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Partidele naționalităților
în noua dietă.

E vorba aici de noua dietă a 
Ungariei .ce va avea să se întrunească 
după mult așteptata reformă electo
rală. E interesant a ști cum își înclii- 
puesc cavalerii fără perciuni dela 
„Pester Lloyd“ rolul ce pot să-l joace 
naționalitățile nemaghiare în noua 
dietă și în deosebi, ce cred ei despre 
îndreptățirea acestora de a forma 
partide politice naționaliste în acea 
dietă.

»Z>e lege, scrie »P. Lloyd*, partidele 
naționalităților au îndreptățirea de a exista 
în parlamentul ungar, fiindcă la noi nu e 
nici o lege, care să oprească aceasta, sau 
să ofere un mijloc legal spre a disolva 
partidele naționalităților (lege nu există, 
dar ordonanțe ministeriale câte vreți; ile
gale și cu aplicare ilegală — Red. Gaz.)

»Dar — zice >P. Lloyd<, — din 
punctul de vedere politic asemeni forma
țiuni de partide n’au dreptul de existență 
în dietă, fiindcă în legea naționalităților 
dela 1868 e stabilit principiul, că în Un
garia nu este decât o singură, națiune 
politică indivizibilă: națiunea ungară, de 
care se țin toate naționalitățile, fără con
siderare la deosebirile lor de rasă, așadar o 
națiune unitară, care nu poate fi împărțită 
în grupuri de naționalități diferite pe ca
lea reprezentării prin partide politice. 
Acest principiu — adauge ziarul evreo- 
maghiar — escliide legitimitatea partide
lor și fracțiunelir naționalităților. Depu
tății cercurilor locuite de naționalități sunt 
în principiu doputați maghiari, fiindcă par
lamentul țării este o dietă maghiară, în 
care locul legitim al reprezentanților de 
altă limbă este a se căuta numai în legă
tură cu partidele istorice maghiare*.

>Diferite formațiuni de partid ale 
naționalităților pot exista în fața princi
piului de națiune unitară politică numai 
în mod neligitim. Și tendința moderată se 
contrazice numai pe sine, dacă voește să 
așeze rădăcinile existenței sale, care se în
trupează în formațiunea de partide națio
naliste, în pământul nelealități față cu na
țiunea maghiară indivizibilă*.

Ați mai auzit așa ceva ? Ați mai po
menit o teorie mai încâlcită și mailmon- 
struoasă decât teoria aceasta desfășu
rată în coloanele unui ziar, ce aspiră a 
trece de ziar european, în anul 1908 al 
veacului al 20-lea? Par-că am trăi o 
sută de ani înainte de marea revo-
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Finale.
Vânt scutură-mi lereasta
In șuier lung pustiu
Când scriu scrisoarea asta ... 
La ce o și mai scriu ?!

Bolnav, cu gândul morții 
Plâng truda unei vieți 
Supusă vrerii sorții 
Plâng dorul meu drumeț.

C’a rătăcit la tine
Copilă cu ochii plânși 
Și s’a re ’ntors la mine 
Să ’nchidă ochii-mi stânși.

De l’ai numit »iubire« 
Nimica nu ai zis,
Și prea-i ș’acum simțire 
Cât să fi fost un vis.

Și soare-a fost și noapte 
De vre-ai a fost un cânt 
Din gemăte și șoapte 
Duios și lin și sfânt. 

luțiune franceză, care a revindicat 
drepturile omului, pe acest continent, 
a căruia civilizație a fost de atâtea 
ori călcată și cutropită de tot felul 
de horde aziatice.

Era un timp, când politicianii 
nemaghiari de bună credință țineau 
mult să reclame pentru legea națio
nalităților calitatea de lege de stat 
fundamentală.

De hogy / (Nici pomenire !) răs
pundeau cei din tabăra adversă. Nici 
prin gând nu ne-a trecut să facem 
din ea o lege fundamentală. E lege 
ca toate legile noastre : noi am făcut’o 
și noi o vom răsface atunci când vom 
afla de lipsă.

Dacă-i așa, de unde și pănă unde 
a putut această lege dela 1868, — 
votată de un parlament, pe care vii
toarea reformă electorală tinde a-1 
înlocui cu altul nou, fiindcă nu este 
și nu poate fi adevărată espresiune a 
voinței poporațiunii țării — să schimbe 
condițiile de existență ale diferitelor 
naționalități, enunciând un principiu, 
care să elimineze cu totul posibili
tatea, ca diferitele națiuni ale țării 
să poată avea în dietă partidele lor 
proprii naționaliste. S’au mai pomenit 
și se mai pomenește așa ceva în 
vreun stat poliglot din lume? Când 
în parlamentele statelor civilizate pot 
să existe și partidele cele mai es- 
treme, pănă și cele revoluționare și 
anarchiste, cum ar fi posibil într’un 
parlament al votului universal—dacă 
se va trata de acesta — ca milioa
ne de Români, Slovaci, Germani din 
Ungaria să nu poată avea partide ro
mâne, slovace și germane?

Noi credem, că tocmai un „par
lament al poporului", compus pe baza 
votului universal reclamă cea mai de
plină libertate pentru ori-ce mișcare 
de partid în sânul poporațiunii, care 
mișcare tinde la buna și pacinica con
viețuire, la progresul și prosperarea 
acestei poporațiuni, ce se poate ajunge 
într’un stat poliglot ca Ungaria nu
mai pe calea firească a validitării di
feritelor individualități etnice în ca
drul constituțiunii. Și dacă cadrul e 
prea strâmt, urmează să fie lărgit, ca

Se rump a lirei strune |
Cu vaer surd amar...
Și-atâtea aveam de-ați spune... 
Târziu... E înzadar...

Odată jucăușă 
Se stinge para azi, 

, In urma ei cenușă
Și lacrămi pe obraz.

Abia mai văd scrisoarea.., 
Primește-o fără plic, 
Din păr să n’arunci floarea, 
Nu vreau nimic... nimic...

Nicolae Brătianu.

Trupa română de Operete.
București, 5 Aug. 1908.

De mai bine de două luni de zile di
stracția obicinuită a bucureștenilor sunt 
reprezentațiile de grădină și, între acestea, 
fără îndoială, acelea de operetă românească 
din parcul Oteteleșanu.

Trupa românească de operete, care, 
și înainte de a avea încurajarea oficială, 
exista prin munca și stăruința d-lul Con- 

să poată încăpea în el toți factorii 
poporațiunii cu toate însușirile lor in
dividuale !

într’un „parlament al votului uni
versal", nu se mai poate veni cu prin
cipii și teorii mărginite, prin cari s’au 
susținut la suprafață clasele și cas
tele ce au domnit pănă acum pe conta 
libertății și egalității popoarelor.

Conceptul de națiune politică 
unitară poate să existe și să se va
loreze fără ca să i-se aducă jertfă 
existența națională a factorilor, din 
cari se compune această națiune.

Dacă centraliștii și maghiariza- 
torii de azi ai Țării ungurești au avut 
vre-odată un presimț, care nu i-a în
șelat, atunci acesta e presimțul, că 
într’un parlament în care va fi repre
zentată întreaga poporațiune a țării, 
ideile și principiile scâlciate și vio
lente ale „reprezentanților" din vremile 
de până acuma nu mai pot avea nici 
cea mai mică rațiune de a fi.

In fața unei astfel de reprezen
tanțe a poporului — dacă este să vină 
vre-odată împărăția ei — nu mai poate 
fi vorba de un principiu al legii na
ționalităților, care să sugrume des- 
voltarea individualității lor, ci numai 
un singur principiu mai poate să aibă 
îndreptățire de a fi și de a se im
pune — acela al adevăratei libertăți 
și egalități, ce va culmina în libera 
concurență și emulațiune dintre po
poarele țării pentru realizarea măreței 
ținte comune de-a întări și înălța pa
tria prin progres și cultură.

