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Deputății naționaliști
și chemarea lor?

i.
E permis oare ca cine-va să se 

mai ocupe de chemarea deputaților 
flaționaliști, după ce de coi ani a- 
eeștia nu se silesc și nu stăruiesc 
decât pentru a-și împlini chemarea 
așa după cum ei și-o înțeleg? Delicat 
lucru a reveni acum de-odatfi asupra 
acestei teme, și încă tocmai într’nn 
mo nent, când deputății din grupul 
naționalist desfășură în camera un
gară, în deplină solidaritate, cea mai 
energică luptă opozițională, din câte 
au susținut dela venirea la putere a 
eoaliției. Și totuși este ceva, ce face 
pe fie-care Român binesimțitor dela 
noi să fie cuprins de un fel de jale 
în fața acestei lupte fără de nici un 
sorț de isbândă și să se întrebe cu 
îngrijire, care este și poate fi în 
adevăr chemarea deputaților națio
naliști ?

Clubul s’a înființat sub egida 
principiului de solidaritate între Ro
mâni, Slovaci și Sârbi, și tot ce a 
întreprins până acum în dietă a fă
cut diu punctul de vedere al inte
reselor comune de apărare, ce leagă 
pe aceste naționalități între sine. S’a 
format așa zicând o coaliție naționa
listă opozantă față cu coaliția maghiară 
dela putere.

Disproporțiunea între aceste două 
coaliții e prea învederată, decât să 
mai fie de lipsă a-o accentua aici în 
special. Ceeace a dat însă acestui ra
port între disparenta minoritate față 
eu marea majoritate parlamentară, o 
Importanță deosebită, este marcarea 
situațițmei reale, excepționale din țară 
prin ființa de față a acelei minorități, 
care ori în ce condițiuni a ajuns să 
între în dietă, ori și cât ar fi fost și 
ar fi desconsiderată, marchează totuși

*) A se vedea și artioolii „Situațiune“ din 
mii 59 și 61 ai „Gaz. Trans.“ din anul curent.

— Red.

FOILETONUL «GAZ. TRANS.»'

Demagogie criminală.
De Aurel C. Popovici.

— Urmare. —

I.
Și la noi se știu și mai ales se simt 

aceste primejdii din Apus. De aceia mulți 
dintre noi am fost trist surprinși văzând 
eă și în liniștitul Sibiiu, orașul de reșe
dință a mitropoliei ortodoxe române și a 
celei mai de seamă »Asociațiuni* culturale 
de peste munți s’au ivit socialiști români. 
Și încă cu înclinări anarchiste. Nu chiar 
propagatori ai acțiunilor directe, ci numai 
premergătorii teoretici ai lor. Și nu în 
clasa «proletarilor», ci chiar a «domnilor», 
a «boerilor» români. E vorba de revista 
bilunară «Luceafărul» care apare sub în
grijirea d-lor Octavian Goga și Octavian 
Tăslăuanu. Dl Goga e un tânăr poet. Dar 
nu d-sa a scris acel lung prim articol 
«Două culturi» despre care vorbesc. M’am 
mirat și s’a mirat multă lume că articolul 
a putut să apară sub îngrijirea d-saie. Ar
ticolul e scris de dl Tăslăuanu. El a lăcut 
în cercuri serioase din București, fie libe
rale, fie conservatoare, efectul unei bombe. 
Și într’adevăr e fără precedent în publici
stica cultă, ca o revistă cu program de 
literatură serioasă, pe care mulți o încu- 

groaznica disproporție între guvernanți 
și guvernați, între minoritatea dela 
putere și majoritatea poporației, frus
trate de dreptul ei de reprezentare 
in parlament.

Maghiarii înșiși sunt aceia, 
cari prin neastâmpăiul lor pasionat 
au făcut să se accentueze mai tare 
marele contrast, vorbind tot me
reu despre „deputății naționalități
lor", fără ca să vrea să recunoască 
pe față „naționalități" ori un „partid 
al naționalităților".

Hărțuiala cu vorbe și cu insulte 
— va mărturisi-o fiecare — ne-au 
săturat până în gât și ne umple de 
disgust. Dar ceea-ce este mai rău, 
isbucnirile pătimașe ce se îndreaptă 
în contra naționaliștilor din dietă, au 
început să stârnească în inima noa
stră compătimire, și acesta — o spu
nem cu toată sinceritatea — este 
momentul cel mai critic, ba primej
dios chiar, ce s’a putut ivi în decur
sul activității parlamentare a depu
taților naționaliști ; primejdios deopo
trivă pentru viața sufletească a lor și 
a obștei naționalităților, a căror inte
rese ei, nu ne îndoim în toată sin
ceritatea, doresc și voiesc a le repre
zenta.

Aici am ajuns la punctul punc
telor, la întrebarea, ce se impune azi 
cu putere elementară ori și cărui 
Român cu puțină rațiune și preve
dere : Care este și poate fi adevărata 
chemare a deputaților naționaliști?

Fost’a și este misiunea lor de a 
servi ca pionii pe o scândură de șac, 
spre a marca sau a ascunde planu
rile tainice ale celor ce trag figurile? 
Și încă odată, fost’a și este chemarea 
deputaților naționaliști de a servi in
voluntar drept mijloc — ne ferim de 
a zice unealtă — spre a ușura ju
cătorilor de șac trecerea dela o stare, 
ce nu se mai poate ținea, la altă 
stare, despre care înainte vedem și 
simțim că nu va fi mai bună, de nu 
cumva chiar mai rea?
rajau cu drag, și care intrase în familii, să I de cea mai ferbinte temperatură, după cum Lazăr și luptătorul cu mizeria Gheorghe 
înceapă într’o bună dimineață a ne debită 
o proză incendiară, garnisită cu ideile cele 
mai revoltătoare demagogii socialisto-anar- 
histe.

Dacă autorul și ar fi publicat articolul 
în foaia socialistă »N6pszava« dela Buda
pesta, care se vede că l’a inspirat, s’au în 
vre-una socialistă dela București, n’am a- 
vea nimic de zis. Dar într’o revistă scrisă 
pentru preoți și învățători ? Pentru pro
prietari, advocați, profesori și funcționari? 
Pentru vdomni* cu un cuvânt? Un arti- 
ticol de o sanguinară dușmănie contra 
acestora? De o ură nebună contra Româ-
nilor «stăpânitori»?! In contra României ■ l°c de exploatare»
și a întregii ei pături conducătoare?! Dar 
să vedem mai de aproape cuprinsul lui.

Autorul e contra diforențiării socie
tății noastre în clase. In clasa celor culți, 
sau cum zice el a «domnilor» a «boerilor» 
și în clasa celor de o cultură inferioară 
sau a țăranilor. El este nentru „desființa
rea clasei de bogați*. Sans phrase. Numai 
așa s’ar putea vorbi, după el, de o cultură 
națională, fiindcă atunci «intelectualii, băr
bații de Stat, oamenii de știință, etc. n’ar 
fi exploatatorii muncei țărănești, ci spriji
nitorii ei.

Deosebirile însușirilor inte’ectuale nu 
ar servi de bază pentru diferențierea so
cială în stăpâni și stăpâniți, ci numai pen
tru o împărțire dreaptă a muncii colectivei. 

I Care va să zică colectivism pur! Ba chiar

S’a dat lozinca, că trebue să 
avem și noi votul universal, că așa-i 
hotărît în sfatul Domnitorului, ca în 
ambde sfore dualiste cu ajutorul vo
tului universal să se niveleze și să 
se cioplească și netezească asperită
țile vechiului sistem de reprezentare 
curialist și oligarchic, pentruca Co
roana să fie mai ferită în viitor de 
crizele interioare, ce s’au produs până 
acuma în viața de stat, in urma în
dărătniciei celor, cari se simțiau stă
pâni pe parlamente.

