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Câne va reuși clădirea statului 
modern ungar?

A avut dreptate deputatul șovi- 
nist Baross când a zis, că epoca în 
care trăim s6 aseamănă cu cea din 
anii 40 ai secolului trecut, de dinainte 
de revoluțiune. Și pe atunci kossu- 
thiștii erau cari au ajuns să aibă o 
influință decizivă în țară și în dietă, 
iar spiritul lor și al conducătorului 
lor să manifesta nnmai în mod agre
siv și începuse să ia o direcție, care 
a și rămas în mod fatal hotărâtoare 
pentru desvoltarea politică și națio
nală în Ungaria și Transilvania.

Ca și înainte cu 60 de ani, kos- 
suthiștii ar vrea și acum să-și arate 
forța, decretând, după deviza sic 
volo sic jubeo, contopirea tuturor po
poarelor Ungariei în unitatea națio
nală și culturală maghiară. Iar Ma- 
nole al lor, meșterul care a luat asu
priși zidirea mănăstirei culture! na
ționale maghiare unitare, contele Ap- 
ponyi, vorbește noilor săi soți despre 
minunile ce le face și are să le 
facă. Obștea maghiară ascultă vorbele 
lui cu gura căscată, zicându-și mic și 
mare : „ăsta-i omul nostru, ăsta are 
să facă ca mai curând decât am 
crede toată Ungaria să fie o casarmă 
maghiară și, încât locuitorii ei nu se 
vor îndeletnici cu esercițiul armelor, 
să fie un mare stabiliment pentru în
vățarea și buchizarea limbei maghiare.

Contele Apponyi, luând cuvântul 
alaltăeri cu ocaziunea desbaterei bud
getului ministeriului de culte și in
strucțiune publică, a formulat, ca teo- 
rist de prima calitate ce este, pro
blema meșteșugului său în modul ur
mător :

„Pe baza libertăței și a egalita
rei de drept și pe lângă păstrarea 
„drepturilor reciproce vreau să com
pletez unitatea națională a statului 
„maghiar și să ridic marea zidire a 
„culturei naționale".

Vorbe umflate și sunătoare cari 
insă nu spun și nu arată nimic alta 
decât realitatea tristă a creerilor bol
navi ai celor ce dirig astăzi destinul 
poporului maghiar, și între cari Ap
ponyi face pe profetul și pe marele 
meșter. Asămănarea întâmplătoare cu 
meșterul Manole din balada mânăsti- 
rei Argeșului, se potrivește de minune 
cu situațiunea reală, ce rezultă din 
acțiunea febrilă artificială a lui Ap
ponyi și soți pentru ridicarea clădirei 
celei „uriașe" a culturei naționale ma
ghiare ; clădire în care să nu mai 
aibă loc decât limba, sentimentul, 
viața și spiritul maghiar.

„Voiu să fac ca instrucțiunea po
porală să fie în toată țara gratuită 
și cultura maghiară să se împartă și 
răspândească pretutindeni pe degeaba 
(Aplause frenetice). Voiu introduce 
școale de repetiție agricole cu limba 
maghiară; voiu reforma pedagogiile în 
spirit curat maghiar; voiu face tot 
pentru păstrarea caracterului națio
nal al societăței maghiare și, pentruca 
să fie trași toți locuitorii țârei de 
orice limbă; în cercul acestei societăți 
(aplauze îndelungate, șimai zgomo

toase); voiu ridica o fortăreață nouă 
pentru națiunea maghiară prin auto
nomia catolică și regularea congruei 
preoților catolici (Eljenuri puternice și 
nesfârșite). Așai dragii mei cu mește- 
gul nostru. Vă voiu arăta cât pot face 
și, ca să vedeți și să cunoașteți și 
mai bine cine sunt, iată vă constat, 
că la 1869 erau preliminate în bud
get pentru resortul cultural numai 
două milioane, pe când în 'budgetul de 
față s’au preliminat pentru acest scop 
nu mai puțin decât optzeci și una’de mi
lioane și toate numai pentruca Ungaria 
cu toți locuitorii ei să fie cu trup și 
suflet maghiară (Aplauze și strigăte de 
eljen delirante, deputății kossuthiști 
s6 dau de-a tumba de bucurie).

Și totuș.i dacă te gândești că 
meșterul Manole a fost și el un mare 
meșter, cum mai mare pe vremile ace
lea nu se afla, dar tot ce zidea cu cal
fele lui de zidar ziua, s6 dărâma noaptea, 
— par’că te apucă mila de atâția bani 
prăpădiți și de atâta muncă zadarnică 
pentru înălțarea clădirei utopice a sta
tului națioual maghiar care din atâtea 
milioane de oameni ar vrea să facă neoa
meni și aceasta la lumina chiar a flacă- 
rei candescente electrice din veacul al 
douăzecelea. Zău te apucă mila de 
atâta aberațiune a unui întreg popor, 
de atâta orbie, șasezeci de ani după 
pățaniile dela 1848/49 !

Ca să nu se mai dărâme noaptea 
ce se zidește ziua, nu rămâne de
cât ca meșterul cu calfele, ce vor ur
ma după cei de azi, să zidească odată 
în zidurile clădirei statului duhul rău 
al șovinismului maghiar.

Audiența lui Andrassy. Un redactor al 
ziarului »Zeit« a avut prilejul unei con
vorbiri cu contele Andrassy, care a fost 
primit alaltăeri în audiență de Maj. Sa. 
Ministrul de interne a declarat, că a rapor
tat monarchului și asupra introducerei vo
tului universal în Ungaria și că proectut 
reformei electorale e gata. Ministrul i-aspus 
apoi că a vorbit împăratului și de cestiunea 
fuziunei partidelor. Același lucru l’a de
clarat contele Andrassy și unui redactor 
al ziarului »Wiener Allgemeine Zeitung*.

Cestiunea universității din Agram. Din 
Agram se anunță că Joi dimineața au în
ceput la universitate, înscrierile pe seme
strul de vară. In cursul zilei s’au înscris 
vre-o 50 studentă sârbi-radicali. La prânz 
a apărut pe tabela universităței o comu
nicare a consiliului universitar, care își 
exprimă speranța, că acest semestru va 
trece în liniște, cu atât mai mult cu cât 
consiliul universitar a luat măsuri pentru 
menținerea autonomiei universităței. In 
baza deciziunei luate în unanimitate de 
cătră toate facultățile, consiliul universitar 
a hotărât să trimită un memoriu guver
nului în cestiunea scoaterei la pensie a 
profesorului Surmin și a suspendărei pro
fesorului Manoilovici. Prin acest memoriu 
se va cere guvernului reintegrarea lui Sur
min și instituirea unei anchete prin auto
ritățile universitare competente în cestiunea 
profesorului Manoilovici. Comitetul central 
al studenților universitari a hotărât ca 
studenții, cari vor să se înscrie la univer
sitate, să nu fie împiedecați.

Partidele germane din Austria și agi
tația studenților. Evenimentele dela univer
sitățile din Graz și Innsbruck au produs 

i în sânul partidelor germane o mare agita
ție. In ședințele ținute Mercuri de liga 
partidelor germane liberale și de partidul 
creștin-social s’au luat rezoluțiuni, cari pă
reau că pecetluesc ruptura între cele două 
partide.

După o știre mai nouă spiritele s’au 
mai calmat. In decursul zilei de Joi, bar. 
Beck a conferit cu șefii partidelor, spu- 
nându-le că în cazul când vor continua 
dezbinările, va fi silit să cheme la putere 
un alt guvern. Această declarație a primu- 
lui-ministru și-a făcut imediat efectul. In 
întrunirea de Joi seară a deputaților 
germani liberali, nu s’a mai vorbit de o 
iminentă separație de creștinii-sociali. Se 
crede, că în cazul când ministrul Beck s’ar 
retrage, ar veni un regim clerical care nu 
poate fi parlamentar. Afară de aceasta dez
binarea între germani nu poate 11 de folos 
nici cauzei cehe. In consfătuirea partidului 
german, un deputat din Bohemia s’ar fi 
exprimat: »Intâiu națiunea, apoi libertatea*.

