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Autonomia catolică și congrua.
Ceea ce am prevăzut este în a- 

jun de a se realiza. Ministrul de 
culte și instrucțiune publică Albert 
Apponyi a pregătit deja proiectul de 
lege, care vorbește despre inarticu- 
îarea, în cartea legilor, a autonomiei 
bisericei catolice, și pe care are de 
gând să-l prezenteze camerei încă în 
decursul lunei acesteia.

Despre acest proiect de lege se 
vestește între altele, că constă numai 
din patru paragrafi, enunțând, că, 
după ce celelalte confesiuni se bucură 
de autonomia lor bisericească, are 
acest drept și biserica catolică, iar 
statul recunoaște dreptul ei de auto
nomie și-l înarticulează între legile 
țârei. Ceilalți paragrafi conțin împu
ternicirea pentru ași face un statut 
în scopul de ași organiza autonomia. 
Proiectul pleacă dela principiul, că 
puterea de stat nu poate să ocroieze 
statutul organic bisericei catolice, ci 
o învestește cu dreptul de ași alcătui 
ea însăși statutul privitor la organi
zarea și la funcționarea autonomiei 
sale. Io fața autonomiei bisericii se 
asigură puterei statului dreptul de 
suprainspecțiune și de control.

De aceea statutul ce se va face 
va trebui supus regelui spre întărire, 
cum s’a întâmplat cu legile sinodale 
ale protestanților și cum de obiceiu 
se face cu hotărârile congresului gr. 
or. Și catolicii vor avea deci auto
nomia lor bisericească, pe baza pa
rității cu celelalte confesiuni. Dela ei 
va depinde ce organizare își vor face 
și ce cerc de competență vreau să 
dea corpului lor autonom.

Contele Apponyi a primit așa
dar în proiectul său punctul de ve
dere al corului episcopesc accentuat 
la congresul catolic, care nu e de 
vederea ca dieta să stabilească orga
nizarea autonomiei catolice și cercul 
ei de influință, deoarece aceasta se 
contrariază cu constituția și liber
tatea bisericească.

Se crede că dieta va primi far’ 
de nici o amânare proiectul acesta 
de lege privitor la autonomia cato
lică. și că încă în toamna anului a- 
cestuia va fi chemat congresul orga
nizator catolic.

Pentru Românii uniți faptul ace
sta e de cea mai mare importanță, 
fiindcă se știe că zama, ce se fierbe 
sub auspitiile bucătarului Apponyi, e 
destinată ca în ea să se înnece pro
pria autonomie a bisericei române 
unite. Pericolul e cu atât mai mare, 
cu cât paralel sau, mai bine zis, deo
dată cu autonomia catolică să regu
lează și congrua preoților catolici, 
între cari se cuprind după proiectul 
de lege al lui Apponyi relativ la 
aceasta congruă și preoții uniți. Se 
asigură că tot în decursul lunei lui 
Maiu ministrul de culte Apponyi va 
prezenta camerei și proiectul de lege 
pentru regularea venitelor preoților 
iatolici, care și el se compune numai 
fin vreo 8 paragrafi. In aceștia se 
arevede estinderea și asupra, preo- 
ilor catolici a acelor dispozițiuni luate 
•u privire la congrua celorlalte con

fesiuni în articolul de lege XIV din 
1898, cari prevăd cazurile când un 
preot are să fie eschis dela partici
parea la întregirea venitelor din con
gruă, sau are să piardă favorul odată 
acordat. Noii paragrafi prevăd numai 
unele sbateri dela disposițiile aminti
tului proiect de lege.

E învederat prin urmare, că cei 
ce au sperat, că așa numita congruă 
catolică va scăpa preoțimea de inge
rințele guvernului, voi- rămânea foarte 
desamăgiți. Iar încât pentru Românii 
uniți mai vine pe de-asupra și ten
dința vădită și nemascată, ce reiese 
și din proiectele de lege despre care 
vorbim, tendința de a arunca biserica 
română unită într’un cazan cu cea 
romano-catolică ungurească în scopul 
de a o desbrăca astfel de caracterul 
ei național românesc.

In curând se va face lumină și 
vom ști ce a însemnat că archiereii 
noștri uniți au tot umblat pe la con
ferințele episcopatului romano-catolic 
din Budapesta. Vom vedea rezultatul 
real al acestei participări atât de ze
loase la amintitele consfătuiri.

Ne întrebăm cu toate astea, dacă 
nu ar fi mai bine, mai cu scop și 
mai acomodat intereselor celor mari 
de viață ale națiunei noastre, ca mai 
marii bisericei unite să nu aștepte pănă 
ce Apponyi cu ai săi vor face lumină, 
ci să se nizuiască înșiși a ne preveni 
cu-o oră mai curând despre adevărata 
situație, ce se crează Românilor uniți 
prin demersurile în comună înțele
gere ale episcopatului romano-catolic 
cu guvernul unguresc în chestiunea 
gravă a autonomiei și a congruei ca
tolice!

La jubileul „Gazetei11.
Corhu, la 29 April 1908. — Mult 

Onorată Redacțiune! Ca semn de 
adâncă recunoștință la jubileul septua
genar al „Gazetei", care încă pe vre
mea când se tipărea cu litere civile, 
o ceteam cu drag, și mai cu drag 
ascultam în oarele de limba română 
analisarea acelor articlii de conșcola- 
riul nostru Aurel Mureșianu, adevă
ratul erede și neîntrecutul luptător și 
deșteptător al neamului românesc — 
acestuia îi doresc din inmă sănătate 
și fericire, iar „Gazetei" mulți-mulți 
ani, promițându-i că, precum de când 
am învățat a ceti, necontenit i-am 
fost abonent, așa îi voiu fi și rămâ
nea abonent, până voi trăi.

loan Dobreanu, 
preot-

Dej, 18 Aprilie st. v. — Trimit 
pe lângă abonamentul meu Ia „Ga
zetă" și 10 (zece) coroane pentru fon
dul jubilar.

Dr. Li viu Micșa.

Segheâin, 18 Aprilie st. v. — Tri- 
mițându-vă sincerile mele felicitări cu 
ocaziunea jubileului de 70 de ani al 
„Gazetei Transilvaniei", Vă rog să 
primiți și dela mine 5 (cinci) coroane 

I pentru fondul jubilar.

Gendarmi în școala română- in co
muna Cuvin din apropierea Aradului s’a 
întâmplat, după cum îi se scrie »Tribunei«, 
un luciii nemaipomenit, care constitue o 
gravă violare a autonomiei bisericei române 
gr. or. de cătră organele administrative. 
Sâmbătă s’a prezentat în numita comună 
fisolgăbirăul Bogdanffy, însoțit de-o droaie 
de gendarmi și fără știrea autorităților bi
sericești și școlare române a scos pe har
nicul învățător D. Popovici cu forța baio
netelor din școală, comunicându-i, că după 
ce lorurile bisericești nici la repețitele pro
vocări ale ministrului, nu l’a suspendat, îl 
suspendă el, fisolgăbirăul, acuma din încre
dințarea comitetului administrativ.

Credem, că în sinoadele dicezane, cari 
sunt întrunite acum la Sibiiu, Arad și Caran
sebeș se va aduce în discuție această gravă 
lovitură, aplicată autonomiei bisericei ro
mânești.