Transiția dela noi e vorba să se 
sfârșească și ea, ca în Austria, cu a- 
ceastă reformă electorală. Nimeni nu 
va ignora însă deosebirea < e este in
tre șansele, ce le a avut votul uni
versal în Austria și între acele, ce le 
poate avea în Ungaria. Aici contras
tul, ce se vede între nizuințele celor 
două coaliții din dietă, devine mai sub
stanțial și mai primejdios, fiindcă coa
liția ce se oglindeazâ în clubul națio
nalist dieta], n’are mijloc și mo- 
dru de a putea și ea să intre în con
tact și în înțelegere cu coroana ca 
să-și validiteze cât de puțin interesele 
în cadrul dat constituțional.

Speranțele sunt totdeauna fru
moase și mai au pentru noi Românii 
cu deosebire farmecul de a ne ținea 
în loc, hrănindu-ne răbdarea tradi
țională, pănă când doară-doarft se 
vor mai schimba vremile!

Acum s’au deșteptat speranțele 
prin lățirea părerii, că votul universal 
ne va ridica pe subsuoară și că în 
viitor vom fi și noi, „naționalitățile", 
reprezentați nu cu 25, ci cel puțin 
cu 50, dacă nu chiar cu 100 de de- 
putați în dietă. Aceste păreri se lă
țesc chiar din sînul deputaților națio
naliști, cari par a-și fi concentrat și 
cristalizat toată problema lor, îu lupta, 
ce se cred datori a-o purta pentru a face 
să învingă adevăratul principiu al vo
tului universal.

Măreață problemă, la care de si
gur e gata să contribue fiecare Ro

se vede din explicațiile următoare: „In Șincal și alții făcuseră parte, fără să știe, 
România, domnii au țnts mâna pe pă- din clasa «stăpânitorilor exploatatori» ! 
mânt,... pe urmă au făcut legi cari apără 
dreptul de proprietate». Și numai de oa- j 
rece «domnii sunt stăpâni pe pământ, se i 
explică de ce nu trebue să lucreze. Se ex- , 
plică și necesitatea Statului pentru dânșii, | 
dar numai pentru dâ/nșii, fiindcă brațelor 
muncitoare le e indiferent dacă lucrează 
pământul boeresc sub stăpânire românea
scă, turcească sau rusească*! Cum vedem: 
teoria anarhistă, care contestă necesitatea 
Statului și care consideră naționalitatea ca 
o «superstiție» a celor do jos, ca un mij-

! din partea celor de 
sus I Așa că autorul, dacă face parte din 
clasa «brațelor muncitoare», nu se mai 
consideră Român, iar dacă totuși s’o mai 
fi simțind Român, atunci face și ol parte 
din afurisita aceia clasă do stăpânitori 1

Dar să nu-1 încurcăm. Și astfel : «Știm 
că România de 40 de ani e un Stat inde
pendent, cu rege, cu miniștrii, cu armată 
pe uscat și pe apă. Pentruce toate acestea?* 
Și d-l Tăslăuanu dela Sibiiu desleagă sen
tențios această enigmă declarând, cu Karl 
Marx și ceilalți «tovarăși» : Pentru că 
* Statul (român) nu e al țăranilor, ci al 
domnilor* 1 In asemenea împrejurări de 
»tirănie«, firește că autorul atacă și școala 
zicând : „Școala pe care o fac domnii la 
sate este făcută după pedagogiile dom
nești*. Iată că și nenorocitul Gheorghe

mân de inimă. întrebăm însă : Este 
și poate fi singura chemare a de
putaților naționaliști de a merge în 
fruntea celor ce luptă pentru votul 
universal? Este și poate fi singura 
misiune a lor, mai ales în împreju
rări așa de încurcate și dificile ■ ca 
cele de azi, când șanșele reale ale 
luptei apar atât de problematice?

Noi altfel ni-am încipuit și ne în
chipuim chemareă deputaților națio
naliști.

La jubileul „Gazetei".
SibiiU; in 20 Martie (2 Aprile) 1908.

Mult Stimate Domnule 1
Asociându-mă și eu la numeroa

sele felicitări, din toate părțile, adre
sate D-niei Tale din incidentul jubi
leului de ?0 de ani al „Gazetei Tran
silvaniei", îți doresc și eu din inimă 
viață bună și îndelungată, cu tărie și 
putere pănă la cele mai depărtate 
margini ale vieții omenești, iar „Ga
zetei Transilvaniei" îi doresc existență 
și mai îndelungată.

Știind însă, că ia existența unui 
asemenea ziar, în aceste timpuri grele, 
pe lângă sprijinul moral se mai cere 
și sprijin material, V’ași recomanda 
D-le Director, din incidentul jubileului, 
să inițiați înființarea unui fond, prin 
care să se asigure și pe viitor exis
tența „Gazetei Transilvaniei".

Dorind a contribui și eu, după 
putință la acel fond, prin mandat poș
tal, Vă trimit un modest ofert de cinci 
sute coroane, cu dorința ferbinte, cu 
exemplul meu să afle răsunet la toți 
părtinitorii „Gazetei Transilvaniei".

Unul din cei mai vechi abonenți, care 
nu voiește să știe stânga ce face dreapta,

Girișukromâil, 12 (25) Martie — 
Din câmpia, unde plugul răstoarnă 
brazda neagră, spre hrana trupească, 
vin ați gratula scumpă Gazetă, care

Mai ales că dela ei încoace odraslele ță
ranilor sunt »condamnați de domni să su
porte chinul școalei*, iar când vor fi mari 
vor duce acelaș traiu strămoșesc de muncă, 
vor plăti aceleași dări pentru țară, vor 
trimite an de an floarea feților voinici lă 
oaste*. Ași dară școala e un chin, munca 
e o beleă, dările sunt un lux cerut de ex
ploatatori, iar oastea o invenție «dom
nească» pentru a apără averile și situa
țiile «domnilor». Dar «domnii dela orașe, 
adică marii proprietari sau capitaliști, în - 
trețin o clasă întreagă de lefegii : admi
nistratori, judecători, dascăli, ofițeri cari 
sunt plătiți din dările adunate dela ță
rani».

Idealul d-lui Tăslăuanu se apropie, 
cum se vede, de starea primitivă a ome
nirii proslăvită de Rousseau. Se vede însă 
că autorul și aici nu și-a scos ideile din 
scrierile vestitului visător, ci din broșuri 
de vulgarizare. «Bine înțeles, zice el, că 
întreaga organizație se afirmă că e în in
teresul națiunii. Toți lefegii boierilor, îm
preună cu aceștia se consideră de condu
cători „firești" ai neamului, ai țării... Unii 
sunt naționaliști, alții democrați, alții po- 
poraniști*. Și boerii înșală pe oamenii din 
popor, le dau câte un os de ros, «ș# mai 
fac și câte o reformă, așă de ochii hanii. 
Așa fi în România*. De aceia evident că 
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în timp de 70 de ani, pe câmpuri albe 
ai depus, în șiruri negre, multe idei 
folositoare celor dornici de cetit. In 
70 de ani multe ai avut de suferit 
și pe toate le-ai biruit; Tu ai fost o 
piatră nestimată în mijlocul valurilor 
mărei. Să trăești încă mulți ani Bpre 
luminarea poporului și fericirea na- 
țiunei, căci apa trece pietrile rămân. 

loan Blag a.
paroch și plugar.