Hands off! lui Apponyi.
Sub acest titlu „Secolul" din București dela 

3 Mai v. publică, un entrefilet, care nu mai are 
lipsă de comentar. Eatăl:

Hands off! — a strigat Viena prim- 
ministrului englez Gladstone, când acesta 
vroia să se amestece în afacerile interne 
alo Bosniei și Herțegovinei.

Hands off! — trebue să strigăm a- 
cum cu toții contelui Apponyi, ministru de 
culte și de instrucțiune al Ungariei, care 
a primit patronagiul și prezidenția de o- 
noare a societății maghiare din București 
Sfântul Ștefan, adresând acestei societăți o 
scrisoare publică prin care face apologia 
maghiarizării și promite a veghia și a în
griji de școlile maghiare din București.

Contele Apponyi face acest act în ca
litate de ministru de instrucțiune al unui 
stat vecin, cu care România are raporturi 
normale, deși Românii din acest stat sunt 
persecutați, învățătorii lor izgoniți cu jan
darmii din școli, școlile românești sunt ma
ghiarizate sau închise.

Deputatul Dr. V. Lucaciu a arătat în 
ședința de Marți a camerei ungare, cât de 
tolerant este statul român față de maghia
rii din România, cari primesc dela guver
nul ungar subvenții de peste 400.000 co
roane anual peutru școlile maghiare din 
București.

Această toleranță a noastră are însă 
o limită. Nu este permis contelui Apponyi 
să facă act oficial din protectoratul său 
asupra școlilor maghiare din România, și 
nu-i este permis d-sale ca ministru de in
strucțiune, să primească în mod ostentativ 
președinția de onoare a unei asociații cul
turale politice, ale cărei tendințe nedeslușite 
încă nu pot fi în interesul statului român.

Iar acei maghiari din București, cari 
au recurs la protectoratul și la presidenția 
de onoare a contelui Apponyi, au comis o 
gravă indelicatefă în contra sentimentului 
public al Românilor, indelicateță care poate 
avea urmări grele pentru dânșii.

Ce ar zice contele Apponyi, dacă d. 
Spiru Haret, ministru al instrucțiunei în 
România, ar primi prezidenția de onoare 
a Asociației Culturale (Astra) din Sibiiu și 
protectoratul școlilor române din Sibiiu?

Nu-i așa, că în 24 ore ar desființa 
Asociația, ar închide cu jandarmii școlilo 
și ar deschide o acțiune diplomatică în 
contra României ?

Suntem noi săraci sau nu, 
și ce ne lipsește?

ii.

Datoria băncilor noastre este alta de
cât crearea fondului milelor și a fondurilor 
de binefacere. Scopul lor ar trebui să fie: 
punerea în valoare a avuțiilor naționale și 
desvoltarea economică a poporului nostru 

pe toate terenele de activitate, iar nu 
de a încuraja și înlesni emigrațiunea pe
ste nouă țări și nouă mări, ci de a-i ocupa 
productiv pe oamenii la ei acasă, în satele 
și la vetrele lor. Trăim în epoca răscum
părărilor de tot felul. O bună ocazie ar fi 
pentru comune și bănci, să ajute espro- 
prierea și răscumpărarea bunurilor allo- 
diale de prin comunele noastre foste urba- 
riale, pentru parcelare ori ca avere comu
nală, ca să nu rămână cui strein în casa 
Românului. Ocaziune se oferă destulă deex. 
la punerea în tăiere a codrilor vechi secu
lari, ajunși, indiferent pe ce cale, în mâna 
străinilor — după proverbul vechiu: „Ta- 
ieți copacul de pe pământul meu, că dacă nu 
»ți-l tai eu«, și „Pământul e al meu șipo- 
mul e al tău*.  De ex. stăruitoarea și harT 
nica corn. Vlădeni (Făgăraș) care trage din 
America anual între 50—60.000 cor. n’ar 
fi lucru mare și dificil, ca să între în toc
meală cu orașul Brașov, care și-a vândut 
și desfăcut deja Curia (Curtea nobilitară) 
și hanul din comună, să-i vândă comunei 
și cele 5—600 jug. de pădure ce mai po
sede acolo pentru a o izlăzui și face lo
curi de hrană pentru locuitorii atât de 
strâmtorați din acea comună. Pădurea acea 
alodială a fost cumpărată de municipiul 
Brașov la 1594 de la familia românească 
Ch. Furcă, moștenitoarea familiei Mailat 
din comună, pe 3000 de taleri, cele de la 
Bran și Zârnești pentru 50,000 zloți în 1615. 
Deci rescumpărarea lor de bănci ori co
mune ar fi de dorit din punct de vedere 
românesc și local, și locuitorii și-ar res- 
cumpăra pământurile de hrană în 5—6 ani 
de zile și ar prospera mai bine acasă de-> 
cât duși în America. Și tocmai în Vlădeni 
neuitatul notar Zorea ne-a arătat tuturor, 
ce minuni se pot face și realiza cu ță
ranul nostru pe terenul economic și cul
tural până și în comunele cele mai sărace ! 
Universitatea săsească și cele 7 județe 
și-au dat în tăiere pădurile lor de pe Lotru. 
Marii noștri economi de vite și vinarii no
ștri oieri*  de pe la Reșinari, Seliște, Po
iana și comunele lor cele bogate, cari au 
pierdut pășunatul ieftin pe moșiile statu
lui și mănăstirilor din România, Turcia, 
Basarabia, acum ar avea ocaziunea cea mai 
binevenită, ca ajutați de băncile noastre 
după ce streinul și-a tăiat pomul și copa
cul lui, să între și ele în tratative și să-și 
răscumpere munții lor să-și creeze ele pen
tru vecie pășunile acasă și în munții lor 
proprii, întru cât nu șe pot pășuna să se re
zerve de pădure comunală împădurindu-le 
din nou.

In schimb vedem că câte un notărășel 
strein ungur ori jidan sau și român pripășit 
prin comune vinde pe mai nimic pădurile 
seculare ale comunelor și moșnenilor no
ștri nu numai lemnul, ci și pământul de 
uric, pentru nimica toată la Evrei ori la 
stat, și nimeni nu ridică o voce contra lor, 
nici în adunările municipale, nici la guvern 
din partea comunelor vecine ori a condu
cătorilor băncilor noastre — cazurile dela 
Cârțișoarea, Arpașui-de-jos, Boita, de pe la 
Hațeg, etc. etc. care n’a știut nimeni 
do ele?...

De altfel cât de mult se interesează 
și conducătorii, directorii și conziliile de 
administrație ale băncilor noastre de afa
cerile noastre economice, fie-ne permis a 
reproduce un singur caz. Din o mare și 
importantă lucrare economică, care cu
prinde toato ramurile noastre de produc- 
țiune și bogăție națională, s’au vândut 
anual de 3—4 ani de câte 50 coroane cărți 
— în anul 1907 — numai pentru 25 co’- 
roane. Dintr’o carte foarte importantă pen
tru descurcarea și elucidarea lucrurilor și 
raporturilor economice vechi și noi, înti
tulată » Politica agrară la Românii care 
a dat multora »mură în gură*  cum se 
zice, din 5 (cinci) exemplare trimise în 
Transilvania, în 2 ani nu s’a vândut nici 
un singur exemplar !!

