ce să se jăluiască.

De n’ar fi așa, ce ar fi de toată 
polica lor?

La jubileul „Gazetei".
SebeșuLsăsesc, 20 April 1908. — 

De când cetesc ziare, am cetit „Ga
zeta Transilvaniei" cu deosebită pre- 
dilecțiune. — De 38 ani, de când 
sunt preot, am prenumerat’o regulat; 
și acum în toate zilele aștept cu ne
răbdare sosirea ei.

Aibă scumpa noastră „Gazetă" 
viața fără de sfârșit, și demnii ei con
ducători, putere fizică și spirituală, 
spre a-o conduce tot așa de glorios!

Alesandru Dobrescu,
protopop rom.

BârsOlll de SUS (Sălagiu), Martie 
1908. Ca unul, care aproape de un 
jumătate de seclu sunt abonent. al ma
mei „Gazeta Transilvaniei", din inci
dentul jubileului de 70 de ani al ace
leia, primiți și din parte-mi felicitările 
cele mai sincere, și expresiunea simță- 
minteior de iubire și stimă, față de acest 
organ, care a revărsat razele luminei 
și a deșteptărei poporului român din 
somnul letargic, spre o nouă viață.

Cu inimă românească salut pe 
directorul și pe redactor!

io an Vasvary,
preot.

Kustelnic Martie 1908, — Do
resc încă 70 de ani „Gazetei".

loan Popu.
Pentru fondul jubilar au mai in

curs : Dela d-1 Georgiu Isaitt-, preot 
în Cicio-Cristur 1 (una) coroană.

Dela luliu Pop paroh în Ourca 
50 (cincizeci) bani.

Repartizarea excedentului statului ro
mân. Camera și senatul au votat, înainte 
de închidere, proiectul de lege asupra re- 
partizărei excedentului budgetar al exerci
țiului 1907—1908. Acest excedent se ridică 
la suma de 52 milioane lei. Asupra ace
stui excedent, o sumă de 12 milioane a 

întindere mai mare decât lucrările lui an
terioare. Tot in-octavo și acesta.

II.
Ei bind, dar? Și editorul comun al 

Tratatului despre viata politică și al creș- I 
terii cânilor? Dar eu nu voesc să-î turbur 
primele plăceri de soț. Aflați numai că-i 
încă în Italia cu tânăra lui soție. Călătorie 
de nuntă, tradițională. Așa dar porumbeii ’ 
sunt dincolo, peste Alpi. Domnul nu se 
gândește de fel la cărțile pe cari le ves
tește neturburat Monitorul Librăriei, iar 
doamna este întreagă a. acestei îndoite 
primăveri, care împodobește, în acelaș timp 
gardurile cu pădurice și inima ei cu spe
ranțe. Doriți să-i urmărim sub cerul mai 
albastru decât al nostru, în țara marilor 
amintiri, prin muzeele pline de capo-d’o- 
pere, în gondolele pline de cântece în 
jurul meselor încărcate cu macaroni? Nu ! 
Dacă am amintit de călătoria aceasta în 
condițiuni îndeosebi proprii distract iu nilor 
profesionale, o fac aceasta pur și simplu 
ca să pledez circumstanțe ușurătoare în 
favoarea unui tânăr industriaș, care îmi 
va cumpăra poate într’o zi, foarte scump, 
ultimul meu manuscris.

III.
Circumstanțe ușurătoare ?.,.. \Te-o

j fost atribuită mai dinainte pentru plata 
creanțelor în suferință de exercițiile pre
cedente. In ce privește restul de 40 mi
lioane, șase milioane au fost atribuite, 
conform cu legea, fondului de rezervă a 
tezaurului. Celelalte 34 milioane au fost 
repartizate în chipul următor :

La ministerul de lucrări publice: 9 
jum. milioane, din cari 6 pentru lucrările 
portului Constanța și 3 jum. pentru ser
viciul maritim, fluvial și dokuri. La mini
sterul de interne : 4.700000 lei, din care 
1.700000 lei pentru echipamentul și insta
larea jandarmeriei rurale și 3 milioane pen
tru spitalele județene, înființări de lazarete, 
etc. La ministerul de finanțe: 4.499.009 
lei, din care 1.300.000 lei pentru regia mo
nopolurilor statului,800.000 lei pentru con
strucția pichetelor pentru grăniceri, 100,009 
pentru noul palat al Camerei deputaților, 
400000 pentru antrepozitele dela Iași și 
100000 lei pentru antrepozitele din Bucu
rești. La ministerul instrucțiunei publice: 
3.059.000 lei pentru construcțiunea de școli 
instalări la diferite institute de instruc
țiune publică. La ministerul de răsboiu : 
2.700.000 lei pentru echipare. La ministe
rul de agricultură și domenii: 1292000 lei, 
dintre cari 380.000 pentru secarea bălților. 
La ministerul de justiție : 735 000 lei, din
tre cari 400.000 lei pentru a dota comu
nele cu greutățile și măsurile cerute d© 
lege. La ministerul de externe : 110.000 lei 
pentru cumpărarea unui imobil pentru 
agenția diplomatică a României la Sofia.

Aplanarea conflictului turcs-italian.
Cu privire la conflictul turco-italian, 

despre care am făcut amintire în numărul 
nostru penultim, se anunță din Roma ur
mătoarele :

Agenția Ștefani publică că ambasa
dorul. Turciei a făcut ministrului de esterne 
următoarea comunicațiune, în numele sul
tanului și al guvernului său :

