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Prima votare asupra revizuirei.
știrile cele 
despre de- 

camerei un-

După cum ne spun 
mai nouă, ce ie primim 
Cursul ședinței de eri a 
gare, majoritatea a reușit să voteze 
capitolul întâiu al propunerii de re
vizuire. Opozițiunea afirmă, și de si
gur cu drept, că președintele s’a fo
losit de apucături contrare regula
mentului. Egal. Succesul le îndrep- 
tează și le face bune toate.

Obstrucția tehnică, paralelă a di 
sidenților ți a naționaliștilor, pare că 
în momentul deciziv al votărei n’a 
mai reagat așa ca mai înainte. Acea
sta se poate zice mai vârtos despre 
disidenți, cari au voit să salveze nu
mai onoarea drapelului lor, ferindu-se 
chiar și în momentul extrem al votărei 
de a lăsa să se creadă, că ei ar face 
cumva cauză comună cu membrii clu
bului naționalist.

Când s’a început votarea, pentru 
ea să fie nominală, trebuia s’o ceară | du-se spre Lucaciu îi 
cel puțin 20 de deputați. Dar nici di
sidenții din stânga 48 istă, nici națio
naliștii n’au putut să adune, fiecare 
din sânul său, 20 de subscrieri pen
tru scopul acesta. Laolaltă ar fi avut 
și 30, dar Doamne ferește ca 
denții unguri să voiască a scrie 
hârtie împreună cu naționaliștii, 
urmarea a fost, că s’a votat 
sculare.

Majoritatea s’a folosit și de 
eătura, care ia succes, ca să propună 
să se voteze deodată toate amanda- 
mentele, ce s’au făcut din sânul ei 
fa propunerea de revizuire a lui Emil 
Nagy. Această tactică a propus’o de
putatul Eitner. La votare s’a cerut 
numai să se ridice cei ce sunt pentru 
propunerea lui Eitner, cu a căreia pri-

■ nu căzut toate contra-propune- 
opoziției paralele.
Naționaliștii an purtat o luptă 
hotărâtă, fiindcă au fost mai sin- 
în ceeace apărau, dar aveau con

vingerea, că luptă numai ca să sal
veze onoarea clubului. Au luat parte 
hi discuție deputății Maniu, Damian, 
Lucaciu, Vlad, Pop, Hodza și Ivanka.

disi- 
pe o 
Deci 
prin 

apu-

mi.' e 
File <

mai 
ceri

FOILETONUL «GAZ. TRANS.?
v "V > -'iV :iv * x >.x' xx>; .vanvwwxvjxx xxxx'.'.x'

Demagogic criminală.
De Aurel C. Popovici.

Ori cum am judeca relațiile interna
ționale în cari trăiește neamul românesc, 
sunt o seamă de cestiuni cari ne privesc 
deopotrivă pe toți Românii. Intre acestea 
în prima linie e cultura noastră națională. 
Dar cultura unei națiuni nu e o abstracție 
metafizică. Ea este un rezultat, dar este 
și o cauză a politicei Și viceversa. Nu ne 
pot fi deci indiferente îndrumări politice, 
cari pot compromito cultura noastră, cari 
pot primejdui întreg viitorul neamului 
nostru. De fapt însă ne găsim azi cu toții 
în fața unor începuturi de ispite politico, 
cari pot avea consecințe grave pentru Ro
mân imea întreagă. Vorbă mare. Știu. Dar 
nu do azi sau de eri îmi dau seamă de 
gravitatea situațiunii noastre. Și nu într’un j 
articol de revistă se poate spune tot ce 
trebue spus. Dar un nou simptom mă con- I 
strângo să vorbesc acum. Mai ales că ol 
s’a ivit în Ardeal, și ne arată că conta
giunea ideologică-demagogică începe a 
face victime și acolo. Și acolo, izbucnirea 
proximului demagogic ar fi un dezastru. 
Nu numai pentru noi, cei de peste munți,

Lucaciu a făcut o propunere de amâ
nare, care a fost respinsă de majori
tate. Disidenții nici ri’au fost toți pe 
teren și se vede, că intențiunea li-a 
fost numai să marcheze rezistența lor. 
Iar încât pentru poziția lor delicată 
alături cu naționaliștii au tălmăcit’o 
destul de elocvent Farkashazy escla- 
mând ; „E rușine ca libertatea cuvân
tului în parlamentul Ungariei să o 
apere Românii alături cu noi".

Încolo nu s’a mai întâmplat ni
mic deosebit în ședința de eri afară 
de scena produsă printr’o erupțiune 
pătimașă a „nobilelui" vice-preșe- 
dinte Rakovsky. A afirmat adecă Ra
kovsky, că deputății naționaliști pre
zentă lucrurile în lumină falsă, când 
combat procederea președinților și 
că vor să submineze vaza acestora. 
Maniu a protestat contra acestor cu
vinte. Atunci V, Lucaciu l’a întrerupt 
strigând : „e o calomnie ce a zis 
Rakovsky". Eară Rakovsky răstin- 

zice : Am să 
te pălmuiesc I (Mare și îndelungat 
sgomot s’a produs în urma aceasta).

A • i .

I A mai fost un moment caracte
ristici, când deputatul Ivanka, fiind 
vorba de respectul, ce se dă preșe
dinților parlamentului englez, a ex
clamat : 
sinstea și respectul de care se bu
cură". La aceste cuvinte, primite cu

„Da! fiindcă ei și merită

cură". La aceste cuvinte, primite cu 
I sgomot, Rakovszky a isbucnit iarăși 
■ înfuriat, că deputății naționaliști sub-

I
mină vaza pieședinților. Ivanka i-a re
plicat spuindu-i, că vaza aceasta o 
submină, cei ce, ca Rakovszky, nu 
știu decât să amenințe cu palmă.

Vedem că deputății naționaliști 
știu să mânuiască azi și obstrucția 
mai bine încă ca disidenții koșutiști. 
Ei au dus lupta contra revizuirei 
destul de frumos pănă acum și s’au 
făcut apărătorii libertății cuvântului și 
ai parlamentarismului.

Dacă însă câștigul moral, ce re- 
sultă de aici, poate să covârșască pa
guba morală, ce o pricinuește conti
nua umilire, căreia sunt supuși — 
este o altă întrebare.

ci pentru întreaga familie românească. E 
vorba de încercări deocamdată teoretice de 
a despărți țărănimea românească de clasa 
ei conducătoare de acolo, de a înlocui 
lupta dintre Români și Unguri cu o luptă ■ 
înverșunată dintre Români și Români. Cu 
o luptă fatalmente sălbatecă și neîmpăcată, 
Cu o luptă pe viață și pe moarte între 
fiii accluiaș popor. Firește, e vorba mai 
ales de un articol al unei reviste din Ar
dea], de o apariție cam izolată. Și nu mă 
mir dacă se găsesc și oameni cari cred 
că nu trebue «să facem caz? din el, că 
autorul «nu merită« o discuțiune serioasă, 
că nime.ji nu se ia după asemenea «exer
ciții de stila. Apoi nu ! Sistemul lui „lasău 
a! tăcerii distinse, al «ignorării? e sistemul 
omului care nu știe prețui libertatea cu
vântului, care nu știe că această libertate 
implică și datorii, îndeosebi datoria de a 
releva ideile greșite. Neapărat, autocrația 
o fi putând să tacă, pentru că ea nu se 
dă în lături a reprima cu forța agitații 
ce i-se par periculoase. Dar cei ee sunt 
pentru libertatea discuțiunii, comit. o ne
iertată greșală dacă stau imposibili și răs
pund cu un suveran dispreț, când adver
sarii ideilor lor le atacă, le slăbesc, le 
surpă;

Oameni pricepuți și înțelepți în Apu
sul Europei consideră agitațiile socialiste

La jubileul „Gazetei".
-• GojOCna, 18(31) Martie. — Din 

incidentul dorit al serbării Jubileului 
de 70 ani a ivirei „Gazetei" noastre 
pe orizontul întunecat de atunci, pri
mește și dela mine ca dela vechiul 
și neîntreruptul abonent și dela Clerul 
meu tractual sincerile noastre felici
tări la anul jubilar.

