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Omagiul principilor Germaniei.
Peste puține zile vechia capitală 

austriacă, Viena, va vedea un spec-, 
tacol, ca și care nu s’a mai pomenit 
în acest oraș străvechiu împărătesc,; 
de când cu congresul cel mare al : 
capetelor încoronate dela 1815, pe 
când Napoleon cel mare fusese învins 
de oștirile aliate.

Împăratul Wilhelm al Germaniei 
are de cuget a să pune în fruntea I 
principilor germani, membrii ai sta- i 
telor federale germane, spre a face o , 
vizită împăratului Francisc Iosif I, ca 
să’l felicite la jubileul său,

Nu mai încape îndoială că, dacă 
e vorba de a se desfășura strălucire, 
înfățișând puterea și mărirea împără
tească și regească, împăratul Wilhelm 
este ne mai întrecut până acum. El,1 
care și-a luat ca deviză : Regis vo
luntas suprema lex, a dovedit cu pri-' 
sos, că știe să se folosească de ori ce 
ocaziuDe spre a face să străluce și 
prin pompa esterioară vaza și pute
rea sceptrului său de împărat al sta
telor federate germane și de rege al 
Prusiei. Aceasta trăsătură mare ce- 
sariană nu i-o poate nega nimenea, și 
nici odată de când se scrie istorie n’au 
fost mijloace mai bogate ca în ziua ' 
de azi pentru a da cesaiismului mă
reția pompei. Dacă adaugem la aceasta 
și conștiința bazată pe puterea reală, 
de care dispun statele supuse scep- i 
trului, ce a fost predat de căpeteniile 
lor bunicului său. împăratului Wilhelm, 
în 1871 la Versailles, atunci trebue 
să mărturisim, că parada, ce se va 
desfășura în Viena, când va sosi con
voiul princiar al Germaniei, va im
pune în mod deosebit și lumei de 
astăzi, care este deja așa de mult 
frământată de idei republicane și re
voluționare.

Se zice, că Wilhelm II vrea prin 
acest omagiu adus bătrânului împărat 
habsburgic să documenteze deosebita 
recunoștință a Germanilor pentru 
credința, cu care Franaise Iosif I țîne 
acum de aproape 30 de ani la alianța
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Iubirea binelui,
adevărului și frumosului

ca știință despre spirit.

Conferință ținută cu prilegiul șezătoarei literare- 
artistice a tineriinei române din Cluj, 

la 5 Aprilie n. 1908.
do Dr. Cassiu Maniu.

Religiunea este iubirea Dumnezeului 
celui adevărat. Moralitatea este iubirea pre
ceptelor Dumnezeiești și împlinirea lor. 
Știința este iubirea adevărului și prin a- 
ceasta temelia atât a religiunii cât și a 
moralității. Există afară de aceasta întreită 
funcțiune etică a spiritului una a patra ce 
nu a fost observată de cătră generațiunile 
trecute la eternitate în continue războiri 
politice, religioase și materiale: știința is- 
codirei binelui, adevărului și Inimosului.

Toată originalitatea, tot geniul se ma
nifestă prin iscodirea lucrurilor noauă. De 
aici trebuie să conchidem, că funcțiunea 
adevărată autentică a spiritului este crea
rea. In evoluțiunea spiritului omenesc am 
ajuns, ca veacul al XX-lea să’și formeze 
din știința iscodirei binelui, adevărului și 
frumosului o preocupațiune de căpetenie

cu ei, — Francisc Iosif, care, când s’a 
suit pe tron a stat el însuși în frun
tea federațiunei germane de pe a- 
tunci din care se absentase numai aliatul 
său prusian de mai apoi. Părerile sunt 
diferite în ce privește întrebarea dacă 
monarchia noastră ori Prusia cu Ger
mania a profitat mai mult prin alianța 
ce a încheiat’o cancelarul Bismark; 
cu împăratul și cu Andrassy. Oricum j 
s’ar aprecia însă valoarea acestei I 
alianțe pentrn monarchia noastră, 
fapt este și rămâne, că suveranul 
nostru a păstrat’o cu credință și prin 
aceasta a adus un serviciu nespus 
de mare cauzei Germanilor și a făcut 
cu putință Germaniei să stea mai 
departe cu pușca la picior, pază în 
centrul Europei spre două fronturi, 
unul spre meazăzi și altul spre miază
noapte ; a făcut cu putință printr’a- 
ceasta ca să fie susținută mijlocit 
atâta timp și pacea europeană.