Din .momentul ce guvernul italian au 
cere a deschide biurouri poștale decât în 
cele cinci orașe indicate, unde deja există 
birouri poștale ale altor puteri, nu este 
locul a se adopta față de Italia un trata
ment deosebit de al celorlalte puteri. Cum 
deschiderea de biurouri poștale străine uh 
se bazează pe nici un drept concedat niri 
pe vre-un angajament luat de guvernul 
otoman, rămâne înțeles că se va proceda 
și față de biurourile italiene după deriziu
nea ce se va lua în viitor pentru toate 
birourile poștale străine. Este deci stabilit 
că deschiderea acestor birouri nu va fi in
terpretată ca un drept special câștigat, 
Această comunicațiune este expresiunea 
sentimentelor de sinceră amiciție, cari e-

crimă deci ? omul dumneavoastră s’a făcut 
tâlhar, ca să jefuiască pe trecători? NhJ 
nul... O simplă întâmplare. O mizerie. 
Lipsă de supraveghiere. Date aceluiaș le
gator, mai înainte de a fi puse în vânzare, 
Tratatul despre viața politică al d-lui mar
chiz de PI.. și Creșterea Cânilor a docto
rului Boutemol, ale căror litere și hârtie, 
erau identice, absolut identice din punctul 
de vedere al tiparului, au fost amestecate 
una cu altă, așa că pagini din cel dintâi 
urmează, în acelaș volum, diipă pagini dtn 
a doua, totul formând un talmeș-balmeș 
oribil. închipuiți-vă surpriza d-lui duce de 
Audifiret-Pasqier, căruia d-1 de P... îi tri
mise cartea cu o dedicație, care înărtu- 
risia sentimentele cele mai respectuoase, 
când, la urmarea acestei fraze din Tra
tatul despre viața politică, care isprăvia 
pagina 45: >Urbanitatea și politeța sunt 
condiția cea mai esențială a ființei’ parla
mentare. Toleranța cea mai absolută este 
o datorie. Așa dar chiar când vreunul din 
colegii noștri s’ar îndepărta, față de noi, 
dela aceasta regulă fundamentala, departe 
de al chema la respectul ei prin vre-o 
violență de limbagiu...» el ceti, pugina 46: 
»Nu ezitați de al înhăța de amândouă ure
chile și frecați-i multă vreme botul de ex
crementele lui, aplicându-i câteva labe în 
partea posterioară, ceva mai sus de naș-
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sista de multi ani între regele Italiei și 
sultan precum și între guvernele lor.

Ministrul afacerilor străine a luat 
act de această declarațiune și și-a expri
mai întreaga sa satis facțiune pentru solu- 
țiunea echitabilă dată conflictului. Fără a 
Intra în motivarea comunicațiunei făcute, 
a'făcut totuși observațiunea cătră amba
sadorul Turciei că deja în notele prece
dente guvernul italian nu-și afirmase in- , 
tențiunea de a deschide birouri de poștă 
decât în cele cinci orașe, unde deja există 
birouri ale celorlalte puteri și nu lipsise 
de a adăoga că dacă in viitor acele birouri 
aveau a fi închise, guvernul italian ar fi 
fost gata să le închidă pe ale sale. Cât 
despre sentimentele de amiciție exprimate 
de cătră sultan și de guvernul său Italiei 
și guvernului său, ministrul de externe a 
fost fericit să afirme, că această prietenie 
să nu fie turburată în viitor, precum este 
via dorință a celor două țări și este necesar 
a' se depărta putința ca alte incidente să 
îa naștere.

Ministrul de externe a atras cu toate 
acestea atențiunea ambasadorului Turciei 
asupra a trei puncte:

1, Atitudinea funcționarilor otomani 
în unele localități alo imperiului față de 
autoritățile consulare și față de supușii 
italieni ; 2. Piedecile puse în lucrare în 
mod ilegal de unele autorități otomane 
pentru a împiedeca achizițiunea de imo
bile de cătră supușii italieni ; 3. Oprirea 
arbitrară de a lua pasageri și mărfuri im
pusă pachebotului italian, care făcea călă
torii dela Tripoli la Horns și Mascata. 
Aceste trei puncte vor fi desvoltate într’o 
notă pe care guvernul italian o va romite 
Portei, luându-so act de declarațiunea am
basadorului Turciei (că ele vor fi exami
nate do cătră guvernul otoman cu spirit 
amical și în conformitate cu pactele și cu 
datoriile internaționale.

Totuși asupra unui punct a trebuit 
să stărue ministrul de externe pentru a fi 
rezolvat îndată și anume că pe când se 
discuta ccstiunea de cabotagiu și sub re
zerva decisiunilor ce so vor lua do acord 
do cele două guverne, să nu se mai pue 
piedici serviciului de pasageri și de măr
furi făcut do parchobotul care călătorește 
între Tripoli și Homs și Masrat, serviciu 
care a fost împedecat cu forța. Trebue îna
inte a se aborda cestiunea de drept, ca 
funcționarea sa regulată să fie asigurată. 
Ambasadorul Turciei a declarat că îndată 
va telegrafia guvernului său pentru a fixa 
acest punct și pentru a-1 preveni de nota 
anunțată de cătră guvernul italian.

Ultimul membru al locotenentei dom
nești dela 1866.

Cuvântarea d-lui Dini. A. Siurr/za. președintele 
consiliului de miniștri rostită la înmor

mântarea generalului Haralamb.

S’a dus din mijlociii nostru spre veș
nicie un bărbat, al căruia nume va ră
mânea înscris cu litere neperitoare în is
toria noastră națională.

Nicoiae Haralamb este cunoscut ca 
soldat vrednic si energic, de când comanda 
în 1854 la asediul Silistrei bateriile româ
nești, îndreptate în contra acelei cetăți, și 
de când i-s’a încredințat de regole Carol 
corpul de armată, care a înfrânt în 1878 
«rezistența cetății, pană atunci neînvinse, a 
Vidinului.

întreaga vrednicie însă a lui Nicoiae 
Haralamb s’a dovedit, când a fost chemat 
«4 străjuiască, în momentul cei mai deci
siv al renașterei naționale, la așezarea 
cheei de boltă a edificiului, la a căruia 

lerea cozii. Dacă se împotrivește la acea- 
s.'tă primă corecțiune, trage-ții câteva pi- 
cîQare în regiunea codală, și mă prind că 
«ui mai vines evident împrumutată din 
cartea doctorului Boutemol.

' IV.