Brăila, 17 Martie. — Mă închin 
muncei serioase și bătrâne săvârșite 
în timp de 70 ani, care a căutat du- 
mai și numai lumina Românismului. 
Fie în veci binecuvântată cu toți 
stâlpii ce o țin 1

Spireo-Tomescu
Stey, 18 (31) Martie. — Acel 

bărbat cu virtute, care a luat de 30 
ani comanda măreață a vestitoarei 
neadormite, de care se bucură tot 
Românul, e bravul și mult meritatul 
Dr. Aurel Mureșianu, căruia îi urez 
încă 20 de ani de luptă. Precum ne 
bucurăm cei mai vechi abonenți, să 
se bucure și tinerimea înainte mer
gătoare de veștile și sfaturile „Gaze
tei", în toate unghiurile și cele 
mai ascunse de Români, cari ca și 
mine, du au altă distracție, decât 
așteptând în toată ziua sosirea „Ga
zetei".

loan Mikșa.

Kossuth despre audiența sa Ia Maj. 
Sa Monarchul. Venind alaltăeri la cameră 
Kossuth a fost întâmpinat de numeroși 
deputați cu întrebări relativ la decursul 
audienței de Joi. Despre conținutul con
vorbirilor urmate între dânsul și Maj. Sa, 
Kossuth a spus numai atâta, că este foarte 
mulțumit cu rezultatul călătoriei sale la 
Viena. Cu atât mai mult a vorbit despre 
lucruri exterioare, care stau în legătură 
eu audiența, relevând cu mare satisfac- 
țiuno că în castelul Schbnbrupn a auzit 
pretutindeni numai vorbă maghiară. Deja 
la Intrarea în palat a fost salutat do por
tar în limba statului. (Grozav! — N. Cui.) 
In departamentele regelui erau postați 
esclusiv gardiști maghiari, camerierul l’a 
agrăitdeasemenea ungurește. Monarchul în
suși l’a primit în idiomul maghiar și în 
decursul audienței s’a folosit cu predilecție 
de limba maghiară.

Ziarul „Fremdenblatt“ apreciftnd im
portanța audienței lui Kossuth crede că, 
aceasta audiență a adus cestiunea urcărei 
soldei ofițerilor cu tiu pas mai aproape de 
realisare. Probabil, că în viitorul cel mai 
apropiat se vor începo tratări între gu
vernul maghiar și ministeriul comun de 
răsboiu.

Despre rezultatul audienței lui Kossuth 
scrie »Az Ujsâg«: — »Nu știm nimic, dar 
aceea e sigur, că Kossuth a salvat patria.

>chiar unirea într’un singur Stat a indi
vizilor, cari alcătuesc neamul românesc, nu 
ar aduce cu sine unirea culturală a nea
mului întreg*. Prin urmare: »Peste tot, 
ori-co fel (sic) de legătură cu România de 
astăzi nu poate aduce mult bine pe seama 
țărănimii noastre*.

In special despre Ardeleni, autorul 
mai susține că mai înainte, (când nu erau 
decât domni unguri), nu au fost' așă de 
«exploatați* cum sunt astăzi de către „pă
tura cultă (română) care e toi mai hră- 
pareță și mai doritoare să adune cât mai 
mult pentru urmașii in domniei. D-lui 
Tăslăuanu nu-i place școala, precum se 
vede, din principiu. Nici cea românească 
din Ardeal nu mulțumește pe acest lumi
nător al poporului, pentru-că inumai in
teresele de domnie ale Habsburgilor ne-au 
înzestrat și pe noi cu școli* — și această 
crimă d. Tăslăuanu nu o poate iertă Habs
burgilor. Măi bine eră, firește, dacă ei nu 
ne înzestrau cu școala, căci atunci și d. 
Tăslăuanu rămânea probabil țăran neaoș 
și azi ne-ar organiză el școale după — 
pedagogiile țărănești și după antipatiile 
sale pentru școală. Înțelegem deci melo
dramatica mâhnire a noului aderent al | 
d-lor Birăuțiu și Ponta, când își încheie i 
compoziția de stil cu constatarea lugubră 
eă ^poporul nostru de țărani astăzi are să 
suporte balastul unei domnii naționale 
(românești)*!!...

Cred că ajunge*?....
(Vfi uliii».)

Coaliția rămâne la olaltă până la cel mai 
estrem hotar al erei de transiție. De aici 
firește ar urma că regele a vrut să pună 
capăt transiției, dar că lui Kossuth ia suc
ces să împedeco aceasta. Față cu această 
e curată înșelăciune optică, că partidul in 
dependist să legătuește de săptămâni în 
coace, că va lua guvernul, ca să rezolve 
cectiunile pendente, căci dacă aceasta ar 
fi fost un plan serios, atunci nu Kossuth 
ar fi învins pe regele, ci regele ar fi dat 
aprobarea sa la propunerile lui Kossuth. 
Dar cine ar cuteza să creadă, că Francisc 
Kossuth iasă după cum vrea regele și nu 
regele după cum vrea Kossuth?

Camera deputaților austrieci s’a des
chis alaltăeri, Joi, din nou. Președintele 
camerei, Weisskirchner, a adus la cunoș
tința deputaților, că între proiectele gu
vernului transpuse camerei spre delibe
rare, se află proiectul de lege privitor la 
contingentul ordinar de recruți și proiectul 
privitor la urcarea contingentului de re
cruți din armata teritorială (Landwehr) 
pro 1908.

Amenințarea cu palme. »Az Ujsăg* cu 
data de azi scrie: »Mare lucru! D-l vice
președinte Rakovszky amenință în ședință 
plină a camerei cu palme pe un soț al 
său deputat. Cine știe, dacă n’ar și re
aliza aceasta amenințare ? Rakovsky, când 
prezidează nu amenință nici odată cu 
palme ci dă palme, și atunci e aprobat 
și aplaudat. De ce să nu’l aprobe și să’l 
aplaudeze când numai amenință cu palme? 
Intr’un ton așa de fin politicii englezi nu 
se tratează unii pe alții. Rakovsky deci 
poate pretinde cu drept pentru sine atâta 
cinste, câtă se dă președinților englezi«.

Cu palme n’a amenințat însă numai 
vice-președintele, ci la aceasta manieră 
fină s’au dedat și alți membrii ai majo
rității. Unul din ei a amenințat în ședința 
de Sâmbătă a camerei pe deputatul Aurel 
Vlad cu palme, — amenințare pe care 
prez'dentul n’a auzit’o or s’a făcut că n’o 
aude — ear când în ședința de Luni d-l 
Vlad a cerut explicație a fost întâmpinat 
cu huidiu. Nu-i vorbă deputății coaliției 
se țin la nivelul culturoi. Numai așa 
înainte!

Gestiunea limbilor în Boemia. in șe
dința de Joi a comisiunei bugetare ora
torii germani și cehi au declarat că, deși 
nu sunt satisfăcuți de declarațiunile gu
vernului, sunt gata a colabora cu guvernul 
pentru a regula cestiunea limbei boheme 
printr’o lege. Co misiunea a adoptat apoi 
budgetul justiției.

Rezultatul întrevedere! din Veneția. 
Ziarul »Echo de Paris* publică o declara
ție a unui distins diplomat, după care 
Franța, Anglia și Italia sunt înclinate pen
tru o primire favorabilă a propunerei Ru
siei pentru Macedonia. Italia în special pri
mește cu mare satisfacție propunerea Ru
siei, pentrucă întrevederea din Veneția s’a 
terminat cu o mare desamăgire. S’a dove
dit că Germania, ține mai presus de toate 
cu Austro-Ungaria și nu e dispusă a spri
jini străduințele Italiei în Balcani. Germa
nia speră, că propunerea Rusiei nu va fi 
primită și are gata un nou proiect, care 
a fost obiectul discuției la ultima întreve
dere dintre Billow și Aehrenthal. E pro
babil, că Turcia a și fost încunoștiințată 
de acest proiect prin reprezentantul Ger
maniei laConstantinopol, baronul Marschall.

