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Gestiunea băncei.
Azi sau mâne Fr. Kossuth se va 

prezenta la Majestatea Sa în palatul 
dela Viena. Se asigură că ministrul 
de comerciu va raporta monarchului 
asupra stadiului, în care se află ceB- 
tiunea băncii în ce privește curentele 
din sânul coaliției și a partidului in- 
dependist însuși.

S’a lățit părerea — și mai ales 
„Az Ujsag", „P. LIoyd“ și „Neue fr. 
Presse" contribue la lățirea ei — că 
partidul independist, în preponderant, 
are de gând să se folosească de ce- 
fitiunea băncei, ca de un mijloc spre 
a sparge coaliția înainte de ce guver
nul actual și-ar fi rezolvat problemele, 
ce și le-a luat asuprăși. Independiștii 
.fiind în majoritate ar voi să între
prindă o acțiune, pentruca încă înain
tea reformei electorale să ajungă a 
forma singuri și esclusiv guvernul. 
Pentru a paraliza o eventuală rezi
stență a Vienei majoritatea indepen- 
diștilor, se zice, ar fi de părere de a 
lega cestiunea băncei și luarea frâne
lor guvernului decătră partidul inde
pendist cu cestiunile militare. Ei adecă 
»ar voi să convingă pe Monarh și pe 
Austriaci, că partidul independist, în 
eazul că i-ar succede a realiza un 
punct ai programului său prin înființa
rea băncei independente ungare, ar 
putea ușor să facă cu putință o so- 
luțiune favorabilă a cestiunilor mili
tare în Ungaria.

Se știe că partidul constituțional 
și pOporul, cari pretind a sta pe 
baza dela 67, înclină spre comuniu
nea băncei, pe când Kossuth cu ai 
săi stărue pentru o bancă indepen
dentă. Li-ar fi dar ușor acestor din 
urmă să provoace un conflict și să 
spargă coaliția. întrebarea este numai 
dacă în cazul acesta le-ar succede să 
rămână ei învingători pe teren ori 
nu. Se pare că Kossuth și tovarășii 
nu se prea încred într’o astfel de 
victorie, căci iată ce scrie marele 
combatant pentru banca independentă, 
Ludovic Hollo, în numărul cel mai 
nou al foaiei sale :

„Ia să vedem în ce legături stă 
coaliția cu cestiunea băncei. Coaliția, 
după cât știm, s’a angajat a rezolva 
două probleme ; cea dintâi, care a fost 
restabilirea stărilor legale constituțio
nale și-a împlinit’o, cea de a doua, 
reforma electorală a rămas încă ne
rezolvată. Dacă coaliția o va rezolva, 
ea se va desface dela sine însăși, 
după cum a fost vorba la început".

„Ce palavre sunt dar acelea, că 
partidul independist ar avea lipsă de 
cestiunea băncei, ca să spargă coali
ția?" Hollo arată apoi, că nu cu ce
stiunea băncei, ci cu reforma electo
rală stă coaliția în cea mai strânsă 
legătură. „Pe câtă vreme nu va fi fă
cută reforma electorală, coaliția va 
dăinui, după reformă se va desface, 
far guvernul îl va lua majoritatea, 
prin urmare în cazul de față va lua 
frânele partidul independist".

Frumos vorbit. Lucrurile nu stau 
însă tocmai așa de neted cum le pre
zentă Hollo. Unii vor să știe, pe basa 
esperienței, că nu prea e bazată afir
marea, după care partidul independist 

ar posede azi majoritatea absolută. 
Dacă se vor subtrage stânga opozi
țională și fracțiunile celelalte oposi- 
ționale, abia mai rămân 220 depu- 
tați în tabăra independistă, ceea-ce 
față cu numărul total al membrilor 
camerei (443) nu formează încă ma
joritatea absolută.

Cum stau treburile azi, se poate 
ușor întâmpla să scadă încă numărul 
credincioșilor iui Kossuth. Iar atunci?

Să vedem ce va aduce Kossuth 
dela Viena, și dacă vor jubila cei din 
tabăra lui Hollo, ori cei din tabăra lui 
Lengyel.

La jubileul „Gazetei".
Timișoara, 12 Martie. — Dorim 

luptei de 70 ani, izbândă apropiată, 
iar celor din jurul „Gazetei" tărie și 
abnegațiune pentru scopul ce ur
măresc.

Theodorovici, Dr. Cosma, Carabașiu, Mi- 
culescu, Gherdan. Kagdu, Russu, Luaai, Popo- 
viciu, Halmagian, Piso, Moldovanu, Dr, Cră- 
ciunescu

Blaj, 12 Martie. — „Gazeta" noa
stră fie și în viitorul cel mai depărtat 
stâlpul de foc al Românilor !

tacob Popa, Juniu Bru', ti hai, Dr. loan 
Belan, Jacob Domșa, Nicola, Solomon, Aron, 
Aurel Voma(?)

Ol’ăștie, 12 Martie, — Salut cu 
cea mai fierbinte dragoste jubileul de 
șeaptezeci de ani de existență a iu
bitei noastre „Gazeta Transilvaniei" 
și mă alătur la toate doririle cele 
bune ce le primi-Ți cu ocaziunea a- 
ceasta dela frații din cele patru un
ghiuri.

Să trăi-Ți cu sănătate în ti u mulți 
ani fericiți !

Vasile Domșa,
protopresbiter.

Tohannl-veclliu, 11 (24) Martie a. e.
Noi, Românii din Tohanul-vechiu, 

nu putem rămânea nepăsători în 
preajma aniversarei de 70 de ani de 
existență ai vrednicei „Gazeta Tran- 
siliamei“ din Brașov, în care tot
deauna până acum, și sperăm că și 
în viitor, am aflat cele mai bune și 
sincere povețe de iubirea de neam, 
patrie și progres. Dorim din inimă 
curată cea mai completă mulțămire 
sufletească Prea Vrednicilor ei con
ducători și în special pururea, neobo
sitului ei director Dr. Aurel Mure- 
șiânu, și dorim din inimă încă mulți 
ani mamei ziaristicei române „Gaze
tei Transilvaniei."

Moise Brumboiu paroch, Nic lae Nicoară 
not. pensionat, /. Mircea Thomasz, Gregoriu 
Manoilă cooperator, Dimitriu Pop dir., loan 
Pop, Nicolae Crăciun notar cerc., Nico/ae 
Pop învățător. HaralambieUngur comerciant, 
tacob Orație vicenotar, Nicolae /. Gabor, 
Catona luon comisar, \Nicolau Vodă învă
țător, Iosif Aft. Popa eassar, Nicolae Vasilie 
Aldica agronom.

București, 12 Martie. — Per as- 
pera ad astra.!

Olimpia, Zaharia.
Sascadnontană, 12 Martie. — Cu 

prilejul împlimrei a 70 ani, urăm încă 
multă și rodnică viață celei mai vechi 
gazete românești.

Margareta și Vasile Dr. Meșter.

Făgăraș, 12 Martie. — La jubi
leul de 70 de ani, felicit din inimă 
pe cel mai vechiu far al vieții publi
ce-culturale a societății românești, 
dorindu-i succes in lupta devotată și 
statornică pentru drepturile, înainta
rea și fericirea națiunei noastre și 
viață lungă, ca să-și vază visurile 
lealizate.

Dr, loan Șenchea.
Âlba-Iulia, 12 Martie. — Aderință 

și recunoștința noastră pentru luptă
torii emancipați unei nației române.

Rubin Patiția advocat, Pavel Botaea, pro
topresbiter, loan Tet ulescu protopresbiter, 
Or. Enea Nic-ola medic, Dr. Atanasiu Moga 
medic, Aurel Stoica inginer, Dr. Rubin Patiția 
advocat, Dr. Vasilie Ciura candidat de ad
vocat, Nicolau Ciura, Titus Ciortea, Florian 
Rusan paroch gr. or., Dr. Alex. Todor me
dic, George FUip advocat, Pompeiu Morușca 
ales paroch și Laurențiu Curea candidat de 
preoție.