Dela sf Altare nu vom înceta a 
ne ruga lui Dumnezeu pentru înde
lunga viață și sănătate a d. Director 
și a colaboratorilor săi, ca să ajungă 
întru fericire și anul centenar.

„Gazeta" să înflorească și să fie 
farul luminător al națiunei noastre ca 
și până acuma !

loan Hățieganu, 
Protopop gr. cat.

VeStem, 18 (31) Martie. — Apa
riția „Grzetei" cotidiane, am salutat’o 
cu motto: Omnia si perdas, famam 
servare memento, hanc si perdideris, 
postea nullus eris, omnia si perdas, 
te solum perdere noii- — Ovidiu.

La jubileul de 7 decenii mai 
adaug: „si recte vivas, non cures 
verba maiorum“. — Cato.

înainte cu Dumnezeu !
loan Papiu. 

paroch, vechiu cetitoriu.

Blajul-de-SUS, 17 (30) Martie. — 
Doresc ca „Gazeta Transilvaniei" să 
ajungă a serba încă alte multe, multe 
jubilee, spre binele și prosperarea nea
mului.

George Șo/ca, 
teolog abs-, învăț.

Sebe»uMedos, Ianuarie a. c. — 
Rog pe bunul Dumnezeu să vă dă
ruiască puteri îndoite și tărie sufle
tească spre a putea lucra și mai de
parte cu aceeași dragoste ca și până 
acuma pentru apărarea și înaintarea 
în cultură a întreg neamului româ
nesc. Trăiască „Gazeta Transilvaniei!“

Toma Doicanu,
'  par, gr. or.

și anarhiste, cu drept cuvânt, ca semne 
de disoluție a societății europene. Dar s’ar 
fi desvoltat oare acolo lucrurile așa de
parte. dacă susținătorii ordinei sociale nu 
ar fi stat cu mânile în sân? Dacă din 
timp și-ar fi îndeplinit datoria cetățenească 
de a înfrânge cu argumentele experien
țelor istorice și politice irecuzabile faimoa
sele construcții utopice ale celor cu idei 
de geometrie în cestiuni sociale și în iadul 
patimelor omenești? Adevărul e că pu
blicistica «burgheză?, la început ca și as
tăzi, s’a mărginit la o politică electorală, 
la o echilibristică parlamentară, la articole 
și informații pe gustul mulțimii, și a 
ocolit, precum ocolește și astăzi, orice 
luptă sistematică de idei, de argumente, 
de convingeri. Dar chiar în România, cari 
ziare și cari reviste au -dus o asemenea 
luptă în contra nenumăratelor organe, de 
publicitate, din trecut și din prezent, cari 
au agitat și agită sistematic mințile, hră- 
nindu-le de zeci de ani cu așa numitele 
«idei înainteCine știe măcar de pro
paganda anarchistă din România? De d-1 
Moșoiu ? De «Revista idealistă? care apare 
de vre-o 15 ani? Și de multe altele? Nu-i 
de ajuns că oamenii cu putere de jude
cată și în curent cu științele politice sunt 
convinși, că ideile acestea sunt inepții și 
în acelaș timp primejdii mari pentru exis

Ghiciud, (Câmpia Ardealului) Ia
nuarie a. c. — Vă doresc, ca sub 
conducerea d-lui Dr. A. Mureșianu. 
s’ajungă mama „Gazeta" jubileu! de 
o sută de ani.

Vaier Russu,
preot gr. cat.

Mavrodin (România), 15 (28) Mar
tie. — Mă asociez din suflet la ser
barea aniversării a șaptezecea a ace
stui Jurnal. Venerez memoria înteme
ietorilor ca : G. Barițiu, Iacob Mure
șianu, Andreiu Mureșianu și colabora
torilor, care au lucrat la acest jurnal, 
luminând cu ideile și scrierile lor 
atâtea generații de Români.... Vene
rez memoria Marelui Bard Național, 
Andreiu Mureșianu. Doresc din inimă 
viață lungă d-lui Doctor Aurel Mu 
reșianu și actualilor colaboratori spre 
a lupta înainte pentru sfânta cauză 
a Românismului.

G. /. Btegeanu.
comptabil.

Reformele în Macedonia. Din vtena 
se anunță, că răspunsul Anstro-Ungariei 
la propuneroa lui Grey a lost trimis la 
Londra. Agenția »Reuter« anunțase că 
Anglia nu a primit încă de la vre-o pu
tere un răspuns la propunerea sa asupra 
reformelor în Macedonia. Austro-Ungaria 
și Rusia sunt acele puteri, cari trebue să 
răspundă mai întâiă Ia propunerea Angliei, 
ele fiind mai interesate în cauză. Dupăce 
se va cunoaște răspunsul lor, se vor pro
nunța și celelalte puteri. Din răspunsul 
Austro-Ungariei nu se cunoaște încă ni
mic, dar este cu siguranță nefavorabil pro
iectului lui Grey. Guvernul englez, precum 
se vede din comunicatul Agen iei «Reu
ters, a declarat oficios, că el nu se ali
pește necondiționat de. proectul său, Ceea
ce înseamnă că Anglia lasă porți doschise 
și pentru propunerile altor puteri, propu
neri cari sunt în concordanță cu proectul 
lui Grey. Din această cauză se speră, că pu
terile europene vor ajunge la un acord 
deplin în chestiunea relormelor în Mace
donia.

Secțiunile Camerei române au admis 
eri proiectul de lege asupra trusturilor, 
depus de d-1 ministru de justiție Toma 
Stelian.

tența națiunilor. Asemenea idei trebue sc 
combătute, nu disprețuite.

In ziua de azi când toate aberațiile 
se pot tipări și răspândi, când libertatea 
presei a ajuns a fi sinonimă cu licența și 
democrația cu demagogia, când cel din 
urmă analfabet și șarlatan politic își poate 
permite luxul de a seduce massele, spirite 
plăpânde și vanități omenești ușor ajung 
sub robia sofismelor sclipitoare, a adevă
rurilor «integrale?, a lozincelor de bâlciu. 
desastroase pertru orice popor, pentru 
orice cultură.

Ungurii lucrează cu deplină desfă
șurare de forțe la îngenunchearea noastră; 
domnii Thorotzkay, Okolicsănyi și alții 
insultă în delegațiunea lor România, zile 
de-arândul; Rusia dispune joncțiunea căilor 
ferate române cu porturi adriatice punând 
chestia împărțirii «sferelor de putere? în 
Orient, iar noi ? Noi stăm și ne uităm 
cum tineri înjobenați, în ghete de lac și 
ciorapi de mătâsă răscolesc vulcanul pati
melor țărănești în contra clasei «domnilor 
de români în Transilvania și a întregii 
pături conducătoare din România, caii azi 
sunt cu toții «boeri?, »albăstrime«, spui de 
năpârcă?. O luptă fratricidă abia potolită 
în România, dar numai cu retorica de foc 
a lui Krupp, în loc de a deștepta un oh-
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Memorial patriarhatului cătra puteri.
Din Constantinopol se anunță, că un me
moriu a fost remis marilor puteri de pa- 
triarchat cerând intervențiunea lor, pentru 
ca mitropoliții gred să se poată întoarce 
la posturile lor în Bulgaria, cerând să se 
restitue averile eclesiastice și comunale 
sechestrate, aprobarea dreptului de a avea 
școli și biserici, observarea tratatelor in
ternaționale pentru protecțiunea Grecilor 
din Bulgaria și o dreaptăîndemnitate pen
tru comunele și persoanele lezate de Bulgari.

Din comisiunea budgetară austriacă.
Comisiunea budgetară austriacă dis

cută de Sâmbăta trecută budgetul minis
terului de justiție. Ceea ce mai ales for
mează subiectul dezbaterilor este Gestiu
nea limbilor întrebuințate în Boemia în 
'justiție și aceasta din cauză, că de câtă-va 
vreme câte-va tribunale germane au re
fuzat să primească plângeri ce li s’au 
adresat în limba cehă.

In ședința de alaltăeri a comisiunei 
președintele consiliului, baronul Beck a 
declarat că starea de nesiguranță în ceea 
eo privește limba de întrebuințat în fața 
instanțelor judecătorești din Bohemia a 
devenit insuportabilă nu numai pentru 
ambele partide politice, dar amenință să de
vină un pericol pentru prestigiul justiției 
și adminisirațiunei.

