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Naționalitățile și
’ politica bismarkiană.

In auul acesta se împlinesc două
zeci și cinci de ani de când in vara 
anului 1883 canceiarul principe Bis- 
mark a scris acea notă faimoasă că- 
tră consulul general german din Buda
pesta, în care ș’a desfășurat părerea 
sa despre politica, ce ar trebui s’o 
poarte Maghiarii față cu Germanii și 
cu celelalte naționalități din Unga
ria, dându-le celor d'ntâiu sfaturi bine
voitoare.

Timp de mai bine de zece ani nu 
s’a știut nimic de aceasta notă, ear 
când s’a aflat de existența ei și a 
fost dată in vileag, am rămas înmăr
muriți de cinismul politicei reale a 
acestui bărbat de stat însemnat. E- 
sența sfaturilor sale ce le da prin con
sulul german diriguitorilor impintenați 
ai regimului maghiar, era: Căutați să 
stați bine cu Germanii dela voi, ear 
pe ceilalți, pe Valachi („Walachen", 
nu „Românea") și pe Slavi puteți să-i 
sictiriți cât vă va plăcea.

E lucru caracteristic că abia' 
acuma, după un pătrar de veac, se 
găsește ministrul de interne maghiar 
care pare a fi hotărât să urmeze sfa- ; 
turile de atunci ale cancalerului ger
man. A trebuit, să treacă atâta timp 
și, în intervalul acesta, îndeosebi Sașii 
din Ardeal au trebuit sâ ajungă cu 
vestita lor politică, ca aceea vișlă 
care, ca cuhne a bunei dresuri, apor- 
tează. la comandă, după ce stă ne-, 
mișcată cu bucățica de carne ori de 
pâne pe bot. întâmplarea, ori poate 
o predestinare a voit ca de doi ani 
încoace deputății Sașilor ardeleni să 
facă parte chiar din partidul zis con
stituțional al actualului ministru de 
interne contele luliu Andrassy.

Ei bine, astfel ministrul Andrassy 
i-a cunoscut mai de aproape și a vă- ' 
zut cât de uimitoare progrese au fă
cut in facultatea de acomodare în 
toate direcțiunile, până și unde cu 
gândul nu gândești. Din opozanți de- ‘ 
datați, ce erau odinioară chiar față cu 
legea naționalităților, ei au ajuns în-
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Guy de Maupassant
I

Botezul.
Trad, de M.

înaintea porții, oamenii gătiți de săr
bătoare, așteptau. Soarele de Mai își vărsa 
lumina lui curată peste merii înfloriți, ro
tunzi ca niște buchete mari albe, roșii și 
parfumați și cari așterneau peste întreaga 
curte un covor de flori. Ei semănau ne
contenit în jurul lor o zăpadă de petale 
mărunte, cari fluturau și se învârteau că
zând în iarba înaltă, în care păpădia stră- 
lucia ca niște flăcări, iar macii păreau 
niște picături de sânge.

O scroafă dormită în fața pragului, 
cu pântecile ei greoi, cu țâțele umflate, 
pecând o ceată de purcei se învârteau îm
prejurul ei, cu cozile încovrigate.

Deodată devale, în dosul arborilor 
gospodăriei, clopotul bisericei sună. Glasul 
lui de fier arunca în văzduh slaba și înde- j 
părtala lui chemare. Rândunele săgetau 
prin cuprinsul albastru pe care îl închi
deau fagii înalți și nemișcați.

cetul cu încetul „von Stufe, zu Stufe" din Ungaria—cum să nu recurgă, zi- 
până a făuri definițiuni și formule po- cern, la politica de-a să arăta bine- 
litice, cari merg până a admite chiar ; voitor față cu Șvabii dela Oedenburg 

. vi-.î.iță cu Sașii ardeleni, continuând 
de altă parte cu forțe îndoite prigo-

I nirea „agitatorilor" valahi și slavi, 
când din partea celor dela „Tage- 
blatt"-ul sibiian i-se netezește așa 
de mult calea, ca să nu să simtă de 
loc jenat în desfășurarea propriei 
sale politice naționale maghiare? 

Acesta e înțelesul declarațiilor, 
ce le-a făcut din nou ministrul de in
terne Andrassy în discursul sau pri
vitor Ia budget, rostit în ședința 
Sâmbătă a camerei.

Le reproducem mai jos. Cetiți 
delectați!!

de

vă
Și

La jubileul „Gazetei".
DOȘtat, 2 (15) Maiu 1908. — Pen- 
fondul jubilar cu drag spedez

și îndreptățirea construitei statului na-.'și 
țional maghiar, adecă maghiarizarea 
Singura lor rugăminte este ca atunci, 
când le va veni rândul Sașilor, pe 
acești cetățeni leali și aliați ai Ma
ghiarilor, să nu-i tundă și radă prea 
tare și să nu le aplice dintr’odată 
pantalonii strâmți cu șinoare. In acești 
doi ani au făcut școală Sașii, nu ni
mic, în partidul lui Andrassy, și vir- 
tuositatea, la care au ajuns, o văzurăm 
în cunoscutele declarații ale deputa- 
ților Schuller și Eitel.

Parcă ar fi sburat însă prima 
rândunică, ce vestește, pare a vesti 
cel puțin, o întoarcere și deșteptare 
a poporului săsesc din Ardeal! E o 
„declarare" ce o publică comitetul 
districtual săsesc din (Cohalm, cercul 
electoral al lui Eitel, în contra acestuia, 
desaprobând articolul lui publicat în 
„N. P. Journal" asupra cestiunei na
ționalităților și în deosebi isbucnirile 
lui Eitel în contra conștiinței națio
nale a Șvabilor din Bănat.

„Tageblatt-ul“ din Sibiiu publi
când aceasta declarare neobicinuită la 

găsește £cu cale a o îndulciSași, 
c’un articol de fond, intitulat anume 
„Sașii și Șvabii", în care să zice din 
cuvânt în cuvânt:

„Nu lașitate, nici egoism este, ce ne 
„impune nouă Sașilor față cu mișcările 
„(Șvabilor? din Bănat oarecare pasi
vitate, ci este tot numai credința că- 
„tră stat ce o dovedim șiprintr’asta, 
„credință ce se manifestă de astădată 
„și priu faptul, ciinoi Germanii nici 
„odată, nici chiar în cauză dreaptă, 
,,nu voim să conturbăm mersul li- 
„niștit al lucrării desvoltătoare in 
„patrie, fiind-că noi în prima linie nu 
„suntem oameni politici, ci oameni de 
„stat, adecă oameni ai acestui stat."

Bravobravissimo ! Cum să du se 
simță încuragiat deci contele Iul u 
Andrassy junior, de-a recurge în ase
meni împrejurări la sfaturile politice 
ale lui Bismark — care, în treacăt fie 
zis, nici decum nu și-a închipuit ast
fel prietinia Maghiarilor cu Germanii

Unul din oameni. în fața ușii, își în
toarse capul și strigă înăuntru:

~- Hei, hei, Melina, n’auzi că sună!
Era ca de vre-o treizeci de ani. Un 

țăran înalt, pe care lungile munci ale câm
pului nu-1 încovoiaseră încă de loc. Un 
bătrân, tatăl-său, noduros ca un trunchiu 
de ștejar, cu picioarele strâmbe, răspunse:

•— Femeile nu sunt gata niciodată la 
vreme.

Ceilalți doi fli ai bătrânului se puseră 
pe râs și unul întorcându-se spre fratele 
mai mare, care strigase mai întâi, îi zise;

— Mergi «e le adu, Polit. N’au să , 
sosească până în prânz.

Și tânărul intră în casă.
Un cârd de rațe oprindu-se în fața 

țăranilor începu să măcăe bătând din aripi, 
apoi plecară spre băltoc cu pașii lor do- 
moi și legănați.