Școala din Șișești numai are școlari! 
Ni se comunică’ următoarele: A cauzat 
mare surpindere în toate cercurile române 
din comitatul Sătmarului, că învățătorul 
din Șișești Toma Chiș părăsindu-și școala 
în timpul din urmă, umblă din sat în sat 
căutându-și altă stațiune. La interpelarea 
că pentru ce a părăsit școala din Șișești, 
a răspuns, că școala din Șișești azi este în
chisă, copiii școlari au trecut toți la școala 
de stat maghiară; astfel el a rămas ca pă
storul lără turmă și e silit a rătăci din 
sat în sat căutându-și altă locuință. Fapt 
este dar, ca școala cea românească din Și
șești azi este închisă. Dacă școala din Și
șești astfel începe eta apponyiană, ce va 
fi cu multe alte școli românești?

Așteptăm deslușiri detailate în cauză. 

Dela Sinodul archidiecesan 
din Sibiiu.

Sibiiu, 3 Mai n.
Deschiderii Sinodului a premers ser

viciul liturgic, ținut în Catedrală și în 
acest an cu pompă deosebită. A oficiat I. 
P. S. Sa Domnul Archiepiscop și Metropolit 
Ioan Mețiami asistat de P. C. Sa Dr. Eu- 
sebiu Roșea, C. Sa Dr. Miron E. Cristea, 
DD. Dr. 1. Stroia, Romul Furdui și dia
conii : Dem. Câmpean și Vas. Stan.

După serviciul divin Domnii deputați 
au așteptat în sala festivă a Muzeului 
»Asociațiunei« sosirea I. P. Sale a D-lui 
Archiepiscop și Mitropolit, care însoțit de 
P. O. DD. Dr. Eus. Roșea, Teod. Herman, 
Nic. Borzea, Dr. Ios. Popescu și Dr. Preda 
a venit la ll’/2 a. m. și a deschis Sinodul 
cu următoarea vorbire :

Christos a înviat! 
Domnilor cleputați!

întrunirea D-voastră în sinod archi
diecesan, domnilor deputați, a fost și este 
totdeauna un eveniment îmbucurător și 
pentru mine, ca și pentru clerul și poporul 
nostru, care și dela înțeleaptă D-voastră 
conlucrare așteaptă desvoltarea și întă
rirea celor două așezăminte sfinte, a bise- 
ricei noastre naționale si a scoalelor noa- 
stre confesionale, rămase nouă dela ieri- 
ciții noștri părinți ca cea mai scumpă 

J moștenire. Deci saiutându-vă cordial și la 
această ocasiune. implor și din acest loc 
binecuvântarea cerului asupra lucrărilor 
noastre.

Și pănă veți ajunge domnilor a ve
dea din rapoartele consistoriale mersul 
afacerilor noastre bisericești, școlare și 
epitropești din periodul espirat, previn și 
din parte-mi a vă arăta, că și în periodul 
trecut s’au zidit mai multe biserici și 
scoale nouă, s’au reînoit mai multe dintre 
cele vechi, s’au sporit fondurile și funda- 
țiunile și alte asemenea, cari dovedesc o 
mare interesare a poporului nostru de bi

serică și școală. Dar pe lângă toate aceste 
resultate îmbucurătoare, periodul trecut a 
fost și rămâne un timp de grea cercare 
pentru biserica și școala noastră, căci în 
cursul lui s’a adus noua lege școlară, ar
ticolul 27, despre raportul de drept al 
școalelor comunale și confesionale și sa
lariile învățătorilor aplicați la aceste 
școale, lege prin care de o parte se agra
vează foarte mult susținerea școalei con
fesionale, iar de altă parte se mai atinge 
în mod simțitor și autonomia bisericei 
noastre.

Pe când acea lege era numai proiect, 
noi, Arhiereii, în conțelegere cu consistorul 
metropolitan și cu sinoadele eparhiale, am în- 
trevenit,nu numai la înaltul guvern și la cor
purile legiuitoare,dar și la prea înaltul Tron 
pentru împedecarea proiectului de a deveni 
lege. După ce însă stăruințele noastre au 
rămas fără rezultat și proiectul a devenit 
lege, nu ne rămâne decât, ca cetățeni fi
deli și buni patrioți, să ne supunem legii, 
și în sensul ei să no străduim a susținea 
școalele noastre confesionale, precum a e- 
nunțat, aceasta și consistorul nostru me
tropolitan, suprema noastră autoritate bi
sericească.

Astfel deci este, nu numai o sfântă, 
datorință, dar și cel mai mare interes la 
nostru, a susținea școalele noastre confe
sionale si pe lângă sarcinele. impuse prin 
noua Jege, lormând ele o parte întregi
toare a bisericei noastre naționale și având 
chemarea a ne crește tinerele generațiuni, 
pe fiitorii noștri poporeni, în spiritul bise
ricei străbune.

Susținerea școalelor, în sensul legii 
este condiționată, domnilor, mai ales dela 
învățarea mai intensivă a limbei statului, 
dela cultivarea spiritului patriotic în mă
sură tot mai mare și dela urcarea lefilor 
învățătorești, conform legii.

Ce privește învățarea limbei statului 
vom îndatora pe învățătorii noștri să’și 
pună toată silința întru a satisface legii. 
Ce privește spiritul patriotic, vom îndruma 
pe acei învățători, să spună cât mai ade
seori elevilor, ce mare iubire ne leagă și 
pe noi de patria mamă, pământul în care 
ne-am născut, și care are a adăposti și 
țărâna și osemintele noastre, precum adă
postește si pe ale lericiților noștri părinți, 
și atunci se va potența și mai mult iubi
rea de patrie, care și nouă ne este o 
scumpă moștenire părintească.

In fine, ce privește urcarea lefilor în
vățătorești, deși suntem mai săraci, sun
tem însă multi, și dacă pe lângă popor, 
vom mai apela și la fruntașii noștrii, în
cepând dela învățători, preoți, profesori, 
protopresbiteri și alți dignitari bisericești, 
până la Arhierei, apoi deia proprietari mai 
mici și mai mari până la advocați, medici, 
tehnici, comercianți și meseriași, și alții a- 
semenea, cari bucuros vor jertfi o părti
cică din venitul lor și pe altarul bisericei: 
atunci și biserica va putea ameliora lefile 
învățătorești și își va împlini tot cu mai 
mult succes sublima misiune religioasă 
morală și culturală, de a susținea și con
serva pe fiica sa, „școala confesională", de 
a ajuta pe pruncii săraci și orfani la în
vățătură, și alte asemenea, cum fac acestea 
și bisericile altor compatrioți.

Să ne silim dar, domnilor, a convinge 
pe toți ai noștri, că biserica este buna 
noastră maică, care ne-a născut, ne-a cre
scut și ne-a îngrijit sufletește, cu aceiași 
iubire, cu care ne-au născut, îngrijit și ne- 
au crescut trupește și maicele noastre. Să 
le spunem domnilor,’ că acea bună maică 
are acum mare lipsă de ajutorul și spri
jinul moral și material al nostru, al tutu
ror, pentruca să-și poată înplini sublima 
misiune, și să apelăm la toți, să contribue 
fiecare, după putință, la augmentarea mo
destului nostru l'ond școlar, pentru a pu
tea ajuta și el școalele noastre avizate la 
sprijinul Iui.

Făcând așa, am firmă speranță, dom
nilor. că și poporul se va însufleți tot mai 
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mult la jertfe și pe lângă aceasta va mai 
simți și o mare mângăere, văzând și pe 
fruntașii lui interesându-se și jertfind și 
ei pentru cultura lui. Dar mai am și acea 
firmă speranță, că acesta va forma o tot 
mai strânsă legătură între inteligență și 
popor.

Pentruca însă acea legătură să se 
cultive tot mai mult și din partea inteli
genței, va fi foarte bine, ca și aceasta să 
caute tot mai dese conveniri cu poporul, 
la ceeace cercetarea mai regulată a bise- 
ricei, pentru împreuna rugăciune cătră 
Dumnezeu, iar oferi cea mai potrivită o- 
caziune.

