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Din causa sfintelor sărbători, Constantin 
și Elena, și înălțarea Domnului, ziarul nu va 
apare pănă Vineri sara.

Timeo Danaos...
Cel mai nou proiect de iege,5 cu 

care contele Apponyi vrea să feri
cească țara, este acela prezentat în 
ședința de eri a camerei privitor la 
gratuitatea instrucțiunei poporale. Sus- 
țiitorii școalelor noastre poporale fac 
sfor țări să-și poată susținea și în 
viitor școaiele, ear poporul documen
tează un mare simț de jertfă ară- 
tându-se înclinat cu dragă inimă de 
ai sprijini în nobila lor intențiune. 
Când nentru școaiele noastre confe
sionale, am putea zice pentru cea 
mai mare parte din ele, taxele șco
lare și așa nu sunt nici decum esa- 
gerate, ele formează un venit de căpe
tenie prin care se ajută susținerea.

Apponyi vine acum și vrea să-i 
scape de toate grijile de felul acesta, 
dar în proiectul său de lege, despre 
care vorbim, ia dispozițiuni, cari în 
privința materială sunt foarte asu
pritoare pentru școaiele elementare 
confesionale și totodată gravaminoase 
pentru autonomia bisericilor.

Este o împrejurare care pentru 
apreciarea instrucțiunilor finale ale 
ministrului de culte și instrucțiune pu- 
b'ică cade foarte greu în cumpănă. 
S6 constată, că ministrul într’o Ges
tiune vitală ca aceasta nici că s’a 
gândit măcar să- consulte părerile 
asupra cuprinsului proiectului delege 
fie și numai a unei singure confesiu
ni, deși praxa de mai naiute era alta 
și cu toate că legea dela 1848 re
clamă categoric, ca ori ce afacere care 
atinge bisericile autonome să se re
zolve de guvern cerând părerea au
torităților lor superioare și in înțele
gere cu ele.

Introducerea gratuităței învăță
mântului se referă numai la școaiele
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Scrisori — cătră mai muiți.
— A doua scrisoare. —

— Fine. —

Da, frate dragă, la.constatările astea 
am voit să ajung, Ia constatări binișor 
opuse cu ale tale. Da, căci în multe fraze 
bajocoritoare ale tale, eu simțesc ura ne
dreaptă a »teologului« asupra «juristului®. 
Simțesc dorul (sau adierea aripei frânte?) 
tulbure de întoarcere la natura primitivă 
dela «mesele decai'enea« și «mustețe tunse 
pe englezește«... ’

Asta-i un păcat al multor băieți buni 
do altfel. Ei văd în masa de cafenea, în 
veșmântul mai estetic, în mișcările mai 
mlădioase, în pletele tunse cu grijă — un 
snobism, o prăpădire. Ei nu pot înțelege, 
că acestea isvoresc din un simț mai de
licat pentru forme, pentru înfățișare, și 
n’au a face nimic cu stricăciunea sufle
tească. Jn adevăr păcat de ironiile tale — 
pentru cari și tu vei li socotit între de
clasați.

îmi dau însă capul, că toți aceștia 
s’ar simți foarte rău dacă ai' trebui să 
înceapă, iarăși traiul sătesc — cum și-l 
închipue Goga în cea mai nouă poezie !

Firește o scuză aveți și voi. Netă- 1 

comunale și confesionale. Ear încât i 
pentru școaiele înființate de societăți I 
și de particulari la ele nu se referă 
legea. Dar acestea n’au nici dreptul de 
a recurge la vre-o despăgubire din 
partea statului. Este foarte slab și 
problematic ceea-ce promite proiectul 
de lege comunelor și confesiunilor 
pentru pierderea venitelor încuviin
țate până acuma, de lege și este foarte 
minimală taxa de înscriere, de maxi-; 
mum cincizeci bani, a căreia încasare 
e singura care se permite în viitor 
susțiitoriior de scoale confesionale.

Ministrul susține în motivare, că 
după statistică din 3,153,763 copiii obli
gați a cerceta școala numai 2,507,916 
o cercetează, adecă numai 79’5°/0, pe 
când 645.820 copii sunt lipsiți de ori 
ce instrucțiune. Faptul acesta îl atri- 
bue împrejurărei că susțiitorii de 
scoale sunt îndreptățiți după lege a 
încasa taxe școlare (didactru) și că 
după lege mai sunt prescrise și alte 
taxe. In anul școlar 1904—5 au in
trat în total ca taxe școlare 2,422.222 
coroane.

Din suma aceasta se vine o parte 
nu neînsemnată și pe școaiele române | 
confesionale. Dar suma ce-o arată mi
nistrul în motivare e socotită prea 
jos, după ce e știut, că contribuirile 
la noi s6 fac în partea cea mai mare • 
nu în bani, ci în cereale. j

Starea aceasta o află ministrul 
nemai suportabila.

Scopul lui e vădit. Să slăbească 
și mai mult venitele școalelor noastre 
pentru ca aceste să fie dearândul con
strânse. vrând nevrând, ca sau să s6 ! 
arunce în brațele statului, sau să sS 
desființeze pe sine însă-le. In alte îm
prejurări, când statui ar fi ca egală 
considerația la interesele de viață ale 
școalelor și ale culturei noastre, gra
tuitatea învățământului așa cum vrea 
s’o esecute Apponyi ar fi un sprijin j 
numai spre binele desvoltărei lor; în 
circumstanțele de azi însă în toate'
găduit, cele 4°/0, cei cari au știut să iee 
și dela unii și dela ceilalți ce-i bun, zău 
nu-s multi. Apoi clasa întâia cu clasa a 
treia, teologii cu juriștii au fost totdeauna 
în o ceartă neîmpăcată. Orice avem unii, 
pentru ceilalți era o temă de batjocură, 
fără de concesii, orbiș. Sunt nedrepți amân
două părțile.

Vedeți numai ce-i rău în celălalt. Voi 
primitivii, cari aflați adevărată plăcere nu
mai în cetania înainte a literaturii, vedeți 
numai sufletul gol, și rachetele de vorbă 
în însușirile «aristocraților®. |

Îmi aduc aminte de războiul latent 
ce se purta sub aceste devize mai cu 
seamă între studențimea română din Bu
dapesta. Acolo bântue o adevărată manie ; 
de «aristocrat® și nearistocrat®, ceia ce 
este egal cu >iurist« și »teolog« din alte 
părți. Dar pe cât am putut observa, eu 
n’am găsit mai multă deosebire între unii 
și alții, decât că unii își fac chefurile în 
locuri mai scumpe, ceilalți în locuri mai 
ieftine...

*
La dreptul vorbind, drăgă P. toată 

discuția noastră e o zamă lungă fără de 
nici un rost. Mi-se pare totul este o chestie 
de parale și de cultură socială. Nimic mai 
mult.

Da, da, neajunsul cel mare vine de 
aci. Avem o parte de tineri, — teologii, ca 
noțiune — cari au o cultură sufletească 
frumușică, insă le lipsește cultura- socială. . 

părțile unde ne învârtim ne întâmpină 
admonițiunea străbună: Timeo Da- 
naos c.t dona ferentes /

f

La jubileul „Gazetei".
Iubite d-le Director și 
Onorată- Redcicțiune!

Subscrișii, recunoscători meritelor 
neperitoare ale „Gazetei Transilvaniei" 
întru apărarea nestrămutată a inte
reselor culturale și politice ale nea
mului românesc, ne asociam cu toată 
dragostea și sinceritatea la sărbăto
rirea jubileului de 70 ani a „Gazetei" 
dela esistența sa.