Sceno analoagă la Academia de științe. 
Nefericitul Boutemol dă citire însu-și, cu 
voce tare, câtorva capitole din lucrarea sa. 
Nin cochetărie și din sentimentul acesta 
copilăresc care îi urmărește uneori pe au
tori în vârsta lor fragedă, ,ra ținut să ci
tească, nu după manuscris, ci după întâiul 
exemplar ieșit de sub tipar. Proastă idee! 
Confrații lui ascultă înlemniți aceste două 
-fraze îmbucate una într’alta: »Trebue să 
go dea foarte puțină carne la căței. Nu 
voi sfătui întrebuințarea ei de cât în tim
pul boalei, care trebue combătută, mai 
înainte de toate printr’un regim întăritor. 
Ceva supă, cap de miel« și »dar mă bizui- 
«nai pre sus de toate pe citirea lui Dei 
«mostone cu mult mai mult decât pe a Iu 
Cicerone. Demostene este hrana celor tari*

Doctorul se opri scurt, bolborosi. O 
greșală de paginație de bunăseamă. Dar 
voia să îndrepteze! Sări deci la capitolul 

înălțare lucrase bărbații cei mai neobosiți 
și mai oțeliți în muncă.

Grea a fost munca reînvierii popo
rului românesc. De mai multe veacuri el 
zăcea încătușat și, de odată și pe neaștep
tate, a fost chemat să se rostească asupra 
întemeiere! viitorului său. Poporul român 
și-a rostit atunci dorințele cu înțelepciune 
pentru prezent și cu prevedere pentru vii
tor, cu bună credință în amândouă direc
țiunile.

Tot atât de grea, de nu mai grea a 
fost însă lucrarea de a preface într’un fapt 
îndeplinit și dăinuitor, dorința reînnoită cu 
stăruință și energie la fiecare ocaziune 
solemnă.

Dorințele Românilor erau — Unirea 
Principatelor Moldovei și a Valahiei sub 
numele de România, într’un singur Stat 
cu așezământ constituțional: și pentru ca 
această dorință sa nu fie numai un inci
dent trecător, ci să rămână o creațiune 
dăinuitoare, ea a fost legată de dorința, ca 
Domnul României să fie ales di’ntr’una din 
Familiile suverane alo Europei, pentru a se 
bucura, în lăunti’ugși în afară, do autori
tatea, de prestigiui ce se cuvine unui Su
veran Fundator de Dinastie, și pentru a 
introduce România, prin legăturile sale de 
sânge, în marea familie a Statelor Euro
pene.

Aceasta a fost cerința generală și 
nestrămutată, imperioasă și absolută, a 
poporului român.

Indepliuirea întreagă a acestei dorinți 
cerea două mari condițiuni sufletești din 
partea celor cari duceau poporul — bună 
credință și energie.

Aceste două condițiuni au fost con
centrate la începutul anului 1866 în gu
vernul provizor, prezidat de iocotenenții 
domnești, între cari Nicoiae Haralamb 
ocupa locul de frunte, fntr’ânsul erau în
trupate energia și mijloacele do a o exer
cita, buna credință fundată pe o curățenie 
de inimă bine limpezită.

Atunci, în acele momente decizive, 
Nicoiae Haralamb și-a păstrat toată ener
gia inimei și a sufletului său, pentruca 
dorința poporului român să fio îndeplinită. 
El a fost strejarul credincios, care veghea 
zi și noapte, ca să nu se strice rostul sta
tului român.

El a gustat răsplata bunei sale cre
dinți : El a fost desemnat să citească în 
adunarea reprezentanților, în ziua de 10 
Main 1866, jurământul ce tînărul suveran 
da întinoritului popor românesc; — și în
dată a auzit răsunând din gura lui Carol I. 
cuvinte ce nu se mai auzise pe valea Du
nărei : ^Primirea plebiscitului îmi impune 
»mari datorii; sper că-mi va fi dat a le 
^îndeplini*.

După ce a desăvârșit acea slujbă de 
strejar, Nicoiae Haralamb s’a retras din 
viața publică, ca un ostaș credincios pa
triei, lipsit de ambiție, de egoism, și de 
dorinți de mărire. El se uita cu mulțu
mire la progresul țârei, evitând onoruri și 
distincțiuni, ca un Stoician al timpurilor 
strămoșești.

De două ori, numai el a eșit la 
iveală — când a fost chemat in guvern 
de Domnul României, care întreprindea 
călătoria prin care se proclama recunoaș
terea sa oficială de Europa — și când a 
luat, ca ostaș, parte activă la Războiul 
Independenței.

Putem dar zice, cu Apostolul, că. Ni
coiae Haralamb a fost credincios chemărei 
salo până la moarte și "că astfel “a avut 
cununa vieții Cu dânsul dispare dintre 
noi o mare figură istorică, care a avut în 
mânile salo răspunderea viitorului Româ
niei, în zile de grea cumpănă.__________

următor. Era la: »Este de altfel un mijloc 
excelent de a face pe câne să se lase la 
spălat* și urmă: »Trebue să-l smulgi dela 
mizerabilele interese, ca să nu-i arăți de
cât cauza superioară a parlamentarismului 
în Franța cu desăvârșire compromisă prin 
nepăsarea vinovată a unora și prin nea
stâmpărul încăpățânat al celorlalți*. Ceia 
ce era din marchizul de P... curat, Întreaga 
Academie se scandaliză și acest nefericit 
Boutemol nu căpătă premiul cel mare pe 
care îl aștepta și eare fu decernut unui 
prea interesant memoriu asupra inteligen
ței purecilor.

Ah! când va auzi toate acestea ble- 
I tul editor în voiaj ! Marchizul și doctorul 
s’au înțeles să-i intenteze, cu eheltueli co
mune, un proces formidabil și să-i ceară 
despăgubiri foarte mari, Afacerea va fi cu
rioasă. Acel biet Gâtineau a murit prea do 
vreme, ca să-l susție. El ar fi făcut să fie 
câștigat repede de negustorul de cărți. 
Căci ar fi zis, foarte înțelepțește, ca filosof 
blând ce era, că nu-i decât un singur lu
cru care desleagă totul aici pe pământ: 
amorul.

Trad, de M.

Nouă ne rămâne nu numai amin
tirea lui Niculae Haralamb, ci încă da
toria, a urma pildei ce ne-a dat ca ser
vitor credincios al Statului. In aceasta stă 
recunoștința ce trebue să păstrăm me
moriei acestui mare patriot.

Fie memoria lui veșnică în neamul 
românesc.

împrumuturile Germaniei.
Guvernele imperiului german și al 

Prusiei nu au voit să aștepte nici 24 de 
oare, după votarea bugetelor lor respec
tive, pentru emiterea împrumuturilor, pe 
cari le autorizează.