Dacă vom considera, domnilor, că bi
serica este străbună, a fost singurul no
stru liman, care ne-a adăpostit contra fur
tunoaselor valuri ale timpurilor de grea 
cercare, și dacă vom mai considera, că 
cei-ce au alergat la adăpostul acelui liman, 
s’au mântuit, precând ceice l’au desconsi
derat, s’au periclitat: atunci vom înțelege, 
că am comite cea mai mare eroare, contra 
noastră înșine și contra urmașilor noștri, 
dacă, inteligentă și popor, nu ne-am alipi 
tot mai tare de biserică, dacă nu o am 
cerceta mai adeseori și dacă nu o am în
tări tot mai mult, ca să ne ocrotească și 
în viitoriu contra rolelor ce ar veni asu
pra-ne.

Cercetarea mai regulată a bisericei, 
din partea inteligenței, se recomandă, dom
nilor și din motiv, ca nu cumva negligerea 
să dea ansă poporului a presupune, că in
teligența n’ar ținea cu tărie la biserica 
străbună, presupunere, ce ar putea îm
pinge poporul la indeferentism religios, la 
înstreinarea de biserică și prin urmare și 
la abandonarea singurului liman de mân
tuire, rămânând espus sorței, ca și ccrabia 
rămasă în' luciul mării, fără de cârmaciu.

Convins de bunăvoința și stăruința 
D-Voastre de a conlucra cu tot zelul la 
fericita rezolvire și a acestor probleme, și 
în firma speranță că și bunul Dumnezeu 
va binecuvânta nizuințele noastre, declar 
sesiunea ordinară a sinodului nostru ar- 
chidiecezan pe anul 1908 de deschisă.

*

Se constitue biroul, ales fiind de no
tar pentru ședința primă P. O. D. Mateiu 
Voileanu.

Se face apelul și se constată absența 
mai multor domni deputați. Concediați au 
fost: D-nii Onițiu, Cirlea și Chirtop. Nu
mărul celor prezenți fiind de 36, sinodul 
se declară împuternicit să i-aconcluze va
labile.

Doliul pentru pomenirea decedaților 
membrii sinodali, fericiții loan Papiu și Da
niil David, sinodul îl exprimă prin ridicare 
în picioare.

Se suspendă ședința pentru o minute 
spre a se face propuneri în constituirea 
comisiunilor obicinuite.

La redeschidere P. O. D. Nicolae Ivan 
propune, cu mici modificări să fie aleși tot 
membrii din anii trecuți, ceeace sinodul 
primește.

Urmează diferite cestiuni, cari sedau 
comisiunilor, în resortul cărora aparțin, 
spre studiare.

Ședința se ridică la ora 12 și se fixează 
proxima ședință pe Marți, ora 10 a. m.

Greva studenților din Agram. Dispo
ziția rectorului unjversităței, prin care uni
versitatea este închisă în luna Maiu, a 
produs o mare agitație în sânul studenți
lor. Sâmbătă a avut loc o violentă întru
nire de protestare în contra consiliului uni
versitar și al banului, cari au atacat auto
nomia universităței prin concediarea pro
fesorilor. După întrunire studenții au voit 
să manifesteze în fața universităței, dai- au 
fost împiedecați de poliție și trupe. In a- 
ceiași zi a avut loc o nouă întrunire la 
care au participat 900 de studenți. întru
nirea a votat următoarea rezoluție: «Noi 
subsemnații studenți ai universităței «Fran- 
cisc Iosef« din Agram declarăm, că pără
sim universitatea în semn de protestare 
în contra atacărei autonomiei universităței. 
Ne angajăm la ținerea acestei hotărâri cu 
cuvântul nostru de onoare«.

Rezoluția poartă 900 de semnături. 
Trei sute dintre studenții din Agram vor 
pleca la Viena, 200 la Praga și foarte mulți 
la Belgrad. Mare parte dintre studenți au 
și părăsit A gramul.

Alegerile în Serbia, in mijlocul unor 
mari agitații ale poporului, a început Sâm
bătă campania electorală. In Pazsarevac 
partidul liberal s’a unit cu partidul con- 
gresist contra guvernului. Candidații opo

ziției țin discursuri vehemente contra gu
vernului. Boia Delkovici a ținut un dis
curs, în care atacă pe regele Petru pentru 
purtarea sa. In Grădiștea, șeful progresiști
lor, Stoian Novakovici atacă guvernul și 
în special pe regicizi. Cuvântarea bătrâ
nului om de stat a făcut o “mare impresie. 
Intre candidații guvernamentali se află co
lonelul Petre Misiei, șeful regicizilor, care 
în timpul asasinărei era comandantul re
gimentului 6 de infanterie, Damian Popo- 
vici și colonelul Misiei. Ei candidează pe 
baza programului bătrânilor radicali.

Atentatele din Macedonia. Semi-oficio- 
sul «Politische Korrespondenz« află din 
Salonic, că în ultimul timp atentatele s’au 
înmulțit în Salonic și în provincie. In ziua 
de 28 Aprilie a avut loc un atentat împo
triva bogatului negustor bulgar Zazdo Ri- 
zov, care a fost ușor rănit. Atentatorul se 
presupune, că este un grec. Mulți bulgari 
bogați sunt însoțit în toate părțile de ca- 
vafi plătiți ca să’i apere. Se știe că cavafiii 
au dreptul de a purta arme.

Serbările din Petersburg. Un prânz 
de gală a avut loc Vineri seara în Peter
sburg în onoarea regelui Suediei. Țarul și 
regele Suediei au schimbat toasturi cor
diale exprimând speranța, că acordul pri
vitor la marea Baltică va menține echili
brul și pacea europeană și va întări mai 
mult relațiunile dintre Rusia și Suedia.

Din România.
Butttreșli, 20 Aprilie 1908.

Pentru starea sanitară a Capitalei.
După cum și cu alte prilejuri s’a 

putut aminti, Primăria Bucureștilor între
buințează toate mijloacele pentru înfru
musețarea și îmbunătățirea stării igienice 
a orașului și pentru ameliorarea stărei sa
nitare a populațiunii în deosebi a celei 
sărace.

Se știe că pr’n clasa mijlocie și cea 
de jos în deosebi, printre sărăcimea maha
lalelor bântue printre alte boale tubercu
loza în măsură mare, având, se înțelege, 
ca principală cauză pe lângă traiul prost, 
locuințele umede și întunecoase.

Pe ziua de 23 Aprilie prin hotărârea 
Primăriei, 360 dintre aceste locuințe nu vor 
mai putea fi locuite și vor urma să fie 
dărâmate, rămânând ca Primăria să pună 
la îndemâna proprietarului mijloacele și 
înlesnirile cu putință pentru a ridica în loc 
clădiri sănătoase.

Pentru a nu se face nedreptăți cu 
proprietarii locuințelor, Primăria pe lângă 
avizul funcționarilor săi însărcinați la timp 
cu constatarea insalubrității, a mai însăr
cinat o comisiune specială, care să cerce
teze amănunțit fiecare din locuințele de
semnate pentru dărâmare.

Excedentul 1906—1907.