Finine, 12 Martie. — Românii Ru
mâni te felicită la jubileul de 70 ani. 
In alto Io standardo I

Degan,

întorsătura Buzăului. 12 Martie.
— Prea stimate domnule director- 
proprietar! După cum falnicul stejar 
național — „Gazeta Transilvaniei", a 
știut și putut rezista și birui vitregi- 
tățile timpurilor bogate în evenimente 
o viață culturală de 70 de ani, așa 
oțehtă în muncă onestă, fără șovăire, 
prin vrednicul ei conducător, cu de
viza „sus stindardul național"... să îi 
ajute buna provedință a serba și un 
secol de luptă onestă pe calea spi
noasă jurnalistică.

Primiți, vă rog, dela vechiul abo- 
nent și aderent cu inimă curată al 
„Gazetei".

George Zaharia.
înv. pens.

Salutul pressei.
„Foaia Poporului*.
La mulțimea gratulanților se alătură 

cu drag și »Foaia Poporului*. Dorim vred
nicei »Gazete« viață lungă, tărie și putere 
neînfrântă, să poată răzbate mal departe 
pe calea grea, ce a străbătut-o cu cinste 
și vrednicie, stând în slujba neamului, în 
decurs de 70 de ani !

»Az UJsăg« despre partidul din stânga. 
Organul tiszaist »Az Ujsâg* face în rubrica 
sa »rovâs« amare imputări Maghiarilor din 
partidul stângei, cum se numesc azi sdisi- 
denții*, că cântă pe o coardă cu Cehii și 
Slovacii. Firește, totul este o exagerație 
șovinistă și veritabil tiszaistă, din cauză că 
»Ujsâg« nu vede nici clecum cu ochi buni 
ceeace fac și vorbesc cei din stânga, mai 
ales unul-doi dintre ei, căci iată ce scrie 
mai departe »Az Ujsăg* :

»Ce zice la toate acestea lumea? 
Când Cehii din Boemia ocărăsc în șeapte 
sute de adunări poporale pe Maghiari, 
atunci oi felicită pe Benedek Jânos (unul 
din disidenți), și atunci vorbesc cei din 
stânga despre rezolvirea echitabilă a cestiu- 
nei naționalităților*.

»Pot să aibă în cele din urmă și 
dreptate. Dar o lucru puțin ciudat. Cei din 
stânga fac acum ceeace au făcut Cehii. 
Agitează și atrag la sine și pe paricidul 
și încă nici aceea, nu-o cer dela el să fie 
Maghiar. Este aceasta un joc straniu*.

Le impută apoi »Ujsăg«, că la timpul 
său cei din stânga au fraternizat cu Cehii, 
în cari au privit aproape pe națiunea soră 
a asupriților, au accentuat mai departe în

țelegerea frățească cu naționalitățile — și 
trebue mai mult ca atât? — s’au sărutat 
cu ceata lui Supiio, și au făcut acea mân
dră politică, pentru care Fr. Kossuth de 
aceea nu i-a răspunderea, fiindcă e mini
stru responzaăil.

Tot în aceea rubrică foaia tiszaistă 
se ocupă și de atitudinea partidului stâng 
în cestiunea Băncei scriind:

»O grămadă de patrioți declară, că 
ei stau și cad cu Banca deosebită. Aceasta 
înseamnă: că Banca cade și ei stau. Cân
tecul acesta îl cunoaștem. L’au cântat și 
cu ocaziunea încheierii pactului. Atunci ei 
au zis, că pactul ori trebue să fie mai bun 
decât cel de până acum, ori să nu fie de 
loc. Și a devenit mai rău și ca să fie așa. 
au mai ridicat încă și cvota...,*

Banul Croației a sosit eri în Viena, 
unde a fost primit în audiență de Maj, Sa 
Monarchul.

Manifestațlunile camerei italiene pen
tru împăratul Wilhelm. In ședința de erî a 
camerei dep. Santini a relevat importanța 
mare politică a vizitei împăratului Ger
maniei la Veneția și a propus ca camera 
să transmită ambilor Monarhi, a căror în
tâlnire întărește legăturile alianței între 
Germania și Italia și asigură pacea lumii, 
respectuoase salutări. Camera a votat una
nim propunerea.

Cehii, Slovacii și Maghiarii.
Că Cehii sunt de aproape înrudiți cu 

Slovacii, abstrăgând dela slavismul comun, 
o știe toată lumea. Poate mulți însă nu 
vor ști, că ajutorul principal, intelectual și 
material — în afară de ajutorul material 
al foștilor Slovaci din America — Slovacii 
îl au te t dela Cehi. Ca și un frate mai 
mare față cu cel mai mic, Cehii ocrotesc 
și fac pe mentorii Slovacilor.

Dacă marele poet norvegian Bjfirnson 
s’a interesat așa de mult de Slovaci, și a 
protestat în favorul drepturilor și a liber
tății lor, aceasta Slovacii iau să o mulțn- 
miască tot numai Cehilor, a căror bărbați 
învățați au atras atențiunea scriitorului 
norvegian asupra stărilor din Ungaria și 
a politicei cu două fețe a lui Apponyi.

După toate acestea nu ne miră nici- 
de.um, că Cehii au aranjat zilele aceste 
nu mai puțin decât 730 de meetinguri în 
Boemia și Moravia, pentru a se manifesta 
în favorul Slovacilor și a protesta contra 
asuprirei lor.

Mișcarea aceasta, în afară de simpa
tia pentru Slovaci, corespunde și antago
nismului co domnește de prezent în Boe
mia în contra guvernului Coaliției ma
ghiare.

Cele 730 de orașe și sate din Boemia 
și Moravia au ținut adunările de protes
tare amintite în aceeași zi și oră cu ace- 
laș program, și au votat unul și acelaș 
proiect do rezoiuțiune. Se calculează că la 
aceste adunări au luat parte peste 600.000 
de oameni.

Partidul radical ceh a trimis conte
lui Apponyi Albert o telegramă, în care 
atacă vehement coaliția și zice că statul 
maghiar prin aceea că ține încătușată li
bertatea naționalităților își sapă însuși mor
mântul libertății sale.

Deputatului disident Beneclek Jănos, 
care a apărat în rânduri în parlamentul 
unguresc chestia naționalistă, i s’a trimis 
o telegramă de aderență, în care cehii de
clară că se aliază la declarațiuilea făcută 
în dietă de deputatul slovac Milan Hodsa 
și doresc mult succes Ungariei libere întru 
înfrățirea națiunilor libere. Amândouă te
legramele au fost trimise în limba ungu
rească.

Deputatul Benedek Jânos a răspuns 
în limba cehă, în modul următor :

» Mulțumesc pentru salutul dulce și 
vi-1 retrimit cu iubire de frate. Nu e lucru 
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mai supărător pentru sufletul meu, decât 
loviturile bățului de cerșitor, pe care na
țiunile chemate pentru un traiu bun și li
bertate le întorc una în contra alteia, în 
Ioc să lupte umăr la umăr, mână în mână, 
In contra puterilor strivitoare comune, care 
le-a dat bățul de cerșitor în mână“.

<<

Astăzi se ține în Praga un nou mee
ting în cestiunea asupririlor, pe cari le în
dură naționalitățile și în deosebi Slovacii 
din Ungaria.

Sesiunea Academiei Române.
Din raportul asupra lucrărilor Academiei Ro

mâne, făcute în 1907—1908, întocmit de d-1 Dim. 
Sturdza, secretarul general al acestei inștituțiuni:

Domnilor Colegi!
Anul care a trecut dela cea din urmă 

gesiune până astăzi, a fost un an greu. 
Evenimentele dureroase din primăvara tre
cută au apăsat și asupra întregei noastre 
activități, fără însă ca instituțiunea noa
stră să fi fost turburată în lucrările ei.

Acadomia a avut de înregistrat, în 
cursul acestui an, simțitoare pierderi, prin 
încetarea din viață a trei membrii activi: 
B. P. Hașdeu, Iosif Vulcan, D. U. Olănescu 
și a trei membri onorari : N. Grigorescu, 
O. BenndorP și Sir M. E. Grand-Duff.

B. P. Hașdeu.
La 25 August s’a stins, în locuința, 

sa de la Câmpina, B. P. Haș'aeu, când se 
împlineau tocmai 30 de ani de la alegerea 
sa ca membru al Academiei, și după ce 
aproape 40 de ani stătuse în fruntea în- 
vățaților români.