Ori cât de frumoasă, duioasă și 
măreață va fi scena, care va înfățișa 
salutarea omagială adusă de principii 
germani bătrânului domnitor, odraslă 
a celei mai vechi dinastii germane, 
în ziua de azi nu se cheltuește atâta 
pompă și strălucire, fără de a urmări 
totdeodată și o țintă reală politică 
actuală. Aceasta țîntă este a se căuta 
în însăși înfățișare demonstrativă a 
marei puteri, ce o esercită azi alianța 
dinastiilor germane în Europa centrală. 
Puterea este de lipsă a se arăta și 
documenta poate și față cu alte state 
vecine, cu cari principii germani aliați 
susțin pentru moment legături de 
bună pretinie și de alianță chiar.

Are prin urmare pentru ce să’i 
mulțumească Wilhelm al 11-lea cu prin
cipii săi Domnitorului din palatul de 
la Schonbrun, și se naște numai încă 
întrebarea, dacă pentru constelația 
prezentă generală politică din Europa 
vizita princiară din cestiune are sau 
nu o însemnătate, ce trece peste li
mitele trase de momentul sărbăto
resc ocazional. Noi credem că da.

Suflă un vânt în Europa, care ne 
face să ne gândim că într’un moment

chiar fiindcă trecutul de opt mii de ani 
ai omenimei nu ne-a hărăzit absolut nimic 
nici ca instituțiune specială, nici ca idee 
în privința acestui sublim cult ce după re- 
ligiune ar trebui să fie principalul motiv 
sufletesc pentru individ.

Singur Socrate prin întemeiarea școa- 
lei sale filozofice numite eupraxistă — a 
faptei bune — poate fi amintit ca pre
vestitor al celui mai important ram al 
culturei• interesarea de sublimul binelui, 
adevărului și frumosului Dar nici el nu a 
simțit încă existența legei evoluțiunei, spi
ritului, și scânteia cerească, ce l’a luminat 
pre el, nu a fost înțoleasă până în zilele 
noastre, când știința naturală a luat un 
avânt fără margini.

lub'rea se naște din un interes su
blim, ori pe care ’1 ținem de sublim. Iubirea 
științei se naște din admirațiunea binelui, 
frumosului și adevărului. Din iubire s’a 
născut în spiritul omenesc forma activită
ții omenești îndreptate spre realizarea bi
nelui, frumosului șl adevărului. Orice acti
vitate însă, ca să fie sistematică, neîmpe- 
decată și roditoare, trebuie să fie conștientă, 
tot așa și cultul binelui, frumosului și ade
vărului. Simțul trebuitor pentru aceasta 
parte a conștiinței pretinde, așa dară, ca 
spiritul să fie preocupat de acelea impre- 
siuni ce produc în om deliciul frumosului, 
cunoașterea adevărului și devotamentul 

dat și neașteptat, ceeace s’a făcut și 
se face cu atâta grabă și atâta jertfă, 
adusă în detrimentul bunăstării po» 
poarelor pentru pregătirile generale 
de răsboiu, poate odată să se pună 
în mișcare aproape automatic, ca să 
se împlinească ursita păcatelor îngră
mădite de poftele nesățioase de putere, 

înarmările merg înainte cu o 
vivacitate și cu un avânt ne mai 
văzut, și ceeace se observă în iuțala 
aceasta vertiginoasă, nu este decât 
reflexul îngrijitor, ce-1 aruncă stă
ruințele estraordinare, ce se fac pe 
la granițele statelor mari de jur 
împrejur. De ce se îngrădesc așa 
de mult, mai ales unele, ca Italia, cari 
fac parte chiar din alianța cu dinas
tiile germane ?

La jubileul „Gazetei11.
Valhifi, (lângă Elisabetopole) 6 

Aprilie 1908.—Când văd că din fie
care colț al pământului, unde nu
mai vibrează un suflet de Român 
grăbesc a lua parte la jubileul „Ga
zetei", a căreia Director și Editor 
ești de 30 de ani, cred a fi o la
șitate din partea mea, când ași lipsi 
din șirul celor ce jubilează, cu atâta 
mai vârtos, că la anul 1850 ca stu
dent în Brașov, fiind gratuit încuar- 
tirat la nemuritorul Iacob Mureșian 
-— Te aflai un băiețel mândru fru
mușel, cam de trei ani.