Atunci, în ușa deschisă, o femeie 
groasă se arată ținând un copil de două 
luni. Panglicele albe ale bonetei sale atâr
nau pe spate, căzând pe un șal roșu stră
lucind ca focul, iar copilul învelit în scu- 
teici albe, stătea pe pântecele scos în re
lief al îngrijitoarei.

Apoi mama, mare si voinică, ieși la

tru
5 (cinci) coroane. Cei săraci dăm cât 
putem. Oare avuții?... S’avem nă
dejde 1. . Dumnezeu vă binecuvinte și 
dee putere. „Gazeta" să jubileze până 
ce va mai fi suflet român pe aceste 
plaiuri.

loan Albon,
preot.

CiUCULmare, Maiu 1908. — Tri
mițând suma de coroane 8 (opt) pen
tru „fondul jubilar în favorul ziariști
lor", Vă exprimăm tot-deodată since- 
rile noastre felicitări' din incidentul 
jubileului.

loan Băștii Dionisie Stănulețu.
preot gr. cat. înv. gr. cat
Valeriu Pop, Petru Titieni,

contabil. când. adv.
Iosif Lemeni, loan TPieni,

adv. când.

telegi
|

3 (15) Maiu în Viena.
In decursul zilei de eri primirăm următoarea 

ramă:

,-, Gazetei Transilvaniei11 
Brașov.

Colonia și studențimea română 
Viena, adunată la aniversarea me- 

(15) Maiu 1848, 
sa pentru

din
morabilei zile de 3 
Vă transmite admirația 
lupta în cauza sfântă 1
rându-i, de douăzeci și opt de ani abia’ 
rumenă și gânditoare, ținând brațul soțului 
său. Și cele două bunici se arătară în sfâr
șit ca niște mere uscate, cu o vădită obo
seală. în vinele lor silite. Una era văduvă: 
ea luă. brațul bunicului care sta în tata ușii, 
și porniră în fruntea alaiului după copil și 
moașă. Iar restul familiei se porni după 
dânșii. Cele mai tinere purtau pachete cu 
bomboane.

Devale, clopotul cel mic suna mereu, 
chiemând din toate puterile lui pe plăpân- 
du-1 copilaș așteptat. Ștrengari se strecu
rau pe marginea șanțurilor; oameni apă
reau la garduri: fete stăteau drept între 
două cofe cu lapte pe cari le puneau jos 
ca să vadă botezul. Și îngrijitoarea trium
fătoare, își purta sarcina vie, ocolia băl
toacele de apă în căile presărate cu gropi, 
între malurile plantate cu arbori. Iar bă
trânii veneau cuvioși, mergând ceva cam 
strâmb, dată fiind vârsta și necazurile; ce
lor tinere le venia pofta de joc și priveau 
la fetele cari se strângeau să le vadă în 
trecerea lor; tata și mama mergeau mai 
serioși în urma acestui copil care îl va 
înlocui, mai târziu, în viață, care le va 
păstra numele în țară, numele de Dințatu, 
bine cunoscut în împrejurimi.

Deputății naționaliști ar. dani, domnii 
Nicolae Oncu, Vasile Goldi?, Ioan Suciți și 
Șt. C. Pop au fost citați pentru ziua de 
23 Maiu n., la poliția din Arad în aface
rea clubului național din Arad.

Greva studenților din Agram. Din a- 
gram se anunță că studentul în drept 
Zdenko Vernici, a fost arestat eri Vernici 
e președintele comitetului de acțiune, care 
a declarat și conduce greva studenților 
universitari. El a. semnat de asemenea și 
manifestul, prin care sunt atacați și tra
tați de nepatrioți cei 4 studenți, cari au 
fost promovați doctori la universitatea din 
Agram în loc să se prezinte în acest scop 
la o altă universitate.

Franța și jubileul M. Sale Monarchului. 
Din Viena se anunță că Maj. Sa Monar
chal a primit în audiență specială pe am
basadorul Franței Crozier, care a remis 
Monarchului felicitările Franței cu prilejul 
jubileului său._

Afacerea Wahrmund. »Wiener AUge- 
melne Zeitung« declară că afacerea Wahr
mund poate fi socotită ca rezolvită de 
oarece nu e necesară aprobarea ministru
lui do culte pentru ca Wahrmund să’și 
schimbe subiectul prelegerei sale. Statutele 
universității stabilesc în mod clar că în 
cazul când un profesor vrea să’și schimbe 
subiectul prelegerei sale în aceeași specia
litate, deciziunea o ia consiliul profesoral, 
care înștiințează apoi pe ministrul cul
telor.

Situația în Macedonia, știri sosite din 
Monastir spun că, deși în unele localități 
agitația bandelor continuă, totuși se crede 
că această agitație nu va spori în cursul 
acestei veri. Două motive serioase permit 
această presupunere: intrarea în activitate, 
în curând a trupelor de jandarmerie, pus© 
sub comanda generalului Robilant și con
tinuarea relațiunilor de prietenie cu Bul
garia.

Autonomia catolică
văzută prin ochelarii „Unirei“.

Cetim în „Unirea" din Blaj:
>Oestiunea autonomiei catolice seridi- 

case iarăși la suprafață în zilele trecute. 
Ministrul cultelor se va nizuidin toate pu
terile să asigure bisericii romano-catolic», 
dreptul în.lege, să-și facă statutul autono
mie. In lege vor fi vre-o câțiva paragrafi, 
în cari se va decreta acest drept, statutul 
autonomie și-l va face apoi biserica, și-l va

Ei coborâră panta drumului și o luară 
peste câmp ca să scape de ocolul cel mare 
al drumului.

Se vedea acuma biserica cu clopot
nița ei țuguiată. O spărtură îl pătrundea 

’ tocmai subt acoperișul de ardezie, și ceva 
I se clătina într’însul, mergând și venind 
1 cu o mișcare vie, în dosul ferestrei în- 
înguste. Era clopotul, care suna mereu, stri- 

i gând noului născut să vie, pentru întâia 
oară, în casa bunului Dumnezeu.

Un câne se luă după alai. Ii se arun- 
! caii bomboane, el saria în jurul mulțimei.

Ușa bisericii era deschisă. Preotul, un 
I băiat înalt cu părul roșu, slab, și el un 
I Dințatu, unchi al copilului, un alt frate al 
tatălui aștepta înaintea altarului. El boteză 
după lege pe nepotul său Prosper-Cesar, 
care începu să plângă gustând sarea sim
bolică.

Când slujba se sfârși, familia rămase 
în tindă, în vreme ce preotul își scoase 
haina de slujbă, apoi o luară iarăși la 
drum. Mergeau repede acum, căci se gân- 

l diau la mâncare. O droaie de copii în urma 
| și, de câte ori li-se arunca un pumn de 
bomboane, se făcea o învălmășeală furioasă, 

. lupte corp la corp, se încingeau, părul 
I sbura în șuvițe, si cânele se arunca în îm-

5 ’ ' 1 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 99 -■ 1908.

prezenta spre aprobarea Majestății Sale. 
Că noi încă am fi băgați în autonomia bi
sericii romano-catolice, credem că azi nu 
mai poate fi vorbă de așa ceva, avem nă
dejde tare, că mai marii noștrii nu vor 
lăsa să se întâmple nici când acest lucru. 
De altfel autonomia bisericii romano-cato
lice e încă departe. Proiectul de statut pri
mit cu majoritate de 13 voturi ale episco- 
pilor de față în ședința aceea a congresu
lui, azi n’ar mai putea fi primit, și Sfinția 
Sa Papa nici când nu va aproba acel 
proiect«.

«Sperăm, că și nouă ne va fi dat, să 
ne facem autonomie!«

Numai sperăm"? Nu și voim? Nu 
suntem hotărâți să ni-o păstrăm vii 
ori morți? Clerul și poporul să fi uitat 
oare într’atâta de sărbătorescul vot, 
ce l’a făcut înaintea lui Dumnezeu și 
al oamenilor îu toate întrunirile sale 
de la 1848 încoace?

Dili dieta ungară.
Desbaterea bugetelor.