B. P. Hașdeu ne-a venit din Basara
bia, în epoca renașterii dela 1857 și fusese 
precedat do numelo tatălui său, care ros
tise în 1837 frumosul discurs dela Hotin. 
Hașdeu a fost primit cu brațele deschise 
la Iași; acolo și-a început activitatea lite
rară și știențifică, pe care a continuat’o 
apoi la București.

In studiile asupra istoriei naționale, 
pe cari le-a îmbrățișat întâiu, Hașdeu a 
adus mijloace știențifleo necunoscute de 
învățații români dinaintea lui : cunoștința 
limbilor slavice și a literaturilor popoare
lor slave, cu cari atât de îndelungat și 
atât de strâns a fost legată viața Români
lor de la sfârșitul epocei romane până în 
vremile noastre. Prin acesto cunoștințe 
vaste și adânci, Hașdeu a. lărgit câmpul 
studiilor noastre istorice, arătându-le și 
deschizându-le bogate izvoare interim și 
externe.

De la. studiile istorico, Hașdeu a tre
cut la studiile asupra limbii naționale, cău
tând să explice mai ales elementele nero
mane ale limbii, de cari sistematic s’au fe
rit filologii do pâua atunci, oșlți aproape 
toți din școaia istorică ardeleană.

Hașdeu a fost un autodidact. Cu age
rime rară ol și-a întins cercul cunoștințe
lor prin studiul scrierilor fruntașilor în 
științele de cari so ocupa, înțelegând me
todele acelora și căutând sa le aplice apoi 
în domeniul chestiunilor românești.

Înzestrat cu o memorie uimitoare, el 
închega întinsele sale cunoștințe în com- 
binațiuni și argumentări de mulțe-orl vred
nice de mirare.

Cu aceste mijloace și cu aceste pu
teri, Hașdeu a regenerat studiile noastre
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Leon Tolstoy,

Amintiri din copilărie.
Tata.

Era în picioare lângă biroul său, ară
tând hârtii și grămajiu do bani și dând 
oarecari deslușiri, cu un aier aprins, îngri
jitorului nostru lacob Mihailoff. Acesta, în 
picioare, la locul său obicinuit, între ușă 
și barometru, își pusese mânile la spate și 
mișca degetele în tot felul cu o iuțeală 
grozavă.

Cu cât tata se aprindea cu atât se 
mișcau degetele mai iute, când tăcea tata, 
degetele se opreau: dar când lacob începea 
apoi el să vorbească, făcea totodată mișcări 
desordonaie din mâni și sărituri neohici- 
nuito. Eu cred că se puteau presupune gân
durile sale privindu-i degetele. Cât privește 
de fața lui, ea era rece. Se putea citi con
știința valorii sale unită cu această nuanță 
de supunere, care pare că ar vrea să zică: 
»Eu am dreptate: dar la urma urmei, am 
să fac ce voiți«.

Observându-nc pe noi, tata să mul
țumi se zică: »lntr’o clipă... am- să viu în

istorice și filologice, dându-le o viață nouă 
și deschizându-le orizonturi necunoscute 
înainte de dânsul.

Lupta cu greutățile cele mai mari și 
plăcerea de a ie birui au făcut această 
puternică inteligență să treacă dela o lu
crare la alta, fără să-i lase liniștea și sta
tornicia necesară, spre a aduce la îndepli
nire vre-unul din planurile mari pe cari 
le-a început.

Rămășițele pămânsești ale răposatu
lui au fost aduse în București, Academia 
a depus o coroană pe sicriul lui, iar cole
gul nostru d-1 D. Onciul a ținut cuvânta
rea funebră. In ședința de la 31 August, 
d-1 Dr. C. Istrati a făcut o dare de seamă 
asupra activității și ultimelor momente 
ale regretatului bărbat.

Iosif Vulcan.
O zi după moartea lui Hașdeu ne-a 

venit vestea încetării din viață — la Ora- 
dea-mare — a lui Iosif Vulcan, aLs mem
bru al secțiunii literare ia 30 Martie 1891.

Iosif Vulcan a trăit o viață întreagă 
cu condeiul în mână într’o muncă de toate 
zilele, închinată culturii neamului. Patru
zeci de ani el a redactat și a publicat cu 
regularitate revista sa »Familia«, care a 
contribuit foarte mult la răspândirea cul
turii literare și sociale printre Români. El 
a căutat să atragă scriito'i, să îndemne 
la scris pe cei cu talent, să aleagă scrie
rile de publicat dintre mulțimea celor cari 
i se trimeteau Întreagă această muncă de 
alegere o făcea, ierindu-se de a supăra pe 
cineva, căci blândețea i-a fost trăsura de 
căpetenie a caracterului său.

Vulcan a tradus romane și novele 
din literaturi stăine, a scris însuși opere 
originale: poezii lirice, novele și compuneri 
dramatice.

Visul lui, preocuparea de toate zilele, 
îi era, pe lângă prosperitatea »Familiei«, 
înființarea unui teatru românesc în pa
tria sa.

Pentru prosperitatea »Familiei« el a fă
cut tot ce a stat în putința mijloacelor 
sale, dar a fost biruit de schimbarea vre- 
milor; a văzut pe noii scriitori grupându- 
se în organizări proprii și creiând alte or
gane de publicitate alo lor și s’a simțit în 
anii din urmă tot mai izolat cu »Familia< 
sa în mișcarea literară din co în ce mai 
bogată. Atunci a avut durerea și resig
narea do a opri aparițiunea acestei iubito 
stăpâne a viețoi sale.

Pentru pregătirea înființării teatrului, 
Vulcan a organizat o societate spre a 
strânge fondul necesar; a alergat ani mulți 
cu o stăruință rară, din oraș în oraș, ți
nând adunări și vorbind, spre a încălzi 
lumea pentru această idee și pentru a u- 
dima banii necesari la realizarea »i.

Așa a trăit Vulcan viața întreagă 
într’o muncă modostă — dar de o stăru
ință apostolică, — închinată înaintării cul
turii neamului său.

(Va uin:*.)

Scandal și speculantă literară 
la școala sup. de mont, și sylv. 

din Șemniț.

Șemniț, 22 Martie n. 1908.
Stimate d-le redactor! Vă rog bine

voiți a da loc în prețuitul d-voastră ziar 
unei știri sensaționale, ce continuă a scan

dată*; și ne făcu semn cu capul să închi
dem ușa.

— Doamne ! ce ai tu azi. lacob? urmă 
el. Vei primi 1000 de ruble dela moară, 
8000 pentru hipoteci; ai să vinzi fân pen
tru 3000 de ruble. Da Bau nu, nu face asta 
12000 de ruble?

— Da. adevărat, răspunse lacob.
După mișcarea degetelor sale :văzui 

că avea să mai facă oarecari obiecțiuni, 
dar tata nu-i dădu vreme.

— Poftim, iată un plic cu bani. Ai 
să-l trimiți la destinație.

Eram lângă masă. Aruncai ochii pe 
plic și citii: Pentru Carul Ivanici Mayer.

„Tata observă fără îndoială că eu ci
team aceia ce nu mă privea, căci își puse 
mâna pe umărul meu și-mi arătă printr’o 
ușoară apăsare direcția opusă mesei. Ne 
fiind sigur că aceasta nu era o mângăială 
sărutai Ia. întâmplare mâna mare, brăzdată 
de vine, care se sprijinea pe umanii meu.

— Bun, zise lacob. Dar banii pentru 
Kabarovka ?

Kabarovka era proprietatea mamei.
-- li vei păstra și nu te vei atinge 

de ei fără ordinul meu.
lacob tăcu câteva clipe. Apoi deodată 

degetele lui se mișcară cu o iuțeală îndoită: 
aerul lui de supunere prostească făcu Ioc

dalisa și agita de câteva zile cercurile oa
menilor de știință de aici. Este cașul de 
impotență literară fără păreche, a unui 
profesor dela catedra de științele botanice 
la școala sup. de ingineri silvici în Șemniț.

