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Contraste în politica monarchiei.
S’a coDZumat deja multă cer

neală pentru a descrie pericolele, ce 
le-ar putea naște evenimentele cunos
cute, cari au agitat zilele aceste așa 
de mult valurile furioase ale Slavilor 
rjeastâmpărați din peninsula balcanică. 
Mbnarchia noastră, se zice, va avea 
încă de furcă pănă se va liniști agi
tațiunea causată de anexiunea Bos
niei șî Herțegovinei.

Prin această anexiune Austro- 
Ungaria și-a apropriat pe veci încă 
două milioane de Slavi la cele multe 
milioane, cari trăiesc sub sceptrul 
habsburgic. Pentru aceasta a fost fe
licitată și de acei factori, cari la toată 
ocasiunea zugrăvesc pe părete pre
tinsele pericule ale slavismului, care 
dă mereu înainte, pentru monarchie. 
Ei nu se gâadesc mai departe și trec 
cu vederea, că, dacă poate fi vorba 
de un pericul al slavismului, acesta 
nu trebue căutat la periferia, ci își 
are rădăcina chiar în centrul, în inima 
monarchiei.

N’avem decât să aruncăm o pri
vire asupra luptelor dintre Cehii și 
Germanii din Boemia și dintre Slavii 
și Germanii celorlalte țări austriace : 
rfavem decât să cumpănim, că aceste 
lupte nu se mărginesc numai la cer
cul validitării drepturilor și a. preten- 
țiunilor naționale între limitele trase 
de constituțiunea arovincială și impe
rială, ci sunt lupte extrem încordate 
și crâncene pe viață pe moarte intre 
germanism și slavism, cari își dispută 
influința și puterea în țările numite 
„țâri reprezentate în Reichsrath“; 
n’avem în fine decât să ne facem o 
icoană și asupra însemnătății elemen
tului slav dincoace de Laita, în Un
garia, unde milioanele de Croați, Slo
vaci, Sârbi ete. își reclamă libertatea 
și dreptul de existență națională, pen
tru ca sa înțelegem pe deplin că mo- 
narchia noastră e după numărul po- 
porațiunii mai mult slavă și că, prin 
anexiunea provinciilor ocupate s’a 
sancționat numai o stare de lucruri, 
ce contribue la întărirea slavismului 
între granițele ei.

Criza din Boemia și accentuarea 
ei în mod tot mai acut, nu contribue 
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nici-decum în aceste momente la ușu
rarea situațiunii monarchiei noastre, 
precum și a probiemelor, pe cari are 
să le rezoalve în politica orientală. S’a 
văzut că acțiunea baronului Aehren- 
thal în cestiunea anexării se razimă 
nemijlocit pe sprijinul ce-1 dă Ger
mania Austro-Ungariei, cu fizicul chiar 
de a se strica cu Turcia, care a stat 
până acuma în cele mai amicale ra
porturi. Și pe când se întâmplă acea
sta și Austro-Ungaria, cu concursul 
aliaților săi Germani, se pregătește, 
după anexiune, a inaugura o politică 
amicabilă popoarelor slave și neatâr
nării lor în Balcani, pe atunci Ger
manii din Austria, conaționalii celor 
din marele imperiu, se ridică in con
tra stărilor de lucru create de patru
zeci și mai bine de ani în Boemia, 
fiindcă consideră aceste stări de peri
culoase esistenței lor naționale și de 
prea favorabile desvoltării Cehilor 
cari și așa formează majoritatea po- 
porațiunii țării; mai departe Germanii, 
făcând cauză comună cu conaționalii 
lor din celelalte provincii austriace, 
țintesc prin obstrucțiunea lor și prin 
împedecarea funcționării dietii boeme 
la spargerea coalițiunii, pe baza căreia 
s’a constituit guvernul Beck, pe care 
ei îl acuză, că a făcut ceeace n’a 
făcut nici un guvern austriac până 
acuma, ajutând Cehilor să.dobândească 
limba internă oficială prin aceea, că 
a tolerat în tăcere introducerea ei, 
fără ca să fi avut mai înainte consim
țământul Germanilor pentru aceasta.

Cu un cuvânt germanismul în 
Austria, pune cestiunea de putere, în 
conștiința razimului celui puternic ce 1 
are la spate, strigând un quos ego 
slavismului și declarând, că nu mai 
poate tolera starea de lucruri dină
untru, care contribue numai la întă
rirea Slavilor. Și aceasta se întâmplă 
în niște momente, când baronul Aeh- 
renthal se pregătește a inaugura o 
politică de protector al Slavilor în 
Orient.

Nu nnmai odată s’a constatat 
din partea unor profunzi cunoscători 
ai monarchiei noastre, contrastul, în 
care se află politica interioaiă cu poli
tica esterioară a ei. Ar crede omul, că br. 
Aehrenthal ar fi cel chemat, care să 
pună mai întâiu umărul pentru a delă- 

; tura această anomalie. Dar ca să se poată 
i crede aceasta n’a dat încă nici o 
| probă, ear în rezolvarea crizei provo
cate de lupta dintre germanism și 
slavism în Austria cu anevoie o va 
putea da, din cauze cari, după cele 
premerse, sunt prea ușor de înțeles.

Adunări poporale românești. Afară de 
adunările poporale deja anunțate până 
acum, deputatul Dr. V. Lucaciu a convo
cat pe eri adunări în comunele Lunca și 
Vașcău, pe astăzi adunări în comunele 
Câmp, V. Sohodol, Călugări și Crișcior, pe 
mâne, Marți, o adunare în B. Lazuri iar 
pe Mercuri două adunări în comunele Dră- 
gănești și Bundești.

Din uelegațiuni. Astăzi se întrunește 
la Budapesta subcomisiunea austriacă pen
tru afacerile războiului și va lua în des- 
batere budgetul cheltuelilor armatei, iar 
Joi se întrunește subcomisiunea pentru 
afacerile externe și se va ocupa cu bud
getul ministrului de externe și al cheltue
lilor Bosniei.

Unirea Românilor bucovineni.
Un act de mare însemnătate s’a 

petrecut zilele trecute pe pământul 
Bucovinei. După îndelungi frământări 
istovitoare și certe nenorocite, cari 
păreau că nu mai iau sfârșit, Românii 
bucovineni și-au întins mâna frățește 
și s’au împăcat chemând în fruntea 
noului partid național pe vrednicul și 
nobilul fruntaș bucovinean Dr. faDcu 
cav. de Flondor, mare proprietar în 
Storojineț.

Acest act însemnat în viața fra
ților noștri din Bucovina s’a săvârșit 
în ziua de 11 Octomvrie st. n., când 
reprezentanții celor două partide ro
mânești din trecut: partidul democrat 
și partidul național, însoțiți de repre
zentanții societăților academice româ
nești din Bucovina s’au prezentat în 
castelul d-lui Dr. Flondor din Storo- 
jineți, rugându-1 prin graiul deputa
tului Aurel Onciul, să-și părăsească 
singurătatea, în care s’a retras scâr
bit de luptele fratricide din ultimii 
ani, să uite împreună cu ei trecutul 
nenorocit și să se pună în fruntea 
noului partid.