Excendentul bugetar din 1906—1907 
a fost astfel împărțit, după «Monitorul 
Oficiak:

In total au fost 40,190,000 din cari 
s’au dat 6,043,000 pentru tezaur; apoi:

9,750,00 pentru Ministerul de lucrări 
publice: construcții și lucrări pentru por
tul Constanța; navigația fluvială maritimă; 
pentru docurile Galațiloi- și Brăilei, etc., 
etc. — 4,700,000 pentru Ministerul de in
terne: geandarmeria și organizarea asis
tenței medicale în județe, spitale, etc. — 
2,710,000 pentru Ministerul de războiu. — 
2,800,00 pentru Ministerul instrucțiunii pu
blice: construcțiune de noui școli sătești, 
pentru repararea altora, pentru școli de 
meserii, etc. —1,200,000 pentru Ministerul 
agriculturei și domeniilor. — 697,000 pen
tru Ministerul industriei și comerciului.— 
735,000 pentru Ministend de justiție — 
110,000 pentru Ministerul afacerilor străine 
și în sfârșit 4,530,000 pentru Ministerul de 
finanțe: Palatul Camerei deputaților, con
strucții de cazărmi și pichete pentru po
sturile de hotar; cumpărarea mai multor 
case din centrul orașului București, tre
buincioase fie ministerului, fie statului. — 
etc., etc.;

Oaspeți de peste hotar.
De câțiva ani aceiași cultură tot mai 

mult leagă pe frați cu frați. Expoziția din 
1906 aadunat în București Români din toate 
unghiurile Românismului, pentru a răs
plăti și încuraja munca de 40 de ani a ce
lor liberi și pentru a se împărtăși sufle
tește și ei din roadele acestei munci.

O mică, dar frumoasă și variată ex
poziție orânduită prin îngrijirea domnilor 
N. Iorga, A. C. Cuza și alți Români de 
bine și fruntași ai culturei noastre, a adu

nat acum la Iași, iîn fosta capitală a Mol
dovei lui Stefan, 700 de bucovineni din 
urmașii celor mai mândri plăieși ai săi.

Acești 700 de frați, mai mult țărani, 
au avut o primire în adevăr frățească la 
Burdujeni, granița Moldovei spre Bucovina. 
Primirea s’a făcut Joi de un public nume
ros, având în frunte pe dd. deputați N. 
Iorga, Răutu si Mârzescu — apoi câteva so
cietăți studențești. Bucovinenii veneau în 
frunte cu câțiva fruntași ai mișcării cultu
rale din Bucovina, dd: Pușcariu, Tofan, 
etc. Au avut primiri entuziaste în toate 
gările în drumul spre Iași, unde au avut 
să viziteze expoziția orânduită la școala 
de arte frumoase, constând din documente, 
manuscripte, tipărituri vechi, autografe 
din trecut, monede vechi, opere de artă 
românească, țesături, etc.

*

Expoziția mai cuprinde colecțiuni și 
lucrări datorite domnilor N. Iorga, A. O. 
Cuza, D. Greceanu, doamna Aglaia Holban, 
principesa Moruzi, A. T. Burada, Gh. Sion, 
R. Șuțu etc. S’au admirat armele, actele 
de alegere în Domnie și diploma de baca- 
lauriat a lui Vodă-Cuza.

S’au dat și câteva reprezentații: a 
cântat corni mitropolitan, s’a recitat din 
Alexandri, Goga; d. Liciu a spus monoloage; 
s’au jucat piese de Alexandri, conu Leo
nida de Caragiale, etc.

Orânduitorii acestei expoziții și săr
bători și-au dat seama, că trebuie să înalțe 
și să încălzească cu ce aveau propriu în 
cultura noastră pe frații, pe cari împreju
rările îi înstreinează de o adevărată cul
tură românească.

NI.

)

Serbarea nasterei Romei•

Nașterea Romei, care după legendă a 
împlinit ia 8 (21) Aprilie c. 2661 ani de la fon- 
datiunea sa, a fost sărbătorită în acest an 
cu o deosebită solemnitate.

Serbarea oficială a început la orele 
8’30 când primarul Natan a inaugurat pun
tea Geaniculenssă. care leagă de acum gră
dina Geanicului, unde e statua ecuestră a 
lui Garibaldi, cu Farnezina pe str. Luongo- 
Tevere.

La orele 10 colina Palatinul, reunea 
în vastele ei grădini copiii și fetele de la 
47 școale, peste 3000 elevi din clasa 5-a și 
6-a elementară,, având unele din școalele 
de băieți și muzicele lor. Ministrul instruc- 
țiunei Rava, înalții oficiali, toate clasele 
societății până la cea mai înaltă aristocra
ție romană se allau în Palatin. Trei di
stinși membrii ai «Asociațiunei arheolo
gice romane«, profesorii: Giovani Stude- 
rini, Umberto Leoni și Filippo Tambroni, 
reunind fiecare câte o grupă de peste 1000 
școlari în jurul lor și urcându-se pe 3 di
ferite și îndepărtate coline, le-au vorbit: 
despre fundațiunea Romei potrivit cu in
teligența și priceperea copiilor.

După amiazi s’a Inaugurat stradela, 
ce s’a construit pentru a lega grădina 
Pincio cu vila Borgheze, lungă de 300 me
tri de la drumul Obeliscului până la piața 
Canestre. La oarele 4 a sosit regele es
cortat de cuirasieri. Luând loc pe es
tradă primarul Natan printr’o magistrală 
cuvântare, a arătat grandoarea vilei Bor
gheze, în care Papa Piu al Vll-lea și Paul 
al V-lea și-au închegat tot gustul lor arti
stic. După secole s’a inaugurat și unirea 
celor două mărgăritare alăturate Pincio- 
Vila Borgheze prin pasagiul. care pe vecie 
va fi numit: Regele Umberto. Regele în
soțit de miniștri și primar a parcurs stra
dela la dus și întors, după care a fost lă
sată accesului public.

Seara, la orele 9 jumătate, la Cam- 
pidoglio în grandioasa sală a oraților și 
curiaților, s’a întrunit tot ce Roma are 
mai ales, unde a avut loc o audițiune 
muzicală.

Cu deosebire înălțător a serbat na
șterea Romei «Asociațiunea arheologică 
romană«, asociație, care a împlinit 7 ani 
de ființă și al cărei scop este: descoperi
rea monumentelor romane și popularizarea 
lor prin conferințe.

La sediul asociației membrul profeso
rul Tambroni, a ținut o conferință despre: 
«Roma de-alungul veacurilor*, inzistând 
asupra originei ei.

Corespondență din Cluj.
— 3 Maiti a. c.

Clujul este un adevărat teren vulca
nic. Șovinismul totdeauna clocotește. Abia 
terminată chestia «revoluției dela Margău 
pusă la cale de Dr. Frâncu prin preotul 
Romonțan*, alte chestiuni iau luat locul. 
Intre acestea ni-se pare de-o deosebită im
portanță procesul disciplinar intentat d-lui 

Dr. Iuliu Maniu, advocat în Blaj, pentru 
^vătămarea decorului advocațidlx. comise 
afirmativ prin faptul, că la o cuvertă adre
sată altfel ungurește cătră camera advo-1 
cațială din Cluj se pot ceti pe deasupra 
ca firmă, următoarele cuvinte : Dr. lidiu 
Maniu advocat, Blaj«., în care fapt acusa 
vede o demonstrație în contra limbei sta
tului și ca limbă de administrație a came
rei advocațiale.

Acest proces disciplinar amânat odată 
la cererea d-lui Dr. I. Maniu, s’a pertrac- 
tat în 2 Maiu la 3 oare sub presidiul d-lui 
Dr. Czimantori Otto asistat de consiliul 
disciplinar compus din domnii advocați 
Dr. A. Frâncu, Dr. ifjb. Sipos Găbor, Dr. 
Ferencz loszef și Dr. Tompa Kamil.

