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Primirea noului Ban în Agram.
N’are noroc guvernul Wekerle cu 

măsurile sale pentru rezolvarea ce- 
stiunei croate. După ce a făcut fiasco 
cu combinația Rakodczay, dela care a 
așteptat să pună iarăși în picioare 
majoritatea unioniștilor, guvernul un
guresc și-a încercat norocul cu fiul 
fostului Ban, baronul Rauch despre 
care se zice că este un bărbat foarte 
energic. Numirea noului Ban și pre
gătirile lui de-a lua frânele guvernu
lui croat, au fost însoțite de-o tăcere 
generală în Croația. Se credea că br. 
Rauch va avea o poziție mai favo
rabilă decât a fost aceea a lui Ra
kodczay, care ajunsese a fi urgisit 
de toți.

Ce-i drept noului Ban i-a succes 
iute ceea-ce n’a putut pune la 
eale antecesorul său, numit numai 
înainte c’o jumătate de an. Br. Rauch 
a ocupat fără amânare cele trei pos
turi de șefi de secțiune în guvernul 
croat, precum și toate posturile de 
comiți supremi, pentre cari posturi 
Rakodczay n’a putut găsi pe nimeni. 
Toate erau pregătite cu băgare mare 
de samă în înțelegere cu guvernul 
din Pesta. Rauch stabilise și ^pro
gramul și dăduse de știre, că e firm 
hotărât să împlinească misiunea ce 
i-a dat’o regele numindu 1 Ban. Când 
și-a făcut însă Miercurea trecută in
trarea sa în Agram, noul Ban a ră
mas foarte surprins, văzând că po- 
porațiunea deodată părăsește ori-ce 
rezervă.

S’au petrecut scene aproape ue 
mai pomenite în Agram. Trăsura în 
care se afla baronul Rauch a fost 
bombardată de mulțime cu pietrii și 
cu, ouă clocite. Semn ce nu se poate 
mai vădit, că opiniunea publică din 
Croația nu-1 consideră pe Rauch cu 
nimic mai bun decât pe Rakodczay, 
adecă drept unealtă a guvernului 
ungar.

încă nu s’a așezat marea irita- 
țiune ce a produs’o în Agram primirea

puțin prietinoasă ce i s’a făcut nou
lui Ban. Acesta însă se vede că în 
adevăr nu e omul care să se sparie 
prea tare de astfel de demonstrațiuni. 
El crede în steaua lui și vrea să-și 
încerce norocul. Alaltăeri a primit pe 
reprezentanții autorităților civile și 
militare. Cu aceasta ocaziune a de
sfășurat în linii generale programul 
său. A zis și el ca Rakodczay, că în 
ce privește cestiunea limbei croate 
la căile ferate, ea va fi regulată de 
deputațiunile regnicolare în așa mod 
ca să nu fie nici învingători nici în
vinși. A voi bit de îmbunătățirea sa
lariilor funcționarilor, de reforma elec
torală pentru Croația și a atins și 
necesitatea unei revizuiri a pactului 
dela 1868. încolo a declarat că adoptă 
și susține și el programul ce l’a de
sfășurat Rakodczay, pe care nu vrea 
să-l desavueze.

E însă foarte ușor cu putință, ca, 
mai ales în ce privește fatala prag
matică de serviciu pentru împiegații 
dela drumurile de fier, să fie în cea 
mai mare rătăcire și baronul Rauch, 
când crede, că îi va succede a face pe 
Croați să se împace cu ea în vre-un 
chip oare-care. Prea multe s’au pe
trecut de doi ani încoace între Croați 
și Unguri și prea afunzi rădăcini a 
prins mișcarea națională în Croația 
în scopul de a se scutura în defini
tiv de jugul limbei maghiare și la 
drumurile de fer, ca să se mai poată 
împăca cu vre-un paliativ în cestiu
nea pragmaticei de serviciu. Ei cer 
scurt și limpede, cum au cerut neîn
trerupt până acuma delegații croați 
din dieta ungară, ca să se retragă și 
să se delăture acea lege atât de vă
tămătoare pentru dreptul de limbă 
al Croaților.

Guvernul Wekerle-Kossuth va fi 
constrâns să facă Croaților acea
sta concesiune dacă voește să se îm
pace cu ei, chiar cu rizicul de-a sgu- 
dui puțin ideia de stat ce li-s’a băgat 
în cap. Expedientul, ce-1 caută acuma 
în încercarea de a revizui regulamen-

tul camerei, e iarăși numai un pa
liativ care nu va duce la scop. Ces
tiunea croată nu se poate rezolva 
decât ori cu nimicirea opoziției națio
nale din regatul triunit, pentru care 
guvernul ungar e prea slab, ori cu o 
revizuire cinstită a pactului ungaro- 
croat, care să mulțămească postula
tele naționale de limbă croate. Ori ce 
altă modalitate se va sfârși cu de- 
sastru

Iarăși chestia reformei electorale, in 
răspunsul ce l-a dat în ședința de alaltă
ieri a dietei interpelației dep. socialist Me- 
zoffy în chestia votului universal, ministrul 
Andrassy a declarat că în luna Martie 
sau Aprilie speră, că va prezenta camerei 
această reformă. Despre conținutul refor
mei deocamdată nu poate da deslușiri.

Interpelația în chestia Pănade. in șe
dința de alaltăeri a dietei șl-a anunțat, 
precum știm, dep. Dr. Maniu, interpelația 
în chestia măcelului dela Pănade. Fiind 
însă timpul înaintat, dl Maniu și-a amânat 
desvoltarea interpelației pe ședința de 
mâne, Sâmbătă.

La aniversarea ziarului nostru.
„ Conservator ttl“, în numărul său 

dela 3 Ianuarie v., vorbind de ani
versarea ziarului nostru ne adresează 
călduroase și frățești urări. Confratele 
nostru scrie:

«Cel mai vechiu ziar politic româ
nesc, «Gazeta Transilvaniei», a împlinit eri 
70 de ani de existență. Este un eveniment 
acesta, care dovedește mult, care în istoria 
desvoltărei politice și culturale a poporului 
românesc de peste munți însemnează cele 
mai luminoase pagini».

«In cursul îndelungat al celor 70 de 
ani împliniți, s’au strâns în jurul »Gazetei« 
cei mai valoroși conducători politici ai 
neamului nostru și, pătrunși de cel mai 
înalt și însuflețit patriotism, au ținut pu
rurea vie flacăra sentimentului național, 
care a încălzit inimele eroilor dela 1848, 
cari la glasul redeșteptării din somnul se
cular, au alergat pe Câmpia Libertăței, ru
pând lanțurile iobăgiei».

«Câte suferințe n’au îndurat redac
torii acestei foi românești, în cursul ani-

lor șapte-zeci 1 Ei au scris pentru lumina
rea poporului și pentru trezirea Iui Ia o 
viață mai deamnă, fiind totdeauna urmă
riți de controlul vrăjmaș al procurorilor 
unguri...»

«Acum, când timpurile grele cu vi
jeliile trecutului n’au fost în stare sădes- 
rădăcineze falnicul ștejar, împlinind lungul 
șir de șapte-zeci de ani neînfrântul ziar 
românesc și ajungând zile mai bune, — 
nu putem decât să-i trimitem urările noa
stre călduroase ca să se bucure pe deplin.., 
serbându-și frumosul jubileu, în dulcea a- 
mintire a suferințelor îndurate pe calea 
spinoasă, ce singură duce neamul la mân
tuire».

„L’Independance Roumaine" ia 
act de aniversarea ziarului nostru 
prin următoarele cuvinte calde de 
confraternitate:

«Valorosul nostru confrate de din
colo de munți, * Gazeta Transilvaniei" își 
serbează a 70-a aniversare dela înființa
rea sa».