: Anume prof. Dr. Francisc Kovessi a edat | 
I succesiv în decursul semestrului de earnă 
trecut o carte do botanică în mai multe 
lascicole sub numele: »Vezdrfonal az er-

I deszeti fdiskolai novenyanatdmiai gyakor- 
! latok vegzdsdhez irta Dr. KOvessi Ferencz, 
ftiisk. r. tanâr«. Ear acum... acum s’a con
statat, că numitele fascicole nu sunt decât 
o simplă traducere din cuvânt în cuvânt, 
pasagiu de pasagiu fără nici cea mai ne
însemnată modificațiune, eventual comple
tare a opului prof. univ. din Bonn Dr. Edu
ard Strassburger : »Das kleine botanische 
Praktikum®, ediția de lena din 1884.

Constatarea aceasta — ca și o minune 
— s’a lățit cu iuțeala fulgerului conster
nând lumea și producând o colosală sur- 
prisă atât asupra celorlalți profesori-colegi, 
cât mai ales asupra ascultătorilor, înaintea 
cărora savantul profesor avuse cutezanța 
de curuț să declare în mai multe rânduri 
că numitul op este productul pur original 
al geniului său. Unul dintre profesorii școa- 
loi superioare indignat a raportat cașul 
acesta de plagiatură consiliului profesoral 
al școalei superioare, aici însă profosorul 
interpelant a fost respins.

Părea, că s’a trecut la ordinea zilei 
peste acest scandal literar, ear eruditul 
profesor plagiator începîi să-și retragă din 
circulație întru cât putea fascicolele cu 
pricina, când într’o bună dimineață apare 
în »Pesti Naplo« un anunț sub titula »/ro- 
dalmi botrdny a selmecbânyai fbiskolăn"-, 
a doua zi apoi »a selmeci ujsâg* demască 
sub „morbus Hungarians* pe cutezantul 
profesor plagiator...

Quid nunc?,.. Și acum întreagă stu- 
dențime a facultății inginerilor silvici a pro
clamai cu solidaritate slrayk general în 
contra fălosului profesor dincestiune. Spi
ritele sunt enorm de agitate. O deputa- 
țiune de studentă a mers în cabinetul pro
fesorului, somându-1 să se esplice și clari
fice, căci pănă atunci nu-i vor mai cerceta 
prelegerile. Promițându-lo că la proxima 
ocasiune se va explica, ascultătorii s’au 
presentat în număr complet la prelegerea 
următoare. Rectificatia perplexă a profeso
rului, ajuns în impas, fiind însă insuficientă, 
ascultătorii începură să. fluere, să strige 
horibil : chilomanele reflectau echoul de
parte peste1 oraș, larma era infernală, așa 
că profesorul devenit urgisit, după-ce pro
vocă de 3 ori pe ascultătorii săi la or
dine, fh constrâns să părăsiască catedra 
împreună cu coi doi asistenți ai săi Rec
torul magnific a trebuit să-și facă calo la 
ministerlu pentru a lua disposițiunile ne
cesare. La a Ii-a prelegere profesorul pla
giator — sil cento verbo 1 — veni însoțit 
de prorector și decanul facultății forestie
rilor spre a ealma spiritele.

Zadarnice fură însă toate îndrumă
rile la ordine ale energicului prorector, 
Dr. Fodor, căci când magnificența sa voi 
să admonieze mai sever pe coi turbulonți, 
toți ascultătorii părăsiră sala de prelegeri 
în strigăte și șuerături enervante. Prorec
torul chinină apoi în cabinetul său pe pre- 
sidentul clubului studențesc; acesta-i de
clară verde, că tinerimea o decisă ferm a 
nu mai asculta absolut nici o prelegere a 
d-lui profesor Dr. KCIvessi Ferencz. — Alt 
profesor mai demn 1

In memoria studonțimii este încă

unei expresii de șiretenie și ‘începu în a- 
eești termini:

— Dați-mi voie, Petru Alexandrovich 
ini-e teamă ca socotelile noastre să nu fie 
drepte.

Tăcu o clipă și-l privi pe tata cu un 
aer profund.

Pentru ce ?
— Dați-mi voie. Morarul a venit de 

două ori pănă acum să mă vadă ca să 
ceară timp. Se jură că nu mai aro bani 
de loe. E aici; voiți să-i vorbiți. (Tatafăcu 
semn că nu.) Pentru hipoteci n’aveți să 
vedeți nimic înainte de două luni. ’ cum 
v’am spus. Fânul... D-Voastră singur spu- 
serăți că s’ar putea scoate poate 3000 de 
ruble...

Se opri. Ochii lui ziceau: ^Vedeți, 
D-Voastră singur. Ce sunt 3000 de rublei®

Se vedea că mai avea o mulțime de 
argumente în rezervă; pentru asta poate 
se hotărî tata să-i taie vorba.

— Dacă banii nu se încasează îndată, 
zise el, ai să-i iai pe acei dela Kabarovka.

— Bun.
Fața și degetele lui lacob arătară o 

vie satisfacție.
lacob era rob, Era un om foarte ze

los și foarte devotat. Ca toții îngrijitorii 
buni ol se ocupa cu strășnicie do intere- ! 

vie impresia deprimătoare și lipsa de con- 
știențiositate și competență dovedită nu 
mai de mult, decât numai în Faur a. c. cu 
ocasiunea esamenelor semestralo, când îin- 
pietritnl profesor, fără nici cea mai mică 
remușcare, tăiâ cu coasa la tulpina noro
cului unuia și altuia, respingând dela esa- 
men chiar și pe cei mai conștiențio-i și 
mai serioși ascultători, încărcați cu capul 
de știință positivă Deja faptul acesta pro
dusese adânc resens și amărăciune nu nu
mai între ascultători dar chiar și în pu
blic, făcându-1 atât de odios și antipatic, 
încât câțiva ascultători au voit chiar să-i 
provoace pe cale cavalerească pentru sa
tisfacție, la cceace au trebuit să renunțe 
mai apoi, când au fost amenințați din ofi
ciul pectoral cu relegare.

Ei dar roata se învârte mereu și ade
vărurile mari se răsbuna amar.

Dar nu numai atât. Numitul profesor 
— încărcat cu câteva diplome în științele 
naturale prin Paris și Ziirich etc, și vre-w 
trei doctorate — a odat fără nici o sfială 
deja de 2 ani do zile în 3 lithografli un
gurești pe seama ascultătorilor si renumi
tul op de botanică »Lehrbuch der Botanik* 
scrisă do profesorii universitari Dr. Strass
burger, Noll, Schenk & Karsten. Opul ace
sta altcum — cred — e cunoscut pe con
tinent orișicărui bărbat do științele bota
nice. Mai ales Phyto-physiologa este tra
dusă, plagiată, cum se zice »din doască *n 
doascăc într’o ungurească ce stă sub toată 
critica — natural, ca orice plagiație strâns 
verbală — fără a i-se indica ori-ce isvor 
și uitându-și cu totul în lerbințeala do a 
deveni autor, de a pune semnele citațiunit 
la începutul și finea opului. Faptul acesta 
chiar acum li-s’a raportat și autorilor ma
gistri ai mărețului op german la Bonn 
precum și pressei germane.

Acesta e purul și fidelul adevăr. Ear 
mai departe... vom vedea, ce se va mai 
deslănțui din acest affaire șl bucluc sau 
»pech literare.

De sub copaci.

Pârast s solemn. Poimâne, DuminecSț- 
la orele 10 a. m. se va oficia un parastas 
solemn în biserica Sf. Nicolae întru po
menirea acelor fericiți răposați, pentru 
cari în loc de cununi peritoare, s’au con
tribuit ajutoare pentru masa studenților 
români din Brașov. La acest parastas so
lemn șe invită toți amicii și toate rude
niile iubiților răposați, precum și toți spri- 
ginitorii mesei studenților români.

Alegerea celor 5 membri ai Acade
miei române în locurile vacante seva face 
în una din ultimele ședințe. In ședința do. 
cri membrii Academiei s’au ocupat cu 
chestiunea financiară a acestei înalto In- 
stituțiuni.

Reprezentația teatrală care se va da. 
Duminecă seara în sala Redutei orașului 
cu concursul artiștilor noștri, d-na șf d-l 
Z. Bârsan promite o reușită frumoasă. Bi
lete se află de vânzare la firma Eremias 
Nepoții.

