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Revizuirea și naționaliștii.
Discuțiunea asupra revizuirei re

gulamentului camerei ungare, a înce
put să fie mai înfocată și mai inte
resantă. Aceasta este a se mulțămi 
fără îndoială în primul rând tempe
ramentului și — nu putem nega — 
nu mai puțin și seriozității, ce o dove
dește opoziția maghiară a disidenți- 
lor. Nu-i vorbă, moralul micului grup 
al acestor disidențl independiști a 
crescut mult în zilele ultime în urma 
succesului netăgăduit, ce l’au dobândit 
în cinci mari adunări poporale, ținute 
în provincie în mijlocul unei popora- 
țiuni curat maghiare.

Toate aceste adunări au aderat 
la acțiunea radicalilor oposanți. Len
gyel se laudă în foaia sa că, după 
succesele neașteptate, ce le-a avut 
opoziția lor, disidenții au fost împăr
tășiți de onoarea și de fericirea d’a 
fi chiemați trei inși dintre ei la con- 
ferența dintre partide. „Am luat parte“. 
adauge el, „și am susținut punctul no
stru de vedere și deplina noastră li
bertate de acțiune.“ Ei acolo în con- 
ferență au stabilit astfel esența ces- 
tiunei: Guvernul cere din două cauze 
revizuirea: deoparte,în scopul dea duce 
în îndeplinire legea nouă electorală, 
de altă parte în scopul de a împedeca 
luptele antimaghiare ale elementelor 
nemaghiare din viitorul parlament. In 
schimb s’a desvoltat în tabăra opo
ziției părerea, că acest plan nu aco
pere ținta indicată, fiindcă în acelaș 
timp umblă a face imposibilă și re
zistența națională maghiară—„ceeace 
nu e permis să se întâmple.“

Baza pe care sau pus disidenții 
e fără îndoială logică și consecventă, 
are în vedere ținta principală urmă
rită și până acum de cătră așa zișii 
Maghiari naționali, și nu vreau s’o 
părăsească de dragul nici unei con- 
siderațiuni de oportunitate.

Ceeace susține majoritatea gu
vernamentală cu privire la reforma 
electorală, și la pericolul ce ar ame
nința din partea naționaliștilor și al

Croaților, este, zic disidenții, curat 
pretext.

Ei sunt pe deplin convinși, că 
revizuirea îi trebue Vienei pentru mo- 
narchia comună, că au lipsă de 
ea guvernanții, ca să poată satis
face pretențiunilor Vienei, urcând con
tingentul recruților. Concluziune: De 
aceea am trebuit, noi disidenții, să de
clară războiul, de aceea trebue să-l și 
ducem la sfârșit.

In ședința de ieri a Camerei a 
vorbit Dr. Mihail Polit, firește contra 
rezizuirei, și a prezentat în numele 
partidului naționalităților o moțiune. 
Polit nu e de părerea disidenților și 
afirmă că cauza revizuirei plănuite a 
regulamentului este în adevăr vii
toarea formațiune a parlamentului 
ungar, dacă va fi Introdus odată vo
tul universal. Partidul naționalităților, 
zice, e așadar de părere, că între re
vizuire și reforma electorală există o 
strânsă legătură. De aceea revizuirea 
regulamentului ar trebui ținută în 
suspenso până atunci, până când re
forma electorală cu votul universal 
va fi desbătută și votată. Propune 
deci, ca guvernul să presenteze nea
mânat proiectul de lege asupra votu
lui universal general și secret, iar 
până atunci dieta să suspendeze des- 
baterea proiectului lui Emil .Nagy.

Intr’o privință însă Polit se apro
pie de vederile disidenților. El adecă 
zise în vorbirea sa, admoniind pe ma
joritate, să se gândească bine ce face 
față de Croați, de naționalități și de 
socialiști, căci hodie mihi cras tibi.

„Cei dela cârmă ar trebui să fie 
în clar’ că poporul maghiar nu poate 
duce lupta contra a două fronturi. 
Ori cu noi contra Vienei, ori cu 
Viena contra noastră. Curentul de 
azi este: Cu Viena contra noastră, 
și pentru aceasta ei cred a putea afla 
diferite garanțe pentru construirea 
statului unitar național maghiar.

Colosală amăgire de sine! es- 
clamă Dr. Polit. Cine ar putea să 
afirme că nu are cuvânt pentru a- 
ceastă esclamare ?

Românul are o vorbă sănătoasă,

când vede că oamenii nu pot fi nici 
decum capacități. El zice atunci: „Cum 
își vor săra, așa vor mânca !“

Resolvarea chestiunilor militare preo
cupă în măsură mare ziarele din Austria. 
»Reichspost« publică în numărul de eri 
un articol al unui marcant membru al par
tidului creștin-social, în care se spune că 
hotărârea în ce privește chestiunile armatei 
este iminentă: Guvernul ungar — se zice 
în articol, a presentat la locul competent 
un memorand în direcțiunea aceasta. Au
torul conchide, că creștinii-sociali nu vor 
aproba în nici un cas eventuale concesiuni 
ce s’ar face Maghiarilor, ci voi’ lupta cu 
toate mijloacele în contra unor astfel de 
încercări.

Slovacii din America au făcut un dar 
interesant soției contelui Szechenyi Laslo, 
fosta miss Gladis Vanderbilt. Darul constă 
din cartea rThe Slovaks of Hungary" (Slo
vacii în Ungaria) scrisă de Slovacul Csapca 
și apărută în America. In această carte se 
descrie situația tristă, în care se află Slo
vacii din Ungaria. Darul acesta a fost în
soțit de o scrisoare, în care contesa e ru
gată ca, sosind în Ungaria, să i-a în apă
rare pe cei 300,000 frați Slovaci, cari au 
o soarte mai grea decât Irlandezii.

Ziarele maghiare, înregistrând acest 
dar, își exprimă speranța că contele Sze
chenyi va »lămuri« pe soția sa despse 
adevăratul scop al darului și a scrisorii 
alăturate.

Ministrul Cosiinescu și căile ferate 
balcanice. Ministrul de finanțe al Româ
niei, Em. Costinescu, a declarat următoa
rele directorului ziarului »Buk. Tageblatt« 
asupra proiectului căii ferate Dunărea- 
Adriatica:

»E o greșală a se presupune că pro
iectul acesta de cale ferată e un proiect 
rusesc. Rusia, care are un drum maritim 
via Odesa și căreia îi sunt deschise și alte 
porturi pe Marea-Neagră, ar pierde econo- 
micește, dacă ar preferi căii de mare pe 
cea de uscat, care e incomparabil mai 
scumpă. Din punct de vedere economic, 
prin urmare, nu se poate susține, că linia 
aceasta ar servi intereselor rusești și ar 
constitui o compensație pentru linia Novi- 
bazar-Salonic.

»România, în ori-ce caz, are un inte
res economic, ca linia Dunăre-Adriatica să 
fie deschisă. E evident că România nu-și 
va da consimțământul la construirea liniei 
decât atunci când aceasta ar corăspunde

intereselor ei economice și politice. Deo
camdată, nu ne gândim la construirea li
niei în chestiune ; avem de deschis sau de 
isprăvit alte linii mai importante.

»Cele spuse de »Pester Lloyd« privi
tor la România, sunt cu desăvârșire gre
șite ; nici o putere europeană, ori cât de 
mare ar fi ea, n’ar putea negocia asupra 
unei căi ferate, care să străbată România, 
fără ca România să arate mai dinainte că 
poartă interes acestui proiect și fără să-și 
fi dat, în principiu, învoirea la construcția 
acestei linii. In ce privește linia Noviba- 
zar-Salonic, România consideră construi
rea ei ca o urmare firească a aplicărei 
tratatului din Berlin. Din punctul de ve
dere al intereselor connaționalilor noștri 
din Macedonia, salutăm cu o bucurie sin
ceră linia ferată a sandjacului, căci e de 
nădăjduit, că noua linie va aduce o îmbu
nătățire stărei barbare de care suferă atât 
Cuțovlahii, cât și celelalte naționalității

Din delegațiunea austriacă.
Limba de regiment.