«O existență așa de îndelungată tre- 
bue să resuscite cu atât mai mult admi- 
rațiunea noastră, cu cât ea s’a desfășurat 
într’o țară, unde obstacole supraomenești 
au trebuit să fle învinse. Câtă muncă, câtă 
perseveranță nu representă acești șapte
zeci de ani de aparițiune continuă!

«In mânia tuturor dificultăților, «Ga/- 
zeta Transilvaniei», coDștie de misiunea și 
datoria sa a perseverat în nizuința sa de 
a susținea totdeauna în primul rând cauza 
română dincolo de munți. Existența aces
tui ziar este un prețios exemplu, nu nu
mai pentru conaționalii noștri din Unga
ria, ci și pentru Românii din regat.»

«C’un viu entuziasm venim a-i adresa 
toate felicitările noastre și a-i dori să a- 
pară încă lung timp !«

0 nouă orientare în cele economice.
Ooupațiunile oamenilor noștri acasă în patrie 

și nu peste Ocean.
III.

Ce facem cu vastele avuții adu
nate de secoli în codrii noștri secu
lari dela munte, cari sunt mare parte 
încă neatinși de să cure, și cari nu 
câștigă, dar perd diu valoare pe an 
ce trece prin îmbătrânirea lemnului
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„Gotzendămmerunfl**.
(F i ji •.)

Ajunge la Budapesta. E 21 Mai. Ocu
parea Budei. Muzici, cântece patriotice — 
tinerimea încununează mormintele celor 
morți la 48. Pașii lui Trauttmann să în
dreaptă în spie o clădire mare, în mijlo
cul curții, un monument. E .monumentul 
lui Hentzi, căzut apărând cetatea lui în
credințată de împăratul.

»Nici o floare nu împodobește fru
mosul monument, nici o mână n’a cutezat 
să’l încununeze«. Cu toate că, și el a murit 
la 21 Mai.

Ce rușine !
Și dincolo? Ce sfidare — ceîngenun- 

chiare !
Trauttmann pleacă îndărăt la Ame

rica scârbit, și nu să reîntoarce decât peste 
un an la nunta nepoatei sale.

Guvernul Coaliției și-a făcut întraceea 
culcușul, culcuș cald—principiile sau spul
berat ca și pleava, și nu rămâne decât 
vaca bugetară, vacă frumoasă, mare și 
grasă.

E sărbătoare, regele Ungariei ser
bează 40 de ani dela încoronare.

E jubileu, constituția cinstită din milă 
regală, își seceră recolta după 40 de ani. 
E partea cea mai frumoasă din roman — 
sunt pagini pline de durere, un sentiment 
profund, răscolește tainele sufletului, sen
timent de resemnare—e decepțiunea, rece 
tânguitoare—plânsul celor 40 de ani per- 
duți în avântul realisărei unei utopii... e 
mormântul unui suflet prea bun, care nu 
și-a cunoscut, oamenii.

Scena Tedeului din biserica lui Matia 
e redată atât de sugestiv, încât pare că 
toată tendința romanului a voit s’o încă
tușeze în câteva șire. «Episcopul care ce
lebrase serviciul divin în biserica rece și 
pe jumătate goală, dădea învățături de 
drept public și admonieri, moralizătoare, 
bătrânului rege. Și regele era destul de 
îndurător ca să le asculte. Dar prințul, 
care stătea îndărătul lui, reprezentantul 
viitorului, nu le trecu cu vederea.

«Nici un cuvânt nu-i adresă înaltei fețe 
bisericești, care în locul acesta să făcuse 
interpretul unor sentimente și dorințe, 
destul de bine cunoscute. Un eeas mai 
târziu Archiducele-moștenitor nu mai era 
în capitala Ungariei».

Iar seara, -seara după co să sfârșiseră 
primirile oficioase, când regele să retrase 
în apartamentele sale private, și deschise 
fereastra să’și vază a doua capitală în 
haină de sărbătoare, drept mulțumită pen
tru mila, pentru nemăsurata milă—ce de-

cepție I Nimic — nimic — ba da, un palat 
față în față cu castelul regal, dincolo de 
Dunăre, jos în Pesta — strălucea într’o 
mare de lumină.

«Ce edificiu e acolo? Al cui e<?, în
trebă regele pe servitorul.

»E palatul cel nou ăl societății Gras- 
ham, Majestate. Ministrul de comerciu lo
cuiește acolo 1»

«Domnul Francisk Kossuth ?«
«Da Majestate,... astăzi a devenit ex

celență și stăpânul casei a luminat în onoa
rea lui».

Surprins privi regele pe vorbitor. 
«Așa va fi... aerul de seară e rece — 
foarte rece».

Și regele cade po gânduri și-i trec 
prin minte toate peripețiile de la 67 până 
astăzi,... le-a dat tot, tot — i-a făcut tari și 
mari cum n’au fost nici odată — a uitat 
tot trecutul, pe rebelul Kossuth a permis 
să-l îngroape în pământul patriei, pe re
belii împotriva strămoșilor săi i-a iertat, 
Rakoczy i-e acasă. — Le-a dat mai mult 
decât au visat vre-odată și nu, nu — nu 
pot fi săturați. Acum abia vede el ținta 
celor dela Czinkota — acum abia înțelege 
sfârșitul dărniciei prea mari.

Bismarck a zis odată : «Când împă
ratul Austriei își încalecă calul — toate 
popoarele îl urmează».

Oare când își încalecă împăratul ca
lul? E refrenul tânguios al romanului.

Trauttmann își cunună nepoata și-apoi 
pleacă, poate pe veci — la America. — 
Văzuse și înțelese destul.

Valoarea cărții acesteia e indiscuta
bilă — poate că de multe-ori autorul 
să pierde în subtilități politice prea 
mari, in probleme economice prea dog
matice — locul lor ar fi poate mai po
trivit într’un tractat economico-politic, de
cât într’un roman. Canavaua însăși a ro
manului, fiind prea rar și accidental țesută, 
cu toate acestea, paginele politice așa in
tim descrise, așa sugestiv, pline de convin
geri adânci și neclintite puse în serviciul 
renașterii unui popor — ridică valoarea 
romanului la o adevărată operă de artă.

De Bonald zice într’un loc: «Dela 
Evanghelii și până la contractul social — 
sunt cărțile, cari au făcut revoluțiile». 
Părerea aceasta astăzi, bine înțeles că nu 
rezistă unei critici. Interpretația mate
rialistă a istoriei a ciontit de-abinele va
loarea tezei. Revoluțiile pornesc din 
viață și nu din cărți. Cu toate acest® 
cărțile sincere au calitatea de a deschide 
ochii, de a lumina. — Romanul politic, îna
inte de toate, are calitatea de a pregăti te
renul pe care vor putea prinde rădăcini re
formele, și aicea zace greutatea unei ast-
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apt de tăiere? Nici-odată prețul nu 
a fost mai urcat și lemnul nu a fost 
mai căutat. Singuri codrii aceștia se
culari de brad și molitf, ce se află în 
stăpânirea poporului nostru, se-pot 
evalua la una sută milioane de co
roane. Și câtă lume n’ar putea găsi 
ocupațiune și câștig acasă prin pu
nerea în esploatare și valorizarea lor, 
și ce venituri n’ar fi în satele noastre 
mari și mici de munte? Câte indus
trii primare și secundare (accesorii) 
nu s’ar putea înființa în urma lor? 
Dar de unde capitaluri mari necesare 
la punerea lor în esploatare și va
loare ?

Un cas recent, falimentul firmei 
esploatatoare de păduri Steiner din 
Budapesta, a dat la iveală, că acel 
Ovreu a început afacerile de esploa- 
tări mari de păduri c’un capital pro
priu oe 18,000 — optsprezece mii de 
coroane și le-a tot întins mereu în 
diferite regiuni și țări, dând un fali
ment de b milioane coroane, din care 
3 milioane afectate în România la pă
durile dela Comănești ale prințului 
Grliica. Ei bine, tot creditorii săi iau 
sărit în ajutor în jena momentană și 
l’au scăpat de încurcătură și închi
soare pentru a nu-și perde paralele 
angajate.