Noi suntem săraci, săraci,săraci! Dar 
dacă erau de subscris nouă acțiuni, sau de 
înființat nouă bănci de concurență fio în 
satele cele mai obscure, săreau sutele de 
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mii din pământ. Vadă ori și cine ce sumă 
ating cifrele la fondurile culturale și de 
binefacere trecute în evidență la fie-care 
bancă în parte, dar alăturea și dividen
dele și jetoanele lor.

Noi suntem săraci, săraci, săraci.
Ion do pe Văcarea.

Desbaterea budgetului 
ministrului de culte.

In ședințele de alaltăieri ale dietei a 
rostit ministrul Apponyi un discurs mai 
lung, în care a atins toate cestiunile cari 
aparțin resortului său. Dela început declară 
că nu poate fi mulțumit cu progresele rea- 
lisate pe terenul instrucțiunei publice și că 
nimeni în locul său nu poate fi mulțumit. 
Totuși să nu fim prea pesimiști, căci sunt 
speranțe ca succesive statul să fie pus în 
stare, de-a putea aduce jertfe tot mai mari. 
Un progres totuși s’a făcut. Decând a a- 
juns în fruntea ministeriului de culte, ac
tualul budget este al treilea și arată deja 
o creștere de 31 milioane față de budgetul 
anului 1904 și succesiv se va urca, pentru 
a putea face față tuturor recerințelor.

Apponyi arată apoi pozițiile mai im
portante din budget. Pentru întregirea sa- 
larelor invățătorești 10.000 de comune s’au 
adresat cu rugări S’au rezolvat 8400. Ne
rezolvate au rămas 1600 rugări. Nici ace
ste nu se vor rezolva în mod păgubitor 
pentru comunele respective. E semn îm
bucurător, că comunele deja pe acum re
curg la ajutorul statului și nu așteaptă 
până la 1910. Speră că instinctul de viață 
va fi mai puternic în dascăli, decât agita
ția ce se face din anumite părți cu lozinca: 
nu dăm școlile. Nu vrem școala nimănui, 
nici nu ne atingem de rasa cuiva, ci vrem 
să învețe fiecare cetățean ungurește.

Pentru învățarea în măsură tot mai 
maro a limbei maghiare în școalele nema
ghiare’ s’au elaborat deja planuri și îndru
mări. Aceste au fost trimise forurilor bise
ricești pentru opinare. Speră că ele vor avea 
efectul dorit și că acolo unde e bunăvoință, 
scopul urmărit de lege va fi ajuns. Acolo 
însă, unde nu e bunăvoință, se vor validita 
urmările stabilite în lege, Pentru ca învă
țătorii confesionali să progrese tot mai 
mult în limba maghiară, s’au dat instrc- 
țiuni ca îndeosebi ultimul an cu al pedagogi
ilor să se țină prelegeri separate din limba 
maghiară,s’a dispus deschiderea unor cursuri 
de vară pentru învățători în Cluj, Arad, 
și Baja, unde vor fi primiți câte 30 învăță
tori de tot gratuit, iar câte 20 pe clieîtu- 
elile lor, ca să-și poată însuși limba ma
ghiară. >Ce salutară mișcare s’a pornit în 
direcțiunea aceasta și acolo, unde nu ne-am 
așteptat — zice Apponyi — ne dovedește 
ultima întrunire a învățătorilor din comi
tatul Brașov, unde s’a dat un premiu pen
tru stabilirea celui mai bun metod practic 
în ce privește instrucția în limba maghiară*.  
(E vorba de premiul d-lui A. Bârseanu 
anunțat în recenta conferență a învățăto
rilor ținută în Brașov. — N. Red.)

Continuând Apponyi, anunță, că în 
zilele următoare va prezenta proiectul 
despre învățământul gratuit. Nici cu pro
iectul despre școlile economice de repetiție 
nu va întârzia. Preparandiile le va scoate 
de sub controlul inspectorilor școlari și va 
înființa o instituțiune separată pentru acest 
scop. L’a încredințat pe Benedek Elek cu 
scrierea unei cărți pentru școalele ne
maghiare. Cartea va fi scrisă in spirit pa
triotic. Va îngriji ca și în școlile de re
petiție să se validiteze punctul de vedere 
maghiar. Respectează autonomia universi
tății și va griji ca în școalele civile să se 
pună mai mare pond pe instrucția prac
tică. In privința școaleior medii, promite 
că se va îngriji de profesori cu pregătiri 
corespunzătoare, înființând și în Cluj o 
instituțiune analoagă colegiului Eotvos din 
Budapesta.

Apponyi s’a mai ocupat și cu regu- 
larea salariilor instructoarelor dela școlile 
froebeliane și a profesorilor dela școalele 
medii, pe care o pune în vedere pentru 
anul viitor.

In ce privește cestiunile bisericești, 
va promova în mod gradat și pe cale legis- 
latorică, desvoltarea articolului XX din anul 
1848. Lucrările privitoare la autonomia bi- 
sericei catolice sunt aproape gata. Prin 
aceasta autonomie națiunea este întărită 
față de orice atac.

Expunerile lui Apponyi au fost în
tâmpinate cu aplauze, facândui-se mari 
ovațiuni.

*
După Apponyi a vorbit la budgetul 

instrucțiunei publice și deputatul naționa
list Aurel Vlad, căreia i-a replicat Appo
nyi, desmințind afirmația sa că unor preoți 
gr. or. li-s’a refuzat întregirea congruei pe 
cuvânt că n’ar fi votat cu guvernul. A mai 

vorbit apoi și deputatul Coriolan Bredi- 
ceanu, care între altele a esclamat. »Cred 
că pentru Asociațiunea Română ministrul 
n’a dat nici un ban*.  Ministrul Apponyi a 
răspuns : »De sigur că nu*.  Viue apro
bări pe băncile majorităței).

Vești din România.
București, 8 Mai 1908.

Armata activă a României s’a mai 
mărit permanentizându-se și al 3 lea bata
lion al fiecărui regiment de infanterie, ba
talionul teritorial sau al dorobanților cu 
schimbul. Prin noul buget însă s’au mai 
creat câte-va corpuri noi: regimente și ba
talioane și anume:

Regimentul al 35-lea de infanterie din 
Constanța (al 36-lea se va crea prin bu
getul anului viitor), al 13-lea regiment de 
artilerie, al 12 de călărași, un regiment de 
escortă de jandarmi călări, 1-ul și al 4-lea 
batalion de pioneri, un batalion de ponto- 
nieri și unul de geniu. Toate aceste noui 
corpuri se vor prezenta Vineri la 9 Maiu 
la Palatul regal, unde li-se vor sfinți dra- 
pelurile, cari apoi le vor fi încredințate de 
însuși Suveranul.

*
De mult se tot simte nevoia unui 

observator astronomic în București și de 
multă vreme se tot proiectează înființarea 
lui, acum însă, s’au luat dispozițiuni ca 
proectul să fie adus la îndeplinire. Con
strucția lui se va face la Filaret pe tere
nul în parte ocupat de institutul Meteoro
logic. S’au comandat deja în străinătate 
două mari lunete și alte aparate necesare 
unei instalațiuni cu totul moderne. O mare 
lunetă cu obiectivul de 16 c. m. a fost dă
ruită observatorului de d-1 Eugeniu Ca- 
rada.

*
Luni Sfântul Sinod a ținut a doua 

ședință sub președința S. S. Mitropolitului 
primat, fiind de față și d-1 Haret, minis
trul cultelor și instrucțiunii publice, iar 
membrii toți, afară de episcopul Pimcn al 
Dunării de jos, care a rămas în dieceză ca 
să salute pe Suverani în călătoria Lor pe 
Dunăre.