Acum dar când bunul Dumnezeu, 
Te a dăruit națiunei, ca un luceafăr 
luminos și națiunea întreagă Te ado- 
rează, Te rog primește și din iubirea 
ce’Ți păstrez cele mai sincere salu
tări — dar și ceva mai mult: nu 
voiu înceta a ruga pe bunul Dumnezeu, 
că primo loco să-Ți dăruiască sănă
tate, să-Ți înoiască anii și puterile ca 
ale Vulturului, ca apoi deplin res
taurat să mai poți munci pe cariera 
cea grea și periculoasă întru multi și 
fericiți ani!

 Teodor F. Borza.

necondiționat al împlinirei binelui. Despre 
existența acestor simțuri la individ ne con
ving faptele sale și zicem, că are o înaltă 
conștiință a datorințelor sale, care le îm
plinește cu o putere oareșcare de creator 
adecă în mod ideal. Prin răspândirea știin
ței iscodirei binelui, frumosului și adevă
rului vom obținea savanți ideali, judecători 
ideali, profesori de toată categoria ideali. 
Ei vor reprezenta cea mai nobilă parte a 
omului: viața lui spirituală manifestată 
prin puterea creatoare a geniului lor în- 
nainte pregătit.

Aceasta înainte pregătire a geniului 
iscoditor este cheia puterii creatoare. In 
aceasta parte a evoluțiunii geniului trebue 
ca disciplina morală și cea spirituală să-și 
formeze rădăcini adânci cu atât mai adânci, 
cu cât e mai mare geniul, cărui dă înflo
rirea sa creatoare.

Aceasta înainte pregătire formează 
acele mari Eu-ri, cari pot să dea dela sine 
din sufletul lor original. Iar ce însemnează 
aceasta în viața individului putem exprima 
în cuvintele: tot ce e bine, frumos si ade
vărat prin raportul său organic cu ome- 
nimea devine valoros. Așadar știința ne 
învață că dintr’un individ în ce mod se 
cultivă, se afirmă și se manifestă puterea 
creatoare. Cu cât Aste Eu-1 său mai pu
ternic spiritualrnente și moralmente, cu

KffSZBg, 29 Martie v. (11 Aprilie) 
! — Felicitându-Vâ cu căldură la ju- 
■ bileul de 70 de ani, vă rog a primi 
' și din parte-mi pentru fondul jubilar 
al „Gazetei" suma de o coroane.

/. Bogdan.

Gurghiu, 16 (20) Martie. — Salu
tăm cu bucurie apariția de 70 de ani 
a scumpei noastre „Gazete" și dorim 
ca, precum în trecut, așa și în viitor 
să prospereze, lumineze, ca un far 
luminos și pururea nestâns, apărând 
cu bărbăție cauza neamului nostru. 
Eviva ! La mulți ani !

Nicolau, Petru și Gavrila Cioban,
preoți români.

Persecuții contra școalelor române 
confesionale. Ziarele din Budapesta primesc 
din Sighișoara știrea că în urma unui ra
port al inspectorului școlar, 92 de școli 
românești au primit avertismente și în 
acelaș timp consistorul greco-oriental din 
Sibiiu a fost înștiințat ca de aci înainte să 
nu mai fie primiți ca învățători în aceste 
școli persoane, cari nu posed cualificația 
suficientă.

Bar. Aelirenthal în Budapesta. Minis
trul de externe bar. Aelirenthal a confe
rit Sâmbătă timp de două ceasuri cu pri
mul ministru Wekerle asupra politicei ex
terne. Banul Croației Paul Rauch, care a 
sosit Sâmbătă dimineața la Budapesta, a 
fost invitat să asiste și el la această con
ferință. De aici so deduce, că obiectul con
ferinței a fost între altele și agitațiile cu 
caracter exclusiv antiaustriac din Bosnia 
și Croația. E probabil deci că în urma con
sfătuirilor dintre cei trei bărbați de stat;, 
s’a hotărât luarea de măsuri în vederea 
înfrânărei acestor agitațiuni.

Baronul Aelirenthal a conferit după 
amiazi cu ministrul de interne contele An
drassy și cu ministrul de comerciu Kossuth. 
Seara a avut loc un prânz în onoarea mi
nistrului de externe.