începerea construcției liniei sandja- 
Câle. Din Constantinopol se telegrafiază că 
Sultanul a înștiințat pe ambasadorul au
striac că Turcia a numit pe delegații săi 
la fixarea traseului căiei ferate sandjacale. 
Acești delegați se vor întâlni cu cei au- 
striaci la Mitrovița, la 15 Aprilie când lu
crările pregătitoare vor și începe. Se crede 
că construcția liniei se va începe chiar în 
vara aceasta.

Camera franceză a adoptat cu 497 
voturi contra 5 proiectul de lege al am
nistiei.

Mizeria țăranilor in Transilvania,
Corespondența telegrafică ungară află 

din Oradea-mare următoarele:
In cercurile Beiuș și Vașcău a isbuc- 

nit o boală care face mari ravagii. Medicii 
declară, că ea provine din hrana proastă 
a țăranilor.

Situațiunea țăranilor este așa de 
proastă că el nici nu are ce mânca. Hrana 
majorității țăranilor se compune dintr’un 
amestec de săcară orz și ovăz stricat, din 
care fac un fel de mămăligă. Hrana acea

sta a dat naștere boalei sămânătoaro cu 
pelagra.

In spitalul din Beiuș se află 20 de 
bolnavi de această boală, doi au murit. 
Starea proastă a țăranilor se datorește 
recoltei role din toamna trecută și înce
tarea exploatărei pădurilor, la care erau 
întrebuințați foarte mulți lucrători. Prin 
aceasta s’a sustras poporului posibilitatea 
de ași câștiga pânea.

Simptomele caracteristice boalei sunt 
crampe foarte dureroase asemănătoare 
otrăvirii. Mânile și picioarele li-se înțe
penesc. Boala durează 6—8 săptămâni. Nu 
se cunoaște numărul total al victimelor. 
Ameliorarea hranei este singurul mijloc 
de combaterea boalei.

Pe cale particulară se mai comunică 
că în spitalul din Beiuș se află 20 de bol
navi otrăviți din cauza hranei proaste. 
Medicul spitalului, Nyes, a comunicat mi
nisterului de interno știrile despre rava
giile boalii și despre starea proastă a ță
ranilor.

Ministerul a corut un raport din 
partea viceșpanilor. Aceștia au răspuns că 
nu au nici o cunoștință despre o boaiă 
prevenită din hrana proastă a țăranilor. 
In urma acestui raport, ministerul care 
era dispus să ajute țărănimea, a renunțat 
la această ideie.

Se pare că afară de cei 20 de bol
navi din spitalul din Beiuș se mai află 
încă puține cazuri. Epidemia e însă în des
creștere. Doi bolnavi au murit, 17 au eșit 
din spital complect sănătoși.

ȘTIRILE ZILEI.
— 22 Martie v.

In șsdința de eri a delegațlunilor ocoa
lelor centrale române din Brașov s’au luat 
câteva importante declsiuni cu privire la 
ameliorarea starei materiale a corpurilor 
didactice dela aeeste școli. Conform rece- 
rinței nonei legi școlare șlțlnându-se cont 
de scumpete» traiului în Brașov s’au sta
bilit următoarele emolumente pentru un 
învățător definitiv : leafă fundamentală 
1400 cor., bani do cuartir 440 cor. și șeasă 
cvincvenii de câte 200 cor. Profesorilor 
li-s’a votat un adaus do 200 cor. la banii 
de cvartir și s’a hotărât întregirea sala
riilor acelor profesori, cărora nu li-s’a a- 
cordat întregirea salariilor din partea sta
tului, în proporția întregirilor dela stat. 
S’a mai decis reediflcarea edificiului ‘școa- 
lei comerciale. Cheltuelile se vor urca la 
vre-o 35.000 cor. Ameliorarea lefurilor în
vățătorilor și a profesorilor se va face, 
după aprobarea consistoriului, începând cu 
1 Septemvrie 1907.

Prelegerea publică de mâuo se va în
cepe la orele 6'/i seara. D-l prof. Pelrovici 
va vorbi, precum anunțasem, despre «Urme 
din Roma antică11. Prelegerea va fi înso
țită de proiecțiuni cu skioptikonul.

Academia Română va ținea Luni, 24 
Martie curent, ora 2, o ședință publică so- 
lomnă pentru recepția d-lui Dr. D. Gre- 
cescu, ales membru în sesiunea generală 
din anul trecut. D-l Dr. D. Grecescu va 
ceti discursul său de rocepțiune : O schi
țare din istoria Botanicei. D-l Dr. C. Js- 
trati va ceti răspunsul la dis mrsul d-lui 
Dr. Grecesc».

0 bibliotecă moldovenească în Basa
rabia. Se scrie din Chișineu (Basarabia): 
In orașul Bălți s’a dat autorizarea pentru 
a se înființa 6 bibliotecă având și o sec
țiune moldovenească. Aceasta a produs o 
vio bucurie în cercurile moldovenești, care 
nu aveau putința să citească pănă acuma 
în limba lor maternă.

Medalia «Răsplata muncii pentru bi
serică* Cl. I. s’a acordat d-lui lorgu Dumi
trescu, comerciant din Podul Bărbierului, 
jud. Dâmbovița (România) pentru-că a clă
dit o biserică și a contribuit la clădirea 
altor biserici, și a tipărit cărți cu cuprins 
religios. Aceeași medalie a fost acordată 
d-lui P. Trăistaru din com. Poiana Mare, 
județul Dolj, pentru-că a clădit o biserică 
care a costat 170.000 lei.

Subdirectorul teatrelor române d-i h. 
Lecca a fost numit subdirector al teatre
lor pe ziua de 1 Aprilie.

Complot contra marelui duce Nicolae- 
Din Petersburg se anunță, că poliția a a- 
restat eri noapte pe medicul Dr. Frenkl, 
în a cărui locuință s’a făcut o perchiziție. 
Se spune că locuința lui Frenkel era se
diul unui complot militar, care urmărea un 
atontat contra marelui duce Nicolae.

înfrângerea bandei Ini Sandasky. Din 
Sofia se anunță: Trupe militare turcești 
au surprins în apropiere de localitățile 
Stanciova și Seresnice, bandele lui San- 

dansky. Intre soldafii turci și adepții lui 
Sandansky a avut loc o luptă puternică., 
Sandansky a fost grav rănit de două gloanț». 
Banda a fugit ducând cu sine numeroși 
răniți.

Al noulea ministerlu a] României. Zia
rele guvernamentale anunță în mod ofi
cial următoarele: Actualul minister al a- 
griculturei, industriei, comerciului și do
meniilor va fi împărțit în două, cu începere 
dela 1 Aprilie. Localul în care se află a cur» 
instalat ministerul va rămâne numai pen
tru agricultură și domeniile. Noul minister 
al industriei și comerciului va fi transferat 
în alt local. Bugetul ministerului agricul- 
turei și domeniilor, pentru exercițiul 1908 
—1909, se alcătuește separat de acela al 
ministerului industriei și comerciului.

Concertul d-nei Ella Ginalnar. Mult u- 
preciata cântăreață de operă, d-na Ella 
Gmeiner va da Luni în 6 Aprilio n. tui 
concert în sala Redutei orașului cu urmă
torul program : 1. a) Ach neige, du Schmer- 
zensreicho. b) Der Mummelsee, c) Schwal- 
benmărchen, d) ErlkOnig—Carl Loewe. 2. 
a) Autenthalt, b) Wehmut,c) Gottim Fr bil
ling—Franz Schubert. 3. a) Wallfahrt nach 
Kevlaar, Felix Weingartnor. b) Loroley, 
Franz Liszt. 4. a) Der Tod, das ist die 
kilhle Nacht, b) Ein Wanderer, c) Stănd- 
chen, d) In stiller Nacht (cântec popular), 
e) Die Sonno schoint nicht mehr (cântec 
poporal), Iohannes Brahms.

Acompaniamentul va fl susținut de 
d-l prof. Lassel. Bilete se află do vânzare 
la librăria Hiomesch și-seara la casă.