Cu pietate ne aducem aminte de 
bărbații valoroși, cari au aprins și 
nutrit focul iubirei de neam, au răs
pândit lumină în orizonturi largi prin 
organul de publicitate, totdeauna a- 
preciat și iubit, — „Gazeta Transil
vaniei".

Laudă și venerațiune conducăto
rului actual de lung șir de ani : Dom
nului Dr. Aurel Mureșianu ! Laudă și 
recunoștință redactorilor iscusiți, cari 
duc mai departe și rodnic munca ne- 
uitaților antecesori!

„Gazeta" fiind totdeauna expre- 
siunea fidelă a siințămintelor și gân- 
direi neaoșe românești, a devenit 
parte integrantă și esențială în sufle
tul etic al neamului românesc.

Dorim și cerem dela Dumnezeu 
ca și în viitor, î*n  timpuri neprevăzut 
de lungi, să vieze „Gazeta" tot întă- 
rindu-se, urmând a fi tot mai falnic 
și nestrămutat sentinela fidelă a lim- 
bei, legei și drepturilor neamului ro
mânesc în evoluțiunea avântului său 
de progres și întărire!

Des, la 21 Maiu st. n. 1908.
loan V.’elle Iprotopop, Dr. Teodor Mi- 

hati, Dr. Alesandru Cheresteș, Georgiu Gra- 
dovin, Dr. loan Cherecheș advocat. Dr. Liviu 
ttlicșa, Simeon Pusa director de bancă, Du
mitru Baican, Paul Huza, Dr. Clemente Barbu,

li avem apoi pe ceilalți — turiștii, tot ca I par excellence cultura maghiară. Aceasta 
noțiune tipică — pe cei cu rafinată cul
tură socială, Insă fără de cultură- sufle
tească. Unii au o fire dreaptă însă n’au 
șolduri mlădioase; ceilalți — invers.

Să-mi crezi, toate neînțelegerile, toate 
relele, de aci vin. Vin mai cu seamă că 
cei dintâi nu vreau să înțeleagă, cât de 
indispensabilă, cât de importantă este cul
tura socială, cu toate chițibușurile ci.

Sau, în cele din urmă, toate neînțe
legerile vin de acolo, că aristocrații inte
lectuali băieți serioși și băieți de societate 
în acelaș timp, sunt, așa de puțini. Ce să 
faci, asta nu-i vina noastră.

Pe acești aristocrați intelectuali am 
voit să-i iau puțin în apărare, îți mărtu
risesc sincer. In discuția ce s’a pornit nu-i 
iertat să-i jignim cu un singur cuvânt. 
Iar apărarea să nu mi-o iau în de rău. 
Trebuia s’o fac acuma când la noi cuvântul 
a devenit un cuvânt urât.

Dragă frate noi n’avem aristocrați, 
n’avem nici plutofcrați, cum unii cred ; 
avem numai câțiva «feciori de bani gata®, 
— și de mofturi gata!

*

Cu ce mai am de spus voi sfârși iute, 
dragă P.

Iți dau toată dreptatea, câtă se poate 
da, în chestia inolipsiroi de «cultura străină 
și primejdioasă®, dacă sub aceasta înțelegi 

Augustin Pintea, loan Moldovan, Dr. Vasiio 
Pop, loan Anoăn, Mihail loano/iciu, Gregorio 
Sîndean, Dragutin Ciupe, Aurel Papiu preot, 
loan Bacociu învăț., tlicolae Chifor învăț.

*
Prea Sânția Sa Episcopul Caran

sebeșului Nicofae Popea ne trimite 
zece coroane pentru numărul jubilar 
al „Gazetei".

*
Budapesta, 29 Maiu 1908, — Ală

turând douăzeci de coroane pentru 
spesele numărului jubilar, Vă rog să 
primiți sincerile mele felicitări cu oca-, 
ziunea jubileului „Gazetei", căreia îi 
poftesc prosperare și în viitor.

Dr. Titus Babeș

învățământul gratuit în școaiele pri
mare. Ministrul Apponyi a depus în ședința 
de eri pe biroul camerei proiectul de lege 
privitor la învățământul gratuit în școaiele 
primare. Prin void proiect se șterge didac- 
irul. In schimb comunele și confesiunile, 
cari susțin școli, vor primi despăgubiri din 
partea statului. Ministrul Apponyi speră-, 
că prin noua lege numărul elevilor obli
gați să cerceteze școala, șe va înmulți. In 
aceiași ședință Apponyi a prezentat un' 
proiect privitor la înființarea școalelor de’ 
repetiție agronomice pentru tinerii între 
13 și 15 ani.

Oare cu ce vor avea să răsplătească , 
școaiele noastre confesionale marea «bine
facere® a nobilului conte ?

RllSÎa Ș! România. Marele ziar german 
«Vossische Zeitung® primește din Bucir- 
rești următoarele: In cercurile politice de.' 
aici a făcut o mare impresie, că împăratul 
Rusiei a salutat printr’un trimis special pe*  
regele Carol, cu prilejul călătoriei acestuia ‘ 
pe Dunăre, pe când Austro-Ungaria n’a a- 
vut aceiași atenție, deși yactul regelui a- ' 
tinseso în călătoria lui și Ungaria Dar și 
altmintrelea se înmulțesc semnele, că în 
timpul din urmă, relațiile dintre Rusia și 
România au devenit deosebit de jcordiale. 
Primirea strălucită făcută de curând la 
Petersburg pereche! princiare române, pre
cum si cuvintele foarte călduroase din 
toastul regelui pentru Țar, sunt dovezi 
neîndoioase despre schimbarea ce se pe
trece. In legătură cu aceasta merită a li , 

că ezistă în numele 
nu din munca cla- '

o temă, care trece

cultură străină, numind-o mediu, am ca->. 
racterizat-o, cred, în scrisoarea de eri. Că 
viața socială maghiară se distinge prin o 
concepție de viață, care n’are nici un Dum
nezeu, nu e de mirat. Clasa mijlocie a 
Maghiarilor este un amestec de cele mai 
felurite rasse, fără trecut pe acest pământ, • 
venituri de pe timpul absolutismului. Oa
menii aceștia au crezut că ei împlinesc o ’ 
opera de civilizare în o țară barbară. Pe 
acești nimic nu-i leagă mai adânc de cei 
mai de jos. Ei cred, 
sfânt al culturei. iar 
selor de jos.

Decât aceasta-i
deja în domeniul d-lor Tăslăuanu-Popovici. 
Noi să ne mulțumim a ‘constata spirtul 
ușuratic, nepăsător al acestei societăți șî 
a căuta dacă acest mediu înâdevăr e peri
culos pentru noi ?

Eu îl aflu în cea mai mare măsură, 
ca și tino. 11 aflu, pentrucă noi n’avem fi
rea ovreului de-a trece prin imoralitate 
(senzul larg) cum ai trece cu degetul prin 
o flacără do lumânare. Noi, dacă atingem 
mocirla cu un picior, numai decât ne cu
fundăm până în gât. — N’avem nici firea . 
studentului german. La noi tinerețe bohemă ■> 
odată începută nici când nu mai vrea să se ■ , 
gate, necum să-i urmeze o serioasă viață 
de bărbat, ca la germani.