Un comunicat în cestiunea inscripțiilor 
școlare. »Tel. Român* de astăzi publică 
următorul comunicat: Comisiunile comita- 
tense au îndrumat susținătorii de școale 
confesionale, ca până la 1 Septemvrie a. c 
să afișeze pe edificii inscripțiile școlare, 
provăzute în §-ul 17 art. de lege XXVII 
din 1907. Dispoziția §-lui 17 e numai fa
cultativă, adecă pe acele edificii școlare, 
pe cari se află inscripție în limba de pro
punere a respectivei școale, trebue să se 
pună, și încă la locul prim, inscripții în 
limba statului. De aici urmează logic, că 
pe edificiile școlare, cari n’au inscripție în 
liniba română, nu trebuepusă nici în limba 
statului. Cu toate aceste, consiliile admi- 
ristrative au ordonat sub pedeapsă afișa- 

stantin Grigoriu, întemeietorul și conducă
torul ei, după ce astă-iarnă a dat, la *Li- 
ric", cea dintâiu foarte bogată serie de 
reprezentații, adună acum, pentru serile 
de vară, în parcul de lângă Teatrul Națio
nal, pe iubitorii adevăratei arte.

Intr’o societate ca a noastră, care 
până de curând n’avea format — și nici 
azi nu se poate pretinde că-1 are îndestul 
— gustul, ca să fi putut avea viață în mij
locul său o trupă de operetă, chemată să 
dea cea mai desăvârșită artă prin întreita 
și armonica manifestare : a gândirii, a cân
tecului și a jocului, într’o astfel de socie
tate, deci, trebue să ne bucurăm, că trupa 
românească de operetă se prezintă atât de 
surprinzător.

Printr’o stăruitoare muncă, printr’o 
riguroasă disciplină de scenă și, îndeosebi, 
prin câteva rari talente ce se găsesc în 
sânul său, această primă trupă de operete, 
acum, ca și astă-iarnă la Teatrul Liric, e 
obiectul de preocupare al acelor — tot mai 
numeroși — cari urmăresc desvoltarea 
noastră artistică.

Numele ei bun se poate întemeia, pe 
lângă conducerea d-lui Constantin Grigoriu, 
pe talentul rar al d-lui Maximilian, pe si
guranța și naturalul în toate mișcările 

rea inscripțiilor. Pentru interpretarea co
rectă a dispozițiilor din lege și pentru 
stabilirea în mod oficios a textului inscrip
țiilor, forul competent a făcut remonstrație 
la dl ministru de culte și instrucțiune pu
blică. Despre aceasta au’ fost încunoștiin- 
țate toate oficiile protopresbiterale. Sus
ținătorii de școale deci, până ce nu vor 
primi alte îndrumări din partea autorității 
bisericești, în cestiunea inscripțiilor, să ră
mână pe lângă starea de până acum".

Maghiarii din București, vrând să-și 
manifesteze sentimentele lor frățești și ali
pirea cătră națiunea lor, au făcut o escur- 
siune la Budapesta, la care i-au parte 125 
de magyar ember-i de acolo. »Magyaror- 
szâg« salută vizita lor într’un articol de 
fond, în care fățărește extremă lealitate în 
ce privește respectarea principiului de ne
amestec 'în afacerile interne ale regatului 
român. Spune că Maghiarii în mijlocul 
mării de popor român se luptă pentru 
limba maternă și pentru susținerea și sal
varea rassei lor ; apoi zice că statul ma
ghiar nu poate să le sară în ajutor ne
mijlocit din cauza arătată, și deci Maghiarii 
din România sunt avizați la propriile lor 
forțe. (Dar subvențiile ce le primesc dela 
societățile maghiare din Ungaria?) Cu toate 
astea îi găsește însuflețiți pentru limba și 
neamul lor și îi găsește în genere într’o 
stare așa de bună, încât pretinsa lor strâm
torare nu o poate motiva cu alta decât că 
societatea maghiară din fericita Ungarie 
nu se interesează de frații săi din Româ
nia. Ca încheiere pledează, ca să fie mora
licește sprijiniți de cătră societatea ma
ghiară și le dorește, ca să se concentreze 
într’o singură mare organizație maghiară 
în România.

Asigurările prefăcute de lealitate 
față cu România ale lui »Magyarorszâg« 
sunt contrar opuse tendințelor agresive 
ce le dă pe față presa maghiară ori de 
câte ori e vorba de rămășițele hunilor și 
de Săcui emigrați în deceniile ultime în 
România. Ei bine, acești cetățeni ai statu
lui român se bucură acolo de deplina li
bertate. Nimeni nu le atacă limba și națio
nalitatea, statul le dă tot scutul său și ei 
ca cetățeni se bucură de o egalitate de 
drept, care la noi nu s’a pomenit până 
acuma.

Cei 125 de Maghiari din București 
aduc prin prezența lor în Budapesta cea 
mai flagrantă condamnare politicei ma
ghiare față cu Românii din Ungaria și 
sunt un protest viu contra uneltirilor bru
tale de contopire ce se pun la cale contra 
noastră, cari suntem aici cu milioanele și 
avem drepturi vechi istorice față cu națiu
nea maghiară.

sale, pe vocea sa sonoră și sigură ca și pe 
aleasa sa cultură muzicală. D-sa e copilul 
răsfățat al operetei noastre cu creațiuni 
proprii în multe din bucățile jucate până 
acum. Și ca să-i recunoști toate aceste ca
lități, e destul să-l cunoști în rolul facto
rului postai din „El și Ea", sau în crea- 
țiunea sa din „1001 de nopți". In cea din
tâiu e neîntrecută în rolul »Ei< doamna 
lonașcu, tot atât de sigură pe vorba, pe 
cântecul și jocul său, fermecător de sbur- 
dalnic. Și cea mai înaltă manifestare ar
tistică o atinge copilărescul și sburdălnicia 
d-nei lonașcu când, în »El și Ea*, împre
ună cu fratele său Carol (V. Maximilian), 
își amintește și imitează scenele ștrengă
rești din copilărie. Și manifestarea acestor 
două talente, în reproducerea acestor scene, 
e atât de reală ș>, deci, atât de artistică 
și de comunicativă, încât, tu spectator, 
simți că trăiești această copilărie, și îndu
ioșarea te cuprinde.

Și, cu toate că în „Farmecul unui 
vals" nu se găsesc momente de o atât de 
subtilă artă decât în vEl și Ea“, publicu
lui bucureștean îi place mai mult cea din
tâiu, și asta s’ar putea explica.

E apoi cât se poate de reușit d-1 
russy în rolul bătrânilor »ramoliți«, chiar
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Un cosiliu comun de miniștri va avea 
loc mâne, în Viena, în care se va stabili 
definitiv budgetul comun al afacerilor 
externe

Situația în Persia. Șahul Persiei a 
publicat un rescript, prin care ordonă nu
mirea unei comisii pentru elaborarea 
unei nouilegi electorale; parlamentul va fi 
compus de o cameră și de un senat.

Darea de samă a
d-lui dep. Dr. T. Mihali.

(Fi ne.)

