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In preajma sinoadelor noastre 
gr. orientale.

La întregirea activității noastre culturale.
Hanibal ante portas! /
Școala noastră, poporală — fiica 

bisericii este în primejdie de moarte ! 
Dușmanul a intrat de-abinele într’ânsa 
și vrea s’o ție ocupată până va deli
bera biserica... Senatul român (repre
zentat prin sinoade și conzistoare) 
să-și aducă aminte că „dum Roma 
deliberat, Saguntum periit'1... Dacă 
nu se vor lua în grabă măsuri potri
vite de apărare, și sf. biserică stră
moșească va cădea jertfă molochului ne
sățios.... Deja se ivește din când în când 
câte un fulger, deocamdată din senin, 
dinspre Sârbii gr. or. și dinspre Ru
tenii gr. cat. maghiarizați, fulger pre
vestitor de furtună asupra limbei li
turgice în bisericele naționale din Un
garia... Consoles videant ne Hcclesia 
aliquid detriments capiat! E ceasul 
al 11.-lea, credem, ca toată suflarea 
și toată făptura ce cugeta, simte și 
lucrează românește, să se grupeze, 
de acum — periculum est in mora / — 
într’un puternic zid de apărare în ju
rul școalei și bisericei, aceste fortă
rețe ale culturii noastre naționale.

In două direcții, credem noi, că 
trebue numai decât să inaugurăm o 
muncă de trei ori sfântă : în direc
ție morală și în direcție materială.

I. In direcție morală;
Având în vedere că școala noa

stră poporală (ca și poporul româ
nesc) nu e nici catolică, nici grecea
scă t nu, ci este un bun și o trebu
ință comună pentru ortodocs ca și 
pentru unit;

având în vedere că în multe, 
dacă nu în foarte multe școali popo
rale, și în toate școlile repetiționale, 
ni se impune o limbă străină de nea
mul și de biserica noastră ;

având în vedere că mulți preoți 
(ca directori școlari) și învățători ca 
salariați de stat., vor fi, din teama 
de a-și pierde salariile, .probabil siliți, 
dacă nu să-și suspendeze activitatea 
românească în aceste școale, de sigur 
să se astâmpere:

Prea sfințiții noștri Arhierei cu 
veneratele conzistoare și sinoade să 
enunțe înființarea obligatoare a școa- 
lelor:. noastre de adulți — numească-se 
ele și școa/e catehetice, dacă nu se va 
putea airea, in tinda bisericilor, ca în 
primele veacuri creștine. Morala și re
ligia, igiena, cunoașterea drepturilor 
și a datoriilor cetățenești, scrisul și 
cetitul (dela care poate să fie condi
ționat în viitor și dreptul de alegere) 
să constitue principalele materii de 
învățământ!. . Duminecă și în sărbă
tori înainte sau după vecernie să se 
întrunească la biserică — rânduri 
rânduri de adulți analfabet! și de 
acolo să răsune ca o trâmbiță înge
rească. și să pătrundă în sufletele 
setoase ale creștinilor dulcele graiu 
românesc din gura preotului!

Preoții: protopopi, parochi, cape
lani, care vor refuza să facă pe în
văță torul-apostol al adulților, să fie 
socotiți în- afară de lege. — Să fie

suspendați dela patrafll. Firește, preo
ții vor fi ajutați în această slujbă de 
alți oameni intelectuali și de bine: 
advocați, medici, profesori, funcționari 

i de bancă, pensionari, directorii și mem
brii din comitetele despărțămintelor 
„Asociațiunilor culturale44 se vor aso
cia și vor conlucra la această operă 
mântuitoare. Cine se va retrage dela 
aceasta, să fie socotit ca un păgân 
și ca un vameș. Mai ales însă elenii 
nostru întreg să aprinză lumina 
cunoștința și s’o pună sus să lumi
neze tuturor credincioșilor. In lături 
cu indiferentismul, în lături cu co
moditatea! Sus să avem inimile! Ha
nibal ante portas!

Câte sate românești, atâtea școa’e 
de adulți!!

II. In direcție materială:
Să se înceapă numai decât din 

sânul sinoadelor și al consistoarelor 
alcătuirea a câte unui mare fond șco
lar poporal în flecare eparchie. Și 
aci expun ca noi cărturarii de orice 
categorie, să premergem cu pilda: 
exempla trahunt'. Să dăm momentan 
și pe viitor, anual, pentru fondul șco
lar, fiecare salariat dela vlădică până 
la opincă, plata sau prețul ce ni se 
vine pe o zi. Scriitorul acestui apel 
oferă (din leafa sa lunară de 400 co
roane, a 30-a parte (400:30=14) 14 
coroane, care se va mandata cu do
bânda de 6% la sută la locul cuve
nit, îndată ce propunerile aceste sau 
altele analoage se vor ridica la valoare 
de concluse și se vor efectui. Prin 
urmare, toți funcționarii noștri bise
ricești și mireni: archierei, prepo- 
ziți, archimandriți, canonici, asesori 
consistoriali, vicari, protopopi, preoți, 
profesori, învățători, cantori.

„Preoți cu crucea în frunte11, căci 
jertfa e creștină,

Deviza e cultura și scopul ei 
i preasfântI

Directori și funcționari dela 
băncile românești, ofițeri, advocați, 
ajutoare de advocați, medici, ju
decători, funcționari comitatenzi, ad
ministratori de moșii, inspectori do- 
miniali sau de orice categorie, pen
sionari, rentieri, deputați sinodali și 
dietali și redactori să ne deslegăm 
pungile.

2) Toate fundațiunile noastre bi
sericești și școlare administrate de 
conzistoare, fondurile grănițerești, ca 
și toate institutele bănești (băncile) 
șe ofere acestui fond școlar odată 
pentru totdeauna 72 din dobânzile

I anuale. #
3) Acționarii dela toate băncile 

j românești vor oferi odată pentru tot- 
i deanna j/2 dividendele, eventual din 
I dobânzile capitalurilor depuse spre
fructificare.

4) Comercianții și industriașii 
noștri, ca si sătenii sau economii 
noștri vor oferi deasemenea prețul 
muncei unei zile de vară după cuota 
locală sau regională, eventual 2 cruceri 
de suflet...

5) Orice oferte și donațiuni fă
cute de dreptcredincioși în cursul 
unui an de zile să se verse biseri
cilor, cu menirea specială pentru fon
dul școlar...

6) Fericiții întru pomenire 
marii PLecenați bisericești și laici ai 
oropsitului nostru neam ca: Aron, 
Bob, Șaguna. Vulcan, Pavel, Popasu, 
Va'ncea, Gojdu, Ramonțianu, Zigre 
ș. a. 1. vor afla de sigui' imitatori în 
vrednicii lor urmași dela Blaj, Sibiiu, 
Oradea pentru jertfa culturală pe al
tarul școalei românești...

„De fulgere să piară, de trăsnet și pu
cioasă

Ori care s’ar retrage dia gloriosul loc/“

Sus să a vem inimile! Sus pun
gile! Hanibal ante portas !

Hie labor, hoc opus est'....
Atunci viei porțile iadului nu 

vor birui nici școala necum biserica 
noastră strămoșească'....

Gracchus.
P. S. învățătorii și preoții din fiecare 

comună vor ținea în evidență pe toți sătenii 
majoreni și capabili de jertfă. Ofertele se vor 
putea aduna in Dumineci și sărbători de preot 
asistat de învățător și 2 săteni fruntași, dele
gați de obște. Sumele adunate se vor vărsa la 
o anumită bancă românească din proto
popiat, la care protopopul va figura ca membru 
în consiliu sau în direcție... Conzistoarele vor 
avea dreptul de control și de dispunere asupra 
acestor fonduri...