Intre alte chestiuni s’a discutat și 
acea, foarte însemnată, dacă se pol și tre
buie să se facă rugăciuni pentru copii 
morii înainte de botes. S’a adus apoi la cu
noștința venerabilei adunări darul pe care 
l’a făcut un preot bucovinean, niște »Aca- 
tiste*,  cari sunt 17 poezii, ce se rostesc 
împotriva ciumei, holerei, filoxerei viilor*  
etc. Acest volum-manuscris a fost trimis 
Academiei Române.

♦
Marți Suveranii României împreună 

cu micii Principi au sosit la Tulcea, unde 
M. Regele, împreună cu Principele Carol, 
au coborât pe uscat, au intrat în oraș, fă- 
cându-li-se o entuziastă primire din partea 
tuturor autorităților și a unui public nu- 
măros. Au luat parte Ja un Te-Deum în 
catedrală, au vizitat biserica rusească și 
monumentul comemorativ pentru roanexa- 
rea Dobrogei, unde s’a luat și o fotografie.

Marți după prânz la ora 3 yachtul 
regal trebuia să sosească la Sulina, unde 
printre altele Suveranul e așteptat de două 
cuirasate ale unei misiuni rusești, trimisă 
să salute pe regele Carol în numele Țaru
lui Nicolae. Dela Sulina Suveranii vor porni 
înapoi pe Dunăre în sus poate împreună 
cu Principii Moștenitori, cari odată cu MM. 
LL. Regele și Regina, Joi, la ’8 Maiu, vor 
trebui să între în București spre a fi. de 
fată la serbările co se pregătosc pentru 
ziua de Sâmbătă, 10 Maiu.

In zilele de 9 și 10 Mai se va ține 
concurs între toate școlile secundare de 
băieți din Capitală pentru jocul românesc 
>0ina“. Școala biruitoare își va trimite 
apoi echipa sa la Iași, unde va avea loc 
concursul hotărâtor, în ziua sfinților împă
rați Constantin și Elena, luând parte încă 
câte-va școli secundare din țară și anume: 
Școala normală (pedagogică) din Câmpu
lung, liceul Petru și Pavel din Ploești, li
ceul din Botoșani și gimnasiul din Brăila. 
Atât pe părinții elevilor cât și pe public 
în general îi interesează mult aceste con
cursuri. Pentru elevi însă ele sunt prile
juri de mari biruințe sau înfrângeri.

*
Căldura înăbușitoare, care s’a lăsat 

în întreaga țară în ultimele zile ale lui 
Aprilie și cele dintâi ale lunei Mai au înce
put să scadă Duminecă după amiazî, când 
a început un vânt puternic, care a adus 
și ploaie — mai multă pentru Moldova și 
Dobrogea, mai puțină în Muntenia și foarte 
puțină pentru coborârea temperaturei din 
capitală. Totuși căldura acum e suporta
bilă atât pentru orășan. cât și pentru mun

citorul de câmp, care în urma ploii, multă- 
puțină, își poate lucra mai bine pământul.

Viile sunt pănă acum favorizate de 
timp, gândacii cari se arătaseră în timpul 
din urmă prin Dealul-Mare în deosebi, au 
dispărut în sfârșit. Pentru acest an se pre
vede o frumoasă recoltă.

M.

Cronici din afară.
Partidul socialist și elementele înain

tate ale celorlalte partide din Prusia au 
prilej de nouă luptă pentru a câștiga teren 
ideilor democratice. Sunt alegerile pentru 
dieta prusiană, care e întocmită după un 
sistem electoral cu trei colegii, medieval; 
o dietă de clasă.

Socialismul și democrația prusiană 
luptă să dea Prusiei o dietă, care să fie ca
pabilă să introducă sufragiul universal, în
locuind sistemul electoral existent pe care 
însu-și Bismark îl numea »col mai mize
rabil*.

*
O expoziție de mult pregătită s’a des

chis zilele trecute la Londra prin contri
buție franceză și engleză. Ea a fost des
chisă do prințul de Gallos, fiind la deschi
derea ei 123.000 de persoane. Din neferi
cire la deschidere timpul a fost ploios. 
S’au rostit cuvinte de mulțumire pentru 
concursul dat de poporul Francez și fru
moase cuvinte dintr’o parte și dintr’alta 
pentru solidaritatea și prietenia dintre cele 
două popoare puternice și înaintate.

K<

Maximilian Harden, publicistul ger
man care a dat la iveală scandaloasa și 
urâta cestiune a Moltkismului, păcat care 
nu se știe dacă nu bântuie și în alte țări 
prin »aristocrația« acestor vremuri — Har
den a făcut de curând multe și interesante 
destăinuiri în afacerea, pe care o cunoaște 
de aproape justiția germană, poporul Ger
man și lumea întreagă.

»Am făcut totul, zicea Harden, pen
tru ca să rezolv cestiunea, în tăcere. Dacă 
prințul de Eulenburg s’ar fi îndepărtat în 
1906 din orice politică și dacă prietenul 
său francez și-ar fi căutat alte părți de
părtate ale pământului drept câmp al ac
tivității sale diplomatice, eu ași fi oprit 
campania mea. Pe acest din urmă om îl 
ținteam în primul rând. Atunci n’ar fi fost 
nici — un scandal.

»Nu e vina mea, dacă lucrurile au 
luat . o altă întorsătură. Adversarii mei 
mi-au judecat moderația și rezerva într’un 
mod greșit. Au crezut, că eu n’am nici o 
probă. Chiar în fața Camerei corecționale 
eu am accentuat rezerva apărătorului meu 
Bernstein. Era cea din urmă încercare a- 
ceasta. N’au voit ca ea să triumfe spre bi
nele lor. Acum e prea târziu. Buba trebuie 
să spargă. Dacă nu va ajunge cuțitul, se 
va arde rana vie. E o încercare grea, dar 
Germania a suportat-o cu hotărâre. Si alte 
țări și-au avut scandalurile, și au ieșit cu
rate și întărite.

«împăratul e cel dintâi, care a inter
venit și prințul de coroană o acela care 
l’a sfătuit să intervină*.

O grozavă furtună s’a deslănțuit zi
lele acestea în Rusia sud-vestică și cen
trală. Toate apele din această regiune s’au 
revărsat, transformând șesurilo în niște 
lacuri fără margini, îndeosebi prin Rusia 
Mică (Ukraina). A pătruns, devastând, apa 
prin orașele Gamei, Kalunga, Kiel și Mos
cova unde revărsarea a început în noap
tea Paștilor inundând și înecând toată 
partea de jos, unde apa a distrus atâtea 
fabrici și a pătruns în cele mai multe bi
serici. Populația își căuta refugiu pe co- 
perișurile clădirilor. Mai bine de 40.000 de 
suflete au rămas fără pâne și fără adăpost, 
iar pagubele produse de inundație, numai 
în Moscova trec do 100 milioane de lei, 
De multe dintre sate nici nu se mai știe, 
iar semănăturile în ținuturi întregi au fost 
nimicite. Bietul popor, după ce a suferit 
de foamete în atâtea rânduri si după ce a 
trebuit să îndure atâtea în timpul din ur
mă, trebuie acum din nou să se aștepte la 
zile de foamete.

*
In patru zile, în urma unor discuțiuni 

în adevăr aprinse, Duma rusească a votat 
bugetul ințerior pe 1908—1909. Mai mulți 
oratori au vorbit în numele tuturor par
tidelor și fracțiunilor, declarându-se împo
triva politicei interne a ministrului Stoli- 
pin, care nu vrea să ușureze populația de 
regimul stărilor de asediu și represiunilor 
polițienești de tot felini, dând rândul re
formelor de atâta vreme anunțate și atât 
de mult așteptate de populația imperiului. 
Membrii Dumei s’au arătat apoi și mai în
tărâtați când la atâtea acuzațiuni și cereri 

drepte li s’a răspuns agresiv de ajutorul 
ministrului și nu de însuși ministrul de 
interne.