La acest prânz a luat parte, afară de, 
miniștri și marchizul Pallavicini, ambasa
dorul austro-ungar la Constantinopol, care 
a sosit aci, precum și contele Forgach mi- 
ministrul plenipotențiar austro-ungar la 
Belgrad.

0 audiență a contelui Zicliy la Maj. 
Sa Monarcliul. Din Budapesta se anunță: că 

atât va putea da mai mult și mai desă
vârșit.

Aceasta înainte pregătire se găsește 
dela natură în rasele nobile omenești. De 
aici urmează, că acelea rase de oameni 
sunt bune, harnice, productive și folosi
toare, cu un cuvânt rase nobile. Aceasta 
înainte pregătire naturală a dat omenimei 
rasa romană ce se distinge prin inimă 
înalță, generoasă, cu dispoziții geniale. 
Aceasta înainte pregătire se poate numi 
școala romană în istoria spiritului. Obser
văm și la alte rase înainte pregătire na
turală, dar nici când nu s’a înalțat la pu
terea practică creatoare romană. Și dacă 
vom face o revistă obiectivă asupra tu
turor raselor, vom putea constata lipsa 
acestei înainte pregătiri, lipsa trăsăturilor 
de rasă sublime. E destul a tace o com
parare cu rasele, cu cari am avut contact, 
ca să vedem că nu vor produce caractere 
romane de forță etică creatoare a unui 
Fabritius, Regulus, Scipio Africanus Maior, 
Brutus, Marc Aurel, pe care Renan ’1 
proclamă de cea mai sublimă personalitate 
în istorie.

Aceasta înainte pregătire este o ade
vărată știință și acelea popoare, cari s’au 
interesat pănă aici de valoarea cea ade
vărată a vieței, ne sunt exemple vii cât de 
folositoare este aceasta știință pentru a 
da conzistență și fond vieții mari a națiu- 
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produce mare sensație în cercurile poli
tice, că contele Ioan Zichy a fost primit 
Vineri într’o lungă audiență de cătră Maj. 
Sa Monarchul la Schoenbrunn. Zichy e una 
din personalitățile cele mai binevăzute și 
cele mai influente din camera ungară. EI 
fusese odinioară șeful partidului clerical, 
pe care l’a părăsit din cauza obstrucției 
făcută de acest partid contra proiectului 
de revizuire a regulamentului camerei pro
pus sub ministerul Tisza. De atunci con
tele Zichy face parto din partidul consti
tuțional. Audiența contelui face senzație 
•cu atât mai mult cu cât se știe, că el e 
unul din cei mai intimi prieteni ai archi- 
ducelui moștenitor Francisc Ferdinand. 
Dintre oamenii politici unguri nu este ni
meni în contact atât de apropiat cu archi- 
ducele moștenitor ca contele Zichy. Din a- 
ceastă cauză primirea lui de cătră Maj. 
Sa într’o lungă audiență, e pusă în legă
tură cu chestiuni de ordin politic. Cum 
Insă, contele nu face acum o politică ac
tivă și nu are partizani în cameră, cercu
rile competente se îndoesc că el ar putea 
fi însărcinat cu vre-o misiune importantă 
în legătură cu politica internă.

Privitor la aceasta audiență se mai 
anunță, că acum câtva timp archiducele 
moștenitor rugase pe contele Zichy să-și 
dea avizul său asupra chestiilor militare 
la ordinea zilei. Contele Zichy a urmat în- 
vitațiunei archiducelui Francisc Ferdinand 
și i-a trimis un memorandum asupra aces
tei cestiuni. Archiducele moștenitor a îna
intat memorandul Maj. Sale, recomandân- 
du-i în acelaș timp do-a primi în audiență 
pe contele Zichy spre a-i cere lămuriri 
verbale asupra chestiilor tratate în memo
rand, ceeace Maj. Sa s’a grăbit să facă,in
vitând pe contele Zichy la Scliimbrunn.

Kața cu acest, zvon contele Zichy a 
declarat eri unui ziarist, că audiența sa la 
Maj. Sa n’a avut do obiect decât chestiuni 
de ordin privat.

Situația Ill Croația. Dop. Francisc Su- 
pillo, interviewat do mai mulți ziariști, a 
declarat, că situația politică nu s’a îmbu
nătățit pentru moment. In sânul coalițiu- 
nei sârbo croate domnește cea mai deplină 
armonie și lupta contra guvernului va fi 
dusă cu aprobarea cu întregului partid.