Ministrul declară că este convins 
că actuala stare de lucruri nu poate dis
pare, decât prin întocmirea unui regula
ment onergic în cestiunoa limbei de în
trebuințat în fața instanțeloi’ judiciare.

Guvernul va întocmi deci un proect 
pentru limba de utilizat la toate autori
tățile din Bohemia și se va. sili a pregăti 
terenul pentru a asigura discuțiunea ur
gentă și repedea votarea a acestui proect.

Prima condițiune pentru a ajunge 
la acest rezultat este, ca toți factorii in
teresați să mențină statul quo și minis
trul președinte face pentru aceasta apel 
la toate partidele de a sprijini sforțările 
guvernului exprimându-și convingerea, că 
dacă toți se vor inspira din sentimente 
de justiție și echitate se va ajunge a 
tranșa această cestiune atât de importantă 
și grea.

Ședința a fost apoi ridicată, pentru 
ca partidele să poată avea vreme să 
delibereze asupra celor anunțate de baro
nul Beck.

Vești din București.
București, 20 Martie v. 1908.

După-co aproape o săptămână Ca
mera a fost preocupată și agitată de 
cestiunea Teatrului Național, care s’a re
zolvi! după dorința opiniei publice; acum 
ea lucrează în liniște la îndeplinirea operei 
de reforme ce ie are în program.

Casa Rurală, după ce a trecut prin 
desbaterile Camerei deputaților, este acum 
obiectul discuțiunilor în Senat, unde atât, 
de membrii majorității cât și de opoziție 
se aduc lămuriri și propuneri folositoare, 
împotriva d-lui C. C. Arion, care ține se 
pare să facă mai mult opoziție, se ridică 
d. Sturza, primul-ministru și apără carac
terul mixt al Casei Rurale, de bancă, co
mercială și instituție de stat, apăiă de în
vinuirile nedrepte și reacționare alo d-lui 
Arion cooperativele sătești cari, nu nu

ștesc sentiment de răspundere, o groază 
de agitații criminale și durere de soarta 
acestui neam, lasă nepăsători și reci pe 
unii tocmai dintre aceia cari declamă mai 
strident pn tema poporului, «a țăranilor*.  
Alai mult. In loc de a eontribui și ei la 
liniștirea spiritelor, la o generală revenire 
în fire, la un examen serios și obiectiv al 
stării reale. în loc de a trage vre-o învă
țătură din asemenea experiențe, plătite cu 
atâta mar de sânge românesc, «țărăniști*  
do cănțărie trag clopotele în dungă și 
amenință să bage zizanio și vrajbă oarbă 
pănă și în rândurile noastre ale Româ
nilor de peste munți, ba chiar și între noi 
și între cei’de aici din România.

Pe vremea răscoalelor din primăvara 
trecută, veniseră și reporteri români de 
peste Carpați să-și ia informații «•exacte*  
la fața locului. Unul dintre di începu să 
alarmeze tot Ardealul prin rapoartele lui 
cari purtau titluri ca acestea: «Craiovaîn 
flacări«. «Țăranii asediază Bucureștii*  ș. a. 
—- Era un băiat tânăr, fără cultură poli
tică, liră experiență, dar «țărănist*  înfocat 
și impresionabil. Cetise «depeșiles fabri
cate în birourile unor ziare «de tiraj*  din 
București și, fără nici un control, lo de
peșă și el ziarului său care, firește, a re
gretat apoi foarte mult că dase crezământ. 
trimisului său special. Acesta însă se mo
lipsise atât de mult din cauza răscolaț-iior,

mai Ia noi, dar în toate țările sunt un 
factor economic însemnat pentrui popor. 
D-sa apoi nu pferde prilejul de a vorbi 
din nou împotriva advocaților.

Cam de lungă vreme nu s’amaî scris 
în rubrica asta nimic despre eârciumarii 
din țară. Se credea că acțiunea ior e 
moartă după-ce legea pentru monopolul 
vânzării băuturilor spirtoase s'a votat de 
Camere. Dar nu ; oamenii după ce s’au 
pornit nu se pot opri tocmai deodată, ci 
cu încetul. Mai stai două, trei săptămâni 
și-i mai tragi o întrunire, pe urmă după 
o lună alta, o lași apoi la două luni pănă 
când apoi te lași de tot. Ca și cu tutunul: 
fumezi tot mai puțin pănă când ai ajuns 
la o țigară pe zi sau ca și cu băutura, 
deși cu asta e mai greu...

Dumineca trecută societatea sau liga 
cârciutnarilor (mai curând »liga«, pentru 
că este și o ligă antialcoolică) și-a sfințit 
drapelul după ce și-a ales un naș dintre 
deputății, cari s’au încumetat să apere 
cauza țuicei și a basamacului în Parlament.; 
La ieșirea din biserică societatea, care era 
plină de entusiasm (omul pleacă cu chel 
dela ori-ce botez) a vrut să facă o fărâmă 
de manifestație, dar poliția haină le-a 
creat «incidente*.

La Eforie apoi s’a vorbit de relele, 
pe cari le aduce breslei cârciumarilor noua 
lege (se înțelege că legiuitorul nu putea 
să fericească prin această lege pe cârciu- 
mar. Trebuia să se ocupe de alții) care dă 
drept administrației de a se amesteca in 
negoțul lor (!) «Dar, urmează un orator 
(un orator de forță) doctorii în Cameră 
au spus eă noi suntem otrăvitorii publi
cului. Noi n’avem reprezentanți în parla
ment, cari să ne apere, deși noi suntem 
marea masă a alegătorilor*  (11)

i

V

Zilele trecute a fost la Teatrul Na
țional instalarea d-lui Eompiliu Eliacle, nou] 
director, în locul,d-lui Davila. Ați luat 
parte toți membrii societari ai teatrului 
și mai mulți artiști. Din partea ministeru
lui d. Adameseu, inspectorul învățămân
tului primar. Fostul director a prezentat 
întreg personalul teatrului noului director, 
care printr’o frumoasă cuvântare, a mul
țumit d-lui Davila, i-a adus laude pentru 
activitatea sa în fruntea teatrelor, apoi 
și-a arătat în linii generale principiile sale. 
în conducerea teatrelor din țară și în spe
cial a Teatrului Național.

Un semn al modului, cum își va în- 
■ deplini d. Eliado rolul în fruntea teatrelor^ 
' este și o circulară dată tuturor șefilor de 
i poliții din țară, prin care aduce la cunoș- 
i tintă că nici un spectacol nu va putea 

1 avea loc fără prealabila autorizare a Di- 
Irecției Teatrelor.

Un alt act este rechemarea tuturor 
artiștilor do seamă plecați îu timpul și 
din pricina, fostului director; între aceștia 
este și Liciu, care după co-și arată toată 

: încrederea în noul director anunță, că-și 
pune serviciile sale la disp.oziția noului di
rector »în ori-ce condiții.*

Având în vedere aglomerația ce se 
produce de obiceiu în gările Capitalei la 
cumpărarea biletelor de călătorie, Direcția 
căilor ferate anunță publicul că va înființa 
în centrul Capitalei un birou permanent 
pentru vânzaroa biletelor pentru ori-ce 
gafă din cuprinsuk țării. Această măsură

încât spunea în gura mare că »n’are să 
fie pace în Romania pănă ce guvernul și 
administrația țării n’au să fie alcătuite 
din țăranii. Gam așa sunt tipurile men
tale ale mai tuturor celor ce se inspiră 
do idealurile «republicelor proletare*  sau I 
ale monarcliiilor țărăniste. Tot oameni i 
pentru cari și prin cari invenția tiparului j 
devine o nenorocire Aceștia își fac «cui-! 
tură politică« din gazete, din foiletoane, j 
din broșuri incendiare cari la rândul lor I 
nu fac decât popularizează pe Fourier, pe j 
Karl Marx, pe- Krapotkin, pe Max Stirner ! 
ș. a. Scrierile acestora sunt greoaie și . 
confuse. Ale ;lui Marx aveau chiar pre- I 
tenția — prin confuziunea ce domnește în 1 
ele — *de  a fi întemeiat un socialism I 
«științific*  1 Mulți cred și astăzi în aceasta • 
absurditate. Filosofi și aavanți de frunte ! 
între cari Spencer, Roscher, Paul Loroy-i 
Beaulieu, Gustave Le Bon, Flint. Faguet, j 
chiar Sombart, și mulți alții au nimicit | 
de mult și definitiv această ridicolă le- j 
gendă. însuși socialistul Heinrich Bern- j 
stein, plagiând unele părți din Leroy-Beau- I 
lieu, după cum i-adovedit’o însuși Kautsky, i 
— a arătat eă socialismul «științific*  ai i 
lui Marx e o eouStrucție do sofisme. In- i 
zadar.