0 grevă școlară Ia gimnastul din Nă- 
Săud. Ziarele maghiaro primesc din Nfi- 
săud următoarea știre ciudată despre » 
pretinsă grevă ce-ar fi isbucnit la gimna
siul din Năsăud: Elevii din clasa Vlau pă
răsit cursurilo pentrucă un profesor numit 
de curând, îi trata foarte sever și afară do 
asta și pentru motivul că în ultimul fim# 
8’a sporit dela 2 la 4 orele de limba grecească. 
Elevii au aies din sânul lor un comitet al 
grevei, care să dirijeze mișcarea lor. Di
rectorul gimnaziului și consiliului profeso
ral au procedat cu energie contra elevilor, 
amenințându-i cu excluderea definitivă di» 
școală. Elevii însă nu s’au lăsat intimidați 
ci au formulat într’o adresă cătră director 
plângerile lor, însoțite de amenințarea, cli 
dacă nu vor fi satisfăcuți, vor raporta in
spectorului școlar și, la nevoie, direct mi
nistrului faptul, că unii profesori se folo
sesc la prelegeri de cărți nepermise (?!) 
In urma acestei adrese cererile elevilor ar 
fi fost imediat satisfăcute și greviștii ar 8 
încetat greva.

Știrea aceasta no pare cam ciudată, 
și neverosimilă.

Procesul «tentatului din Barcelona. Di» 
Barcelona se telografează că Ia procesul 
atentatului din Barcelona, anarchistul 
arestat, loan Rull, a făcut înaintea jurați
lor declarații senzaționale La deschiderea 
desbaterilor, Rull, care era foarte palid, 
a rugat Curtea să so ridice ședința și să 
se dispună examinarea lui do către me
dici, de oaro-ce nu se simte bine. Curtea 
i-a refuzat cererea. Rull a declarat că este 
anarchist, dar că nu are nici un amestec 
în afacerea atentatului din Barcelona. HI 
aduce acuzații grave contra multor re» 
publicani și în contra Iui Leroux, care sc 
află exilat în Franța. Rull susține că Le- 
roux este acela, care a organizat atentatul 
contra lui Loubet și al regelui Alfons. Aten
tatul n’ar fi fost hotărât în Barcelona cî 
în Paris. Acuzatul declară că bombele cari 
au servit la acest atentat au foBt fabri
cate de anarchistul Ferra cu ajutorul ro- 
numiților anarchiști Mervales și Ilerea, 
Rull a făcut aceste declarații cu o voce 
așa de iritată, încât președintele a căutat 
să-l liniștească. Continuând el s’a apărat 
din nou de acuzarea de a fi luat parte la 
atentatul din Barcelona și a declarat, că 
poliția din Barcelona este insuficientă și 
foarte neglijentă. Rull spune că a preve
nit pe ducele Bivona, prefectul din Bar
celona. despre atentatul plănuit contra 
celor doi suverani, dar că acesta n’a în
științat autoritățile din Paris. Declarațiile 
acostea au produs o mare senzație în pu
blic. Se crede însă că Rull a căutat prin 
aceasta să obție o amânare a procesului 
pentru a câștiga timp. La întrebarea pre
ședintelui de undo le știe eele declarate, 
Rull a refuzat să răspundă

Un distins oaspe în Camera ungară 
Camera deputaților a avut alaltăeri ub 
oaspe distins. In tribuna magnaților s 
apărut marchisul Of. Bute, membru a 
Camerei lorzilor și unul din cei mai raar 
bogătași din lume. Marchistul Of. Bute s’J 
hotărât, în urma invitației mai multoi 
magnați unguri să viziteze Ungaria, und< 
va lua parte la mai multe partide de vâ
nătoare organizate în onoare lui. Mar 
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chisul a apărut apoi și în culoare unde 
s'a întreținut cu contele Andrâssy, con
tele Esterhâzy și marcgraful Palavicini. 
Ca să ne facem o idee despre bogăția 
-marchisului englez, menționăm făptui că 
are un venit de 1000 pfunzi sterlingi pe 
zi și că pe insula Bute, proprietatea sa, a 
construit docuri, cari au costat 50 mi
lioane lei.

Opera »FreJschtttZ« se va reprezenta 
mâne seara pentru prima oară. Se vor da 
cu totul trei ori patru reprezentațiuni. 
Bilete se află de vânzare la librăria Hie- 
mesch și seara la cassă.

Luptă pentru alcool- Primarul din Mo- 
Henbek (Belgia) ordonase ca cârciumele 
să se închidă punct la mezul nopții din 
cauza multor șcandaluri nocturne ce se 
întâmplase în acel oraș. Un cârciumar ne
voind a se supune ordinului, geandarmii 
ordonați spre a închide cârciuma se încă
ierări eu oaspeții, cari erau toți muncitori 
mineri. Geandarmii deferă foc și răniră 
vr’o câți-va mineri mai mult ori mai puțin 
— doi dintre ei muriră în urma rănilor 
primite. Dar cu asta nu se sfârși comedia. 
Minerii esarcerbați asupra primarului puseră 
la casa primarului vr’o câte-va patroane 
de dinamit, așezându-le in legătură cu 
niște fire electrice. Explozia urmă produ
când panică. Dar primarul și familia scă
pară cu viață.

Disolvarea camerei finlandeze. Guver- 
norul general ai Finlandei generalul BOck- 
mannasositla Petersburg să întrevină a se 
disolva camera finlandeză, carea neputân- 
du-se înțelege cu senatul — i-a exprimat 
acestuia un vot de neîncredere acuzându-1 
4e rusofllism.

Linsă de lucru în America. După știri 
sosite din Newyork, în toate Statele-Unite 
muncitorii fără lucru, săvârșesc excese în 
fiecare zi. Astfel, Miercuri, a fost în Fila- 
delfia o încăierare sângeroasă, stârnită de 
muncitorii fără ocupație. Iată ce s’a pe
trecut : Un antreprenor anunțase, că are 
nevoie de vre-o câțiva muncitori zidari 
la construcția operei din acel oraș. Numai 
decât s’au prezintat Ia șantier vre-o 3000 
de muncitori fără lucru. înghesuiala deve
nea din ce în ce mai mare, din pricină că 
flecare voia să ajungă Jn rândurile din 
față, spre a căpăta ei de lucru. Nu trecu 
mult și oamenii începură să se certe. Cearta 
■degeneră repede în încăierări violente. 
Oamenii începură să lupte cu bastoanele 
și cu cuțitele. Pentru a se pune capăt în- 
căerărei, a trebuit să intervină poliția că- 
lăreață. Din eauza turburărilor necontenite, 
datorite linsei de lucru, șeful poliției, ge
neralul Wingham, a cerut guvernorului un 
eredit de 100,000 dolari pentru eroarea unui 
corp special de detectivi.

AVIS. Din causa repausului dominical 
va fi deschisă mâne în cetate numai far
macia d-nului E. Neustădter din Târgul 
Grâului.

0 doftorle de casă răspândită. Căuta
rea continuă după spirtul (Franzbrantwein) 
și sarea lui Moli, dovedește că întrebuin
țarea lor, ca fricț'une alinătoare de dureri, 
reumatice are efect bun. Sticla 1 cor. 90 
bani. Se trimite z Inie cu rambursă poștală, 
de liferantul curții c. și r. A. Moli, Viena, 
Tuchlauben 9. Io depositele din provincie 
să se ceară expres preparatul Moli provă- 
zut cu marca de scut și subscriere. — (4)

„Racoțana" și funcționarii ei.
Șeica-mare, în 2 Aprilie 1908. 