Ministrul de finanțe a lansat imediat 
apelul cătră creditul public, căruia îi cere 
de astădată suma de 850 milioane mărci, 
dintre care 250 pentru imperiu și 600 
pentru Prusia. Dobânda este de 4 la sută, 
iar prețul de emisiune de 99’/2.

Cu tot acest împrumut însă, cele 250 
milioane, pe cari imperiul le cere publi
cului, nu vor fi suficiente, spre a acoperi 
deficitul de 435 milioane de mărci, din 
anul acesta. E drept că din împrumutul 
autorizat de Reichstag, în sesiunea tre
cută, au mai rămas disponibile încă 134 
milioane. Totuși, nici cu această samă, 
lipsa bugetară nu va putea fi împlinită și 
statele confederate vor fi puse din nou la 
contribuție, pentru restabilirea echilibrului.

Această stare de lucruri provoacă 
vii îngrijiri și spiritele pesimisto prevăd 
un deficit și mai mare pentru anul viitor, 
din cauza cheltuielilor exorbitante, cari se 
fac cu liota de războiu.

In afară de aceste împrumuturi ale 
imperiului și ale Prusiei, mai multe ape
luri ia credit au fost făcute, în cursul 
anului curent, de cătră statele confede
rate. Wilrtembergul a împrumutat 30 mi
lioane, orașul liber Hamburg — 65, ma
rele ducat do Baden — 35. iar Bavaria — 
60 și toate aceste state an revenit ca și 
imperiul și Prusia, la tipul de 4 la sută, 
singurul care convine și place pieței ger
mane, pentru împrumuturile publice.

Faptul a fost constatat, cu prilejul 
ultimului împrumut prusian din Ianuarie 
1907, care — fiind omis cu 31 „ la sută— 
n’a putut întruni decât 181 milioane de 
subscripțiuni, deși totalul său nu fusese 
limitat.

Astfel se prezintă situația financiară 
a imperiului german. Ea nu este de loc 
înfloritoare, deoarece deficitelo se acoper 
cu împrumuturi și oamenii cuminți se 
gândesc cu groază la viitor. Se cheltuește 
mereu pentru flotă și foloasele unor așa 
de mari sacrificii nu se văd de loc până 
astăzi! —- »Ref.«

ȘTIRILE ZILEI.
— 9 Aprilie.

Pe Dumineca Tomei au fost covocate 
sinoadele diecezane Ia Sibiiu, Arad și Ca
ransebeș.

Dela Academia Română. Din București 
ni se scrie cu data de eri, Marți: Azi se 
țin ultimele ședințe ale Academiei române. 
In ședința de dimineață se va proceda din 
nou la alegerea a doi membrii în secțiu
nea istorico-literară, care în ședința de 
eri nu a avut nici un rezultat, fiind pari
tate de voturi. Jn ședința publică do după 
amiaz' se vor decerne premiile anuale, 
după care sesiunea se va închide.

Vacanțele de Paști s’au început astăzi 
la școalelo centrale române din Brașov și 
vor tinea până inclusive Dumineca Tomei.

Vizita Bucovinenilor la Iași. Un nu
măr de 600 bucovineni, majoritatea țărani, 
vor sosi mâne, Joi. la Iași. Pentru primirea 
lor s’au constituit mai multe comisiuni. cari 
se ocupă cu primirea lor. Pentru adu
narea fondului s’a constituit un comitet 
compus din d-nii: Climescu, Buicliu și Ste
re»; iar pentru alcătuirea programului și 
pentru primirea lor un com tet compus din 
d-nii : P. Rășcanu, profesor universitar, dr. 
Hurmuzescvi, G. Mârsescu, dr. Manieatide 
și dr. Sumuleanu. S’a hotărât ea primăria 
să contribue cu 6.000 lei, creditul funciar- 
urban cu 1.000 lei, prefectura de județ cu 
500 lei pentru primirea bucovinenilor.

Un monument la Galați pentru eroii 
ruși. — Duminecă a avut loc pe pla
toul Țlgtiniei din Galați inaugurarea mo
numentului ridicat în amintirea colone
lului și a celor 40 soldați ruși, cari în 
timpul războiului au fost îngropați acolo. 
Monumentul se compune dintr’un piedestal 
do peatră pe eare se află o inscripție în 
limba rusă. Au asistat la inaugurare au- 

' toritățile civile și militare române, con- 
’ sulul general rus Petre D. Kardonicef în

soțit de d-1 colonel Zanchievici și căpitan 
Lach, atașati militari, precum și personalul 
consulatului rus. Serviciul divin a fost .ofi
ciat de preoții dela biserica Sf. Nicoiae 
din Galați, după care colonelul Zanchievici 
a ținut o cuvântare în limba franceză lău
dând vitejia armatei române, de care a 
dat pilde în războiul dela 77. Au vorbit 
apoi d-nii coloneii, Stamatopol, Cocărescu 
și Deșliu. După aceasta a avut loc o mică 
agapă.

Călători distinși din România au tre
cut în zilele trecute prin Făgăraș, scrie 
»Țara Oltului*. Anume Duminecă dimi
neața 15 c. n. au plecat din București, cit 
automobilul d-1 Nicoiae Filipescu fost mi
nistru cu doamna, însoțit de d-1 și d-na 
Tache Protopopescu, au trecut presto Si
naia și Brașov, iar în aceiași zi, Duminecă 
după amiazi, au sosit în Făgăraș des- 
cinzând la d-1 deputat Dr. N. Șerban. Du
minecă seara spre Luni, societatea și-a 
petrecut la hotel »Mercur*, iar Luni di
mineața, au vizitat bunurile erariale din 
Făgăraș. Directorul bunurilor erariale d-1 
Windsdorfer i-a condus și le-a dat cu 
multă prevenire și afabilitate esplicări și 
informațiuni mai ales despre nou înființata 
lăptăria, arangiată după recerințele mo
derne. Cele văzute și esperiate au stors 
admirația și deplina plăcere a distinșilor 
călători. După aceeia însoțiți do d 1 de
putat Dr. N. Șerban cu d na au făcut es- 
cursiune la Sâmbăta de jos, undo au vi
zitat de-asemenea bunurile erariale și her
ghelia cailor de rassă: armăsari, iepe, 
mânzi etc. Au fost conduși și li-sau dat 
prevenitoare și amănunțite esplicări și in
formațiuni de cătră d-nii căpitan Jlner și 
locotenentul Hamorszky. La 12'/2 oare, în 
onoarea distinșilor oaspeți d-1 deputat Dr. 
N. Șerban a dat în casina militară din 
Sâmbăta un dineu. Iar la 3 călătorii au 
vizitat o casă țărănească, a fruntașului I. 
Costea și au rămas încântați exprimându-și 
admirațiunea, ales față de frumoasele ță- 
sături țărănești, din cari au cumpărat mai 
multe bucăți. Apoi au plecat la Sibiiu, de 
unde se vor întoarce preste Turnul Roșu 
în București.