In ședința de Sâmbătă după amiazi 
a dietei s’a votat ș! în special bugetul mi- 
nisteriului de interne. Cu aceasta ocaziune 
ministrul de interne Andrassy a rostit im 
discurs mai lung, în care a răspuns depu
tation, cari au luat cuvântul în decursul 
desbaterea.

Deputaților naționaliști le-a dat /In- 
drassy din cuvânt în cuvânt următorul 
răspuns caracteristic:

«Prima cestiune, care s’a adus aici 
pe tapet și care — durere — ocupă un loc 
atât de însemnat în desbaterile actuale ale 
d'etei, este cestiunea nulitnialităților. (Să 
auzim!) Cu aceasta cestiune nu mă voiu 
ocupa astăzi mai amănunțit. In mai multe 
rânduri am avut deja prilej să desvolt 
punctul meu de vedere și mi-i teamă, că 
foarte adeseori mi se va da ocaziune să 
revin la această cestiune. Necontenit auzim 
aici desfășurându-se cestiunea nenorocită 
a naționalităților, cu puțin folos însă pen
tru ea însăși (Așa e ! în stânga și dreapta). 
In actuala discuție punctul de vedere ma
ghiar a fost atât de puternic susținut de 
dep. B'enyvesi, iar cel naționalist atât de 
slăbuț (!) de cătră deputății naționalișt’-, în
cât cred, că cu puține observări pot trece 
peste aceasta cestiune.

»D-1 dep. Lucaciu a zis, că urmăm o 
politică cu totul greșită, când luptăm în 
contra așa numiților agitatori.

Dânsul a zis — și e din cale afară 
curios a spune așa ceva—că mai corectă 
ar fi acea politică, când i-atn sprijini în 
aspirațiunile lor. Curios, am zis, și o naiv 
a crede, că statul maghiar va sprijini nă
zuințele acelora, cari periclitează unitatea 
statului maghiar. (Așa e! în stânga și 
dreapta).

Deputății naționaliști pun întotdeauna 
cestiunea aceasta pe teren falș; ei zic în
totdeauna, că noi le periclităm limba ma
ternă, că noi voim să-i magliarizăm. Ei 
sunt în mare rătăcire. Nimeni nu voește 
aici să maghiariseze cu forța (Aprobări) ci 
eu puterea culturei (!?). Guvernul n’a ur
mărit și nu urmărește scopul de-a maghia
riza cu forța. (Aprobări). Deputății națio
naliști susțin aceasta în mod greșit și fals 
pentru a face impresie. Scopul politicei sta
tului maghiar u fost și este, până când 
acest, stat va fi maghiar, să susțină necon- 

bulzeală, ca să culeagă dulcețurile, tras de 
coadă, urechi, de labe, dar mai îndărătnic 
decât ștrengarii.

Gazda, cam obosită, zise preotului, 
care mergea pe lângă ea:

— V’aș ruga, domnule părinte, de nu 
v’ar fi cu supărare, să țineți puțintel pe 
nepoțelul dumniavoastră, ca să mă des- 
morțesc o leacă. Mă apucă par’ că niște 
cârcei la stomac.

Preotul luă-copilul, al cărui scutec 
alb făcea o pată mare albă pe anteriul ne
gru, și îl săruta jenat de o așa greutate 
mică, neștiind cum să-l țină. Toată lumea 
se puse pe râs. Una din bunici strigă de 
departe:

— Nu te mâhnești, spune, părinte, că 
•n’o să. ai nici-odată unul ca ăla?

Preotul nu răspunse. El mergea cu 
pași mari, căutând țintă la copilașul cu 
ochii albaștri, stăpânit de pofta de u-i mai 
săruta obrăjorii rotunzi. Nu se mai stă
pâni, și, ridicându-I până la fața sa, îl să
ruta lung.

Tatăl striga :
— Ci spune, părinte, dacă vreai unul, 

n’ai decât să spui.
Și începură să glumească, cum glu

mesc oamenii dela țară. 

I 
i l

i

i

diționat unitatea statului, unitatea națiunei 
(Aprobări vii în stânga si dreapta}. Până 
când deputății naționaliști se vor opune 
acestui punct de vedere, pană atunci nu pu
tem sta cu ei de vorbă sub nici un raport, 
până atunci nu se poate vorbi de pacturi, nici 
de un medus vivendi și nici de concesiuni. (A- 
pobări sgomotoase).

nPună-se ei pe baza acea principială,' 
pe care stă legea naționalităților, recu
noască ei unitatea națiunei politice ma
ghiare, lucre în spiritul acesta — și atunci, 
sunt convins, că foarte ușor vom găsi acea 
cale, pe care mergând se pot satisface 
plângerile lor concrete. (Aprobări vii). Până 
atunci nu vom căuta nici un fel de moda
litate, până atunci nu putem recunoaște 
îndreptățirea existenței lor, ba cu astfel de 
factori, a căror existență o ținem de o vă
tămare a națiunei, în genere nici nu putem 
sta de vorbă«...

Răspunzând deputatului socialist Mezoffi 
zice că nu se lasă influențat de patroni, 
dar nu poate suferi terorismul sindicatelor 
muncitorești, cari sunt în contrazicere cu 
libertatea individuală. Guvernul n’are lipsă 
de sfaturi soceologice. Pentru sanarea mi
zeriilor de locuință, ministrul de finanțe 
va sprijini zidirea celor 6000 de locuințe 
pentru muncitori. Nu aprobă procedura 
autorităților, cari opresc sub motive neba
zate ținerea adunărilor. In cazurile când 
se va face apel contra astorfel de deciziuni, 
el totdeauna va concede ținerea adunări
lor. Proiect despre libertatea întrunirilor } 
nu va prezenta, cu toate că a promis, ci i 
va lăsa asta în grija noului parlament ales i 
pe baza votului universal. Inzadar forțează 
Mezoffi răspunsul lui în chestia proiectului 
despre reforma electorală, el (ministrul) 
nu-i va da nici un răspuns până când nu 
va fi în poziție să-l depună pe masa Ca
merei proiectul. Recomandă în fine spre 
primire budgetul.

*

S’a început apoi desbaterea budgetu
lui ministeriului do comerciu. Raportorul 
Rabd Mihaly îl recomandă spre primire.

Ministrul de externe al Angliei des
pre înarmările statelor. Ministrul de ex
terne, Eduard Grey, vorbind la un banchet 

, dat do uniunea »Fierși Oleic a spus că ar 
■ fi de dorit ca cheltuelile mereu crescânde 
de armament să fie restrânse. Dar Anglia 
singură nu poate fără concursul altor na
țiuni să Impură vederile și dorințele sale. 
Despre cheltuelile guvernului englez pen
tru flota britanică, ministrul declară că 
trebue ca cheltuelile Regatului-Unit pen
tru flota sa să fie în proporție cu cheltuo- 
lile celorlalte State.

Din România.
București, 4 Main 1908.

Pentru starea sanitară a populației 
Bucureștilor.

Câte-va îmbunătățiri în adevăr însem
nate s’au făcut în serviciul sanitar al ca
pitalei, îmbunătățiri de cari so vor putea 
folosi și bucura îndeosebi săracii orașului.

Așa, bolnavii săraci au dreptul la aju
torul medical gratuit, iar în cazul când 
sunt în neputință absolută de a părăsi pa
tul, ei pot chema pe medicul comunal la 
domiciliul lor la ori-co oră din zi și noapte 
De asemenea medicamentele se vor libera 
gratuit atât bolnavilor săraci, cercetați la 

De îndată ce se așezară la masă’ 
greoaia veselie țărănească isbucni ca o fur
tună. Ceilalți doi copii aveau să se căsă
torească și ei, logodnicele lor erau de față,1 
venite numai la masă, și Invitații nu sfâr- 
șiau să facă aluziuni la toato generațiile 
viitoare pe carri le făgăduiau căsătoriile 
acestea.