Cu tot răsboiul anglo-boer, destul do 
costisitor, finanțele Angliei sunt azi din 
noii în deplin i înflorire. Mai multe refor
me și legi, între cari și legea pensiunilor 
pentru bătrâni o probează aceasta. Dar 
asta mai probează și umanitarismul și în- 
nălțimea de idei, cari formează atmosfera 
de acțiune a guvernului englez. După le
gea întocmită de ministerul de finanțe al 
Angliei, Asquith, toți bătrânii cari au cel 
puțin 70 de ani și n’au mai mult de 650 
lei, venit anual, vor primi o pensie de 
325 lei pe an. Legea va fi de bună seamă 
votată. Ideile umanitare franceze de mult 
cer această reformă, care e până acum în 
stare de proect, dar parlamentul francez 
în care se rostesc prea lungi și prea multe 
discursuri (alese în același timp) nu s’a 
putut până acum ocupa de el.

Adunarea reprezentanței comunale.
Eri și alaltăeri reprezentanța comu

nală a orașului Brașov a fost întrunită în 
adunare generală, luâid mai multe hotă
râri importante, dintre cari relevăm ur
mătoarele ;

Primul punct dela ordinea zilei a fost 
petiția membrului Dr. Flechtenmacher și 
soți de-a se anula conclusul din 13 De
cemvrie 1905 referitor la adnexarea obligată 
a tuturor closetelor la rețeaua canalisării. 
După o desbatere mai lungă, s’a primit cu 
65 voturi contra 38 propunerea membrului 
Dr. Karl Lurtz, ca representanța orașului 
să transpună petiliunea d-lor Flechtenma
cher și soți magistratului, care în anul 1911 
să pună această cestiune din nou la ordi
nea z lei. Dr. Lurtz și-a motivat propunerea 
între altele cu faptul, că având proprieta
rii do casă un timp de 5 ani la dispoziție, 
pentru adnexarea obligată a closetelor ca
selor lor la rețeaua canalizării, să se lase 
să treacă 3 ani, în care timp toți se vor 
putea convinge despre modul cum va func
ționa canalizarea. In anul 1911, adecă cu 
doi ani înainte de expirarea celor 5 ani, 
se poate apoi reveni asupra concluzului.

Al doilea punct dela ordinea zilei a 
fost petițiunea d-lui Flechtenmacher și soți 
de-a se face o reprezentațiune cătră înal
tul minister în contra neașteptatei și repen- 
tinei urcări a dării de case. Se știe adecă 
că direcțiunea de finanțe din Brașov a ur
cat darea de casă pentru proprietarii de 
case cu 100 și mai multe procente, decât 
au fasionat proprietarii. După o desbatere 
mai lungă s’a primit propunerea, ca să se 
prezente ministrului un memorand, în care 
să se arete, că oricât de îndreptățită ar fi 
urcarea, ea cade greu în sarcina popora- 
țiunei orașului, chiar acuma când are de 
suportat sarcini atât de grele cum sunt 
cele în legătură cu canalizarea și pavarea 
orașului.

Dintre celelalte hotărâri mai relevăm 
următoarele : Se decide a se da în arendă 
pe timp de 15 ani locuitorilor din Stupini 
pământurile orașului din Stupini. S.tuparii 
au oferit o arendă anuală de 45,000 cor. 
Teritoriul arendat trece peste 12,000 po
goane.

Otelul > Coroana*  a fost dat în arendă 
firmei Czell.

S’a primit raportul comisiunei repre- 
sentanței orașului privitor la împărțirea 
în clase a funcționarilor orașului Brașov. 
Acest raport l’am publicat în unul din 
numerii trecuți.

La desbaterile ședințelor reprezentan
ței orașului au luat parte și numeroși mem
brii români, între cari d-nii I. Lengeru, 
Vlaicu, Dr. Maniu, G. Navrea și alții.

ȘTIRILE ZILEI.
— 9 Maiu v.

Afacerea tricolorului din Brașov. Pre
cum suntem informați, direcțiunile gim
naziului și a școalei comerciale sup. ro
mâne din Brașov au terminat eri cerce
tarea în afacerea depunerii cununii cu tri
color pe mormântul lui Andreiu Mure- 
șianu. Raportul despre fasiunile elevilor și 
despre hotărârile conferenței profesorale, 
ținută eri după amiazi, se va așterne con- 
sistorului din Sibiiu spre luare la cunoș
tință și aprobare.

Festivitățile jubilare din Viena. Din 
Viena se anunță, că Maj. Sa Monarchul a 
făcut să se comunice președintelui comit, 
de org. a jubileului, că împreună cu toți 
principii va apare Ia serbările jubilare în 
loja imperială la 12 Iulie.

»Wiener Algemeine Zeitung*  scrie 
că în cercurile bine informate se declară 
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că se poate considera ca lucru sigur că 
împăratul va vizita expoziția din Praga, 
înainte de a pleca la Ischl. Intre 15—20 
Iunie, împăratul va pleca la Ischl prin 
Praga. Vizitarea expoziției va dura o oră 
și jumătate. La expoziție nu i-se va face 
o primire oficială. După vizitarea expozi
ției monarchul va pleca cu un tren spe
cial la Ischl. Va avea loc cu acest prilej 
o defilare impozantă a armatei. E lucru 
stabilit că alocuțiunea cu acest prilej nu 
va fi ținută de prințul moștenitor Francisc 
Ferdinand, ci de ministrul de războiu 
SchBnaich.

Deshaterea hudgetară în dieta ungară 
se va termina probabil în ședința de Luni. 
Dieta va lua vacanțe pe la mijlocul lunei 
viitoare până la 10 — 15 Septemvrie.

ProGese cu grămada contra fleputa- 
■țîlor Slovaci. In ziua de 7 Iulie se vor 
pertracta deodată 7 procese pentru agita
țiune în contra deputatului slovac Dr. M. 
Ivanka. «Agitația*  ar fi comis’o cu prilejul 
vorbirilor ținute la alegeri. Un alt proces 
se va desbate curând la Rdzsahegy, in
tentat tot pentru agitație, în contra altui 
deputat slovac: Francisc Skicsak, care ar 
3 agitat Ia o adunare electorală din Iab- 
lonka. Sunt citați 50 martori.

*) Comunicatul magistratului orașului Brașov.

Necrolog. Iu Lipou a încetat din viață 
în 18 Maiu n. a. c. protopopul-paroch gr. 
cat. rom. Alexandru Nuțiu după un morb 
greu în anul 71 al vieții și al 45-lea al 
preoției și fericitei sale căsătorii. înmor
mântarea a avut loc în 20 Maiu n. Pe de
functul îl deplâng soția Etelca Nuțiu nasc. 
Geran, număroși fii, fiice, surori, nepoți, 
nepoate și alte rudenii.