Dar nu vom lua de esemplu și 
model operațiunile lui Steiner, estinse 
peste 5—6 regiuni și țări diferite, ci 
unele mai simple și mai cumpătate, 
ea să fie și controlul mai ușor și la 
îndemâna capitalistului. Oare ar fi așa 
greu ori imposibil, ca 2—3—4 bănci 
românești dintr’o regiune oarecare, 
unite într’un consorțiu, să ia asupra 
lor punerea în valoare și esploatare a 
pădurilor comunale și particulare din 
apropiere ? Ca ele să formeze socie
tăți esploatatoare românești cu capi
taluri românești și străine, dar unde 
întreg personalul dirigent și technic, 
ca și muncitorii diferiți să fie toți Ro
mâni ? Director, cassier, comptabil, 
șefi de echipe, mecanici, tăietori, cio
plitori etc. să fie toți Români și să 
fie asigurați pe zeci de ani înainte ! 
Ce plasare mai bună a banilor bănci
lor noastre ar fi decât aceia, deschi
derea de nouă drumuri pentru scosul 
lemnelor din locuri încă neumblate 
ori facerea unor scocuri pentru sco- 
borârea lemnelor din munte! Aeeșt' 
bani românești se plătesc tot dela 
Români și în folosul economiei națio
nale. Aceasta ar fi mai de preferat 
decât a le da bani ca să plece cu ei 
la America, ipotecându-și casa și mo- 
șioara, de unde apoi să fie întorși 
înapoi din diferite motive ori espul- 
sați.

Aci i-ar putea vedea și controla 
și cel ce dă bani și cel ce-i primește, 
fel de scrieri, Bunt și astfel de romane po
litice cari n’au nici o tendință vitală, au 
chiar și Maghiarii unul: »Az uj Zrinyiâss 
de Coloman Mikszâth. — Dar ele decad în 
bon moțuri în glume, în simple fotografii, 
frumoase dar fără viață. »Gi5tzendămme- 
rung« (Amurgul idolilor) are o basă, un 
principiu pe care se ridică — nu patima 
împotriva unui popor, nu ura împotriva 
națiunei maghiare i-a pus peana în mână
— ci ura și patima împotriva acelei elice, 
care sfidează ori ce sentiment de dreptate, 
care și-a înscris pe steag fraza patriotică 
și buzunarul, care calcă în picioare de
opotrivă atât pe connaționalul său, cât și 
pe celelalte națiuni.

In Budapesta i-a răsărit soarele lui 
Trauttmann printr’o curioasă coincidență 
în dreptul palatului Grasham; în Viena de
asupra lui Belvedere (palatul arhiducelui 
moștenitor). — Corupționism pe de-oparte
— speranța unei sanări cinstite și drepte 
pe de altă.',— Răspândirea acestei convin
geri e scopul romanului acestuia — și câ
știgarea simpatiilor celor rău informați și 
tendențios mințiți pentru popoarele și stra
turile sociale desmoștenite. — Revoluție 
nu poate face o carte — dar spune ade
vărul poate — și adevărul îndulcit prin 
speranța viitorului spus pe înțelesul tutu
rora face din opul acesta o operă politică- 
literară, de prima ordine.

mp

A doua zi după începerea esploatărei 
și debitarea lemnului vine de sine ca
pitalul și creditul în contul mărfei 
debitate neîntrerupt an de an pănă 
ce se sfârșește esploatarea, și apoi 
ar începe la alte sate vecine.

Afară de cazul de mai sus ve
dem cum în România cârciumarii și 
băcanii greci și bulgari, brutarii greci 
și albanesi, îndată ce au adunat din 
micul comerciu câte-va parale, 3—4 
mii de lei, se avântau în esploatarea 
de păduri și luarea în arenzi de moșii 
mari de zeci și sute de mii și făceau 
operațiuni anuale de zeci și sute de mii. 
îndată ce moșia era luată în arândă, și 
găsiau credit deschis la bancheri par
ticulari și la creditele statului, în con
tul recoltei viitoare și cu ele făceau 
esploatațiunea de peste an. Grație spi
ritului lor de întreprindere multe mo
șii mari și domenii întinse de zecimi 
de mii de pogoane au trecut din mâna 
boierilor români, umblați prin școlile 
înalte ale apusului, în mâna Grecilor, 
Albanezilor și Bulgarilor fără de nici 
o cultură, cari abia știau să iscălească, 
și după ei multe milioane de Iei au 
trecut peste Dunăre pentru scopuri 
culturale și naționale grecești.

Evident că mai este de trăit și 
de făcut mult acasă!

loan de pe Vaca rea.

Revizuirea regulamentului camerei.
De câteva zile e pusă la ordinea zi

lei atât în cercurile parlamentare cât și în 
coloanele pressei revizuirea regulamentu
lui camerei, — semn că se apropie timpul re
formei electorale.

In ședința de alaltăeri a dietei a in
terpelat disidentul Farkashăzy în chestia 
revizuirei regulamentului camerei, adresând 
guvernului și coaliției aspre atacuri, lnter- 
pelantul constată mai întâiu că motivele, 
cari ar necesita revizuirea proiectată, n’au 
nici o bază reală, deoarece actualul regu
lament oferă destulă garanție pentru mer
sul regulat al desbaterilor camerei. Ca do
vadă înșiră votarea cvotei, a transacțiunei, 
combaterea cu succes a obstrucției Croați
lor (Dep. Brediceanu : N’am tăcut obstruc
ție). Face apoi imputări majorității de azi, 
care pe timpul când se batea cu scaunele 
în dietă, altfel vorbia despre revizuirea re
gulamentului. Impută majorității, că revi
zuirea regulamentului precum și alto pro
iecte le-au negat în trecut, iar la urmă to
tuși au ajuns înaintea camerei. Așa va fi 
și cu chestiile militare. Cere în fine lămu
riri dela prim-ministrul Wekerle asupra 
celor ce se scriu prin ziare cu privire la 
revizuirea regulamentului camerei. .

Ministrul Wekerle, luând cuvântul, 
protestează înainte de toate contra impu
tării, că revizuirea regulamentului are să 
servească pentru a rezolva cu ajutorul 
lui chestiile militare. Nimeni nu se cugetă 
la restrângerea libertății cuvântului sau la 
introducerea cloturei. Proieetul reformei 
regulamentului camerei se va publica de 
altfel în timpul cel mai apropiat. Eveni
mentele trecutului celui mai recent au do
vedit, că reforma regulamentului camerei 
este necesară, dacă nu voim să periclităm 
reputațiunea noastră națională și dacă nu 
voim să ne cufundăm în mocirla neactivi- 
tății. Deoarece revizuirea este o chestiune 
internă a camerei, guvernul n’a voit să 
ia inițiativa, ci s’a adresat președintelui 
Justh, care a întreprins pași, ca revizui
rea să se facă unanim cu ascultarea păre
rilor tuturor partidelor. Proiectul reformei 
electorale se va desbate fără îndoială deja 
pe baza noului regulament al camerei.

Răspunsul lui Wekerle a fost luat la 
cunoștință cu mare majoritate. Contra au 
votat naționaliștii și disidenții.

*
In chestia revizuirei regulamentului 

camerei a avut loc alaltăeri o consfătuire 
Ia președintele camerei Justh. La această 
conferență au luat parte Wekerle, An- 
drâssy, Apponyi, Kossuth, Giinther, Da- 
rănyi, Hadik, Nagy Ferencz, Szell, Ugron, 
Hoitsy, Holld, Zichy Aladâr și Nâvay. Con- 
ferența a avut caracter confidențial. Se 
zice că cei prezenți au ajuns Ia o deplină 
înțelegere. Textul proiectului, care constă 
din un singur paragraf, este deja stabilit.

Pe eri după amiazi a fost convocată 
de Justh o nouă conferință, la care au 
participat bărbații de încredere ai tuturor 
partidelor coaliției. Reprezentanții coaliției 
au enunțat unanim, că primesc proiec- 
tul de revizuire.