Căci agitatorii nu se preocupă și nici 
idee nu au de «renta pământului*  a lui 
Ricardo, de teoriile lui Marx despre »piu.s-

este de un mare folos și ușurință publică 
în Bucuraști ca în ori-ce oraș mare.

V.

Două culturi.
Cultura, domnilor M cultul® țăranilor.

Sub titlul acesta a apărut. în revista „Ltt- 
coa£ărul“ din Sibiira în numărul dela. 15 Febcuarie 
a. &. un articol inai lung scris <fo d-l Oct. C. Tăs- 
lăuanu, cu care s’au ocupat încâtva. ziarolo- și re
vistele noastre de aici și de dincolo. Noi ne-am 
rozervat pe mai târziu a ne ocupa de tema ce a 
fost adusă in discuția. Acum vedem că discută și 
d-l Aurel C. Popoviciu într’un articol ce-!l publică 
in „Convorbiri Literaro" cestiunea sulevată Dând 
ta foileton acest articol, am aflat de bine, pentru 
mai buna înțelegere a cetitorilor noștri, a repro
duce acea parte a articolului din „Lneoafărwl" 
care vorbește de diforențiarea culturei aici la noi. 
lată ce serie numita revistă:

Deosebirea între tendințele mai noui 
și .cele ale latiniștilor e, că acelea nu lo
veau așa adânc’ în interesele poporului; 
acesta nu era așa do exploatat cum e as
tăzi de pătura cultă, care e tot mai bră- 
pareță și mai doritoare să adune cât mai 
mult pentru urmași în domnie.

In curs de două veacuri prin urmare 
și poporul nostru de țărani s’a deferențiat 
în două clase : cea a domnilor și cea a 
țăranilor.

Avem deci și la noi două culturi: 
cea a domnilor -internațională, și cea a 
țăranilor națională.

Ni-se va răspunde poate că cultura 
domnilor români dela noi o mai națională 
ca a celor din România.

E o aparență, caro înșală. Vom avea 
prilej altădată să arătăm în ce consistă 
naționalitatea acestei culturi a domnilor 
noștri.

De astă dată afirmăm numai eă cul
tura domnilor no-tri e străină. Cei mai 
mulți indivizi din aceasta pătură s'att, 
adaptat întru toate, mediului social strain, 
'în. care și-au făcut educația.

Poporul nostru de țărani, care în 
privința culturii a făcut progrese dispa- 
rente, astăzi are deci să supoarte balastul 
unei domnii, naționale; E un balast fiindcă 
domnii noștri nu au în vedere interesele 
clasei țărănești, ci făcându-și educația la 
șeoalelc'alcătuite după preceptele stăpâ
nilor, adoptă toate apucăturile domnilor 
cu trecut istoric, exploatând țărănimea. 
Clasa aeeasta de domni, la noi astăzi e 
așa de puternică, încât niște intelectuali 
cinstiți și săraci, voind să organizeze ță
rănimea pentru interesele ei și împotriva 
tendințelor parasitare ale domnilor lacomi 
de avere, ar întâmpina cel mai înverșunat 
reacționarism.

Se naște deci întrebarea ; Clasa acea
sta de domni, care mereu vorbește în nu
mele poporului există ea spre binele sau 
spre paguba înaintării și întărirei clasei ță
rănești? Are poporul nostru nevoie de o 
clasă de domni care se îmbogățește și se 
întărește din pudoarea feței țărănești? Cu 
un cuvânt: diforențiarea culturală în forma 
de astăzi nu o oare în paguba poporului 
nostru ?

Noi afirmăm, că o asemenea diferen
țial’® a fost și este păgubitoare țărănimii 
noastre

Cultura pe care o câștigă feciorii și 
nepoții de țărani în școli, nu ar trebui să 
o folosească pentru exploatarea poporului 
— ci ar trebui să fie sfătuitorii și îndru- 

valoare*,  despre «concurența capitalistă*  
etc. Și mulțimea și mai puțin. Tot astfel 
și naționalizarea mijloacelor de produeție 
și distribuție nu e pentru ei toți decât o 
idee vagă, o lozincă, pe care o repetă fără 
nici o critică. Positiv nu le-a rămas decât 
ideia confiscării tuturor averilor mobiliare 
și imobiliare ea să nu mai fie «bogați*  și 
«săraci*,  «exploatatori» și «exploatați*,  ei 
o «desăvârșită egalitate economică*.  Se 
poate o politică mai simplă și mai sim
plistă? Mai la mintea celui mai incult și 
brutal? Și mai ales... mai culme a «drep
tății sociale*?  Că teoriile acestea nu se 
pot realiză nici odată pe pământ, că. chiar 
ori-ce încercare de realizare va trebui, în 
mod fatal și cu certitudine absolută, să se 
termine cu un despotism feroce, dar eă 
această deslănțuire a poftelor și a tuturor 
instinctelor destructive va da. loc lâ mă
celuri înfiorătoare, pe lângă cari revoluția 
franceză nu va fi decât o curată idilă, — 
toate acestea sunt adevăruri incontestabile, 
dar ele nu mai au nici o influență asupra 
mulțimii câud ea este odată fanatizată în 
sensul împărțirii averilor. Asemenea lupte 
nu pot duce decât ia nimicirea popoarelor 
și mai ales .a celor mai tinere.

„Convorbiri Literarii11. (Va urata.) 

mătorii dtesînteresați materialicește ai po
porului, ajutând desvoltarea puterilor spi
rituale și morale ale întregei țărănimi.

Bineînțeles că această dorință a noa
stră, și de sigur și a țărănimii, ne-o-. vor 
împlini cam greu domnii noștri. Putem ft 
chiar siguri că nu ne-o vor împlini, flindefo 
nu au nici un interes să se facăm ucenicii 
altruismului.

Dan se vor găsi oar® măcar în gene
rațiile tinere, de astăzi și cele viitoare, 
oameni sari să aibă îndirăsneala să por
nească, desinteresați, lupta împotriva cul- 
turei străine a domnilor noștri?

Câți ne vor răspunde la această în
trebare-?

ȘTIRILE ZILEI.
— 2$ Marți» v.

Academia română. Astăzi la ora două 
Academia română întrunită în sesiune ge
nerală va ține ședință publică, în care dl 
I. Bogdan va Tace o. comunicare despre: 
Inscripțiile dela Cetatea-Albă și stăpânirea 
Moldovei asupra ei.

Pensionarea profesorilor ileia institu
tul pedagogic din Caransebeș. Ziarele ma
ghiare înregistrează știrea senzațională, 
că în urma unei cereetărî disciplinare, di# 
partea ministeriu ui de culte au fost tre- 
euți la pensie cinci profesori ai institutului 
pedagogic român din Caransebeș. Știrea 
aceasta pare verosimilă, deoaroco zilt-le 
trecute am avut de înregistrat de fapt 
câteva schimbări în corpul didactic al a- 
cestui institut. Oare ce să fie cauza ace
stor pensionări cu duiumul?

0 vizită a studenților din România la 
Viena. Cetim în «Voința Națională*:  Duoă 
cum se anunță din Viena, colonia română 
și studenții români de acolo se pregătesc 
să facă o primire strălucită studenților din 
București, cari vor face o escursiunO la 
Viena La serbările ce se vor da în cin
stea acestora, comitetul organizator a în- 
vitat și pe primarul Vienei, precum și pe 
studenții diferitelor naționalități cari ur- 

. mează cursurile universitare la Viena. Se 
zice că studonții italieni au refuzat Invi
tarea din pricina prezenții lui Lueger, a 
cărui atitudine în chestia universităței ita
liene i-a supărat mult.