La jubileul „Gazetei11.
Seiieșul-săsesc, 16 (29) Aprile 

1908. — Părând u-mi pentru abonenți 
taxa numărului jubilar cu 50 fileri 
prea puțin, trimit cu posta de azi 
două coroane pentru 2 numere jubi
lare și pentru fondul jubilar 4 (pa
tru) coroane, — dorind „Gazetei44 
încă multe, multe jubilee, ear vred
nicului ei proprietar încă mulți, mulți 
ani fericiți.

Eugenia /, Paraschiv, 
născută Mihali.

Domilhat, 15 (28) Aprilie 1908. 
— Vă rog din tot sufletul să nu fiu 
uitat de frumosul și doritul număr 
jubilar, a căruia preț l’am trimes deja 
între cei dintâi. Dumnezeu să vă țină 
mulți ani fericiți, ca să puteți lupta 
mereu pentru binele neamului nostru 
și înflorirea lui.

loan Chira.

Drîckill de SUS (Ghiriș), 12 (25) 
Aprilie. — Trimit la fondul jubilar al 
„Gazetei44, ce l’ați înființat, cu ocaziu- 
nea jubileului de 70 de ani, 2 (două) 
coroane. Cu cea mai distinsă stimă :

loan Suciu.

Salutul pressei române.
„Convorbirile literare", cea mai veche re

vistă românească, ce apare în București, sub direc
țiunea d-liii S. Mehedinți, publică la Cronică, în 
rubrica „Dela Românii de peste hotare11, urmă
toarele :

«Jubileul Gazetei a provocat la noi o 
vie manifestare a opiniunii naționale. Din 
toate colțurile au venit telegrame și adre
se de omagiu cătră cel mai vechili ziar 
românesc. S’a sărbătorit numărul anilor și 
al volumelor? Se înțelege că nu: s’a săr
bătorit consecvența unei idei. De 70 de 
ani, Gazeta a urmat o linie istorică: do
bândirea drepturilor politice românești, fără 
nici un fel de știrbire și de compromis 
față de nimeni. Ori ni se dă ceea-ce se 
cuvine istoricește poporului românesc, ori 
rezistăm măcar prin pasivitatea noastră, 

— De aci și numele de politică pasivistă 
dela care Gazeta nu s’a depărtat o clipă.*

»Au venit mai târziu idei noi, curente 
noi. S’a știrbit pasivitatea. E greu de spus 
dacă ea reprezintă tot adevărul practic al 
direcției noastre politice. E sigur însă că 
oamenii pasivității avoau o credință ne
clintită în ei și în neamul lor. Și e carac
teristică manifestarea călduroasă, pe care 
atâția și atâția Români de seamă au fă- 
cu’t’o bătrânei Gazete. Aceasta înseamnă 
că ochii multora se întorc acum spre acele 
vremuri de mare credință.*

La ministerul de externe din Viena a 
avut loc Joi, sub preșidenția baronului 
Aehrenthal, un consiliu de miniștri, la care 
a luat parte și priin-ministrul Wekerle. 
Consiliul a durat până la orele 12 si jum" 
După consiliu, Wekerle a avut următoarea 
convorbire cu un ziarist: — Care a fost 
obiectul discuției în consiliul de miniștri ? 
— Obiectul discuției a fost budgetul co
mun pe 1909. Și budgetul armatei s’a 
discutat? — Acesta nu s’a discutat încă. 
Deocamdată s’au schițat numai budgetele' 
ministerului de externe, al acelui de fi
nanțe și al curței de conturi comune. _
Despre salariile ofițerilor nu s’a vorbit ni
mic? — Nu nimic; nu trebue să vă în
chipuiți, că nu mai există și alte lucruri 
importante afară de acesta.

Statificarea școalelor poporale. »Kei 
Ert.« este informat că ministrul Apponyi 
a comunicat comitatului Hunedoarei, că 
aie de gând să înființeze în acest comitat 
51 școale primare de stat. Acele comune 
vor fi preferite, cari dispun de edificii co
respunzătoare pentru deschiderea astorfel 
de școli.

Parlamentul austriac și 1 Main, in șe
dința de Joi a parlamentului austriac, de
putatul socialdemocrat Pernerstorfer a pro 
pus, ca Reichsratul să nu ție ședință în' 
primfi Maiu. Această propunere n’a foist 
desbătută în urma propunerei președinte
lui, ca ședința viitoare să fie Luni.’

Greva studenților din Agram. studen
ții universitari din Agram s’au pus în 
grevă. Patru sute de studenți au cerut cer
tificate pentru a se putea muta în altă 
universitate. Dintre acești 400, 200 vor 
continua1 studiile la Praga, 100 la Viena și 
100 la Graz. Acei studenți, cari vor conti
nua studiile la Praga, pleacă mâne din 
Agram. Ei vor fi conduși la gară de cole
gii i°r, însoțiți de muzica militară. Stu
denții au împedicat ținerea cursurilor. Se 
crede, că universitatea va fi închisă. Cauza 
grevei este scoaterea la pensie a profeso
rului Surmin.

Din dieta ungara.
In ședința de alaltăeri, Joi, a dietei, 

s’au ales comisiunile dietale. In comisii au 
fost aleși și următorii deputați naționa
liști. în comisiuneâ de bancă Dr. A. Vlad, 
în comisiuneâ agricolă Dr. T. Mihali, în 
comisiuneâ de petiții Dr. V. Lucaciu’ in 
comisiuneâ de emigrare Milan Ivanka, în 
comisiuneâ administrativă C. Brediceanu, 
în comisiuneâ pentru censurarea ziarului 
dietei Dr. Stefan Petroviciu, în comisiuneâ 
compturilor Dr. I. Suciu, în comisiuneâ în
cheierii socotelilor Milan Hodza .si în co- 
misiunea pentru instrucția publică V. Goldiș.

După publicarea resultatului acestor 
alegeri a luat cuvântul dep. Dr. V. Mania 
pentru a-și motiva propunerea sa, ca să 
se esprime președinților camerei neîncre
dere. lată ce a zis între altele Dr. Maniu:

Eu și partidul naționalist ne-am sim
țit nevoiți să prezintăm această moțiune 
în urma celor întâmplate. A trebuit să 
prezint această moțiune fiindcă nu ’ ni-a 
rămas altă armă față cu modul abusiv Șj 
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volnic, în care s’a interpretat regulamentul 
camerei mai ales în vremile din urmă; a 
trebuit s’o fac fiind-că n’am avut altă cale 
pentru a-mi esprima revolta sufletească 
împotriva interpretării regulamentului, care 
s’a introdus în discuțiile acestui parlament 
și o fac fiindcă nutresc nădejdea că dacă 
veți judeca în mod obiectiv cazurile și fap
tele concrete, pe cari le voi înșira în es- 
punerea mea de motive — nu veți 
sancționa procedeurile aceste printr’un vot 
de încredere.

Interpretarea regulamentului, așa cum 
s’a făcut în vremile din urmă, constitue 
un abuz fără seamăn. Voi aduce numai 
câteva exemple ca să vă dovedesc, că mai 
ales în discuția revizuirii regulamentului 
în ce mod volnic a fost interpretat regu
lamentul și cum violările aceste necurmate 
ale regulamentului ne-au îndemnat să vă 
rugăm să primiți moțiunea noastră și să 
exprimați președinției neîncrederea d-stră.