Viața ia București.
— 3 Ianuarie, 1908.

Ușurând atmosfera politică în preaj
ma sărbătorilor, legea tocmelilor agricole 
a trecut cu bine prin cele două Camere, 
împreună cu imașurile sale. A trecut pe 
urmă pe alocuri ciuntită, pe alocuri ame
liorată si legea judecătoriilor de pace, în
soțită de strigătele de protestare ale avo- 
caților, cari nu s’au isprăvit încă. In con
gresul lor ținut, când la Focșani, când la 
București, s’a cerut înlăturarea unor dis
poziții jignitoare pentru prestigiul și in
dependența »apărătorului«. S’a ajuns și la 
ideia grevei,

Că n’ar fi rău...
Și ca să se dovedească, că sunt drepte 

și legitime pretențiunile apărătorilor s’a 
început cu Giurgiu, unde s’a și declarat 
greva.

S’a cerut și retragerea guvernului, 
dar guvernul încă nu s’a hotărât...

*
De multe-ori e mai greu să aplici o 

lege, adică s’o aduci în stare să’și dea 
roadele ei bune, la cari s’a gândit legiui
torul, decât să formulezi punctele ș spi
ritul ei.

Aplicarea nouoi legi a tocmelilor a- 
gricole atârnă în prima linie de consiliul 
superior al agriculturei, și de inspectorii 
agricoli de județe.

In consiliul superior al agriculturei 
au intrat bărbați, cari se impun prin mul
tele garanții ce le oferă; bărbați ca domnii 
Theodor Rosetti, Barbu Știrbei, P. Poni, 
Bagdat. Primii doi sunt conservatori, așa 
că acest consiliu superior nu are un ca
racter politic și el nu va putea fi expus 
atacurilor, nici unuia dintre partide, având 
reprezentanți și dintr’o parte și din alta.

In rândurile partidului conservator 
însă se simt voci de nemulțumire împo
triva celor doi membrii ai partidului, cari 
au primit să lucreze- la executarea unei 
legi, împotriva căreia partidul conservatoi' 
a propus proectul său, al șefului său. Dar 
șeful nu zice nimic.

Și pentru ce s’ar opune dacă odată 
a primit să trateze cu guvernul când le
gile au fost discutate în Parlament.

*
Ministrul de războiu va prezenta după 

sărbători Camerelor un proect de lege 
pentru reorganizarea armatei. Ca puncte 
însemnate în acest proect ar fi reducerea 
termenului de serviciu la doi ani, desfiin
țarea trupei cu schimbul și interzicerea 
de a mai da vara soldați pentru munca 
marilor proprietăți.

*
învățătorii de sat sau întrunit în zilele 

de 28, 29 și 30 Decemvrie la Craiova în 
al patrulea congres al lor.

S’a vorbit de nevoile școalei, mari și 
multe la țară, de necesitatea unei reforme 
largi și îndelung studiate a acestui învă
țământ; de trebuința unor sacrificii mari 
pentru ridicarea intelectuală și morală a 
țărănimii, clase care prin munca și jert
fele sale este chemată să pregătească vii
torul adevărat al țării.

Pentru acest sfârșit statul ar trebui 
să înființeze cât mai îngrabă încă vre-o 
4—5000 de școli și să’și recruteze încă cel 
puțin atâția învățători plătiți, se înțelege, 
mai omenește decât în timpul de față.

Din părerile împărțite ale vorbitori
lor a rezultat necesitatea activității învă
țătorului în afară de școală, mai cu seamă 
acum când pe lângă știința de carte sunt 
tot atât de grabnic trebuitoare cunoștin
țele de economie împreună cu acelea ne
cesare în viața de toate zilele a țăranului.

La acest, congres au fost invitați și 
învățătorii români din afară de Regat — 
și din Bucovina și-a și anunțat la vreme 
participarea, o delegație de învățători, care 
nu se știe dacă în adevăr a fost de față.

«
Pe o vreme liniștită au trocut cele 

trei zile din Crăciunul Bucureștilor, cu vi
zite, cu mese, cu daruri, cu plimbări, cu 
teatru, serate, pom de Crăciun, cu lăutari, 
cu gramofoane, cu flașneta, cu armonica 
și cu colindul și pe cât de lung era și
rul trăsurilor cari treceau seara pe calea 
Victoriei, pe atât de larg era svonul cân
tecului și colindatului afară spre margini. 
Dacă n’ar fi pomul de Crăciun și cheltue- 
lile mai mari ca alte dați, nu s’ar ști că 
lumea bogată serbează Nașterea Domnului, 
pe care poate că unii l’au uitat că s’a năs
cut copil sărman în iesle, spre a iubi și 
pătimi pentru buni și pentru răi.

Și până la Anul nou țin colindele (în 
Ardeal, după cum se știe, numai în ajun) 
iar anul nou aduce mulțimea de obiceiuri 

pe cari Românimea le are atât de deose
bite dela un loc la altul...

...Și anul nou vine cu urări multe de 
fericire, de mulțumire, de noroc dela prie
tini și rude, cu daruri (»bacșișuri«) pentr« 
acei, de cari ne folosim în cursul anului; 
cu daruri pentru acei, ce aduc veștile îa 
fiecare zi, pentru bătrâni și tineri, vești 
de întristare și de bucurie și din când îa 
când câte o scrisorică de dragoste, pe car» 
»hoțul« de factor se învoiește bucuros s’o 
ascundă sub preșul dela ușă, sau cine ști» 
în ce Ioc ascuns, ca să fie găsită numai d» 
cineva... Și să dăruește din toată inima șî 
în toate părțile la anul nou, ca să dea 
D-zeu și mai din belșug in cele 3G5 de 
zile, pe cari vrem să le trăim.

M.

Cronica din afară.
Crimele unei bande bulgare. La Constan- 

tinopol a sosit știrea despre masacrul c»- 
mis la 10 Ianuarie, de o bandă bulgară îa 
satul patriarhist Dragoclaresse (vilaotul Mo
nastic). Ancheta a constatat că banda a 
incendiat 5 case, 24 persoane au pierit în 
flăcări sau au fost asasinate.

Codificarea proectuluianii-polonez. Com
promisul încheiat înainte de Crăciun între 
guvernul prusian și partidele blocului cu. 
privire la proectul anti-polonez, va fi mo
dificat în conferința de Luni. Modificările 
vor consta în aceea, că guvernul va ra- 
nunța la exproprierea celor 9 cercuri pra- 
vinciale, rezervându-și dreptul de aexpra- 
pria ținuturi poloneze pe o întindere de 
70.000 hectare în vestul Prusiei.

Cartea galbenă a Rusiei. Ministrul I’ll- ’ 
sesc al afacerilor streine a publicat o cart© 
galbenă asupra ultimelor tratative asupra 
orașului Kwant-sen-si. Negocierile cu Ja
ponia asupra acestui oraș au fost foarte 
greoaie. In tratatul dela Portsmouth con- 
dițiunile nu erau bine fixate și Japonia, 
care ar fi putut să obție prin posesiunea, 
acestui oraș controlul asupra întregei căi 
ferate, a făcut multe dificultăți pentru a 
recunoaște interesele Rusiei în acest oraș. 
Acum, după cum rezultă din cartea gal
benă, totul s’a aranjat: interesele Rusiei 
au fost salvgardate grație unei indemnî- 
zări de o jumătate milion ruble plătite Ja
poniei. Astfel nu va mai fi nici un motiv 
de neînțelegeri, cari ar fi putut reeși dia 
această chestiune destul de delicată.

Ajunul Anului Nou — în Brașov.
(mp.) Sugestiunea e imboldul timpurilor 

noastre. Și fără sugestiune nici nu s’ă pot 
explica multele anomalii ale vremurilor ce 
trăim. O carte, un poet, o idee — astăzi © 
adorată și îndumnezeită, pentruca mâine 
entusiaștii de eri să nu să poată dumeri, 
cum de au admirat niște cuvinte goale, 
pe un imbecil, o utopie.