Tinerimea română din Cluj, invită ia 
șezătoarea literară ce va avea loc Dumi
necă în 5 Aprilie st. n. a. c. în «Casipa 
Română*.  începutul la 6 oare seara. Intra- 
rea 20 fîleri. Venitul se va întrebuința 
pentru procurarea de cărți, reviste, ziare- 
și instrumente muzicale.

Primirea de elevi în școala g- și r 
de cădeți. Pe anul prim al școalei e. și r. 
de cădeți (infanterie) din Sibiiu, se primesc 
cu începerea anului școlar 1908/1909 (mij
locul lui Septemvrie) aproximativ 25 — 30 
tineri fisicește apți, cari cu 1 Septembrie 
anul curent au împlinit etatea de 14 ani, 
dar nu au trecut peste etatea de 17 ani, 
simțesc în dânșii aplicare pentru chemarea 
militară, și au absolvat cu succes cel pu
țin suficient patru clase civile sau -patru 
clase dela o școală medie. Condițiunile de 
primire, cari tot odată cuprind și forma 
rugării, se pot căpăta pe lângă trimiterea 
anticipativă de 45 fii. la. școala de cădeți. 
Petițiunile de primire pentru locuri de 
plă.it sunt a se înainta la comanda, școalei 
imediat după primirea testimoniului dela 
finea anului școlar curent, dar cel mult 
până în, 8 iulie si. n. Dacă potentul are 
să mai facă vreun examen de amendare, 
atunci trebui să trimită un atestat: inte
rimat. Cererile necompiete, care se înair. 
tează tocmai la terminul ultim, adecă 8 
Iulie st. n. nu mai pot fi luate în consi
dera țiu ne.

E de observat, că cereri caro inten
ționează obținerea unui loc de tot gratuit, 
fondat din partea stalului, sunt a se în- 
nainta. necondiționat la minisleriul r. un
guresc de Honvezi, pentru apărarea țării, 
până la terminul hotărit, publicat în foaia 
oficioasă «Rendeieti. Kdzl5ny«.

BfilOV iâ Homa. Caneelantl Germaniei 
prințul Billow va sosi în Roma împreună 
cu soția sa la 10 Aprilie n. Rl se va duce 
pentru iuai multe zile la Veneția

NbGFOlog. Din Sătrnar ni se anunță 
moartea preotului gr. eat. cateehet și 
profesor la gimnaziul din Satu mare loan 
Hozas, în etate de 49 ani și 24 ani ai 
preoției. înmormântarea a avut loc eri îa 
2 Aprilie n.

Odihnească în pace!

Moartea unei surori a ini Bismark 
Din Berlin se anunță că singura soră > 
fostului cancelar, prințul Bismark. d-na 
Armin, a murit, .alaltăieri aici, hi orele (5 
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seara. D na Armin s’a născut la 1829 și 
s’a măritat ia 1844 cu Oskar Armin, care 
a murit în 1903. Din cei patru copii pe 
cari i-a avut, mai trăiesc două lete: una 
măritată cu consilierul Kotko, iar cealaltă 
văduva prințului Wilhelm Bismark, al doi
lea fiu al cancelarului.

Regimente cornoase din ovrei. Jurna
lul rusesc din Petersburg »G'los Moskwy*  
aduco o știre de oarecare importanță, că 
adică cercurile competente din Petersburg 
ar avea planul a forma în viitor regimente 
numai din ovrei, asemănătoare cu regi
mentele create de guvernul englez din in
digeni din India engleză. Scopul creiării 
astorfel de regimente din jidani ar fi să 
se depărteze evreii din regimentele pur 
naționale rusești, asupra cărora ovreii ar 
influența ca elemente revoluționare. Ba 
ee-i și mai mult, generalul rus Botjakow 
ar stărui ca ovreii să fie eschiși cu totul 
din armată, neobligându-i a face serviciul 
miltar. Ideia aceasta insă pare că n’a 
prins.

*) Vtwi numărul (53 a.l „Gaz. Transu

0 nouă invențiune technica de râsboi. 
Mare senzație a făcut un articol comunicat 
de colonelul englez Mande, în ziarul »Con- 
tujmporary Rewiew«. Se spune că s’ar fi 
inventat un tun electric, care nu produce 
tuci turn, nici sgomot. Ca un curiosum, 
dăm aici unele detaiuri: Inginerul britanic 
Simpsons e autorul invențiunei. Esperții 
din armata engleză și dela marină au con
statat că modelul presentat de Simpsons, 
esaminat cu deamănuntul se poate pune 
în practică. Tunul, ce se va construi după 
modelul arătat, va avea o iuțeală de 30.000 
de pași pe secundă, așa că din Londra se 
vor da împușcături direct la Paris. Din 
cauză» că tunul n’are recul, el se poate 
deci transporta cu corăbii ușoare, și prin 
urmare cuirasatele actuale vor deveni de 
prisos. In răsboaiele viitoare totul va de
pinde de iuțală.

Victlrofie zilei de 1 Aprilie. Din Viena 
se anunță următoarele: In cercurile ziari
știlor de aici se discută mult o păcăleală 
de 1 Aprilie, căreia ia căzut victime două 
ziare vienbze și câteva ziare maghiare. E 
vorba de comunicarea primită din Miin- 
chen de cătră ziarul »N Fr. Presses că 
numărul de 1 Aprilie al revistei »Mărz< 
cuprinde cuvânt de cuvânt cunoscuta 
scrisoare a împăratului Wilhelm, adresată 
lordului Twedmouth și răspunsul lordului 
Twedmouth. Acest articol a fost primit de 
corespondentul din Mănchen al ziarului 
»N. Fr. Presses dela un redactor al revi
stei »Mărzs cu condiție sănu apară decât 
în ziua de 1 Aprilie, ziua apariției revistei. 
Publicarea celor două scrisori a produs se 
Înțelege mare senzație. Numărul din 
»Mărz«. care a sosit eri la Viena a publi
cat scrisorile, însă fără iscălitură. Totul 
se reduce, la o păcălitură de 1 Aprilie.

Pentru masa studenților români din 
Brașov, s’au mai făcut următoarele contri- 
buiri: vZlăgneana*  institut de credit Zlag- 
na cor. 20 —, »G'rișcma<i, institut de cre
dit Brad cor. 80 —, Nepoții Teodor, loan 
și Emil Colhazi, întru pomenirea neuita- 
tulu lor moș ț loan Papiu 20 cor.

Primească marinimoșii donatori cele 
mai călduroase mulțămite. — Direcțiunea 
gimwisiulw gr. or. român din Brașov.

Suilaiial si împăratul Wilhelm. zureie 
turcești spun că misiunea otomană plecată 
pe coastele Epirului pentru a saluta pe 
împăratul Wilhelm, va remite împăratului 
o scrisoare autografă din partea sultanu
lui. In cercurile turcești so svoneșto că 
sultanul ar învita po împăratul Wihelm să 
vină la Stambul.

Condamnarea unei fete slovace. Cu 
prilejul procesului preotului Andrei Hlinka 
și celor 11 tovarăși ai săi, o tânără fată 
din Rozenberg (Margareta lposs, a scris 
într’un ziar săptămânal slovac un articol, 
prin care îi numește eroi ai națiunei slovace. 
Ea fu dată judecății de cătră parchetul 
diu Pressburg pentru acest articol și con
damnată de Curtea cu juri la 4 luni în
chisoare. Curia i-u schimbat acum pedeapsa 
In ameadă de 100 eoroane. — Mare mi
nune !

Arestările de Armeni di» Turci?. Zia
rului sPoll. Cor.s 1 so comunică din Con- 
itantinopol că în ultimul timp poliția so- 
:retă desfășură o mare activitate. Area
area Armenilor, care a început de o lună, 
•xmtinuă. Au fost arestați și numeroși 
rreci acuzați că au Introdus bombe și 
îinamită. Poliția secretă declară că ares- 
iîrile au început în urma descoperire! 
mui complot la Constanținopol. Mulți 
lintre arestați își au recunoscut vina și 
iu denunțat pe autorii celor 5 atentate 
u bombe făptuite diu 1905. Arestânții au 
ăcuf de asemenea mărturisiri asupra mij-i 

Ioacelor, prin cari și-au procurat dinamita. 
Cu aceste arestări au fost zădărnicite aten
tatele plănuite pe viitor.