»In vreme de grea cumpănă — a 
zis d-1 Onciul -- noi solii tuturor vârste- 
lcfr, tuturor păturilor și tuturor năzuințe

lor românești din țeară venim la tine, ca 
să te rugăm dintr’o gură ca să părăsești 
singurătatea-ți de până acuma și să reintri 
iarăși în războiul politic. Știm, că războiul 
acesta la timpul său ți-a făcut mult amar, 
dară soarta îți dă satisfacția cea mai splen
didă, pentrucă azi întregul neam românesc 
te chiamă să i te pui în frunte ca să-1 
mântuești. In firma nădejde, că vei urma 
chemării acesteia, noi, cari până eri ne 
sfâșiam între olaltă, ne-am dat frățește 
mâna și am uitat toate. Uită-le și tu și 
în dragostea-ți nemărginită pentru neamul 
tău calcă-ți pe inimă și întărește legătura 
noastră, care numai tu poți să o faci trai
nică. Din inimă curată și sinceră întregul 
nostru popor te roagă : fii căpitanul nostru 
și ne du la izbândă. Dumnezeu să-ți ajute !<

Adânc emoționat d-1 Dr. Iancu Flondor 
a răspuns că primește conducerea, după 
ce-și va fi regulat mai întâiu unele afa
ceri de natură particulară. Scena aceasta 
a fost atât de emoționantă, încât în ochii 
tuturor celor prezenți s’au ivit lacrimi de 
bucurie văzând, că după zile lungi de 
restriște, revine iarăși în mijlocul lor căpi
tanul de odinioară, vrednicul fruntaș ro
mân Dr. Iancu Flondor.

Pe astăzi a fost convocată la Cer
năuți o mare adunare națională cu urmă
toarea ordine de zi: 1) Dare de seamă 
asupra împăcării, 2) Statutul organic și 3) 
Alegerea prezidentului și a fruntașilor. Con
vocatorul este semnat de vre-o 400 de 
fruntași români bucovineni. Tot cu posta 
de astăzi am primit și noul ziar românesc 
bucovinean »KomdmU“, caro e aproape în 
întregime dedicat marelui eveniment al 
împăcării. In nrul de mâne vom publica 
pactul încheiat în ziua de 10 Oct. între 
cele două partide românești, prin care se 
decretează acceptarea programului creștin 
social

Din parte-ne nu putem decât să 
ne exprimăm deosebita satisfacțiune 
și bucurie asupra faptului împăcării 
fraților noștri bucovineni, fapt, care 
bazat fiind pe sinceritate și pe iu
bire adevărată de neam, va fi în stare 
să dea o nouă și sănătoasă directivă 
vieții naționale a Românilor bucovi
neni sub conducerea probată și plină 
de tact a d-lui Dr. Iancu Flondor.

Cestiunea Dunării la conferentă.
Ziarul „L’Independance Boumaine11 vor- 

1 beste în numărul său ultim despre punctut pro
gramului conferenței europene stabilit între Is- 

| volski și Edward Grey, caro se referă la ces
tiunea Dunării. După ce arată importanța cea mare 
și excepțională ce o are Dunărea pentru România 
situată la gurile ei și navigabilă pe un parcurs de 
2500 klm. zice :

iOamenii de stat români au fost tot.

FOILETONUL »GAZ. TRANS.<’

I tali a.
(Virgiliu, Georgica /. /. 129 — 77/)

Nici țara Mezilor cea de păduri atât de bogată, 
Nici mândrul Gange, nici Hermul cu undele turburi de aur 
Nu-s ca frumoasa Italie, nu e nici India, Bactra, 
Toată Panchaia cu grasele ei câmpii de tămâie.
N’au fost arate aste locuri cu tauri, ce suflă geratic, 
Nici sămânate cu dinți de bălaur. din cari să răsară 
Cote cu coifuri și lănci înarmate de crânceni răsboinici. 
Insă câmpiile noastre sunt pline de grâne frumoase, 
Și de măslini și de bun vin de Massic și vesele turme. 
Mândru s’avânt’ aici calul răsboinic pe câmpii de luptă. 
Turme ca neaua de albe și cea mai nobilă jertfă, 
Taurul, scăldat în a ta undă sfântă, divine Clitumne, 
Dus-au adese la templele zeilor triumfuri romane. 
Vecinie e aici primăvară, și-i vară adeseori iarna; 
Turmele ’n an au de două ori miei, și de două ori pomii 
Sunt plini de fructe. Lipsesc însă crâncenii tigri și leii 
Cei cruzi, și nu te-amăgești a culege aici ierbi veninoase, 
Nici nu vezi șerpi uriași să-și târască prin pulbere vara 
Trupul solzos adunându-1 inele ’ntr’o lungă spirală.

Sunt însă atâtea mărețe cetăți, monumente ale artei; 
Sunt minunate castele ’ntărite pe stânci și ponoară, 
Pe sub a căror vechi ziduricurgmurmurândrîurilimpezi, 
Marea ce-o scaldă ’mprejur s’o mai spun și pom

poasele lacuri, 
Marele Lariu, Benacul vijelios ca o mare?
Să mai vorbesc de vestitele porturi și de Lucrinul 
Cel întărit, de ale cărui zăgazuri marea se sfarmă 
înfuriată, cu vuete mari, și pe unde din portul 
luliu răsună departe respinsele valuri tirene 
Și se asvârl în Avern sgomotoase?

Sunt încă ’n sânul 
Țării acesteia vine de mult prețioase metale ; 
Mândrele râuri curgeau altădată ’ncărcate de aur. 
Ea ne-a dat agerul neam al eroilor, Marsii, Sabelii, 
Pe răbdătorul Ligur și pe Volscii cu suliți ușoare, 
Deciii, Mariii, marii Camili, Scipionii cei nobili, 
Ageri viteji în răsboaie. Ea te-a născut și pe tine, 
O ne’ntrecute ’n mărire Cesare și care acuma 
Aperi romanele ziduri de Indul ce-ți știe de frică.

Fii fericită, o țară a lui Saturn, roditoare 
De mari -broi și de grâne bogate! Eu pentru tine 
Am început astăzi studiul artei din vremi glorioase; 
Și pentru tine, ’ndrăsnind a deschide isvoarăle sfinte, 
Cânt prin frumoasele tale cetăți azi cântarea din Ascra.

Mormântul și Roza.
(Victor Hugo.)

Odată unei roze mormântu ’ncet vorbește:
Din multul plâns, cu care aurora te stropește, 
Ce faci? Vei spune mie, o floare de amor?

Și roza ’ntreabă iară: dar tu vei spune mie,
Ce faci întotdeauna din cei ce ’n agonie
Apun în sânu-ți rece, abiz plin de fior?

Apoi răspunde roza: morminte ’ntunecoase, 
Eu fac din plânsul tainic al zorilor doioase 
Parfum de ambrozie, ce-apoi vărs în eter.

Mormântu-i spune iară: plăpândă floricică, 
Din fiecare suflet, ce vezi că ’n mine pică,
Eu fac un înger candid, ce sboar’ apoi în cer.1)

NI. Strajanu.

J) Sub această formă simbolică dogma nemuririi suflete
lor cuprinde un profund adevăr metafizic.
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deauna preocupați de a asigura libertatea 
navigațiunii pe Dunăre, convinși fiind că 
acest interes român se unește cu interesul 
general european. De această politică s’au 
inspirat ei din ziua când țara a devenit 
stăpână pe destinele ei.

Spune cum înainte cu 25 de ani Ro
mânia s’a ridicat în contra încercării de a 
stabili un regim exclusiv asupra Dunării, 
încercarea se făcuse la conferența din 
Londra, a cărei stipulațiuni rămaseră însă 
literă moartă după protestul energic al 
României.

Nu mai puțin viguros a protestat 
opiniunea publică română acum 9 ani, când 
Ungurii stibiliră un regim medieval la 
Porțile de fier.