Ce zici, am nimerit?
*

Naeh.fi
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roținută declarația regelui, că legătura re
țelei ferate române și sârbești prin con
struirea liniei Dunăre-Adriatica e un fapt 
hotărât. Aceasta e o dovadă, că în această 
cestiune, România s’a dat de partea state

lor cari sunt pentru construirea liniei fe
rate transversale balcanice ca o contraba
lansare a căiei ferate sandjacale austriaco. 
Aceasta nu înseamnă de loc o schimbare 
în direcția generală a politicei României, 
cî. numai năzuința acestei țări de a deveni 
pe cât se poate independentă economicește 
și a deschide pentru produsele sale noui 
căi de export pe apă.

Drumul de uscat spre țorile apusene 
duce din România numai prin Austro-Un- 
garia, care din pricina asta poate exercita, 
în anumite împrejurări, o puternică pre
siune economică asupra României. Corcu- 
rile conducătoare din București cred că și 
din acest motiv, pentru România e de im
portanță a-și deschide căi noui la mare, 
prin cari România ar li pusă în stare să-și 
reguleze relațiile ei economice cu Austria 
pe temeiul egalităței depline.

Monumentul dala Cinci Biserici. Mo
numentul ridicat de orașul Cinci Biserici, 
în onoarea soldaților lui Napoleon, a lost 
desvălit Duminecă cu mare solemnitate în 
prezența reprezentantului republicei fran
ceze. A fost de față secretarul de stat 
Franț Bolgar, reprezentantul guvernului 
unguresc, iar guvernul francez a fost re
prezentat prin vicontele Fonteuay. Corul 
din Cinci Biserici a intonat »Marseilleza« 
și «Doi Grenadiri®. Publicul a cântat îm
preună cu corul. Reprezentantul guvernu
lui francez a fost apoi salutat în limba 
franceză. Vicontele Fontenay și-a expri
mat regretul, că ambasadorul Crozier este 
împiedicat din cauză de boală să participe 
Ia această, solemnitate. S’a dat apoi citire 
discursului pe care numitul urma să-l ro
stească, dacă ar fi putut asista. In acest 
discurs se aduc mulțumiri orașului Cinci 
Biserici și Ungariei pentru monumentul 
acesta, ridicat în amintirea soldaților fran
cezi. Franța a fost în totdeauna în rela- 
țîuni strânse de prietenie cu Ungaria. Maio
rul Girard, în numele ministrului de răz- 
b.oiu al Franței, Piquart, a depus o co
roană pe monumentul soldaților, s’au mai 
depus coroane și din partea președintelui 
Failures, etc. A urmat în fine un banchet. 
Seara orașul a fost frumos luminat.

Sporirea activității bandelor în Mace
donia. După știrile ce sosesc din Macedo- 
nia, se constată pe toată linia o sporire a 
numărului și, prin urmare, a activității 
bandelor grecești. In timpurile din urmă 
nouă și numeroase bando au năvălit din 
Grecia în Epir, în Albania și în Macedonia. 
Cuvântul de ordine al tutulor antarților 
este: grecizarea Românilor, ori distrugerea 
lor până la cel din urmă individ. De ase
menea se constată un spor, deș; nu tocmai 
atâta de simțitor, și în activitatea bande
lor bulgărești.

Cronici politice.
București. 1 Iunie n. 1908.

Pe câmpul luptelor politico e liniște. 
Din vreme în vreme se lucrează pe alo- 
curea la întărituri, la cucerirea unor noui 
posițiuni și la întărirealor prin trupe proas
pete— și încolo liniște..

Ceva, însă, tot caută să las și acum 
pe altădată.

Fiind vorba de străini, am făcut re
stricția la maghiari. Cu acest prilej, ar fi 
poate să-ți răspund la o scrisoare mai 
veche, în care mă întrebași, ce cred eu 
despre anii petrecuți în străinătate. Expe
riențele ni-s cam triste și în privința asta. 
A’devărat, până acum, ales în timpul din 
urmă, nu chiar cei mai buni ai noștri, au 
fost prin străinătate. Aceștia n’au devenit 
mai buni nici acolo, ba din potrivă. O do
vadă poate și asta cât de greu pere Româ
nul, și ce rassă cu eminente calități sun
tem....

In genere însă, nu no putem plânge. 
Cunosc băieți de român, cari au terminat 
liAee germane și au trăit mai mult în so
cietatea germană, de unii vorbesc chiar 
anevoe românește. Aceștia sunt cei mai 
simpatici băieți! 1

Ar fi păcat să ne închidem dela orice 
cultură străină.

Am trecut odată în fugă peste cele 
scrise până aci, și mă îngrozesc în ce clae 
peste grămadă am discutat cestiunea tine- 
rimei — încă tot ca o cestiune de educație 
— când din punctul de vedere al culture! 
sufletești, când din a celei sociale, când din 
a celei intelectual©. Dai’ n’aro a face, noi ne

Nu sunt nici camerele deschise, cari 
sunt puterea de viață a politicei și nu e 
nici vre-o alegero parțială, care să ofere 
prilej de luptă între partidele și grupările 
politice, cum s’a întâmplat de curând la 
Iași, la Vaslui și la Craiova.

Conservatorilor-democrați li-se im
pune acum, ca partid nou, să corceteze 
pulsul influenței lor în toate centrele țării 
— și oi sunt azi singurii cari țin întruniri 
prin orașele din provincie.

Cum ei însă nu s’au ivit în numele 
unui ideal sau unor idei noi în politică, ci 
cu fostele idei conservatoare înoite, schim
bate oarecum în înțeles democratic, dar 
șovăelnic schimbate, numărul lor trebuie 
să crească, scăzându-se numărul conserva
torilor carpiști, dintre cari s’au desfăcut 
nouii conservatori. Așa că azi se dă lupta 
între cele două tabore conservatoare pen
tru câștigare și păstrare do partizani.

iți
* *

...Și pentru-că în colegiile restrânse 
de azi politică de idei nu poate înflori, bi
ruința e a aceluia care se mișcă mai mult, 
ori în ce lei...

Așa că, fiind-că conservatorii carpiști 
nu se mișcă de loc, sau se mișcă prea pu
țin, sunt amenințați să piardă numărul, 
după cum au perdut influența și numărul 
în unele centre. Și în această luptă fie
care e optimist sau face pe optimistul ; 
fiecare deplânge soarta adversarului ; iar 
acel care a căzut învins, nu-și plânge în
frângerea sa, pe care întotdeauna o es- 
plică într’un fel, ci pe a adversarului sau 
chiar pe a tovarășului do luptă, cum s’a 
întâmplat la Craiova, unde carpiștii fiind 
înfrânți odată cu liberalii, deplâng slăbirea 
partidului dela putere, dar nu po a lor, 
față de acei de curând rupți din partid.

in afară de aceste lupte stă privitor 
un vechili conservator, bătrânul general 
Mânu. Și el stă retras de când cu fuziu
nea, pe care n’a putut’o admite cu juni
miștii domnului Carp.

Pretinde a fi adevăratul conservator, 
care ține la ideia și tradiția conservatoare, 
iar azi nu poate admite ^bisericuțeconser
vatoare cu ambiții mărunte®, — cum a 
dat să se înțeleagă într’o telegramă prin 
care răspundea la felicitarea pe care i-o 
făcuse de Sf. Gheorghe ziarul de nuanță 
conservat.dre-cantacuzinistă «Evenimentul® 
din Iași.

* $

Generalul Mânu vrea o singură bise
rică, vrea o biserică conservatoare ca acea 
de odinioară, născută din interesul boie
rimii de odinioară, din cerințele unor tim
puri — și-i face tot atâta rău ambiția a- 
celor ce s’au desfăcut pentru crearea noului 
partid cât și prezența puterii junimiste 
între vechii conservatori.