Ministrul comun de războiu, ge
neralul de corp Schonaich, a răspuns 
Ia câteva interpelațiuni, ce i-au fost 
adresate în delegațiunea austriacă, în 
cestiunea armatei și a limbei de regi
ment.

Interesante și importante totodată 
sunt împărtășirile ministrului privi
toare la limba de regiment.

Răspunzând la interpelarea dele
gatului Axmann, ministrul zise ur
mătoarele :

Instrucțiunea soldatului trebue să se 
facă în limba, în care este dedat a se 
gândi. De altă parte trebue să se evite câț 
numai se poate împărțirea în grupuri de in
strucție în diferite limbi, având în vedere 
ceeace se cere în privința limbilor în ge
nere dela oficeri, și scopul de a simplifica 
toată educarea soldatului, ce o impune 
timpul cel scurt, ce stă Ia dispoziție pen
tru aceasta.

Este prin urmare în interesul mili
tar, de-a reduce numărul limbilor de re
giment și de a exploata împrejurarea, că le
gile școlare ungare promovează cunoașterea 
limbei statului.

La stabilirea limbilor de regiment, 
batalioane, etc., sunt dătătoare de măsură:

a) Cunoștințele de limbă ale soldati- 
lor din serviciul activ cu contragerea lor 
în grupuri cât mai mari posibile ;

FOILETONUL »GAZ. TRANS.«
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Rostul mișcării artistice.
Am anunțat aparițiunea nonei reviste „Arta 

Românească11 în Iași. Eată articolul, prin care di
recțiunea inaugurează această publicațiune :

Arta este una din pârghiile cele mai 
însemnate ale culturii și anume nu numai 
din punctul de vedere al frumosului, — 
efectul ei direct, — dar și din acel al mo
ralei și al vieții economice.

In privirea morală arta ridică nivelul 
petrecerilor omenești din starea animală 
la acea înaltă desfătare intelectuală și es
tetică. In Ioc de mâncare și băutură și de 
gâdilirea stomahului prin încărcarea lui 
nesăbuită, arta ne destinde mintea prin 
imaginile sau sunetele ei. Mai ales ea 
poate avea efectul minunat de a umplea 
golurile existente, de a îndepărta urâtul, 
și de a înfrumseța viața. Pacostea cea mai 
mare a claselor mai culte —• jocul de 
cărți, — poate fi înlăturată. Prin această 
îndepărtare a petrecerilor josnice, conru- 
pătoare și ruinătoare, arta, fără îndoială, 
are un rol foarte minunat moralizator.

In privirea vieții economice, îndată 
ce a arta a devenit un element esențial

în viața unei societăți, ea deschide o mul
țime de cariere nouă, care dau hrană 
celor ce se dedau la ele: desenatori, ar- 
chitecți, pictori, muzicanți, fabricanți de 
culori, neguțitori de marmoră, turnători în 
bronz și câte altele nenumărate. Apoi ar
tele amestecându-se în industrii și meserii 
le înalță și le inobilează și servesc deci 
la transformarea materiilor prime, de care 
țara noastră e atât de bogată, iar produ
sele industriei le fac să fie mai gustate, 
mai căutate, încât le dă mai mare preț. 
Industriile și meseriile trebue să ocupe 
cât mai neîntârziat marele număr, tot mai 
crescând, al proletarilor intelectuali sau 
pseudo-intelectuali, candidați, la funcțiuni; 
căci mișcarea celor dela orașe va fi cu 
mult mai primejdioasă ca a celor dela 
sate. Asemenea trebue să ocupe în in
dustrii și meserii brațele muncitoare ale 
orașelor ca și ale satelor, cele rămase fără 
pământ. Prin această îndrumare importul 
și exportul materiilor prime și al fabrica
telor s’ar schimba foarte simțitor în fo
losul populației și al țării.

Desemnul și muzica suni două in- 
delelniciri artistice ce nur treimi să lip
sească din nici o familie mai cultă. Ce 
plăcere bunăoară când la escursii în vreo 
călătorie poți să schițezi câteva lucruri 
văzute și să-ți fixezi amintirea prin pro-

pria întruchipare a celor văzute? Ce des
fătare când sara, întrunindu-se câțiva pre- 
tini, pot executa câteva din frumoasele 
opere muzicale ce răsar din toate părțile ! 
Ce poate fi mai mulțămitor când, în mij
locul muncei și a mizeriilor sufletești de 
toate zilele, cu pregătirea ce o ai, te poate 
atrage pentru câteva momente, contem
plarea unei opere de artă în pictură., deș- 
teptându-ți cele mai înalte simțăminte, ori 
te absoarbe o scenă de teatru, sau furișat 
pe. aripele ondulante ale sunetelor de mu
zică te ridică în regiunile sublimului artei 
și-ți dă puteri ca să continui munca de 
toate zilele, îmbrăcat într’o haină mai 
aleasă, cu care te înzestrează arta de a 
privi toate lucrurile.

Până acum arta la noi a jucat un 
rol foarte mic în desvoltarea noastră. Cea 
mai bună dovadă este rolul ce se dă ce
lor două îndeletniciri amintite în școalele 
noastre. Ele sunt considerate ca dexteri
tăți, adecă ca niște lucruri de a doua mână 
și ’notele lor sunt numai de formă și nu 
întră în media generală de trecere din 
clasă în clasă.

Apoi școlile noastre de arte-frumoase 
și de muzică sunt lăsate mai mult la voia 
întâmplării, aproape în aceeași stare, ca la 
început. Nici odată nu s’a discutat, în ca-

meră, în mod serios organizarea lor, de 
oarece ele sunt privite ca niște așezăminte 
numai de lux și fără folos real pentru în
vățământul public 1 învățământul în aceste 
școli este cu totul necomplet pentru pre
gătirea maeștrilor și maestrelor. -— Între
gul învățământ e numai teoretic-abstract, 
și îndrumarea lui practică, ce trebue să se 
dea, pe lângă cea teoretică, e strâns le
gată de principiile fundamentale ale învă
țământului artistic. Toate începuturile noa
stre de cultură și de arte se părăduiesc. 
Odoarele prețioase, icoanele, operele arti
stice și culturale din trecutul nostru, pe 
unde se mai găsesc, mai ales la casele 
particulare sunt tratate în mod barbar, 
din lipsă de cunoștinți. Avuții însemnate, 
privitoare la cultura noastră, adunate de 
vieți întregi de bătrânii noștri, în biblio
tecile, sau în locuințele lor, s’au vândut 
pe prețuri ridicole, spre a îmbogăți mu
zeele străine. Muzeele și pinacotecile noa
stre în mod general sunt lăsate în pără
sire. Despre costume nici nu mai vorbim, 
căci la nimic nu este mai folositor ca în 
arte un muzeu al costumelor. O scenă cât 
de simplă nu se poate întruchipa, din 
viața unui popor, în artă, fără a repre
zenta costumul timpului și caracterul lo
cuințelor, unde se petrece acțiunea. Și 
multe, multe se părăduiesc. Și cu cât ne
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b) Fiecare limbă, ce se vorbește cel I 
puțin de 20 procente ale acestor soldați.

Din aceste principii isvoreșto și pre- ' 
tensiunea privitoare la cunoașterea limbi
lor de regiment din partea oflcerilor și 
cadeților. Pretinzându-se cunoașterea lim- 
bei de regiment din partea personalului de 
instrucție, nu se pretinde totdeodată, ca 
acei soldați, a căror limbă nu este repre
zentată cu 20 procente, să nu-și primească 
instrucțiunea în limba lor. (?!—-Red.)