Astăzi se simte lipsa unei organizații 
fluviale unitare a navigațiunei pe Dunăre 
din Bavaria până la Sulina. Această mare 
cale pe apă, care traversează Europa cen
trală, este calea cea mai avantagioasă ce 
conduce spre centrul continentului. Ceea 
ce-i lipsește este un regim unic, care să 
reguleze traficul pe toate cursurile navi
gabile’ ale fluviului, în loc de 7 sau 8 re
gime diferite, cari domină astăzi navigația 
în detrimentul intereselor ei.

Mai e de lipsă oare a spune, că Ro
mânia, care a știut să se apere cu ener
gie contra unor stipulațiuni ale conferen
ței din Londra, va fi destoinică a discuta 
l’a o conferența și a colabora cu Europa la 
instituirea unui regim conform cu princi
piile moderne admise la navigare?

Prin sprijinul fără de rezervă ce l’a 
dat de 50 de ani comisiunei europene, 
prin respectul absolut al libertății naviga
țiunii, România a dat un exemplu elocvent 
al dorinței sale de a vedea întronizat la Du
năre un regim, care să corăspundă pe deplin 
cerințelor unui trafic internațional. Astfel 
ea servit un interes român și în același 
timp un interes european.

» Astăzi negocierile ce se urmează în 
vederea canvocării areopagului european, 
care va avea să se pronunțe și asupra 
cestiunii Dunării, calea României e trasă 
prin atitudinea ce-a observat-o ea în cur
sul celor 50 de ani din urmă*.

Sub titlul «Cestiunea Dunării1' ziarul „Con- 
servatorul" arătând ce a pus în vedere br. Aeh- 
renthal în expozeul său cu privire la intențiunea 
de a se acorda Sârbiei și Bulgariei dreptul de a 
avea reprezentanți în comisiunea Dunării și de 
a se modifica regimul care reglementează dreptul 
de plutire pe acest fluviu și ce se zice în progra
mul ruso-onglez al conferenței europene despre 
mărirea drepturilor statelor riverane asupra Du
nării întreabă „ce știe guvernul nostru asupra a- 
cestei cestiuni"? apoi continuă:

Ce este cil cestiunea Dunărei?
Baronul de Aehrentlial, în expozeul 

său asupra evenimentelor din} Balcani, a 
afirmat expozeul său asupra evenimente
lor din Balcani, a afirmat că există inten
țiunea de a se acorda Sârbiei și Bulgariei 
dreptul de a avea reprezentanți în Comi
siunea Dunărei și a mai lăsat a se înțe
lege că se va aduce o modificare regimu
lui care reglementează dreptul de plutire 
pe acest fluviu.

Apoi o telegramă publicată astăzi de 
ziare comunică punctele acurdului dintre 
Anglia și Rusia cu privire la programul 
viitoarei conferințe europene și, în acest 
program vedem că figurează și un articol 
relativ la mărirea dreptului statelor rive
rane asupra Dunărei. Prin urmare este 
serios vorba ca să se modifice regimul 
dunărean.

Ce știe guvernul nostru asupra a- 
cestei ceștii...?

D-l Sturdza nu ignorează, negreșit, 
ee mare preț pune România pe drepturile 
iei asupra Dunărei și d-sa n’a uitat ma
rele discurs rostit de cătră Alexandru 
Laliovari în camera deputaților.

Nu voim să credem că ni se va a- 
duce vre-o lovitură, însă, de vreme ce 
este vorba să se modifice regimul dună
rean, nu trebuie să uite guvernul nostru 
cum că principalul interesat pe o însem
nată porțiune a apei suntem noi și că 
pentru păstrarea acestor drepturi seculare 
suntem gata la orice jertfă.

Ar fi chiar extraordinar ca politica 
înțeleaptă si foarte liniștită pe care am 
urmat-o atât de îndelungat timp, să aibă 
de rezultat sacrificarea intereselor noastre 
pe toată linia. Și totuși pare-se că așa 
se arată realitatea.

Politica noastră moderată de pe 
urma căreia Europa n’a avut nici o neli
niște și nici o neplăcere, 'se soldează nu
mai cu pagube și numai cu lipse de fo
loase pentru noi.

Pe terenul economic buna noastră 
amică Austro-Ungaria ne apasă și ne să
răcește, cel puțin industria vitelor aproape 
a dispărut în România din cauzele îndes
tul de bine cunoscute.

Pe terenul politic am inspirat neîn
credere unor mari Puteri europene din cauza 
prea marei noastre pretinii pentru Austro- 
Ungaria. Evenimentele din urmă au ară
tat lămurit cum că, atunci' când a trebuit 
să dea un concurs efectiv unui mic stat 
din vecinătate acela nu am fost noi.

Ne întrebăm apoi care va fi atitu
dinea Austro-Ungariei, pusă cum este, în 
alternativa de a alege între două prietinii 
tot atât de călduroase, dacă va preferi pe 
vechea prietină sau dacă se va lăsa do
minată de noua iei înclinațiune ? întreba
re la care nu se poate răspunde cu ușu
rință având în vedere nestatornicia lucru
rilor diplomaticești.

Am arătat în alte articole precedente 
care trebue să fi punctul de vedere ro
mânesc. Dar cine poate afirma că se va 
ținea seamă de cererile noastre drepte și 
atât de modeste ?

Dacă la toate pagubele și nesocoti
rile pe care le-am înșirat până aci, s’ar 
mai adăoga și pierderea drepturilor noastre 
asupra Dunărei, negreșit că opera ar fi 
complectă.

Dar după cum cu un sfert de veac 
în urmă Românii au știut apăra cu ultima 
energie drepturile ior, după cum atunci 
toată suflarea românească, fără osebire 
de păreri politice, s’a împotrivit tendințe
lor vrăjmașe din afară, tot asemenea și 
astăzi ne vom face datoria, fie în potriva 
dușmanilor fățiși, fie în potriva prietinilor 
interesați.

Dunărea, a spus Alexandru Laliovari 
în acel însuflețit și extraordinar discurs 
ce a rostit în Cameră, a târât, în valurile 
sale, cătră Mare, mai mult sânge românesc 
decât apă. Și dacă va fi nevoie, adaogem 
noi, pentru apărarea acestei Dunări, Ma
rea va mai primi încă multe alte valuri 
de sânge românesc.

*
„Le Temps" publică în ultimul său număr 

următoarele declarațiuni făcute de însărcinatul de 
afaceri al României la Paris d-lui Georges Vilieres:

Am văzut azi dimineață pe d-l Scar- 
lat Mitilineu, însărcinat de afaceri al Ro
mâniei, pe care l’am întrebat dacă poate 
să-mi dea vre-o informație asupra situa
ției actuale din Orient. D-l Mitilineu mi-a 
răspuns :

»Sunt cu atât mai fericit de a vă da 
aceste informații cu cât s’au răspândit în 
aceste zile, în privința situației României, 
zgomote foarte neexacte.

S’a zis că M. S. Regele ar fi greu 
bolnav. Este absolut neexact. Regele e în 
plină conva'escență și sănătatea sa nu ne 
inspiră nici o neliniște.

S’a zis de asemenea că România ar 
fi legată printr’o convenție militară cu 
Austro-Ungaria. Aceasta este o insinuație 
răutăcioasă. N’a existat nici-odată și nici 
nu există vre-o convenție militară, care să 
lege România fie cu Austria, fie cu vre-o 
altă putere. România este absolut, liberă pe 
mișcările sale. Ea va lucra întotdeauna 
punându-se în punctul de vedere al inte
reselor sale proprii, pe cari le va apăra 
când vor fi amenințate.