Dl dep Dr. Mihali, continuând darea 
sa do seamă, a mai zis următoarele:

Ca român și ca președinte al clubu
lui deputaților naționaliști am mare și 
grea răspundere. Mă gândesc mereu, îmi 
întreb conștiința și mă sfâtuesc cu prea- 
stimații și iubiții moi colegi deputați, 
între cari mulțumită lui Dzeu, domnește 
cea mai perfectă dragoste, înțelegere și 
armonie, — asupra căilor și mijloacelor, 
prin cari să ajungă țara și toate naționa
litățile, cari o constituise, la îndestulire și 
fericire. Insă văd cu mare îngrijire, și 
v’am arătat și Dvoastră, că guvernul și 
partidele, pe cari se razimă, alte căi bat 
și alto mijloace întrebuințează. De aici 
urmează, că noi, deputății naționaliști, 
deocamdată nu vă putem arăta decât pri
veliștea unei lupte de apărare, cinstită și 
rezolută, combătând energic cu toate oca- 
ziunile, măsurile majorității parlamentare 
și proiectele de legi ale guvernului,! cari 
ni-se par nedrepte ori păgubitoare. Sperăm 
însă, că vă vom arăta și învingeri, căci 
țara pare că se trezește în toate părțile, 
curentul principiilor democratice din ce 
în ce ia avânt mai mare, se aud glasuri 
și dorinți. cari se apropie de ale noastre.

Câte sunt de făcut și de îndreptat 
în viața culturală, agronomică, industrială 
și comercială! Mai ales de câte neajunsuri 
și năcazuri sufere bietul țăran agronom! 
Guvernul însă n’are vreme și inimă pentru 
trebuințele lor. Noi nu suntem opoziție 
din dîcă, ci din necesitate. Deputății na
ționaliști ar saluta cu bucurie proiecte 
de legi folositoare și s’ar bucura, când n’ar 
trebui să combată mereu, ci să și aproabe. 
Dar guvernul nu râvnește la asta, ci își 
face titlu de glorie din legi și măsuri, 
prin cari se amăresc și nedreptățesc na- 
ionalitățile nemaghiare. II va ajunge 

soartea, căci a ajuns de și-a perdut încre
derea chiar și la cetățenii din partidele 
lui, cari încă stau astăzi desamăgiți și ne- 
îndestuliți până la culme.

După acestea vorbește de necesitatea 
și dreptul de a ne organiza în partid politic. 
Miniștrii de pe vremuri: Hioronymi și 
Pcrczel, ne-au oprit, ne-au desființat — 
pe hârtie, scriind în ucazurile lor, că nu 
existăm ca naționalitate. Nu? Iată că 
existăm, întăriți încă și ajunși în parla
ment pe baza programului nostru național. 
Până când ei, miniștrii »desființatori«, au 
trecut împreună cu partidul lor de atunci, 
cum trece fumul și furtuna. Așa va păți-o 
și dl Andrăssy».

In legătură amintește de hotărîrea 
poliției din Arad, echoul ministrului de 
interne, prin care deputății români din co
mitatul Aradului, concrezuți cu lucrările 
pregătitoare pentru organizarea partidu
lui și a clubului naționalităților, sunt pe
depsiți pe motive ridicule.

din punctul de vedere mental; apoi d-na 
Apateanu (care se pare că de curând a 
pășit pe scenă și ar fi de dorit să fie așa, 
pentrucă promite) are, mai pre sus de 
toate, o voce aleasă și cultivată.

Adăogând, pe lângă coi de mai sus, 
ireproșabilul joc de scenă al d-lui Ciucu
rele, și în deosebi în situațile comice (ser
vitorul de redacție, neîntrecut!), al d-lui 
și d-nei Leonard, al d-nei Grand și buna 
prezență a corurilor, trupa d-lui Grigoriu 
are toate elementele necesare pentru a fi 
la înălțimea trupolor similare din țările 
cu o veche și matură cultură artistică, și 
cel puțin la înălțimea gustului și așteptă
rilor publicului nostru de azi.

Pentru iarnă, trupa are în pregătire 
bucăți noui și va urma regulat cu repre
zentații sale la Teatrul Liric, (azi proprie
tatea unui român).

Azi, când nu o trupă românească de 
operete, trecută din România, ci însuși d-I 
Z. Bârsan, cetățean ungar, întâmpină difi
cultăți de a juca în Ardeal, trebue să ne 
mărginim, până la alte vremuri mai bune, 
să cunoaștem, prin scris, aceea ce se face 
în România pentru arta românească, adecă 
pentru cultura românească, care e una și 
a tuturor Românilor. — R. 0.

Cu toate acestea — continuă dl Mi
hali — organizația trebue să se facă. Tre
bue să ne stringem rândurile, să ne con- 
ziderăm toți de membrii ai partidului, să 
contribuim la întărirea lui cu toate mij
loacele morale și materiale. Toată suflarea 
românească de același gând și de aceeași 
simțire să fie străbătută. Să ne iubim, să 
ne interesăm unii de alții, să învățăm 
unii dela alții, să ne interesăm de toate 
manifestațiile politice și culturale din toate 
locurile locuite de Români.

In scopul acesta ar trebui să-și țină 
de datorință sfântă oricare Român, domn 
sau țăran știutor de carte, ca să spriji- 
nească și să cetească ziarele românești, 
cari stau în serviciul neamului pe teren 
politic ori cultural. înșiră numele tuturor 
acestor foi. »Gazeta Transilvaniei, care a 
împlinit 70 de ani de când aduce servi
ciile sale prețioase neamului, ne umple de 
mândrie și recunoștință. Să-i exprimăm 
recunoștința și stima noastră și din adu
narea aceasta. (Aplauso și aprobări fur
tunoase.)

Nu numai pentru luminarea și. in
struirea noastră trebue să cetim foile ro
mânești, ci și pentru a le sprijini mate- 
rialminte, cu atât mai vârtos, că redactorii 
lor mereu sunt prigoniți de procurori, 
osândiți de justiție la închisori pe multă 
vreme și la amende în bani în sume așa 
de mari, că întrec modestele venituri ale 
foilor.

Trebue să se îndeletnicească țăranul 
român cu cetitul și scrisul chiar și de ha
târul nouei legi electorale și astfel să-și 
asigure dreptul de alegător la orice even
tualitate.

La sfârșit d-1 Mihali mulțămește ale
gătorilor pentru dragostea, cu care îl în- 
cunjură și pentru buna ordine ce o ma
nifestează cu toate ocaziunile, desfidând, 
cu ținuta lor pacinică și exemplară, lipsa 
măsurilor ce le ia administraița, concen
trând, ca și acuma, o armată întreagă de 
jendarmi.

Duceți saluturile mele și celor de 
acasă ai D-Voastră; fi-ți încredințați că și 
pe viitor voiu lucra din toate puterile 
mele pentru interesele țării, a d-voastră 
și ale neamului 'nostru. (Aclamații și a- 
plause).

După o scurtă pauză ia cuvântul d-1 
advocat Dr. Victor Pop, zicând :

Mult stimate d-le deputat 1 Am cu
noscut și pănă acuma activitatea D-tale și 
a soților do un principiu din parlament. In 
expunerea d-tale reîmprospătând fazele 
acelei activități, am avut un prea plăcut 
prilej de însuflețire. Vă mulțămesc în nu
mele poporului din acest cerc, pe care îl 
reprezentată în parlament! Noi cu toate 
forțele vă . vom sprijini în nizuințele 
d-voastră.

Adresând-se apoi cătră adunare dă 
cetire proiectului de resoluțiune, publicat 
în numărul nostru de eri.