Erau vorbe grosolane, strașnic de să- l 
rate, cari făceau să râdă pe fetele cari ro- , 
șese și pe oameni să se strâmbe de râs. 
Băteau cu pumnul în masă, strigau. Tatăl 
și bunicul nu încetau cu vorbele de mas
cara. Mama zâmbia, bătrânele își luau por- ' 
ția lor de veselie și aruncau și ele glume. 1

Preotul, obicinuit cu chiefurile ace- j 
stea țărănești, stătea liniștit, lângă îngri- : 
jitoare, plictisind cu degetul gurița nepo- i 
tului său ca să-l facă să râdă. El părea ' 
surprins la vederea acestui copil, ca și ! 
cum nu mai văzuse until vreodată. II pri-.l 
via cu o atenție voită, cu o gravitate vi
sătoare, cu o iubire deșteptată în adâncul ' 
său, o iubire necunoscută, unică, vie și 
oarecum tristă față de aceasta mică făp
tură gingașă, care era copilul fratelui său.

EI n’auzia nimic, nu vedea nimic, 
contempla pe copil. Avea plăcerea să-l ia 
iarăși pe genunchi, căci el păstra, în piep
tul său și în inima sa, sensația plăcută

dispensariile comunei, cât mai cu seamă 
acelor cari sunt în neputință de a părăsi 
patul.

Femeile sărace, în caz de naștere, au 
dreptul să cheme la domiciliul lor pe 
moașa comunală, la ori-ce oră din zi și 
noapto.

Transportarea bolnavilor săraci dela 
locuințele lor la spital se face gratuit de 
cătră trăsurile societății de salvare.

Pentru constatarea stării igienice a 
alimentelor, primăria pune în mod cu to
tul gratuit la îndemână ori-cui laborato- 
riile comunale, cari vor face analizele lor 
chimice.

întreg orașul e împărțit în 7 secțiuni 
medicale înzestrate toate cu un personal 
complet: medici, vaccinatori, agenți sani
tari, moașe etc.

Călătoria Familiei Regale pe Dunăre.
Joi dimineața MM. LL. Regele și Re

gina, împreună cu copii principilor moște
nitori, într’un automobil, urmați de auto
mobilul în care se găsea d-nul Ionel Bră- 
tianul, prefectul județului Ilfov și prefectul 
poliției capitalei au pornit spre Giurgiu, 
spre a se îmbarca pentru călătoria pe Du
năre.

La 40 kilometri de Giurgiu, la Adu- 
nații-Copăceni, Suveranii au fost salutați 
de d-1 Ghica. prefectul jud. Vlașca și de 
reprezentanții autorităților locale, pe lângă 
o mare mulțime de locuitori. Un grup de 
țărani a oferit un banchet Maj. Sale Re
ginei.

S’au mai oprit câteva minute la Că
lugăreai, locul celei mai frumoaso și mai 
grele biruințe ce a avut viteazul Domn al 
Munteniei, Mihai, și s’au mai oprit Ia sa
tul Mihaiu-tiranul, unde o marele câmp 
de tragere pentru toate armele. Maj. Sa 
Regele a trecut în revistă toate corpu
rile aflătoare acolo, rânduite pe marginea 
șoselei.

Din Giurgiu, după-ce s’a întreținut cu 
persoanele oficiale ale județului și cu d-1 
Natzimov, trimisul Principelui Ferdinand al 
Bulgariei. Familia Regală a pornit în sus 
pe Dunăre pe vaporul Ștefan cel Mare 
urmat de vapoarele Vasile Intpit și Dom
nul Tudor.

*
La Turnu-Severin au avut o primire 

din partea autorităților, armatei și unui 
public număros. Sosirea le-a lost anunțată 
prin mai multe bubuituri de tun pe ma
lul românesc ca și pe cel sârbesc al Du
nării.

După o petrecere de aproape o oră 
la Turnu-Severin, în mijlocul notabilități
lor orașului MM. LL. au pornit spre Por
țile de Fer, de unde în scurtă vreme se 
înapoiară t'ecând prin dreptul orașului 
Turnul-Severin, fără a se mai opri de rân
dul acesta.

Noaptea au petrecut’o la Gruia, iar a 
doua zi li-s’a făcut o primire entuziastă 
cu arcuri de triumf și drapele la Calafat, 
unde în 1877 M. S a salutat cel dintăî 
obuz căzut alături. Era frumos împodobită 
bateria Carol 1. de unde s’a tras cel din
tâi foc de tun în răsboiul pentru nea
târnare.

*
Primiri strălucite li-se pregătesc Su

veranilor în orașele de pe Dunăre : Călă
rași, Brăila, Galați, Tulcea, Sulina etc. unde 
M. S. Regele va avea prilejul să treacă în 
revistă armata de pe usrat și apă.

de a-1 fi purtat mai adineaoria, întorcân- 
du-se dela biserică. El rămânea mișcat în 
fața acestei larve de om ca în fața unui i 
mister la care nu gândise niciodată., o taină 
augustă și sfântă, încarnațiunea unui suflet 
nou, marea taină a vieții care începe a . 
iubirii care se topește, a rasei care se con- ț 
tinuă. a omenirii care merge de-apururi. i 

îngrijitoarea mânca, cu fața roșie, 1 
cu ochi lucitori supărată de copilul care o 
îndepărta dela masă.

Preotul îi zise:
— Dămi-1 mie. Mie nu mi-e foame- 
Și luă copilul. Atunci totul dispăru 

în juru-i, totul pieri; și el rămase cu ochii I 
asupra acestui chip roșu și rotund: și în-1 
eetu), cu încetul, căldura micului trup, ț 
prin scutece șl prin postavul anteriului, îl i 
pătrundea ca o desmierdare foarte ușoară, I 
toarte bună, foarte castă, o desmierdare; 
deliciasă care îi punea lacrimi în ochi.

Zgomotul celor dela masă devenia: 
îngrozitor. Copilul, plietisit de strigătele I 
acestea, începu a plânge.

Un glas strigă:
Că zău, părinte, dă-i să sugă!
Și o explozie de râs se porni în sală. 

Dar mama se sculase; ea își luă copilul 
și-l duse în odaia vecină. Se înapoio apoi

Abia la 8 Mai, Joi, Suveranii își vor 
sfârși călătoria tot la Giurgiu.

Dela Academia Română.
Vineri, 2 Main, d. TocUescu, a făcut 

în ședință publică o interesantă comuni
care asupra nouilor descoperiri epigrafîce, 
făcute în urma săpăturilor din vara tre
cută la Adam-Clifi (Dobrogea). Sunt toate 
amănunte însemnate cu privire la originea 
traianică a monumentului.

Sărbătoarea zilei de 10 Maiu.
Zurilc acestei zilei, de trei-ori .sărbă

torite, vor fi anunțate prin 21 bubuituri 
de tun.

101 bubuituri de tun vor anunța ple
carea cortegiului regal dela Palat spre Me- 
tropolie, undo se va serba un serviciu re
ligios, fiind de față toți miniștri, înaltele 
curți de cassație și de conturi, Academia 
Română, corpul profesoral, președinții cor
purilor legislative, membrii conziliului co
munal, etc.

in timpul acesta armata va sta rânduită 
pe străzile dintre strada Academiei și Metro- 
polie, iar la ora 11 va defila prin fața Su
veranului pe bulevardul Caro! din fața uni
versității.

Seara muzicile vor cânta prin piețele 
și grădinile publice iluminate și pavoazate 
ca și toate străzile orașului. Servicii reli
gioase, cu acest prilej, se vorlaceîn toate 
bisericile din țară — iar ministerul instruc
ției publice a luat măsuri ca această zi să 
se serbeze în chip deosebit de toate șco
lile din țară.

Știri mărunte.
O căldură înăbușitoare cum nu s’a 

mai pomenit în luna Main. La București 
sunt 30, 35 și chiar 38 de grade, une-ori, 
— ziua : noaptea se coboară la 9 grade. 
Pe malul mărei sunt 23 28 grade, iar la 
Sinaia 9. Semnele secetei s’au arătat prin 
multe părți ale țărei, deși nu de multă 
vreme a ploat. Prin unele părți s’au făcut 
rugăciuni pentru ploaie, iar prin București 
au început să umble paparudele.