In ceeace privește evenimentele re
cente din Balcani este treaba marilor pu
teri de a lua o deciziune. Adaug că Ro
mânia nu va juca rolul de turburătoare a 
păcei în momentul în care este vorba de 
a se face sforțări pentru a se găsi o so
luție pacinică dificultăților internaționale.

Evenimentele <lin Balcani.
Din Canea (Creta) se anunță, că co

misiunea puterei executive a telegrafia!, 
regelui Greciei, comunicândui votul ca
merei cu privire la independența insulei 
și la anexarea ei de Grecia în scopul de 
a forma cu dânsa un stat constituțional 
indivizibil și invitând pe regele a ocupa 
insula.

— Agenția Reuter află din Constanti- 
nopol următoarele : Poarta, în nota sa cir
culară cătră puteri, atrage atențiunea lor 
asupra svonurilor de activitate militară a 
Bulgariei. Poarta arată din nou că este a- 
nimată de intențiuni pacifice dar declară 
că dacă Bulgaria persistă în atitudinea pre
zentă, Turcia va fi. obligată să ia măsuri 
de precauțiune decimând responsabilitatea 
în caz de conflict.

— Ministrul de interne al Bulgariei a 
dat un ordin care a produs o vie senzație 
în toate cercurile. Deși în ultimele zile at
mosfera se liniștise aproape cu totul, mi
nisterul a ordonat ca să se concentreze 
mai multe clase de rezerviști, în special 
dintre acei cari au fost eliberați în ultimii 
ani. Numărul rezerviștilor concentrați ast
fel trece de două-zeci de mii. Se afirmă, 
că măsura aceasta a fost luată în urma 
ultimatului, pe care l’a adresat Turcia gu
vernului bulgar.

— Situația din Serbia devine tot mai 
neliniștitoare pentrucă Serbia e convinsă 
că nu se poate aștepta la compensații din 
partea marilo-r puteri. Populația e foarte 
agitată. Acum cercurile conducătoare po
litice nu mai știu cum să liniștească po
porul. Sârbii s’au asociat la boicotarea 
mărfurilor austriaco. Intre supușii austro- 
ungari din Belgrad domnește mare neli
niște.

Alaltăeri după amiazi corespondentul 
ziarului >N. Fr. Presse* a fost atacat și in
sultat de mulțime care l’a numit spion 
austriac. Fanaticii strigau »omorâți-I«! Zia
ristul a primit lovituri de box în cap și 
piept fără a putea scoate din cauza îm 
vălmășelei revolverul din buzunar. In cele 
din urmă sosind poliția, ziaristul și agre
sorii au fost duși la prefectură, unde s’a 
încheiat un proces verbal. In fața prefec
ture! adunându-se o mulțime imensă, zia
ristul a fost condus până la prima stație 
de jandarmi.

%
Ministrul de externe al Angliei pu

blică un comunicat, spunând că schimbul 
de vederi dintre Isvolski și Sir Grey a 
stabilit o înțelegere perfectă în privința 
măsurilor de luat față de situațiunea creată 
în Orient și de recentele evenimente.

Ambii miniștri au căzut de acord că 
convocarea conferenței este o necesitate ; 
dar spre a ajunge la scopul acestei confe
rințe se impun: restabilirea respectului drep
turilor popoarelor și satisf'acțiuni pentru 
pagube pricinuite în urma rupturei trata
telor internaționale. O asemenea confe
rință trebue să fie strict limitată; ea tre
bue neapărat să se ocupe numai de ces- 
tiunile provenite de violările recente date 
tratatului de Berlin.

In ceeace privește punctele de discu
tat la conferință, primul trebue să fie 
despăgubirea de acordat Turciei. Asupra 
acestui punct pare a fi unanimitate printre 
puteri; de asemenea să se caute a ajuta 
în mod practic și folositor noua adminis- 
trațiune a Turciei, care dă cele mai bune 
asigurări pentru menținerea păcei. Este și 
speranța că se vor găsi mijloace să se 
facă avansuri dorințelor mai mici din Bal
cani, cu rezerva ca să nu fie pe socoteala 
Turciei.

Sunt motive de crezut că cestiunea 
cretană va fi tratată țin mod satisfăcător 
cu toate că este lăsată la o parte, fiind 
recuzată.

De asemenea nu se va supune con
ferinței cestiunea străin torei Dardanelelor, 
care privește mai cu seamă Turcia și 
Rusia. Cabinetul dela Petersburg nu vrea 
să prezinte această cestiune într’un mod 
ostil intereselor turcești, făcând din ea un 
fel de compcnzație. Acest punct va fi discu
tat mai pe urmă și în mod amical între 
Petersburg și Constantinopole.

*
—împăratul Wilhelm a primit Vineri 

pe noul ambasador turc la curtea din Berlin 
generalul Ozman-N/xami pașa. Acesta a 
adresat împăratului o alocuțiune în limba 
franceză zicând că e trimes de Sultanul 
să cultive mai departe raporturile tradi
ționale foarte amicabile dintre Turcia și 
Germania.

Împăratul Wilhelm a răspuns în 
limba germană zicând că se bucură a ve
dea în noul ambasador un cunoscut, dar 
înainte de toate a saluta într’ânsul pe re
prezentantul unei puteri mari, cu care 
Germania de mult stă în legături amica
bile. In timpul din urmă a văzut cu mi
rare lățindu-se părerea că el (împăratul| 
n’ar mai fi așa prietin bun Turciei ca 
până acuma. Protestează contra unor ast
fel de presupuneri. Ambasadorul poate fi 
sigur, că el nutrește și acum cele mai 
sincere și amicabile sentimente pentru 
Turcia. Ca amic al poporului otoman și al 
Sultanului își exprimă din nou dorința ca 
Turcia constituțională să fie cu noroc și 
binecuvântată.

*
„Morning Post" din Londra de Sâm

bătă scrie despre răspunsul împăratului 
german la scrisoarea, autografă, a. împă,- 
ralului Pruncise Iosif între altele : »Ră- 
spunsul acesta dă lumei a se cunoaște că 
după ideia germană nu există, concert euro
pean, după dorința Germaniei nu există 
loc pentru un concert european, după 
voința și judecata Germaniei Europa e 
divizată în două grupuri de puteri și tre
bue să rămână așa divizată. Scrisoarea 
împăratului german spune, că nimic nu 
poate hotăra conferența, ce nu ar fi accep
tabil pentru Austro-Ungaria. Clinică Austria 
are la spate pe Germania se presupunea 
în genere Idar că acest fapt se accentu- 
iază așa de mult tocmai acuma o vor simți 
cei din Belgrad, Cetinje, Sofia, Atena și 
Constantinopol. Toate aceste națiuni se 
vor întreba, dacă lumea din puterile ce

le-au exprimat simpatiile le va putea aduce 
adevărat ajutor și sprijin*.

Atitudinea Germaniei este iarăși în
doi peri, căci nu se poate prezice dacă 
Germania nu va accepta în principiu pro
punerile pentru conferență și apoi își va 
condiționa restrângerea programului în 
câteva puncte, ce au fost propuse ca ven
til de siguranță pentru dispoziția în Tur
cia și statele balcanice. Negocierile dintre 
puterile apusene și Rusia n’au fost ținute 
secret față cu Germania. Aceasta a fost 
informată. Prima impresiune a scrisorii 
împăratului Wilhelm este, că prospectele 
pentru o apropiată și pacinică soluțiune 
a crizei nu mai sunt azi așa bune ca îna
inte cu două zile.