0 atlunsre poporală românească a 
grănicerilor din Teregova și jur este con
vocată pe Duminecă în 29 Martie st. n. 
în fruntașa comună Teregova. La ordinea. 

sele stăpânului său, asupra cărora avea 
noțiunile cele mai eurioase. Ideia lui fixă 
era să îmbogățească pe stăpân în detri
mentul stăpânei, căutând s<î dovedească- 
necesitatea de a cheltui toate venitele 
stăpânei pentru Petrovskoe, gospodăria pe 
caro o locuiam. In această clipă ora mân
dru eă isbutise.

După ce ne-a zis bună ziua, tatu ne 
declară eă ducem la țară o viață de trân
davi, că ne vom face mari și că era vre
me să muncim serios.

— Trebue si știți, îmi închipui, eă 
plec la Moscova și că vă duc și pe voi, 
urmă el. Veți locui cu bunica voastră, iar 
mama va rămâne aici cu cei mici. Nu ui
tați, că singura ei mângâiere va fi, să știe 
eă voi munciți cu folos și că lumea e mul
țumită de voi.

Cu toate că ne așteptam la ceva ne- 
obieinult, după pregătirile cari vedem că 
so lac de câte-va zile, totuși aceasta nou
tate fu o lovitură do trăsnet. Volodia- se 
roși și vocea îi tremura cerându-și iertare 
mamoi. ' ;

»Iată ce înseamnă visul meu !« gân
deam în mine. »Să dea Dumnezeu să nu fie 
și mai rău!«

Eram taro, taro întristat de mama șt 
totodată gândul că începeam în adevăr să 

! fim mari, mă umplea do mândrie.
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zilei sunt: 1) Starea politică, și economică 
a țării. 2) Votul universal și 3) Organisarea 
partidului național român. La această adu
nare vor lua parte și vor vorbi și depu
tății Dr. Lucaciu, Dr. Vaida și Dr. Vlad.

La încheierea foii primim știrea, că 
adunarea a fost oprită.

0 întrebare binevoitoare. Suntem ru
gați a da loc următoarelor rânduri, pe 
cari ni le trimite un bărbat cu tragere 
ie inimă pentru causa sfântă a neamului 
nostru : Am cetit darea de samă despre 
venitele balului dat de studenții români 
din Cluj la 6 Martie. S’au încassat în total 
Î242 73 cor., din oferte trimise înainte 
487’73 cor. din suprasolviri peste taxă 
249 cor. și abia restul de 496 cor. din ta
xele de intrare. S’au cheltuit 1142’73 cor. 
și au rămas venit curat destinat pentru 
gimnaziul nostru din Brad numai 100 cor.

Nu cred, că a fost cineva care ce
tind aceasta dare de seamă să nu-i fi fost 
bătător la ochi îndată următoarele : Cum 
so poate ca Români cu tragere de inimă 
jertfesc câte 10—50 cor., din cari se adună 
736 cor. iar din taxele de intrare se înca
sează numai 496 cor. și cu toate acestea 
se cheltuesc 1142’73 cor. iar pentru gim
naziul din Brad se dau 100 cor. întreb, și 
cred că cu mine încă foarte multi nu era 
mai bine dacă celea 736 cor. s’arfl trimes 
direct la Brad... întreb mai departe, dacă 
studenții români din Cluj nu pot face un 
bal fără de a se cheltui peste 1000 cor.? 
Oare nu ar fi mai bine ca să nu se mai 
facă astfel do baluri ?... Nu ar fi mai bine, 
dacă tinerii români ar aranja petreceri cu 
joc în mai multe centre mai simplu, cu 
eheltueli mai puține și cu venit mai mare 
și astfel să jertfim mai mult pentru sco
puri culturale? Departe e de mine gândul 
să vatăin prin întrebările de mai sus vred
nica și însuflețită noastră tinerime din 
Cluj, dar în interesul cauzei neamului 
nostru fac acestea întrebări și nu cred, că 
ehiar și tinerii români din Cluj să nu-mi 
dea dreptul. „Non quis sed quid“.

NeCfOlop. Eri a încetat din viață în 
Brașov comersantul Radii N. Spuderca în 
etate do 30 ani și în al 7-lea an al feri
citei sale căsătorii. înmormântarea va avea 
foc Duminecă în 16 (29) Martie la orele 
3 p. m. în cimiteriul bisericei Sf. Treimi 
do pe Tocile.

Odihnească în pace I

Un nou dans național roaiȘnosc- Din 
București se anunță, că d-1 Veiescu, pro
fesor de gimnastică, a compus un nou 
dans național de o neîntrecută frumsețe. 
Noul dans se va executa în curând de 
eătră elevele azilului »Elena Doamna* în 
prezenta AA. LL. RR. Principilor moște
nitori.

Ziariștii din România eătră ziariștii 
181’linezl. Se știe că raportării parlamen
tari din Berlin nu mai făceați dări de sea
mă doia ședințele Reichstagului, în urma 
ofensei ce le-o adusese un deputat german. 
Depeșile au anuțat de alaltăeri că li s’a 
dat satisfacție și că greva a încetat. Față 
do această izbândă, d. I. Procopiu, preșe
dintele Sindicatului ziariștilor din Bucu
rești, a trimes cologilor din Berlin ur
mătoarea depeșă: „Asociației redactorilor 
parlamentari din Reichstag Berlin. »Sin- 
dicatul ziariștilor din București, mulțumit 
do deznodământul fericit al conflictului, 
eăro a emoționat cu drept cuvânt presa 
lumii întregi și care a fost aplanat prin 
triumful cauzei celei bune, trimite confra-

»Dacă plecăm astă-seară cugetai, de 
bună seamă nu vom avea clasă azi. Ce fe
ricire ! Cu toate acestea sunt întristat pen
tru Carol Ivanici. 11 concediază; fără asta 
•u’ar fi fost acel plic pentru el... Mi-ar plă
cea mai bine să fac lecții în toată viața, 
să nu părăsesc pe mămica și să nu-i lae 
supărare lui bietul Ivanici. E, afară de asta, 
așa de nefericit!«

Toate aceste gânduri umblau prin ea- 
»pul meu. Nu mă mișcai și privii fix pan- 
glicele pantofilor mei.

Tata îl sfătui pe Iacob să nu dea de 
mâncare la câni, fiind-că voia să iasă pen
tru ultima oară la vânat, după masă, cu 
copoii tineri, și pe noi no trimise la lucru, 
contra așteptării mele; cu toate aceste ca 
să ne consoleze, no făgădui să ne ducă Ia 
vânătoare.

Pornind spre cel dintâift etaj mă re
pezii o clipă în cerdac. Milka, ogarul pre
țuit al tatii, era răsturnat la soare, lângă 
poartă, cu ochii pe jumătate deschiși.

Dragă Milka, îi zisei mângăindu-1 și 
sărutându-1 pe bot, noi plecăm. Adio ! Nu 
ne vom mai revedea niciodată.

Mă înduioșai și începui să plâng.
Trad. de. M 

tilor din Berlin felicitările sale pentru o- 
nergia și stăruința cu cari au apărat cu 
isbândă onoarea și demnitatea profesională 
a ziaristicei*.

Fuga unui .american delapidator de 
milioane. Poliția din Michigan a înștiințat 
polițiile din Europa despre un anume 
Charles Allen, în vârstă do 55 ani, care 
se da drept Robinson sau Davis și care a 
fugit în Europa după ce a delapidat opt 
milioane și jumătate de franci.

Indrăsneț atac banditesc in tren. Din 
Agram se anunță: Un incident foarte agi
tat s’a petrecut eri seară în trenul, care 
mergea dela Agram la Brot. Doi jandarmi 
aflați înt’run compartiment auziră deodată 
țipete și strigăte de ajutor cari veneau 
din vagonul de alături. Intrând în grabă 
acolo, ei văz.ură cum un pasager lupta cu 
disperare cu trei bandiți. Unul din bandiți 
îl doborâse prin lovituri și-l ținea jos, pe 
când ceilalți doi îl jefuiau. Când jandarmii 
pătrunseră în vagon cu armele întinse, 
bandiții deschiseră repede ușa onusă a va
gonului și se încercară să fugă. Unul din 
ei sări pe linie; un altul se urcă pe aco
perișul unui vagon cel de al treilea sări 
și el din tren, cum însă în momentul a- 
cela trenul trecea peste un pod de pe râul 
Drava, banditul căzu peste balustrada po
dului în apă. Numai unul din bandiți putu 
fi prins, acela care se urcase pe acoperișul 
vagonului. Interesant e amănuntul că tus
trei bandiții erau îmbrăcați foarte elegant. 
E probabil că sunt membri ai unei bande 
internaționale.