Waiirmand își reia cursurile Pe ta
bla neagră dela universitatea din Innsbruk 
s’a afișat că profesorul Walirmund — de
spre care s’a comunicat în »Gazetă« deta- 
iuri, după ce îi va expira concediul în I-a 
Mai n. își reia prelegerile, prin urmare 
știrile contrare lansate sunt falșe.

Congresul societăței de glmnastioă din 
România. Duminică a avut loc în sala de scri
mă a societăței de gimnastică de pe che
iul Dâmboviței, congresul federal al socie
tăților de gimnastică din țară. Congresul 
a fost prezidat de dl D. A. Teodor secre
tar general al ministerului de culte și de 
dl general Năsturel. Se alege o comisiune 
însărcinată cu studierea modificărilor ce 
s’ar putea aduce în regulamentul pentru 
introducerea gimnasticei în școli și se a- 
probă raportul consiliului dc administrație 
privitor la gestiunea sa. financiară. Se dis
cută apoi mijloacele cum s’ar putea popu
lariza educația fizică. — In ședințu de 
după amiază s’a procedat ia votarea bud
getului apoi s’au discutat diferite cestiuni 
mărunte până la ora 9 când s’a declarat 
congresul închis.

Afacerea Polonyi-Lengyel. Fostul m{- 
nistru de justiție unguresc Polonyi a îu- 
naintat președintelui curții cu jurați din 
Budapesta in cunoscutul său proces de 
pressă contra deputatului Zoltan Lengyel 
un memoriu voluminos. In acest act în
tre altele cere Polonyi, ea să se citeze 
ca martori premierul Wekerle și președin
tele camerei maghiare Iusth, prin cari la 
pertractarea causei aceșteia doi martori să 
dovedească, că el (Polonyi) în afacerea 
Nako a purces corect. Pe lângă aceasta 
Polonyi pretinde, ca să se mai citeze și 
alți 46 de martori, între cari figurează și 
secretarul de stat Fr. Bolgar. Președintele 
Curței eu jurați a respins cererea lui Po
lonyi, cu observarea, că dacă Polonyi va 11 
îndreptățit a-și renoi cererea, aceasta o va 
decide tribunalul.

Asasinatul din Lemberg. Din Lemberg 
se anunță: Cu toate că alaltăeri a fost 
sărbătoare, judecătorul de instrucție Per
son a confruntat pe atentatorul Scicinsky 
cu mama sa. în fața avocatului SukievicL 
Atât Scicinsky cât si mamă sa și-au men
ținut primele lor mărturisiri. Scicinsky a 
declarat eu lacrămi în ochi că mama lui 
nu avea idee de atentat înaintea comiterii 
faptului, pe când dânsa a declarat că oa 
l’a încurajat să comită atentatul.

0 nouă iasulâ. Din Madrid se anunță 
eă pe baleonul unei vile din Biaritz s’a 
oprit o pasăre de mare, care avea legată 
de picior o hârtie cu următoarea inscrip
ție: »20 Februarie 1908. Ne atlăm pe oin_
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sulă care nu se găsește pe hărțile geo
grafice la aproximativ 32 de grade latitu
dine nordică și 46 grade longitudine. Sun
tem 6 oameni de pe vaporul >Lactur de 
Senazer». Avem mijloace de existență pen
tru 5 luni. Rugăm să ni se dea ajutor. 
Cu noi se află și căpitanul Saradak. Acea
stă știre a fost telegrafiată autorităților 
■maritime din Sennazar. Insula de care este 
vorba se află în oceanul Atlantic la ace
iași latitudine cu insula Berinunda, la o 
depărtare de aproximativ 2000 de kilometri 
de această insulă spre răsărit. Vaporul 
care merge din Europa spre Antile, se va 
opri la această insulă pentru a libera pe 
cei 6 marinari.

0 comoară de 2 milioane de lire. Din 
Milano se relatează asupra comoarei gă
site de frații Pozzali, Ia Aria lângă Ferrara 
următoarele: Până în prezent s’au găsit 
monede de aur de peste 2 milioane lire. 
Pentru a împiedeca furturile și excesele 
locuitorilor din împrejurimi, comoara e 
■păzită de geandarmi. Monedele aparțin se
colului al XIV și al XV și au pe ele efi
gia domnitorilor de atunci, printre care 
cele mai numeroase cu chipul reginei Io- 
"hanna și a ducilor d’Este. Asupra prove
nienței banilor se presupune că marea, 
•întinzându-se pe coastele Adriaticei, a lăsat 
în urmă comoara, naufragiată de pe bor
dul vreunui vapor.

Geanta cocotei. Furtul dela Aurora 
Dinescu a pus în evidență pe modestul ce
tățean, Teodor Piatcowski, cismar de felul 
■său, caro a descoperit în grădina Icoanei, 
■faimoasa geantă cu 120.000 lei în bonuri 
și... scrisori de dragoste. Cine ar fi crezut 
-într’adevăr, că în acest sărman muritor, 
se poate găsi atâta cinste? Oricine altul, 
în locul său, ar fi cedat măcar sentimen
tului de curiozitate și ar fi deschis geanta 
imediat pentru ca să vadă ce cuprinde. 
Piatkowski nu numai că nu a făcut așa, 
dar nici acasă nu a voit să fie singur la 
deschiderea ei și a așteptat reîntoarcerea 
nevestei, care se afla în oraș, spre a avea 
martori,—a declarat el comisarului de po- 
Siție — la constatarea conținutului! Drept 
răsplată a cinstei și probităței sale, bietul 
cizmar a fost arestat de trei ori, în curs 
de 24 de ore și supus la lungi si insidioase 
interogatorii, spre a se vedea dacă nu 
cumva ar fi complice, la găsirea., miracu
loasei gente.— Eu sunt om cinstit, a spus 
Piatkowski indignat de mizeriile ce i se 
tăceau, și dacă știam că o să pat cele ce 
văd că mi se întâmplă, nu aduceam geanta 
înapoi. O ascundeam, d-le comisai* 1 Ceia ce 
•este interesant de știut, e că cizmarul a 
fost arestat la secție, împreună cu un câine 
credincios, care nu a voit să-1 părăsească, 
■un singur moment, în timpul lungilor in
terogatorii ce i s’au luat, de și a fost go- 
■nit cu brutalitate. întocmai ca legendarul 
Azor, el a stat lângă stăpânul său, pe care 
■părea căî încurajează în atitudinea sa și a 
■fost de sigur singurul, dintre cei prezenți, 
-care a admirat frumosul gest al lui Piat
kowski 1 »Ref.«