Din Belgrad se anunță că acolo se 
așteaptă cil mare interes întâlnirea minis
trului de externe sârbesc dr. Milovanovici 
cn Iswolski în Berlin. Sâmbătă scupștina 
a ținut o ședință secretă care s’a ocupat 
cu călătoria lui Milanovici. Nu se știe ce 
s’a discutat, se zice numai <:ă Milanovici 
ar fi primit dela scupștina marșruta. După 
amiazi Milovanavici a fost primit în audi
ență de regele Petru. Se zice că Milova
novici va duce o scrisoare autografă a 
regelui cătră președintele republicei fran
ceze.

Dintre conducătorii de.partid au mai 
primit misiuni în străinătate: Pasici la 
Petersburg și Stoia Novacovici la Constan
tinopol. Se mai zice că vor călători Stoia- 
novici în Prusia, dr. Velcovici la Paris și 
Gegici la Roma.

Se mai zice că înainte de plecare 
ministrul .de externe sârb Milovanovici a 
avut o întâlnire cu prințul de coroană, 
care i-a zis: »Mergi în o misiune foarte 
importantă în Europa. Nu trebue să uiți 
nici un moment că vorbești în numele a 
250,000 de baionete. Să nu te pleci înain
tea nimănuia și să nu te întorci în țară 
decât dacă vei fi vorbit în numele a 
250,00 de baionete!*

E mare mișcarea în Sârbia, dar nici 
Muntenegml nu rămâne îndărăt. Eri a 
lost așteptat în Belgrad un trimis special 
al prințului Nichita al Muntenegrului, ge
neralul Vucot-ici în misiune extraordinară 
cu o scrisoare a pințului cătră regele 
Petru.

C o ii v o c a r e.
Subscrișii convocam adunare popo

rală în Lăpușut-ung. care se va ținea în 
hotelul Zsenle în 9 (22) Oclomvrie 1908 la 
2 oare p. m. cu următoarea programă:

1. Deschiderea adunării și constituirea.
2. Vorbiri în causa votului universal.
3. Propuneri.
4. închiderea adunării.
Lăpușul-ung., la 15 Octomvrie 1908. 
Dr. Gavriil Buzura advocat, Vasilie 

Muște protopop, Vasilie Duma protopop, 
Victor Pasca preot, Agustin Cjpșa preot, 
Alesandru Ponhaița, Alesandru Buda preot, 
Grigoriu Popescu preot, Nicolae German 
preot, Alexa Latiș preot, Ioan Andre preot.

0 lămurire a „Tel. Român“.
S’a scris și s’a vorbit în timpnl din 

urmă de o scrisoare ce ar fi adresat’o me
tropolitul loan Mețiunu secretarului mi
nisterial și translatorului român în biroul 
de pressă Silviu Suciu, în care scrisoare 
se zice că Metropolitul, desaprobând pur
tarea deputaților români naționaliști, l’ar 
fi rugat pe d. Suciu ca să comunice miniș
trilor Apponyi și Andrassy că > Telegraful 
Român* a publicat mai mulți articoli mo
derați pledând pentru apropierea de gu-. 
vern ș. a.

D-l Suciu, se zice, a comunicat scri
soarea Metropolitului miniștrilor unguri 
dar tot-odată a comunicat’o și la doi de- 
putați români, cari au fotografiat’o în mai 
multe exemplare.

Scurt după aceasta d 1 Silviu Suciu 
s’a retras în pensiune. Retragerea lui s’a 
adus apoi în legătură cu amintita scrisoare 
și s’a zis că a fost constrâns să se retragă 
din cauza indiscrețiunii comise.

^Telegraful Româna a tăcut timp 
mai îndelungat pănă ce in urmă vine cu 
>0 lămurire* în afacerea atinsă mai sus, 
ce-o publică în n-rul său din Joia trecută 
(107) care nu știm cum s’a tăcut că l’am 
primit numai eri, Duminecă Eată ce zice 
»Tel. Rom.< in lămurirea sa:

Văzând noi marea nedumerire 15 li
nele din ziarele noastre, din cauza unei 
epistole private, adresată de 1. P. S. Sa, 
Archiepiscopul și Metropolitul nostru loan 
domnului Silviu Suciu, lost secretar minis
terial și translator în biroul de presă, am 
aflat de bine a întreba pe I. P. S. Sa de
spre rostul și cuprinsul acelei epistole, și
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a eminentului autor Grigore Ventura, de 
cătră un comitet de tinere și tineri și 
anume: D-na Florica Cavra," d-șoarele A. 
Nedelcovici, S. Teodorescu și d-nii S. J. 
Perianu, C. Ghenădescu, M. Ștefănescu, U. 
C. Santory, Traian Radulescu, I. Georgescu, 
I. lanași, H. Bran, I. Bucuroscu și I. lo- 
nescu toți plini de dragoste cătră neamul 
lor românesc. Piesa s’a jucat cu deplin 
succes, atât moral cât și material nelă- 
sând nimic de dorit și față de un scop 
atât de sfânt, ne-am ’ dat cu toți jobolul. 
D-1 Coman Tomșeneanu a binevoit a pune 
în mod gratuit, grădina și scena la dis- 
posiție și cu toți am petrecut o seară plă
cută. Venitul netto de Lei 460 s’a înaintat 
onor, comitet central al Ligei cultu
rale. — gst.

Elevii școalei primare romane din 
Codlea au venit astăzi sub conducerea d-lui 
director școlar A. Boldor în escursiune 
școlară la Brașov și în decursul zilei au 
vizitat școalele și bisericele rom. din Bra
șov. edificiile publice și menageria. Impor
tanța astorfel de excursiuni este netăgă
duită și învățătorii noștri din comunele 
învecinate ar face bine să imiteze exem
plul corpului didactic din Codlea.

0 deputațiune de peste 100 Mohame- 
dani din Plevlje a sosit la Budapest i, pen
tru a ruga pe Maj. Sa Monarchul să 
contramandeze retragerea trupelor din 
Sandjacul Novi-Bazar, deoarece dela ple
carea trupelor sentimentul siguranței a 
dispărut.

Gunnnie. Letiția Nemeș și Alesandru 
Achim teol, abs. ne anunță cununia lor, 
care se va celebra la 20 Octomvrie st. n. 
în biserica gr. cat. din Uifalău la 3 oare 

I p. m. Uifalău. — Octomvrie 1908. — Oarța 
de jos.

Regele Greciei a sosit Sâmbătă seara 
la Berlin. A lost primit la gară de împă
ratul.

Osămintele principelui Apafi. in co
muna Almakerek din comitatul Târnava- 
mare au fost aflate în biserica săsească de 
acolo sicriele cu osămintele ultimilor prin
cipi ardeleni, Apafi Mihalyi I și Apafi Mi- 
haly II, precum și ale soțiilor lor, Borne- 
misza Ana și Bethlen Kata. Au fost așe
zate toate în lăzi, cari au fost sigilate și 
lăsate în biserică, până se vor lua dispo- 
zițiuni, ca să fie înmormântate altundeva. 
Meritul că s’au putut descoperi este al 
profesorului universitar din Cluj, Szădeczky 
La jos.