Pentru o împărțire națională a sol- 
daților după subdespărțăminte, în sânul 
unei trupe, nu există prescrieri. împărțirea 
se tace mai ales așa, ca elementele mai 
inteligente și profesioniștii să fie împărțiți 
egal între toate subdespărțămintele și ca 
capacitatea de prestare fizică a tutulor 
subdespărțămintelor unei trupe să se poată 
desvolta cât se poate în mod egal. Numai 
la niște râmi speciali grei de instrucție, 
ca de pildă la regimentul de drum de fer 
și de telegrafe, împărțirea se face după 
cunoștințele de limbă.

După principiile schițate pentru afla
rea limboi de regiment am căpătat pân’a- 
cum rezultatul, că de fapt, dintre cele 97 
de corpuri de trupe ungare, la 52 din ele 
soldații, cari vorbesc ungurește fac mai 
mult ca 20 procente și nici o altă limbă 
nu atinge 20 procento. De aceia e a se lua 
în conziderație ca a doua limbă, cel mult 
limba germană (limba de serviciu generală).

Nu este de loc eschis, ca în urma efec
tului progresiv al legilor școlare ungere nu
mărul corpurilor de trupă numite în urmă (cu 
20 de procente cari vorbesc ungurește), 
să se poată succesiv înmulți (1!)

Experiențe analoage se pot face și la 
corpurile de trupe, cari se întregesc din 
regatele și țările reprezentate în Reichs- 
rath.

0 ideie sugestivă dar neavenită.

Ideia politică a unei împăcări cu Ma
ghiarii este, o ideie nepolitică azi, fiind ea 
în fond și retrogradă și reacționară. Re
trogradă fiindcă concepțiunea sa nu aban
donează îngustimea apercopțiunei subjec
tive și nu produce mai mult bine pentru 
obștea ce susține statul, decât o altă he
gemonie a unei rasse asupra celeilalte. 
Este reacționară, fiindcă ar întări cadrelo 
unui neofeudalizm, sub masca căruia nu
mai plutocrația ovreiască ar prospera.

Azi nu mai este iertat a perde din 
vedere, că prin împăciuiri de acest fel nu 
se poate reforma constitiițiunea barbară a 
acestui stat. Nu se poate ajunge scopul de 
a elibera popoarele de sub spoliațiuniie de 
drept privat și politic, inaugurate prin he
gemonia maghiară, decretată de susțină
toare de stat prin aristocrată și creaturelc 
lor ovreiești.

1) Dăm loc articolului de mai sus, în care 
autorul expune unele principii în legătură cu dis- 
cuțiunea aprinsă asupra temei împăciuirei cu Ma
ghiarii. Autorul face și el muzica viitorului, vrând 
să arate cum înțelege că are să urmeze în Ungaria 
„evoluțiunea“, despre caro s’a vorbit mult in tim
pul din urmă. Am crezut, că va fi de interes, ca 
cetitorii noștri să audă cum cugetă un Român din 
generațiune tânără, care voiește a contribui și el 
cu ceva la comoara de idei politi ce nestricate și 
cinstite. — Red.

depărtăm mai mult de trecut cu atât mai 
anevoios va fi să mai găsim câte ceva, 
spre a păstra din dovezile începutului no
stru de cultură și de artă.

La noi inițiativa particulară lipsește 
aproape cu totul, inai ales pentru desvol- 
tarea culturală și artistică și toată grija e 
lăsată numai asupra statului. E datoria 
noastră să începem și, la nevoie, sperăm 
că și Statul va sprijini desvoltarea arti
stică și culturală. Generațiile viitoaro vor 
fi recunoscătoare celor câteva escepții care 
au adunat și adună, fie opere de artă, fie 
diferite lucruri din trecutul nostru privi
toare la cultură, spre a înființa muzee par
ticulare sau a îmbogăți pe cele ale statului.

Cât despre soarta artiștilor de ori-ce 
ramură ea este cunoscută, iar cea a mă- 
ieștrilor din învățământ e complect ne
dreptățită chiar prin lege. Nimeni nu se 
gândește la hrana sufletească nici a clase
lor superioare, nici la acea a poporului, și, 
cu atât mai puțin la artiștii lui.

Conducătorii în genere, luați de alte 
curente, par a nu se gândi tocmai la acea
stă hrană, caro, cele mai adeseori, e sin
gura ce deosebește pe om de fiara săl
batecă.

Arta, din timpurilo cele mai vechi și 
până astăzi, este somnul de civilizație a 
unui popor. Prin cultura frumosului sim
țămintele se înobilează până la cel mai 
înalt grad, caracteristice omului superior....

Ci cred tare, că nt« aceasta e moda
litatea desbătută deja prin filozofi și poli
tici geniali pentru a promova răspân
direa libertății și ideilor culturei între po
poarele civilizate europene..

Precum pentru individ aceea e mai 
bun, ce răspunde particularităților sale, tot. 
așa, pentru a putea reforma o constitu- 
țiune anachronistică de stat, trebue să se 
proceada din statcwirea vn exactă con
gruență cu realitatea a particularităților 
acelui stat. Aceste particularități se pot 
clasifica după două esențiale categorii: după 
spațiul ce-1 ocupă statui ce așteaptă refor
ma constituțiunei sale și timpul ce l’a avut 
spre desvoltare, cu caracterizarea fllosofîcă- 
istorică a acelei desvoltări.

Statul ungar este hermetic închis din 
toate părțile prin elemente etnice ce se 
întind [înlăuntrul acestui stat. Existența 
unui stat de hegemonie de rassă în acest 
spațiu este o continuă neliniște și provo
care a tuturor statelor învecinate, cari 
simt, că sistemul hegemoniei este piedeca 
intereselor culturei, industriei, comerciului 
european.

Nu o împăciuire de acest fel este azi 
lucrul cel trebuitor și folositor pentru a 
asigura statul ungar în mijlocul marilor 
probleme internaționale, pe [cari hegemonia 
maghiară nu le poate nici rezolva, nici o- 
pri de a se impune. Trebuia o aprețiare 
objectivă, care să îmbrățișeze cu preciziune 
sistematică ca un complex organic proble
mele politice ale stalului ungar, înainte de 
a lansa o ideie a împăciuirei româno-ma- 
ghiare.

Trebuie mai întâi iscodit o constitu- 
țlune democratică egalitară și în spirit și 
în manifestarea sa, ce se delătureze orico 
suspițiune din partea națiunilor interesate, 
că Maghiarii ar mai râvni la hegemonio în 
acest stat. Nu e trebuitor o împăciuire a- 
colo unde existența statului însuș e în 
chestiune și unde numai acel minimum se 
pretinde, ca viața de stat să aibă un a- 
ranjament potrivit cu factorii reali, cu na
țiunile din acest stat, cari dau caracterul 
particular statului ungar.

Adică spațiul ocupat de acest stat,— 
având în raportul intern și extern carac
terul unui mozaic de popoare istoricește 
individuale și totodată egale în forțe — 
admite numai o modalitate de constitu- 
țiune durătoare: o confederați un e cu ga
ranțiile libertății și cultmei naționale.

Dacă privim linia parabolei, ce a fă- 
cut’o desvoltarea statului ungar în curs 
de zece veacuri, observăm întunecarea stră- 
lucirei Coroanei Sf. Ștefan, prin substitui
rea de cătră spiritul naționalizmului a a- 
celui simbol al stăpânirei săbiei. însuș spi
ritul național maghiar numai scăderei trep
tate a puterei Coroanei SI. Ștefan își poate 
mulțumi existența sa !

Substituit odată spiritul vechiului stat 
ungar de cătră spiritul naționalismului po
poarelor compacte ce-Z susțin, trebue să 
recunoaștem că azi alți factori întră în 
combinațiunile de stat politico : nu pute
rea coroanei Sf. Stefan, nu singur elemen
tul maghiar, nu prestigiul internațional 
maghiar, ce nu există, deoarece nu pro
duce de un timp încoace genii creatori 
nici într’un ram al progresului, ci factorii 
reali sunt: popoarele trezite la conștiința 
dreptului național, — soartea comună ce’ne 
leagă cu Austria, — interesul universal al 
Europei de a ști că aici există un imperiu 
maro, întemeiat pe libera învoire a. națiu
nilor confederate.