Acusatul nu s’a înfățișat, însă în nu
mele lui s’a presentat —• cu o telegramă, 
care arată că d-1 Dr. I. Maniu este împe- 
decat de a-se înfățișa — ca apărător d-1 
Dr. Aurel Isacu.

Asupra celor urmate mi-am câștigat 
informațiuni sigure din loc autentic, și 
chiar din isvor unguresc și țin a releva 
următoarele momente :

După formalitățile deschidere! d-1 Dr. 
Aurel Isacu a înaintat escepțiune contra 
d-lui Dr. Amos Frâncu, ca să facă parte 
din consiliul disciplinar pe următoarele mo
tive citate din vorbă în vorbă.

1. Fiindcă Dr. Frâncu este în acelaș 
cas ca și d-1 Dr. Iuliu Maniu (adecă d-1 a- 
părător afirmă că și d-1 Frâncu a făcut 
aceeași faptă ca și d-1 Maniu).

2. Fiindcă Dr. Frâncu este Român.
3. Fiindcă Dr. Frâncu se află în ad

versitate notorică cu apărătorul Dr. Isacu 
și prin urmare nu s’ar putea aștepta o 
judecată nepreocupată în afacere dela 
Dr. Frâncu.

Aceasta escepțiune a produs la cei 
de față o impresiune cu atât mai curioasă, 
fiindcă este în deobște cunoscut că d-nul 
Frâncu cu toate ocasiile a apărat dreptul 
limbei române, și tocmai de aceea din parte 
românească a membrilor s’a stăruit, ca 
tocmai el să fie chemat pentru acest cas 
în consiliul disciplinar întru menținerea 
dreptului limbei române.

Aceasta impresiune curioasă s’a po
tențat prin felul motivării d-lui Dr. Aurel 
Isac, care escepționa pe un Român îh n 
cauză românească și mai ales pe unul, de
spre care afirma, că ar avea aceeași atitu
dine faptică ca și acuzatul, care prin ur
mare după cea mai elementară logică nu 
putea altfel vota decât pentru achitare. 
Conziliul în urma escepțiunei făcute a de
liberat și fiindcă escopțiunea făcută nu era 
bazată în lege a respins’o, la ce d-1 Dr. 
Isac a declarat, că în contra acestei hotă
râri va căuta remediu eventual în legă- 

' tură cu apelul contra sentinții.
După încheiarea acestui incident atât 

de caracteristic pentru stările Clujene, s’a 
trecut la desbaterile în merit.

Fiscul (procurorul) camerei recunoa; 
șto în vorbirea de acuză dreptul advoca
tului de ași folosi limba maternă în ra
porturile private, însă folosirea limbei ro
mânești „demonstrativă" în nume și nu
mire de localitate din partea advocatului, 
ca părtaș al dreptului public unguresc și 
astlel funcționar public, o consideră de de
lict disciplinar contra decorului advocațial 
și conchide pentru condamnare și cere ca 
să se aplice dojana în scris. S’a dat apoi 
cetire apărării în scris a d-lui Dr. 1. Maniu 
care culmina, mai ales în principiile: că 
afișul tipărit de pe cuvertă nu e parte 
esențială a actului, care altfel e adresat și 
scris ungurește, mai departe că folosirea 
numelui în scris în matricolă este un drept 
individual, precum este tot un drept folo
sirea numirii de localități «de Blaj«, usitat 
în românește, fiindcă ministrul de interne 
nu a fixat o altă numire pe baza legii 
«numirilor de 1 ocalitățk și că folosirea lim
bei materne într’un mod neoprit de lege 
nu constitue o demonstrațiune.

Apărătorul Dr. Isac luând cuvântul, 
a repețit și comentat argumentele d-lui 
Dr. I. Maniu, adăugând, ca nou argument 
§. 25 al legei naționalităților, pe care a nu- 
mit’o un »pact al rasselorx.

După încheierea desbaterilor preșe
dintele conziliului a numit referent pe d-1 
Dr. Amos Frâncu, care a înaintat o mo
țiune de achitare pe baze princiare și în 
conglăsuire cu apărarea înaintată de d-1 
Dr. Iuliu Maniu prin care conchidea, că 
folosindu-se de dreptul său natural și înscris 
în legile țării de ași validita limba maternă 
pe acuzat îl apără maxima: „neminem 
laedit qui suo jure utilur".

In opoziție cu referentul un alt mem
bru al consiliului a propus condamnarez 
acuzatului conform concluziilor fiscului Dr 
Visky Lăszlo și toți ceialalți membrii dii 
conziliu afară de Dr. Frâncu s’au alătura 
la propunerea de condamnare.
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In urma acesteia președintele a pu
blicat sentința de condamnare contra d-lui 
Dr. I.Maniu, aplicându-i ca pedeapsă dojana 
în scris, și a motivat pe lung conform con
cluziilor fiscului aceasta sentință.

Cuvântul din urmă în cauză va avea 
să-l rostească Curia regească din Buda
pesta și socotesc, că lumea românească are 
cuvânt de a aștepta cu deosebită atențiune 
resolvirea unei chestiuni de o importanță 
principiară pentru cel mai discutat drept 
al nostru : dreptul limbei românești.

Observatorul.

ȘTIRILE ZILEI.
— 21 Aprilie.

Cinci lucrători asfixiați. O mare ne
norocire s’a întâmplat astăzi dimineață în 
piața Brașovului în fața prăvăliei fraților 
Schiitz. In urma spargerei nnei țevi a con
ductului gazului aerian au fost asfixiați 
cinci oameni, cari se coborâseră în cana
lul săpat pentru instalarea canalizăt ii ora
șului. Nenorocirea este cu atât mai mare 
cu cât au căzut jertfă și oameni cari n’au 
fost angajați la aceste lucrări, dar cari au 
voit să sară într’ajutor celor nenorociți, 
coborându-se prin îngusta deschizătură în 
acest canal cu intenția de a scoate victi
mele la suprafață. Intre aceștia se află și 
ocuitorul român din Scheiu I. Gr ecu, care 
asă după sine o văduvă nenorocită și 

patru copii minoreni. La alarma dată de 
mulțimea, ce staționa îngrozită în jurul 
ocului catastrofei, s’au presentat câțiva 
pi mpieri însoțiți de medici, cărora le-a 

_ ucces a scoate cele cinci victime la su- 
rafață. Toate încercările, de a reduce vic- 
imele nenorocite la viață, au fost însă ză- 

darnico. Gasul se anchetează.

Reuniunea română de cântări din Bra
șov își reîncepe activitatea după vacanțele 
■de Paști. Viitoarea repetiție are loc mâne 
Marți, la orele 6 p. m.

Poliția orașului Brașov ne anunță, că 
ncepând cu ziua de azi s’a dispus ca câi- 
ii din Brașov, să fie ținuți închiși timp 
e 40 de zile, aceasta din cauza ivirei 
nui caz suspect de turbă.

Procesul Polonyi-Lengyel. in timpul 
■dezbaterilor de Vineri, Polonyi a ținut 
discursul său în contra cererei apărători
lor de a se lărgi și complecta dovezile în 
contra sa. Intre altele Polonyi a declarat 
că Lengyel a adunat material în contra lui 
în toată țara prin intermediul unor agenți.