Discuția la revizuirea regulamentului 
mi-a făcut impresia că dacă e cu putință, 
dacă corespunde spiritului regulamentului 
ca acest regulament să fie interpretat așa 
cum a fost interpretat în cursul acestei 
discuții, — a fost absolut de prisos să adu
cem în discuție revizuirea regulamentului 
și mai ales, să primim proiectul de revi
zuire, fiindcă pe lângă o interpretare a re
gulamentului ca și cea de care am avut 
noi parte, — e cu neputință ca un preșe
dinte să nu forțeze votarea oricărui pro
iect de lege. începând cu desele întreru
peri, cu chemările Ia ordine, continuând 
cu luarea volnică a dreptului la cuvântul 
final și terminând cu seria nesfârșită a 
luării cuvântului, — așa s’a votat proiec
tul acesta de revizuire, care poartă în 
frunte pecetea ilegalităților și volniciilor 
fără număr.... Vă rog aduceți-vă aminte de 
cazul când d-l președinte n’a primit o mo
țiune a d-lui deputat Farkashâzy Zsigmond, 
declarând că moțiunea d-lui Farkashazy 
nu se referă strict la articolul, caro s’a 
luat în discuție. Eu am desaprobat proce
deul acesta încă în aceeași ședință, arătând 
că e incorect. S’a întâmplat, însă, în curând 
că d-l deputat Mdrey Lajos a prezentat un 
alt amendament. Punctul ultim al acestui 
amendament nu s’a referit la articolul 
prim, ci la articolul al doilea și d-l preșe
dinte a luat amendamentul în considerare 
și l’a pus la vot, deși Camera respinse un 
amendament, prezentat de d-l Szkicsâk, 
amendament care aproape cuvânt de cu
vânt conglăsuise cu partea din urmă a 
amendamentului prezentat de d-l Merey.

Prin urmare, procedeul președintelui 
a fost contrar regulamentului când a pus 
din nou la vot un amendament respins în 
aceeași sesiune, de altă parte a procedat 
unilateral când a refuzat d-lui deputat Far
kashâzy un lucru pe care i l’a permis d-lui 
Mârey.

Oratorul arată apoi rând pe rând abu
zurile săvârșite față de deputății naționa
liști și cere ca moțiunea lui să se i-a în des- 
batere.

După Dr. Maniu, care a fost des în
trerupt în decursul expunerilor sale, ma
joritatea decide, la propunerea ministrului 
Kossuth să se treacă la ordinea zilei pe
ster moțiunea dep. Maniu.

*

Eri și astăzi dieta n’a ținut ședință. 
Luni se va ținea o ședință formală, iar 
Mercur! se va începe desbaterea budgehdui.

FOILETONUL >GAZ. TRANS.<
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La teatru.
De Eugfena Chavette.

— Fine.—

D-na — Ei, că-i și minunată acțiunea 
asta a D-tale 1 O contesă, care primește 
pe primul parvenit 1... Și poftim, acum 
când vrea să-l conducă spre eșire, încep 
amândoi să cânte!...

D-I D. — Așa-i obiceiu în vodevile, 
când se depărtează cineva din actori.

D-na — Se obicinuește și în viață 
cântarea când se trece din o odae în cea
laltă. — Și la începutul piesei au zis, că 
în etajul de dinjos locuește un notar pu
blic... Na, liniștită cancelarie poate avea, 
dacă contesa de câteori conduce vr’un 
oaspe, începe să cânte! Dacă și serviitorii 
vor fi făcând așa, apoi mare plăcere simte, 
de sigur notarul.... îngăduitor om poate fi, 
săracul!

D-I D, — Cu toate astea conține 
multe observări bune piesa.

D-na — Mulțumesc pentru așa ob
servări. In toate părțile sunt uși duple și

Votul universal și Sașii.
,,Tageblatt“ din Sibiiu vorbind 

de problemele ce așteaptă acuma ca
mera ungară, se ocupă și de reforma 
electorală. Iată ce ne spune foaia să
sească referitor la aceasta cestiune 
foarte importantă :

Mai întâi constată că votul universal 
e lozinca timpului modern, fiindcă el nu 
înseamnă alta decât cel mai mare progres, 
ce l’a făcut în timpul mai nou cestiunea 
desvoltărei sociale. E așa zicând peatra 
de mezuină în istoria lumei, ca și abolirea 
sclavagiului, desființarea robotelor (iobă- 
giei), reforma și introducerea constituțio
nalismului modern.

Cât privește patria noastră, spune mai 
departe, introducerea votului universal e 
un progres imens de mare în favorul 
massei celei mari a poporațiunei de vre
me ce în patria noastră chiar și după 
anul 1848 diterința de clase sociale și de 
prerogativele lor este așa de pregnantă, 
progres ce numai cu câțiva ani mai îna
inte nu l’ar fi ținut cineva de posibil.

După aceste tirade prea cunoscute 
nouă, cei ce avem ochi de văzut și urechi 
de auzit — spune foaia săsească, ce i-ar 
incumba regimului de azi al coalițiunei, 
ce așteaptă coroana dela el în baza pac
tului încheiat, și că ministrul de interne 
contele Andrassy a făcut relativ la votul 
universal enunciațiuni de mare importanță, 
că adecă cestiunea votului universal bate 
tare la ușă și nici nu se mai poate 
amâna, fiindcă marea massă a muncito- 
rimei trebue lăsată în fine să între în 
strunga constituțiunei. Cunoscute sunt 
deja ideile regimului în cestiunea votului 
universal, că adecă acest vot faimos nu 
va putea fi pentru toți egal. Dacă cumva 
s’ar întocmi votul universal cu restricțiu- 
nile intenționate de sus, atunci partea no- 
maghiară a poporațiunei Ungariei ar de
veni o ceată de iloți ca în vechia Sparta 
grecească. Mai adaugeți la aceste că însuși 
președintele clubului independiștilor afirmă, 
că a fost totdeauna amicul votului uni
versal, dar numai condiționat de cunoaș
terea limbei maghiare.

In legătură cu acestea ziarul săsesc 
amintește și proiectul dreptului electoral 
plural, adecă ca cetățeanul, care plătește 
mai multă dare sau posede un grad aca
demic, să aibă mai mult de un vot. Aie^t 
vot plural ar putea paraliza majoritatea 
alegătorilor ce au numai un singur vot.

Apoi încheie cu următoarele date 
statistice pe baza conscripțiunei generale 
din 1900. lată-le:

In comitatul Sibiiului sunt 4’2 pro
cente Maghiari, 28.8 proc. Germani. 66 proc. 
Români; în comitatul Târnavei-mari 11.6 
proc. Maghiari 42.7 proc. Sași și 42.7 proc. 
Români ; în comitatul Bistrița-Năsăud 7 
proc. Maghiari, 22 proc. Germani și 69 2 
proc. Români; în comit. Brașovului 31.9 
proc. Maghiari, 31.4 proc. Germani și 35.7 
proc. Români.

Ca să se asigure preponderanța ele
mentului maghiar mai înseamnă »Tagbl.< 
că regimul să gândește la arondarea cer
curilor de alegere în favorul Maghiarilor 
ceea ce de sigur că nu va fi o problemă 
ușoară.

»Tageblatt« își esprimă temerea că prin 
noua lege electorală Sașii va pierde câteva 
mandate de doputați, dar se mângâie că 
aceasta nu ar fi spre mare pagubă Sa
șilor dacă în urma reformei electorale nu 

decâteori întră ori ese cineva, deatâtea 
ori se deschid ambele aripi. Așa obicniuim 
oare în viață să ne plimbăm din o odae 
în cealaltă, dacă vizităm pe cineva, și de
câteori facem doi trei pași, se deslchid 
sau închid ușile duple?... Și cel puțin'de 
ar închide ușa după ei... dar nu... o lasă 
deschisă după ei... și ușa se închide de 
sine.