O instituțiune astăzi e îmbrățișată 
cu furia patimei, mâine ocolită, dată uită- 
rei, și schimbările să întâmplă atât de re
pede, atât de pe neașteptate, încât nici 
nu-ți dau răgaz să le scrutezi cauzele, mo
tivele. Le punem toate în contul sugestiu- 
nei și trecem mai departe.

Anul 1906, a fost pentru Brașov, un 
an de apatie. Anul 1907, anul succeselor.

In anul 1906, orice încercare dedea 
faliment — în 1907, te miri de unde atât 
entusiasm și interes! Vorbim, bine înțeles, 
de succesele vieței sociale, nu de cele po
litice—deși nici acolo nu să poate contesta 
succesul—ne-a succes, să nu ne succeadă 
nimic.

Teatrul înainte de toate a fost pen
tru 1907, punctul principal de atracție — 
orice reprezentație găsea o sală ticsită de 
public — și poate că o decepție mai mar© 
nu ne-a ajuns, decât^prin interzicerea re
prezentației lui Z. bârsan. Că lui avem 
să’i mulțumim în primul rând dragostea 
ce am prins pentru teatru, că el a fost 
centrul sugestiunei — e clar.

Rezultatul sugestiunei a 1'ost și suc
cesul serbărei din ajunul Anului Nou, al 
cărei principal moment a fost reprezenta
ția teatrală a diletanților în frunte cu 
harnicul A. Bănuțiu.

Să vorbești despre teatru de dile- 
tanți, e un lucru foarte riscat. In orașele, 
în cari artele înfloresc, reprezentațiunile 
diletanților sunt numai amintite, semn de 
bunăvoință cuviincioasă, și nimic mai mult.

Astăzi s’a pornit în apus o întreagă 
campanie împotriva diletantismului. Ei 
subminează arta adevărată, corupe gustul 
etc. etc. Foarte frumos. Dar la noi? La 
noi, unde arta adevărată o găsești rar, rar 
de tot, ce gust să corupi? Nu, la noi dî- 
letanții au misiunea să pue basele unui 
început de gust. Misiune frumoasă, cultu
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rală. Misiunea diletanților e să împreti- 
nească publicul cu teatru, să-l obicinuiască 
eu scena și în chipul acesta să ușureze 
munca acelora, cari cearcă, sau vor cerca 
să dea și artă adevărată. Ce frumos esem- 
plu n’ar da Brașovul, dacă și-ar constitui 
o trupă permanentă de diletanți. Nu voesc 
să esagerez, nici vre-o comparație nu voesc 
să fac, ar fi ridicol — amintesc doar în 
treacăt că cea mai bună trupă teatrală din 
Rusia, care acum doi ani lăsase uimite 
toate centrele mari ale Europei, teatrul 
Stanislavsky din Moscova, a fost început 
•de un grup serios de diletanți. Diletanții 
noștri puși sub îngrijirea d-lui Bârsan și 
a d-lui Bănuțiu ar ajunge în doi trei ani 
să dea representații de model. Reportoirul 
teatrului nostru s’ar schimba ca prin mi
nune — din neajutorat, și neartistic, cum 
e astăzi, ar deveni mare și ales. După cum 
o trupă de 2—3 artiști buni nu este în 
stare să-l joace pe Wilhelm Tell, așa nici 
50 de artiști răi nu sunt în stare să-l 
joace. .Tocul de ensemblu ar deveni ro- 
tunzit, unitar, — singuraticii diletanți mai 
siguri în rolurile lor, jocul mult ar face 
să dispară timiditatea naivă etc. etc.j

Representația teatrală din ajunul 
inului nou a fost rodul unei sârguințe 
mari.

Comediile jucate:
» Dragostea* din limba germană și 

«Mincinosule de Șt. Velescu, sunt două 
piese, despre cari nu se poate zice multe. 
In piesa primă Dina, fata advocatului 
Cena, e la aparență cel puțin amorezată 
de oflcerul Stoian. Frumos, dar încolo 
prietin netegăduit al cailor. Urâtul, dar 
inteligentul, spiritualul, poeticul, esploata- 
tor al regiunilor arctice Miclescu o cap
tivează pe Dina prin raăestria vorbei. Și 
piesa să sfârșește cu două mariagiuri po
trivite, Miclescu și Dina, Stoian și nepoata 
sburdalnică a lui Cena: Mimi. — D-șoara 
Marioara Dima o brună cu ochi visători, 
profil expresiv și frumos, ar zice un pictor, 
apariție elegantă. Are voce caldă și sim
patică, mișcări distinse și temperament de 
artist.

D-șoara Lucia Bogdan, o blondină 
vioaie, sburdalnică cu jocul ei drăguț ștren
găresc, a fost ca o păpușică.

Iată-ne căzuți în banalul, o d-șoară 
gentilă, simpatică, drăgălașe, ale anunțuri
lor de logodnă, sau nuntă din cutare ziar 
românesc—promitem să nu mai devenim 
banali.

D-na Maria Popescu, dl Vlad și cu 
deosebire dl dr. A. Bogdan, au jucat cu 
multă pricepere.

^Mincinosul* e o piesă slabă, foarte 
slabă. A fost aleasă pentru-că nu sunt 
alte; Tratează povestea unui mincinos. Min
ciunile îl fac cât p’aci să-și piardă logod
nica și numai intervenția unui prietin ac
tor, care prin diferite transformațiuni îi 
confirmă minciunile, îl salvează. Un joc 
bun într’o piesă proastă nu poate da nici 
un artist de profesie, dar iacă diletanți. 
D-șoara Achilina llasievici, d-na Maria 
Popescu, D-nii Mercheșan, Vlad, Stoica, 
și mai ales d-1 Burac un tânăr de mult 
talent și temperament, au jucat drăguț, 
interesant și dacă poftiți — fără greșală.

Aranjatorul representațiunei a fost 
d-1 A. Bănuțiu, bursierul societății fondu
lui de teatru, și el a și jucat rolele prin
cipale în ambele piese. D-1 Bănuțiu pro
mite să devie cea mai bună forță comică 
în teatrul nostru de dincoace de munți. 
Să- ne înțolegem bine, zicem promite, deși 
în realitate este și astăzi, având firma con
vingere, că d-lui Bănuțiu îi va succede cu 
vremea să ne dea artă adevărată. Rolurile, 
eu deosebire cel dintâi, a fost ingrat, și 
cu toate acestea a știut stoarce hohote de 
râs — intenția realisată a artistului e cel 
mai bun succes.

D-I Z. Bârsan, sufletul mișcărei ar
tistice teatrale la noi, nădăjduim că va 
găsi în d-1 Bănuțiu un vrednic tovarăș.

*

Gârbovitul 1907 își pleacă tot mai mult 
grumazul, greul unui an întreg ÎI apasă 
tot mai tare, să ’mpiedecă, apoi cade și 
moare.

Visurile se spulberă, după-ce au flu
turat un an întreg,’ca și fulgii de zăpadă 
și să ’ngroapă pe veci în cintirimul re
gretelor. Alte visuri, alte ideale, planuri 
peste planuri, frumoase, mari; argintul 
fericirei scânteiază din nou și poleiește 
măestru speranța, neobosita speranță.

Asta-i viața popoarelor, asta-i viața 
indivizilor.

Sunt ani, în cari visurile prind ființă, 
și ani, în cari viscolul decepțiunei le îm
prăștie, le svântură și nu lasă în urma 
lor decât lacrimi. Ani buni și ani răi. Și 
pare că soartea încarcă adeseori în spatele 
Unora numai bine, în al altora numai răul.