Lengyel, căruia Polonyi i-a făcut a- 
cest reproș în diverse rânduri, se ridică 
agitat și strigă: Clinti! Aceasta e o ca
lomnie !« Președintele îl chemă la > ordine 
și curtea îl condamnă la 60 coroane pe
deapsă disciplinară,

In ședința de Sâmbătă, apărătorul lui 
Lengyel, dr. Vazsonyi a vorbit în fața unui 
numeros auditor pentru lărgirea dovezilor 
în contra lui Polonyi. Vazsonyi declară că 
apărarea n’a lucrat cu mijloace secrete și 
că propunerea pentru complectarea anche
tei nu urmărește prelungirea procesului

0 conferință ia Londra asupra Ro
mâniei. D-l Alfred Stead, consulul general 
al României la Londra a ținut o confe
rință la societatea de arte din Londra, 
vorbind despre România modernă. D-sa a 
făcut un scurt istoric al României și a 
arătat apoi greutățile fără seamăn îndu
rate de neamul românesc pentru a-și putea 
afirma individualitatea. Arată apoi care e 
situația financiară a României și la ce pro
grese a izbutit să ajungă ea într’un timp 
relativ scurt. Conferențiarul termină des
criind frumoasele pozițiuni ale României.

Din Iași se anunță că d-l A. D. Xe- 
nopol s’a căsătorit cu doamna Coralie V. 
Gatowsky, gingașa poetă, care sub pseu
donimul Riria a scris frumoase versuri.

GununiO. D-șoara Adela 1. Berariu și 
dl Ioan I. Gridan ne anunță cununia lor, 
care se va oficia în ziua de 10 Maiu st. n. 
1908, în biserica gr. cat. din Tohanul-ve-. 
chiu, la oarele 4 p. m.

Răzbunarea unui cioban. O groaznică 
nenorocire s’a întâmplat Vineri în comuna 
Greaca, jud. Olt, care a emoționat adânc 
întreaga populație a satului. Sătenii din 
comuna Greaca în urma înțelegerei sta
bilite cu proprietarul’au transportat Vineri 
într’o luntre peste Olt, oile din sat, care 
aveau să pască acolo într’o luncă. După 
ce'* sătenii se înțeleseră asupra modului 
cum aveau să-și împartă produsul lor, 14 
din ei se urcară în luntre și trecură Oltul 
spre Greaca, iar peste o oră se urcară 
alți 10 săteni. Luntrea pornește la larg, 
iar^ciobanul Bădălan s6 desbracă de haine 
și începti să se roge de ceilalți să-l lase 

pe el să vâslească. In cele din urmă el 
isbuti să înduplece pe Dumitru Pes- 
cariu, care conducea luntrea să-i dea 
lui locul, deși mai mulți săteni, care 
nu se aveau bine cu Bădălan, s’au 
opus. Acesta luând conducerea luntrei în
cercă de câteva ori s’o răstoarne, și în 
cele din urmă ajungând în dreptul unei 
zeghe porni luntrea mai repede și o izbi 
de această zeghe răsturnându-o. Irribdiat 
Bădălan sări în apă și voi să scape prin 
înnot. Unul din săteni îl prinse însă și 
dispăru cu el în valuri. Dintre toți cei 
care se aflau în luntre n’au putut fi salvați 
decât numai cinci oameni. Ceilalți au pierit, 
toți în valuri.

Dill București ne vine trista știre 
despre moartea lui Alexandru Dordea, fost 
membru intern al redacțiunei »Tribunei« 
din Sibiiu între anii 1886—1894, iar de 
atunci încoace funcționar al Academei Ro
mâne. înmormântarea a avut loc Mercurea 
trecută în presența unui public număros.

Odihnească în pace 1

Necrolog. In Orăștie a încetat din 
viață Daniil David senator magistratual 
deputat sinodal etc. în al 57 an al vieții, 
înmormântarea a avut loc eri în cimite- 
riul gr. or. din Orăștie. Pe răposatul îl 
deplâng Avram David, paroch ca frate, Dr. 
Cornel David, ca fiu și Aurora David n. 
Balta ca noră.

Promoțiuni. Din Cluj ni-se scrie: 
Sâmbătă 2 Mai st. n., au fost promovați 
la universitatea de aici la gradul de doctor 
în drept d-nii Augustin Pintea, Vaier Po- 
col si Mihai Tirea.

Greva agrară în Italia. Din Roma se 
anunță că în provincia Parma 20,000 de 
țărani s’au pus în grevă. După toate pro
babilitățile greva va dura multă vreme. 
Sunt temeri de ciocniri între greviști și 
armată.

Gleveland pe moarte. Din New-York 
se anunță că fostul președinte al Statelor- 
Unite Cleveland, e bolnav de cancer. Me
dicii așteaptă dintr’un moment într’altul 
un deznodământ fatal.

0 victimă a științei. Din Salzburg se 
anunță că profesorul universitar Low s’a 
urcat Vineri pe muntele Gesberg pentru 
studii geologice. Neîntorcându-se până seara 
a fost înștiințată societatea de salvare, 
care a găsit pe profesor mort într’o pră
pastie cu capul zdrobit.

Erupțiunea vulcanului Etna, care în
cetase, a reînceput. Lava înaintează încet. 
Cutremurile se repetă des, cu deosebite 
intensități. Noaptea trecută a avut Ioc la 
Lubiana un puternic cutremur.

Fraudele din timpul răsboiului ruso- 
japonez. Din Petersburg se anunță că an
cheta în chestia hoțiilor și defraudărilor 
din timpul răsboiului ruso-japonez a fost 
terminată. Comisiunea însărcinată cu acea
stă anchetă a stabilit că funcționarii și 
furnizorii alimentelor din timpul răsboiului, 
au păgubit statul cu sute de ruble. Toți 
funcționarii implicați în această afacere 
vor fi aduși în fața justiției.

Prescrierea dării de apă. Prin acea
sta se provoacă toți proprietarii de casă, 
a se presența cât mai curând cu foaia de 
dare la perceptoratul orășenesc pentru 
prescrierea dării de apă pe anul 1908, 
însă înainte de plătirea quartalului II de 
dare din anul curent este îndatorat a-și 
arăta foaia sus numitului oficiu de dare.

Băile Eforiei din loc se redeschid cu 
ziua de Marți 22 Aprilie (5 Mai) a. c.

Maxi m e.
De La Rochefoucauld.

Mândria are mai multă parte decât 
bunătatea la mustrările pe cari le facem 
acelor cari săvârșesc greșeli, și noi nu le 
facem atât de mult pentru a-i convinge, 
cât pentru a le arăta că noi suntem scu
tiți de greșeli.

*
Interesul vorbește tot felul de limbi, 

joacă tot felul de roluri, chiar și pe acel 
al desinteresatului.

❖
Acei cari se ocupă prea mult cu lu

crurile mici, devin de obiceiu incapabili pen
tru cele mari.

*
Nu suntem niciodată atât de fericiți 

sau nefericiți cum ne închipuim.
*

Sinceritatea este o deschidere a inimei. 
Se'găsește la foarte puțini oameni și aceia 

care se vede de obiceiu nu e decât o fină 
disimulare pentru a câștiga încrederea 
altora.

❖
Adevărul nu face atâta bine în lume, 

cât rău fac aparențele sale, i
*

Dacă este o iubire curată și scutită 
de amestecul celorlalte pasiuni ale noastre, 
e aceia care este ascunsă în fundul inimei 
și pe care noi înșine o nesocotim.

Numărul nostru jubilar.
Ziua aparițiunei numărului ju

bilar al * Gazetei Transilvaniei <■ se 
va face cunoscută jubileului cetitor 
cu opt zile înainte. Observăm, că 
numărul jubilar va fi mult mai volu
minos decât se proiectase la început 
și va cuprinde și numeroase ilu- 
strațiuni.

In urma aceasta ne-am văzut ne- 
voiți a urca puțin prețul numărului 
festiv stabilindu-1 dela 1 Maiu n. pentru 
abonații„Gazetei",cariîncă nu s’au pre- 
notat,cu 8o bani, ear pentru neabonenți 
cu i coroană go bani de exemplar. 
Mărindu-se 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 {80 
bani pentru abonații > Gazetei«), iar 
în România și străinătate 2 coroane 
de exemplar.