După cum se vede, generalul Mânu 
nu simpatizează nici cu elementul cult pe 
care îi aduce junimismul, nici cu elemen
tul îndrăzneț și întreprinzător, pe care 
noii conservatori l’au luat vechiului partid.

Pentru partidul conservator-democrat 
se face o simplă constatare : presa evre
iască, începând cu Adevărul, e cu el, iar 
Evreimea întreagă urmărește politica con- 
servator-democrată cu mult interes. Asta 
repet, ca simplă constatare

* 
<« *

Partidul liberal, cum se întâmplă cu 
orice partid când are puterea, se ocupă 

înțelegem și așa — alții dacă nu ne înțe
leg, atât mai bine.

Fără glumă însă; nu-mi pasă dacă 
îmi vei contrazice la toate și vei ieși bi
ruitor din încăerare, numai în două să nu 
mă atingi.

Să nu zici iarăși: «ași, tu nu ești sin
cer, tu-ți aperi pielea !«

Să-mi dai dreptate, că șubredele prin
cipii de viață, dela societatoa ovreo-ma- 
ghiară le-am înprumutat!

Sunt mulțumit dacă mi s’au împlinit 
aceste două dorințe, și nu te voi mai în
treba de ce zici, că «cei de dincolo au 
lipsă să ne cunoască® ? Va să zică nu te 
voi mai încurca și în discuția unității noa
stre Jnillurale, asupra căreia, de altfel, eu 
am o părere scurtă. Paremi-se ți-am spus’o 
odată. Nu‘? N’am zis, că unitatea culturală 
este imposibilă, când nu există unitatea 
vieții sociale și unitatea—temperamentului; 
adică când, temele ce interesează nu sunt 
aceleași, și când, d n pricina temperamen
tului®, noi toți câți am stat o vreme oare
care prin București, — nu ne-am simțit 
chiar bine? Să nu ți le fl spus încă aceste 
păreri ușuratice ?

Iartă dragă P. — și daca nu le-am 
spus, și dacă totuși le-aș fi spus.

O strângere de mână.
Sever. 

prea puțin de strângerea rândurilor. In 
sânul său domnește părerea, că nu se poate 
ocupa de organizarea interioară,întâi, pen
tru-că el are să pună în practică reformele 
votate în iarna trecută și nu-i rămâne pu
tere și timp pentru organizare — și al 
doilea, pentru-că prin forța împrejurărilor 
are chemarea nu de a se hărțui pentru a 
se întări prin vechile idei, ci de a des
chide drum pentru un ideal în politica 
țării. E idealul, care cere să se facă poli
tică, dacă se poate, prin toți și pentru toți.

Viitorul va fi al acelui ce știe să în
țeleagă vremea.
v M.

In ședința pienară a camerei comer
ciale, ținută în 25 1. n., s’au luat între al
tele următoarele deciziuni: S’a hotărât pu
blicarea a doua stipendii de câte 600 cor., 
unul pentru tineri industriali, cari voesc 
să se califice pentru specialitatea instalării 
de canalizație, iar celălalt pentru un ascul
tător al academiei comorciale. Incassările. 

’totale în anul trecut alo gestiune an fost 
în suma de 43.308 cor. 59 b., iar eșitele 
de 40.789 cor. 23 b. Averea curată a ca
merei e de 38.417 cor. 37 b, fondul pen
tru zidirea unei case e de 57.779 cor. și 
21 b. și fondul de pensiune de 33.775 cor.— 
Cererea comunei Avrig pentru obținerea 
unui al doilea târg de vite se sprijinește.— 
Zece petiții pentru acordarea de mașini și 
unelte din mijloacele statului se vor pre
zenta ininisteriului de coinerciu recoman- 
dându-se.

ȘTIRILE ZILEI. '
— 20 Maiu v.

De sărbătoarea «înălțării Domnului« 
se va esecuta la serviciul divin din bise
rica Sf. Nicolae din Brașov întreaga nouă 
liturgie a d-lui prof. G. Dima de cătră co
rul mixt al bisericii.

Festivalul »Junimii® din Cernăuți. Din 
Cernăuți ni se scrie: Programul serbărilor 
jubilare ale «Junimii® s’a stabilit în modul 
mător : Luni în 8 Iunie st. n. la orele 8'/.2 
seara comers festiv. Marți în 9 Iunie la 
oarele 8'/? serviciu divin. Marți în 9 Iunie 
la oarele .10 a. ni.: Desvălirea portretului, 
primului președinte al »Junimii« a d-lui 
prof. univ. Dr. Dimitric Onciul, în cabine
tul societății. Marți la oarele 3’/-j P- m.: 
Marc șezătoare literară. Marți la oarele 81/, 
seara: Reprezentarea dramei d-lui St. O. 
losif: »Zorile" și o apoteoză în teatrul 
orășenesc. Miercuri în 10 Iunie st. n. la 7 
oare a. m. : o delegație a „Junimii*  pleacă 
la Putna spre a d-pune o cunună pe mor
mântul Sf. Slefiin. Primirea oficioasă a oa
speților se va face Luni în 8 Iunie seara 
la oarele 6 53 și 7’23. Lojile, rezervate nu
mai pentru dame, la comersul festiv, se 
pot prenumera în fiecaro zi în cabinetul 
«.Junimii® Ia vicepreședintele societ. Nicu 
Popescu. La excursia la Putna vor lua 
parte numai 50 persoane cu tot cu oaspeții 
din România și Ungaria. Reducere pe tren 
se va acorda. Comunele românești de pe 
drumul spre Putna sunt rugate să iasă în
tru întâmpinarea oaspeților. Și-au anunțat 
venirea până, acum mai mulți profesori uni
versitari, scriitori, deputați, studenți ș. a. din 
toate părțile locuite de Români, între cari 
domnii Dimitrie Onciul, St. O. losif, M. 
Sadoveanu, Sandu Aldea, Angliei, repre
zentanți dela revistele >Convorbiri Literare®. 
«Luceafărul®, «Asociația pentru cultura și 
literatura poporului român din- Sibiiu« și 
reprezentanți alo diferitelor societăți stu
dențești do pretutindeni.

Concert îll Blsj. In ziua de 4 lunio 
(sărbătoarea înălțării Domnului) teologii 
din Blaj vor da un concert în sala de gim
nastică a gimnaziului din loc, cu binevoi
torul concurs al domnului profesor, Iacob 
Mureșianu.

Programul este următorul : 1. Doini- 
torii români, de A. Popoviciu (cor bărb., cu 
soli de bass și tenor 11). 2. Altariul Mănăs
tirii Putna. de C. Porumbescu (cor. bărb. cu 
soli de bass, bariton și tenor I. 3. Ciobanul 
(solo de violină cu acomp. de pian). 4. 
Constantin Brancoveanul, de I. Mureșianu (cor 
bărb. cu soli: (Sultanul) bass, (Brancovea
nui) bariton și (naratori) bass și tenor 1. 
cu acomp. de pian. 5. Morariul, de G. A'i- 
riac (cor bărb.) 6. a) Cântec de seară, de 
N. Popoviciu (cor bărb.) b) Hora, de 
(cor bărb.) 7. Marșul dorobanților, de St. 
Paulian (cor bărb.) — Venitul curat este 
destinat fondului pentru înființarea unui 
or fan o troliu.

Examenele finale la seminarul «An- 
tlreîan« s’au început Sâmbăta trecută sub 
prezidiul comisarilor conzistoriali. In sec
țiunea teologică conduce examenele ases. 
Dr. Miron E. Cristea, iar în cea pedago
gică secretarul cons. Dr. George Proca. 