Misterioasă intoxicare cu ether. Din 
Milano se anunță <ă într’un hotel mare 
din localitate au decins alaltăieri soții Haas 
originari din Berlin. Proprietarul hotelului 
văzând că soții Haas n’au eșit până eri 
din camera lor, a cărei ușă era încuiată, 
au avizat autoritățile, cari au forțat ușa. 
Ambii soți fură găsiți lipsiți de cunoștință. 
După mari sforțări, ei putură fi readuși la 
viață. Pe masă se găsi o sticluță cu ether. 
Se crede că nu e la mijloc o sinucidere, 
ci un abuz de ether, care provocase o stare 
aproape letargică la ambii soți.

Reîntoarcem cazacilor din România 
ÎH Rusia. sVosische Zeitungs află din Pe
tersburg că tratativele între guvernul ru
sesc și reprezentanții cazacilor de veche 
credință, emigrați în România și în Turcia 
încă de pe timpul Caterinei a U-a, trata
tive având de scop reîntoarcerea acestor 
cazaci în Rusia, au avut de rezultat că 
guvernul rusesc a permis reîntoarcerea și 
stabilirea lor în regiunea fluviului Amur 
din Asia. Cazacii s’au învoit a se stabili 
acolo.

Pentru învățători. Călăuziți de expe
riența făcută cu metodul fonomimic în 
decurs de un lung șir do ani și încurajați 
de rezultatele ajunse cu această procedură 
metodică la instrucția cotitului și a scri
sului din cl. L învățătorii George B. Boieriu 
și George Godrea au scris cartea: vMe
todul fonomimic aplicat la învățarea ceti- 
tului și scrisului romănescu, menită să 
servească de călăuză la instrucția acestui 
obiect de învățământ. Cartea o pusă deja 
sub tipar și va apărea cel mult la sfârșitul 
lunci Aprilie a. c. având o extensiune de 
aproximativ 8 coaie de tipar, format mare, 
învățătorii, cari doresc să aibă această 
carte, să se adresezo la G. B. Boeritt di
rector .școlar în Viștea-dc-jos (Also-Vist), 
comitatul Făgăraș. Cei cari vor trimite 
prețul redus de 1 cor. 30 bani pănă cel 
mult în 20 Aprilie st. n. vor primi cartea 
francată îndată după apariție.

Economii nu se lasă trași pe sfoară 
Concurența invidioasă se folosește de ori 
și ee mijloc ca să facă pe economi să 
crează că sămânța de sfecle neîmpreg- 
nată este tot așa de bună ca și cea im
pregnată, care se capătă esclusiv în maga
zinele de semințe ale lui Edmund Mauțhner 
c. s. r. liferant. Singur economul e în 
stare să judece, care sămânță este mai 
bună, și dacă a cultivat numai odată să
mânța de sfecle impregnată, nu va mai 
folosi nici odată alta. Cu toate acestea 
concurența este atât de îndrăsneață, că ea 
se impune de sine.

Adunarea generală a 
băncii ,.Economul.

Cluj, 25 Martie 1908.
Onorată redacțiune 1 Astăzi și-a ținut 

institutul de credit și economii »Economul« 
din Cluj a douăzeci și doua adunare gene
rală ordinară în prezența unui număros 
public acționar. Prezidentul institutului în 
vorbirea de deschidere a adunării a remar
cat însemnatul progres ce l’a realizat in
stitutul în cursul anului premergător, con

tra tuturor veleităților, ce au bântuit lu
mea fi anciară. S’a observat o creștere nor
mală în toți rami' de operație și în special 
s’a constatat că la finea anului 1907, de
punerile spre fructificare s’au urcat la suma 
de 2V 7.402.430 37, eseontul de cambii la K. 
2.336 446’15, iar creditul de reescompt la 
K. 1.115.141.— și profitul net realizat după 
capitalul social vărsat deja în suma de K. 
352.737 86 s’a urcat la suma de Koroane 
45.668 38.

Raportul direcțiunii la propunerea ac
ționarului Dr. loan Oltean, considerându-se 
de cetit, s’a luat la cunoștin'ă unanim. A- 
semenea s’au primit, la propunerea acțio
narului Julian Marțian, unanim, bilanțul 
anului 1907 și propunerile pentru distri
buirea profitului net, conform cărora acțio
narii primesc o dividendă de 8°/b.

Se constată cu recunoștință că insti
tutul »Economul«, ca și în anii trecuii, dar 
în măsură mai intenzivă, a ținut și deastă- 
dată cont do instituțiile culturale și filan
tropice, pentru cari a votat următoarele 
sume: 1) Parochiei române gr.-cat pentru 
susținerea școalei române gr.-cat din Cluj 
(se va da anual și stabil) K. 2.200. 2) Fon
dului pentru zidirea bisericii gr-c. Cluj K. 
713’37. 3) Mesei studenților academici din 
Cluj K. 700. 4) Pentru acuirarea unui apa
rat de proiecțiune în preț do K. 800, rata 
I, K. 400. 5) Ajutorarea școalei române din 
Gilău K. 100. 6) Despărțământului Cluj al 
»Asociat iunii« K. 100. 7) Pentru spese de 
fondare la reuniuni pentru asigurarea vi
telor K. 200. 8) Ajutor preotului Ioan Pop 
din Giiău K. 100. 9) La dispoziția direc
ția nei K. 253’47. Total K. 4766.84.

In locul vacant, din direcțiune a fost 
ales cu unanimitate d-1 Dr. Victor Poruțiu, 
advocat în Cluj, iar comitetul de revizuire 
s’a ales asemenea, cu unanimitate, întreg 
pe un nou period de 3 ani din persoanele 
următoare: loan Butean, canonic în Ora- 
dea-Mare, loan Godolan, proprietar în Giu- 
latelec, Gavrilă Pop, paroch în Feleac, Iulian 
Marțian, directorul institutului »Mercur« 
din Năsăud, Simeon Pop, controlorul peni
tenciarului din Gherla, Iosif I.issai, conta- 
bil-șef al »Alb nei«, Sibiiu și Aurel C. 
Domșa, contabilul cassei centrale din Blaj.

Un Acționar present.

NECROLOG. Adânc întristați, vestim 
rudeniile și cunoscuți?, că mult iubita și 
îu veci neuitată noastră mamă, soacră și 
bunică, văd. Ecaterina Tordășianu n.Lupșa, 
după scurte dar grele suferințe, în al 76-lea 
an al etății și în al 45-lea al văduviei, și-a 

! împlinit cursul vieții pline de iubire și de 
suferință, astăzi, Miercuri, în 12 (25) Mar
tie c., la orele 6'/.2 seara, împărtășită fiind 
cu Sfintele Taine. Rămășițele pământești 
ale adormitei în Domnul se vor așeza spre 
vecinica odihnă, în 14 (27) Martie c., la 
orele 2% d. am. în cimiteriul bisericei 
gr. or. române din Ilia-mureșană. Fie-i ță
râna ușoară și memoria binecuvântată!

Ilia-Hiureșiaiui, în 12 (25) Martie 1908. 
Valeria m. Olariu, Pompiliu, Victor, Eugen, 
ca fiică și fii, loanichie Olariu, ginere. Ella 

■ Tordășianu, Eugenia Tordășianu, ca nurori. 
Mioara Viorica Tordășianu, ca nepoată.

Budapesta, 27 Martie. In dietă a avut 
loc eri o ședință furtunoasă. La deschide 
rea ședinței ia cuvântul deputatul Ludwig 
Merey, kossutist, și cere în numele parti
dului independent să se admită modificarea 
proiectului de revizuire a regulamentului 
în senzul admis și de. ministrul de interne, 
contele Andrassy. Deputatul Georg Nagy 
(disident), Bpune că revizuirea regulamen
tului în felul propus de guvern, constitue 
o rușine pentru parlamentul ungar (vio
lente aplauze).