Onorată Redacțiunc!
Referitor la comunicatul »Dela adu

narea generală a »Racoțanei«, apărut în 
Nr. 41 al stimatului ziar ce redactați, și 
Ia răspunsul mult stimatului și valorosu
lui director al sAlbinei® apărut în »Re- 
vista Economică® Nr. 11 și reprodus în 
^Gazeta Transilvaniei® Nr. 53, îmi permit 
și eu a face câte-va observări și anume:

Gă înființarea >Racoțanei« n’am fă- 
cut’o intenționat din interese personale, 
ori familiare, căci eu sunt îndeștulit cu 
oficiul de medic de cerc, care-1 ocup acu
ma de 30 de ani în acest ținut, locuit de 
o poporațiune mixtă compusă din Români 
și Sași. Ca fiu eșit din popor, m’am inte
resat de popor, am contribuit după putință 
la desvoltarea și ridicarea lui morală și 
materială. Dar fiind posesiunea de pământ 
mai toată în mânile străinilor, spro a i se 
da posibilitatea ca la ocaziuni potrivite 
să-și poată cumpăra și Românul câte o 
bucată de pământ, am aflat de lipsă a 
înființa în centrul acestui ținut un insti
tut. financiar, care să-i poată ajuta momen
tan ; o reuniune Raiffeisen nu s’a putut 
înființa din lipsă de membrii, dovadă că 
-acționarii »Racoțanei« sunt partea eea mai 

mare mărgineni, abia avem 5 acționari ro
mâni din loc, și din jur iarăși destul de 
puțini.

Apoi să nu se creadă că Românii no
ștri ar fi contras împrumuturile lor numai 
dela »Albina«, căci aproape în toate co
munele săsești se află reuniuni Raiffeisen, 
ba chiar și o bancă din Budapesta acum 
vre-o 3 ani a înființat în comuna vecină 
Poarta o filială, care, dacă nu era »Raco- 
țana®, sigur că acolo ar fi rămas, dar așa 
după o scurtă durată a trebuit să plece 
de unde a venit; apoi celelalte multe 
bănci săsești și una jidovească din Mediaș, 
Agnita și Elisabetopole încă-și au clientela 
cea mai mare parte din Români. De aceea 
am aflat de bine din interes național-eco- 
nomic a înființa în Mediaș și Elisabetopole 
câte o filială, spre a se folosi Românii de cre
dit românesc: pentruce să nu câștigăm 
noi ceva dela ai noștri? Cred că a sosit 
timpul, ca să nu mai îmbogățim cu avutul 
nostru pe streini, care apoi în loc de re
cunoștință ne batjocuresc; exemplul re
cent e Blajul.

In ce privește alegerea direcțiune! lu
cru stă așa, că devenind un loc vacant în 
direcțiune, prin moartea membrului fun
dator Pavel Popescu, în adunarea generală 
de anul trecut d-1 Bardoși a propus pe 
nepotul aceluia d-1 loan Axente preot în 
comuna vecină Poarta, 3 kilometri departe 
de Șeica-mare, însă acționarii mărgineni, 
dșcă direcțiunea s’a opus alegerei conta
bilului, numai de atunci venit și încă ne
cunoscut, au ales în mod demonstrativ pe 
alt compatriot al lor, care din cauza de- 
părtărei de 14 — 15 kilometri n’a putut 
face nici un serviciu. La alegerea din acest 
an direcțiunea cunoscând calitățile și one
stitatea contabilului, și luând și aceea în 
considerare, că în localitate nu se află alți 
acționari apți, și ca să încunjure neplăce
rile cu acționarii mărgineni, care cum se 
vede, nu mai vreau să țină cont și de 
dorințele acționarilor de aici, a consimțit 
la alegerea lui în direcțiune. Apoi cei 2 
dirigenți din Mediaș și Elisabetopole ca 
bărbați de încredere ai institutului, să nu 
merite nici atâta de a fi aleși în direc
țiune, dacă nu li se dă nici un salar?

încât pentru cassar și subscrisul, care 
ca membrii fundatori crod că am dat de
stule probe, căci altcum nu s’ar fi ridicat 
institutul la nivelul unde se află astăzi, 
eu ca director nu m’am folosit de creditul 
institutului, nici nu mi-arn căpătuit nici o 
rudenie, prin urmare nu pot fi acuzat de 
nepotism. Încât pentru clarificarea laicului, 
d-1 loan Axente, cum îi numește sacțio- 
narul®, d-1 Lissai a avut toată dreptatea, 
că la »Racoțana« să poate face excepțiune, 
de bunăoară alți membrii corăspunzători 
din loc nu se află, iar pe d-1 loan Axente 
n’au voit să-l aleagă, prin urinare a tre
buit să fie aleasă direcțiunea așa după cum 
s’a ales, căci vorbind din experiență, di
recțiunea trebue să fie din membri, cari 
să facă serviciu, nu numai să aibă titlu și 
să tragă tantiemă pe nimica, ci să fie în 
tot timpul la dispoziție, spre a se putea 
conzulta despre mersul afacerilor care nu 
sufere întârziere.

Încât despre salarizarea ofleianților 
bine știe ^acționarul®, care pe atunci făcea 
parte din conziliul de supraveghiere, că 
salarele s’au fixat pe 6 ani, cari au expi
rat deja, prin urmare oficianții pretind cu 
tot dreptul urcarea salarelor. după ce agen
dele s’au înmulțit în m- d considerabil în
cât nu mai e suficient 2 zile de cassă pe 
săptămână, la filiale e în toate zilele, ci 
trebue ținut în toate zilele; iar mersul 
afacerilor la filialele din Mediaș și Elisa
betopole încă trebue controlat. Las la apre
cierea onoratului public să judece, dacă ofi
cialii în împrejurările actuale pot trăi cu 
următoarele salare:

directorul executiv cu 900 cor. anual, 
3 contabili ă 1200 coroane anual, 
2 cassari 600 coroane anual.
Acuma, dacă factorii competenți ai 

institutului nu vor lua în considerare 
justa cerere a ofleianților și dacă în tim
pul cel mai scurt nu li se vor urca sala
rele, aceștia cu toată bunăvoința nu vor 
mai putea exista și vor fi siliți a abzice 
de oficiu.

Acestea am aflat de bine a le spune 
spre clarificarea stărilor dela »Racoțana«.

M Racofia, 
medie de eere și director 

al „Racoțanei1*.

Bancă nouă românească.
Sub aeest titlu ni-so trimite următoarea co- 

munieare-apel:
In Tășnad (coin. Sălagiu) so înfiin

țează nn institut nou de bani, care va 
purta numele ^Vulturul®. LiStitutul se în
ființează pe timp nedeterminat cm un ca
pital social de '200,000 coroane, împărțite 
în 2000 aciii, de câte 100 coroane.

La subscrierea acțiilor sunt a se plăti 
10"/0 din capitalul nominal, adecă 10 co
roane de acție, și după fiecare acție 3 co
roane spese de fondare.

In restimp de 30 zile dela adunarea 
constituantă sunt a se plăti 20’/,, adecă 
20 coroane de acție, — iar restul capita
lului se va plăti în rate de câte 10% la 
provocarea direcțiunei, care provocare însă 
nu poate urma mai îngrabă de 60 zile 
dela terminul ratei ultime încassate.

Subscrierile se încheiă cu 1 Iunie 
1908. Listele de subscriere, dimpreună cu 
10IJ/0 din capitalul subscris, adecă 10 co
roane de acție, plus 3 coroane spese de 
fondare pentru fiecare acție sunt a se tri
mite pănă în 1 Iunie 1908 la adresa advo
catului Dr. Corio'an Steer în Tășnad (Tas- 
nâd.) Acest institut nou între membrii săi 
fondatori are în frunte pe iluștrii bărbați 
conducători: George Pop de Băsesci, Dr. 
Stefan C. Pop și Andrei Cosma, precum 
și pe toii cărturarii și fruntașii cercului 
administrativ Tășnad.