Acesto sunt cauzele neschimbate, cari 
dau caracterul necesității firești unei mari 
reforme de stat și fac neavenită ideia ace
stei împăciuiri.

Este o rătăcire gravă a-și închipui 
lecuirea acestei Monarhii medievale prin 
împăciuiri particulariste. O reformă de stat 
generală poate fi mimai dorința sinceră a 
acelora, ce simțesc sbuciumările atâtor po
poare vrednice deja de mult de libertate

Azi când răspândirea libertății și cul
turei este deviza, — când Europa cultă 
este solidară spre a împărtăși de aceste 
reale bunuri toate popoarele sale vrednice, 
să spunem cu francheță europeană Maghia
rilor, că e timpul suprem ca să se pogoare 
de pe piedestalul comic al orgoliului lor 
de rassă, să recunoască până nu e târziu, 
că zace în principiul evoluțiunei ca să fie 
distrusă ori și c& întocmire ce nu este 
mai mult trebuitoare pentru afirmarea de
plină a idealului omenesc.

Afirmarea popoarelor este generală, 
este productul spiritului generos și profund 
al timpului. Vedem cum se afirmă cu în
sușirile proprii popoare, cari nu de mult 
erau încă sub jugul spoliatorilor de drep
turi, vedem cum își cuceresc popoarele loc 
respectat între națiunile libere. Tot acea
sta simetrie culturală trebue să ne înfăți
șeze și. raportul dintre popoarele ce contri- 
buesc cu sângele și avutul lor la susținerea 

' Monarhici,

Așadară și celălalt mare1 factor în 
transformarea internă a statelor: spiritul 
timpului trebue să convingă pe Maghiari 

jca sistema restrângerei dheptului național 
își prin urmare a libertății celei adevărate 
ieste anachronizm ce nu are viitor.

Intr’b astfel de epocă de evoluțînne 
irezistibilă a presupune- despre- Maghiari 
că sunt dispunători de o-putere esorbitantă, 
ce poate da, și prin usmaro șii lua avan- 
tagiii politice, este un clasic edestat st ne- 
prevederei și a urnii mod de gândire po
litic foarte ușuratic.

Noi Românii na ne putem atașa cu 
soartea noastră întreagă nici la un popor 
particular din Monarhie, fiindcă flecare 
singuratic are nunaai o restrânsă impor
tanță față de problemele mari ale veacu
lui. Am compromite cu desăvârșire rolul 
mare al românismului prin ori-ce împă
ciuiri de acest fel patriarchal. Ființa noa
stră de Români numai cu dreptatea se 
poate împăca, iar nu cu Maghiarii sau fie 
ori și cine, cari ar susține o constituțiune 
cu desfiderea sentimentului un versat a 
dreptîdui național si a dreptății politice.

Dr. Cassiu Maniu.

Cum va fi reforma electoral.
Ministrul de interne Andrassy a fă

cut alaltăeri, precum știm, în culoarele 
dietei unele enunciațiuni cu privire la noua 
reformă electorală, lată — după »B. Hir- 
lap« — ce a spus Andrassy :

„Aranjarea și prelucrarea datelor 
statistice s’a început. Despre viitoarea 
refoimă nu pot însă spune dacât loarie 
puțin. Cercurile electorale se nor spori. 
Importanța nouei reforme zace în 
noua împărțire a cercurilor electo
rale. Regiunile țării, ai căror locuitori 
sunt mai c/t/fZ, și orașele— vor fi îm
părțite în mai multe cercuri. Orașul 
Budapesta va trimite îu dietă în loc 
de 9 deputați ca până acum, — 22.

La întrebarea lui EOtvos Kâroly că 
pentru ce n’a prezentat dietei de-odată cu 
proiectul revizu irei regulamentului camerei 
și proiectul reformei electorale, Andrassy 
a răspuns următoarele:

„Iunctimul revizuire) regulamen
tului și reformei electorale ar fi atins 
foarte neplăcut pe unii dintre depu
tății maghiari și pe multi deputați 
naționaliști din cauza împărțire)’ nouă 
a cercurilor, fiindcă unele cercuri 
vor fi încorporate în alte cercuri. 
Aceasta împrejurare ar împiedeca pe 
unii deputați, cari sunt interesați în 
noua împărțire a cercurilor, să judece 
nepreocupați propunerile guvernului".

Din aceste puține indigetări ale lui 
Andrassy ne putem face deja cât de cât 
un tablou al viitoarei reforme, legiunile 
a căror alegători sunt mai »culți« — de 
sigur că nu vor fi cele locuite de naționa
lități și îndeoseb de Români, iar orașele, 
a căror cercuri se vor înmulți — nu sunt 
locuite de naționalități, în schimb cercu
rile existente, cari se vor contopi în altele 
— vor fi de sigur cercuri locuite în pre
ponderență de naționalități.

Prin urmare »hegemonia rassei ma
ghiare* va fi salvată și prin introducerea 
nouei reforme electorale!

Condamnări și alte persecuțiuni.
Sâmbăta trecută s’a presentat în lo

calul redacliunei ziarului ^Tribuna? din 
Arad un sublocotenent de jandarmi, cerând 
redactorului responsabil extrudarea auto
rului corespondenței, în care se raportase 
despre cunoscuta ispravă jandarmerească, 
săvârșită cu prilejul alegerii de jude la 
Covăsinț, când au legat și excortat pe 
preotul Ioan Cure. Do sine înțeles redac
ția a refusat împlinirea cererei sublocote
nentului. In aceeași zi după amiazi d-nii 
Russu-Șireanu și redactorul resp. Iova au 
fost citați la poliție, unde au declarat, că 
nu stau de vorbă în chestia aceasta decât 
numai cu judele de instrucție. Un nou 
proces de pressă e prin [urmare în per
spectivă !

Senatul disciplinar al camerei advo- 
cațiale din Timișoara a pedepsit pe d-nii 
Dr. St. Petrovici cu 200 cor. și pe d-l Dr. 
Cornel Jurca cu .100 cor. amendă discipli
nară pe motiv (?) că au fost pedepsiți de 
curtea cu jurați pentru »agitație« în cu
noscutele procese de pressă ale »Drape- 
lului«.

Ce-o mai fi și asta !

Curtea eu jurați din Pojun a con
damnat pe slovacul Ștefan Olhos pentru 
un articol: apărut în ziarul »Slovenske No- 
vine« la P luni închisoare de stat.

*
Procuratura din Rosenberg a inten

tat proces de pressă preotului- slovac loan 
Dvorwik pentru » agitație*..

Ministrul de interne Andrassy a în- 
cunoștiințat pe flșpanul comitatului Lipto 
din nordul Ungariei, că în cursul lunei 
Martie a. e. so va înfliațajîn Rosenberg un 
ofisbu de poliție de graniță. Aceasta pentru 
supravegherea „agitatorilor panslavi*1.

Ungaria felix !

In fața acestor condamnări și perse- 
cuțiuni fără sfârșit, Liga culturală din Bu
curești a hotărât să ceară sprijinul preș- 
sei întregi din Europa.

ȘTIRILE ZILEI.
9

— 13 Febril ario v.

»• Românii din Oravița au invitat socie
tatea pentru fond de teatru român, să-și 
țină anul acesta adunarea generală în 
Oravița. Precum suntem informați, comi
tetul societății a acceptat cu mulțăinităa- 
ceastă invitare și astfel adunarea generală 
se va ținea în 15 August st. v. în Oravița.

Comuna săracă Bogodinț (comit. Ca- 
raș-Severin) și-a salvat școala românească 
ridicând salarul învățătorului și votând 
cuicuenalele prescrise.