Banul Croației acuzat de calomnie. 
Partidul Sârbilor independenți-din dietă a 
adresat o scrisoare deschisă semnată, de 
toți deputății partidului cătră banul Croa
ției, baronul Rauch, învitându-1 a proba 
ceea ce pressa oficială și semioficială a- 
firmă și anume că partidul Sârbilor inde
pendenți pregătește, sub influențe venito 
din străinătate, răsturnări antidinastice pe
riculoase pentru stat. Scrisoarea invită pe 
Ban să convoace dieta pentru a hotăra 
darea în judecată a deputaților culpabili. 
Dacă Banul nu va face astfel, va fi ovi- 
dent dovedit, că Banul nu poate proba 
atari afirmațiuni și că în consecință a ca
lomniat partidul sârbilor independenți.

|
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Rechemarea nunțiului din Viena. in 
cercurile parlamentare vionezo se afirmă 
că nunțiul papal ar fi avut o lungă confe
rință cu baronul de Aehrenthal privitor la 
afacerea Wahrmund. Aceleași cercuri cred, 
că nunțiul va fi în curând rechemat. Acea
stă rechemare va avea loc imediat după 
ce nunțiul va fi numit cardinal.

nilor, raselor, individului și prin urmare 1 
cât contribue la vrednicia lor. Marea vred
nicie a rasei arice chiar din puterea ei de 
a crea binele, frumosul și adevărul s’a dez
voltat. Din aceasta rasă s’au născut oa
menii conștienți ai binelui, adevărului și fru
mosului, prin cari conduce și azi destinul 
omenimei. Prin urmare întemeind știința 
iscodirei binelui, frumosului și adevărului 
vom răspândi cunoașterea metoadelor prin 
cari acea importantă parte a conștiinței 
universale se deșteaptă, să întărește și 
astfel produce o omenime tot mai bună, 
tot mai nobilă și tot mai desăvârșiră.

Tot ce este necesar spre prosperarea 
morală, intelectuală și estetică zicem, că e 
datorința de conștiință a duce în deplinire, 
dar să nu uităm că aceasta numai prin 
creațiune din noise poate. Noi din noi tre- 
bue să creăm și să ne creăm. Așadară 
știința iscodirei binelui, frumosului și ade
vărului are două părți elementare. Să ne 
creăm mai întâiu pe noi înșine, iar după 
aceea să creăm din noi înșine binele, fru
mosul și adevărul. Este evident, că având 
numai conștiința puterii creatoare a spiri
tului, putem avea ideea ecvivalentă spiri
tului. Find dar conștii despre aceasta. în
sușire esențială a spiritului ne vom crea 
(le creatori prin cultura spirihdui în ener
gie, în libertate și în activitate. După ce 
avem astfel un factor creator în noi, nu 
vom lăsa să-și întrebuințeze forțele în ac

Din Austria.
O propunere pentru solttfâme.

Deputatul dm camera austriacă Dr. 
Eugen Levickji și soți a prezentat o mo
țiune urgentă relativă la solUțiunea ce- 
stiunei de limbă în statul întreg printr’o 
lege imperială. Propunerea are următorul 
cuprins: Guvernul se învită să prezenteze 
cât mai curând și cel mult la toamnă un 
proiect de lege camerei, prin care să fie 
regulate raporturile de limbă în toate ță
rile și regatele Austriei.

Regularea să se facă după următoa
rele principii.

1) întreg teritoriul statului se îm
parte în teritorii de limba naționale uni
tare pe temeiul situației etnografice a po- 
porațiunei. 2) In legătură cu aceasta este 
a se schimba în mod corăspunzător ac
tuala împărțire a cercurilor politice și ju
decătorești. 3) Ca limbă de serviciu în co
municația interioară a Comunităților este 
a se folosi limba teritoriului limbistic, pen
tru toate autoritățile administrative și ju
decătorești. In comunicațiunoa exterioară 
cu părțile este de ase admite folosirea tutu
ror limbelor usuale alo teritoriilor limbi- 
stice înaintea autorităților și sunt a se 
trata pe picior egal. Ca limbă usuală în 
în țară e a se considera acea limbă din- 
tr’un cerc, care o folosesc mai mult decât 
15% a poporal iei.