D-l D. — E de înțeles, anume, că un 
lacheu o închide de dinafară.

D-na D. — Atunci tot lacheu a fost 
în dormitorul contesei, și când ea, deschi
zând ambele aripi ale ușei, s’a dus acolo, 
după ce a declarat, că se va îmbrăca??... 
Minunată contesă, pot să zic, nu-i vorbă 1... 
Dacă asta-i fineța vestită a secolului XVII, 
atunci sunt mândră, că eu sunt o femee 
simplă de cetățean. Și asta’o arată pentru 
16 franci 1

D-l D. — Ești prea strictă.
D-na D. — De loc ; dar pentru că 

teatru vrea să fie o instituțiune moraliza
toarei nu mă învoesc, să întoarcă casa 
unui notar public sau ca o contesă să se 
închidă cu camerierul. Poftim, acum în
cepe să și joace! 11

D-l D. — N’ai auzit când a zis, că: 

vor suferi prin noul drept de alegere și 
majoritățile de pănă acuma săsești din mu
nicipiile orășenești și comunale.

Procesul Polonyi-Lengyel.
Afacerea Beke.

Miercuri s’a continuat afacerea 
Beke întreruptă prin cestiunea arondărei 
cheiului Dunărei. Neputându-se presenta 
martorul Alexandru Popovici reținut prin 
o treabă momentoasă spune președintele, 
s’a mai ascultat un oarecare Moritz Baum 
venit anume din Meran. Depositele aces
tuia sunt foarte- interesante și aruncă o 
lumină în această afacere. Baum spune, că 
el s’a pretat ca translator. El spune, că 
înainte cu vr’o 3—4 ani a fost provocat 
de judecătorul de cerc din Meran să ia 
asupră-și misiunea de talmaciu. In aceasta 
calitate i-s’a presentat o femeia. Dupăce 
mai spune cum i-a făgăduit femeia suma 
de 500 coroane, cum ea susținea Gă are 2 
case — încheie martorul — că Beke a 
fost aruncată într’o trăsură și a dispărut. 
Un căpitan înrudit cu familia Nako a în
scenat aceasta trebșoară. Martorul crede, 
că Polonyi n’a avut intenția a stoarce bani 
dela familia Nako.

S’a ascultat ministrul de interne con
tele Andrassy. Din depositele acestuia re- 
ese numai atâta, că în afacerea Beke mi
nistru la toate întrebările puse de apără
torul Vassonyi în privința stoarcerei de 
parale nu de cătră femeia Beke ci din par
tea familiei Nako dela Beke, cum a înfă
țișat astă afacere Polonyi în consiliul de 
miniștri, ministru n’a dat nici un răspuns 
positiv.

La ședința aceasta a luat parte în 
loge și fostul ministru de comunicațiune 
Emil Porumbarii, însoțit de secretarul ge
neral al consulatului român din Budapesta.

Momente mai însemnate în aceasta 
ședință sunt ascultarea martorului Dr. M. 
Gscliwindt, membru de direcțiune la fa
brica de spirt, care cu ajutorul și inter- 
vențiunea lui Polonyi era să se expropieze 
să se dizloceze. I să impută lui Polonyi 
că ar fi pretins suma de 200,000 cor. ca 
să reguleze cestiunea fabrice), dar nu se 
poate dovedi, căci martorul spune, că Po
lonyi ca advocat a primit dela direcțiunea 
fabricei odată 1000 cor. apoi încă 4000 c. 
In afacerea fabricei din cestiune, s’au cetit 
depozitele făcute în scris ale secretarului 
de stat Popovits, din care reiese numai 
atâta: că el, despre rolul, ce l’a avut Geza 
Polonyi a cetit numai din ziare fără să 
știe ceva pozitiv. Fiind aceasta afacere 
foarte complicată, în care figurează pri
marul din Budapesta, directorul general al 
drumului de fer electric orășenesc Iosef 
HovOs, apoi Halmos primarul din Pesta și 
un domn Fiilep, ascultarea ulterioară a 
martorilor s’a amânat pe altă ședință.ȘTIRILE ZILEI.

— 19 Aprilie.

Internat-Orfelinatul Reuniunei femeilor 
române din Brașov va aranja cu elevele 
sale Duminecă în 27 Aprilie v. (10 Maiu 
n.). la 3 ore după amiazi, o producțiune 
teatrală în sala de concerte a Redoutei din 
loc. Venitul este destinat în folosul feti
țelor sărace, adăpostite în acest internat. 
Programul se va publica la timpul său. Fa
cem din vreme atent publicul nostru mare 
românesc, să se 'împărtășească la aceasta 
serbare românească cu scop de binefacere.

>Hai să ne folosim de absența contelui și 
să învățăm dansul pe care îl voiu juca 
deseară cu dânsul. De aceea dansează.

D-na D. — Dar notarul de jos? La 
el nu .se gândesc? Săracul! Trebue, că 
plătește puțină chirie, de poate rămânea 
în o astfel de casă! Cum se poate, de nu 
vine sus?

D-l D. ■— întrebi mai mult, decât 
ți-aș putea răspunde.

D-na — Ah 1 Doamne, dar rău e aici 
de șezut I... In adevăr nu înțeleg, cum de 
poliția, care arată așa mare interes față 
de vițeii ce-s duși la abator, nu-și bate 
capul câtuși de puțin cu publicul din tea
tru !... Uite, cine-i cela, care sosește la 
contesă, ca căzut din cer?!...

Dl D. — Tocmai adineaori a spus, 
că n’a găsit pe nimeni în antișambră, care 
să-l anunțe.

D-na. — Atunci cine a închis după 
el ușa, ale cărei ambe aripi le-a deschis, 
dacă lacheul d-tale, n’a fost afară?... Con
tesa asta e așa de închisă, când se îm
bracă! — Ca și când s’ar îmbrăca în mij
locul stradei! Și oare de ce nu-i vine în 
minte nou venitului să meargă mai de
parte, în dormitorul contesei ? Ori știe, că

Principii României Ia Petersburg. Din 
Petersburg se anunță că Joi, la orele 5 
după amiazi, au sosit aci principele moște
nitor al României și principesa Maria. La 
debarcader era o gardă de onoare formată 
din regimentul Semenoff cu drapelul și 
muzica în frunte, spre a primi oaspeții prin
ciari. In gară se aflau miniștrii dela culte 
și de externe, ministrul Rusiei la București, 
d-l de Giers cu soția, consulul general al 
României, prefectul orașului și mulți alți 
demnitari și ofițeri superiori. La sosirea 
trenului princiar, marele duce și marea 
ducesă Vladimirovici, Petre Nicolaievici, 
Serge Michailovici, Gheorghe Mihailovici, 
principele Alexandru de Oldenburg, ducele 
Gheorghe Mecklemburg-Strelitz. etc, gau 
primit pe principii României La intrarea 
trenului princiar în gară, muzica a intonat 
imnul național român. Principele și prin
cipesa s’au coborât din vagon și au primit 
salutările celor prezenți. Apoi, principele 
Ferdinand, însoțit de marele duce Vladi
mir, a trecut înaintea gardei de onoare. In 
același tren au sosit persoanele atașate 
principilor pe tot timpul cât vor rămânea 
în Rusia: generalul Strukow, contele Tot- 
leben, principele Orusow, împreună cu 
ministrul României Rosetti. După prezen- 
tațiunea rec’procă a persoanelor din suita 
princiară, principele și principesa României 
însoțiți de cătră marele duce și marea du
cesă Wladimir, s’au dus la Palat, unde pe
rechea imperială a oferit un prânz fa
miliar.