*
Toate firele telefonice din capitală se 

vor înlocui în urma măsurilor luate de di
recția generală a poștelor prin cabluri su- 
teriwe. Totul se va faco în cursul verei 
acesteia Astăzi e destul o furtună ca li
niile să fie întrerupte. Se vor împuțina apoi 
și accidentele.

*
Duminecă la 4 Maiu, s’a deschis în 

sala Ateneului Român expoziția de obiecte 
de industrie de casă alo țărancelor. Orân
duirea acestei bogate și variate expoziții 
se datorește ca și în alți ani societății 
Furnica. M.

ȘTIRILE ZILEI.
— 5 Main v.

Examenul de maturitate la gimnaziul 
român din Brașov. Astăzi s’a început la 
gimnaziul român din Brașov examenul în 
scris de maturitate cn absolvenții cl. VIII. 
Examenul va ținea patru zile. Au fost 
admiși la examen 39 candidați și anume 
36 absolvenți din anul acesta și 3 din 
anul trecut. Examenul de clasă s’a ter
minat Sâmbătă, iar eri Duminecă s’a co
municat rezultatul, care este următorul:

14 elevi au absolvat cl. VIII, gimn 

peste câte-va minute, asigurând că doarme 
liniștit în leagănul său.

Și petrecerea urma. Bărbați și femei 
ieșiau din vreme în vreme în curte, apoi 
întrau iarăși să se așeze la masă. Cărnu
rile, legumele, cidru) și vinul se pierdeau 
în guri, umflau pântecile, aprindeau ochii.

Noaptea se lăsa, când, se bea ca
feaua. De multă vrento dispăruse preotul, 
fără să se mire cine-va de lipsa lui.

In sfârșit tînăra mamă se ridică, ca 
să meargă să vadă dacă copilul durmia 
mereu. Era întunerec. Ea întră în odaie 
pe dibuite ; și înaintă, cu brațele întinse, 
ca să nu se atingă de mobile. Dar un 
sgomot caracteristic o opri deodată în loc; 
și se întoarse speriată, asigurată că a 
auzit pe cine-va mișcând. Ea întră în sală, 
foarte palidă, tremurândă, și povesti în
tâmplarea. Toți bărbații se ridicară sgo- 
motoși, beți și amenințători : și tatăl, cu 
o lampă în mână, alergă.

Preotul *)  în genunchi lângă loagăn, 
suspina, cu fruntea pe perna pe care se 
odihnea capul copilului. 

*) Preot catolic, caro daci nu se căsătorite.
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obținând calcul general «foarte bine*  și 
anume: Gh. Birăescu, Mir. Creții, Emil 
Giurgiu, Petru Iorgovan, Victor Jula, Mih. 
Lupaș, Aurel Mager, Nic. Mihuțiu. Const. 
Moarcăs, Rom. Onofreiu,OpreaRovean, Vas. 
Tampa, Ion Vintilă, Iosif Vlad.

9 elevi cu nota «bine*  : Const. Babeș, 
Leon Blaga, I. Burduloiu, I. Cusută, Aur- 
Montia, Gh. Popovici iun., Teod. Serb, I- 
Stefanovici, A. Tâmpinar u.

13 elevi cu nota «suficient* : Andreiu 
Blaga, Coriol. Buracu, Moise Grama, Nic. 
Lazar, Rom. Molin,Stefan Oțel, Nic. Paștina, 
Petru Pătean, Gh. Petrișor, II. Reou.’ Gh. 
Stoica, N. Todor, Eug. Goga.

Cinci elevi au fost declarați corigenți. 
Aceștia pot face însă examenul de cori
gentă la finea lunei August și se admit 
la examenul de maturitate în luna Sep
tembrie a. c.

Vizită. Cetim în »Unirea«, că Sâm
bătă în 9 I. c. n. episcopul Majlâth, însoțit
ele un canonic din Pecs a vizitat pe I. P. 
S. Sa Mitropolitul Mihali.

Prinții moștenitori români la Duma 
mseaSGă- Din Petersburg se anunță că 
Principii moștenitori ai României aii vi
zitat Sâmbătă Duma imperiului.

Societatea »Carpații« din București a 
dat Sâmbătă seara un banchet la restau
rantul Iordache, pentru aniversarea zilei 
de 3 Maiu 1848. Banchetul a fost prezidat 
■de d. dr. Neagoe. care într’un discurs 
avântat a salutat inițiativa luată de soc. 
»Carpații«. După, aceea au luat cuvântul 
parochul dela biserica Brezoianu, Avra- 
mescu, pre.ședinte e societăței, d-nii Tetzu. 
Christu Negoescu profesor, 1'ost adminis
trator al Casei școalelor, prof. d. I. Scurtu, 
prof. Casolțoanu In tot timpul banchetului, 
în care a domnit o mare animație, a cân
tat orchestra artistului C. Dimitrescu.

Examenul de Clasă al studenților de 
pe clasa VIII gimn. din Blaj s’a terminat 
Marți în 12 a 1. c. Miercuri ii s’a publicat 
rezultatul, care se poate zice. în general 
mulțumitor. Dintre ol examinați au tre
cut 48 și astfel aceștia toți s’au admis la 
examenul de maturitate. Doi aii fjpicat din 
câte un studiu, iară unul a fost îndrumat 
la repețirea clasei VIII. Au trecut exame
nul do clasă cu ’eminență 4 și anume: 
Cod rea loan, Măcelar Alexandru, Roșeau 
Dumitru și Rusii Octavian; cubunaufost 
9 ^Astăluș loan, Rian Eugen, Dănilă George, 
Lupean Oct, Mioc Ioan, Podoabă Augustin, 
Rimbaș George, Rus Vasile, Vescan Ni- 
colae. Sâmbătă în 16 c. se începe exa
menele script uristice de maturitate, cari 
durează până Miercuri.

Concurs cu premii prelungit. Laceie- 
rea mai multora prolungim prin aceasta 
până la 1 Septemvrie n. c., terminul pen
tru înaintarea la comitetul nostru a lu
crării «Nutrirea vitelor*,  sau îmbunătă
țirea mijloacelor pentru nutrirea vitelor 
peste tot și îndeosebi în anii de secetă, 
pentru care în 27 Decemvrie 1907 pu
blicasem concursul cu premiu de TOO cor. 
și cu terminul de 15 Main e. Spre orien
tare notăm, că lucrarea să ni se prezinte 
în manuscripte și să fie scrisă pe câte o 
pagină de hârtie pentru înlesnirea tipă- 
rirei. Sibiiu, 13 Maiu n. 1908. Comitetul 
central al «Rouniunei române de agricul
tură din comitatul Sibiiu.« Pant. Lucida, 
prez. . Victor Tordășianu, secretar.

OlîlOfUl din Dânoș. Procesul țiganilor 
se apropie de sfârșit. Terminându-se as
cultarea martorilor, procurorul a prezentat 
judecătoriei 133 de întrebări pentru a fi 
puse juraților. Apărătorii au făcut unele 
observări, cari însă au fost combătute de 
procuror. Vro-o trei patru zile vor trece 
până ce judecătoria va redacta întrebările 
ce să pună curții cu jurați. După publi
carea întrebărilor procurorul va desvolta 
acuza, iar apărătorii vor rosti discursurile 
de apărare, ceea-ce va ținea mai multe zile 
dearâpdul, considerând numărul acuza
ților care este de 16. Astfel sentința se 
așteaptă numai pe la sfârșitul săptămânei 
viitoare.

Pentru masa studenților români din 
Brașov a mai contribuit institutul de cre
dit și economii *Lipovana*  din Lipova 
suma de 40 cor.

Primească generoșii donatori sincerile 
noastre mulțămite. — Direcțiunea școalelor 
■medii gr. or. rom. din Brașov.