Inteligența română din Zlatna și jur 
Invită la concertul împreunat cu dans, ce 
■se va aranja cu concursul unui grup de 
teologi români din Sibiiu, Marți în 28 A- 
prilie n. a. c. (a treia zi de Paști) în ho
telul din casele d-lui Petru Paul în Zlatna. 
Comitetul aranjator: Iuliu M. Montani pre
zident, Emanuil Beșa viceprezident, luliu 
v. Aibini cassar, Petru Pătrângenar con
trolor, Parteniu Duca secretar. Program: 
1. Marș, de N. Popovici. 2. Irmosul, de G. 
Dima. 3. Cântec de jertfă, de Beethoven. 
4. Pribeagul, de T. Popovici. 5. Dorul Ar
deleanului, (cu solo de tenor și bariton), 
de A. Popovici. 6. a) Cucuie, b) Toarce le
le», de T. Popovici. 7. Morariu), de Kiriac. 

;8. Intro piatra Detunata, de G. Dima. 9. 
Doinitorii români, (cu solo de bas și tenor 
-secund), de A. Popovici. Dirigent Serafim 
Bercmu, cleric anul al 111-lea.

Psliîlă HlOftală. Curios mod de petre
cere pentru paresimi au inventat flăcăii 
români din comuna Merișor de lângă Deva. 
S’au hiat anume la prinsoare, care poate 
Iovi mai zdravăn pe ceilalți cu palma. Ar
senic Cigma, un flăcău zdravăn, s’a lăudat 
că cui o da ol o palmă, acela și moare pe 
loc. Auzind lauda un anumit George Mun
tean și-a pus la dispoziție fața. Cigma a 
tras o palmă și vezi bietul Munteanu a 
■rămas mort pe loc. Cigma s’a anunțat 
apoi singur la procuratură. Oare alte pe
treceri nu s’ar putea pune la cale în Me
rișor? »D—1«.

Scmnulență fenomenală. Mare senza- 
țiune a făcut în lumea medicală din Bu
curești, somnul continuu și neîntrerupt al 
unei fote, care zace în spitalul de eopiide 
7 zile. Fata se numește Cleopatra Petrescu 
și este fiica unei muncitoare la regia mo
nopolului de tutun al statului. Această fotă 
este numai de 7 ani și doarme nemișcată. 

Toate mijloacele întrebuințate de medici 
au rămas fără nici un rezultat. Cazul fiind 
unic până acum în București e de remar
cat. Cei ce ar voi să se informeze despre 
fenomenalul somn, pot afla, că în Africa 
nordică între negrii s’au observat mai 
multe cazuri de felul acesta.

EGOnomice. Din raportul ministerului 
reg unguresc de agricultură din 15 A- 
pr'lie a. c. n., se constată, că în decursul 
jumătăței prime a lunei Aprilie a domnit 
peste tot o vreme favorabilă semănături
lor. Sămănăturile de vară s’au isprăvit deja 
pretutindinea asa încât ele sunt mai bine 
desvoltate ca cele de toamnă cu deosebire 
la șesuri Ni se spune, că s’a început deja 
săinănatul lucernei și a trifoiurilor. S’au să- 
mănat și cartofii. Se seamănă cu osârdie 
și cucuruzele Sămănăturile de toamnă n’au 
suferit astă iarnă nici o daună, prin ur
mare se găsesc în bune condițiuni, așa în 
cât promit o recoltă îmbelșugată. Grâul și 
secările de toamnă se desvoltă regulat; în 
unele ținuturi sunt chiar foarte frumoase. 
Rapița a suferit din cauza gerului, dar nu
mai pe alocurea. O rzul de toamnă a re- 
sistat gerului și se desvoltă binișor. Orzul 
și ovăzul de primăvară se desvoltă bine. 
Pășunile si livezile prosperează admirabil. 
Nutrețul artificial crește și se desvoltă mai 
încetinel. Vinețele și pomii au iernat bine. 
Vițele sunt până acum în condițiuni fa
vorabile.

Numărul nostru jubHar,
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 jubilai’, 
am fost necesități de a înmulți edi- 
țiunea cu alte câteva mii de exem
plare, numărul jubilai1 va putea să 
apară numai pe la finele lunei Apri
lie st. v. Ziua aparițiunei se va 
face cunoscuta publicului cetitor cu 
opt zile înainte. Observăm, că ediția 
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 jubilai1.

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

Prețul este în Austro- Ungaria 
1 coroană de exemplar (pentru nea
bonați). iar în România și străină
tate 2 coroane de exemplar.

Venitul curat din abonamente va 
întră la fondul jubilar pentru aju
torarea ziariștilor și a scriitorilor 
români dela noi.