Asemenea comunele: Borgo-Mijloceni, 
Borgo-Joseni, Borgo-Rus, (comit. Bistrița- 
Năsăud) și Ilva-mare. Onoare lor !

Școlare. In ședința de eri a delega- 
țiunilor școlare au fost aleși învățători de
finitivi d-nii Grigorie Popescu, Nicolae 
Furnică și George Preșmerean sen.

La conferența orașelor convocată ia 
inițiativa capitalei, pe astăzi Miercuri și 
zilele următoare, pentru a lua poziție con
tra proiectelor de lege privitoare Ia re
forma impozitelor directe, va lua parte — 
precum cetim în »Drapelul«, — și orașul 
Lugoj, prin o deputațiune specială, con
dusă de dl primar A. Marsovszky. Mem
brii ai deputăției sunt din partea repre- 
zentanțiunei d-nii Dr. Mauriciu Deutsch și 
Dr. Valeriu Branisce, iar din partea ofi
ciului de dare dl Isidor Cbiriția.

Orașul Brașov n’a trimis, precum 
suntem informați, reprezentanți la acest 
congres. A avizat însă biroul congresului 
că se alătură la hotărîrile ce se vor lua,

Balul tinerimei noastre din Cluj. Ti
nerimea română din Cluj, invită cu 
drag la Balul ce va avea loc la 6‘ Martie 
st. n. 1908, în sala cea mare a Redoutei 
orășenești. începutul la oarele 8 seara. 
Intrarea: de persoană 4 coroane, de fa
milie 10 coroane. Loja 20 cor., galeria 2 
cor. Venitul curat se va da pentru gimna
ziul din Brad. Damele sunt rugate întru 
cât se poate să se prezinte în costume na
ționale. Ofertele generoase se primesc cu 
mulțămită și se vor publica prin ziare (adre
sa cassarului Kossuth Lajos-u. 21). Comi
tetul aranjator: Liviu 1. Dan, prezident, 
Nicolae Damian viceprezident, Victor Pa- 
tricaș secretar, Sever C. Dan casier, Teofll 
Filipan controlor, Vasile Hosszu, loan Le- 
menyi, Remus Furdui, Victor Ungar și 
alți 15 membrii în comitet.

GunuiliB. Cornelia Papfalvi și Benia
min Clococeanu, ne anunță celebrarea re
ligioasă. a cununiei lor, ce se va serba 
Duminecă în 1 Martie st. n. a. c. la oarele 
3 p. m. în biserica gr. cat. din Făgăraș. — 
Făgăraș. In Februarie 1908. — Tohanul 
vechia.

La petrecerea cu dans aranjată în 
Deva, la 9/22 Februarie 1908, din partea 
tinerimei române, în favorul reuniunei fe
meilor române din comitatul Hunedoarei 
au incurs următoarele suprasolviri:

Ex. Sa loan Mețianu 20 cor; George 
Pop de Basești 50 cor.; Francisc L. Hosszu 
32 cor.; George Romanul, Ioan 1. Vulcu, 
Avram P. Pecurar, Romul Curiac câte 10 
cor.; Dionisiu Ardelean 7 cor.; Dr. Virgil 
Olariu 6 cor.; Dr. Camil Velțan, Ardelean 
Nicodin, Dr. Alex. L. Hosszu, Dr. Sigismund 
Cserei, Maria Șinca, George Csatt, Dr. Ju
stin Pop, Petru A. Mihuțiu, Dr. Victor 
Bontescu câte 4 cor.; Dr. Cornel Popescu 
3 cor.; Iosif Botoan, Luca Filipas, luliu 
Popoviciu, Ioan Antal, Ioan Crișovan, Va- 
silie Damian, Virgil Popoviciu, Demetrie 
Datca câte 2 cor.; Nicolae Macrea 1 cor. 
20 fill.; Dr. Adam Haragos 1 cor. — Din 
suprasolviri și bilete de intrare au incurs 
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eu totul 393 cor. 20 fill., — din care sumă 
detragându-se spesele de 193 cor. 20 fiii, 
s’au administrat ca venit curat pentru 
fondul reuniunei femeilor române, suma 
de. 200 cor. Marinimoșii contribuenți, pri
mească și pe calea aceasta mulțămită co
mitetului aranjator. Deva, la 24 Februarie 
1908. — Dionisiu Ardelean cassar.

Condamnarea fostului ministru Nași. 
Din Roma se anunță că înalta Curte a 
-condamnat pe fostul ministru de instruc
ție Nași pentru traficaj cu fondurile mini- 
nisterului la 11 luni și 20 zile recluziune, 
la 4 ani și două luni interdicțiune din 
funcțiunile publice și la 230 lire amendă 
și choltueli de judecată. Curtea acordase 
lui Nași circumstanțe atenuante. Fostul său 
secretar Lombardo a fost achitat din lipsă 
de probe suficiente și imediat pus în li
bertate.

Luptă teribilă cu o bandă grecească. 
Ziarele turcești spun că trupele turcești 
au avut de susținut o luptă cu o bandă 
greacă la Abeșist în vilaetul Monastir. 12 
oameni ai bandei, printre cari și șeful ban
dei Zisu, au fost uciși. Din declarațiile unui 
rănit, rezultă că banda se compunea din 45 
oameni și că a venit din Grecia acum 
10 zile.

Necrolog. Eri a încetat din viață în 
Bacifalu după lungi și grele suferințe 
Irimie G. Slroe, elev în cl. VI a gimna
ziului din Brașov, în etate de 18 ani. în
mormântarea va avea loc mâne după a- 
miazi. Odihnească în pace!

Pentru masa studenților români din 
Brașov, au contribuit banca >Grănițerul« 
din Dobra 30 cor. și banca »01teana< din 
Viștea de jos 60 cor.

Primească generoșii donatori cele 
mai călduroase mulțămite. — Direcțiunea 
gimnaziului gr. or. român din Brașov.

Toastul unui arhiduce pentru Liieger 
La balul orașului Viena, arhiducele Fran- 
cisc Salvator a ținut pentru primarul Vie- 
noi, care zace greu bolnav în Lovrana, ur
mătorul toast: »Dacă-i scrieți primarului 
aduceți-i și aceea la cunoștință că am beut 
în sănătatea Iui și-i doresc însănătoșare 
grabnică*. Toastul acesta scurt, dar mult 
grăitor, a produs efectul cel mai bun.

Depărtarea soarelui dela pământ. Se 
erode în genere că soarele nu e decât 148 
milioane și jumătate de chilometri dela 
pământ. De ani mulți suntem hrăniți de 
această părere admisă în toate cercurile 
bine informate ale astronomiei. A început 
să se bage de samă însă că cercurile bine 
informate, au fost rău informate. Ne-au 
amăgit cercurile bine informate și s’au 
amăgit în acelaș timp pe sine însăși. Ele 
au nutrit în noi o iluziune, acea a’ apro
pierii — relative — a soarelui. Soarele 
este mult mai depărtat do noi, decât pre
tindeau amintitele cercuri. El este aproape 
c’un milion de kilometri mai depărtat de 
pământ, — exact: 149 milioane 471.000 de 
kilometri, în loc de 148 milioane 500,000.

încă o iluziune pierdută!

Aruncarea în aer a liceului din Ga
lați. Patru elevi ai liceului din Galați, dis
perați de pedepsele numeroase ce Io pri
meau, au hotărât să arunce în aor liceul, 
ca nici urmă să nu mai rămâie din car
cere, bănci, catedre și cataloage. Planul 
era următorul: Portarul școalei trebue 
-cumpărat, ca să lase gazometrul deschis, 
ei să pătrundă apoi în amfiteatrul liceului, 
unde să așeze o lumânare aprinsă și să 
deschidă becurile do gaz. Dacă planul is- 
butea, într’adevăr întreaga clădire ar fi 
fost aruncată în aer. In ajunul zilei, în 
care era să se execute acest plan mon
struos, unul dintre elevii conspiratori, 
fiind cuprins do romușcări, a trădat planul 
directorului liceului. Acesta a luat îndată 
hotărârea să-i prindă pe conspiratori în 
flagrant delict. Planul se execută întocmai. 
Portarul primi banii la avizul directorului, 
cheile falșe fură întrebuințate, lumânarea 
aprinsă și becurile deschise... In acest mo
ment elevii au fost arestați. S’a deschis o 
severă anchetă pentru a descoperi toate 
amănuntele.