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

Glume.
— Am pentru d-ta o partidă exce

lentă, o fată foarte drăguță.
— O! știi d-ta fetele de azi...
— Tocmai că asta nu e tocmai d<_ uzi.

*
într’un salon X., om de litere, laudă 

strașnic pe confratele său Z.
— Mă surprinde, zice unul dintre a- 

zistenti, auzindu-te vorbind astfel, căci Z. 
nu scapă nici un prilej de a te vorbi 
de rău.

— E cu neputință, răspunde X.
Apoi după câteva clipe de tăcere :
— De altfel se poate și aceea ca a- 

mândoi să ne înșelăm.

— Care din doi e mai satisfăcut: 
unul care are un milion de lei sau unul 
care are 12 copii ?

— ?...
— Negreșit că cel din urmă... Căci, 

cel care are un milion, mai vrea unul, pe 
când cel cu duzina de copii nu mai cere 
nici unul!

*
— Ce e echilibrul european?
— Un armistițiu, în timpul căruia se 

consumă prăzile de răsboiu.
*

— Știi sigur că a plecat ?
— Absolut sigur!
— L’ai văzut plecând?
— Nu... dar eri am văzut’o aci pe 

soacră-sa ! *
— Domnișoară, dacă d-ta ai patru 

mere și tatăl d-tale îți mai dă încă patru, 
spune-mi ce ai?

— Durere de stomac.
*

Elena. — Ce te face să crezi că ești 
așa de rău în fotografiile din urmă ?

Victoria. — Fiindcă toate prietenele 
mele îmi cer.

*
O soacră a pornit proces împotriva 

bărbatului fiicei sale...
Președintele. — Profesia d-tale.
Inculpatul, cu vocea stânsă : — Gi

nere !

Bibliografie.
Sub titlul de ^Extaze. a apărut în 

institutul de arte grafice »Minerva« din 
București un volum de poezii alese din 
peanațdistinsei noastre scriitoare brașovene, 
d-na Maria Baiulescu. Acest volum, cam 
cuprinde pe pagina primă un avântat și 
frumos omagiu la adresa înaltei poete Car
men Sylva, e de un format octav mare, 
scris pe 172 pagini și costă 1 cor. 50 bani 
plus porto 10 bani. Se poate procura prin 
librăria »Gazetei« Brașov.

In tipografia și librăria »Aurora« A. 
Todoran din Gherla a apărut: »Buchetul 
monolog după Roderich Benedix de Ena. 
prețul 30 fileri și „Casa fermecată^ come
die într’un act pentru copii, după E. Hajt- 
man, de Elena Fabian, prețul 40 fileri.

Dante „Infernul" traducere în ver
suri de N. Gane. Prețul 3 cor. 50 bani., 
plus 30 bani porto.

„Prin Vraja Dragostei", nuvele d» 
Fosile Pop, editura Minerva. Prețul O. 
1-50 plus 10 fileri porto.

M. Sadoveanu „Vremuri de Bej emit14 
2 cor.

Guy de Maupassant „Povestiri alese 
traduse de M. Sadoveanu. 2 cor.

Octavian Goga „Poezii". 1 cor.
Zaharin Bârsan „Poesii" 1 cor. 50.
Sandu (Aldea) “Cărticica Plugarului*' 

— 50 bani.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 4 Mai. In procesul 

Polonyi-Lengyel, se va aduce astăzi 
seara sentința. Tratările pentru o e- 
ventuală împăcare au fost zadarnice.

At}F3111, 4 Mai. Adunarea de pro
testare a cetățenilor în contra pen
sionării profesorului Surmin a fost 
oprită. Din cauza aceasta s’au încăe- 
rat cetățenii cu poliția. S’au făcut 
mai multe arestări.

Agi’cini, 4 Maiu. Profesorul uni
versitar Manoilovics a fost suspendat 
până la sfârșitul lunei lui Maiu, pen
tru că în calitate de membru al par
tidului sârb, a semnat scrisoarea des 
chisă și declarațiile partidului. In miș- 
area studenților n’a intervenit nici 

o schimbare. Cetățenii independenți 
au organizată eri o serbare de des
părțire în onoarea studenților.

MclbOUrUB, 4 Maiu. Se socotește 
că 10O oameni au pierit din flotila 
de pescari de mărgăritare în urma 
uraganului de zilele trecute. Patruzeci 
de vase de pescuitori au fost distruse 
sau înecate.

Conștantinopol, 4 Maiu. —Prințul 
Trubețcoi, care se decisese să voia 
jeze în Macedonia însărcinat fiind cu 
misiunea de a cunoaște adevărata 
stare a lucrurilor, a sosit aicea îm
preună cu deputatul Maclacow și în 
curând vor pleca în interiorul Turciei.

Salonic, 4 Mai. In cursul săptă- 
mânei trecute au fost omorâți, între 
comunele românești Poroi și Lipoș, 
doi păstori români originari din ace
ste comune. Asasinii nu sunt alții 
decât o bandă grecească, iar cauza e 
că nenorociții martiri erau adepții ide- 
iei naționale.

Londra, 4 Mai. In Alahabat (In
dia) s’a aruncat alaltăeri seara o 
bombă într’o trăsură în care se afla 
o doamnă Kennedy și fiica sa. Bomba 
a făcut explozie și a ucis pe d-ra 
Kennedy și pe vizitiu. Doi trecători 
au fost răniți. Atentatul avea de 
scop omorârea unui funcționar englez, 
Kingsford. Atentatorii credeau că 
acesta se află în trăsură.

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

Loteria de stat a XXVI pentru sco
puri de binefaceri militare, este dotată cu 
câștiguri mari și planul de trageri favora
bil, din care causă, având și scopul uma
nitar în vedere, merită a fi sprijinită. Ter- 
minul tragerei este fixat pe 14 Mai a. c. 
Conține 18390 câștiguri în suma totală de 
o jumătate milion coroane. Un los costă 
4 coroane.
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La Bpsgmfh fi Litera
A- MUREȘIANU Brașov,

n a fiî _

următorele cărți literare dela scriitorii
noștri de valore: Cor.

Alexandrescu : „Versuri și prosă" 1.25
Bolintineanu D.: „Opere compl.u 1-50
Creangă: „Opere complecte" » 1-50
Eminescu: „Literatura poporală" n 1-50

„ „Geniu pustiu“ . . . n 2--
„ „Scrieri politice și li-

terare" ......................... 99 2--
Filimon: „Ciocoii vechi și noi“ Jî 1-50
Hegruzii: „Opere complete" » 1-50
Oddbescu: „Opere complecte" . 1.50
Bratescu Vomești: „Nuvele și

schițe........................ 1-50
Beldiceanu : „Chipuri de la ma-

hala"............................. 1.50
Boureanu: Povestiri din copil.. 71 1-50
Cunțan Maria: „Poezii" . . . 1-25
Ghendi llarie: „Preludii" . . 2 50

„ „ „Fragmente" . . 2-50
Grigorovitza: „Chipuri și graiuri

din Bucovina" . . . T? 2-50
Jodoș Constanța „Frumos" , . n L50
lorga: „Istoria Românilor în

chipuri și icoane" . . 71 2-50
„ „Gânduri si sfaturi" . . jj 1-50
„ „Neamul românesc în Bu-

covina" ........................ 7] D50
„Cuvinte adevărate" . . 2-50

„ „Sate și mănăstiri" , . n 2-5C
losif St. 0. : „Credințe" . . . 1-50
Manolache Holda:................... 77 1-50
lutes Brun: „Moșneagul dela

munte"........................ , 71 1.50
Livescu: Florea Matin" . . . 71

Lecca: „Poezii"......................... 71 1-50
Popp Vasilie: „Domnița viorica" 2-—