In viața noastră politică anul 1907 a 
fost poate cel mai rău dela 1867 până as
tăzi. Greul lui nu ni-1 va șterge decât cu- 
ragiul și vrednicia noastră. A murit, și la 
miezul nopții i-am făcut și noi prohodul. 
L’am îngropat cu pompă — într’un tablou 
vivant l’am văzut cum moare și l’am vă
zut și pe 1908 tânăr, frumos, plin de spe
ranță, geniul cel bun îi urzea lângă lea
găn — îi urzea să nu-1 omoare greutatea 
răului din 1907 — greutatea sfidărei sen
timentului de humanitate, îi urzea încre
derea în propriele forțe, oțelirea în lupta 
cea grea.

Dansul animat și viu — a ținut până ’n 
zori de zi.ȘTIRILE ZILEI.

— 4 Ianuarie v.

Anul nou Ia «România Jună*. Din 
Viena se scrie: Mult așteptatul bal de 
anul nou dela «România Jună» a avut în 
anul acesta un succes desăvârșit. Au luat 
parte la acest festival pe lângă numeroșii 
membrii ai coloniei române, mai multe 
persoane din societatea vieneză.

Prima parte a programului serbărei, 
conținând diferite numere de concert, a 
avut un succes foarte mare, datorită con
cursului dat de mai mulți artiști români, 
cari ocazional se aflau în localitate. Astfel. 
au contribuit la succesul serei cunoscutul 
cântăreț Radulescu, care se află acum în 
trecere dela Londra la Petersburg, unde 
urmează să dea mai multe concerte. Ră- 
dulescu a avut un mare succes, concer
tând cu acompaniamentul unei orchestre 
de peste 100 persoane. Apoi și-a mai dat 
concursul d-na Tritianu, venită anume din 
Sibiiu.

După esecutarea programului, a ur
mat dansul, care s’a început cu «Romanas. 
La oarele 12, lămpile au fost stinse, mu- 
sica a dat semnele tradiționale, iar la rea- 
prinderea luminilor președintele societății 
«România Jună« a rostit o călduroasă cu
vântare de. felicitare. Au luat parte la 
această frumoasă petrecere număroase 
doamne române în costum național. Au 
fost și mulți ofițeri români. Din partea 
legațiunei românești a asistat d-1 Canta- 
cuzino, secretar de legație. — D-a.

Pentru Muzeul AsoGiațiunil. Confirmăm 
cu mulțămită primirea următoarelor con- 
tribuiri intrate, ca răscumpărare a felicită
rilor de Anul nou dela P. T. d-ni; Trans
port cor. 531'30. Alexandru Mocsonyi, Bir- 
chiș 50 cor., N. Comaniciu notar, Gura- 
rîului 2 cor., Florian Rusan, Alba-Iulia 2 
cor., Constantin Băilă, Sân-Petru (Torontalj 
3 cor., Dr. Emil Târnăveanu medic, Bran 
S cor., Vasile Mica proprietar, Someș- 
Odorheiu 5 cor., Iosif Goia contabil, Sas- 
sebeș 2 cor., Dr. Iustin Pop advocat, Deva 
5 cor., fon Simu, Arad 2 cor., Dr. Nicolae 
Șerban advocat, deputat diet, și soția, Fă
găraș 10 cor., Nicolae Albu senator oră
șenesc, Vizacna 5 cor., Paul Muntean, lo- 
cot.-colonel î. p., Sibiiu 5 cor., Sebastian 
Olariu protopop, Făget 5 cor., Ioan Mari
nescu notar, Ucea ini. 2 cor., Dr. Enea 
Draia advocat, M.-Oșorheiu 10 cor., G. Ne- 
goescu M. Buzeu 2 cor. Total cor. 646 30 
Sibiiu în 16 Ianuarie 1908. Presidentul 
Asociațiunii: losif Șterca-Șuluțiu.

Primirea generalului Averescu la Viena. 
In legătură cu primirea făcută la Viena 
ministrului de răsboiu al României, general 
Averescu, se afirmă că i-s’ar fi acordat 
mari distincții. Mai mulți demnitari și 
câțiva archiduci și-au lăsat cărțile lor de 
vizită la hotelul, unde locuește ministrul 
român. O persoană din aturajul curței a 
declarat, că generalul Averescu a făcut o 
excelentă impresie împăratului, mai ales 
prin cunoștințele sale în limbi străine. 
Ministrul român vorbește perfect limbile 
germană, italiană, rusă, bulgară etc.

Din Viena generalul Averescu pleacă 
la Berlin.

Vicepreședintele camerei ungare ames
tecat într’un Scandal. Ziarul »A Nap« pu
blică amănunte asupra unui scandal care 
a făcut o foarte rea impresie în toate cer
curile din Budapesta. Scandalul a avut loc 
în sala de mâncare a hotelului «Ungariac 
și a fost provocat de vicepreședintele ca
merei Rakovsky și de fratele acestuia Bela 
Rakovsky.

La hotelul «Ungaria* a descins de câte
va zile o familie din Brasilia, din care fac 
parte patru domnișoare de o frumsețe ră
pitoare. Familia aceasta este condusă în 
localitate de un tânăr ofițer, căruia i-a 
fost recomandată de un frate al acestuia 
atașat la Rio de Janeiro. Pe când această 
familie, împreună cu însoțitorul ei, se afla 
în sala de mâncare, deodată doamnele se 
ridică și vor să părăsească sala scanda
lizate. întrebate asupra motivului enervării 

lor ele au arătat pe doi domni, cari aveau 
o atitudine scandaloasă, fixând în mod ne- 
permis pe d-rele dela masă. Acești doi 
domni nu erau decât vicepreședintele ca
merei și fratele său. Intervenind locote
nentul cei doi domni au căutat să apla
neze conflictul în mod pacinic, și erau 
gata să ceară scuze, cerând ca să fie re
comandați familiei. Ofițerul răspunse, că el 
nu recomandă unor doamne pe niște oa
meni țde .asemenea condiție. Din cauza 
aceasta a avut loc un duel cu sabia între 
Bela Rakovski și locotenentul Sarossy. 
Ambii au fost răniți: Rakovsky la umăr, 
și Sarossy greu rănit la cap. Un nou duel 
va avea loc între Sarossy și vicepreședin
tele camerei. Duelul a fost însă amânat 
din cauza stării grave, în care se află lo- 
cotentul.

Reuniunea femeilor ev. săsești pentru 
ajutorarea școalei ev. de fete învită la ba
lul, care va avea loc în 18 Ianuarie 1908 
în sala cea mare a Redutei. Intrarea 3 
cor. Bilete se pot cumpăra în librăria 
Zeidner și seara la cassă.

Catastrofa din Pensylvania. Din New- 
York se comunică următoarele nouă amă
nunte asupra catastrofei dela teatrul din 
Boyertown : In sala teatrului se anunțase 
o reprezentație do chinematognaf, la care 
se adunase vre-o 500 persoane. La un mo
ment dat făcu explozie un vas cu oxigen, 
Imediat focul a cuprins întreaga sală. Po
liția și antreprenorul chinematografului 
căutau să liniștească publicul. Totul a fost 
însă în zadar, căci fiecare nu se gândea 
decât la salvarea persoanei sale. La ora 
1 noaptea nu mai rămăseseră decât rui
nele teatrului. Numărul cadavrelor scoase 
de sub ruine este de 167, multe din ele 
n’au putut fi recunoscute. Mai lipsesc încă 
50 persoane, pentru a căror viață s’a per- 
dut orice speranță.

O femeie cu trei copii în jurul ei a 
svârlit pe fereastră un copil de 4 ani în 
speranța de a-1 salva. Nenorocitul a căzut 
zdrobit pe trotoar, unde a încetat imediat 
din viață. Cei mai mulți au murit înăbu
șiți de fum. Un bărbat a voit să-și tae 
beregata cu un cuțit. O femeie a pierit 
înăbușită de fum, pentru că se ruga în 
conținu, nevoind să se miște din loc. O 
mamă neputându-și salva copiii a pierit îm- 
brățișindu-i. Un bărbat găsind o fereastră 
în galerie a salvat mai multe persoane. El 
a fost scos de pompieri cu ambele brațe 
arse în așa fel, că au trebuit să-i fie am
putate.