Cronica muzicală?)
După cele două scene adause ulterior 

de O. Mdricke sub numirea de »Rozele 
Eremitului?, și în care Eremitul se plânge 
de întârzierea Agatei, de care îl leagă o 
iubire tăinuită, și dupăce Agata — care 
sosește în timpul acesta — se roagă pen
tru fericirea ei și a iubitului ei Max, scena 
ne reprezintă în actul 1.: O cârciumă în 
pădure, înaintea mesei căreia, vânătorul 
Max stă mâhnit de nereușita tragerii la 
țintă, care fiind pe sfârșite, se termină cu 
învingerea tânărului țăran Kilian. Acesta 
e sărbătorit de mulțime.

Intr’aceea sosesc vânătorii însoțiți de 
Kaspar și forestierul Kuno, tatăl Agatei. 
Acesta auzind de nereușita lui Max, se 
mâhnește cu atât mai mult, cu cât, — fiind 
mâne tradiționala tragere la țântă, — tdacă 
nu nimerește ținta, fata și oficiul și-l va 
pierdea.

Abătut și mâhnit în urma acestei 
mustrări, vânătorul Kaspar profită de 
ocazia aceasta, spre a-1 amăgi. Acesta, 
adecă, făcuse pact cu diavolul, și se temea, 
că va pierde rămășagul, dacă nu va câș
tiga o jertfă nouă.

Părăsind Kuno locul de sărbătoare, 
și încingându-se țăranii la joc și petre- 
cându-și, se întunecă de-abinele, în vreme 
ce Max rămâne retras, cufundat în gân
duri. Kaspar, prin frumoasa arie: „trin 
păduri și prin livezi", îl determină să 
meargă la prăpastia Lupului, unde el îl va 
învăța pe Max, să toarne gloanțe fermecate.

Act. II. Scena se petrece în casa fo
restierului Kuno. Căzând icoana, ce repre
zintă pe Kuno bătrânul, rănește pe Agata 
— fiica forestierului —, care legându-se 
la cap, așteaptă cu emoțiune pe Max al ei. 
Aennchen, prietina ei, liniștindu-o, o în
deamnă să se culce. Ea nu voește — îl 
așteaptă. Pentru câteva momente el sose
ște de fapt, și dupăce ascunde vânatul, 
pleacă la prăpastie cu Kuno. Sosit acesta 
mai de vreme, Samiel, duhul rău, îi pre
lungește terminul, pentruca în schimb să-1 
câștige pe Max pentru el. Kaspar pretinde 
să-i toarne Max gloanțele. Acesta refuzând, 
Kaspar începe a. turna, la cântecele spiri
telor nevăzute.

La turnarea glonțului al 7-lea ambii 
cad la pământ.

III. Act. Agata ca mireasă se roagă 
abătută înaintea altarului, la ceeato Aenn
chen, și după aceea și fecioarele, cari se 
apropie, prin cântece („No*  îți împletim 
coroana fecior ieia), caută s’o conzoleze. 
Intr’aceasta, deschizându-se cutia de nuntă, 
adusă de fecioare, în loc de coroană de 
nuntă scot o coroană de mort. Toate se 
înspăimântă. Aennchen totuși știo să rea
ducă buna dispozițio. Baronul Ottocar pro
voacă pe Max, — care fu chiernat aici cu 
cu ceilalți vânători — ia o întrecere de 
tras la țintă. Țintind dânsul cu glonțul al 
7-lea (fermecat) lovește pe Agata, care, 
deși strigase să nu tragă, — pentrucă ea 
este porumbița cea albă — totuși pușca 
se descarcă.

Porumbița sboară, dar Kaspar și 
Agata cad ia pământ. Agata, — spre ma
rea bucurie a lui Max ... spunând, că nu
mai do spaimă a căzut, so ridică și îmbră
țișează pe Max.

Acosta văzând pe Kaspar, agitându-se 
în sângele propriu, își mărturisește păca
tul. (Glonțul fusese fermecat de Kaspar.) 
Ottocar îl provoacă pe Max să părăsească 
ținutul, lipsindu-1 de mâna Agatei. Pășind 
Eremitul, Ottocar se supune vorbelor evla
viosului om. 1 se dă dai- iertare, fiind și 
de altcum Max recunoscut ca om curat, 
și conștiențios. Acordându-i-se un ter
min de un an «drept. probă«, în care el 
va avea să dovedească purtarea de mai 
înainte, îi promite mâna Agatei, la ceeace 
și Kuno se învoiește, îndemnându-1 să nu 
părăsească calea virtuților.

6. Ft. Preșmtreanu.

HEGRflLOG. Gu inimă înfrântă de du
rere aducem la cunoștința rudeniilor, ami
cilor și cunoscuților noștri, ciimca iubitul 
și în veci neuitatul nostru soț, frate, cum
nat, unchiu și străunchiu Ioan Bartolo
meiu, fost concipist la cancelaria aulică 
transilvăneană în Viena, secretar consisto
rial și primar în pensiune ai orașului Ca
ransebeș ete. etc. după suferințe grele și 
împăttășit cu ss. sacramente. în etate de 
74 ani și-a dat nobilul său suflet in mâ
nii» Creatorului, Marți în 18/31 Martie 1908. 
Rămășițele scumpului defunct se vor de
pune în cripta din cimiterul gr. or. român 

din loc Joi în 20 Martie (2 Aprilie) a. c. 
la 4 oare p. m. Fie-i țărâna ușoară și me
moria binecuvântată!

Caransebeș, în 19 Martie (1 Aprilie) 
1908. — Emilia Bartolemeiu născ. Logofet, 
soție. George, Moise, Maria și Magdalena, 
frați și surori. Văd. Elena Bartolomeiu n. 
Popovici cumnată. Simeon Bartolomeiu, 
Emilia Bartolomeiu măr. Milu, Aurelia Bar
tolomeiu măr. Roman, nepot și nepoate. 
Iancu Milu și Romul Roman, gineri de ne
poate. Eva Bartolomeiu născ. Luchici noră 
de nepot. Aron, loan și Petru Bartolomeiu, 
Eugenia Milu, Livia și Cornelia Roman, 
strănepoți și strănepoate.ULTIME ȘTIRI.

Budapesta, 3 Aprilie. Partidul na
ționalităților a ținut eri seară o con
ferință, în care s’a discutat asupra 
incidentelor din ședința de eri a ca
merei. S’a constatat că partidul ar fi 
putut provoca un vot nominal asu
pra proiectului de revizuire, dar că 
din motive tactice a renunțat la a- 
ceasta. Stânga independistă se de
clarase gafa să semneze împreună cu 
deputății naționaliști cererea pentru 
votul nominal, cu condiție însă ca 
semnăturile deputaților iudependiști 
să nu figureze împreună cu acele ale 
deputaților naționaliști, ci unele să 
fie pe o parte a cererei și celelalte 
în dosul ei. Deputății naționaliști au 
refuzat să accepte această condiție. 
Conferința a hotărât ca deputății na
ționaliști să continue lupta lor contra 
proiectului revizuirei.

Budapesta, 3 Aprilie. In cercurile 
partidului kossuthist se afirmă că o- 
biectui principal al audienței mini
strului de comerț Kossuh, la Maj. Sa 
Monarhul a fost să întreție pe suve
ran desore necesitatea ca coa’ițiunea 
să rămâie strâns unită până la înde
plinirea întregului program cu care a 
venit Ia putere, adică până după vo
tarea legei electorale și rezolvarea 
proiectelor militare.

Budapesta, 3 Aprilie. Cu incen
diu, care ar fi putut lua proporții 
mari dacă n’ar fi fost observat la 
timp, a isbucnit eri dimineață, iu sala 
cupolei dela palatul central al Uni
versității. Plafonul a ars pe o întin
dere de 20 metri pătrați. Pagubele 
se urcă la suma de vreo 20 000 co
roane.