Restaurațiunea >Europa* s’a deschis 
astăzi sub conducerea probată a d-lui ho
telier Volkert. Bere de ‘Budweis. Mâncări 
și vinuri escelente.

am primit răspunsul dela Escelența Sa, că 
regretă foarte mult, că nu și-a ținut co
pie de pe scrisoare, ca să ni-o poată pune 
la dispoziție, dar nu i-a dat nici o impor
tanță și de aceea nu a copiat’o. Intru cât 
își poate aduce însă aminte, lucrul s’a în
tâmplat astfel.

La o ocaziune, in anul 1906 ori 1907, 
nu-și aduce bine aminte, aflându-se Exce
lența Sa Metropolitul la ministrul de culte 
și instrucțiune publică, împreună cu d-nii 
episcopi Nicolau Popea dela Caransebeș și 
Ioan I. Papp din Arad, pentru a solicita 
unele cause de mare interes bisericesc, 
domnul ministru a declarat, că ar fi aple
cat a împlini cererea ce i-se adresase, în
tru cât împlinirea e cu putință, dacă ar 
vedea măcar din partea bisericei noastre 
o ținută mai conciliantă față de guvern,.1 
și dacă nu ar observa că chiar și jurnalul 
•bisericesc ^Telegraful Române e intransi
gent, în rând cu celelalte.

I-s’a răspuns domnului ministru, că 
ziarul ^Telegraful Române scrie cât se 
poate de moderat, dar se poate că tradu
cerea nu e fidelă. Și în presupunerea, că 
poate la biroul de presă nu se traduc cu 
esactitate articolii politici din >Telegrafnl 
Române, sosind acasă, I. P. S. Sa a aflat 
de bine a scrie d-lui Suciu scrisoarea cu 
pricina, știind bine, că d-1 Suciu a stat în 
corespondență și cu fericitul antecesor al 
Exelenției Sale, cu metropolitul Miron, și 
în interesul bisericei i-a atras atențiunea 
asupra unor articol! politici mai concili
antă din >Telegraful Române, pentruca să 
atragă și dânsul atențiunea celor compe
tent asupra articolelor.

Alt sens și alt rost nu a avut epis
tola. Că d-1 Suciu cu ce intențiune a dat 
scrisoarea unui domn deputat naționalist 
român, care apoi a fotografiat’o pentru a 
face sensație cu ea, e o chestie, care pri
vește pe d-1 Suciu și pe respectivul domn 
deputat. Exelența Sa nu-și poate da seama 
ce l’a putut îndemna pe d-1 Suciu să facă 
lucrul acesta, și cu atât mai puțin își 
poate esplica, cum de se aduce în legătură 
scrisoarea aceasta, întâiu cu pensionarea 
d-lui Suciu, și al doilea cu alegerea de e- 
piscop dela Caransebeș? In fine crede Exe
lența Sa, că fiecare om nepreocupatva în
țelege, că de ceștii mari politice nu s’a 
putut trata în epistolă, după ce acestea se 
pun la caie cu factorii decizători deadrep- 
tul, nu cu mijlocirea translatorilor.

ȘTIRILE ZILEI.
— 6 Octomvrie v.

Serbarea Sf. Sofii, patroana școalelor 
centrale române din Brașov, s’a ținut eri 
în prezența unui public număros în sala 
festivă a gimnaziului. După sfințirea apei 
de cătră preoții Dr. V. Săftu și 1. Prișcu, 
d-1 catechet Nicolae Stinghe a rostit un 
frumos discurs ocasional, în care, plecând 
dela discursul memorabil al fericitului Mi
tropolit Șaguna rostit la punerea pietrii 
fundamentale a gimnaziului din Brașov, a 
vorbit despre însemnătatea științelor și a 
virtuților pentru omonime. La începutul și 
sfârșitul festivității corul elevilor a ese- 
cutat cu o deosebită preciziune și nuansare 
sub conducerea d-lui prof. G. Dima o ru
găciune (G. Dima) și o serenadă (Bena).

Proces <18 pressă. Mâne se va per- 
tracta în fața curții cu jurați din Timi
șoara cel mai nou proces de pressă inten
tat ziarului >Drapelul< din Lugoj pentru 
reproducerea în extras a cunoscutei scri
sori a poetului Bjornson, apărută în re
vista >Courriere Europeonc sub titlul 
>Opiunea maghiară®. Răsaunderea pentru 
articol a luat-o d-1 N. Jugănarlu, redacto
rul responzabil al >Drapelului<.

Noul episcop al Caransebeșului, Fila
ret Musta, a făcut o vizită ministrului 
președinte Wekerle, care, după știrile 
ziarelor maghiare, a primit foarte cordial 
pe Prea Cuv. Sa, convorbind timp mai 
îndelungat cu dânsul afaceri, cari privesc 
viața bisericească și socială românească.

Alegerea în consiliu de direcțiune a 
băncii >Transilvania<. Precum aflăm, d-1 
Alexe On-iți», jude de tribunal în pensiune, 
care în absența sa a fost ales membru în 
consiliul de direcțiune a băncii de asigu
rare >Transilvania< și-a dat dimisiunea 
din acest post.

0 petrecere dată in folosul »Ligei cul
turale*. Din Buștenari ni-se scrie: Din ini
țiativa valorosului și harnicului dirigente 
al oficiului postai de aici, d-1 George Carra 
și a d-lui S. I. Perianu comptabilul firmei 
Frații Seceleanu — exploatare de petrol 
— în seara zilei de 28 Septemvrie 190S, aci 
într’o localitate pui’ industrială în ramura 
petroleului, s’a jucat în folosul Ligei cul
turale, frumoasa piesă de teatru >Curcanii<, 

mis din sânul său un bărbat de încredere 
în persoana d-lui Dr. Victor Poruțiu, din 
al cărui raport, ca și din propria sa espe- 
riență, comitetul s’a convins că biserica 
gr. cat. din loc a răspuns la toate anga
jamentele luate față cu fondul nostru.

In particular accentuăm, că s’a ridicat 
un edificiu, întru toate conform cerințelor 
legii și necesităților moderne, și în acesta 
s’a instalat, într’o sală potrivită pentru 64 
eleve, școala de fete provăzută cu o pro
prie putere didactică, (în anul scol. 1907/8 
un învățător, în anul de față o învăță
toare) și astfel idealul, ce a inspirat pe 
întemeietorii acestui fond a. luat în sfârșit 
ființă.

Lucrările acestea au reclamat timp 
mai bine de doi ani, și cum misiunea a- 
dunării noastre generale era în primul 
rând de a constata, dacă s’a făcut destul 
hotărârilor sale anterioare, ar fi fost lucru 
prematur a convoca adunarea înainte de 
ce s’ar fi săvârșit instalarea și funcționa
rea completă a școlii de fete.

Ajunși în fine a vedea desăvârșite lu
crările mult așteptate ne-am simțit datori 
a convoca adunarea de față pentru a su
pune judecății Dvoastră actele săvârșite, 
cari fac cuprinsul activității noastre.

Comitetul își ține de datorință mai 
întâi a releva înaintea adunării generale 
că din partea sa socotește de un adevărat 
și real succes cultural îndeplinirea acordu
lui încheiat cu biserica gr. cat. din Cluj, 
de care ar trebui să se bucure tot omul 
cult, care prețuiește progresul și generali- 
sarea educațiunei în mijlocul poporului 
nostru. Cu atăt mai vârtos, că fie-care om 
cu mintea și inima la loc trebue să ad
mită, că pe lângă un capital ca cel de 
care dispunea fondul cam 36500 coroane, 
și pe lângă o interesare așa de redusă 
față de causa fondului, cum s’a dovedit 
din partea celor competenți mai ales în 
deceniile din urmă, nu se putea nici când 
realiza într’un mod independent, scopul 
pentru care s’a înființut și adunat acest 
fond: ci numai în legătură cu biserica gr. 
cat. ca singura corporațiune care susține 
școala română în Cluj.