Din Reghinul săsesc, ni se scrie: Mer- 
cnri în 22 Aprilie a încetat din viață în 
Reghinul săsesc doamna văd. Elena Ganea 
n. Bărdossy, în etate de 72 ani. Adormita 
în Domnul a fost descendentă din vechea 
ț,i nobila familie Bărdossy, care împreună 
cu alte venerabile familii la îndemnul și 
stăruința neuitatului protopop al Reghinu- 
ui Petru Maior, au fundat în anul 1811, 
cu multe jertfe frumoasa biserica gr. cat. 
din acest oraș. Frumoasa înmormântare 
i-sa făcut în sfânta și marea Vinere a pa- 
timelor, fiind petrecută de un număr fru
mos de inteligenți până la cripta familiară 
din cimitiriul de sus. Serviciul funebral a 
fost oficiat de prea onoratul D-n. Protopop 
Ariton M. Popa, care a ținut o frumoasă 
vorbire funebrală, cu asistența unui diacon. 
O deplâng fiii loan și Sofia, magnificul 
domn Iuliu Bărdossy, inspector reg. de 
școale în penz. ca frate și alte numeroase 
rudenii.

Domnul Dumnezeu să așeze sufletul 
ei unde toți drepții se odihnesc 1

Papa și principii catolici. Ziarului 
»Vossische Zeitung* i se comunică din 
Viena, că contele Szecheny, ambasadorul 
Austro-Ungariei la Vatican, a intervenit pe 
lângă Papa să admită vizita archiducelui 
Francisc Ferdinand la Quirinal. Papa a de
clarat în mod categoric, că nu poate să 
revie asupra dispoziției prin care nu se 
permite principilor catolici să viziteze pe 
regele Italiei la Roma.

Vizita Bucovinenilor la Iași. Joi au 
sosit în Iași vre-o cincisute escursioniști 
români din Bucovina în frunte cu membrii 
societăților studențești »Academia orto
doxă*, »Junimea< și >Dacia«. Bucovinenilor 
li s’a făcut o splendidă primire.

Vulcanul Etea îa srtipțlune. Din Ca- 
tanea se anunță că vulcanul Etna este a- 
coperit cu zăpadă iar din crater esejin fum 
negru și des; din când în când vulcanul 
zvârle cu zgomot și explozii pietri; în ju
rul vulcanului cade o ploae de cenușă. Po- 

acolo e dormitor și că-i închisă ușa? Căci 
sperez, că contesa a avut cel puțin atâta 
prevedere, să tragă ivărul la ușe... Ah, a- 
stai, apoi,’ casă bine păzită I... Se vede că 
n’are nici portar.. Mi-ar plăcea să știu, că 
notarul nu ține la dânsul hârtii de va
loare ?

Dl. D. — Nu-i bine să-țl bați capul 
cu așa lucruri, căci atunci orice piesă de
vine imposibilă.

D-na. — Zici că-i neînsemnat, dacă 
cineva merge la o damă, când se îmbracă?! 
De altfel asta nu ne surprinde de loc. 
Pentru d-ta bontonul e ceva necunoscut... 
și mă mir chiar, eum nu ți-a venit cheiul 
să mergi între cei cari veghează în jurul 
dormitorului contesei... Sau te gândești a- 
cum ce pretext să afli?

Dl D. — Ești nebună.
D-na. ■— De zece minute aștept de

clarația dumitale. că ai rendez-vous cu 
notarul public din etajul de dinjos.

Dl. D. — Bine, frate albi liniște, toți 
dintre toate părțile să uită la noi, ai uitat, 
că suntem în teatru ?

D-na. — Azi dimineață m’a surprins 
mult dărnicia dumitale de necrezut, că ai 
dat 16 franci pentru mine; acum însă îți 
pricep scopul întreit; ai voit, ca: să-mi 
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pulațiunea ce locuește în jurul vulcanului 
este foarte alarmată. Ploaia de cenușă a 
adus mari pagube câmpiilor învecinate. S’au 
șimtit în satele din împrejurimi dese cu
tremure de pământ. Joi la miezul nopței 
s’a produs o explozie foarte puternică și o 
erupțiune de mase incandescente a avut 
loc din craterul central.

Inundații în Anglia. In urma marilor 
ploi, cari au căzut în Anglia s’a produs i- 
nundații mari în toată țara mai cu seamă 
pe valea superioară a Tamisei, unde locui
torii au fost siliți să părăsească casele lor 
și a se adăposti în bărci.

>Viîtorul«, noul institut de credit și 
economii din Ocna-Sibiiului, și-a început, 
precum ni se scrie, activitatea cu 1 Apri
lie nou anul curent. Are un capital de 
50,000 coroane. Nădăjduim, că noul in
stitut — o necesitate de mult simțită — 
va fi o cetățuie ocrotitoare a intereselor 
economice și culturale a țărănimii noastre 
din Ocna și jur, în a cărei atențiune îl 
recomandăm cu toată stăruința. Ii dorim 
viață rodnică !

MliZÎCă. A apărut zilele aceste »Preste 
«leal .. .< cor mixt și solo, compus pe mo
tive din muzica poporală română de Ioan 
Vidu. Proprietatea autorului, Arad, 1908. 
Tipogr. Diecezană gr. or. română. Prețul 
unui exemplar 1 coroană 59 fileri.

înviată. Soția unui funcționar dela 
căile ferate din Tonbridge (Anglia) după o 
scurtă boală a leșinat lără să mai dea 
semne de viață. Toate membrele corpului 
ei încremeniseră. Medicul a constatat, că 
într’adevăr este moartă. S’a așezat în coș
ciug, făcându-i-se prohodul ca unei moarte. 
Când preotul îi cânta vecinica pomenire, 
bărbatul ei se apropie de cadavrul moartei 
și o sărută pentru ultima datg, pe față. A- 
tunci ea deschise ochii și dete cele mai 
învederate semne de viață. îndată fu tran
sportată la spital, unde spun medicii, că 
se va restaura pe deplin.

Jertfele alcoholismulni. Se știe câto 
rele produc băuturile alcoholice între po
porul nostru țăran: bătăi sângeroase, o- 
moruri și alte multe fără de legi. Dacă la 
noi se întâmplă așa, ce vom zice, când ce
tim că în Germania cea cultă .alcoholul 

.causează și mai mari rele. Dintr’o statistică 
publicată pentru anul 1906 în Prusia între 
cele 7298 de sinucideri, 11.6 bărbați și 1.3 
femei s’au sinucis ca alcoholici. De sigur 
datele aceste relative la procentele indicate 
nu sunt exacte, căci se știe că în multe 
cazuri de sinucidere motivul adevărat și 
real nu se arată spre a acoperi secretele 
unei familii de altfel cu nume bun.

Sinuciderea unui agent de bursă. Joi 
s’a sinucis în New-York agentul de bursă 
Karl Coster. El a pierdut prin speculații 
de bursă un milion de dolari, cauzând 
mari pagube firmei, care a fost silită să 
înceteze plățile.