A urmat apoi la cuvânt d-1 deputat 
Dr. Al. Paida care în atenția generală și 
des întrerupt, de aplause a rostit un energic 
discurs, pe care îl resumăm în urmă
toarele :

Fraților! De când am fost mai în 
urmă, acuma sunt 2 ani, între d-voastră 
tot la darea de samă a iubitului d-voastră 
deputat și șef al nostru (trăiască!) multe 
au trecut preste capul meu (strigăte: să 
trăiască) și a deputaților români. Dar și 
multe am învățat de atunci încoace și 
multe am experiat.

Intre altele am experiat, că domnii 
dela putere nu să pot vindeca de boala 
de a vedea în noi numai demagogi și agi
tatori fără suflet. Pentru ce aceasta? Noi 
nu dușmănim pe nimeni și nu lucrăm 
contra Ungurilor. Dar păcatul ni-e că vă 
puneți încrederea în noi, pe cari ne cu
noașteți, cari suntem de un sânge <șiun 
neam cu d-voastră și despre cari știți, că 
numai pentru binele d-voastră lucrăm. Deci 
ne alegeți pe noi, și nu pe Kardos și alți 
domni trimiși din Pesta, despre cari mai 
târziu numai aflați că ce firme erau și 
cum voiau să vă fericească.

Noi aceea vorbim și aici între d-voa- 
stră, ca în parlament. Nu agităm, ci spu
nem adevărul la toți și pentru toți. Așa 
dar’ dacă învingem la alegeri, suntem eroi 
nu agitatori.

Poftească guvernul și oamenii lui să 
vă câștige încrederea și inimele prin pur
tare blândă, prin legi drepte și bune ; să 
vă fie mai mari binevoitori și iubitori ca 
noi, — atunci, poate, ar avea cuvânt să 
se căiască, dacă tot noi, iar nu ei ar iz
buti la alegeri.

Guvernul însă are alte griji: intere
sele claselor aristocratice și bogate, din 
sânul cărora es miniștrii, fîșpanii și alți 
domni mari. Nu mult îl doare de năca
zurile mulțimci sărace. Chiar și țărănimea 

maghiară e neîndestulită. Dovadă emigră
rile cu droaia în America, formarea de 
partide democratice și socialiste în părțile 
locuite numai de maghiari. Cu atât mai 
puțin îi pasă guvernului de popoarele ne- 
maghiare.

Când a venit la putere coaliția, să 
credea că va întră o eră mai bună. Căci 
despre un guvern, ce venise după atâtea 
frământări sgomotoase și cu atâtea făgă- 
dueli, se putea presupune, că are con
știința responzabilității înaintea lui Dum
nezeu și a lumei. Iar acuma ce vedem ? 
Am dat îndărăpt cu toții, Români și Un
guri. Numai sarcinele s’au sporit și cât 
au încă să se sporească !

La guvernul de mai nainte, poreclit 
liberal, barem în idee a trăit un germene 
de liberalism. Apponyi cu legile lui a 
omorât și germenele acela. Politica lui 
Appony naște ură și ceartă, nu pace. După 
cum a apucat’o înainte, vom ajunge de 
ne vom certa nu numai în sate, ci și în 
familie, pe temă de confesionalism. El nu 
numai între maghiari și nemaghiari face 
deosebire și măsură cu alte măsuri, ci și 
între confesiuni.

Pacea și bunaînțelegere numai cu 
dreptate și egalitate să poate dobândi. 
Exemplu recent stările din Turcia și Ma
cedonia, pe cari oratorul le descrie cu mult 
haz. Pornesc marile puteri, între cari și 
noi, vai de capul nostru, să facă ordine 
acolo. Atunci ce face tâlharul de turc? 
Intr’o bună dimineață dă constituție și li
bertate popoarelor. Urmarea? Marile pu
teri rămân cu buzele drâmboiate, iar ban
dele de greci, bulgari, sârbi și macedo
români, cari se împușcau de după tufe, de 
după stânci, aruncă armele, se îmbrăți
șează și să pupă de bucurie.

Azi, când și în China și în Persia 
se dă libertate, n’avem să fim îngrijați 
tare. Exemplul Austriei va naște și la noi 
aceeași lege electorală. In țările civilizate 
chiar și femeile cer și capătă drept de 
alegere. Oratorul e aderent dreptului de 
alegere la femei, îl explică și dovedește 
cu mai multe exemple serioase și glumețe. 
Năcazurile și interesele femeiloi’ și copiilor 
numai femeile Ie pot înțelege cum să cade. 
Chiar și acuma au influință femeile la ale
geri. O pipărușcă de femeie totdeauna 
poate determina pe bărbat cui să-și dee 
votul.

Nu poartă frică d-1 Vajda nici de o 
lege electorală rea, pentru-că atunci însuși 
Ungurii vor fi neîndestuliți și vor lupta 
împreună cu noi. Popoarele odată trezite 
au multă forță. Un individ poate fi pră
pădit, dar un popor conștiu totdeauna o o 
putere.

Cum în locul bisericilor de lemn Ro
mânii rând pe rând ridică pretutindenea 
biserici mari și frumoase de piatră, așa 
înaintează și ei ca popor, cu toate măsu
rile și legile, cari împiedecă avântul lor 
firesc.

Biserica a fost totdeauna propteaua 
noastră, cu ea paralel ne vom clădi și vii
torul.

îndeamnă la perseveranță și curagiu 
și apoi sfârșește : Noi vom Jupta în par
lament, dumneavoastră ne dați dragostea! 
(Aplauze îndelungate).

Președintele I. Pocol închide ședința 
după o scurtă vorbire, în care mulțumește 
d-lor deputați și publicului prezent pentru 
osteneală și urează izbândirea ideilor și 
dorințelor ce au fost desfășurate la adu
narea aceasta.

Efectul vorbirilor rostite asupra pu
blicului s’a manifestat puternic în ovațiile 
de dragoste la adresa d-Ior deputați, când 
aceștia au părăsit locul adunării.

A fost o zi splendidă și succeasă în 
toată privința, deși, după informațiile pri
mite, solgăbirăii din Ileanda au mișcat 
toate pietrile, ca alegătorii să stee acasă.

Seara a urmat la băile dela Bizușa 
(Biidds-pataka). în apropierea Ilenzii, o 
petrecere de vară cu dans, foarte cerce
tată și succeasă, care s’a aranjat din pri
lejul zilei în fevorul bisericei române gr. 
cat. din Ileanda mare. Petrecerea a durat 
cu vioiciune pănă în zori.

Cu satisfacție înregistrez faptul, că 
aproape jumătate din numărul doamnelor 
și domnișoarelor s’a prezentat la petrecere 
în costum național, ridicând astfel farme
cul priveliștei și ridicând însăși frumsețea 
lor. Asemenea purta un superb costum 
național ilustra doamnă Mihali.

Raportor.

Programul noului guvern turcesc.
Programul guvernului turcesc, publi

cat de ziarele din Constantinopol, pe care 
l’am semnalat eri la ultimele știri, mai con
ține următoarele puncte :

Se vor face economii și în budgetul 
armatei, dar nu trebue să se uite, că Tur
cia, spre a-și menține demnitatea de mare 
putere și pentru a salvgarda pozițiunea ce 
ocupă printre guverne, precum și pentru 
a înălța puterea sa. are nevoe de o ar
mată și o flotă demnă. Deoarece venitu
rile sunt insuficiente, mai ales față de în
tinderea țărei și de numărul populațiunei, 
s’a recunoscut necesar a se mări venitu
rile statului de o parte fără a se crea noi 
impozitej ci aplicând cu stricteță impozi
tele existente, îmbunătățind sistemul de 
percepere, reînoind tratatele de comerț, 
iar pe de altă parte, căutând mijloace de 
a asigura prosperitatea țărei și a crea noi 
avantagii pentru tezaurul public.