„ „ „Rîs și plâns" . 11 1.50
Popovici Aurel: „Vorbe înțelepte" 77 1-50
Petrescu N. Petra : „Ilie Marin" JJ 1-50
Sadoveanu: „Șoimii" .... 71 1-50

„ „Dureri înăbușite" . 71 2--
„ „Crișma lui Moș

Precup" ........................ 71 2-—
„ „Povestiri din răs-

boiu" ......................... n 2--
„ „Aimintirile Căpraru-

lui Ghiorghița" . . . 71 2-—
Delatismana: „100 bazme" . . n 2-50
Gârle an Emilqar:.................... n 1-50
Flamarion: „Tainele cerului" n 1-50
Genlis: „Povestiri morale pentru

tinerime" .... - n 1-50
Sandu Aldea: Iu urma plugului 99 1-50
Scrob Carol: „Rouă și Bruma" Ti 1-50
Scurtu Aurel: „Călăuza stațiuni-

lor balneare . . , . n 2-50
Teodor: „Din viata marinarilor" a 1-50
Paul Augustin: „Intre Someș și

Prut" ........................ 71 1-50
-,Rutenisarea Bucovinei11 . . . 99 3.50
Rosetti: „Intre Capsa și Pălat . 99 2. -

„DRĂGANUL",
institut de credit și economii în Beiuș

Concurs.
Direcțiunea nou înființatului in

stitut de credit și economii „Drăqanul“ 
din Beiuș publică concurs pentru ocu
parea postului de comptabil la acest 
institut.

Beneficiile împreunate cu postul 
susamintit sunt următoarele:

1. Salar anual 1600 cor.
2. Bani de cvartir 400 cor.
3. Tautiemă statutară.
Reflectanții să-și trimită recur

surile până în 15 Main 1908 st n. 
la adresa dlui Dr. loan Ciordaș, di
rectorul institutului, alăturând testi
moniul de maturitate dela cutareva 
școală comercială, atestat de mora
litate și atestat despre aplicarea de 
până acuma.

Postul este a se ocupa momen
tan după provocarea direcțiunei sau 
cel mult până în 1 Iunie 1908.

Beiuș (Belbnyes), 20 Apr. 1908.
Direcțiunea.

Nr. 6980/908 
PUBLICAT1UNE.

Socotelile despre veniteh și Chel- 
tuelile orașului Brasso pe anul 1907 
presentate de comptabilitatea oră
șenească sunt depuse sprfe vedere 
publică și spre esaminare în localul 
de oficiu al comptabilității orășenești 
în sensul § 142 al Art. de L. XXII 
din 1886 dimpreună cu toate docu
mentele de probare precum și cu 
rapoartele date asupra acestor so
coteli de comptabilitate și de comi
sia pentru revisuirea socotelilor.

Depunerea spre vedere publică 
ține 15 zile adecă dela 4 pănă la in
clusive 18 Main 1908.

Această publicare se face cu 
observarea, ca până la 18 .Mai 1908 
îi stă în voe liberă fiecărui conți i- 
buabil a-și face observări asupra a- 
cestor socoteli și a le presenta la 

i acest oficiu.
Brasso, în 29 Aprilie 1908.

(150,1—1.) Magistratul orășânesc.

• •
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Băile minerale vindecătoare din Blopatak 
au efect, deosebit contra Goalelor de stomac, rinichi, ud, mitră, ficat și sp'ină, 
ȘOÎdină reumatism, constipatie, precum șt contra. boalelur, cari se desvoaltă 
din nervositlte. Gura cu renumita apă de beut E'Opatak, urmată după ordi- 
națiunea medicali, împreună cu băi reci și calde, masaj, gimnastica svedică, 
trai dietetic dâ rezultate foarte favorabile. Sesonul băilor dela 15 Maiu pănă 
la 15 Septemvrie. Stațiune de cale ferată Feldioara (Foldvăr) și Sepsi Set.- 
Gyorgy cu comumcațe ieftină de trăsuri. Locuințe și întreținere ieftine și 
elegante. Pentru sesonul prim din 15 Maiu pănă în 15 Iunie și al dodea 
de'a 20 August pănă în 15 Septemvrie se plătește numai jumătate din twxa 
pentru cură și muzică. Locuința cu 50%, întreținerea mult mai ieftină. Apa 
minerală Elopatak ocupă primul rang între apele minerale alcaline ce con
ține alcoloid de ter se folosește și ca doftorie de casă, și e foarte plăcută 
amestecată cu vin sau ca beutură răcoritoare. In străinătate precum ș> în 
țeată se consumă anual mai mult ca un milion de sticle. Locul ae trimitere 
E opatak și în cele mai multe orașe și case de comerciu en-gros.

La dorință se trimit și prospecte franco.
O i b* e c ț b ra ei e a.

II

| La prea înalta poruncă a e Maiest. Sale Apost. c. și r eg. |

A XXVI. LOTERIE îs Stat c. ' r.
psntru scopuri de binefaceri militare.

Ktoteria Mrestia unică în Austria legal concesionată conține flS.3 
câștiguri saa bani gata în suma totală de 513.580 Far.

pruiS"! MOaOO© corone b a si s g a t sl 
( Tragerea urmeză irevocabil în 14 Maiu 1908. Un los costă 4 coicii, |

0 Losuri se capătă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
■ strasse 7. Colectanțî de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 

feraLe, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.
— — ILosurile sc trimit franco. -------- —

Direcția c. r. a loteriei ,
(110.9-10). Secția loteriei de stat.

CP.

kA

Nai câștigat nici odată
la loteria de clasă?

încercați norocul la cea nouă
Colectură principală

JULIUS FRIEDE & Cseb
Brașov, strada Vâirni

Tragerea clasei întâiu a loteriei de clase

2i si 23 ^fiaiu a.
Câștigul principal în cazul cel mai norocos este

I Milion Coroane

36.

reg. ung. este în

c.

eventual 600,000, 400,000, 200,000, 100,000, 90,000, 
80,000, etc. etc.

125,000 losuri — 62,500 câștiguri.

trage cuFse-care al doilea los se 
un câștig. 'W!

Oferim losuri originale pc prețul oficial 

!/j los ’/a l°s l/4 los

și anume: 

Vs los
K 12 — K 6 — K. 3.— K 1'50

Informații și planul oficial trimitem la cerere franco.
Comenzile se efectuiază numai însoțite de cost, sau cu 

rambursa.

TraeerBa clasei I. fleja în 21 și 23 Maia a. c.

1
"1

RSrasov, Tea*#«l Umakii 30.

■ Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
Comande cu promptitudine și acurateța, precum:

WRIIBATE ARTISTICE
tN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SC1INȚĂ,
LITERA TURA SI DIDACTICE'

ST-ATOTTE.

FOI miODICE.
bileteIuT visitA

DI.FKB1TE FORM ATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE Mffl
DUPĂ DORINȚĂ ȘI In colori.

AIWlîîrf’rKB.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
gid, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 

c|JJ Comandele din afară rugăm a le adresa la 
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

ti

N

I

§

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in Iotă- măzimea

TÂW1 COWMALS,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.preturlcurente și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

CA

f?

<2

„Gazeta Transilvanieia cu numeral ă 10 fii cri 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria de pe par ul 
Rudolf și Ia Erbias Nepoții. .

lipografia A. Mureșianu, Brașov.