VapOF scufundat- Din Tokio se anunță 
că încrucișătorul »Matșușina« s’a lovit de 
•o mină în apropiere de insulele Pescadores 
și s’a înecat; numai 30 de oameni au fost 
salvați. La 200 oamenii din echipagiu au 
pierit în urma acestui accident îngrozitor. 
Se crede că comandantul vasului este prin
tre victime. După o altă telegramă din 
Tokio, încrucișătorul >Matșușima« s’a scu
fundat nu din cauza că s’ar fi izbit de o 
mină, ci în urma exploziunei camerei cu 
munițiuni. După raportul șefului escadrei, 
141 de oameni ar fi fost salvați de un alt 
vas. Echipagiul se compune din 300 de 
oameni, printre care 58 de cădeți. Fiul ma- 

frâng corpul delicat, să mă învenineze cu 
viorele și să-mi strici simțul moral.

D-l D. (încet). Te rog, înceată ; taci!
D-na. — Ți-ai gândit în d-ta: Acum 

că se predau piesele, cari le vreau, pen- 
trueă t»t e liber în teatru, aceasta va in
fecta sufletul soției mele, din care va de
veni o creatură comună, ca contesa, care 
primește regimente întregi*!

D-l D. — Pentru Dumnezeu, taci 1 
Iși râd de noi I

D-na. — Nu mai rămân nici un mi
nut. Mă duc, să cer înapoi cei 16 franci. 
Să tragă din ei un act, dacă nu se vor 
rușina. Și în teatru ar trebui să se plă
tească pe oară, ca la birjari. Când se de
părtează omul ar plăti flecare, după cât 
s’a folosit de el... Atunci n’ar fi silit omul 
să sufere întreaga piesă, pentrucă-1 costă 
deja paralel (Aruncă o ultimă privire la 
scenă). Uite, cum sărută pe contesă!... Ce 
îngrozitor!

D-l D. — Dar dacă contesa se întâl
nește cu 5 frați perduți!

D-a. — Omul nici-odată nu-și perde 
5 frați deodată I... Le zîce frați, pentru-că 
nu și-au perdut încă ultimul dram de ru
șine .. .

reșalului Oyama și cel al ministrului de 
externe Chinda sunt printre victime.

Avis amatorilor de fotografie. Aparate 
de fotografie pentru salon și voiaj recu
noscute ca escelente, aparate moment por
tative neîntrecute precum și tote articolele 
necesare la fotografie, se capătă la firma 
A. Moli k. u. k. Hof-lieferant, Wien I. 
Tuchlauben 9. Manufactura fotografică 
fondată 1854 La cerere se trimite catalog 
ilustrat cu prețuri.

Mulțămită. Din incidentul decedărei 
scumpului nostru fiu Virgiliu primind nu- 
măroase espresiuni de condolinte, cari mult 
ne-au mângăiatjsufletul îndurerat, neputând 
fiește căruia îndeosebi ale mulțumi, pri
mească pe asta cale sincerile noastre mul
țumiri.

Familia Petrovan în doliu.

Rectificarea listelor electorale.
Dela comisiunea centrală pentru ale

geri a orașului Brașov primim spre publi
care următorul comunicat:

Comisiunea centrală orășenească pen
tru conducerea alegerilor în orașul liber 
reg. Brașov aduce prin aceasta la cunoș
tința publică, că listele provizorii ale ale
gătorilor dietali din cercurile de alegere 
I și II ale orașului Brașov pe anul 1909 
sunt deja pregătite în senzul art. de lege 
XV ex 1899 și că aceste liste dimpreună 
cu consemnarea celor omiși din liste, dela 
5—25 Maiu a. c. sunt depuse în localită
țile de oficiu ale Magistratului orășenesc 
— în cancelaria primarului — spre a pu
tea fi luate în vedere de ori și care cetă
țean în oarele de oficiu, adecă dela 8—12 
oare antemeridiane; tot în acele zile dela 
2—6 oare postmeridiane. Cei îndreptățiți 
își pot lua și copii de pe acele liste.

In contra acestor liste poate oricine 
reclama în ce privește persoana sa. In cer
cul electoral, în care un alegător este tre
cut în lista electorală, fiecare alegător mai 
poate reclama și în contra primirii ori a 
omiterii nejustificateZdin liste a ori cărui 
alegător din acel cerc. Intru cât singura
ticii, din cauza eventualelor defectuosități 
ale datelor pentru măsurarea dării, ar fi 
fost lăsați afară de comisiunile de con- 
scriere din liste, ei își vor validita drep
tul privitor la luarea în listele alegători
lor pe anul 1909 pe calea reclamațiunii.

Reclamațiunile sunt a se fare dela 
5—15 Maiu a. c.; iară observările asupra 
reclamațiunilor dela 16—25 Maiu a. c. Re
clamațiunile le poate lua în vedere și ceti 
fiecare cetățean îndreptățit de a reclama 
și-și poate face observări asupra acelora. 

! Reclamațiunile sunt a se face în scris. In- 
tr’o reclamațiune se poate cuprinde recla- 
mațiunea referitoare și la mai multe per
soane. Observările încă sunt a se face în 
scris, dar separat asupra fiecărei recla- 
mațiuni.

Reclamațiunile și observările referi
toare la acelea sunt a se adresa comisiunii 
centrale pentru alegeri și sunt a se pre
sents provăzute cu documente necesare 
magistratului orășenesc. Pentru a se putea 
constata identitatea persoanei, în reclama
țiune, are a se indica esact numele de bo
tez și de familie, ocupațiunea, domiciliul 
și etatea fiecărui alegător, în interesul că- 
ruia se face reclamațiunea.

D-l D. — Dacă ai fi înțeles mai bine 
acțiunea, ai ști, că...

D-na. — Zi, că-s gâscă!
D-l D. — Aceea n’o zic, însă,..
Dna. — Eu nu mai ascult piesa asta... 

Vreau să ies.
D-l D. — Așteaptă, pănă cade cor

tina !
D-na. — Nu, nici un minut I
D-l D. — Nu putem scula pe rând 

atâția oameni...
D-na. — Dacă nu vreau să facă loc, 

voi călca pănă la eșire pe genunchii oa
menilor...

D-l D. — Puțină răbdare 1
D-na. — Ah, nervii!
O apucă nevricalele. Bărbatul cu aju

torul unui vecin necunoscut o duce pe 
sus pănă la proxima trăsură.

Necunoscutul (pregătindu-se se pără- 
siască pe d-l D.) D-le, dacă vei avea lipsă 
de ajutorul meu, pentru d-na, poftim carta 
mea de vizită.

D-l D. (cetind biletul). — Brasdefer, 
domptor.(îmblânzitor de animale.)

April, 1908.
— Ipn. ■—

Aceasta se face tuturora cunoscut cu 
acel adaus, că asupra acestor reclamațiuni 
și observări comisiunea centrală pentru 
alegeri va decide în ședințele sale, ce le 
va ținea în sala de ședințe a Magistratu
lui orășenesc (Sțrada Porții Nr. 63) în 2 
Iulie a. c. și eventual în zilele următoare 
totdeauna dela 3—5 oare postmeridiane, 
iară decisiunile sale vor fi depuse la ma
gistrat stând la dispozițiunea publicului de 
la 20—30 Iulie a. c.

Numărul nostru jubîlar.
Ziua aparițiunei numărului ju- 

bilar al * Gazetei Transilvaniei < se 
va face cunoscută publicului cetitor 
cel puțin cu opt zile înainte. Ob
servăm, că numărul jubîlar va fi mult 
mai voluminos decât se proiectase la 
început și va cuprinde și numeroase 
ilustrațiuni.

In urma aceasta ne vedem n.e- 
voiți a urca puțin prețul numărului 
festiv stabilindu-1 de azi pentru abonații 
„Gazetei", cari încă nu s’au prenotat, 
cu 8o bani, ear pentru neabonenți 
cu i coroană 5o bani de exemplar. 
Duplificând ediția suntem în pozi- 
țiune de a primi abonamente în 
tot timpul până la aparițiune.