4) Capitalele acelor provincii, cari cu
prind mai multe teritorii de limbă sunt con
siderate ca fiind do limbă mixtă și folosi
rea oficială a limbei în aceste orașe este a se 
supune unei deosebite regulări. Punctul 5) 
spune că legea se estindo asupra autori
tăților de prima și de a doua instanță. 
Punctul 6) prevede eventualitatea unei în
țelegeri între părțile interesate și le obligă 
să țină samă de punctele do mai sus. 
Punct 7) stabilește pentru executarea legei 
terminul maximal de 10 ani.

Vizita Iinpărstulni și a principilor fe
derali germani ia Viena. Din Viena ne vino 
știrea oficială, că un număr mai mare de 
principi germani confederați vor sosi în 
frunte cu împăratul german la SchOnbrunn 
și Viena în 7 Mai st. n. spre a felicita pe 
Majestatea Sa împăratul cu ocasiunea ju- 
hileulni său de 60 de ani de domnie. Mi
nisterul de esterno a încunoștiințat despre 
aceasta pe al doilea mareșal de curte 
principele Montenuovo.

Dintre capii celor 25 de state, cari 
lac parte din confederația imperiului ger
man, vor veni la Viena 14—16 principi. 
Deodată cu aceștia vor veni și deputațiuni 
din cetățile libero Liibock. Bremen și 
Hamburg să felicite pe împăratul jubilant. 
Primarul din Hamburg Dr. Burchard va 
presonta și el omtigiilo sale împăratului 
austriac.

După dispozițienile făcute împăratul 
Germaniei dimpreună cu împărăteasa vor 
fi întâmpinați din partea clironomului 
austro-ungar archiducele Francisc Ferdi
nand Ia stațiunea Penzing. Părechea impe
rială germană va descăleca în castelul din 
Schonbrunn — unde va fi primită do îm
păratul.

Principii germani vor fi asemenea 
primiți cu ceremonialul obicinuit și găz- 
duiți în burgul imperial.

Din o notiță reținem, că regii Ba- 
variei, Wiirtenburgului și Saxoniei îm- 

tivitate neorganică sau distrugătoare ci în 
activitate corăspunzătoare organizmului,' 
care însuși este determinat prin energia ' 
psihică.

Dacă energia psihică se manifestă ca : 
organism, prin urmare și activitatea spirî- • 
tului trebue să corăspunză acelui organi- I 
zator necunoscut, dar a cărui existență se ■ 
constatează tot mai mult. Așa dară vom j 
cultiva pe baza știențifică binele, frumosul 
și adevărul, dacă vom Introduce în activi
tatea noastră de ori ce fel principiul spi
ritual organizatoric. Prin ideia ce ie orga
nizează ne storc admirațiunea creațiunile 
pictorilor, sculptorilor, poeților, compozito
rilor mari. Prin ideile organizatoare ne 
sunt de folos gânditorii și politicii. Prin 
idea organizatorică ne impune viața unui 
individ, ce a trăit consecvent în cultul unei 
idei sau unei simțiri nobile. Aceasta e în
tâia lege a științei iscodirei binelui, fru- I 
moșului și adevărului. Dar organizarea ' 
presupune un centru, un sâmbure vital 
ce are destulă forță a crea din sine o 
putere de concentrare tainică, o legătură 
între membrele resfirate ale acestui arbore 
intern. Precum o concentrare misterioasă 
se petrece în ori ce organism de la cea 
mai simplă celulă până la cele mai mari 
organisme morale, cum sunt națiunile și 
biserica creștinească, tot așa nu există ge
niu creator puternic, dacă nu e tot odată 
puternic concentrat. Cu cât să știe concentra

preună cu mulți alți principi ereditari con-- 
feâerați sunt între cei ce-vor veni la Viena 
la. data indicată.