VioaFelS se supără. Musica îndulcește 
moravurile. într’o seară musicianii celebrei 
orchestre simfonice Cain, din Miinchen, 
au întrerupt brusc concertul, declarând că 
nu vor mai cânta nici o notă pănă când 
doctorul Louis, criticul sever dar nejust 
dela «Miinchener Neueste Nachrichten« nu 
va fî părăsit sala. D-1 Louis se depărtă, 
iar concertul s’a continuat. Insă plângeri 
violente isbucniră printre ascultători, luând 
unii partea artiștilor și alții aprobând pe 
critic. Se produseră scene tumultuoase. In 
cele din urmă cei mai înverșunați se li
niștiră și programul a fost esecutat în 
mijlocul unui entuziasm de nedescris.ULTIME ȘTIRI.

Budapesta, 17 Ianuarie. Deputa
tul Farkashazy (disident) a declarat 
în numele disidenților, că ei vor face 
totul, pentru a împedeca rev suirea 
regulamentului Camerei. Disidența 
se vor alia cu clubul naționalist, 
pentru a obstrua proiectul de re
vizuire.

Budapesta, 17 Ianuarie, Se svo- 
nește că din cauza revizuirei regula
mentului vor eși mai mulți deputați 
din partidul independist.

Viena, 17 Ianuarie. Din Agram 
se telegrafiază: Ca urmare a demon- 
strațiunilor de alaltăieri s’a produs 
eri o mare ciocnire sângeroasă intre 
studenți și ofițeri. Studenții au cerut 
unui grup de ofițeri să strige: Joi 
banul Rauch! Ofițerii au refuzat, și 
atunci studenții i-au atacat cu lovi
turi de pietre. Un ofițer a căzut jos 
greu rănit. Ceilalți au scos săbiile și 
au respins pe studenți. Alte desor- 
dini nu s’au petrecut.

Viena, 17 Ianuarie. Comisiunea 
agricolă a camerei deputaților a adop
tat moțiunea Iro, prin care cere gu
vernului să împedece orice importa- 
țiune de vite și de cărnuri din sta

tele balcanice și de a stărui absolu- 
tamente, în cursul negocierilor actu
ale comerciale, să mențină blocul 
granițelor.

Agram, 17 Ianuarie. Agitația în 
sânul populațiunei e mare. Căpitanul 
orașului a admoniat populațiunea la 
liniște, amenințând-o că în cas con
trar vor fi închise teatrele, cafenelele, 
și birturile. Noul ban a publicat pro
gramul său.

Londra, 17 Ianuarie. Banca An
gliei a scăzut scomptul său la 5 la 
sută.

Roma, 17 Ianuarie. Consiliul co
munal a luat următoarea rezoluție cu 
51 voturi contra 3 și 5 abțineri: Con
siliul comunal învită guvernul și par
lamentul să escludă predarea învăță
mântului religios, sub orice formă, 
din școlile statului.

Constantinopol, io Ianuarie. Se 
confirmă, că s’a anunțat patriarhului 
că sultanul i-a conferit ordinul „Ifti- 
har“ în briliante, dar că patriarhul, 
făcând alusiune la numeroasele afa
ceri lăsate în suspensiune și neregu
late .de cătră Poartă, precum și ți
nând socoteală de faptul că Poarta 
nu a răspuns până acum Ia cererea 
de demersuri în contra exarhatului 
bulgar, a declarat că nu primește de- 
corațiunea. Patriarhul nu a asistat 
la felicitarea șefilor bisericelor la lldiz 
Kiosk cu ocasiunea Bairamului.

Petersburg, 17 Ianuarie. In pro
cesul Stoessel a avut loc eri o șe
dință de mare importanță. Admiralul 
Loszinski, a arătat că, pe când gene
ralul Stoessel a declarat că numărul 
soidaților în stare a mai continua 
lupta, de cari dispunea în momentul 
capitulării era de 8000 oameni, el a- 
vea de fapt 17.000 infanteriști și 
6000 marinari. Martorul a mai decla
rat, că amiralii au fost foarte surprinși 
când au aflat despre capitulare, și că 
în special amiralul Viren, a combătut 
cu vehemență această decisiune a lui 
Stoessel.

BaCU, 17 Ianuarie. Agenția West- 
nik comunică, că eri seară o bombă 
a fost aruncată în biuroul societății 
Mării Negre și Caspice, distrugând 
mai multe camere de prin prejur. 
Tâlharii au fugit fără să’și poată rea
liza planul de jefuire.

XRXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxA 

ABONAMg^
LA

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

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

și sprijinitorii fâiei noastre.
Prețul abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 
coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
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.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Vietor Branisee.

Banca Națională a României.
Adunarea generală ordinară.

Conform art. 87t 88 și 89 din 
statute, se aduce la cunoștința d-lor 
acționari că adunarea generală or
dinară a acționarilor va avea loc 
Duminecă, 17 Februarie 1908.

Adunarea generală se va ține 
în localul Băncei Naționale, strada 
Lipscani No. 7, la orele 2 d. a.
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Vor avea dreptul să ia parte la 
adunarea generală toți detentorii de 
acțiuni la purtător și titularii de 
certificate nominative, cari vor fi 
depus sau înscris acțiunile lor până 
la 26 Ianuarie 1908 isculsiv, Ja ad 
ministrațiunea centrală a Băncei sau 
Ja sucursalele și agențele ei.

Persoanele cari au acțiunile lor 
în depozit liber la Oassa de de
puneri și consemnațiuni vor putea 
depune în loc de acțiuni, recipi- 
sele acelei Casse.

Ori ce depunere sau inscrip- 
țiune tardivă nu dă dreptul de a 
participa la adunarea generală.

Patru acțiuni dau dreptul la un 
vot.

Nimeni nu va putea avea mai 
mult de 10 voturi pentru sine și 
alte 10 voturi ca mandatar, ori
care ar fi numărul acțiunilor ce ar 
avea depuse sau pe care le-ar repre
zenta

Acționari cari vor fi depus sau 
înscris acțiunile lor în termenele 
prescrise vor putea da procură în 
regulă spre a fi reprezmtați prin alți 
acționari, având dreptul de vot.

Prin excepțiune, Statul, socie
tățile și corporațiunile pot fi pre- 
zintat9 printr’un delegat; minorii și 
interzișii prin tutorii și curatorii lor, 
iar femeile prin ori-ce reprezentant 
acționar sau neacționar.

Procurațiunile, precum și toate 
celelalte acte cari dau dreptul de a 
asista la adunarea generală, afară 
de acțiuni, despre cari s’a vorbit 
mai sus, vor fi depuse, sub pe
deapsă de nulitate, atât în Bucu 
rești, cât și în sucursale și agențe, 
până la 14 Februarie 1908, orele 
4 d. a.

Conform legii și statutelor, bi
lanțul general anual, precum și ra- 
î orturile consiliilor de administra- 
țmne și de censori asupra operațiu
nilor anului 1907, vor fi publicate în 
„Monitorul 0ficial“ înainte de în
trunirea adunării generale.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea bilanțului ÎDcheiat 

la 31 Decembrie 1907;
2. Descărcarea consiliului de ad- 

ministrațiun® de gestiunea sa;
3. Distribuirea beneficiilor rea

lizate, conform bilanțului;
4 Alegerea unui director în lo

cul d-lui I. G. Bibieescu și a unui 
censor în locul d-lui I. P. Dumi
trescu, ale căror mandate expiră la 
31 Decembrie 1908, și a unui di
rector, în locul d-lui Ant. Carp, de
misionat.

Oelâ „Tipografia și Librăria-
A. MTOEȘIANtJ, Brașov

sa tot procura urmattrele cârti _
(La cărțile aici înșirate este a se mai adanga 

pe lâng'i portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiii. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiti.