Prețul este în Austro-Ungaria 
1 coroană 50 bani de exemplar {8o 
bant pentru abonații > Gazetei'), iar 
în România și străinătate 2 coroane 
de exemplar.

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

De ne Eriu.
A

{Jubileul unui preot vrednic. — Un nou cor de 
plugari in Siilagiu. — Jnfluința muticei asupra 

culturei poporului.)

— 26 April 1908.
O frumoasă și neașteptată surprin

dere i s’a făcut în 18 April n. a. c. d-lui 
(Jrigoriu Pop, vrednicului par. al Unimătului 
șiprotop. al tract. Eriu, — tract situat în cele 
mai expuse părți ale vastei dieceze a Gherlei. 
Acest inimos protopop, care de 15 ani con
duce cu mult tact și înțelepciune acest 
tract, în anul acesta a împlinit 25 ani, de 
când a fost introdus întru preot. Ajungând 
această vrâstă frumoasă, a voit ca jubi
leul de argint, încă să și-1 serbeze într’un 
mod tot atât de nepretențios, după cum 
a și lucrat în acest lung șir de ani. O îm
prejurare însă a schimbat acest plan.

La serbările culturale din vara tre
cută, ținute în Băsești, s’a fost sulevat din 
partea d-lui Dr. A. Aciu, înființarea coru
rilor de plugari. începutul era deja făcut 
cu corul de plugari din Băsești, a cărui 
veste se lățise pe atunci; iar înființătorul 
acelui cor, tinărul când, de adv. d-l Dr. 1. 
Cl. luga, a și fost invitat și în alte comune 
fruntașe din Sălagiu, ca să înființeze co
ruri de plugari. Intre aceste comune era și 
Unimătul, cărui zelos paroh, d-l G. Pop, i-a 
succes a îndupleca pe doctorul luga să 
vină și să iee în mână chestia corului bi
sericesc de plugari din Unimăt, unde la 
vară va avea Ioc adunarea cercuală a de
spărțământului Tășnad al «Asociațiunii*.

Inființându-se corul bisericesc din Uni
măt primul lui debut a fost din inciden
tul jubileului de 25 ani de preoție a d-lui 
paroh-protopop G. Pop, când corul și cre
dincioșii i-au aranjat o frumoasă retragere 
cu torțe, împreunată cu prima serenadă a 
noului cor. La cuvântarea de felicitare a 
unui corist și a curatorului primar a răs
puns jubilantul adânc mișcat, mulțumind 
pentru manifestațiunea neașteptată.

In ziua următoare, Dumineca, corul 
a cântat primaoară în biserică, iar în ziua 
de Paști a doua oară ezecutând sub con
ducerea d-lui Dr. luga, responsoarele și 
unele cântări din liturghia lui Dima, iar 
3 din a lui lacob Mureșianu. Biserica era 
ticsită de credincioși, cari emoționați până 
la lacrimi ascultau frumoasele cântări, ca 
și cari ei până acuma încă nu auzise.

La sfârșitul sf.liturgii a predicat fru
mos d-l protopop. Corul își continuă pro
bele pregătindu-se totodată și pentru ser
bările dela vară, când va da și o produc- 
țiune teatrală.

Membrii tineri dintre coriști învață 
și frumoasele noastre jocuri naționale : 
>CălușeriuI« și »Bătuta<, pe cari au de cu
get ale dansa cu ocaziunea adunării des
părțământului.

Și în vreme ce până la înființarea 
corului țăranii de aici erau obicinuiți a 
cânta numai cântece și a dansa numai 
dansuri străine, azi toată ziua, chiar și dela 
copiii din sat nu poți auzi altceva, decât 
»Știi mândr’o când ne iubiam«, »Păsărică 
trecătoare*, etc., și alte cântece învățate 
de cor; iar tinerii în tot timpul liber — 
ce le rămâne la dispoziție, se întrec învă
țând »Călușerul« și »Bătuta*.

La probele corului de regulă vine 
multă lume. Toți se bucură de înființarea 
corului, numai jidanul din sat e supărat. 
Cauza e de înțeles. Exemplul plugarilor 
din Unimăt e vrednic de imitat.

Styx.ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 2 Mai. Serbarea zilei 

de 1 Mai a decurs în întreaga țară 
în liniște. Din străinătate sosesc de 
asemenea știri neliniștitoare.

Viena, 2 Maiu. Ziua de 1 Mai a 
fost serbată în deplină liniște în toată 
țara. Aci, la Viena, s’au ținut 67 în
truniri, la cari au azistat 180 mii jde 
oameni, fără să se fi întâmplat vreun 
incident, In provincie de asemenea 
nu este nici un incident de înregi
strat.

MelÎJOnrne, 2 Maiu, In timpul 
unei furtune la Ninety Beach, în Au
stralia de vest, 19 vase de pescari 
s’au înecat; 52 de oameni au pierit.

Pitslllirg, 2 Aprilie. Expresul New- 
York—Saint-Louis, prin care obicinuit 
se espedează mari sume de bani spre 
vest, a fost atacat de răufăcători cari 
au legat pe funcționarul poștal, au 
oprit trenul trăgând semnalul de 
alarmă și au dispărut cu patru saci 
de bani. Nu se cunoaște suma furată.

Petersburg, 2 Măiu. Principele și 
principesa României s’au dus eri cu 
marele duce și marea ducesă Vladi
mir la Tsarkojeselo, unde vor fi găz- 
duiți în palatul mareluij duce Vladimir.

Diverse.
Pălăriile damelor la teatru. Acum de 

curând, la Paris, a venit înaintea directo
rului de poliție, Ives Durand, un incident 
provocat de pălăriile damelor la teatru. 
Patru domni au găsit de cuviință la tea
trul Chatelet, să protesteze împotriva cli
nului la care ne supun, pe noi bărbații, 
pălăriile femenine, nevoind să se desco
pere în sala de spectacol.

Un ziarist propune în »Le Matin* o 
măsură care, de sigur, va vindeca pe fe
mei de obiceiul do a purta pălării uriașe 
și va cruța po bărbați de neplăcerile astea 
la teatru. Fiindcă femeile nu vor șă înțe
leagă de bunăvoie, să li se aplice o dras
tică lecție de gentilețe: fiecare bărbat să 
vină în sălile de spectacol cu pălării cu 
borduri largi, împodobite cu penajuri gi
gantice, pe cari să le păstreze tot timpul 
pe cap. In modul acesta numai, ar înțelege 
femeile situația puțin plăcută a tovarăși
lor lor de sex contrar.

Bibliografie.
In plaiu. Povețe despre vițele al

toite, de Dobre Rădulescu, șef de cultură 
la Domeniul Coroanei Sadova. Cu-o pre
cuvântare de d-l Ioan Kalinderu, membru 
al »Academiei Române*, cu o ilustrație și 
mai multe figuri în text. Cărticica a 64-a 
din Biblioteca popor, a Domeniului Coroa
nei. — București, Tipogr. »Gutenberg«, 
loseph Gobi str. Doamnei 20.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branisee.
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Anunț de licitație.
în 11 și 12 Maiu st. n. 1908 se vor 

vinde cu licitație obiectele ce sau 
amanetat din 16 Ian. 1907 pană in
clusive 30 Martie 1907 și anume: 
sub numărul 672—1907 până inclu
sive cu Nr. 4330—1907, al căror 
termin au espirat și nu s’au reseum- 
părat.