Serata. D-1 dirigent Max Krause ne 
.anunță că Luni în 18 Maiu n. la orele 8 
seara va avea loc representația elevilor 
d-sale în strada spitalului Nr. 44. In pro
gram sunt luate 12 puncte.

Tragere la țintă, in zilele de 27, 29 
Maiu, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 19, 20, și 22 Iunie 
n. a. c. vor avea loc în Poiană exerciții 

de tir cu soldații regimentelor din Brașov. 
In aceste zile este oprit a călca teritoriul 
Poienii.

Cass. riatul „Reuniunsi române de în
mormântare din Sibiiu*  a plătit ajutorul 
statutar după răposatul membru Eva Tăl- 
măcean n. Moldovan, fost precupeață. A- 
cesta este al 125-lea caz de moarte în 
sinul Reuniunei române de înmormântare 
sibiene.

Mare foamete în Africa. Ziarul «Daily 
Mail*  află din Entebbe (Uganda) că recolta 
rea a bananelor în districtul Busoga dela 
nordul lacului Victoria Nyanza, a provocat 
o mare foamete. Mii de oameni mor de 
foame.

Dela școala pregătitoare filarmonică. 
Marți la orele 8 are loc repetiția gene
rală în sala din strada școalei de gim
nastică Nr. 9.

NECROLOG. Cu durere anunțăm tutu
ror rudeniilor și cunoscuților încetarea din 
viață a mult regretatei sore și mătușe 
Vâd. Susana Frigător nasc. Verzea, în
tâmplată Vineri, în 2 Maiu a. c. la 11 oare 
seara, în etate de 70 ani, fiind împărtășită 
cu Sfintele Taine. Rămășițele pământești 
ale scumpei defuncte se vor depune spre 
odihnă vecinică în cripta familiară din ci- 
miteriul bisericei Sf. Nicolae din Cernatul 
Săcelelor, Luni, în 5 Maiu st, v. a. c. la 
1 oară p. m. Fie-i țărâna ușoară și memo
ria binecuvântată!

Cernatu, 4 Maiu 1908. Ana Oancea 
nasc. Verzea. Eufrosina Urdea născ. Verzea, 
Elena Sterian născ. Verzea, ca surori. Cum- 
nații și numeroșii nepoți și nepoate.

Canalizarea orașului Brasov.
(InstrueținneY

Suntem rugați din partea magistratului o- 
rașului Brașov să dăm loc următoarelor lămuriri:

Scopul lămuririlor următoare, cari 
cuprind cele mai însemnate dispozițiuni și 
explicări despre scoaterea apelor din case 
și din curți, este de a da proprietarilor de 
case instrucțiunile necesare asupra lucrări
lor, ce au dânșii să le facă și să le ispră
vească acum tocmai, când se fac lucrările 
de canalizațiune, dar este totodată și încă 
în locul prim, scopul acestor lămuriri și 
acela de a rectifica părerile false ce s’au 
format despre prefacerea sau adaptarea re
spective rezidirea closetelor.

Amăsurat proiectului de canalisare. 
aprobat de onor, reprezentanță orășenească, 
se vor zidi canaturi subterane, parte în 
beton, parte în țevi do lut glazurat, iară 
lipit de aceste țevi se fac din lut glasurat 
conducte laterale în țevi de 20 c. m. în 
diametru, cari se estind până la marginea 
despre stradă a locului edificiilor (acestea 
conducte laterale se chiamă «conducte de 
anexare*).  Toate acestea se fac pe spesele 
orașului. Aceste canale se fac:

a) în toate străzile orașului intern, 
afară de: stradela Căsărmii, stradela Hon- 
terus, stradela lăcătușilor, stradela sforii 
și strada școlii

b) în suburbiei Schei T anume: pe j 
șirul bisericii, Piața Prundului, dincolo de j 
Prund și în strada Căpitanului, până pe 
Tocile No. 36. în strada Catherinii până 
la No. 6 pe Cacova;

c) în suburbiul Brașovul-vechiu și a- 
nume: în strada Lungă, în strada de La
turi, pe livadia poștii începând dela gră
dina Trauschenfels, pe șirul livezii, pe șirul 
străjii și pe drumul de sub strajă;

d) In Blumena și anume: în strada 
Gării până la Podul de Peatră; în strada 
Fântânii până în strada Fabricelor și de 
aci dealungul stradei Fabricelor la Podul 
de Peatră, în strada. Furcilor, în strada Sî- 
tei unde se abate din strada de Laturi; în 
strada Școalei de înot; în strada Mică; 
în strada Agrișelor;, in strada.Dascălilor și, 
peste Piața Spitalului Militar, dela strada 
Fântânii, până la strada. Neagră. •

Pe locurile’particulare fiecare proprietar 
are a face conductele de scos apă el însuș pe 
spesele proprii, adecă are a face conduc
tele de țevi, cari au să conducă pe sub 
pământ pe calea cea mai scurtă apa de 
ploae și cea de zăpadă ce se scurge de pe 
coperișe și de prin curți; apa de spălat și 
de clătit de prin bucătării, apa ce se 
scurge din vanele de bae; fecalul,e din îm- 
blători, asemenea urinul din pisoare și din 
grajduri precum și apa de prin pimnițe.

Pentru fiecare loc particular face o- 
rașul un conduct de adnecsare până la 
marginea locului privat.

Numai în cașul excepțional, când lo-j 
cui particular este de o extensiune extraor-1 
tlinară sau dacă are o formă neîndatinată 

(de exemplu mai multe curți) și dacă, deci 
apele din casă și din curte nu s’ar putea 
scoate prin un singur conduct de adnecsaf, 
ci ar fi neîncungurat de lipsă a se face un 
al doilea sau și al treilea conduct de ad- 
necsat: atunci, dacă partida cere dela ma
gistrat pr!n cerere specială și nainte de 
ce s’a făcut canalul principal din stradă, 
orașul îi face un al doilea eventual și un 
al treilea conduct de adnecsare.

Până Ia distanța de 30 de metri, so
cotiți dela canalul suteran, conductul de 
adnecsare se face pe spesele orașului.

(Va urma).

Varietăți.
Weekly Telegraph publică următoarea 

întâmplare adevărată, care se povestește 
prin toate cercurile din Petersburg.

E vorba de o scenă, care s’ar fi în
tâmplat între Țarul și Țarina Rusiei.

— Scumpul meu Nicolae, zise împă
răteasa, faci o mare greșală că ești în tot
deauna de acord cu toată lumea. Azi di
mineață Stolypin a venit să-și prezente ra
portul și tu i-ai zis : »Ai dreptate Stolypin, 
sunt de părerea d-tale !< Cinci minute în 
urmă sosește Durnovo care îți spune toc
mai contrarul. Și i-ai zis: »Ai dreptate 
Durnovo, sunt de părerea d-tale !« A venit 
apoi Schwanenbach, care ți-a spus lucruri 
cu desăvârșire în dezacord cu spusele lui 
Stolypin și Durnovo — și tu i-ai răspuns: 
«Ai dreptate Schwanenbach, sunt de pă
rerea d-tâle!

Nicolae II se gândi o clipă, apoi răs
punse :

— Ai dreptate scumpa mea Alexan
drina, sunt de părerea d-tale!

Sunt atâtea și mai cu seamă așa de 
întinse lacuri în Stalele-Unile, încât secarea 
lor ar da pământ în destul pentru traiul 
a 12 milioane suflete, socotind de familie 
16—20 holde cel puțin. Toate lucrările ar 
cere suma de 10 milioane lei și se crede 
că după atâtea studii asupra acestei ce- 
stiuni, congresul american va vota suma 
trebuitoare spre a se aduce la bun sfârșit.

La 20 și 21 Maiu urmează să se în
trunească într’un mare congres interna
țional la Paris, mai multe societăți din lu
mea întreagă, cari au de scop să lupte 
împotriva unor libertăți dăintâloare mora
lei publice.