Programul guvernului anunță apoi, 
că ministerul va studia și va supune par
lamentului o serie de lucrări publice și de 
măsuri, cari vor asigura progresul agri- 
cullurei.

Ministerul își propune apoi cu hotă
râre să reformeze instrucțiunea publică 
foarte defectuoasă până acum și ne în ra
port cu importanța imperiului, respectând 
baza dată de constituțiune.

Deoarece egalitatea proclamată de 
constituțiune, egalitate de drepturi, implică 
și o egalitate în datoriile otomanilor, și 
special generalizarea serviciului militar la 
toate clasele populațiunei și admiterea co
piilor nemusulmani la școlile militare, gu
vernul se ocupă cu redactarea regulamen
telor și proiectelor de legi necesare.

.Justiția având iarăși nevoe de reor
ganizare, modificarea legilor existente se 
pregătește și va fi supusă parlamentului. 
Fără a se aduce atingere independenței 
justiției, se vor^studia mijloacele, pentru ca 
tribunalele să inspire o absolută încredere 
impricinaților. Ministerul va da cea mai 
mare atențiune menținorei ordinei publice, 
pontru-că restabilirea constituțiunei fiind 
un eveniment, care face cinste Turciei, a 
atras aprobarea tuturor amicilor imperiu
lui și trebue, pentru a fi demni de această 
onoare, ca ordinea să fie perfect menți
nută în interior ca și afară și ca toți lo
cuitorii independenți și străini să trăiască 
în perfectă armonie.

Deoarece Turcia voește să păstreze 
bune relațiuni cu toate puterile amice, și 
deoarece ea nu hrănește nici un gând as
cuns, față de nimeni, ne având altă do
rință externă, decât deplina salvgardare a 
granițelor și a suveranităței Turciei, de 
a i-se respecta drepturile garantate de tra
tate precum de a vedea demnitatea și o- 
noarea sa ca nație respectată, relațiunile 
externe vor fi îndreptate po această bază.

Bunele retațiuni vor fi menținute cu 
toate guvernele. Turcia se va sili să des
ființeze, cu consimțământul statelor inte
resate, formele excepționale, de cari su
pușii câtorva state se bucură în Turcia în 
afară de regulele general) și contrar uzu
rilor internaționale ie biza unor vechi 
tratate și vechi obiceiuri și usanțe. Guver
nul se va sili să creeze o situațiune ge
nerală, care să inspire încredere tuturor 
și să dovedească chiar străinilor inutilita
tea privilegiilor, de cari s’au bucurat în 
trecut.

Guvernul termină reînoind asigura
rea conducerei statului respectând voința 
sultanului și a constituțiunei și anunță, că 
va reforma personalul administrativ al vi- 
laetelor. Guvernul speră, că în situațiunea 
grea actuală intențiunile sale vor fi a- 
preciate, iar opera sa va găsi sprijinul și 
aprobarea opiniei publice.

— 3 August v.

Din cauza sărbătoarei de Mier
curi (Schimbarea la față) și din cauza 
zilei de Sr. Ștefan ce cade pe Joi și care 
conform legii e introdusă ca sărbătoare 
cu repaus dominecal, ziarul nostru nu va 
apare pănă Vineri seara.

Ziua natală a Maj. Sale Monarhului 
nostru a fost serbată și anul acesta în mo
dul obicinuit. Eri seara dela oarele 7—8 
muzica orașului a ezecutat din galeria edi
ficiului >Sfâtului« mai multe bucăți, iar la 
orele 9 seara muzica militară a traversat 
stradele mai principale ale orașului, cân
tând marșuri. In schimb n’a fost iluminat 
nici un edificiu, nici măcar cele publice. 
Astăzi în zorile zilei 21 de pușcături de 
tunuri au anunțat ziua natală a Maj. Sale. 
In toate bisericile s’a oficiat câte un Te 
Deum. La serviciul divin din biserica rom. 



Nr. 173 —1908. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

cat. au luat parte delegațiunile ofițeri mei 
și ale funcționarilor. In timpul serviciului 
divin o baterie de artilerie, postată pe 
>Strajă<, a tras în trei rânduri câte 8 puș- 
cături. Din cauza timpului nefavorabil nu 
s’a ținut obicinuita paradă militară pe li- 
vadia poștei.

Nerespectarea sărbătorilor romanești. 
După cum aflăm, membrii români din re
prezentanța comunală a orașului Brașov, 
sunt convocați pe azi la 6 oare seara la 
o ședință pentru a lua poziție față de 
noua nerespectare a sărbătorilor noastre ro
mânești, prin convocarea adunării repre
zentanței orașului Brașov pe ziua de mâne. 
O nerespectare analogă s’a săvârșit și anul 
trecut de cătră convocatorii adunării re
prezentanței orașului și atunci se luase 
hotărârea ca pe viitor să nu mai obvină 
astfel de cazuri. Suntem convinși că membrii 
români în adunarea lor de astăzi vor ști 
să protesteze energic față de atitudinea 
jignitoare a mai marilor orașului Brașov.

.Despărțământul Sătmar-Ugocea al »Aso- 
Ciațiunei« invită la adunarea generală ur
mată de petrecere cu joc, ce se va ținea 
în Gidani (Szatmârzsadâny) la 30 August 
Stil nou 1908 cu următorul program : 1) 
La 8 oare dim. Celebrarea Sf. Liturgii. 2) 
La 11 oare a. m. adunarea generală. 3) La 
1 oară d. m. banchet. 4. Seara la 7 și jum. 
oare petrecere cu joc.

Prețul de intrare : de persoană 2 cor., 
tie familie (până la 3 membri) '5 coroane. 
Venitul curat este destinat bisericei gr. 
cat. din Gidani. — Suprasolvirile și ofer
tele marinimoase se primesc cu mulțu
mită și se vor chita pe cale ziaristică. — 
NB. Cei ce doresc a participa la banchet 
sunt rugați a se adresa preotului Ioan Mi- 
lialca în Gidani (Szatmăr-Zsadăny) cel mai 
târziu până la 25 Aug. st. n. Pentru mân
cări și beuturi gustoase va fi angajat os
pătarii!. Vor cânta lăutarii români din 
•Șomcuta-mare. Sosirea trenurilor: a. m. : 
-de cătră Căreii-mari: 528, 812 ; de cătră 
Sătmar: 387, 907 ; p. m. : de cătră Sătmar: 
258, Ț28, 10Ș3 ; de cătră Gareii-mari: 136, 6£5- 
La gară vor sta trăsuri gratuite la dispo
ziția oaspeților.

Comitetul aranjator: Ludovic îlfctr- 
cnș protopop, proședinte de onoare. Mihaiu 
•Ciurdar protopop și loan Mihalca preot, 
președinți. Georgiu Sălăgian preot și Ioa- 
■cliim Ghergar preot, v.-președinți. Vasilie 
Ardelean preot, cassar. Mihai Vida preot, 
controlor. Dr. Aurel Nyilvan adv. și Vasilie 
Lucaciu când, de adv. maiordomi și încă 
alți 50 membrii din comitet.

Necrolog. Duminecă în 9 August n. a 
avut loc în Nemeș-Vereșmart înmormân
tarea d-nei Maria Iacobescu născută Job 
Bunea. Pe defuncta o deplânge soțul ne
consolat, părintele Petru Janculescu și nu
meroși consângeni. Odihnească în pace.

Celebrul >Găpitan din Kopeniks șuș- 
terul Koigt, a fost agrațiat de împăratul 
Wilhelm. Din cei 4 ani, la cari a fost con
damnat. pentru pungășia sa genială să
vârșită în orășelul Kopenik, a împlinit 20 
luni, distingându-se în închisoare printr’o 
purtare escelentă.