Convocare-
In urma însărcinării primite din par

tea Vener. Conzistoriu arhidiecezan prin 
circulara sa din lo Februarie a. c., Nr. 280 
școl., am onoarea a convoca pe învățătorii 
noștri din protopresbiteratele Brașov, Bran 
și Treiscaune la conferee ța, ce se va ținea 
în 17 și 18 Aprilie v. a. c. în sala festivă 
a gimnaziului gr. or. român din Brașov, 
cu programul următor :

1. Joi în 17 Aprilie o.
а) La oarele 9 a. m. serviciu divin în 

biserica Si. Nicolae din Brașov-Scheiu.
б) La oarele 10 a. m. deschiderea con- 

ferenței în sala festivă a gimnaziului și 
apoi cetirea și discutarea disertațiunei im
portanța exercițiilor intuitive în școala 
primară*., de d-1 Radu Prișcu, învățător în 
Brașov.

o) La oarele 3 p. m. cetirea și discu
tarea lucrărilor; «Propunerea limbei ma
ghiare în conformitate cu cerințele art, de 
lege XXVII din 1907«, de d-1 Ioan Dariu, 
director școlar în Brașov, și «Care este 
metodul cel mai potrivit pentru instruarea 
adulților în scriere și cetire?*, raport din 
partea corpurilor învățătorești din Râșnov 
și Cristian.

II. Vineri în 18 Aprilie v.
а) Dela oarele 8—12 a. m. lecțiuni 

practico cu grupe de elevi și eleve dela 
școalele primare de copii și de copile din 
Brașov. în ordinea următoare: Lecțiune 
practică din 1. maghiară cu anul I. de 
școală, de d-1 G. Govna, înv.. în Brașov; 
din Exerciții intuitive cu anul II. de școală, 
de d-1 Andreiu Goicea, înv. în Herman ; 
din Aritmetica cu anul III. de școală, de 
d-1 I. Pascu din Codlea; Analiza formală 
a unei bucăți de cetire (1. română) cu anul 
IV. de școală, de d-1 Pompiliu Dan, înv. în 
Zârnești; lecțiune practică din Istoria pa
triei cu a. V. și VI. de școală, de d-1 N. 
Odor, înv. în Turcheș.

б) la oarele 2 p. m. critica lecțiunilor 
practice, făcută de învățătorii designați de 
comisarul conzistorial la începutul lecțiu
nilor, și apoi de ceilalți membrii ai confe- 
renței. — Stabilirea programului pentru 
conferențele viitoare și eventuale propuneri 
din partea membrilor conferenței.

La această conferență se invită, pe 
lângă d-nii învățători, toți onor, domni 
preoți din numitele protopopiate, ca di
rectori școlari, și în genere prietinii și bi
nevoitorii școalei noastre primare.

Brașov, 30 Martie v. 1908.
Andreiu Bârseanu, 
comisar oonzistorial.ULTIME ȘTIRI

Viena, 22 Aprilie. — Primirea 
prinților străini ia 7 Maiu va fi cu 
mult mai imposantă decât se plă
nuise. Perechea imperială germană va 
sosi în gară în ziua de 7 Maiu la oa
rele 9, însoțită de o suită compusă 
din 31 persoane. Aci suveranii Ger
maniei vor fi pi imiți de monarh, toți 
arhiducii și prinții Germaniei. O parte 
a garnizoanei vieneze va face cordon 
dela gară până la castelul Schonbrun. 
Toți principii Germaniei vor fi primiți 
de membrii familiei imperiale.

București, 22 Aprilie. Eri, Marți, 
la ora 9 dimineața s’a început șe
dința secretă în care membrii Aca
demiei au votat bugetul. Președinte 
al Academiei a fost ales tot dl Sa- 
ligny, iar viceprezidenți dl Iacob Ne- 
gruzzi, pentru secția literară: dl dr. 
C. I. Istrati pentru secția științifică și 
dl Gr. Tocilescu pentru secția filolo- 
gică-istorică.

După amiază ședința s’a deschis 
la Ora 2 și 20 minute sub președinția 
d-Iui Iacob Negruzzi. S’a acordat pre
miul Năsturel-Herăscu de 4000 de lei 
d-lui Radu Bosetti, raportor fiind dl 
Gr. Tocilescu; premiul Lazăr și pre
miu! Eliade Rădulescu nu s’a acordat 
la nimeni. Premiul Adamachi s’a îm
părțit la tre: inși și anume: 1500 lei 
d-lui dr. R. Basescu pentru lucrarea 
sa: „Chestiunea împăduririlor artifi
ciale în România". 1500 lei d-lui dr. 
Dona pentru lucrarea sa: „Tekir-Ghio- 
lul“ și 1500 lei d-lui dr. Botez pen
tru scrierea: „Cancelor mamelelor''. 
La cel dintâiu a fost raportor dl dr. 
Istrati, la al doilea dr. Marinescu, la 
al treilea dr. Babeș.

Iu cele două locuri vacante la 
secția istorico-filologică s’tw propus 
de secție canonicul dr. Bunco, clela 
Blaj și. Evsebie Popovici profesor și 
fost redor cil Universității din Cer
năuți. Ivinclu-se însă neînțelegeri, 
a rămas ca alegerea să se facă în 
sesiunea viitoare.

LiSallOlia, 22 Aprilie. S’a desco
perit un complot contra vieței rege
lui Manuel, care avea de scop un 
atentat în ziua deschiderei parlamen
tului. S’a făcut multe arestări printre 
republicani. Cu ocazia deschiderei par
lamentului vor li concentrate mari 
forțe militare. Pe drumul dela palat 
la parlament vor fi aranjate 3 rânduri 
de soldați. Regele va pleca la pala
tul parlamentului într’o trăsură în
chisă și cuirasată și va fi escortat de 
un regiment de cavalerie. Pressa re
publicană atacă cu vehemență pe rege 
și spune că Portugalia va păți ceea 
ce a pățit Franța la 1789.

Berlifl, 22 Aprilie. — Eri a căzut 
aici zăpadă în mare abundență.

Petersburg, 22 Aprilie. Președin
tele Dumei, Kamjakov, a fost primit 
în audiență de Țar. Audiența a durat 
o oră. In această audiență președin
tele Dumei a pus pe Țar în cuno
ștință cu toate lucrările Dumei. Țarul 
și-a exprimat mulțumirea sa fața de 
activitatea actualei Dume și a rugat 
pe președintele Dumei să-l viziteze 
din nou după sărbătorile Paștilor.

Melburil, 22 Aprilie. Lângă Bray- 
Brooke (provincia Victoria)., s’a pro
dus o ciocnire de trenuri. Sunt 42 
de morți și 88 de răniți.

LA

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

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

și sprijinitorii fdiei noastre.

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

coroane, pe ș6se luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

ADMINISTRAȚIUNEJ.