Cu toate acestea nu putem ascunde 
faptul dureros și atât de simptomatic, că 
în realizarea acestor importante lucrări 
comitetul a fost necontenit împiedecat 
prin niște detestabile denunțări, mai ales 
anonime, debitate prin pressă și pe la di
feritele autorități, în particular la consis- 
toarele române din Sibiiu și Blaj, și la 
comitetul >Asociațiunei« din Sibiiu, denun
țări pe urma cărora organele comitetului 
s’au văzut silite a cheltui timp și energie 
pentru a restrânge, cu espunerea stărilor 
faptice, toate atacurile ascunse și nedrepte, 
ce i-le-au aplicat niște connaționali de ai 
noștri, cari subminează chiar și instituțiu- 
nile publice pentru a-și satisface pasiunile 
lor personale.

In considerarea acestui fapt atât de 
supărător comitetul, deși conform §-lui 10 
din statute nu i-a e-pirat mandatul și ar 
fi să se întregească numai parțial, um- 
plându-se locurile vacante prin decesul sau 
depărtarea unor membri, totuși a hotărât 
a și presenta deinisiunea sa, spre a da 
adunării generale toată libertatea de a lua 
măsurile ce le crede în situația actuală 
mai potrivite.

Mai adaugem. că comitetul a esecu
tat și hotărârea, privitoare la fondul Ra- 
monțan, a adunării generale din urmă, 
predând acei fond, Prea Veneratului Con- 
sistor metropolitan din Blaj, care adminis
trează și fundațiunea de stipendii a feri
citului fundator, spre a realiza menirea 
Iul ; eternisarea print’un monument a me
moriei celui dintâi fundator de stipendii la 
noi Românii: Dr. Simion Ramonțai.

In ce privește starea financiară a 
iFondului* cassarul nostru vă presintă 
în deosebi raportul său și socotelile, dim
preună cu proiectul de budget, spre bine
voitoare revisuire și aprobare. Aici rele
văm numai că în ziua de azi averea fon
dului face: cor. 41260’73.

După acestea, con-tii de a ne fi în
deplinit datorința între cele mai grele îm
prejurări, și de a fi adus ideea din care a 
răsărit acest »fond« la realisare, încheiem 
raportul nostru cu rugarca să binevoiți :

1) A lua act despre acest raport.
2) A aproba socotelile fondului pe 

anii 1905, 6, 7 și 8 dând comitetului ab
solutoriu.

3) A primi abzicerea comitetului în
treg și a alege un comitet cu mandat de 
4 ani, conform §-lui 10 din statute.

Din ședința comitetului >Fondului 
pentru înființarea unei școale rom. de fe
tițe în Cluj* ținută, la 17 Oct. n. 1908.

Dr. E. Daianu, Dr. Victor Poruțiu,
președinte. secret, int.

Cluj, 18 Oct. n.
Adunarea în cauza fondului pentru 

școala de fete română Astăzi înainte de 
amiazi s’a ținut adunarea generală con- 
chemată în cauza ^fondului pentru înfiin
țarea unei școale rom. de fete în Cluj*. 
Ea a luat la cunoștință raportul comitetu
lui, a aprobat nuanim socotelile prezentate 
de comitet iar acestuia i-a dat absoluto
riu. Pentru azi observ încă numai ca eve
niment remarcabil, că cu ocaziunea aceasta 
s’au dat pe față toate machinațiunile cu 
denunțarea fondului la autorități. Las să 
urmeze acum

Raportul comitetului cătră adunarea 
generală.

Onorată adunare generală!
Adunarea noastră anterioară a făcut 

un pas decisiv pentru realizarea menițiu- 
nei >Fondului pentru înființarea unei școale 
rom. de fetițe în Cluj* prin votarea unui 
acord cu biserica rom. gr. cat. din Cluj, 
în scop de a facilita, cu ajutorul și sub- 
vențiunea fondului nostru, edificarea, in
stalarea și susținerea unei școale române 
de fete in Cluj, validitând încă și princi
piul egalei îndreptățiri, fără considerare la 
confesiunea elevelor.

Această hotărâte s’a esecutat prin 
comitet, în urma mandatului primit, săvâr- 
șindu-se încheerea contractului prin câte 
doi delegați din partea ambelor corpora- 
țiuni, și anume din partea comitetului no
stru domnii: Dr. Victor Poruțiu și Dr. lu- 
liu Florian, iar din partea bisericei domnii 
curatori: Ioan Nestor și Vasiie IIossii, juzi 
de tablă reg. Acest contract a devenit a- 
poi perfect prin aprobarea ce i-a dat și 
Prea Ven. Conzistor metropolitan din Blaj, 
ca for superior al bisericei contrahento, 
cu datul de 17 Iulie 1906 sub numărul 
4352/1906.

In urma acestui a -t comitetul nostru, 
pentru esercitarea dreptului de control ga
rantat în însuși contractul încheiat, a es-

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta. 19 Oct. Se vestește 

din Plevlje, că la hotarele Sârbiei au 
sosit mai multe trupe sârbești. In 
împrejurimi se vorbește de o apro
piată intrare a sârbilor în Bosnia.

PariS- 19 Oct. Se vestește din 
Constantinopol, că trupele turcești 
au pornit spre hotare. Zilele acestea 
se așteaptă sosirea a 4500 de cai 
din Rusia.

Par'S. 19 Oct. Guvernul francez 
a însărcinat pe reprezentanții săi la 
Constantinopol și la Sofia de a sfă
tui la moderațiune și la potolire pe 
guvernele turc și bulgar.

Numărul jubilau al „Gazetei 
Transilvaniei^ se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România și străinătate.

Venitul curat ce va r uz uita din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" se va da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor româm 
din Transilvania și Ungaria.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1908

se deschide nou abonament pe cuartalul trei 
al anului, la care invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei lunî 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

ADMINISTRAȚIUNEÂ.

Cugetări.
Jurămintele sunt monedele falșe, cu 

cari sunt plătite sacrificiile iubirii.
*

Femeia e ca umbra; urmeaz-o, fuge 
de tine, fugi de ea — și te urmează.

*

Ne este frică de oamenii morți, pe 
când trebuie să ne temem de cei vii.

*
Amorul propriu este microscopul care 

mărește în ochii noștri virtuțile noastre 
și defectele altora.

*
Actrița, care se mărită, dă divorț cu 

publicul.

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

Fete si Bâeti
se desvoaltă tare și sănătos, stările 
de slăbiciune dispar, dacă folosesc pe 
lângă nutremântul obicinuit și

Emuisiuiiea iui Scott
cel mai bun mijloc de recovalescență, 
care a fost recomandat în cei din 

atât de medici cât și 
moașe.

Enudsiunea lui Scott
este dulce ca Crema 
și mai digestivă ca lap
tele. (3)

Veritabila numai cu pretui unei Sticle origî- 
marca — pescarul — na|g coroane gQ bani
< a «en>D ne garanție

a p,oc<-.iur..i Im Se capătă în toate 
Scott. farmaciile.
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svlTo conducerea nDomnicLluii Fenyvesy în

P. T.
Am onoarea a aduce la cunoștința On. public că am deschis Etablisementul meu de hăinărie fină pentru bărbați, băieți și copii 

în localul Parter și în etajul I

Un salon de confecțiuni peniru Dame
Brașov, Tîrgul Inului Nr. 26 (lângă Magazinul Schutz).