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta oonferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bină 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
Lancuu, apelul dat cătiă ministerul de 
interne D. Parezei prin d 1 Dr. Amos 
Frâncun causa fondului pentru monument 
tul lui lăncii. Prețul este 1 cordnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 baul porto.

„IL&runul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (~|~ 5 b. porto).

„Bomânul in sat și la dste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărtioele, de 
p 1 loan Pop Reteganul, cunosoutul și me- 
ritosul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b-

„ David Almășianu*, sohițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acăsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b..

Lupta pentru drept de Dr. Rudol 
de Ihering traducere de Teodor V. Pftoă 
țian. Prețul 2 cor. (-]- 10 b. porto),

Toate acestea cărți se pot procura dela 
tipografia și librăria A.Mureșianu, Brașov.

„Pintea Vitezul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reieaanul. 
Cea mai completă soriere despre eroul, 
Pin tea. In ea se ouprind fdrte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

Prețurile cerealelor din piața Brașov

„Călîndarul
PLugarului“ 

pe anul 1908 
Se poate procura dela 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov, 
eia prețul de 44$ haină (f'iieri), 

(plus porto postai de 5 bani).

Din 17 Ianuarie 19C8

ăS fisura 
sâu 

.-reutatea
Cal i taica.

Valuta 
în

Kor. d .

1 H. L. Grâul cel mai frumos. 22
n Grâu mijlociu . . . 21 —

Grâu mai slab . . . 20 —
Grâu amestecat , 19 —
Sâcară frumosă. . . 17 —.

,1 Săcară mijlociă. . . 16 —
Orz frumos .... 9 —

n Orz mijlociu. . . . 8 —
Ovâs frumos. . . , 7 —

u Ovăs mijlooiu . . . 6 80
•ț Cucuruz .................... 11 —
n Mălaiu (meiu) . . . 10 —
n Mazăre........................ 14 —

Linte ........................ 36 —
Fasole........................ 12 —
Sămânță de in . . . 20

n Sămânță de cânepă . 12 —
Cartofi......................... 2 —
Măz&riohe................... — —

1 kilă Carne de vită . . . 1 16
n Carne de poro . . . 1 20
Jț Came de berbece. . — 72

100 kil. SăU de vită prâspăt . 40 —
Său de vită topit . . 62 —

Cum
se immesce 

grăsimea cea 
mai sănătosâ?

A KUNCIUB'l

Grăsime de bucate.
E fosito uș r de mistuit, fără nici o ameste

cătură de substanțe streine,
sau acid de grăsimi, de aceea o sufere și sto

macul cel mai ginga1-.
Un nutriment escelent cu deosebire pentru cei 

ca safer de stomac, reoonvalescenți și 
copii.

(iosgrțîwi și reel) 
sssnt a se adresa suhsepsgs 

agârstswssip'aiissiraK. lin ©aaesil paâ» 
hlrcăriS unuf anunciu maâ 
s$ odatâ se face 9câdSmânî 
aa?® ©reșce cw ©ât ptsbSscar®® 
a® fase mai «S®

Admi'istr. -Gazetei Trans.*'

Nr. 29/1908.

PUBLICAȚIUNE.
In 4 Februarie 1908 ia 10 oare 

a m. în cancelaria oficiului silvanal 
orăș> nesc Brassb se va vinde cu li
citație cantitatea de lemn de brad 
prescrisă spre întrebuințare în anii 
1908 pană în 1912 anual 1469 metrii 
compleți (Festmeter) sau total 7315 
M3 din partea pădurei „Dâvid- 
mârtonvblgy11 a revierului silvanal 
orășenesc Osernâtfalu Betr. Cl. A. I. 
Secțiunile 4—7.

Prețul strigărei menu cor. 6'— 
sub care preț nu se va vinde lemnele.

Se primesc numai oferte înscris 
provăzute cu vadiu și sigilate. Va 
diurn să fie de 10°/0 calculat după 
suma prețului oferit pe cantitatea 
lemnului pe un an.

Condițiile ofertului și contrac
tului se pot vedea în localul oficiului 
silvanal (strada aurarilor nr. 5) în 
oarele de oficiu.

Brass 6, 11 Ianuarie 1908. 
(2«,1—1.) Oficiul silvanal orășenesc.

Arândare de pășunat pentru oL
In 26/13 .anuarie 1908 la orele 

1 p. m. se va licita dreptul de pă
șunii oi al amândoror comune bise
ricești pe anul <908 în cancelaria 
comunală din Galt (Ugra) lângă Co- 
halm.

Informații și condiții mai de 
aproape se pot lua dela d-1 Adolf 
Heitman, preot ev. î. Galt. Nr. 21,2—2. 
®o»o®oeo®o>o«o»o

Sosit proaspăt:
Icre roșii I calitate. 
Măsline mari și mici.
Pești marinați tot felul. 
Pește proaspât precum: 
Somn Cegă Crap și Șalău- 
Brânză nouă și veche.’ 
Cașcaval nou și vechio.

I. G.. Eremie.
l£3 S.USiia ria^^ranilliaîiKn laianw

'-C. Georundet 1868
■ EtSENGIESSEREI
B'

& --
^^£-■77 KRON^OTERXAsdllNtK . 

• ’ m MEWlWKEN-fABfilK
rv. : ■

<«i/vâiENsuHs-ai

'1 ? J... L,
MH*

' T

Mo®
.- ’. A?*

Liefer! complete TransmlssionsAnlagen;, 
Rimpen,Feuerspritien,Brennereiu.Brauerei- 
ElnnthtungsgsgensUsâmmtl.MetalLWaren.

1" ; ^.gERNip.lîțyflțls-ANSTALT m
juUa JWGtfț.j ICrtHISCHtH BEDABF5-

-■S AajțKCg.u-rAÎiRRAOeR...............
g |i|Ei>£^ft0EcgnproiRu,oFABRn<:. 

) !• BlUrtENAU 0AHNSTRASSE7-9.

- L&âȚelepjjon NÎI22.
telegramm-ADReșseiMASCHIN TEUTWH;

(v‘J1)

Liferează: întocmiri complete de transmisiune. 
Tulumbe de apă.
Insîalațiuni de fabrici de spirt și bere, 

și tot felul de mărfuri de metal.
JULIUS TEUTSCH, 

tna*nătorie «ie fier, 
BlumSna, Strada Gârei Nr. 7.

d
La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.

Important pentru vândetorii de cărți prin orașe și terguri 
este cartea de rugăciune 

Lauda lui Bumnețleu“
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprindând rugăciuni de 
dimineța și de sără, la sfânta Liturgic, la taina mărturisirei, precum și la alte 

inulie rugăciuni folositdre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acesta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue să 
stăm în privința aedsta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui Dumnedeu* s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se pdte căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț fdrte moderat.

Prețui
Cor. b. 

și au- 
sfânt

fior este:

Legătură trainică niSgră
riiă cu său fără chip 

de fildeș în alb său Degru
n
n

Imit.
n
B

„ cu îneheietdre 
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rabat

Imit, de fildeș cu catifea și in- 
chietdre

„ „ cu catifea și po-
ddbă mai mare

Vinddorii de cărți primesc un 
mai considerabil.

Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de 
ciune“ întocmite de protoprcsbiterul Calistrat Coca ou aprobarea consistorului 
episcopesa ortodox-orientai din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin- 
dând asemenea tdte rugăciunile ndstre folositdre ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toți școlarii.

Pr ețul acestei cărți-.
In pânză n4gră

B
w

Iote acestea se ; 
rețrfanu, Brașov, unde

2.10
rugă-

n 
n

.........................,............................cor. 1.—
„ ceva mai luxdsă............................ cor. 1.20
„ format ceva mai mare . . . cor. 1.40
pot procura prin Tipografia și Librăria A. Mit
ele au se se adresele și vend&torBi.

„Gazeta Transilvaniei" eu numeral ă 10 fit 
se vinde la zaraful Dymitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