, Criza politică din Serbia. Vineri seara 
partidul guvernamental a respins propu- 

, nerea regelui de a forma un cabinet de 
I coalițiiine între cele două partide radicale. 
Sâmbătă dimineața regele a primit în au
diență pe d-1 Pasici și pe d-I Stoianovici, 
șeful partidului tânăr radical. 1J-1 Stoiano- 

l viei a insistat asupra necesităței d’solvărei 
i Skupștinei, care este inevitabilă spunând, 

că ar trebui ca nonele alegeri să fie pre
zidate de un guvern, care să garanteze 
libertatea lor. La amiazi a avut loc un 
consiliu de miniștri, Ia caro a asistat si

Prigonirile dela Caransebeș.
De câteva zile ziarele ungurești 

i colportează faimei» cele mai stranie 
despre un „scandal" ce s’ar fi petre
cut la Caransebeș în institutele epis
copiei române gr. or. de acolo-. Nu se 
sfîesc să lățească chiar știrile cele mai 
murdare, printre cari vor să justifice 
volnicia amestecului ministrului de 
culte în afacerile interioare ale bise- 
ricei române și călcarea autonomiei 
ei din partea lui și a organelor.

Ministrul a trimes în urma UDOr 
denunțări la Caransebeș un comisar 
însărcinat din parte-i ca cercetarea la 
aceste institute. Raportul comisarului 
se vede că a fost cât se poate de 
Defavorabil, căci ministrul a ordonat 
pe baza lui ca profesorii dela insti
tutul pedagogic și dela teologie losif 
Bălan și Dr. Petru Barbu să fie de
misionați. Asemenea și învățătorul 
Petru Buzera să nu mai fie tolerat 
la școala de aplicație Directorul in
ternatului teologic Dr. George Drago- 
mir să fie destituit din postul său ; 
în fine reterenții consistoriali Dr. Tra
ian Bădescu și Dr. Cioloca să nu mai 
fie nici ei suleriți în posturile lor.

Ne mai pomenita este aceasta 
violentă ingerință a guvernului cu to
tala delăturare și desconziderare a 
autorității superioare bisericești, sin
gură în drept, după lege a lua astfel 
de măsuri și a pronunța astfel de ju
decăți față de profesori și funcționarii 
bisericești.

Văzând aceasta prigonire cu to
tul în afară de orice legalitate, ne am 
ținut rezervați și am așteptat deslu
șiri din izvor demn de încredere.

Faptul prigonirei s’a adeverit, dar 
motivele lui sunt departe de a fi cele 
lățite și colportate prin foile ungu
rești. O corespondență ce o primim 
din izvor demn de toată credința ne 
asigură că adevdrat&le motive ale pri- 
gonirei bărbaților amitiți sunt cu to
iul altele și că aici iese din sac ghiara 

. lui Burdia. Vom reveni la această co- 
' respondents mai amănunțit

mai bine spiritul, cu atât mai capabil este 
spre a crea și cu cât e un spirit mai dis- 
concentrat, cu atât mai slab. Prin urmare 
a doua lege știențifică a iscodirei binelui, 
adevărului și frumosului este concentrarea 
puternică spirituală în lucruri bune, fru
moase și adevărate. In lipsa acestei con
centrări riguroase spirituale se poate în
tâmpla, ca lucruri neestetice ba chiar spur
cate să ni se pară delicioase, lucruri pă
gubitoare să aibă pretenția de a* fi bune 
și lucruri neadevărate să aibă puterea a 
ne seduce în ori ce clipă.

A treia lege este să fim trezvii, pen
tru ca concentrarea noastră să nu abată 
dela frumos la urât, dela bun la rău, dela 
adevăr la amăgirea de sine. Aceasta trez- 
vie numai din iubirea necondiționată a bi
nelui, frumosului și adevărului poate izvorî. 
Aceasta iubire este documentul omenesc, 
despre puterea creatoare a spiritului. De 
aici urmează, că iubirea aceasta trebue să 
fie spirituală, adecă în eare să nu fie nici 
egoism nici senzualitate. Așa dară o iu
bire adoratoare și prin urmare exclusivistă 
a puterii spirituale creatoare, trebuie să 
fie asemenea o specială lege știențifică a 
acestei lumi etico de activitate omenească 
creatoare.

(Va Urina). 

președintele Skupștinei și; comitetul! cen
tral al partidului guvernamental.

O știre mai nouă anunță, că regela 
a primit dimisiunea cabinetului Pasiei în
sărcinând din nou pe Pasici cu formarea 
ministeriului. In noul cabinet vor întră mi
niștri actuali afară de ministrul:de interne 
Petrovici, de războia Putnik și dis lucrări: 
publice Ivanovici. Comandantul diviziunii 
de Dunăre, generalul Stefanovici va lua. 
răsboiul, portofoliul internelor a fost ofe
rit consilierului de stat Miloslievici.