Deoarece baza unui serviciu solid o formează prețurile fixe, m’am decis a le introduce în negoțul meu și sper cu aceasta a 
câștiga confiența Onoratului public.

PăzSți-vâ de ÂnșeSăciuneE
în prăvălii unde se tocmește se înșală fie-care. Vânzătorul știe înainte, că mușteriul să tocmește, și de aceea cere prețuri îndoite și întreite. 

Dacă cumpărătorul după multă tocmeală, cumpără în fine marfa cu prețul jumătate, toț nu are siguranța, că a fost într’adevăr 
servit ieftin și solid.

în negoțul meu este eschis ori-ce șantaj.
îmi iau voea a încunoștiința On. Dame, că se află un bogat asortiment de costume gata, halaturî, mânecuțe și bluse. 
Sper că Etablisementul meu Ve va conveni, V6 rog a mă onora cu încredere si cercetare numeroasă.

Cărți noi.
In institutul de arte grafioe „Minerva11 

au apărut următoarele cărți frumoase:
Tiiu Maiorescu, „Critice", Volumul 

I, prețul 1.50 cor.
C. Sandu-Aldea, „Pescar de Islanda" 

prețul 1.50 cor.
Ludovic Dauș, „Iluzii" roman 1.50 

coroane.
Ion Bârseanul: „Dor pustiu". C. P50
N. Dunăreanu. „Răsplată" (nuvela). 

Prețul cor. 1,50.
I. L. Garagiale. „Momente, Schițe, 

Amintiri". Prețul cor. 2.—,
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări". Pre

țul cor. 1-50.
Guy de Maupassant. „O viață" (urni- 

lol adevăr) traducere de Em. Gârleanu. 
Prețul cor. 2-—.

Cor. Mpldovan. „Cântarea cântărilor". 
Prețul cor. r—.

Colon Theodorian : „Sângele Solove- 
nilor". Cor. PoO.

C. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu
gar luminat", cărticica I-a. 50 bani.

Al. Gasaban: „Chipuri si suflete". 
Cor. 150.

Maria Baiul eseu. „Extaz" (poezii). 
Prețul cor. 1.50.

M. Sadoveanu. „Dureri înăbușite" 
ediția II, Prețul cor. 2'—.

M. Eminescu: „Poezii postume", edi
ție nouă. Cor. 1’50.

Se pot procura și priu librăria „Ga 
zetei Transilvaniei" în Brașov ți a se 
adaoge la fiecare porto 10 bani.

Cursul la bursa din viena.
Din 17 Octomvrie n. 1908.

Renta ung. de ?ur 4r-/0.................... 109 75
Renta de corone ung. 4% ■ • • 91.70
Impt. că; . Ier. ung. în aur 3!/,% • ^1 40 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 92 10
Bonuri rurale croate-rdavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii................... 184 25
Leșuri pentru reg. Tisei și Seghediu . 139 50
Renta de hârtie austr. 4J/io > • • 95 75
Renta de argint austr. 42/(0 • • • 95.65
Renta de aur austr, 4°/0 . . . .114 90
Renta de cordne austr. 4% • • • 95 85
Bonuri rurale ungare 3’/2"/0 • • • &5.75
Los iri din 1860 ........................ 151 50
Aețiî de-ale Băncei ung. de credit 734 50
Acțil de-ale Băncei austr. de credit 620 25
Acțiî de-ale Băncei austro-ung. . 1740.—
Napoieondori. ... ... 19.13j/2
Mărci imperiale germane . . . 117.-42*/2
London vista............................. 239 55
Paris vista...................................... 25.47 */2
N'-e italiene. ..... 9515

„ ti r s u 1 nieță). B .s.it
Din 18 Octomvrie n. 1908

Bancnote rom. Cump. 18 82 V$nd. 18.90
Argint român , 18 60 „ 18 80
Lire turcesci - 21 40 „ • 1.10
Scris. fonc.Aibina 5% 100.— „ ICI.—
Ruble Rusesc', 2.51‘A , 2.53
Napoieondori. „ 19.04 „ 19.16
Galbeni „ 1L20 „ 11..,0
Mărcî ger r ane „ 117.20 . 117.30

Nr. 2115-1908.

Publicațiune.
Subscrisa primărie comunală face 

cunoscut, că târgul de vite din Șinca- 
vechâ se va ținea Sâmbătă în 
Octombre, iară tergul de mărfuri 
(tergul slobod) să va ținea Dumi 
necă în 25 Ocîomba’e a. c.

Se obsearvă că bivolii și râmă- 
torii în urma epidemiei (boala de 
Vite) constatate aici, sunt eschiși 
dela acest târg.

Șinca-veche, în 16 Octom- 
1908.vre

Primaria comunală.

Anunț de licitație.
în 26 și 27 Octomvrie st n. 1908 se 

vor vinde cu licitație obiectele ce sau 
amanetat din 22 Iulie 1907 până in
clusive 21 Septemvrie 1907 și anume: 
sub numărul 9939 — 1907 până inclu
sive cu Nr. 12778 —1907, al căror 
termin au espirat și du s’au reseum- 
pârat.

Licitația va avea loc in localul 
Casei de zăloage, dela 8 oare păr.ă 
la 11 oare a. m și în cas de lipsă 
dela 2 pană la 4 oare p. m.

Obiectele, cari se vor vinde, sunt :î 
Giuvaericale, Ciasornice de aur și ar-| 
gint și alte scale de aramă, Cioa e,| 
Cositor, flanele, haine bărbătești și fe-j 
meiesci, Cisnie, Ghete și altele.

Vânzarea se face în bani g^ta.’j 
Rescumpărarea sau înoirea ama-j 

netelor se poate face numai cu o zii 
înainte de licitație.

în ziua vânzării cu licitație nuî 
se permite nici într’un chip a pre-t 
lungi amanetarea.

Brass 6 3 Octomvrie 1908.
[3-sj. Oficiul cassei fte amanetare din Brașov.

Abonamente la
Gazeta Transilvaniei" !

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

nou zidită în la loc foarte
frumos este de vânzare cu mobiliar 
nou, cu preț ieftin.

Informații se pot lua în Strada 
Spitalului Nr. 53, partere.

Tot acolo este de vânzare și un ( 
cărucior cu jeț pentru copii. (3—3'

■NOUL OTEL
„CONTINENTAL “ -w 

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

s’a: deschis.
Cel mai elegant otel din Brașov.

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

Otelul este arangiat eu ce§ mas elegaeit 
și modeipo ©©asfoH: și e'situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului.

137,44—îl.
•»:

H * V* ! J *

Succes extraordinar la suferințe ie rmichi §i Mei 
Apă minerală plăcută fără fer. 

Cu deosebire apă de sasasă răcoritoare. 
Vindecă, răcorește. Recomandată de medici.

Are efect eseelent ca «geu «Se curii la suferințe de rinichi, bășică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiuue. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

Direcția băilor ffllSCHONS în Buziaș. j

| Dr. Alfred Jekelius j
medic primar, șjț

Ș? locuește dela Sân-Mihaiu a. c. O
| Strada HârscSeer Mr. 2
& Etajul I (casele „Eremias").
$ Ordinează dela oara 1—3 p. m. |
K (347,5-8)

iW’

$ $ ®
n •

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