Examenele de cualificațiuno învățătorească 
se vor începe în 9 (22) Iunie sub preș, d-lui 
ases. Mateiu Voileanu.

Reuniunea română tie muzică din Silii iu 
continuă cu mult zel pregătirile pentru 
serbarea, compozitorului. Ciprian Pontm- 
bescu. Festivitățile, scrie «Tel. Rom.®, vor 
începe cu «Parastasul festiv® în biserica 
catedrală, oficiat Luni a doua zi de Rosalii. 
După parastas va 11 matineul în sala dela 
Gesellschaft.shaus. Intrarea liberă. Sara va 
fi în teatrul orășenesc reprezentarea ope
rei «Craiu nou® de Porumbescu, căreia va 
premerge «Șezătoarea® icoană din popor, 
compoziție nouă po motive esclusiv popo
rale, de Dr. T. Brediceanu. Această repre
zentație teatrală se va repeta Marți și Joi 
seara după Rosalii.

Instalare de nrotonoii. Dumineca vii
toare se va face în biserica catedrală din 
Sibiiu, cu mare solemnitate, instalarea nou
lui protopop al Sibiiului Dr. loan Slrma.

Societatea meseriașilor din Blaj invită 
la serbările, ce se vor ținea cu prilejul 
Smițirei steagului «Societății meseriașilor 
din Blaj«, în 14 și 15 Iunie n. 1908 (întâia 
și a doua zi de Rosalii). Program : Dumi
necă, în 14 Iunie, a) Participare în corpore 
la Serviciul divin în biserica catedrală la 
oarele 8l/.2. b) Seara la oarele 8'/2 concert 
și teatru în sala otelului «Univers®. Luni 
în 15 Iunie, a) La oarele 8% a. m. ducereaîn 
corpore a steagului în biserica catedrală 
și asistare la sf. Liturgie; iar după SI. Li
turgic sfințirea steagului în piața dinain
tea catedralei. La baterea cuielor se va 
cânta un imn ocazional de corul societății 
meseriașilor sub conducerea măiestrului la- 
cob Mureșianu. 5) îndată după actul sfin
țirii deschiderea expozițiunii lucrărilor in
dustriali a membrilor societății, c) La oa
rele l'/.2 masă comună în otel «Univers®. 
d) La 4 oare după prânz petrecere popo
rală în grădina din Veza. Gavril Precup, 
president. Augustin Gruiția, secretar.

Suveranii Suediei la Berlin. Regele și 
regina Suediei au sosit Duminecă după 
amiazi în Berlin. Au fost primiți la gară 
de împărat și împărăteasă, de principii 
moștenitori, de ceilalți principi ‘și princi
pese. Pe piața Parisului, primarul a ținut 
o cuvântare de binevenite în numele ora
șului Berlin, amintind legăturile strânse de 
rudenie dintre dinastiile suedeză și dinastia 
lIohenzolleriB precum și numeroasele inte
rese comune economice, culturale și poli
tice dintre cele două națiuni amice. Re
gele Gustav a mulțumit călduros pentru 
frumoasa primire. Seara s’a dat un prânz 
de gală în galeria de tablouri a palatului.

Falsificatori de Bancnote străine în 
București. Poliția din București este pe 
urmele unei bande do falsificatori de bani, 
despre cari se bănuește că fabrică în Bu
curești bilete de bancă străine. Bănuiala 
poliției se bazează pe următoarele fapte : 
In primele zile ale săptămânei trecute s’a 
prezentat la banca Al’talion, din calea Vic
toriei un tânăr bine îmbrăcat, care vorbea 
limba franceză cu un accent italienesc. El 
ceru să i-se schimbe 7000 lei bilete de 
bancă italiană în bancnote românești. Ban
cherul i-a satisfăcut imediat cererea. In 
aceeași zi, acelaș individ, a schimbat la 
banca «Furtuna® suma de 5000 lei dând 
bilete de bancă italienești. Patronul băncei 
Al’talion, în urma lămuririlor cerute te
legrafic, a aflat dela. sucursala creditului 
Lyonez din Budapesta, că biletele de 
bancă italienești ce le-a schimbat sunt 
false. In urma cercetărilor făcute de agenții 
poliției s’a aflat că și la alte bănci s’au 
schimbat bancnote false italienești de cătră 
alți membrii ai bandei.

După zece ani. Primim spre publicare 
următorul avis : Absolvenții pedagogiei din 
Blaj ai anului școlar 1897/98 în înțelesul avut 
la încheierea anului școlar de a ne revedea 
după 10 ani, sunt rugați, ca pe ziua de 15 
Iunie st. n., ziua fixată atunci, să se pre- 
zenteze în Blaj. — Dionisin Luca propune 
amânarea până la adunarea, generală de 
toam'nă — noi suntem contra. Cohalm, 
1 Iunie 1908. loan llairea, înv. Laurențiu 
Pop, înv.

0 monografie jubilară. Primim, la. re
dacție broșura «Monografia Societății fe
meilor româno pentru regularea și întrum- 
sețarea cimiterului gr. or. rom. din Caran
sebeș®, scrisă de d-na Elena de Jacobich. 
Aceasta broșură a fost tipărită din inci
dentul jubileului de 25 ani al acostei so
cietăți, jubileu caro se va serba în 3 Iu
nie a. c. și conține prigonirile și suferin
țele ce le-a îndurat aceasta societate și 
luptele purtate până a putut ajunge să-și 
serbeze acum jubileul său de 25 ani.

Sare ungurească în Africa. Din Si- 
ghetul Maramureșului s’a trimis la Fiume 
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un tren întreg încărcat cu 8000 de lăzi de 
lemn, fiecare cuprinzând câte 34 de klgr. 
în câte trei drobi de câte 10 klgr. tăiați 
în formă do cărămidă. Acești drobi slujesc 
ca bani în mijlocul Africei. De la Finme 
sarea va merge la Marzilia pe un vas un
guresc și de acolo cu unul francez în Se- 
negambia.

Găsătoria prințesei de Flirstenberg. 
Din Lucerna se anunță că familia Fiîrsten- 
berg își va da consimțământul formal la 
căsătoria prințesei Amalia Fiirstenberg cu 
Kocsian. Tînăra păreche va pleca după 
celebrarea căsătoriei în străinătate.

Anarhia la Lisabona. Din Lisabona se 
anunță că prin amnestia generală pe care 
regele Manuel a acordat’o la începutul ace
stei luni s’a redat libertatea la mai bine 
de 150 delicventă. Siguranța orașului este 
acum cu totul periclitată și furturile și 
asasinatele și brutalitățile sunt la ordinea 
zilei. Locuitorii sunt atacați ziua înamiaza 
mare în stradă. Doi pasageri au fost ata
cați de indivizi scăpați de prin închisori, 
în mijlocul orașului. Polițiștii intervenind 
au 1'ost și ei atacați și răniți. In oraș cir
culă foarte multe monede falșe. Ziarele 
•cer măsuri imediate și severe de represiu
ne. Poliția a fost mărită cu 150 persoane 
pentru a se putea restabili ordinea.

Cluj, Ia 31 Maiu n, 1908

Mult Prețuite ci le Mureșan!

Vă rog cu deosebită stimă să mă 
scuzați, fiindcă în afacerea mea cu Gher- 
lenii, sunt silit a vă mai ocupa timpul atât 
de valoros.