Sărbătoarea internațională a reuniu
nilor de pace. Toate reuniunile pentru 
pace și-au fixat o zi de sărbătoare, drept 
semn că ele sunt strâns legate una de 
alta. Spre scopul acesta ele să adună 
Ia jourul fix. In Italia și Ungaria, ministrul 
de instrucțiune publică, a dat tuturor șco
lilor instrucțiune specială despre mișcarea 
pentru pacea generală. In Paris, președin
tele de onoare al reuniunei de pace a pus 
la cale să se țină un banchet, la care vor 
lua parte celebrități literare și de stat. 
Și în Viena se va ținea o astfel de festi
vitate, la inițiativa profesorului Universi
tății Dr. Quidda și a baronesei Suttner.

Mulțămită publică. Din prilejul morții 
iubitului prietin Nicolae Agârbicean, st. 
med. cassarul societății noastre, au răs
cumpărat cununa în favorul societății ur
mătorii domni, colegi și cunoscuți ai de
functului: Gh. Birlea, st. med., N. Butean, 
st. med., G. Cutean, st. farm., Ales. Do- 
brescu, st. med., E Negruț, st. iur. și Iuliu 
Vicaș, st. med, la olaltă 10 (zece) cor. 
Condolențe pentru pierderea lui Nicolae, 
și-au exprimat fostul lui profesor, dl Dr. 
E. Dăianu, protopop în Cluj, »România 
Jună* soc. acad, română din Viena, Juni
mea din Cernăuți, și d-1 Ales. Dragomir, 
st. iur., ca fost conșcolar. Tuturor acestor 
domni le aducem și pe calea aceasta a- 
dânca noastră mulțămită. Gras, la 14 Fe
bruarie 1908. — Comitetul soc. acad, ro
mâne „Carmen Sylvau în Graz.

Incătrău mergeți domnilor?
De pe Mureș, în câslegile 1908.

Onorată Redacție!
In decursul câșlegilor de ăstimp mi-au 

venit mai multe bilete pentru învitări de 
petreceri maghiare, în cari figurează nume 
de advocați români și concipiști (candidați 
do advocat) români, ca membrii în co
mitet.

M’a surprins această conlucrare a 
Românilor inteligenți în cercul de petre
ceri maghiare, chiar în timpul acesta de 
persecuțiune a Românilor de cătră regi
mul maghiar.

E vorba de advocați și concipienți 
români din Alba-Iulia și de doi advocați 
români din Turda.

Cești doi figurează în biletul pentru 
petrecerea în favorul casinei maghiare din 
Felvincz.

Fenomenul acesta mă îndeamnă a în
treba : Incătrău mergeți domnilor ?

»Szovetkezet«-ul cultural maghiar a 
dat ordin, ca în provincie Maghiarii să se 
Bilească a atrage inteligența română în 
cercul lor social. Ei ascultă și-și întind 
mrojile și, spro mirare, advocați cu clien
telă română și cu veste de naționaliști 
(11! Red.) se prind ca muștele în rețeaua 
paiangenului.

Numădau.

Silvicultura.
Cu privire la punerea în valoare 

a pădurilor și codrilor noștri seculari 
de brad și molid credem de interes 
de a pune în vederea deregătoriilor 
noastre comunale și proprietarilor de 
păduri a composesoratelor — rapoar
tele pe anul trecut ale consulatelor 
austro-ungare din România, în cătrău 
se dirigează actualmente cea mai 
multă lemnărie brută și fasonată a 
noastră, cum și prețurile ce se obțin 
acolo.

Ion de pe Văearea.
A) Galați (Consul general Victor v. Borhek).

Esportul lemnelor. Comerciul lemne
lor în cursul anului 1906 a fost foarte 
activ, deoarece industria lemnului în ur
ma nonelor debușeuri în vestul Europei, 
n’a mai atârnat de consumul intern și de 
capacitatea de consumațiune a piețelor din 
Orient.

Esportul spre țările mediterane ca 
Italia, Franța, Spania și litoralul algerian 
precum și spre Anglia și Olanda, a fost 
și anul trecut foarte însemnat.

Comerțul de transit prin Galați în 
anul 1906 a fost normal.

Sosiră, ca și mai ’nainte, importante 
espedițiuni de lemne din Ungaria (recte 
Transilvania) și din Bucovina, mai cu 
seamă dela fabricile de cherestea situate 
pe lângă frontiera românească. Cantitatea 
lemnelor în stare rotundă, ajunsă la Galați, 
s’a urcat în 1906 la 275,000 m. c. din care 
70—80000 m. c. provenite din pădurile 
Bucovinei.

Desfacerea în interiorul țării, s’a fă
cut pe o scară mai mare ca în anul pre
cedent, deoarece activitatea României în 
construcțiuni a crescut, iar creditul său 
s’a îmbunătățit foarte mult. Exportul ma
terialului de molid, brad precum și de 
stejar de diferite dimensiuni, cari se în
dreaptă spre piețele de export, față de 
anul trecut, a crescut mult.

La debușeul favorabil, via Galați, ex
portatorii noștri de lemn din Transilvania 
și Bucovina au participat c’un procent de 
cel puțin 50—6O'/o obținând cu marfa lor 
prețuri satisfăcătoare.

In campania anului acestuia s’a ma
nipulat în docurile d’aci pentru naviga- 

țiunea maritimă 50,000 vagoane (â 10,000 
klgr.) din care la sfârșitul anului mai ră
maseră ca 2000 vagoane spre iernare.

Porturile Mărei mediterane, ale An
gliei și Germaniei via Rotterdam au pri
mit aceste espedițiuni.

Expedițiunile în Grecia, din causa 
împrejurărilor politice cunoscute, suferirăo 
scădere însemnată, la care participară și 
exportatorii noștri connaționali, mai cu 
seamă că afacerile, via Odessa, din causa 
turburărilor de acolo, nu s’a putut efectua, 
decât într’o mică proporție.

O schimbare cu totul nouă, ce se făcu 
in comerțul lemnelor, consta în faptul că 
cumpărătorii străini veniră înșiși la fa- 
bricele de cherestea esportatoare, spre ași 
face în localitate comenzile lor în lemn 
rotund și ferăstruit. In cașul acesta pre
dările sau urmat loco fabrica. Cu aceasta 
procedare mult practicată în ultimul timp 
exportatorii de lemne au fost scutiți de a 
mai căuta clientelă în țările importatoare.

In general trebue remarcat că co
merțul lemnelor, prin perspectiva nespus 
de favorabilă în diferitele centre de des
facere, pentru monarchia noastră ca și 
pentru România devine din ce în ce mai 
profitabil. Proprietarii fabricelor de che- 
restrea și negustorii de lemne, așteaptă 
pentru 1907 o creștere și mai mare a ex
portului, deoarece cererile din Germania, 
Italia, Franța și Anglia sunt mari, ceea-ce 
a influințat prețurile, cari după evaluările 
făcute vor crește cu 15 — 20%.

Fabrica de cherestea stabilită în Ga
lați, a societății anonime pe acțiuni pentru 
industria lemnului (fostă Glitz’ et. Comp.) 
a importat însemnate cantități de lemn 
rotund din Bucovina și Transilvania, pe 
cari le-a transformat aici în scânduri. Ca 
și în anii trecuți s’a dat și anul acesta 
concesiunea ca să fasoneze lemnul im
portat, cu condițiunea de a esporta 80% 
din cantitatea importată, Deoarece însă 
prin debitare nu mai rămâne decât 60% 
lemn fasonat, restul de 20% trebue să se 
completeze cu lemne din România. Restul 
lemnelor cu ocasiunea debitului se des
face în țară.