Madrid, 3 Aprilie. In casa depo
zitelor dela ministerul de finanțe s’au 
descoperit mari delapidări. Un func- 

i ționar superior, anume Zavala, un cu
noscut bonvivant al Madridului, a fal
sificat diferite împuterniciri și și-a 
apropriat diferite sume importante, în
casând vre-o 3 milioane de franci. 
Zavala, care se afla in concediu de 
14 zile, a dispărut.

Divers e. .
O risipitoare—model. La tribunalul 

din Paris se pertractează chiar acum un 
proces de divorț foarte interesant, din 
causă că iese ia iveală cu prisosință ta
lentul unei dame, care a știut să arunce 
banii și obiectele prețioase, care de sigur 
costau bani mulți, cu amândouă mânile în 
baltă. Contele de Cliolet luase de nevastă 
pe domnișoara Vouleras-Seillieres, .*1  azi 
intentează contele frumoasei sale soții pro
ces de divorț din motiv, că ea a adus pe 
bietul eonte aproape la sapa de lemn. Când 
s’a însurat contele cu frumoasa domnișoară 
era directorul unei societăți de drum de 
fer cu plată anuală de 80,000 de franci.

Nevasta sa aduse o zestre de 2.200,000 
de franci. Părechea căsătorită după cununie 
se strămuta Ia. Constantinopole și la stă
ruința d-nei contese își inc.hiiin.se o vilă 
în Theravia. Dar contesa, avea, două închi
riate și în Paris. Chiria dela una era 8000 
fr. dela cealaltă 16.000, Când se întâmpla, 
cu fericita, părerile să vină ia Paris, con
tesa cu bunul ei soț își lua casă în hotel, 
prânzul și cina în cole mai elegante res
taurante din Paris. Costul mâncărei făcea 
pe zi sumulița de 200 fr.

După doi ani de fericită căsnicie li-se 
născu și un prunc. Contesa își comandase 
două moașe chiar din Paris și un renumit 
medic tot d’aoolo. Bietul conte trebui să I 

scoață din punga, acum cam subțiată, su- 
mulița de 15,000 franci drept remunerație 
celor două moașe și medicului. Nu era de 
ajuns cu atâta, contesa înduplecă pe băr
batul său să-i cumpere un castel în 
Brucsela (Belgia). Aci avu ea gustul nebu
nesc a zidi și iarăși a zidi claie peste gră
madă. Ea își zidi cotețe de găini grozav 
de mari, grajduri pentru yaci, orangerii și 
colivi de pasări făcute cu măestrie, care 
toate mistuise o avere întreagă. De înche
iere contele fu silit a da faliment, dupăce 
soția sa își zălogise pentru suma de 140,000 
de lei diamantele și alte prețioase, între 
care și cele mai fine dantele.

Risipitoarea a spus la tribunal, că ea 
a trăit cum i-se cădea rangului ei de con
tesă. E interesant, cum se va decide acest 
proces de divorț.

Istoria umbrelei. S’au împlinit o sută 
de ani de când s’a văzut în Londra cea 
dintâiu umbrelă. Trecătorii făceau haz mare 
de moda asta nouă, Cea dintâiu era pânză 
ceruită, foarte grea, anevoie de mânuit. 
Când, mai târziu, umbrela începu să se 
întrebuințeze și împotriva razelor soarelui 
s’a făcut din material mai ușor. încetul cu 
încetul, întrebuințându-se oase de pește și 
arcuri de oțel, umbrela ajunse în forma ei 
de azi.

Bibliografie.
A apărut Nr. 7 al revistei economice 

ilustrate „Economia*  cu următorul cu
prins : Prier, un articol despre lucrările eco
nomice din luna lui Aprilie ; Noua cultură 
a viilor; Situația agricolă. Informațiuni ș.i 
varietăți de interes. Foaia apare de 2 ori 
pe lună în Caransebeș. Redactor: Alexan
dru Diaconovich, magistru silvanal. Abo
namentul 4 cor. pe an, 2 cor. pe ‘/2 an. 
pentru România 5 lei pe an.

Mihai Eminescu. „Poezii11, o’o notița 
biografică d» Ioai Săniulescn. Ediția Jl, 
complectată și adăugită. Prețul 2 lei. Port 
IU bani.

Octavian Goga. „Poezii14, premiate d 
Acadenre. In Biblioteca pentru toți siv. 
numărul 286—287. Prețui 60 bani. Porto 
5 hani.

Haralamb Becca. „Femeea îndărăt 
nicâ“, oomedie în 5 acte, tradusă dapfr 
Shakespeare. (In Biblioteca pentru toți. 
No. 284, Prețul 30 baci. Porto 5 bani.

Fosile C. ''scadă, „Băncile popular- 
dn Români»". Cu un adaus iufcru.ia.vi 
Prețul 1 core ană.

EcnBrina Colonel Steri d. „BunaMt 
nagerău. Carte de bucate practică, oar> 
conține reoete dela cele mai fine tnânoftn 
prăjituri, gelatine, orerne, ecuserve, dulce
țuri. după bucătăria fină oin Români^ 
Prețul cărței e de 5 coroane, plus 80 bagi 
porto.

Intrate:

, ALBINA'* institut ts credit și âe economii 
Filiala Brașov.

Couspeetal operațiunilor în luna lui Mart. JftttS.

Numerar o» l Martie 1908. Cor. 45.190 -
Depuneri spre h’uotifioare D 109:527-04
Cambii reseumpSrate r 424,904 5 1
Conturi curente .... j) 9,8 15-86
împrumuturi pe efeote și

alte împrumuturi: . . . yj 15,620 7.)
împrumuturi pe producte . n — -
Monetă............................. n 8,406 5 >
■Jomismul, cupoane și efecte H 16,710-3 i
Bănci ...... . . yț 244,352 9 >
Interese și provisinnf . . 28,543 0!
Diverse.............................. n 186.869-87

Cor. 1.089,930-94
E ș i t ft :

Depuneri spre fructificare .Cor. 239,373'7:!
Carubii escomptate . . n 462 114-
Conto curent .... n 4,577'47
împrumuturi pe efeote și alte

împrumuturi .... T» 28,079 —
împrumuturi pe producte • — •
Ăionetă........................ a 8,739-34
Comisiunî, cupoane și efecte 13,924-3 .
Interese și provisiuni . • D 765 7 -
Speș.e și salate 4 n 4,185'73
Bânol........................  . 226,57044
Divana ...... T) 84,1649...
Numerar «o 31 Mattie 19U8 17,436'43

Cor. 1.089,930'94
Sr. Sicofim Vecerttea

i'i'litvt)!..
Iâ3:f Oufiioiâ loan Murărviti

.•< Ca«v.*<>4

Proprietar : Dr. Aurel Mureși&nii.
Redactor respuus..- Victor Braniso»..

inc.hiiin.se
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Banca Națională a României.»

$ituațîune sumara.
-- »»©<«——

W1

$
¥19C7

17 Martie.
19OB

15 Martie.8 Martie.

115.020,407 (81425407 Reser.metal, aur 93352908| 132.146,918 131.887,908
133595000 f, Trate aur 38535000|

1.419,75c Argint și diverse monede .... 1 769 578 1.794,55* 1
79.747,380 Portofoliu Român și străin. 73.059,857 65.532 366

29.985,594 *lmpr. oontra efec. publice 7626°ooj 
„ „ „ îrr cont-corent 1679741 J| 24 488,487 24 424,219

11.999,924 Fonduri publice................................... 11.999.92-1 11.999.924
15 931,524 Efectele fondului de rezervă . 15 638,508 15.638,508

3 27O,i 2 Efect, fond, de amort, irnob și mater. 3 243 121 3 243.121
5.872.035 Imobile.................................................... 5 929.697 5.929.736

611,087 Mobilier și Mașini de Imprimerie . 643 205 663 538
438 98C Cbeltueli de Administration© . . . r 62,28<» 461,475

102 355,01b Depozite libere .... ... 104 881,134 104.694 83 4
— Conturi curente................................... 71)90,411 14 128 433

21.463 177 Conturi de valori................................... 22 419 896 24 733,4«l
388 114/97

3P a. s i xr :

Capital................................... .....