Licitația va avea loc in localul 
Casei de zăloage, dela 8 oare pană 
la 11 oare a. m și în cas de lipsă 
dela 2 pănă la 4 oare p. m.

Obiectele, cari se vor vinde, sunt: 
Giuvaericale, Ciasornice de aur și ar
gint și alte scule de aramă, Cioa e, 
Cositor, flanele, haine bărbătești și fe- 
meiesci, Cisme, Ghete și altele

Vânzarea se face în bani go ta. 
Rescumpărarea sau înoirea ama

netelor se poate face numai cu o zi 
înainte de licitație.

în ziua vânzării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre
lungi amanetarea.

Brass 6, 18 Aprilie 1908.

[3-3], Oficiul cassei de amanetare din Brașov.

Zilnic un câștig principal la Gaedicke

La tragerea
i

3.—
1franco

oferi ni

Jumătăți
6.—

Securi de poște gratis și

au devenit proverb. La tragerea din urmă a clasei 6 din loteria tre
cută n’a fost zi unde se nu anunțe

Casa de bancă GAEDICKE un câștig principal
N o r o c u B la noi e colosal!

Incrocuf u"0’ Casa de bancă GAEDICK E și aveți suc
ces sigur.

întregi
12.—

clasei I. în 21, 22 Maiu a XXII, loteriei de clase
o s u r i originale

Pătrimi Optimi
1’50 Coroane.

Zilnic nn
câștig principal

—---------------------------
Cărți de rugăciuni.

Sonorul său frumos răsună th- 
rele plânsp-cânturr la mormântul 
Domnului uost.ru Isus Christos de Uce- 
Desen.........................................—,24.

Carte de rugăciune de Calis- 
trat Cora r-tnt cu: Cor. 1-40, 1*60, 1-80 
2-40, 2 60, 7 - , 8 40.

Lauda lui Dumnezeu: eonii
— 90. —60, 1-80, 2-10, 2 65, 2-89, 
3 10, 3-50.

Cheia Hatului costă; —-75, 
1-20, 1-40, 2*—, 3*50.

Versurile nascerei Domnului 
nostru Isus Christos, . . . —.12.

Visul Hăscătărei de D-deu
— .12.

Lpistolie a Domnului nostr u 
Isus Christos ce a trimis’o Dum- 
nec|endin ceriu,................... —.24

Cărți ile rugăciuni întocmite de 
piotcpresbitmil Cslstrat Coca, cu 
aprobarea Cousistoriului Archiepisco- 
pesc ortro'iox oriental din Cernăuți 
cnprindend diferiie rugăciuni: rugă
ciunea de seră, oătră d-1 nost u Isus 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
latr ă pentru sfânta Născătore. Rugă
ciunile în d'lde de peste săptămână 
Liturgia de Duminecă. Acatistul bu- 
neivesiirî. Canhne. Rugăci uni de pre
gătire pentru uRrtuiisire. Rugăciunile 
din săptămâna luminată. Rugăciunile 
dig di; a Nascerei Domnului. Rugă
ciuni de cnpiius felurit etc.

Tote aceste căiți sunt in diferite 
legături de la cele mai simple pănă 
la cele mai hixose. T6te însă suit 
forte frtimcso și elegante. Prețul lor 
e felurit.

j

I

i

xxxxxxxxxxxio»

i

i

este în ci ai t mate, 
tipar elegant, cu a<lau
de note (snusica „Rcma- 

numai 2

Casa de bancă Gaedicke Kossuth Lațos-ntcaii

: MXXXXX MMM

?

MOLL'S

.1

b

i

125. Rue Rontmartre

Prafurile-Seidlitz ale lui iVIOLL
Veritabile numai decă fie-care cutia este provădută i*u murea de 

------------------- apărare i» lui A. MOLL și cu subscrierea sa. ___________
Priu electul de lecuire durnbi’u al l’rafuriior-Seidlitz de A. Moli în contragreutăți

lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în '■ontra cârceilor și acrele! ia stomac, con- 
stipațiui ei cronice, suferințti de ficat, congestiunel de sânge, haenr.orlioidelor și a celor mai 
diferite bole feineesci a luat acest medicament de casă, o râsnAndire, ce crcsce mereu da 
mai multe decenii îuedee. Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 — Fa -ilicațiiu se vor 
urmări pe cale judecAtorâscft.

Săpun de copii a Ini Moli;
Cel mai (in săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pertru'cnltii-nrea 
rațională a polei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți cor. — .40 I>.

Cinci bucăți cor. 1.80
== Fie-care bucății de săpun, pentru copii eșt e provăclută cu marca de apărare A. Moli, ;=

Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. Tuclilanlieii 9 
c. și re», lurnisor al curții imperiale.

— Comande din provinciă se cfectudză dilnic priu rainbursă poștală —
La deposite fă se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca de apă

rare a lui A. M O Ij L.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Feed. Jekelius, Viator Folii și en gros la 

D. Fremias Nepoții.„N O X I N“ Co.

Boas de pene seine, negru și alb

o m a n a «
-sie titlul broșurei, care a apărut în 
edita"x tipografiei A. Mureșianu, eu 
descrierea și ssplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana" dans de eolonă în o 
figu ri. Descrisă și espUccdă împreună 
cu mustea ei, după compunerea ei 
originală. Ou-o introducere („în loo 
de prefață11,) de Tunarul Un Dumlnău, 
Pupa. - Tipografia Arcei liurssunu, 
Brașov 1903.

Broșura 
hârtie Ană si 
sui unei cole
nei’4 cu esplicări) și wsta 
cor. 50 haul (plus o bani oorto-pos- 
tai) pentru România 3 lei.

„Romana* se. pote procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

cu ratent“€B9 H*1 9 S.E
Se caj ăLA in toate prăvăliile rnai mari
The

E.G 57.U-.Î vdi Sheet
Wien» S.V9HM.:

Willy Weingărtner
S mpcy Strasse 13
Selefon 22149.

SîmU»jiesta, V[. :
Briidsr HochsiBjjer

Ce este nou?
în salonul de măr'uri Parthie și resturi, strada 

neagră ®ăr- 35s se vînd cu prețuri de tot ieftine cele 
mai notă și moderne stofe de rochi, pentru primăvară 
și vară de tratase, nfagră și colorată pentru rochi și b’use. 
Stofe de lână, cele mai nouă, în genre franțuzesc și exs 
glezesc. de toate colorile și calitățile. Toate articolele de 
gbnîsării Stofe de lână pentru bluse. asortiment, mare. 
Voii de I hn, Batist, Gîoth, Zepfier, Peques, Satin. Stofe de 
ic, s-ofe de- dantele. Ripper, ptntru costume de băeți, 
pânzăni, pânzături de masă cu metru. Garnituri de masă 
și paf dela 5'80 în sus (3 bucăți).

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

De-o visitare numeroasă se roagăIUL1US RESCHNEB
C O V O A R, E

Franzhranntwein și sare a iui Moli.
Veritabil numai ducă lie-ea re sticlă este provăzutc cu unire ii 
----------------- de sen ile și cu plumbul lui A. Moli ___________

Franzbranntwein-ul ai sarea este forte bine cunos
cuta ca un remediu popului* cu deosebire prin ti as (Irolut), aliAitj 
durerile de șoldină și rrumatsm și a altor urnifirl de rSco A. -•

Prețul unei cnl i originale pi tini bate cor. 1.90

' „Gazeta Transilvaniei* cu numerid â 10 fllbri
se vin h la zaraful Dumitru Fop, la tutungeria de pe. parcul 
Rudoll și la Er?mias Hepoții.

W
i ipografia A. Mureșiauu, Brașov.

uost.ru