Exportul total prin Galați în material 
fasonat s’a urcat în anul 1906 la 816,983 
bucăți scânduri de diferite dimensiuni, 
789,563 m. c. diferite lemne de construcție 
240,554 bucăți 7378 tone lemn de stejar 
și 2188 tone doage.

Prețul materialului în anul acesta la 
începiitul sezonului chiar arată o creștere 
însemnată, care cătră încetarea naviga- 
țiunei se mai urcă încă cu câteva pro
cente.

Lemnul rotund s’a vândut la Galați 
cu 13—-18 lei m. c. marfă fasonată după 
calitate și demensiuni se plăti cu 40—45 
lei m. c. doc Galați sau Brăila, cu termin 
de 3—4 luni.

Tacsa de transport dela Predeal la 
Galați este de 5—6 lei de m. c.

(După „Revista Pădurilor" Dec. 1907.)

ULTIME ȘTIRI.
ludapesta, 26 Februarie. La de- 

sbaterea proiectului revizuirei regula
mentului camerei vor lua cuvântul 
toți deputății naționaliști. Deputății 
croați vor sosi la Budapesta deabia 
săptămâna viitoare, deoarece Joi și 
Vineri în 28 și 29 1. c. au loc alege 
rile pentru dieta croată.

Budapesta, 26 Februarie. In ședința 
de eri a luat cuvântul contra revizuirei 
dep. naționalist Bolit și a prezentat în nu
mele deputaților naționaliști o rezoluțiune, 
prin care cere ca propunerea deputatului 
Nagy să fie ținută în suspens, până când 
guvernul va prezenta do urgență proiec
tul privitor la reforma electorală’ Expune
rile dep. Polit au fost deastădată ascultate 
cu interes do către coaliționiști. A urmat 
la cuvânt ministrul Andrassy, care a răs
puns antevorbitorilor, susținând revizuirea, 
ca fiind necesară, A făcut mare impresie, 
când Andrassy a declarat, că el și soții 
săi fac pendentă retragerea, sau rămâne
rea lor la guvern dela această chestiune. 
Ultimul orator a fost dep. Eotvos, care de
clară, că nu va vota revizuirea. Deși con
damnă obstrucția, totuși o aprobă atunci, 
când ea se face pentru apărarea dreptu
rilor. Disidenții au făcut mari ovațiuni lui 
Edtvfis.

București, 26 Februarie. Eri la 
amiazi a avut loc pe străzile capi
talei o luptă cu un taur înfuriat. 
Taurul a omorât pe un bătrân și a 
rănit grav pe un lucrător și doi sol
dați. Taurul a fost în fine împușcat 
de un gendarm.

Roma, 26 Februarie. Când s’a 
pronunțat sentința în procesul Nassi, 
acesta foarte palid s’a adresat prie
tenilor săi: — Cu toate acestea mă 
simt om de onoare și cinstit. Vă im
plor să aveți grijă de familia mea ca 
să-i cruțați alte dureri. De oare ce 
Nassi a stat în închisoare 7 luni, îi 
mai rămâne de stat 4 luni și 10 zile. 
In Sicilia se aștepta o achitare sigură. 
Cu toate acestea sentința de con
damnare n’a dat loc la nici un fel 
de turburare.|

Diverse.
Instinct ori judecată. — E o plantă 

mexicană, Euphorbia, un fel de slaptele câ
nelui* cum îi zicem noi. Semințele ei sunt 
foarte ciudate, căci sar, par’ că ar fi vii. 
Multă vreme nu s’a ghicit ce e cu aceste 
boabe, ca ori cari altele, la formă, lungi 
de un centimetru și groase de 7 milimetri 
și cari săreau. Pe urmă s’a aflat că au în. 
ele câte-o omidă; coaja pare întreagă, dar 
în adevăr, are o gaură, însă cu capac așa 
de bine potrivit și așezat, că nu poți să-l 
deosibești. Omida se face din oul unui flu- 
turaș (Carpocapsa saltitans), rudă cu cel 
care se face din viermele perelor și me
relor și, dupăce mănâncă tot miezul, se 
preface în flutur în lăuntrul coajei. Omida 
aceasta face de sar semințele.

Asta e una, dai* mai e și altceva. 
Dacă mama, care pune oul în sămânță, 
n’ar avea grijă să facă gaura cea cu ca
pac atât de cu măestrie așezat, fluturașui 
n’ar putea eși din coajă. Omida are fălci 
tari, de roade miezul; dar fluturele are un 
fel de surlă moale cu care nu poate rupe 
nici un firicel de miez, necum din coajă, 
întrebarea e: ce-o face pe mumă să ia. 
astfel de măsură: instinctul ori mintea? 
Cu alte cuvinte : lucrează ca o mașină ori 
știe ce face și cu ce scop ?

Dreptul femeilor în anii bisecți. — 
In anii bisecți, cum e acesta, au fetele în 
Anglia drept să pețească ele pe tineri ce 
le plac. Unii pretind că dreptul acesta e 
numai pe ziua de 29 Februarie, dar cef 
mai mulți că fetele se pot folosi de el tot 
anul.

E un act al parlamentului din veacul 
al Xl-lea de pe vremea reginei scoțiene 
Margareta. In acel act stă scris: »In anii 
bisecți, ori ce fată poate vorbi celui care-i 
e drag. Iar dacă nu vrea s’o ia, bărbatul 
va plăti pedeapsă 100 de pfunzi sterling 
(2520 de lei) sau mai puțin, (potrivit cu 
averea ce are). Va scăpa de pedeapsă nu
mai dovedind că era mai dinainte logodit 
cu alta«. Era rău de holteii îndărătnici, 
căci, pe lângă pedeapsă, mai sufereau și ura 
lumei.

într’o carte din 1606 cetim, că ’n anii 
bisecți fetele pot peți pe cine vor prin 
vorbă, căutături sau schime, sau cum vor 
găsi cu cale. Dar nu mai sunt pedepse, 
ci feciorii scapă făcând fetei respinse o 
rochie de mătase.

Cărți noi.
In institutul grafic „Minerva11 au a- 

pârut următoarele oarți:
A. O. Cuza. „Naționalitatea în artă“ 

1-50 cor. 10 porto.
C Sandu-Aldea. „Pe drumul Bără

ganului". l-50 cor, 10 porto.
7. L. Caragiale. Teatru. „Opere com

plete". Prețul 2 cor. 10 bani porto.
A. Vlăhuța. „Ciipo de liniște". l'SO 

cor., IO porto.
1. Slavici. „Nuvele". 150 cor., IO b. 

porto.
Sadoveanu. „însemnările lui Neculai 

Manea". Prețul 2 cor. 10 porto.
Neli Cornea, „trena", dramă în 4 

acte, ce s’a reprezentat, pe scena teatrului 
national. Prețui cor, 1.50, 10 b. porto.

Vasile Alexandri. „Teatru". V., pre
țul 1.50 cor. 10 porto.

Se pot procura și prin tipografia și 
librăria A. Mureșianu.

A apărut >Legenda funigeilor«, poem 
dramatic în trei acte de St. O. losifșiD. 
Angliei. Prețul 1 Leu.

loan Adam: „Nizninți" povestiri ș-i 
„Pe lângă vată", pi de și glume țfirâneș’i. 
Ambele ă 1.50 cor.

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



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI.

„AURORA44,

societate de împrumut și păstrare 
în IVăseud.

Convocare.
Domnii membrii ai sQcietătii de 

împrumut și păstrare „Aurora" sunt 
invitați a participa la 

a XXXIV-a adunare generală ordinară, 
care va avea loc Duminecă în 22 
Martie 1908 la 10 oare a. m., în 
localitatea institutului din Năsăud.