Pătimașii mei adversari (?) dela 
Gherla, văzând’că fără argumente nu mă pot 
trage prin noroiu' cu concursul ziaristicei 
noastre serioase, au luat în ajutor două 
fițuice din apropiere și anume: «Szamos- 
volgyec din Gherla și »Ujsâg«-uI din Cluj, 
în cari îmi aruncă în față calomnii și pe 
lângă altele mă descriu și ca colaborator 
intern al •» Gazetei Transilvaniei*  **) fiind an
gajai pentru 50 ft. lunar și intertenție to
tală.

*) So desminte do sine prin publicarea scri
sorii — Red.

**) D. Domide înțelege aici, credem, că cer
carea do a-i face imposibil a mai ajunge, cum a 
fost înainto de a merge ca profesor la Gherla, eară-și 
profesor la vr'o școală de stat. — Red.

Eu în Brașov am fost săptămâna 
trecută în chestii particulare, între cari 
și pentru a-mi căuta un editor pentru 
studiul meu: *Trei  ani pe malul mării 
moarte". Atunci vizitându-vă și pe Dv. 
m’am convins, că vă purtați față de mine 
«a un judecător obiectiv și strict.

Dupăce afirmația că aș fi angajat de 
colaborator intern, nu corespunde adevă
rului, astfel vă rog pentru desmințirea a- 
•cestei încercări, *)  cu care probează a-mi 
închide toate căile posibile de carieră. *:ij 

Institutul — vezi Doamne l’au mân
tuit — acuma îl pot aprinde, dacă-i 
place d-lui Fabian (declamarea d-sale ți
nută anul trecut); — e vorbă de a-și apăra 
patiotismul simulat! Despre asta mă voiu 
îngriji eu, dator nu voiu rămânea.

Al d-voastră cel mai stimător:
4 Domids

Iar sânge hi Veria!
Dela Salonic «Românul dela Pind« 

primește următoarele :
Dela Veria s’a primit aci o telegramă, 

■care cuprinde o veste dureroasă, ca toate 
veștile ce se primesc din acea parte.

Iată conținutul telegramoi: «Azi, 
(Marți, 13 Maiu) pe la orele 11 a. m. Ro
mânul naționalist Gheorghe Caraiani, a fost 
■ucis în mijlocul pieței de cătră un Grec, 
care a descărcat asupra lui mai multe fo
curi do revolver. Victima a încetat numai 
decât din viață«.

Precum se vede, avem de adăugat un 
nou nume la lunga și nesfârșita listă a 
martirilor români din regiunea Veriei.

Va fi Gheorghe Caraiani ultimul mar-
tir? Din nenorocire nu putem răspunde
afirmativ, căci știm bine, că va mai curge
sânge românesc atât la Veria cât și în
restul Macedoniei.

Va mai curge, căci Grecii nu si-au
•atins încă țînta, românizmul încă e viu și 
se menține în Macedonia și încă nu e pe 
sfârșite numărul acelora, cărora li-se va 
lua viața, dar nu e putere, care să le 
smulgă din inimă dragostea de neam și de 
limbă.

Va mai curge sânge românesc, căci 
Grecii n’au fost reduși încă la neputință. 
Dăinuesc încă bandele lor, n’au fost, disol- 

vate comitetele lor, cari pun la cale mon
struoasele asasinate.

Și ce ușor era acum trei ani, când 
s’a ivit prima bandă grecească, ca acea 
mișcare anarhică a mișeilor dela Sud să 
fi fost sdrobită în așa fel, încât să i-so fi 
luat pentru totdeauna putința de a mai 
înălța capul, dar n’au vrut Turcii, cari au 
făcut socoteli greșite. N’au vrut Turcii să-și 
curețe țara de cele mai mârșave elemente 
ce s’au văzut vre-odată.

Au închis ochii când Românii erau 
măcelăriți, când avutul lor era nimicit. 
Turcii au văzut în Greci niște aliați pre- 
țioși, ba chiar niște salvatori. S’au înșelat 
amar.

Intru cât ne privește deplângem moar
tea noului martir și încheiem fără a putea 
da încă speranța de zile mai bune și mai 
liniștite.

V arietăti.
La începutul veacului al 19-lea erau 

în Europa 20 de orașe cu peste 100.000 de 
locuitori. Populația totală a acestor 20 o- 
rașe era 2 la sută din populația Europei 
întregi — astăzi e 12 la sută. In lumea 
întreagă sunt azi 300 orașe cu peste 100 
mii de locuitori — și populația acestor 
300 de orașe se urcă la 90 de milioane. 
158 din aceste 300 de orașe sunt în Eu
ropa, cu o populație de 64—65 milioane. 
Europa are apoi 7 orașe cu peste 1 milion 
de locuitori, iar în restul lumii mai sunt 
10 orașe cu peste un milion — și popula 
ția lor se urcă la 40 milioane.

Dacă creșterea va urma ca până a- 
cum e de prevăzut că în 20 de ani câteva 
din aceste orașe vor trece de 10 milioane, 
începutul de bunăseamă are să-l facă ora
șul New-York, care are să întreacă pe 
Londra, cea mai bogată în populație până 
acum. Așa că e sigur că la sfârșitul ace
stui veac vor fi atât în Europa cât și în 
Noul Continent mai multe orașe cu o po
pulație între 10 și 20 milioane locuitori. 
Viitorul e al industriei și comerciului, a 
căror desvoltare e cu putință în centrele 
mari.

*
In Oklahoma, un oraș în Statele Unite, 

e un singur hotel, unde de bunăseamă 
cam greu ar putea cineva să primească 
adăpost, dupăce ar citi regulamentul, care 
are și următoarele articole:

«Un supliment are să plătească orice 
mușteriu, care se va culca incălțat.

«Trei bătăi în ușă vor însemna că 
s’a întâmplat un mort în casă și că tre- 
bue să te scoli.

»Rugămintea de a nu scoate cără
mizile cari sunt în saltea.

«Dacă plouă în cameră, e o umbrelă 
sub pat.

«Dacă s’ar întâmpla să lipsească pro
sopul, vă serviți cu o margine a covoru
lui etc.«

tjl

In sfârșit au ajuns și cânii să-și pite 
dinți artificiali, sau să plombeze. Și de bu- 
năseaină și asta trebuia să se întâmple 
întâi în America. Astfel, s’a deschis un ca
binet dentar, luxos și după cerințele mo
derne ale științei, pentru cânii miliardari
lor, cari mai mult decât oamenii săraci 
și înapoiați au nevoie de societatea ace
stor dobitoace.

Acum nu se știe, dacă acei ce voiesc 
să pună dinți dobitoacelor pe cari le îm
podobesc și le sărută, o fac aceasta pen
tru ca ele să poată înhăta sau pentru ca 
și câinii, ei între ei când își fac curte, să 
aibă pentru estetică, dantura completă ca 
și stăpânii lor.

Și de bunăseamă, dacă încă n’a ve- 
venit, are să vie încurând și vremea aceia 
când cânii de rassă, »de elită«, cum s’ar 
zice, o să-și piardă, dinții după 3—4 ani, 
pentrucă atunci când organele corpului 
nu funcționează regulat și natural, ele 
slăbesc, iar animalul degenerează, cum să 
întâmplă la unii oameni.

*
O evaziune curioasă s’a întâmplat 

zilele trecute, dintr’o închisoare dela gra
nița dintre Germania și Luxemburg.

Gardianul închisorii fiind dus în lo
calitate cu afaceri, femeea lui a dus mân
care pentru trei deținuți.