S’a simțit lipsa acestui institut în 
Tășnăd, căci acest orășel e centrul unui 
jur mare locuit de Români cari în jurul 
acesta formează granița vieții românești, 
și 8'>nt avisați la lupte grele pentru păs
trarea caracterului românesc, și pentru ca 
să nu se contopească în elementele străine 
de număr mai mare. Dela Tășnad numai 
un pas e pănă la Nagykăroly (Căreiul- 
mare) și Debreczen (Dobriținul) unde deja 
elementul român dispare cu totul în cel 
maghiar. Trebue să avem aici în Tășnad 
un zid tare, o fortăreață națională, unde 
Românașul de soarte pribeagă să fie aju
torat în necasurile lui, — să nu fie silit 
a alerga la vetre străine, unde interesele 
lui nu sunt respectate și unde din griță- 
rașii adunați cu sudoarea feței sale el 
singur își face o armă în contra ființei 
sale de Român.

Cu încredere ne întoarcem dar cătră 
întreg neamul românesc și așteptăm spri
jinul aceluia, peptrucă luptă grea am în
ceput: a lupta pentru acel ideal sublim, 
ca Românul să învețe a trăi din alo sale 
puteri, ca așa să fie tare,... să fie fericit.

Tășnad, 2,IV 1908.
/. T. Cosma.

Varietăți.
Un profesor din Heidelberg, Dr. A. 

Koch, a prezentat de curând auditorilor 
săi, pe cei mai vechiu ziar din lume, care 
se păstrează în biblioteca universității. El 
e format din 12 pagini purtând pe prima 
pagină, de-asupra, data din 1609. Cuvântul 
înainte semnat de un oare-care Johann 
Carolus arată că ziarul se publică de mai 
mulți ani și că e urmarea mai multor încer
cări de mai înainte. Colecția anului 1609, 
care formează un volum de 115 pagini, 
are între altele scrisori de prin Francfurt, 
Bruxelles, Haga, Lyon, Roma, Veneția, Vie
na, Praga.

Acesta, e cel mai vechiu jurnal din 
Europa și chiar din lumea întreagă, dacă 
cumva nu se vor găsi pe viitor altele mai 
vechi în China — ceeace e cu putință.

c

La Școala de înalte științe socialo din 
Paris s’a început la 29 Februarie un curs 
asupra operei geniale a lui Dante sDivina 
Comedie®, de cătră Riccioto C’anudo. Acuma 
deci se face cel dintâiu pas spre a se stu
dia sistematic opera lui Dante într’o școală 
academică din Franța.

Se știe că în Florența încă de pe 
vremea lui Boccacio poporul e chemat 
odată pe an, ca să audă cetindu-se și expli- 
cându-se câteva cântece din acest mare 
poem al renașterii. Și asta so face de că
tră. profesorii și criticii cei mai vestiți, pe 
care îi are Florența.

Studiul lui Canudo va apare apoi în- 
tr’un volum întitulat: Evanghelia morală 
mediteraniană.

Salutul public.
Pe când în timpurile vechi la înce

putul erei creștine țara minunilor era Asia, 
azi pe terenul științelor esacte o America, 
unde minunile științelor produc fel de fe.l 
de mașine, prin care se înlesnesc în mod 
admirabil industriile, înlocuind brațele mun
citorilor, cari după cum so știo s’au în
mulțit prin emigrări continue din Europa 
și din extremul orient — China și Japo
nia — așa încât guvernul Statelor Unite 
din America a. fost silit a lua măsuri pro
hibitive, iar bătrâna Europa se sbuciumă 
a moraliza lumea, care a apucat de 
mult pe o pantă prăpăstioasă a necre
dinței, — să nu zicem și mai mult a ma
terialismului »a tout prix®.

Lupta pentru existență e azi aprigă, 
individul ca și popoarele, cari nu pot ținea 
pas cu progresul rapid economic, sunt în 

pericol a fi înghițite de cei ce stau la 
înălțimea științelor economice sociale.

Dar să ne întoarcem la tema noastră, 
In Englitera s’a format o societate de mo
ralizarea năravurilor decăzute sub titlul 
de mai sus. ^Oamenii salutului publice au 
ramificațiuni în toată lumea. Deunezi un 
membru al acestei societăți s’a rătăcit și 
în România cercând, dar în zadar, ne spun® 
ziarul »Viitorul«, a-și câștiga discipuli.

Tendința acestei societăți este a răs
pândi moralitatea în toate clasele societății 
omenești. Nu putem de astădată intra î» 
detaiuri ci semnalăm numai în treacăt, eă 
una din doctrinele ei principale se bazează 
pe axioma: să iubești pe vecinul tău mai 
mult decât pe tine îusuși, va să zică un 
altruism esagerat.

Societatea asta s’a format încă din. 
1860. Autorul ei era un anumit Mister 
Barth, om tânăr cu imaginație inventivă. 
El se adresă cătră cei desnădăjduiți — șt 
prin rugi, prin ajutoare materiale, conso
lări și sfaturi îi făcea fericiți.

Din micul acesta început s’a înjghe
bat un întreg regiment de asociați, cari 
își au regulile lor de conduită în toate 
împrejurările vieții, au formule de credință' 
asemănătoare cu ale francmasonilor, ju
răminte și alte esagerațiuni, dar produc și 
foloaso abătând pe mulți nenorociți dl» 
calea peirei.

Anecdotă.
Odată un învățat se plimba pe ua 

lac, într’o barcă condusă de un luntraș.
învățatul, foarte pedant, întrebă deo

dată pe barcagiu:
— Dumneata ai învățat filozofia?
— Nu’ș’ce-i aia, boierule, răspunse 

modestul creștin.
— Atunci nenorocitule, ai pierdut de 

pomană un sfert din viață. Dar matema
tica ai învățat’o?

— Nici p’asta să mă ierți boerule.
- — Vai de tine, — replică cu dispreț 

savantul — ai pierdut două sferturi din 
viață 1 Dar literatura ai învățat’o ?

— Neam de neamul meu! protestă 
luntrașul.

— Trei sferturi din viață ai pierdut 
degeaba păcătosule!

Emoționat de siguranța, cu care 
boierul cărturar îi prezicea pierea, luntra
șul făcu o mișcare greșită de lopețl și 
barca se răsturnă.

învățat și luntraș căzură în apă.
Imediat acesta din urmă opintindu-se 

să iasă la mal strigă:
— Ai învățat să înoți boerule?
— Nu ! gemu savantul.
— Apoi atunci ai perdut toate sfer

turile din viață!

ULTIME ȘTIRI.
Budapest?, 4 Aprilie. In ședința de 

eri s’a început discuția specială asupra 
punctului al doilea din proiectul revizuirel. 
Contra proiectului au vorbit deputății 
Nagy Gy. și Mesoffi, prezentând mal multe 
propuneri.

In culoarele camerei ungare s’a dis
cutat eri și afacerea vicepreședintelui Ra- 
kovszky, care a amenințat pe dep. Lucaelu 
că-l va pălmui. Justh a spus că Rakovsky 
neagă, că ar fi spus astfel de cuvinte. Dep. 
Lucaciu a declarat câtorva ziariști urmă
toarele: Alaltăieri un coleg al meu, depu
tat din partidul naționalităților, care a vor
bit în mijlocul unui mare sgomot, a fost 
apostrolat dj vicepreședinte cu următoa
rele cuvinte: Afară! Măgarule! Dobito
cele ! Lașule I Am întrebat atunci pe vi
cepreședinte, cui sunt adresate aceste -cu
vinte. El mi-a răspuns că și eu sunt un 
laș. I-am răspuns că el este laș că insultă 
po alții știind că nu i se poate cere repa
rație pe calea armelor. Vicepreședintele 
sări în sus și strigă: Taci sau te pălmuesc ! 
îmi pare bine că deputății luliu Manie, 
lvanka și Pop au adus la cunoștința ca
merei aceste fapte, cari s’au pierdut în 
zgomotul ce domina în cameră.