Pentru cazul când aceasta adu
nare nu s’ar putea ținea din lipsa 
voturilor recerute, prin aceasta se 
convoacă totodată a doua adunare, 
care va avea loc în 29 Martie 1908 
la oarele și în locul fixat mai sus 
în care vor aduce hotărâri valabile 
membrii prezenți.

Ordinea zi!ei:
1. Deschiderea adunării și con

stituirea biroului.
2. Raportul direcțiunei și al co- 

misiunei cenzurătoare.
3. Statorirea bilanțului pe 1907, 

distribuirea profitului, darea absolu
toriului pentru anul de gestiune es- 
pirat.

4. Alegerea alor doi membrii în 
conziliul administrativ pe 3 ani.

5. Alegerea comisiunei cenzură
toare pe timp de un an.

6. Propunerile consiliului admi
nistrativ și eventual alte propuneri 
Insinuate în sensul statutului.

Năseud, 23 Febr. 1908. 
(64,i-3.) Direcțiunea.

Vâr-utcfa 42 szâm alattleendb meg-1 
taitâsăra 1908 evi Marczius ho 2-ik 
napjănak tfeleîolti 10 (uâja hatâridoul 
kitiizetik bs ahhoz a venni szândeko- 
zok ezennel oly megjegyzâsiel biv- 
atnak meg, hogy az erintett ingâsâ- 
gok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. âs 
108. § ai brtelmdben kâszpenzfizete 
mellett- a legtobbet igerouek sziik- 
seg eseten becsâron aiul is elfogoak 
adatni.

ydien az elârverezendfi 
ingbsâgokat măsokisle- 09 feliilfog- 
laltattâk azokra kielâgitesi jogot 
nyertek volna, ezen ârveres az 1881. 
âvi LX. t.!cz. 120 § er-telmeben ezek 
javâra is elrendeltetik.

Ke!t Brass 6, 1908 evi januâr 
ho 19 napjân.

Zalmâr Ignâcz,
(.OS,l— 1) kir. bir. vegrehajto.

Nr. 35 — 1908.

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

modern insta'at

L07 szăm
veșrhtd.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirott birosâgi vegrehajto az 

1881. evi LX. t.-cz. 102 § a ârtel- 
mâben ezennel kbzbirrâ teszi, bogy 
a brassoi kir. Tbrvenyszâknek, 1907 
evi 5147 szâmu vâgzese a csbd- 
vâlasztmâny batârozata ertelmeben 
v b. Stanescu testvârek czeg es en- 
nek tagjai Stanescu T. Demeter 6s 
Stanescu Gr. Mibâly javâra csodtb- 
megehez tartozo reszben vegrehajtâs 
utjân le! es felulfoglalt 1114 kor. 90 
filierie becsfilt kovetkezd ingbsâgok 
u. m. butorok, disztârgyak, âgyne- 
miiek, edenyek es pânzszekrdny nyil 
vânos ârvoresen eladatnak Brassbban

Nr. 1556/906.

Concurs.
La postul de adjunct forestier al 

Orașului Brasov, care a devenit va- 
cant în urma abzicerei lui Emil Wit- 
tiDg, precum și la toate posturile 
deveninde vacante prin avansare — 
deschid sub următoarele condițiuni 
concurs, și provoc pe toți acei, cari 
voiesc a compefa la postul acesta, 
ca pe lângă documentarea cualifica- 
țiunei să-și aștearnă petițmnile in- 
struate cenform legei, cel mai târziu 
pană în 15 Martie 1908 la subsemna
tul vicecoraite, deotreca petitiunile, 
cari sosesc după termicul prescris, 
nu se vor lua în considerare.

Emolumentele adjunctului-fores- 
tier sunt: 1800 cor salar fundamen
tal, 500 cor. bani de cuartir, 800 
cor. paușale de drum și diurne, și 
în sensul statutului de organisațiune, 
quinquinale coi ăspunzătoare.

Pe baza § lui i 11 al statutului 
orășenesc de organizațiune la: am- 
ploiați silvicultori se refer deciziu- 
nile cuprinse în dispozițiunile de ser 
viciu

Dela acei, cari stau în serviciul 
orașnlui nu se cere documentarea 
cuslificațiunei.

In sensul §-lui 109 al statutului 
de organizafiune se întregește postul 
adjunctului pe viață.

Brașov, în 13 Februarie 1908.
Angistin Jekelius m. p., 

(2—2.) vicoeomite.

Abonamente Ia 
„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

Magazinul meu dela 1 Oct, a. c.
Am onoarea a 

aduce la cunoștința 
On. public, că am 
deschis provizor un

se află în Stada Porții Nr. 48.

Atelier ± Ni-
nărie subțire
<n Brașov, Târgul 
Inului Nr. 26, unde 
se pot căpăta nu
mai confecțiuni 
proprii de gulere de 
Dame (boac), mufuri, șepci de blană, 
nite pentru Dame și , ,
se țiu de blănărie, lucrate modern, în asortiment bogat CU prețuri foarte ieftine.

Prin esperiențele mele câștigate atât în capitală, cât și iu străinătate pot 
satisface tuturor recerințelor spre deplină mulțumire.

S*uji căpfisișeSi de BEană. — Primesc reparaturi.
Artioole de blănărie cumpărate dela mine le curăț fără plată.
Comande din afară le ezecut punctual. — Servit iu solid. —
Mă rog de sprijin. Cu toată stima

W e i s as fe â 5 e r S ă n «I o r, 
Tolănar svCbțire.

; ■ ■ ", Crimer și Stofă. Tct-felul de Baltoane blă-
i Copiii, Figaro și paletoane, cu un cuvânt toate articolele ce

de Kartel iiferează prompt ori ce cantitate de
5 ACI0 CARBONIC S 

natural, chemic foarte curat, flifd 
din izvoarele cu acid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite îd toată lumea pentru fabri
carea de apă gazoasă, fârciumarilor, 

șt alte scopuri industriale, 
tinliimho cu aci*d. carbonic preparat bblllllllc artificial și puțin spornic.

Serviciu demn de încredere iții eonseiențios 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de */t ?i ’A litre.

Cu succes miraculos la suferințe de inimi, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiu!! 

Informații se dau cu plăcere din partea 
Mu^chong's Kohlensaure-Werke und 

Mineraiwasser-Versandt in Buziasfiirdd
Adresa telegramelor: MUSCHONG BUZlĂSFURDâ. Inter. Telef.
= Se cavttâ, representanți locali aToili. •

Antreprise de pompe funebre | 
3EL Tutsek.

SSrașov, Strada I®ortU I¥r. 3. 
vâs-ă-vîs de Băcănia Steua Roșie.

Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte,. așecțămentul 
seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât aortele mai de rend, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftîue.

Comiaiune și depou ti© siCfitarî de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriurilor de ICMSSâ, de 
metal și imitațiimi de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 și CU 4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru ccpîîj precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
jAsupră-im și transporturi <le inorți tn "străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
S9_* E. Tutsek

O

Iâ. Mureșianu

IBrasov, Tergni InnSni Wr. 30.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
Q bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 

felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put& esecuta on-Cfi 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
In aub, abgint și colori.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITEKATUaĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTVTE. 
foi pmbDici 

BILETE DE VISITĂ.
D1FEKITE FORMATE.

FROGRAMEJLEGOTE.BILETE BE LOBODNĂ ȘI BE WĂ
DUrĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

tvr.

O

I-
&

♦
4
■;
< 
♦
*X w
a* 
i 
t
♦ 
i
4 
♦
$
4 
I
4
4 
i
1 
ț

FA

. ' A

< y-
' *■*

Os

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă mărimea-

miri WM&iwuLg,
INDUSTRIALE, de HOTELURI, 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTB ȘI DIVERSE
BILETE DE IM0RMENTARI.

se primesc în biuroul

VCȘ--

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, îndărept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
■

$5