Cum însă deschide ușa, un deținut 1. 
B. Gross, apucă pe femeie și târând-o în 
celulă, o încuie, face acelaș lucru cu un 
alt deținut care sărise în ajutorul femeii. 
Apoi se coborî la locuința gardianului, 
luă cheia dela poartă, deschise și-și văzu 
de drum, fără să-și lase măcar adresa.

Cum a sosit gardianul a alergat spre 
celula spre care îl chemau țipetele neve
stei, care ajunsese la gros...

M.

Numărul nostru jubihr.
Ziua aparițiunei numărului ju

bilar al » Gazetei Transilvaniei < se 
apropie, așa că încă în decursul 
acestei săptămâni o vom putea, fixa. 
Numărul jubilar va fi mult mai volu
minos decât se proiectase la început 
și va cuprinde număroase ilustra- 
țiuni.

Prețul numărului jubilar e sta
bilit pentru Austro-Ungaria cu i 
coroană și 50 bani, ear pentru Ro
mânia și străinătate cu 2 coroane (sau 
2 Lei 50 bani) de exemplar.

Cu aceste prețuri se pot face 
abonamente încă numai până la 
aparițiune.

Venitul curat din abonamente va 
intra la fondul jubilar a! „Gazetei" pen
tru ajutorarea ziariștilor și a scriitori
lor români dela noi.

Glume.
Elevul — Pentruce l’ați operat pe 

bolnav, maestre?
Chirurgul — Pentru 3000 de lei.
Elevul — Ah!... și ce a avut?
Chirurgul — 3000 de lei!

»jc

Scena se petrece la un bal.
Rezemat de sală un dansator cască.
— Așa-i că te plictisești, domnule? 

întreabă un vecin.
— Da, domnule, și d-ta?
— Și eu.
— Atunci, ce ar fi dacă am pleca ?
— Eu nu pot, sunt stăpânul casei.

*
La eșirea dela o ședință însemnată a 

unei întruniri politice:
— Ei! dragă prietene, tu ai luat parte 

la ședință. Ce s’a făcut?
— Discursuri.
— Apoi...
— Atât!

*
La bursă.
— Cunoști pe R.
— Rine de tot.
— Ce crezi de el ?
— E cel mai onest om din lume, de 

când s’a retras din afaceri.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 2 Iunie. In ședința de 

eri a dietei s’a continuat desbaterea 
proiectului despre apropriație.

Budapesta, 2 Iunie. Ministrul Ap- 
ponyi intenționează să treacă prin ca
meră nouăle sale proiecte școlare încă 
înainte de vacanțele de vară.

București, 2 Iunie. In cercurile 
oficiale se desmint categoric tocite ști
rile cu privire la aplanarea conflic
tului cu Grecia. Nu s’a făcut nici un 
pas mai departe pentru a se putea 
ajunge la vre-un acord.

București, 2 Iunie. Ploile căzute 
în ultimul timp n’au fost generale. 
Multe județe, dintre cele cu terenuri 
agricole mai bune, sunt în suferință. 
Astfel sămănăturile sunt compromise 
în județele Ilfov, Ialomița, Brăila, Bu
zău, Covurlui, Constanța, R-Sărat, 
Tecuci și mai puțin compromise, dar 
în pericol, cele din județele din nor
dul Moldovei.

ViClia, 2 Iunie. Eri s’a închis în 
parlament discuția asupra budgetului 
general și s’a început discuția specială. 
La aceasta discuție vor vorbi și de
putății bucovineni Hurmuzachi și Belle 
garde. Primul va lua cuvântul la dis
cuția budgetului ministerului de in
strucțiune publică, arătând starea cul
turală din Bucovina, celalt Ia bugetul 
justiției.

Vîeiia, 2 Iunie. Eri a avut loc 
aci marea paradă militară de primă
vară. Maj. Sa monarchul a primit toată 
defilarea călare, ceeace dovedește că 

starea sănătății sale este satisfăcă
toare. Defilarea a constat din 36 bar 
talioane cu 86 de tunuri și 13 esca- 
droane de cavalerie.

Innsbruck, 2 Iunie Profesorul*̂  
Wahrmund a ținut aici în seminarul 
teologic o conferință. Au asistat .35 • 
studenți liberali. Nu s’a întâmplat nici 
un incident.

Vai’ȘOVia, 2 Iunie. Tribunalul de 
aci a pronunțat eri 14 sentințe de 
condamnare la moarte. Zece dintre 
cei condamnați fac parte din banda 
care a jefuit în Ianuarie poșta din 
Sokolo. Intre condamnați se află șw» 
3 femei și un elev de gimnaziu.

Paris, 2 Iunie. Ziarul „Petit I*a-  
risien“ află din Bruxeles că circulă 
svonul că vaporul „Vaterland“ al li
niei Redstar cu 1600 d * pasageri s’ar 
fi înecat în Marea de Nord. Știrea nit 
este confirmată până acum.

Belgrad, 2 Iunie. Alegerile pentru?~ 
Skupștina s’au petrecut eri în liniște;;, 
numărul alegătorilor a fost mai mare 
de data asta decât de obiceiu. Până, 
acum se cunosc rezultatele următoare; 
81 vechi radicali, 46 independenți^ 
16 liberali, 8 propagandiști și un so
cialist. Se speră că la alegerile de 
balotaji, guvernul va mai câștiga cei 
puțin încă patru mandate, atunci ca
binetul Pasici va dispune de 85 vo
turi și opoziția de 75.

Diverse.
Semnalele Iui Nelson în lupta detar 

Trafalgar. G. Perrin, bibliotecarul admî- 
ralităței engleze, a aflat cartea de sem
nale pentru flota alcătuită în 1804 și care 
se întrebuința în vremea acelei lupte pe 
apă (1805), când Nelson, amiralul englez- 
învinse flotele întrunite ale Franției și Spa
niei. Pană acuma se credea că semnalul 
dintâiă a fost: «Anglia așteaptă să-și facă 
fiecare datoria«, iar al doilea, înainto de- 
izbitura hotărâtoare: «Apropiați-vă mai 
mult de dușman«. S’au tălmăcit greșit, 
fiindcă se credea că la 1805 era cartea’de 
semnale din 1799 și că abia în 1809 a în- 
locuit-o alte. Semnalul întâia a cerut că
pitanilor să se păzească bine și le-a dat 
amănunte pentru luptă, iar al doilea în
semna: >Veniți-mi în ajutor!«

, ALBINA11 institut de credit si de economii
Filial» llraițov.

Conspectul operațiunilor în luna iui Mai 1’MlSr

Intrate:

Cor. 9,277-83
„ 242,245 83
„ 473,132-57
„ 18,175-77

„ 27,841-OD
” 66,597’34
„ 34,814-07
„ 544.491 16
„ 35,64137
„ 348,895 5»^

Numerar ou 1 Mai 1908. 
Depuneri spre fructificare 
Cambii rescumpSrate 
Conturi curante .... 
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . .
împrumuturi pe producte . 
Monetă.............................
Jomisiuul, cupoane și efecte 
Bănci...................................
Interese și provisiunl . .
Diverse..............................

Cor. 1.801,112’33

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare . Cor.
Cambii escomptate . . . „
Conto curent........................ „
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi ..... r 
împrumuturi pe producte . „
Monetă..................................„
CumisiucI, cupoane și efecte „ 
Interese și provisiunl . . „
Spese și salare . . . . „
Bănci...........................................„
Diverse.................................. „
Numerar ou 31 Mai 1908 „

243,999 41
581,326->-

7,640 63-

24,875 —

55,984-2*  
38,174-68-
6^57-82-
4,366-73 

445,660'80- 
366.387-18

26,1395)0
Cor. 1.801,112’3.3

Or. Nicblaa Vecerdea
•Jirijzont.

losif Oncioiă loan Murăroitf
contabil. cassar.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisee.
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.so not procura următârele cârti
(La c&rț.ile aici înșirate este a se mai adauga 

pe lângi portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
r9C'’mandatie.')