Telefonia fără Sârmă. încercările de 
a telefona lără sârmă după sistemul 
profesorului Majorana la o distanță de 60 
chilometri au succes. Vocea și cuvintele 
rostite la această distanță s'au putut des
luși foarte lămurit.

Lupte între albi și negri. Din Spring
field (America) se comunică că acum câtva 
timp a fost ars pe rug un negru, care fu- 
.sese acuzat de acte de brutalitate față do 
-o fomeio. Faptul acesta a produs mare in
dignare între negrii și a avut ca urmare 
mai multe ciocniri sângeroase între negri 
și albi. De atunci s’au întâmplat zilnic ex
cese sângeroase. Lin mare masacru a fost 
provocat Sâmbătă, prin siluirea unei 
femei albe de cătră negrii. Pentru a se 
răsbuna, se adună o mare inulțimo, care 
înarmată cu revolvere și ciomege asediă 
cuartierul negrilor, unde începu opera de 
distrugere. După o scurtă luptă curgeau 
pe străzi adevărate râuri de sânge. Cum 
mulțimea poporului creștea fără întreru
pere, negrii fură cuprinși de groază. Multi 
fugiră. Cei rămași au fost măcelăriți. Albii 
începură să pătrundă în locuințele' negri
lor, unde se încinse o luptă pe viață și 
pe moarte. Albii traseră focuri asupra ne
grilor, cari se apărau cu ce apucau. Nu
meroși răniți au rămas pe podelele locu
ințelor lor. Doi albi au fost u-iși de negrii. 
Faptul acesta mări furia mulțimei și dădu 
naștere unei lupte și mai îngrozitoare. 
N’au fost cruțate nici femeile, pretutindeni 
morți și răniți. După luptă albii incendiară 
locuințele negrilor. Trenuri speciale sosite 
din Chicago au adus armata, care a ocupat 
mediat străzile. Mulțimea nevoind să se 

împrăștie la prima somație, trupele au 
i

tras mai întâiu focuri oarbe. Cum încer
carea a rămas totuși fără succes, s’au tras 
focuri de salvă. Un mare număr de per
soane au fost ucise. Numărul morților nu 
s’a putut încă stabili.

Dela oficiul ds dare al orașului pri
mim spre publicare următorul comunicat: 
Toți plătitorii de dare de pe teritoriul ora
șului Brașov, cari nu plătesc dare la sfertul 
de an 6 coroane, se provoacă prin aceasta 
ca până la 25 August 1908 12 oare a. m. 
negreșit să-și plătească darea cătră stat 
și aruncurile comunale pe cuartalul al 
IH-lea 1908, căci la din contră în senzul 
§§-lor 57—74 art de lege XLIV din 1883 
încassările se vor face pe cale esecutivă 
fără nici o considerare.

Holera ÎU Rusia. Din Petersburg se 
anunță că în diferite provincii rusești s’au 
constatat 539 cazuri da holeră și 270 morți 
dela 8 până la 14 curent st. n. Nijni-Nov- 
gorodul e amenințat de holeră.

In urma ploilor torențiale căzute în 
ultimele zile, apele Prutului au început să 
vină cil o furie extraordinară, astfel că în 
ultimele 2 zile au crescut cu 2 metri. La 
Țuțora, Prisacani și Macărești Prutul a 
inundat cauzând însemnate stricăciuni se
mănăturilor. Dezolarea între săteni este 
enormă, căci cu toate sforțările lor n’au 
putut lupta contra furiei torentelor de apă. 
Sunt serioase temeri, că această nouă inun
dație va fi mult mai mare ca cea dintâiu 
și pagubele vor fi cu mult mai mari.

Spânzurat din glumă. Ziarul »Daily 
Telegraphc află din Petersburg, că un co
merciant anume Osell a organizat un mare 
chef cu șampanie. Dupăce toți comesenii 
băură peste măsură, comerciantul, amețit 
și el, învită pe oaspeți să spânzure în glumă 
pe unul din membrii cercului. Toți come
senii aprobară ideeia și comerciantul fu 
spânzurat — în toată regula.

Moartea ministrului de răsboiu al 
Turciei. Din Constantinopol se anunță că 
ministrul răsboiului Redsch-Pașa a încetat 
subit din viață.

Târgul de Vite, anunțat pe ziua de 
20 1. c. n. nu se va ținea din cauza ser- 
bărei oficiale a Sf. Ștefan.

AviS. Joi, ziua Sf. Ștefan, va fi des
chisă în oraș dela orele 1—9 seara numai 
farmacia d-lui Francisc Kelemen din strada 
Vămii.

Gu 1 Septemvrie nou a. c. am lipsă 
de un candidat. A se adresa la Dr. Teo
dor Popescu, advocat Făgăraș.

Situația agricolă în străinătate. In 
Rusia, recolta secarei e destul de bună ; 
la miazăzi vremea e cu totul nefavorabilă 
treeratului. Din pricina ploilor mari, Nis
trul s’a revărsat pustiind numeroase la
nuri. In regiunea Volgei, recoltele s’au mai 
îndreptat; porumbul e bun ; recolta orzu
lui e peste mijlocie ; ovăsul e bun.

In Turcia, an bun în regiunile Mărei 
Negre pentru orz, grâu, ovăs și porumb ; 
potrivit în regiunea mărei de Marmara 
pentru grâu, orz, porumb, mem și bob; 
mijlociu în Asia mică pentru grâu, orez 
și porumb.

In Franța recoltele de cereale sunt 
rele și inferioare annlui 1907 ; la aceasta 
au contribuit mult furtunile din urmă; tot 
astfel și în ce privește vița de vie și pomii. 
Dar lipsa de cereale nu va fi simțită, din 
pricina stocurilor însemnate rămase din 
anul trecut.

In Austria recolta orzului e mijlocie 
din punct de vedere al cantităței, calitatea 
e inferioară.

In Canada perspectivele recoltelor 
sunt excelente.

In Italia timpul frumos și cald e foarte 
priincios secerișului în nordul și centrul 
țării. Se semnalează lipsă de grâu în pro
vinciile meridion ile.

In Statele Unite recolta grâului de 
primăvară a suferit pierderi mari. Timpul 
prea călduros și rugina au stricat recolta 
din Dakota. Porumbul ere nevoie de ploaie 
numai în câteva localități.

V arietăți.
Se mai dovedise odată, în această 

rubrică, cum muzica poate avea înrâurire 
asupua unei minți scrintite, îndreptând-o 
prin puterea farmecului său și s’a reco
mandat atunci muzica pentru tot felul de 
nebuni, cari stăpânesc și apasă, fără folos, 
pământul.

Acum se afirmă că muzica — tot ea 
săraca — ar fi în stare să împiedece che
lia, Și cei cu afirmația de mai sus se în

temeiază pe faptul, că până azi, aproape 
nu s’a văzut un muzicant — un adevărat 
muzicant — care să ajungă la pleșuvie.

Să se bucure deci Americanii, tot 
atât de vestiți prin chelie ca și prin trustu
rile lor. Un curs serios de muzică și te-ai 
pomenit cu păr în cap.

Mai pesimistă, în ceia ce primește in
fluența binefăcătoare a muzicei asupra ră
dăcinilor de păr, o revistă științifică din 
New-York prevede un viitor de completă 
pleșuvie pentru America și chiar pentru 
lumea întreagă.

Cauza ar fi viața prea mult îngreuiată 
de o muncă fizică și morală, munca în aier 
închis, viicios.