Roma, 4 Aprilie. Se anunță că 
Biilow va vizita și pe Papa cu oca
zia sosirei sale la Roma.

W' Domnii abonați ai fdiei 
nostre, cari nn și-an reînoit îneâ 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi cât mai curând ca s6 nn li se în - 
trerupft regulata espedare a Cid
rului.
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Avem onoarea a aduce la cu
noștința On. proprietar de case, că 
Ipcrăm consciențios Planuri și pre
liminare de spese pentru 

Canalizări la case și lucrările 
împreunate cn canalizarea 

în Biroul nostru tehnic, și numai 
ta cazul când nu am fi însărcinați 
cu lucrările socotim 2% după suma 
preliminată.

Dăm garanție pentru executa
rea exactă a lucrărilor.

Anunțări se primesc în Biroul 
postru:

Colțul Stradei negre N\ 68
Telefon Sr. 1?4.

și Calea Gă ei (F br k Nr. 58/c.
Telefon Nr. 170.

Cu toata stima

Demeter Gărtner & C° - 
întreprindere ardelenească de 

104,3—3,) Betenaj și Asphalt.

Lațdoi porumbi

IOAN PETEU 
prima fabrică de luminări de Ciară și 

Parafină din Ardeal. 
brașov;

1— in n------; >-—u

Oferă luminări de ceară albe pentru 
biserici, comercinnțilir cu prețui de 
f|w 48*50 s&sta de kg.

Comandele să primesc numai până la 25 Martie

Prafurile-Seidlitz ale lui MOL
Veritabile numai decâ fie-care cutăă este provădută eu marca de 

___________ apărare ft lui A. MOLL și cu subscrierea sa. -------------------
Prin erectul de lecuire durabilă al I’rnfuriior-SeidlHz de A. Moli în contragreutăți

lor celor mai ce biciise la stomac și pânlece, în ‘ ontra cârceilor și aerele) la stomac, con- 
stipatiui ei cronice, suterinții de ficat, congestiunel de sânge, haentorhoidelor ți a celor mai 
diferite fiole femeescî a luat acest medicament de cssft o riH 'ăndire, ce creșce mereu de 
mai mu'ie decenii încoce. -- Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2'— la -idealii e eo vor 
urmări po calo judec&torescă.

Franzbranntwein și sare a iui Moli.
Veritabil numai dacă lle-care sticlă este provilzutc eu marca 
_____ __ ___  de seii'ire și eu plumbul Iul A. Moli ■

Franxbranntwein-ul și sarea este fdrte bine curioa- 
ctu ă cu un remediu popular cu deosohire pi in tras (irotat), alină 
durerile de șoldină și reumatsm și a altor urmări de răce ă. —

Preț> i unei cnt'j originale plombate cor. 1.90

I'

11

Săpun de copii a lui Moli
Q>1 mai fiu săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebi'e pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți or. —.41) b.

Cinci bucăți cor. 1.80
x= Fio-care bucată de săpun, pentru copii este provăcțută cu marca de apărare A. Moli. =

Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. Tuc&Uuben 9
c. și reg. fiirnisor al curții imperial o

— Comande diu provincii! se efectuăză tjilnle prin rambursă postulă —
La deposits s6 se cdră nnnmit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca de apă

rare a lui A. M O L L.
Reposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Viotor Both ți en gros la 

D. Sremtos Nepoții

[Beliși

Se căpătă în toa^e prăvăliile mu mari

I
I

The ..N O X I N/ •

Londra:
E C 57 l isv-II Street
Wiena XVIII. t

Willy Weingârtner
S mpoy-Strasse 13 

Seltfin 22149.

“ Co.
Pari, g

5 -tua M')ntniartre

îs uilapewta, VI. t

Briitkr Huchsinuer.

i mierea motrice cea mai sigură și perfectă: 
lE.ttBjricat râe iHiuiil jps-im 
M-taare pentru sorbi’ea gazelor 

SAUGGAS-MOTORE

3I
Funcțonarea 

cea mai eftmă
ș> regulată

tSpe^e do funcționar 
(81 2 bani

nr de HP.

Permanont în deposit: Mo ors «ie ulei 
ișl Ei.rnalti. KjO owoblle șl Gni-si> 

ii.»-! de îmbl&tlt.
— Condițiutii favorabile de ntată —

B. DE NES, >*BLL
îiip«it-kî»ru1 15.

3-rxcț o-j.r©n.t șl de-vis gratis!
(84,8-20)

-J

i 
•i

Cărți de ruțțâciuni.
Cărți de rug emul întocmite de 

piotopres'it ul O 1 strat Coca, ew 
apr barea Cons «tortului An hiepisco- 
peso ortrodox > riental din Ceri ăuțl> 
cuprinzând diferiie rugăciuni- rugă
ciunea de sără cfttră d-1 nost u laps 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
Iau ă pentiu sfânta Nascătore. Rugă
ciunile în 4 de peste săptămână. 
Liturgia de Duminecă. A<atistul bu- 
ueivestirl. Canone. Rugâci uni de pre
gătire pentru u artu is re. r ugăciunile 
din săptămâna luminată. Ii' gău nn'.ie 
din 41 a Nasceret Domnului. Rugă
ciuni de cuprins felurit etu.

Tote aceste cărți sunt în diferite 
legături de Ia cele mai simple păi ii 
la cele mai lux >se. Tote insă su. t 
foite fruir-dse și elegante. I rețul I; f 
e felu.it.

Carte de rugăciune >e Calis- 
trat Cora sunt cu: t;<> . I 40, 1-60, 
2-40, 2 6 i, 7 - , 8 40.

Lauda lui Dumnexeir, o<U 
_90, —-6o, 180 2- 0, 2K5, 2-81. 
3 10, 3 50

Cheia liaiu'ui costă.- —*76, 
1-20, 1-40. 2-—, 3-50.

Versurile nascerei Domnului, 
nostru Isus Christos, . . . —.12.

Vinul Născetoicl de D-il&a-
— .12.

Sonorul său frumos răsună. tA- 
rele dânso-câutuil la mormântul! 

I Domnului nostru Ism Christos de TJoe- 
' nescu .................................. 24.—.

Epixttlie a Domnului uontrtt
| Intin Chr nton ce a trmiiB’o Duni.-
i netjendin ceriu............................... — .24

A“
Apa de igvor
1 C IL I 

din Mâlnă8.

Dispare 
imediat 

acreai e.

Numai Bticlo 
o nume e

8ICULA
Hunt veritab le „ 8

întrecută

și uș rarea 
flegmei.

ptntru
escitar- a 

a: citului

Cea mei bond 
apă vindooălGro 
șl răcoritoare.

întrece 
toate pele 
minerale în 

cașuri de ca
tar al gâtle
jului. a o ga- 
nelor de res* 
pirn te, piu- 
mâni, stomne 
intestine, ri 
nichi, beșică

DEPOU 
} r.nopal 
pentru

Ungaiia:

Bpest, JOzșef-kornt 37.
Telophon Nr. 59- 64

Se capătă In 
toate farmaciile 

Droguerle 
șl prăvăllWe de 

del toate se.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot f iC6 ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

18.000 metri, resturi de pânzării de in RHMBU&GER,
fine îr ălbite, fără cusur.

pentru
cu

Lungimea restur.lor 4 până 18 metri 
pat so capătă

50 bani m e t r u.

cămăși, albituri «Io *

lungime cu 55 bani. Trimi-Resturi alese delii 14 pană !a 18 metri
teri de probă cel puț n un pachet do 5 kilo (circa 45 metri) cu rambmsă

Leinen Weberei, Năcliod 23. (BOhmen).
115,1-H.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

felu.it