.Piomânul in

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei 111 în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1,10)

Viața și operile lui Andreii! Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
;iu, prof. ord. la preparandia din Blașiiî, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitu- 

. jurat‘ al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepal 
randial din Blașiii.

„Pentru memoria lui Avram 
tancu“, apelul dat cătrâ ministerul de 
interne D. Parezei prin d 1 Dr. Amos 
Vfâncit n causa fondului pentru monument 
iul lui laucu. Prețul este 1 coronă.. In Ro
mânia 2 lei plus 5 baul porto.

„1 iranul român și ungur din 
Ardeal", studiu psihologici poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-j- 5 b. porto).

sat și la 6ste".
icesta este titlul unei nouă cărticele, de 

1 Joan Pop RtitrganiA, cunoscutul și me- 
rirosuJ nostm scriitor poporal, a dat lite- 
aturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
le Iherir g tr»d <c»re de leodor V Paes. 
pan. Piețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„Colonel David baron Urs de 
Uargina la Solferino șl Lissa", inte
resanta :ji eminenta confereațft, ce a ți- 
nut’o d-mil colonel c. și r. Frânase Rieger 
n reuniunile militare dela Brașov și ri'.- 
•iiiu. Broșura conține și două pori rate bine 
'•eușite e.ie baronului Urs, unul din anii 
:e. mai înainte, când încâ era majoe, 
-.ltul din timpul mai recent; mai conținr 
i o hartâ a Lissei, cum ș' ilustrați unea 

mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
plus 6 b. porto.)

„Plutea Viteaul", tradițiunl, legende 
i schițe istorice, de loan H>p-ileteaanul. 

Rea mai completă scriere despre eroul, 
Pin tea. In ea se cuprind torte interesante 
tadițiunl și istorisiri din tâte părțile, pe 

■mde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani. 
. lus 6 baul ;oito.

Nr. 5630/908.
PUBLICAȚIUNE 

privitoare la darea de pușcă și 
vânat pentru anvi 1908/9.

Proprietarii cari posed pușcă 
de vânat și cari reflectează la scu
tirea de dare se provoacă să-și pro
cure dela oficiul orășenesc de dare 
blancbe în cari trebue induse datele 
prescrisa și umplute a le reașterne 
aceluiași oficiu cel mult până la 30 
Iunie a. c.

Brașov, în 26 Maiu 1908.
Nr. 177,1—1. Oficiul de dare orășenesc.

Nr.'. 8834/1908.PUBL1CAȚIUM.
Acei rezerviști și rezerviști de 

rezervă din armata ces. și reg. cari 
în toamna acestui an au să-și facă 
exercițiile de arme și cari totdeodată 
doresc a face aceste exerciții cu bi- 
ciclu — firește cu biciclul lor pro
priu — sunt provocați ca pană la 
5 Iunie 
oficioase, 
părțământului militar al magistra
tului.

Brasso, în. Iunie 1908,
Magi-lratid orâșănesc.

I

i

w 
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B ci ele motor :
Siguranță mare :

Ii J . u f F g. 17.. ™/4. 3%. 4, 5 &6HP.
Automobile:

constrvcț’e $ rnplfl. Executare silidă:
s/ 9/ 14/ 20/ țțp
/9 /tn Z16’ /!?5 J=Lt •

Benzin. Ule u. Părți constitutive 
Pneumatice. 

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOQSER, str^"^39

NOUL OTEL
CONTINENT ALU -w

proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 
strada Castelului, Brașov,

se va deschide peste câteva zile.
Cel mai elegant otel din Brașov.

Patruzeci odăi.
Lumină eiectrică.
Băi și grădină la dispoziție.

1908. în oarele îndatinate 
să se anunțe la șeful des-

De vânzare, 
prăvălie cu diferite măr- 

, ce să află 
la un sat, în loc foarte bun, cu da- 
ravere anuală de 20—22000 este 
imed’at de vânzare uin causa altor 
între prinderi.

Informații se pot lua deia ad
ministrațiunea „Gazetei *.

160,5 G.

Convoiul festiv din incidentul 
jubileului Maiestății sale împăratului 

VIENA, 12 Iunie 1908

Locuri pe Tribune
cu preț de ^5—O® CttFOftlBC 

se mai capătă la

Locul central de vtare Setata & Co.,

o

Wien, I. Sckottenring 3 nnd 18a.
la toate Filiale și la representații firmei Sclxenker & Co, precum 
și la. Schellham?r & Schattera, Wien I. Stefansplatz 11.; A, Re n- 
gro$S, Wien Vil Mariahillerstrasse 42—48. Comande se execută 
piompt, trimițândusă bani și Potto 60 lil. 1703-5.

Stațiune de cale ferată poște și telegraf.
Ce s [ii. g tie vest din Pestă Vagon accelerat

T3ăĂ speciale pezitru. Tooale d.e inizxiă. 
pii.nu In (»■<• i'/n-eeșt', snft-rinte de besn ă ș> 
•;i < 1 ie ; sii'im:', ceiilri litnfalecsinumi, gălbioarei.

r ăb.i ii i »-i g> rmr; ,>• ș> contra <in boale <•
live cu ucid carbon c,

Prospect (limite la dorință DirCCjîiillBS lldllOl'.

>) J STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
AL BĂILOR MUSCHOiWBUgiÂȘ, 

liferează prompt ori-ce cautiUte de aed 
curat, nștura'. Nu face pane din cariei.

Să ss confund© acid carbonic ps^e- 
parat aa’ti'fkăal și sperme.

■ ------ Serviciu prompt și conștiențios. =
Adresa telegrafică: EUSCRONG BUZIAS FURDO.
In ierni be.■• t»■ I vf i': Kr. 18. Intere: ban telel' ti : Nr. 18.

—'J

carbonic

di! ect Sesmul (lela 15 Maiu—15 Sept.

'•9 

rmicln, piatră în bvțic'i catar d>- 
anemiei, si robi e, eon- 

roniCe Ja feme.. J.vcan rauiouc- 
sare și fer.

t.

!

Otelul este arangiat ©as ©el mas elegarf 
si modera csrfort și e situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului.

Trăsuri-motor a Ini FU OH! “w

Cea mai bogată baie fernginoasă în acid car
bonic și baie de nămol, idroterapie rațională, 

cură de zer si lapte 
OfRlM

Carpații Bucovinei.
ferate, situată îa confluența Doinei și Bis- 
oare depărtare deli București și 11 oare de- 

pa;tara dela Liov.
Palate monumentale de cură, laboratoriu balneologie, ape

ducte din izvoare Alpine, canalizație, lumină electrică, pavilion 
de isolate, cale pentru biciclete, de două-ori pe zi concerte ale 
muzicei militate dela Regimentul din Bistrița, escursiuni în 
România, Ttarisilvaiiia și Ungaria apiopiată cu trăsură, călare 
și plute

Succese splendide la: boale de nervf, bca’e temeești și 
cele de inimă, Ia atsemie, arterîosclerosă, și ex date.

Prospecte r a t j s»
Informatiuni medicale se pot lua la medicul stabilimen

tului de băi, cons. imp.

Stație a că’lcr 
triței aurie, n

(162,5—15.) Dr. Arthur JLoebeL
1

'tipografia A. Mureșianu, Brașov.