Acest congres are de scop să facă 
demersuri hotărâte în acest senz pe lângă 
guverne, cari se vor simți în cazul acesta 
silite a lua măsuri. In primul rând se do
rește slârpirea tuturor publicațiilor obscene, 
oprirea romanelor criminale și imorale, 
îmbolnăcitoare și otrăvitoare a imaginații
lor tinere; căci în adevăr nu poate să 
aducă atâtea foloase școala, pe cât rău 
poate să aducă într’o țară eliberă*  opera 
comercială a unor astfel de publicații, cum 
e de pildă în România Ignaț Herz, Evreul 
unguresc din București. M.

Glume.
— Bine mă, gogeamite om, să n’ai 

curaj să te lupți ?
— De, domnule sergent, curaj, curaj 

am eu, dar... mi-e frică!...
*

Un boier se întâlnește cu un țăran 
pe o punte îngustă:

— Treci, mă, zise boerul, că eu nu 
ocolesc măgarii 1

— Eu îi ocolesc domnule, răspunse 
țăranul și trecând înainte își văztt de 
treabă.

Consultație gratuită :
.— Dragă doctore, nu pot dormi noap

tea. Ce să iau ?
— Să iei... praf de pureci!

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 1B Mai- Partidul so

cialdemocrat a ț:nut eri în păduricea 
dela marginea orașului un meeting 
monstru. La ordinea zilei a fost Ge
stiunea administrației comunale în ur
ma procesului Polonyi-Lengyel și Ge
stiunea votului universal. Oratorii au 
scos în evidență depozițiile martorilor 
din procesul Polonyi-Lengyel, com
promițătoare pentru administrația co
munală și au condamnat corupția re
prezentanților comunei și sistemul 
inaugurat de aceștia. Oratorii, cari 

s’au ocupat de cestiunea votului uni
versal, au constatat că ministrul de 
interne, contele Andrassy nu s’a ținut 
de cuvânt, deoarece el promisese că 
va aduce în discuția parlamentului 
cestiunea votului universal în primă
vară, pe când în cameră a spus 
că o va supune camerei abia la 
toamnă. In rezoluțiunea admisă la 
terminarea meetingului se spune că 
lucrătorii sunt hotârâți să lupte cu 
energie pentru obținerea acestei re
forme. Se hotărește în principiu și 
declararea grevei generale. Numai 
tiopul când se va declara nu s’a fixat 
încă. Se spune că greva generală se 
va declara în Iunie, în timpul seceri
șului, când este mai multă nevoe de 
lucrători.

' Budapesta, 18 Mai. Eri dimineață 
au plecat la Agram deputății croați. 
Ei nu vor mai reveni la Budapesta 
în timpul verei, decât dacă se va lua 
în discuție reforma impozitelor. De oa
rece cestiunea croaților guvernut re-, 
fuză s’o discute, ei au declarat, că 
nu au ce căuta 'a Budapesta.

Botoșani, 18 Maiu. Un puternic 
incendiu a izbucnit [eri în mahalaua 
Cărămidăriei. Focul alimentat de un 
mare vânt a distrus numeroase case. 
Incendiul a început la locuința bătrâ
nului Petru Munteanu de 70 ani, care 
fiind olog, focul l-a cuprins în casă, 
de unde a fost scos mort, complect 
carbonizat. Alt bătrân loan Vasile a 
fost cu mare greutate scăpat din flă
cări și trimis la spitalul comunal.

Bibliografie.
loan Vid'ii «2 Cântări*  a) »Ș’asară<... 

b) Plângerea unei floricelei, aranjate și 
armonizate pentru patru voci bărbătești 
Prețul 80 bani.

loan Adam : „Nazninți“ povestiri și 
„Pe lângă vată“, pi de și glume țărănești. 
Ambele â 1.50 vor.

A aosrir »Legenda, Funigeilor^, poem 
dramatic în ire> acte de St. O. losif și D. 
Angliei. Prețul 1 Leu.

Dilute „Infernul*  traducere în ver
suri de N. Grape. Prețul 3 cor. 50 bani., 
plus 3<1 bani porto.

„P'in Vraja Dragostei“, nuvele de 
Vasile Pop, editura Minerva. Prețul O.
1 50 plus 10 fileri porto.

M. Sadoveanu „Vremuri de Bejemie*
2 cor

Guy de Maupassant „Povestiri alese 
ir»dnse de M. Sadoveanu. 2 oor.

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

— 50 bsni.
Iu plain. Povețe despre vițele al

toite, de Dobro Radulescu, șef de cultură 
la Domeniul Coroanei Sadova. Cu-o pre
cuvântare de d-1 Ioan Kalinderu, membru 
al «Academiei Române*,  cu o ilustrație și 
mai multe figuri în text. Cărticica a 64-a 
din Biblioteca popor, a Domeniului Coroa
nei. — București, Tipogr. «Gutenberg*,  
Joseph Gobi str. Doamnei 20.

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

Wiillischhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahmann — cu toate întocm rile moderne 
ale iherapiei fisicale și dietetice; */<> oră 
departure dela Viena în regiune romantică 
ș- sătifitoasi. Posta-și telegraf: Ma- 
i- i a -E n z e n s (1 o r f bei Wien.

Cu des uș ri și prospecte stă la dis
poziție direcțiunea ■ și medicul ș>f al sta 
bilitnentului :

Dr. Marius Sturza.

BRÂZAY SbSBORSZESZ 
FOGKREMtsSZAJVIZ*
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Sela „Tipografa și Librăria'1
A. MUREȘIANU, Brașov 

se pot procura următârele cârti
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandare.)

„Opere complete" de N. Nicoleami, 
C. Blamați și V. Cârlova la olaltă întro 
singură Broșură. Prețuri 1 cor. 50 plus 
porto 10 bani.

„Popasuri vânătorești" de Ion Măr
geanul pe 205 pagini formatul octav mare 
prețul cor. 1.50 bani plus 20 bani porto.

SI. Sadoveanu. Amintirile căpraru
lui Gheorghiță. Pagini 280. Prețul Lei 2.

Din opere e complete a lui loan Crean
gă a apărut ediția a doua. Prețul 1 cor. 
50 fii plus 20 b. porto.

O. Goga „Poesie" din editura „Mi
nerva'1 premiate de Academie și costă nu
mai 1 cor. plus 10 bani porto.

Neslor Urechiă: „In Bucegi" (Nara
țiune) Format octav mare pagini 285 pre
țul 1 cor. 50 plus 20 porto.

Ludovic Dauș: „Doamna 01tea« 
(Mama lui Stelan cel mare) poem drama
tic în versuri. Musîcade d-l D. G. Chiriak. 
Piesa aceasta s’a jucat pentru prima oară 
pe scena Teatrului național din București 
în seara de 19 Noemvrie 1904 la repre
zentația de gală dată cu ocazia jubileului 
de 400 ani dela moartea lui Ștefan cel 
mare. Poemul e scris pe 62 pagini. Costă 
1 coroană plus 10 bani porto.

D. C. Moruzi: „Rușii și Românii" o’o 
prefață de N. Iorga. Prețul cor. 1.50.

N. Iorga: „Negoțul și meșteșugurile 
în trecutul românesc". Prețul cor. 2.50.

„Doamne ajotn-n»". Sch țe din po
por de Romulus Cioftec, i 2 coroaue pliu 
10 bani por'o.

Al. I. Odobescu opere complete. 
Vol. I. Pagini 360. Prețul Lei l.o'1.

„Călăuza stațiunilor balneare" de 
Aurel ticurtu. Prețul 1 cor. 50 fii. plus 20 
bani porto.

Sandu Aldea „Cărticica plugarului" 
— ‘50 bani plus 10 bani porto.

..Bot’ă neamuri" de Sandu Aldea cu 
ouprib ti in mătur: Uu arândaș, Despărțire, 
La țară, A<as«, Tinerețe, Nepotul lui Mi- 
halis, Seri de iarnă, rnvrăjbiții. O afacer». 
La oaste, A't.e învoieli, Singură, Seoets 
Pierzanie, Ogorul strămoșesc Prețul 1 cor. 
50 plus 20 bani porto

— Romanul „Robia Hanului" de Sofia 
Nădejde a apărut în o nouă ediție și se 
află la tipografia și librăria A. Mureșianu 
în preț de 2 Lei plus 3U haul porto.