Odihnească în pace I

Dr. Lucaciu la Roma. Sub acest titlu 
cetim în «Voința Națională*  din București 
la rubrica >Dela Românii de afară*  ur
mătoarele :

«Din Budapesta se dezminte știrea 
publicată de unele ziare din Capitală, că 
părintele Dr. Vasile Lucaciu se va duce, 
în fruntea unei delegațiuni la Roma, spre 
a ruga pe Papa ca să nu aprobe proiectul 
de lege asupra autonomiei catolicilor din 
Ungaria. E adevărat că Dr. Lucaciu va 
merge la Roma, în capul (? — Unde ar 
rămânea atunci Episcopul? — Red. »Gaz.<) 
unui convoiu de pelerini, dar — după cum 
se asigură — călătoria aceasta n’are nimic 
a face cu politica și nu e de loc în legă
tură cu legea autonomiei, pe care Papa a 
aprobat’o de mult.*

Defilarea trupelor din garnizoana Bu
curești în ziua de 10 Mai se va face după 
următoarea ordine oficial stabilită :

A. S. R. Principele Ferdinand al Ro
mâniei, general de divizie, comandantul 
corpului al II lea de armată și inspector 
general al cavaleriei. Statul-major al cor
pului al Il-lea de armată, sub comanda 
colonelului Aurel Dumitrescu. Oficerii în 
activitate fără trupă și oficerii de rezervă. 
Școala militară de infanterie, comandată 
de d-1 colonel Gardescu. Școala militară 
de artilerie și geniu comandată de d-I co
lonel Eremia Grigorescu. Institutul medico- 
militar. Școala de poduri și șosele.

D-1 general Coandă, comandantul di
viziei a 4-a de infanterie și statul său 
major. Batalionul al 2-lea de vânători 
«Regina Elisaveta*,  comandat de maiorul 
Stratilescu. Batalionul al 6-lea de vânători, 
comandat de maiorul Teodorescu.

Generalul Al. Gheorghin, comandantul 
brigădei a 8-a de infanterie. Regimentul 
al 6-lea de infanterie, «Mihai Viteazu*,  co
mandat de Iocotenentul-colonel Simionescu. 
Regimentul Ilfov, Nr. 21, comandat de co
lonel Solacolu. Regimentul (nou înființat) 
al 35-lea de infanterie, comandat de colo
nelul Bunescu. Cele patru batalioane de 
pioneri și batalionul secțiunii drumului de 
fer. Divizionul pompierilor, comandat de 
căpitanul Urlățeanu.

Generalul Boteanu, comandantul for- 
tăreței București și statul său major. Ba
talionul de geniu și de fortăreață. Al doi
lea regiment de artilerio de cetate, co
mandat de Iocotenentul-colonel Petrescu.

Generalul V. P. Năsturel, comandan
tul brigăzii a doua de artilerie. Regimentul 
al 2-lea de artilerie, comandat de colo
nelul Valvoreanu. Regimentul 10 de arti
lerio, comandat de colonelul Costescu. Re
gimentul al 13-lea de artilerie comandat 
de colonelul Rujinski. Diviziunea artileriei 
de munte.

Comandanții brigăzilor de călărași și 
roșiori. Regimentul 4 de roșiori «Princi
pesa Maria*,  comandat de colonelul Basa- 
rabescu. Regimentul al 3-lea de călărași, 
comandat de colonelul Braboveanu și Re
gimentul jandarmilor călări.

Căiți oprite. Ministrul de comerciu a 
interzis distribuțiunea prin postă a calen

darului pe anul 1907 și cartea întitulată 
«Martirii*  de Constanța Hodoș, ambele 
editate de imprimeria «Minerva*  din Bu
curești.

•
Maghiari de 5 pițule. '.Ziarele ma

ghiare publică statistica maghiarizărilor de 
nume din anut 1907 și relevă cu regret 
că ele au dat înapoi în acest an. In anul 
1906 și-au schimbat numele 2955 indivizi, 
iar în anul 1907 numai 2627, adecă cu 
328 mai puțin. Cei cari și-au câștigat me
rite întru convertirea la neamul lui Arpad 
sunt directorii mai multor școaie, între 
cari directorul gimnazial Hollosi din Stri- 
goniu, Dr. Bârdos din Pannonhalom, Lang 
Mihaly din Arad, Scherer Sandor din Baja 
și Pap Szilârd din Vesprim, cărora ziarele 
maghiare le aduc cele mai profunde mul
țumiri în numele ideii de stat maghiar. 
Intre cei cari s’au lăpădat de numele lor 
strămoșesc se găsesc și 43 indivizi gr. cat. 
și 59 gr. or. Majoritatea a dat’o ca și în 
trecut neamul lui Israil cu 1409 convertiți.

0 faptă nobilă. Ni-se scrie : Onoratul 
domn Ioane Rus și stimabila sa doamnă 
Maria Copil fostul învățător al Cistelecului, 
iar de prezent locuitor în comuna Sion- 
faleului (comit. Turda Arieș) fiind pensio
nat, au cumpărat pe sama S. noastre bi
serici gr. cat. a Sionfaleului un rând de 
vestminte sacre cu toate aparținătoarele 
în preț de 90 cor. Bunul Dumnezeu săi 
răsplătească fapta nobilă ca din când în 
când să aibă tot mai mulți imitatori. — 
S i o n f a 1 e u, 19 Maiu 1908. Cu toată stima 
Alexandru Gajea preot gr. cat. local.

Aviz. Cartea Metodul fonomimic 
aplicat la învățarea cetitului și scrisului 
românesc a apărut și zilele acestea s’a 
trimis tuturor învățătorilor, cari au pre- 
numerat’o de mai înainte. Dacă careva 
dintre prenumeranți nu ar fi primit’o, să 
o reclame la oficiul postai. De aici înainte 
cartea se poate procura dela subscrisul, 
pe lângă prețul de 2 cor, plus spesele de 
postă. Viștea de jos, (Alsdvist, corn. Fă
găraș) 5/10 1908. George B. Boieriu direc
tor școlar.

Poștă atacată de țigani. Din Sibiiuse 
anunță că șeful de poștă Haschard a lost 
atacat pe drum lângă Ladamoș de o ceată 
de țigani, care a încercat să prade poșta. 
Poștașul s’a apărat trăgând un foc de re
volver. Jandarmii vestiți prin telefon' au 
sosit imediat la fața locului arestând pe 
țigani.

Un milionar împușcat de fiul său. Din 
New-York se anunță, că multimilionarul 
Sterry a fost împușcat de cătră fiul său 
pe când se afla în camera sa de lucru. 
După comiterea acestei crime tânărul 
Sterry s’a sinucis.

Canalizarea orașului Brașov.
(Instrucțiune.*)

— Urmare. —

Diametrul unui asemenea conduct nu 
poate fi mai mic de 10 cm. Conducte, în 
care se varsă țevi cadențe, de cari sunt 
legate mai mult de patru umblători, trebuo 
să aibă un diametru de cel puțin 15 cm. 
Dacă se întrunesc mai multe conducte în- 
tr’unul, atunci mărimea diametrală se orien
tează după cantitatea apei ce trebue să 
treacă prin conduct, și trebue să fie de 15 
până la 20 cm.

Țevile cadențe, adecă acele țevi cari 
se află în internul edificiilor și conduc ver
tical până jos la conductele fundamentale, 
au să fie făcute de fer turnat. Pentru țe
vile cadențe dela umblătorile cu clotorit 
de apă să se folosească țevi de fier tur
nat de greutate mijlocie cu lărgime dia
metrală de cel puțin 100 mm. (10 cm.); 
(în courantele de prețuri ale firmei 1. B. 
Liric sunt indicate sub numirea țevi de 
drainage); de recomandat se recomandă 
însă folosirea de țevi cu diametru de 125 
mm. (12'/2cm.) pentru-că oferă o garantă 
mai mare contra eventualelor astupări.

De sine se ’nțelege, că se pot folosi 
și țevi cu diametru și mai mare, ba chiar 
și așa de mari cum sunt țevile conducte
lor fundamentale, mai departe se pot fo
losi țevi de fier turnat în stare bună sau 
țevi cadențe de lut glazurat folosite la um
blători. Așadară și țevi, pe cari le-au folo
sit proprietarii și până acuma. Pentru apele 
de spălat din cuină, precum și pentru 
odăile de spălat și pentru cele de scaldă 
îndatinate sunt suficiente țevile de fier 
turnat ușoare (în courantul de prețuri sus 
citat acoste țevi sunt indicate sub numi
rea de țevi de scurs.)