Președintele chiamă pe orator la or
dine. Sigmund Rarkashasy cerc să se vo
teze propunerea lui Banffy asupra revizuirii 
regulamentului, ca fiind mai bună ca aceea 
a lui Emil Nagy. El mai cere ca în protocol 
să se provadă că nu se pot ține ședințe 
de noapte, decât în caz de obstrucție. Far
kashazy îndepărtându-se dela obiectul di
scuției are o mică discuție cu președintele, 
in timpul cât președintele vorbea, Farkas- 
hazy întrerupe. Pre-' Cdin iele îi retrage cu
vântul.

Urmează la cuvânt dep. Vasile Lu
caciu, care își începe discursul său astfel: 
Partidul naționalităților din parlament.(Mare 
zgomot. Kossutiștii strigă: nu există un 
astfel de partid!) VaBile Lucaciu: Partidul 
naționalităților din parlamentul ungar (zgo
mot conținu și repetat: nu există 1 Nu în
tre' uințați astfel de expresii!) Lucaciu re
petând cuvintele sale .zgomotul devine e- 
norm. Dep. Lucaciu cere ca modificarea 
adusă proectului de revizuire.» regulamen

tului să fie stilizată de o comisiune de 25 
de deputați.

Sigmund Farkashazy spuno că numai 
cu pumnul se poate vorbi în această ca
meră (mare zgomot). Președintele spune 
că dacă dânsul continuă pe acest ton s» 
va vedea silit să ia măsuri severe contra, 
lui (vii aplauze).

Deputatul Iuliu Maniu vorbește în 
chestiune de regulament, spune că preșe
dintele nu a avut dreptul să retragă cu
vântul lui Farkashazy și protestează cu 
energie contra purtării președintelui. Zol- 
tan Lengyel vorbește cerând să se pri
mească propunerea lui Farkashazy. In 
caz contrai' amenință, că va lua alte mă
suri. Ministrul de interne, contele Andrassy, 
spune, că maioritatea nu se va speria de 
amenințări și va lucra cum va crede de 
cuviință. Ședința se închide în mijlocul 
unui mare tumult.

Budapesta- 27 Martie. In ședința 
de eri au luat parte 17 deputați na
ționaliști. Partidul naționalităților u 
ținut eri seară conferență. S’au sta
bilit oratorii pentru ședințele viitoare 
și tactica în timpul desbaterilor spe
ciale. Partidul naționalităților va pro
pune o serie de modificări și se va 
opune din toată puterea în contra re- 
yizuireî.

Veneția, 21 Martie. Regele și mi
nistrul Titoni s’au dus eri pe bordul 
vasului „Hohenzollern“. Cei doi suve
rani, împreună cu Tittoni, Jenish și 
principele de Fttrstenberg, au vizitat 
apoi muzeurile Veneției. După amiazi 
regele a asistat la ceaiul oferit de 
suveranii Germaniei pe bordul „Ho- 
henzollern“ doamnelor din Veneția. 
Regele s’a despărțit apoi, cu o deo
sebită cordialitate de suveranii Ger
maniei și la ora 6 jum. a plecat la 
gară împreună cu Tittoni spre a se 
întoarce la Roma. Pe tot parcursul, 
mulțimea a aclamat eu entusiasm pa 
suverani.

Budapesta, 27 Marlie. Organul 
social-democrat „NepszavaM în numă
rul său de astăzi îndeamnă noul par
tid stâng din cameră, să se unească 
cu partidul naționalităților în lupta 
în contra proectului de vevizuire a 
regulamentului. Pentru a putea să 
facă obstrucție partidul stâng singur 
e prea slab. Articolul insistă asupra 
acestui fapt, spunând că altfel lupta 
dusă de partidul stâng nu esste de 
cât o comedie. Dacă dânsul vrea să 
dovedească bă luptă pentru interesele 
țării și că această luptă este serioasă, 
atunci să se unească cu partidul na
ționalităților șr să lupte împreună.

Viena, 27 Martie. Cancelarul Ger
maniei prințul Buelov, va sosi Dumi
nica viitoare la Viena pentru a vizita 
pe baronul Aehrenthal. La Viena 88= 
pregătește o primire solemnă cance
larului german. Se atribue mare în
semnata re politică acestei vizite.

Bibliografie.
V. Sadoveanu „Vremuri de Bejernie* 

2 cor.
Guy de Maupassant „Povestiri alesra 

trad oițe de M. Sadoveanu. 2 oor.
Octavian Goga „Poezii*. 1 oor.
Zaharie Bârsan „Poesii* 1 oor, 50.
Sandu (Alde») "Cărticica Plugarului* 

— 50 b«ni.
loan Adam : „Nftzainți“ povestiri și 

„Pe lângă vatâ“, pilde și glume țfirăne?'?. 
Ambele â 1.50 oor,

A apăru* >Legenda Funigeilor*, poem 
dramatic în trei acte de St. O. losif și D. 
Anghel. Prețui 1 Leu.

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

--- -------- --- -------——
Se capetă, pretvitixxca.exii •

Cremă
conservă

de dinți indispensabilă 
dinți curați, albiși sănătoși.
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Banca Națională a României.
W i t ta al i u £J e sumară.

1907 __ 1908
10 Martie. c t - 1 Febrnarie. | 8 Martie.

115.328,355 (81733355 Reser, metal, aur 9561191*^1
133595000 „ Trate aur 38535000| 132 436.108 132.146,918

1.229,311 Argint și diverse monede . 1.772,323 1 769 578
82.295,941 Portofoliu Român și străin. 75 363,137 73.059,857
80.443,137 ^jimpr. contra efec. publice 74907001 

„ „ „ în cont-corent 169977871 25 013,44.6 24 488,487
11.999,92-1 Fonduri publice............................. 11.999.924 11.999,92-1
L5 931,524 Efectele fondului de reservă 15.638,508 15 638,508
3.270,12 Efect, fond, de amort, imob și mater. 3 243.121 3 243 121
5.882.761 Lmobile............................................ 6 929 463 5 929 697

611,045 Mobilier și Mașini de Imprimerie . 643 205 643.205
339 974 Cheltueli de Administrațiune , 355 302 b 62,28< i

91 634,403 Depozite libere .... . . 104.944 184 1C4.881.134
— Conturi curente.............................. 4 086 661 7.090,411

20.743.687 Conturi de valori ....... 22 555 214 22 419.896
379 710,183

E3 a s i :
Capital............................................

403 980,596 403.673 "16

12.000 000 12.000.00', 12.000.000
22 697.129 Fond de rezervă............................. •24 574,391 24 574,391

3.343 012 Fondul amortis. imob. și material 3 603,940 3.603,94<
244.454,710 Bilete de Bancă în circulațiune . . 258 203 030 : 57 887,300

647,600 Dobânzi și beneficii diverse . . . 655,05 i 726,251
91.634 403 Depozite de retras......................... 101 944,184 104 881 13 4
4.933 329 Conturi curente.............................. — —

379.710 183 Scomptul 5%
S Dobânda 5'/«/.

403.9-0 596 41 *3.673,0 i 6

Rra=i«d Vârmegyp abspânja.

Sz. 2915-1908.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Brassd văros polgâri Lbzkorhâ- 

zânâl elOlăp&a folytân nieguresedett 
els6 măsodorvosi 6a a kinevezes foly- 
tâu esetleg meguresedP mâsodik mâ- 
sodorvosi ăllâsra pâlyăzatot birdetek.

Mindket ăbâ.8 javadalmazâsa 1600 
kor. fizetăs, szabad lakâa, 24 urmă
tor tuzelOfa 6s 36 liter peti6leum.

Az 1876 6vi XlV.tc. 63 § âban 
e’țjirt kepesitbst igazold okmânyok- 
kal felszerelt szabălyszoru folyamod- 
vânyok folyo 6vl âprllis ho 25 ig adan- 
dok be Bra9s6 vărmetzye alispâni 
hivatalhoz. K6s6bb behike?f-tt pâlyâ 
zatok figyeleirbe vetetni nem foguak.

Biased, 1908 mârcius h6 18-ân.
Jekelius Ago^t, s- k.