„I)ac’»Ri li o |HÎsiirfcA“ romanță fru- 
mesă pentru vooe si piano, cuvintele de 
I. Ioauovits, compusă de d-l ștefan C. Voi 
cu. op. 1. prețul 80 bani plus 5 bani porto.

„Geloșii", oomedie într’un act, după 
germană, de Moșul. B așov. Tipografia A. 
Mureșianu 11.05. O piesă fârte potrivită 
pentru diletanții noștri dela sate si otașe 
(pentru 3 domni și 2 dame). Prețul 40 fi- 
Ieri franco.

I

i

Nai câștigat nici odată
la loteria de clasă?

încercați norocul la cea nouă
Corectură principală

JULIUS FRIEDE & Cssa
Brașov, Strada Vămii 3S.

Tragerea clasei întâiu a loteriei dc clase reg. ung, este în

21 și 23 Ham a. c.
Câștigul principal în cazul cel mai norocos este

ti

Boas de pene seine, negru și alb. | $

IULIUS RESCHNER

ItzASI

eventual
80.000,

Informații și planul oficial trimitem la cerere franco.

Comenzile se efectuiază numai însoțite de cost, sau cu 
rambursa.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei 

se pot fice ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

n cu is1 aliluia ț-i marca ai A-

Jdxlius, Viitor Both și «< u gros la

Franzbranntwein și sare a iui Moli.
Veritabil numai dacă flecare sticlă este provăziite cu mariu 
__________  de seu ire și cii plumbul lui A. Moli -------------------

Franxbranntwein-ul și sarea este fdrte bine cunos
cută ca uu remediu populur cu deosebire ptin tras (frotat), alină 
durerile de șoldină și reumat sm și a altor urmări oe răce a. —

Prețul unei cutii originale pluiubate cor. 1.90

C O V O A R E

600,000, 400,000, 200.000. 100,000. 90, 
etc. etc.

și anume:

Vs los
K 150

trage cu

din BUZIflSID.

m.

Notă. începând eu I Iunie intiă îi c'rculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accelerat, 
de ilimineDă Brașov-Budapesta.

m. dim.
P-
P-

Prafyriîe-Seidntz ale lui MOLL
Veritabile numai decă fie-care cutia este provădută cu marca de 

___________ apărare a. lui A. DROLL și cu subscrierea sa. -------------------
Prin electul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlifz de A. Moli îu contra greutăți 

lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în '■ontra cârceilor și acrelei la stomac, con
stipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor ina.

mai multe decenii încâce. 
urinări pe cale judecătoresc^.

diferite bole femeesci a luat acest, medicament de casă o lăsoândire, ce cresee mereu de
Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 — Fa'sincații'.e se voi

MOLL'S
FrambiwW urni Sf”

C«1 mai fin sflt>un de copii și Dame, fubricat după metrdnl col mai nrti. petru cultivai ea 
rațională a țielei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți cor. —.40 b.

Cinci bucăți cor, 1.80
— Fie-care bucată de săpun, pentru copii trie provedută cu maica do apărare A Moli, xu:
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. TiciLnihen 9 

c. și reg. Iurnisor »1 curții imperiale
— Comande din provincii se efectuezi! diluic pi lii rambursa pont Un —

La deposits să se cărâ anumit preparatele pro 
a lui A. Al O L L.

Depășite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. .
T) Emmas Nrpo{li

rate

Plecarea ei sosirea trenurilor fle sta! m. nu. ia Brașov.
Valabil din 1 Main st. n. și pânâ în 1 Oct. st. n. 1903.

Flecare», trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bttd 'pesta:

I. Trenul mixt la ora 5,J6 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Olușin) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ira 7 30 mm sera.
IV. Tr. aceri, p. A ad la orele 10'26 m. sera.

□ăl& Brașov la Bucinescî:
I. Trenul de person»- In ora 3'20

II. Treutil mixt la 6re|r 12'00 m.
III. Trenul aoeel. la 6ra 219 min.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la brele 7'47 s6ra.*

♦) (c?.re circulă numai la Predeal .

Cela l.rașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk
și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.”
II. Trenul mixt, la ora 8'41 min. a. inv*

III. Trenul de per. la 6ra 3'05 m. p. m.
(are legătura cu Ciuc-Bzeredu .

IV. Tren de pers, la '"rele 7 00 m. sera.*
(*  au legătură numai la Szepszi-Szt.-G» orgy), 

telu Brașov la Zetnescî (gara Bai lok.meiu)
[. Trenul mixt la ora 8'40 min a. Dl.

II. Trenul mixt la ora 4 16 miu. p. m. 
III. Tren mixt la of*  9 4(5 serii.

Sosirea tronurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aoc. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
II. Trenul de persoue la ora 7-12 dim.

Iii. Tr. ftecel. pesto Clușirt la 6.2 '1'1 in. p.?m 
IV. Tronul mixt la ora 8 50 miu. sera.

Dela Bucurescî la Brașov;
I. Treu. de pers, la ora 7'28 niiti. diurn 

(mimai dela Predeal).
II. Treutil accel. la ora 2.18 min. p. m 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
HI. Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m. 
IV. Trenul mixt. In ora 9'18 min. s6ra.
Dela Bereczk Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Gîume? 

la Brarov:
I. Trenul de persona la t’r 8.16 m. dim.’

(are legătură cu Ciuc-Sereda)
II. Trenul de pers, la ora 1'59 m. p. m

III. Trenul mixt, la era 6'33 m. sera.*)
IV. Tren mixt., la orele 10'08 m. sera.

(*su  legătură cu Ciiic-G,imes).
Dela Zertiescî la Brașov (gir. Bartoleme u

I. Trenul mixt la 6ra 7-12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1'39 miri. p. m.

III. Tren mixt la ors 7 07 sera.

125,000 losuri — 02,500 câștiguri. 

iLHSST Fie-care al doilea los se 
un câștig» "W

Oferim losuri originale pc prețul oficial
l/j los J/2 los 1/i los

K 12~ K 6 — K. 3.—

CTJ
CC

salonul de măr'uri Pdrth’e și resturi, strada 
meagră ÎSr» 35, se vînd cu prețmi Ce tot ieftine cele 
iiiiii no, ă .și moderne stofe de rochi, pentru primăvară 
și vară de iîiăf?se. neagră și colorată pentru rochi și b’use. 
Stofe de lână, cele mai nonă, in gerre franțuzesc și eil- 
țjozdsc de toate < oloril^și calitățile. Toate apicolele de 
g inisăr-. Stofe de lână pentru bluse, asortiment mare. 
Voii de 1 hn, Batist. Gioth, Zepfier. Pequds, Suin. Stofe de 
i/i, s'ofe de dantele. Ripper, p ntru costume de băeți. 
panzări, pânzături de masă cu metru. Garnituri de masă 
ș pat dela 5'80 în SUS (3 bucăți)

•Stofe <e haine pentru confirmanzi, colorate, <iem și 
m-g.'i. Stofe pentru cm-tuniui" bă<b'.tești și toate mături- 
■ișiirile pemru croitori

D -o visitare nînnei’Oosă se maszăr>

La suferințe as rinichi si teică, oricârei ape minerale. | PI ACUTĂ PUȚIN ACRIȘORĂ FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT | 
ACID CARBONIC.

4'mi cSetfrsch re agm <Sr masă răcoritoare.
R,•cuman atâ t'e medici. Recomandată de medici.

Are efect, escelent, ca «pă «Se cură la suferințe de rinichi, beșică, 
cutat cronic de jinitlv, formațiuni de peatră și boale eatarale de • ’
.-er-roținne. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

; îrecțîa băilor MUSCHONG în Baziaș. I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