Cea mai mică mărime diametrală ad
misibilă este de 2‘/2 țoii englezești = 62'5 

mm.; decât acestea sunt mai recomanda
bile țevile cu diametru de 3 țoii englezești 
= 75 mm. pentru că nu se astupă așa 
de ușor.

Pentru cuine de spălat, țevile trebue 
să aibă un diametru de cel puțin 75 mm.

Toate țevile de scurgere din cuine, 
din cuinele de spălat, din odăile de scaldă 
etc. — pentru a împedeca ieșirea gazuri- 
lor din canale — trebue să fie provăzute 
cu o închisoare de apă, închisoarea numită 
a mirosurilor (Syphon), care să nu să poată 
nici mișca nici scoate dela locul său, după 
placul fiecăruia.

Fiindcă în multe case, mai cu samă 
unde se află deja ghiocuri pentru apaducte, 
odăi de baie, cuine de spălat, etc. se află 
deja conducte de scurgere, dar acestea au 
numai o închisoare, care se poate scoate 
dela locul său, iar prin aceasta nu numai 
că nu împiedecă, dar chiar promovează 
intrarea gazurilor din canale în încăperile 
edificiului.

De aceea atragem atențiunea proprie
tarilor de case, să aibă grije a schimba 
aceste închisori trecătoare cu syphonuri 
fixe, pentrucă altmintrea gazurile din ca
nal vor străbate prin încăperile casei și 
încăperile vor deveni nefolosibile; aseme
nea facem atent pe proprietarii de case, să 
nu facă canaturi pentru scurgerea apelor 
do fântână și a celor din pământ, aflătoare 
în pimnițe, să nu le facă, zic, fără a pro- 
vedoa canalul de scurgere cu susatinsa în
chisoare de apă, sau cu 'închisoarea mi
rosurilor.

Asemenea îndrumăm .pe proprietarii 
de case, ca conductele pentru scoaterea 
apelor din fântânile ce le au prin pivnițe 
pentru concentrarea apelor de pisteală, să 
nu le facă fără a le provedea cu sus indi
cata închisoare de apă adecă închisoarea 
mirosurilor.

(Va urma).

Numărul nostru jubilar.
Ziua aparițiunei numărului ju

bilar al > Gazetei Transilvaniei*  se 
va face cunoscută publicului Cetitor 
în curând. — Observăm, că nu
mărul jubilar va fi mult mai volu
minos decât se proiectase la început 
și va cuprinde și număroase ilu- 
strațiuni.

Prețul numărului jubilar e sta
bilit pentru Austro-Ungaria cu i 
coroană și go bani, ear pentru Ro
mânia și străinătate cu.? coroane (sau 
2 Lei go bani) de exemplar.

Mărindu-se ediția suntem în pozi- 
țiune de a primi abonamente în 
tot timpul până la aparițiune.

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

Donațiune.
Pentru școala de bucătărie, ce este a 

se înființa în Brașov, donăm în amintirea 
iubitei noastre mume, respective soacre, a 
doamnei lulia Fabrilius, fostă soție.de fi
zic al orașului Brașov, suma de 50 cor.

Brașov, 18/5 1908.
Dr. August și Marie Fabrilius.

Pentru donațiunea de mai sus, venim 
a aduce și pe această cale mulțămita noa
stră ferbinte și a ruga totdeodată pe onor, 
public a ne sprijini cu contribuiri benevole 
îa înființarea acestei școale de bucătărie 
destinată pentru binele public.

Brașov, 20/5 1908.
Reuniunea menagerelor (Hatts- 

frauenverein) din Brașov.

ULTIME ȘTIRI.
Viena, 22 Maiu. Eri a avut loc 

la ministerul de externe o conferință 
a miniștrilor comuni a Austro-Unga- 
riei. La ordinea zilei a fost ridicarea 
salariilor ofițerilor și chestia convocă- 
rei delegațiilor. Cele petrecute în con
siliu au dovedit că diferențele ce e- 
sistă în chostia bugetului militar și a 
delegaților nu sunt de uatură a pro
voca îngrijorări. Primul-ministru un
gar Wekerle s’a exprimat astfel față 

de un grup de ziariști : „Puteți scrie 
că în toate punctele s’a stabilit o per
fectă înțelegere. Numai în chestia de- 
legațiunilor nuu s’a luat încă o ho
tărâre".

Viena, 22 Maitî. „Wiener Allge- 
meine Zeitung" află din sursă bine 
informată că conferința miniștrilor co
muni ai Austro-Ungariei a stabilit ur
mătoarele : In budgetul comun pe 
1909 s’a introdus ridicarea soldelor 
ofițerești. In ce privește ridicarea a- 
cestor solde pe 1908 e prevăzut ca 
termen luna Octomvre. In bugetul pe 
1909 sunt prevăzute 7 milioane co
roane pentru ridicarea soldei și îmbu
nătățirea întreținerei soldaților.

Galați, 22 Maiu. Se știe că împă
ratul Rusiei a trimis la Sulina vasele 
„Sinope" și „Donavit" ca să salute 
pe regele Carol în numele său. Re
gele a însărcinat pe prințul Carol, ca 
în numele său, să întoarcă vizita o- 
fițerilor de pe vaporul Sinope ca o 
vedetă. Prințul Carol s’a transportat 
pe vaporul „Sinope" și a fost primit 
cu onorurile speciale datorite unui 
prinț de casă regală. Pe bord, prin
țul Carol s’a întreținut cu ofițerii, iar 
la plecare a fost salutat cu salve de 
runuri și cu toate onorurile regula
mentare. Prințul Carol a fost foarte 
emoționat căci aceasta e prima oară 
când a avut o calitate oficială și când 
a fost primit cu onoruri superioare și 
salutat cu salve de tunuri.

Diverse.
Statura suveranelor europene. Pu

țini vor fi știind că aproape toate suvera
nele din Europa sunt mai înalte de sta
tură ca bărbații lor. împăratul Germaniei 
e numai cu puțin mai mic decât împără
teasa. Țarul Rusiei e mititel pe lângă ța- 
revna. Regele Italiei abia ajunge până la 
umerii reginei Elena, iar regina Spaniei în
trece pe Aifonso III cu o jumătate de cap. 
Regele Danemarcei, despre care nu se 
poate spune că e mic de statură, e cu câți- 
ma centimetri mai mic decât soția lui, care 
e foarte înaltă. Numai doi suverani euro
peni se pot lăuda că sunt mai înalți de
cât soțiile lor. Aceștia sunt regele Norve
giei și principele Muntenegrului.

Glumă. — Nicu: Bine frate, auzi-și 
că în săptămâna trecută arsese o parte 
din pădurile Timișului de sus și focul trecu 
încă peste graniță la noi?

Ionel; Ei și cum trecu ? Asta n’o pot 
crede.

Nicu: Ce, ești smintit!
Ionel; Bine frate 1 Dar i-a fost per

mis să treacă granița fără pașaport?

Bibliografie.
Întâia Maiu romanță pentru voce și 

pian de G. FI. Freșmereanu, dedicată d-nei 
Elena Dr. I. Mețianu. Prețul 1 cor. (Lei 
1'20) plus 10 bani porto.

Imn festiv și Hora dela Plevna co
ruri mixte de G. FI. Freșmereanu. Prețul 
1 cor. plus porto 10 bani.

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

Wălliscliliof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr 
Lahmann — cu toate întocm rile moderne 
ale therapiei fisicale și dietetice; ’/2 orâ 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: Ma- 
r i a -E n z e n s d o r f bei Wien.