(97,2—2.) alUpâu.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Dîd 27 Martie '908

«Csura 
său 

-răutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor 1 «•

1 H. L. Grâul cel mai frumos. 20
w Grâu mijlociu . . . 18 -
p Grâu mai slab . . . 17 — •

Grâu amestecat 18 — ’
Săcară frumdsă. . . 15 —

91 Săcară mijlociă. . . 14 40
j» Orz frumos .... 3 80
• Orz mijlociu . . . 8 — ;

Ovăs frumos. . . . 6 40
B Ovăs mijlociu . . . 6 — i
B Cucuruz .................... 9 20 *
n Mă'aiu (meiu) . . 16 i

l
Jd8zăre........................ 13
Linte........................ 26 — :

n Fasole........................ 11 — ;
Sămânță de in . . . 20
Sămânță de cânepă . 15 — ;
Cartofi......................... 2 —
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită , . 1 16
B Carne de porc . . 1 16

Carne de berbece. . — —
100 kil. Său de vită prospăt 40 —

Său de vită top t 62 -

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș

-----  modern insta’at-----  afară

-Tipografia șl Librăria" 
Â. MUUEȘIANtT, Brațov 

•.n pot procura unnatârele cărți
(La. cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe >îingi portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
reomnandație.) 

Scrieri literare pentru popor.
„Carnetul JRoșu", o interesantă no 

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo
șul. Prețul ou posfa....................—.50 b.

„Caractere morale, esemple și sen
in țe culese din istoriile și literaturile po-. 
parelor vechi și moderne" de loan Popea. 
Prețul cor.' 2.— b. (cu posta cor. 2.40 b.)

Cugete și considerafluni diu es- 
periența vieții lui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scdse diu pățania 
vieții. . . Prețul 20 b. (cu posta 24 b.)

Novele de SienJcitwice: „Natură și 
vieță", „Sluga veche- și „Ianco musioan- 
tui." Traducere de 1. C. Panfii; o broșură 
da 192 pag. Prețul 80 bani-f-5 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po- 
vesuri istorice scrisă în versuri, de Antanta 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din viâța 
preoților de (i. Sima Prețul 60 b. 6 bani 
porto.)

Poesii de R. V. Biitieesou. Prețu 
er* la început 2 cor. 40b., acum numai 
eor 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin .și zimbire, poesii și prost 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Balade poporale de Avram (Jonwa 
cs'î .or. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 

România 3 lei 20 b.
Rumânii Suaelenî. Căușele decadențe

lor economice și mijlboele de îndreptare, 
i lisertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
tins n bani porto.

Lilice (lela Piuit, poesii macedo
nene originale și daco-române de P. Vulctn. 
or. 2 (pl. porto 10 b.)

A. O. Maior „Biblioteca copiilor* 
Vni. 1. a apărut în editura „Luoâfărului" 
ou o poveste inedită scrisă anume pentru 
aewstvolum de Garmen Sylva, cu nurnfirdse 
i ustrațiunî, costă 1 cor. 60 bani plus 10 
nani porto.

„Biblioteca copiilor" vol. II. de A. 
O. Maior oucuprinsul următor:

Moș-Crăciun, Iertarea, Cățelul nea
stâmpărat, Crin, Floare dalbă, Moș-Stau, 
iîinciuna, Să-ți fie de învățătură, Ion«ș, 
Ar.ciul, Boieria lui Vasile și Berzele. A. 
..castă oarte scrisă în un Luib«gia frumos 
pe 118 pagini hârtie fină este un potrivit 
dar de Crăciun peutru copii. Costă cor. 
IdîO plus 20 bani porto.

„Biblioteca pentru copii și tineri
me" vol. III 1 cor.

„Foiletoane" de Slelian Russu cu 
cuprinsul minator: „O bucurie de Paști", 
„La mănăstirea 9inaia„, „Cad Frunzele8, 
„Căpitanul Iosu“, „La Hunedoara", „0 
povestire", „Lângă Somes", La Castelul lui 
1 an Huniade Corvin". Format Ootav mare 
pe 7o pagina prețul 1 cor. plus 10 bani 
porto.

Sofia Nădejde „Robia banului" ro

man 361 păzite, prețul 2 cor. plus 30 
bani porto.
„Valuri alinate3, traduce de Coșbim, după 
Carmen Syiva. Cor. 1'50 plus 20 b. porto.

„Năvăliri barbare", nuvelă de L. Bol- 
caș. Prețul 1 cordnă, plus 10 bani porto.

N. Iorga „Lupta pentru limba ro- 
mânâscă*1, care conține acte și lămuriri 
privitdre ia fapte din Martie 11)06 săvîrșite 
în B jcuresci. Prețul 1 cor.pl. 10 b. porto.

„Scrisori și inscripții Ardelene 
si maramureșene" de N lorga, prufe or 
universitar. Format cuart mare hătt'e fini 
po 533 pagini Prețul cor. 3.60 bani plus 
30 bani po-. to.

De renuniitul povestitor Sadoveattu. 
„Mormântul unui copil*. Ccnține urmă
toarele povestiri: Mormântul unui copil. 
Păcat boeresc, Tu nai iubit; In noap
tea anului nou, O povestire de sărbători. 
Strajerul, Cel întâi, Plopul, Puști 3. For
mat o-tav pe 233 pagini. Prețul 2 eor. 
plus 10 b ni porto.

Poesii de Pictor Ihnlescit.
Prețui cor. l.rO

Etimologia 1 mbei române de Dr, 
Sertil Puscariu. Prețul cor. 7.20

VSfl.A HERTSCU

FOIOPLASTICUM 
Panorama Konig 

e3te cea mai frumoasă priveliște din lume. 
In fis-care ii deschisă dela 2 oare după 

prânz pană la 10 oare seara.

Programa dela 21—28 Martie de văzut: 
PARIS 

și întâmplările din acest oraș.

Prețurile: de persoană 40 bani. Copii ți 
militari 20 bani. Societate de 6 per
soane 2 coroane.

iul, firmă do mulți ani recunoscuta ca prima 
și foarte solidă:

Prima Pepinerie cu vite nobilitate
de pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal].
Cereți Catalogul prețurilor!

Catalogul conține s risori de recunoș
tință din toate părțile țC*>e-. Fiecare pro
prietar de vii s-< poate convinge, înainte 
de a o manii > de oliditatea 6rinei a- 
drrsânda-se verbal sau în s ris la vreo 

persoană cunoscută.
13012,46—47.]

A/7

Să nu se

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de
3 ACID CARBONIC S 

natural, chemic foarte curat flifd
din izvoarele ou acid carbonic din Băhe dela 
Bozi*ș r^nrrnite în toată lumea rentru fabri
carea de apă gazoasa, cârciumarilor, 

și alto scopuri industriale.
c oh i m h o cu acid OBrbonîc preparat avmiiiuc artificial si puțin spornio.

Servieta demn de încredere șl eonscicnțioH 

Apă minerală șî apă vindecătoare 
în sticle de ’/t ?i ‘A I'ke.

Cu succes miraculos la suferințe de Inimă, rinichi și bășică.
Apă de masă de rangul întâiul!

Informații se dau cu plăcere din partea
Mu*chong’s Kolilessăure-Werke und 

Mineraiwassef Vereandt in i- uziasfurdo.
telegramelor: MITSCHQVQ BUZliSFUKOb. Inter. Teltf.

—- Se caută representanti locetli atili.

&
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Acest stabiliment este proveni cu cele mai 
bune ihijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta orbe© Vi 
Comande cu promptitudine și acurateța, precum:.| 

Î^FR^ATE ARTISTICE
îsr Aua, AV.SIWT și colori.

CAHȚl I) S SCIINȚĂ, 

LÎTEKA.TUR1 ȘI DIDACTICL

sTuâk.rrxT'X’E.

TO PUDICE.
BÎliETE DE VI8IT.4

JJJJEBIT3S FOJiMATE. 

prcgrămFelesakte. 
BILETE DE LOflODhl ȘI DE SffBTl 

DUPĂ DOttlNȚĂ Șt ÎN COI.ORÎ.

ANIJÂlp! S€S.

Comandele eventuale 
tipografiei. Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
gini, îndărSpt în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MffiSȘIANV, Brașov.

g 
s

L

«■: <-
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

RESISTRE fi 
pentru tute speciile ds serviciun.

Comptwri) J diese. 
Clrcidare., Ser 'soil 

SoU/V<2-vS. in lolâ inăziriua-

TAW®
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PEETUin-CUREHȚE ȘI DIVERSE 
EîLBTE DE lO0M£KTAÎU. 
se primesc -în biuroul

r

Ci