Totuși nu trebuie să ne culcăm pe o 
ureche în nădejdea de a ieși dela greu, în 
cazul unei eventuale pleșuvii umane, cu 
ajutorul muzicei.

In nădejdea asta, putem ajunge mai 
rău decât puii de vrabie.

*
Un ziar francez face întrebarea : cum 

își găsesc mielușeii mama în mijlocul tur
mei peste care ochii lor nu pot privi ?

După miros numai, sau aproape nu
mai de pe miros.

Acest fapt s’a constatat de atâtea- 
ori, și s’a observat că, atunci când se tund 
oile, mieii vin și se așează întotdeauna 
lângă lâna mamei lor și, dacă sunt alun
gați, revin din nou lângă aceiaș lână, care 
păstrează mirosul mamei.

Nu se poate cere o mai mare inteli
gență la aceste animale.

*
Cei din Cristiania au de gând să 

transforme casa, pe care o locuia Ibsen, în 
muzeu, muzeul lbsen.

Fiul său modest în felul său, a găsit 
ideia nepotrivită, fiindcă tatăl său fusese 
numai chiriaș în această casă. A propus 
însă să se constituiască >archivele Ibsen« 
formate din toate manuscrisele nemurito
rului dramaturg norvegian.

Se observă în cele de mai sus des
tulă modestie a fiului în raport cu tatăl 
său, care să știe nu era tocmai modest. 
Ibsen și-a avut, încă fiind în viață, bustyl 
său pe una din piețele publice ale Cris- 
tianiei și în plimbările sale, în fiecare zi, 
își făcea drum pe lângă bustul său. Iarna, 
după ce ninsese, cerceta dacă e cineva 
prin prejur, își scotea batista și curăța 
gura și nasul bustului de zăpadă.

întotdeauna se depărta surizând bu
curos cătră imaginea sa în marmură.ULTIME ȘTIRI.

Oradea-mare, 18 August. La o 
întrunire, convocată de fostul deputat 
țăran Andrei Achim, s’au încăerat 
socialiștii cu aderenții partidului ță
rănesc Intervenind poliția ordinea a 
fost restabilită.

Deva. 18 August. In comitatul 
Hunedoarei s’a deslănțuit eri o fur
tună îngrozitoare cu grindină. Grin
dina de mărimea unui ou de găină 
a făcut ravagii nemaipomenite. Au 
fost uciși doi păstori și 6 boi.

Agraill, 18 August. — Georg Nas- 
tici, care a fost interogat de judele 
de instrucție timp de patru zile, a 
piecat eri de aci. El va sta însă tot 
timpul la dispoziția justiției. Peste 
câteva zile el se va reîntoarce la 
Agrarii. In orașele Dvor și Constainița 
cercetările continuă. S’a descoperit un 
club după tipul clubului revoluționar 
din Belgrad. Se așteaptă arestări sen
zaționale.

Agram. 18 August. Tribunalul a 
respins recursul sârbilor arestați in 
comunele Dvor și Dubicza pe motiv, 
că cercetarea a dovedit complicitatea 
lor cu comitetul trădător din Belgrad. 
Sunt iminente a'te arestări.

Londra. 18 August. Ministrul co
merțului, d. Churchill, vorbind la o 
întrunire de mineri, Ia Swausen, a 
dezaprobat zvonurile, cari circulă cu 
privire la un războiu inevitabil între 
Germania și Anglia. Un așa zvon, a 

I z s ministrul, este absurd, căci nu e 
; nici o cestiune, care să poată provoca 
un războiu.

Berlin, 18 August. — „Berliner 
Tageblatt" anunță că la „Allgemeine 
Renten Gesellschaft", din Stuttgart, 
s’a subscris suma de 1 milion mărci 
pentru Zeppelin. Din această sumă 
530,000 de mărci au fost subscriși la 
Wiirtemberg. Societatea de aeronauți 
din acea localitate a dat 130,000 de 
mărci.

Zurich) 18 August. Pe muntele 
Alstein a căzut eri noapte multă ză
padă. Observatorul notează 10 cm. 
și o temperatură de 3 grade sub zero.

Calais, 18 Aug. Șase persoane 
prindeau scoici pe un mic dig al por
tului. Un vas mare trecând prin apro
piere, a făcut ca un val al mărei să 
treacă peste dig, svârlind în mare 
cele șase persoane, cari au fost îne
cate. Cinci cadavre au fost împinse 
de valuri pe nisip.

Glume.
— Ai primit scrisoarea mea ?
— Aia prin care îmi cereai două sute 

lei împrumut?
— Tocmai.
— N’am primit’o !

*

Intre fete.
— Ei bine, scumpa mea, atunci mi-a 

oferit mâna și averea lui.
— Ei și ai primit?
— Nu... Una era prea mare și alta 

prea mică.
*

In căsătorie este o parte bună, fiind
că omul nu e singur, și o parte rea, fiind
că sunt doi.

Bibliografie.
St. O. Iosif. „Zorile* .’Dramă istorică, 

în două âcte și în versuri. Prețul 1 cor 
(10 b. porto).

„P. Ispirescu* Povestirile unohiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. Ediția II din opere 
complete. Teatru I.

Da cuprinsul urjnă'or:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anglielușa11, „Her- 

șcu Bocoegiul-1, „Clevetici11, „Sandu Napoilă11, „Su- 
rugiul11, „Ion Păpușariul11, „Cucoana Chirița11 
„Barbu Liutaru11, „Paraponisitul11, „Kera Nastasia* 
„Haimana11, „Gură-Cască“, „Stan Coviigarinl11, 
„Vivandiera11, „Păcală și Tâudală l, „Scara mâței11 
„Craiu nou11, Hartă Răzășu.111, „Rămășagul11, ,;Pea- 
tra din casă11, „Nunta țărănească11, „Chirită la 
Iași11, „Chirița în Provincie11.

Prețul 1 cor. 50 b. (20 bani porto.

„0 roșă veștejită" cu text nemțesc 
după Heine și românesc de Matilda Gug- 
ler-Poni pentru voce și pian. Prețul 1 
coronă, plus 5 bani.

T. Lugojanu : „De ducă“, cor băr
bătesc pe motiv poporal. Prețul 1 cor. 
plus 5 bani porto.

Întâiu Maiu romanță pentru voce și 
pian de G. FI. Freșmereanu, dedicată d-nei 
Elena Dr. I. Mețianu. Prețul 1 cor. (Lei 
1-20) plus 10 bani porto.

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

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Brani8c«,.

Zizin.
Stabiliment balnear l‘/2 oara în de

părtare de Brașov, loc plăcut, climatic, cu 
băi minerale de jod și fer folositor pentru 
toate boalele de piept, stomah, laring, ane
mie, rinichi și urogenitale. (Trai ieftin și 
confort.)

Medic balnear:
Dr. Alexandru CodarGea.

VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 
Consult a ți uni

cu celebritățile medicale, cu specialiștii de ia., 
facultatea de medicină din Hiena.

Telefon nr. 17065.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI.

Cărți de rugăciuni.
Sonorul s6u frumos r â s u n ă t6- 

rele plânso-cânturl la mormântul 
Domnului nostru Isus Christos de Uoe- 
nesou,.................................. —.24.

Carte de rugăciune de Calis- 
trat Cora sunt cu: Cor. T40, 1'60, 1*80,
2- 40, 2 60, 7-—, 8-40.

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

Cheia II aiul ui costă.- —-75, 
1-20, 1-40, 2-—, 3-50.

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

Visul NăscStorei de D-deu 
—.12.