Cu des’ușiri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta
bilimentului :

Dr. Marius Sturza.
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Banca Națională a României.
S i i ii a t i u îs e somară,

c t i -v : .
J80413771 Reser.metal, aur 91542433[ 
133595000 „ Trate aur 37854000(
Argint și diverse monede .... 
Portofoliu Român și străin.
*lmpr. contra efec. publice 7943400| 

„ „ „ în cont-corent 170869811
Fonduri publice................................
Efectele fondului de reservă . . .
Efect, fond, de amort, imob. și mater. 
Imobile................................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie . 
Chelțueli de Administrațiune . . .
Depozite libere .... ...
Conturi 
Conturi

19OS
26 Aprilie 3 Maiu

1

401 884 434

I.

»

n

n

curente 
de valori

a s 1
Capital...........................................
Fond de rezervă...........................
Fondul amortis. irnob. și material 
Bilete de Bancă în circulațiune . 
Dobânzi și beneficii diverse . .
Depozite de retras......................
Conturi curente...........................

Scomptul 5%
* Dobânda 5'Au/„— - - f A I u

Biblioteca music al ăi
Moțe pentru voce și piano.
Vidu : Au apărut în Tipografia diece

zană din Arad următoarele: „Ne- 
gruța", cor mixt cu soli de Te- 
nor-Sopran. Prețul 1 cor. 50 fi- 
leri (2 Lei).
„Coasa", melodie poporală. Pre
lucrare și armon’zare. Prețul 
60 fileri.
„Logojana" pentru o voce și 
pian. Prețul 1 cor. 50 fii.
„Presto deal"... Cor mixt cu

»

n

400.849 251

NOUL OTEL

■r- „CONTINENTAL" -»»
proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 

strada Castelului, Brașov,

se va deschide peste câteva zile.

X % 
%

if'

12.000,000
24.850,121

3.664.810
257.522,030

1.274,467
105 355,279

404.666 707

soli compus pe motive din mu
zica poporală rom. Prețul 1 cor. 
50 fileri.

T.Lugojanu •. „Cântări bisericești" pentru 
slujbe ocaziouale din Molit- 
velnic (Evhologiu) ș. a. Pre
țul 8 coroane.

„ „De ducă"... Cor bărbătesc, 
pe motiv poporal. Prețul 1 
coroană.

Se pot procura prin librăiia „Gazetei 
Transilvaniei", Brașov.

r>

EDUARD LEXEN 
Tînich.îg'iu si instalator, 

brașov, Strada lungă Nr. 29.
Arangiat cu cele mai nouă mașini.

Se recomandă pentru executarea lucrărilor de instalații de 
gaz, apă și canalizări, odăi de baie, aranjament de bucătării și 
așezarea de closete, apărate de îngheț.

Bare asortinionl Sa articole Ha tinicteerie ile lot felul.
Reparaturi prompt. Prețuri solide.

BSff" Vizitarea stabilimentului se admite bucuros la orice 
timp, fără ea vizitatori să fie constrânși de a cumpăia.

Experiența practică în streinătate: de mai mulți ani ga-

X
X
X
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X
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X
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X
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Plecarea șl sosirea trenurilor Oe slat rag. ung. îa Brașoi.
Valabil din 1 Main st n. și până în 1 Oct st n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-46 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 in. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7’30 min. sera.
IV. Tr. accel. p. Ai ad la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora. 3-20

II. Trenul mixt la orele 12-00 m.
III. Trenul accel. la ora 2’19 min.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. - Tren mixt la 6rele 7-47 sâra. *

*) (care circulă numai la Predeal'.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk 
și Ciuc-Ghimes:

de pers, la ora 5.15 min. dim.*  
mixt la ora 8'41 min. a. m.*  
de per. la ora 3-05 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda';.
IV. Tren de pers, la frele 7 00 m. sâra.*

(*  au legătură numai la Szepszi-Szt.-Gj orgy).
Dels Brașov la Zernesci (gara Bartoliuaoiu)

I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 4 15 min. p. m. 

III. Tren mixt la ora 9 46 sera.

I. Trenul
II. Trenul 

II-I. Trenul

II.
III.
IV.

m. dim.
p. m.
p. m.

Cel mai elegant otel clin Brașov.
Patruzeci odăi.
Lumină electrică.
Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat cu cel mas elegant 
și modern confort și e situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului.

167,2-10.
jEiîfc

nil'

De vânzare.
0 711*317 cu difere mar-

JJldVdlW furi, ce să află 
la un sat, în loc foarte bun, cu da- 
ravcre ; nuală de 20—22000 cor. este 
imed'at da vânzare uin causa altor 
în tie prinderi.

Informații se pot lua dela ad- 
miristrațiunea „Gazetei14.

16%1. 6.

ANOCIURI
(kserțiwi și reci.)

swnt a se adresa subscrisei 
ftdrreisBssiratisfinî. In casui 
Mâcârss coi anunciu mai mul? 
ss ©dsită se face soădăment 
isar® 'fresca su cât publicarea 
a© facs mas de maSte-cH.

Atairdstr. „Gazetei Trans.' 
•OSCOXX3EX3EXX3EXXX

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
Trenul de persone la ora 7’12 dim. 
Tr. accel. peste Clușiu la 6.2-09 m. p. m 
Trenul mixt la ora 8'50 min. sera.

Dela Bucurescî la Brașov:
Tren, de pers, la ora 7'28 min. dim;n 

(numai dela Predea').
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m. 
Trenul mixt, la ora 9’18 min. sera.

GEORGE BUCĂ. 

CROITOR DE BĂRBAȚI, 
ESrașov, Strada orfanilor &’r. 7.

Recomandă On. public atelierul său de croitorie bărbătească 
pentru confecționarea de haine bărbătești după ultima 
modă, cum și uniforme pentru Ștudenți.

Asemenea se află în prăvălia mea un asortiment bogat 

de stofe moderne prima calitate 
ce3 desemsmri moderne.

Cu o praxă de mai multi ani în branșa aceasta pe piața 
Brașovului sunt în stare a satisface cerințelor celor mai pre
tențioase, atât în croială modernă și lucrare solidă.

Apelând la sprijinul On. public semnez
Cu toată stima

(i4i,«-.o.) George Bască-
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I.

II.

III.
IV.
Dela Bereczk Kezdi-Qșorheiu și Ciuc-Gliimes

I.

li. 
HI. 
IV.

la Brarov:
Trenul de persone la ora. 8.16 m. dim/ 

(are legătură cu Ciuc-Sereday
Trenul de pers, la ora 1’59 m.p. m.*  
Trenul mixt, la 6ra 6'33 m. sera.*)  
Tren mixt, la orele 10-08 m. sera.

(*  au legătură cu Ciuc G-yimes).
Dela Zernesoi la Brașov (gir. Bartolemeiu. 

I.
II.

Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.
Trenul mixt la ora 139 min. p. m.

III. Tren mixt la ora. 7 07 sera.
Notă. începând cu I Iunie întră îa orculațiune trenul direct Arad Budapesta și trenul accelerat 

de dimineață Brajov-Budapesta.

. r

o

La suforiuțo ia rinichi și beșicâ. Suuoriora oricărei w minoralo. 
PLĂCUTĂ, FUȚIN ACRIȘORĂ. FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 

ACID CARBONIC.
«le®sH>'S'e sajpă ele anasă răcoritoare. 

Rscorctan! ată de medici. Reccmtndată de medici,
Are efect efcelent ca njiă «Ee cură la suferința de liniohi, beșică,

' catar cronic de linichî, formațiuni de peatră și boale catarale de 
forrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarcior: 

I irecția băilor SUSCHONG în Buziaș.
—~~ ■--u. '_______ r.-'- - -

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