Turnătorie de case. — Din Ameriea 
vine știrea senzațională, că celebrul Edi
son ar fi reușit să descopere mijlocul de 
a se rezolva cestiunea scumpirei locuin
țelor prin înființarea unei turnătorii do 
case.

Se zice că în curând se vor putea 
turna în fer case de locuit, foarte prac
tice, sănătoase și eftine, pe ‘care flecare 
om să și și-le poată dobândi fără să-și 
mai bată capul cu arhitecții șl cu mate
rialul actual de construcție, care este foarte 
costisitor.

Se va forma în curând, după cum se 
spune, o maro societate de capitaliști, îq 
scopul de a mijloci oamenilor doritori de 
locuințe, case ieftine și sănătoase. între
prinzătorii nu vor putea obține autorizația 
lui Edison, care își rezervă toate dreptu
rile invențiunoi sale, dacă aceștia nu se 
vor obliga să nu speculeze lumea.

&
Pătlăgeaua roșie ,1a pălăriile de 

dame. După-co s’au folosit de toate cunoș
tințele lor botanice și zoologice, dupăce au 
întrebuințat pentru decorarea pălăriilor fe- 
meești merele și cireșele, prunele și pier- 
sicele, penele de papagal șl penele de rață, 
modistele au rămas nedumerite. Ce să mai 
întrebuințeze? Moda femeească va fi ajuns 
la capătul resurselor ei ?

Grădina cu pometuri fiind epuizată 
modistele se întoarseră spre grădina cu 
zarzavat și iată-le cercetând legumele. — 
După oarecari șovăiri găsiră: pătlăgeaua 
roșie 1

Și iată cum spune un ziar parizian, 
în curând această legumă va împodobi pă
lăriile parizienelor.

Când va veni Ia. rând castravetele și 
dovleacul ?

*
Fotografii din Marte. Camille Flam- 

marion a arătat colegului său american 
Lovel mai multe fotografii luate asupra 
planetei Marte dela observatorul Flagstaff.

Flatnmarîon declară, că prin aceste 
fotografii s’a făcut un pas însemnat în ce 
privește studiarea planetei Marte. Intr’a- 
devăr fotografiile arată în mod neîndoios 
existența apei în această planetă, ceeace 
constltue o dovadă sigură despre existența 
vieței în Marte. Cu aceasta, problema a 
devenit sigură și nu mai apare atât de ab
surdă pe cât era de considerată pănă 
acum.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor rospons.: Victor Branisoe.

SONORUL sau frumos răsună- 
toariie plânso-cântări la mor
mântul Domnului nostru Isus Christos 
de Ucenescu se află de vânzare 

; la Tipografia și Librăria A. Mureșianu. 
1 Brașov, cu prețul ă 24 bani (plus 
' 5 bani porto). -------- —



Pagina 4 Nr. 81-1908

2 i I i o a n e

(110.6-10).

Boas de pene seine, negru și alb

(137,2—10.)

COVOARE.

și 200,000 Coroane
câștiguri principale pot câștiga, cine va cumpăra

principal
Tragerea urmeză irevocabil in 14 Maiu 1908.

La prea Înalta poruncă a flaiest. Sale Apost. c. și reg.

A XXVI. LOTERIE is Stat c.
pentru scopuri de binefaceri militare.

GAZETA TRANSILVANIEI.

b cu 
mare 

Agenți, eari vo- 
iesc a se ocupa 
cu Yânaarea lo- 
suiilor pe rate.

Onorabilul comerciant ține de a vinde 
mușteriilor’ săi „ZA(HEBLIN“ cerut de 
ei, care are efect incomparabil do bun, și nu 
un alt surogat.

Din nefericire mai există și alți comercianti!

este losuri le 
vinuem în De

pot. pl&ti, d 15 
cor după cursul 
zilei. Pentru res
tul sumei so otim 
interese moderate

rl ipografia A. Mureșianu, Brașov.

Ijolcria acesta unică în Austria legal concesionată conține AS.îl 
câștiguri in bani gata în suma totală de 583.580 Cor.

principal 200.000 corone bani gats
Un los costă 4 coD

Losuri se capătă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. Colectanțl de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

---------  ~ Coșurile sc trimit franco.

Direcția c. r. a loteriei
Secția loteriei (le stat.

Ce esîe nou?
în salonul de mărfuri Parthie și resturi, strada 

neagră Mr« 35, se vînd 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, în genre franțuzesc și en 
g zcsc de toate colorile și calitățile. Toate articGÎde i’e 
g »n?ari. Stofe de lână pentru bluse, asortiment maro. 
Voii de tehn, Batist. Gloih, Zepfier, Peques, Salin. Stofe ds 
in, stofe de dantele. Ripper, pentru costume de băeți, 
pânzării, 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

IUL1US RESCHNER.

LOS HYPOTHECAR CONVERTIT, 
rnre se trag* tie 6-ori într’u» an.

câștsguB ppincipaB de 300,000 Cor» 
este în 25 A prii ie.

I -ciiti după trimiterea ratei prime, trimitem scrisoare de rate cu seria și uu- 
meni Leșului (document leg.l), singur cumpărătorul are drept )a câștig.

După plata tuturor ratelor predăm Losul original.

ZF’leita, lunară pe ± Los: a1 In 18 rate lunare ă 9 Cor. î>0 b. In 33 rate lunare ă 4 Cor. 70 b. 1
In 25 „ „ „ 5 „ 90 „ In 40 „ „ „ 4 „ 20 „

Tragerea cea mai de aproape cu

La aalerit fie ini șl Wâ Sapora ni ajo morale. 
PLĂCUTĂ, PUȚIN ACRIȘORĂ. FĂRĂ FIER, CONȚINE KULT 

ACID CARBONIC.

Css deosebire apă de masă răcoritoare.
Recomandată de medici. Recomandată de medici.

Are efect escelent ca apă de curii la 8u*erin’.o de rinichi, beșioă, 
catar cronic de îinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

1 irecția băilor 1USCH0NK în Bnziaș.

/'llill III ti i i.
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De aceia averii sălii pe amicii veritabi
lului „Zalierlin" de a băga bine de seamă, 

- să 11 u li se vânză sticle cu ;Zacherlin bine 
imitatu, ci să observe ca numele ,,Zacherlin“ 
să fu; pus pe ele.