Epistolie a Domnului nostru 
Isus Christos, ce a trimis’o Dum- 
necfendin ceriu,................... —.24

Cărți de rugăciuni întocmite dc 
piotopresbiteiul Calistrat Coca, cu 
aprobarea Consistoriului Archiepisco- 
pesc ortrodox oriental din Cernăuți 
cuprin4end diferite rugăciuni: rugă
ciunea de sâră, căfră d-1 nost u Isus 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
laudă pentru sfânta NăscStore. Rugă
ciunile în cplele d.e peste săptămână 
Liturgia de Duminecă. Acatistul bu- 
neivestirl. Canone. Rugăci uni de pre
gătire pentru mărturisire. Rugăciunile 
din săptămâna luminată. Rugăc'unile 
din diua Nascerei Domnului. Rugă
ciuni de cuprins felurit etc.

Tote aceste cărți sunt în diferite 
legături de la cele mai simple pănă 
la cele mai luxdse. Tdte insă sunt 
fdrte frumdse și elegante. Prețul lor 
e felurit.

i25. Rua Montmartre
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Invenție senzațională, cu oare ștotele capătă fața de 
mai nainte. Indispensabilă pentru albituri de masă, Dat și 
toaletă, cămăși, (cari nu vin scrobite) bluze, trusouri. pân- 
zării albe și colorate costume de stofe de bumbac. Vitraj’e, 
perdele, dantele etc.

face stofele mlădioase ca catifeaua. Ștofele de bumbac 
capătă aparența de pânză olandeză. Tot același efect la 
ori și ce ștofe, fie de in, bumbac, lână sau mătase.

Are efect de desinfecțiime
Se capătă în toate prăvăliile de coloniale, Droguerie.

L. CHI0ZZA & C- Cervignano.
(Țara litorală).

258,2-10

meiEiicys

Cea mai bună
Or»emâ 

de

Ghete'

£3

3=1
&

cu natent ...
CHEIEE

Se capătă în toate prăvăliile mai mari

The „N O XI N“ Co.
Eoiidlra:
E. C. 57. Chisvell Street 
Wiena ^VIII.:

Willy Weingărtner
S mpey-Strasse 13 
Seiefon 22149.

ÎSts«Bapesta, VI.:
Briider Hochsinaei

Avem onoare a aduce la cunoștința On. public 
din loc și străinătate, că la firma noastră

FRAȚII SIMAY,
9

Brașov, Târgul grâului 3, (lângă Cafenea), 
cu ziua de 1 August începând să vinde un mare 
asortiment de Lingerie, complete trusouri cu pre
țuri foarte reduse ceeace numai printr’o cumpărare 
foarte avantagit asă dela o fabrică am putut ajunge. 
Deci recomandăm amatorilor, că în timp 
mâni cât va dura, să asorteze după plac.

MARE ASORTIMENT IN = 
Bluse, Jupoane, Confecțiunî, Toilete 
atât costume de Dame, cât și de Domni, 

în timpul cel mai scurt.

de Dame,
se pregătesc

Numai 4 săptămâni!

O

Publicațiile.
Pardosirea cu ciment a bisericei 

rom. gr. or. cu hramul „Sf. Ion Bo
tezătorul" din Turcheș, protopresbi- 
teratul Brașov, se dă în antreprisă 
pe calea licitațiunei minuende. Lici- 
tațiunea se va începe la 2 oare p. m. 
în 17 (80) August a. c. în edificiul 
școalei locale. Prețul strigărei este 
de 2160 cor.

Licitanții au a depune înainte 
de începerea licitațiunei vadiu de 
10% după prețul de strigare.

Comitetului ’i stă în putere a 
concrede cu lucrarea pe acel reflec
tant, în care va avea mai multă 
încredere dintre minus oferenti.

Planul și preliminarul de spese 
și toate condițiunile se pot vedea 
la epitropia parochială.

Turcheș, în 5 August 1908.
Comitetul parochial:

Ir. D. Eremie, Ion Pascu,
presid. comit, par. notar.

(287,1-3.)

•000000000000080

, GEWERBE VEREIN “
Rudolfsring 7 (Bulevardul Rudolf 7).

Se recomandă Onor, visitatori streini 
Cât și știm. Public brașovean prin 
bucătăria sa bună și aleasă. Bucate 
naționale române în fie-care zi, pre
cum și beuturi escelente și curate. 
Serviciu prompt și conștiențios.

Curățenia perSecâă.

Cu deosebită stimă
I JOSEF PETER,

fost >,ni îndjlungați Autrepr. al Colo- 
seului Opplor din Sinaia și al Restau
rantului Cantinei Fabricei de postav 

(9— 1G) din Azuga.

La spftlut merg ca la joc, 
Și uu ostenesc do loc.
Dela Schiclit am Hăpun, 
Și puterea nu-mi pun.

Puterea de ourfițiie minunată și intensivă 
a săpunului

Cerb a lui Schiclit
vine dela modul de fabricație deosebită și 
alegerea cu grij'e a celor mai bune materii 
brute!

Săpunul Cerb a lui Schiclit 
cruță mâoile și rufăria! Cruță osteneala, 
răcuzu și 'ăilătate» 1 Este economie în bani, 
timp și lucru. Pentru curățenie garanție de 

30,000 coroane 1

■P—
Multe milione de Damex. 

nobile folosese remită x 
MARGIT- 
CR EM A, 

a lui FOLDES, 
care nu conține grăsime, este 
nevătămătore și înfrumsețeză 

numai decât
Crema-Margit a lui JFii5de8 este un cos
metic nevătămător, a e efect sigur contra 
pistruilor, pete «3e ficat, sgră- 
HtMBBțe, emnie și defecte ale pielei. 

Dame nobile din lume folosesc Crema- 
Margit și se esprimă încântate de minu
natul efect. — După folosirea unui bor
can se va convinge fie care, de imitații 
trebue a se feri.

PKE'Ș’IJE unui borcan mic Cor. 1.— 
mare Cor. Săpun Margit bani. Pu
dră Margit Cor. fl-S® b. Apă de obraz Mar- 
g't Cor 4 —. Pasta de dinți Margit Cor. 1. 

ProflHcent: CLEMENS ?. FOLDES, 
farmacist în AESAI5.

Comanda de 6 cor. se trimite f. anco.
\ Se capetă la farmaciile: Jul. Hornung, 
X. Emil Jekelius, Fr. Kelemen, V. Kiein, 
'v\ Rud. Kugler, Eugen Neustădter, > 

Obert, V. Roth, Fr. Stenner

&
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Administr. «Gazetei Trans/

Succes extraorflinar la suferințe he rinichi și taica.
Apă minerală plăcută fără fer.

Os deosebire apă de masă răcoritoare.
Vindecă, răcorește. Recomandată de medici

Are efect escelent ca npă <9e curii la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatiă și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

Direcția băilor MSCHONG în Buziaș.

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

cură^de zer și lapte.

-------  în Carpații Bucovinei. •- 
Statie a câilcr ferate, situată la confluența Dornei și Bis- 

; oare depărtare dela București și 11 oare de
părtare dela Liov.

Palate monumentale de cură, laboratoriu balneologie, apa- 
ducte din izvoare Alpine, canalizație, lumină electrică, pavilion 
de isolare, cale pentiu biciclete, de două-oii pe zi concerte ale 
muzicei militare dela Regimentul din Bistrița, escursiuni în 
Româwa, Transilvania și Ungaria apropiată cu trăsură, călare 
și plute.

Succese splendide la: boale de nervi, boale temeești și 
cele de inimă, la anemie, arteriosclerosă și exudate.

Prospecte gratis.
Informațiuni medicale se pot lua la medicul slabilimen- 

tnlm de băi, cons. imp. pr Loebel.
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Tipografia A. Mureșianu, BrașoN