403. K73' 16 405 132.073

12.000 OCX 12.000.000 12.000,00» •
22 697 129 Fond de reaervă............................  . 24.574,391 24 574.391

3 343 012 Fondul amortis. iuiob. și materia! 3.60S.94U 3 603,940
238.270,970 Bilete de Bancă în circulațiune . . <57 887,300 259.464 500

713,284 Dobânzi și beneficii diverse . . . 726,251 794,408
102 355 018 Depozite de retras............................. 104 881 134 104.694 834

. 8 735 584 Conturi curente ............................. — —
388 i i 4 997 Scomptul 5% 

» Dobânda 5'/s"/0
41 >3.673 01 6 405.132 073

i
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Din cauza desfacere! totale a previziunilor noastre din

ȘCOALELE DE POMI
FRIEDRICH GASPARI Co., în Mediaș (Ardeal) 
oferim cu prețuri scăzute toate articolele din 
școalele noastre de pomi ca: vărat’ci, ernatici, tufe 
de smeură, fragi, diferiți mărăcini pentru garduri. 
Conferi, trandafiri etc.

Catalog eu prețuri Ba eerere mc trimite gratis.
!!?

ksK?j

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC
a Iui MUSCHONG din Baia Buziaș

modern insta’at------ afară

Dels „Tipografia și Librăria*  
A. MURE ȘI A NU, Brașov 

se pot procura urmatârele cârti
(La cărțile aici înșirate este a se mai ada"ga 

pe IfingA portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
reo 'mandațiel

Scrieri economice.
„Cultura și îngrijirea grâului“, de I. 

F. Negruțiu. Prețul 14 b. (plus porto 5 b.
România agricolă, studiu economio de 

Dr. George Maior, procesor de agricultura 
și fost estimator espert la banca agrioolâ. 
Motto: „SSrao în țâră s6racă“. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

Manual complet de agricidturA 
rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agriculturi la șcbla superidră de la Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropolitul 
din BuouresoL — Carte» cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agr olog ia, său Agricultura 
generală, 34 cole de tipar ou 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou. Mi
nister de Agricultură al României ou deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 cortine.

Vol. II. Fitotechnia, său cultura 
specială a plantelor, 38 odle de tipar ou 
202 figuri î» text. —

Carte premiată de Academia Româ
nă eu premiu) Nasturel-Heresou in sesiu
nea din anul 1889.Costă & cortine.

Vol. III. Zootechnia, Cultura 
generală și specială a vitelor oornute, dim
preună ou lânăria și lăptăria, 49 oble de 
t>ps.r ou 225 figuri în text. Costă 8 corone

Vol. IV. Economia Rurală, sbu 
<»xauis6țiunea și administrarea moșiilor 
w'.arl și miol. Costă 8 cortine.

Manual de Agricultură rațională voi 
V. lppologîa său zo.ote hnia specială * 
eaikr d9 George Maior. Prețul 3oor. plus 
30 baul porto.

Manual de Ag’iou.ltură rațională voi 
V!.enprinejend orescerea, îng'ăBarea și uti*  
Luarea Porcilor seu Zootechnia lor spe*  
piaiă de Geor-de Maior. Plețul 5 cor. plus 
;‘O bani porto.. ’

Celce dorește a avea

Hăchie
ieftină

FĂRĂ CĂZAN
acela să-și procure deia

Radovan Pcpovits corn ere. în Ujvidek
CARTEA ?'

dm care poate învăța cum să facă 
toate rachiurile și cutii manipularea 
vinurilor.

Prețul acestei cărți e 6 coroane
Tot. așa vând și materialul necesar 

cu praf cu tot

Prețal pentru 100 litre 8 cocoane.

sa ana sa® asasaa 

Vând ^’uberă o Vilă 
dela băile din Borszek. constătătoare 
din 6 odăi, 2 bucătării și 2 cămări, 
un parc frumos.

Deak Ignăcz.
conducător la cărțile fmtduare 

(iu-,4—5.) Sârkăny com. Fagăreș.

<4

de Kartel h forează prompt ori ce eantitaia de

S ACID CARBONIC 5 
natural, chemie foarte curat. fLd

din izvoarele oa aoid carbonic din Hiii’e de!» 
Buzi~ș mmne în toaiă luni'-a r emrn fabri
carea de apă gazoasă, ('ârciumarilor, 

ș- alte scopuri industriale.
e eh i m h o cu acid c"rboDic preparat 
scmmue xrtificiH| .j p,țin „PorUie.

ServSeiu demn de încredere și eonaciențiog 

Apă minerală și apă vin decătoare 
în sticle de '/, și '/2 Me

Ca succes miraculos la suferințe de inimă, rîniohl și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiu.!!

Informații se dau cu plăcere din partea 
Mu-chong’3 Kohlensăure-Werke und 

Mineraiwasser Ver-andt in Suziasfurdâ.
Adresa telegramele: MVSCHO^O BTîZIĂSFURDQ. Inț, p, Telpf.

Se caută representanți locali aToili. —

Subscrisul am onoarea a aduee 
la cunoștința Onor, public că nii-am 
deschis

Cancelaria advocațială 
m aSea’nești (Zernest), 

Strada principală. in apropiere de 
judecătoria cercuală. Cu stimă

Dr. Harin Hoadrea, 
n‘2,n—advocat.

Crețurile cerealelor dtn piața Brașwv
Din 3 Aprilie,

-ti «aura ! Vai» t-a
în

{raurAtesIl '■ Sor JL
!

L II. L.: Grâul cal mai frumos. 19
f Grâu mijlociu . . . ÎS

Grâu mai slab . . . 17 ...
Grâu «.mestecat. 18 —
Secară frumosâ. . 14
Stic.ară mijlocia, . -. 13
Orz frumos . . . . - ; fi —
Orz mijlociu. • 7 —
OvSs frumos. . . . I 6 40

VI Ovâs mijlociu . . 6 —
Cucuruz ...................... ' .9 •. —
Ms/aiu țmău.i) . 16
Mazăr e.......................... ' 13 —
Linte .... . 26 —

* I 'Fasola........................... 10 _
? Sfemâuțâ do ic . . . ! 20 ...
țl Sămânța dr- c&aepă. . 15 -

Cartofi........................... 2 77
MĂzăriche..................... —

1 kilft Carne do vită . 1 16
Canns de porc . , 20

ÎJ ' Carne de berbece. .1
1 ’*

_*
100 kil. Seu ri«' vită pro«b ;.':*  . , 40

S<?r. op vi'â topit . . ;* t;2

I

•I

i

I 
l ,i

I
I

IA- Mureșianu
<£ •

Ter&wi Inului W. 28®.

Acest .stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pută esecuta oH-G0 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 

imsmATE ARTISTICE
ÎN WR, ABftIWT Șl COLORI.

CÂBȚI DE SCHIȚĂ,
LITERATURĂ SI DIDACTICE

ra piȘraci

bileteImF VTSIT.I
DIȘ'EXITK C’>)RM/.TK.

PROGBAME_ELEGAHTE.
BWE DE LOOODBĂ ȘI DE SIBTi

DUPÂ DORINȚĂ SI ÎN COLORI.

Comandele.. eventuale

5

•REGISTRE și IMPRIMATE £ 
pentru teta speciile de serviciurL

Compturl, Adrese, fr 
Circulare, Scrisori.

&OU'V&ztci wb.lotă măviwua- R

INDUSTRIALE, de HOTELUlii 
p RESTAURANTE.

PHETURI-CUME Și DIVERSE; |

BILETE DE ÎNMORMENTARI. S 

. ...... . ... se primesc îa biuiwl
& tipografiei, Brașov Târgul Inul ai Nr. 30, în eta- â 
â giul, îndărept în curte. — Prețurile moderate. ■ ■ J 
jg Comandele din afară rugăm a le .adresa la '*  

Tipografia A. MUR1ȘIANU, Brașov. | 

V'

a:■ t 
fi 
i f; 
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b

i&R „Gazeta Transil vani er cu numdrul ă 10 tiler l 

se vindk la zaraful Dumitra Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf șilaEremias Kepoțit Wl

(tipografia A..Mureșianu, Brașov.