împărțirea averilor bisericești âin 
Franța. Camera franceză a adoptat legea 
pentru împărțirea averilor bisericești păs
trând neschimbat textul propus de senat. 
Legea a fost votată cu 364 voturi contra 
129. Camera a adoptat apoi legea amnos- 
tierei iarăși păstrând textul votat de se
nat, cu unanimitate. Camera a luat ap®î 
vacanță până Ia 19 Mai,

Din camera română, în ședința do 
Sâmbătă a camerei române s’a început 
desbaterea budgetului statului. S’au votat 
fără discuție budgetele ministerelor de es
terno, lucrări publice și justiție. Luându-se 
în discuție budgetul ministerului de răs- 
boiu d-1 Stoicescu a întrebat pe ministrul 
de răsboiu ce înlesniri a acordat vetera
nilor, cari și-au expus viața pe câmpiile 
Bulgariei. Ministrul Averescit a răspuns că 

| s’a gândit Ia veterani și în înțelegere cu 
d-1 ministru al lucrărilor publice a obținut 
o reducere de 50 la sută pe căile ferate 
pentru ei. Le vom mai da dreptul de a 
purta uniforme. In ce privește partea fi
nanciară ași fi fericit dacă mijloacelo sta
tului ar permite să li-se înbunătățească 

I pensiile — a zis ministrul. D-1 Em. Gos- 
tinescu : Când vom modifica legea pensii
lor, ne vom gândi și la îmbunătățirea stă- 
rei veteranilor.

Budgetul ministerului de războit! s’a 
votat apoi. După o scurtă discuție s’a vo
tat si budgetul ministeriului do instrucție.

Discuția asupra legei trusturilor.
Săptămâna trecută s’a votat, precum 

am anunțat, în camera română legea trus
turilor. Începem în numărul de astăzi cu 
publicarea unor extraso din discursurile 
cele mai remarcabile, cari s’au rostit în 
decursul acestei discuțiuni și cari au avut 
drept urmare unele modificări esențiale 
ale proiectului prezentat. Astfel s’a primit 
modificarea, ca să se prevadă în lege, că 

: se pot lua în arendă mai multe moșii, nu 
două cum se fixase în proiect, dar în mar
ginea unei estinderi de cel mult 4000 hec
tare, iar contractele existente să Ge res
pectate până la anul 1912

Dăm pentru astăzi în extras discur
sul d-lui Take Ionescu, șeful partidului 
conservator-democrat.

Legea contra trusturilor, a z;s d. Take 
Ionescu, nu putea avea decât o țintă: aceia 
de a pune frâu exploatărei țărănimei de 
cătră arendași. In acest scop s’au votat 
însă atâtea legi — să mai fie oare nevoe 
și de aceasta contra trusturilor ? A lost un 
moment când într’adevăr se credea că tot 
răul țărănimei vine dela așa zisele trusturi 

i și atunci s’a impus aplicarea imediată a 
legei contra lor, dar azi se mai poate sus
ține, că. această primejdie a existat sau 
există în proporțiile ce i s’au dat?

O lege nu se poate face numai în 
vederea unor fantazii. Ea trebue să aibă 
un ternei real, care să o motiveze. Ce temei 
real are această lege care, pentru o pri
mejdie, chiar după afirmațiunea autorilor 
ei, cu caracter loca), lovește într’o catego
rie utilă de cetățeni din tot restul țărei. 
Căci legea aceasta lovește înlr’un număr 
nespus mai mare de români, decât în 
străini sau evrei. D-1 Take Ionescu a făcut 
chiar o anchetă în această privință și a 
putut alcătui o listă de o sută de aren
dașii încetățeniți, cari vor fi greu loviți 
de legea contra trusturilor.

D-1 Take Ionescu nu poate găsi legei 
alt temei, decât dorința de a desființa pe 
arendașii străini, în special pe cei evrei. 
Ei bine, admițând, că această tendință ar 
fi bună, legea o va aduce la îndeplinire? 
Evident că nu, căci ea nu desființează pe 
arendașul străin și evreu, ci din potrivă, 
îi înmulțește, în locul unuia maro și pu- 

: ternic, pune mai mulți. Or, dacă acești a- 
rendași străini sunt acea primejdie națio
nală, de care se tot vorbește, ce logică e 
aceea care în loc de a-i; desființa, înmul
țește instrumentul acesta de conrupere a 
curățeniei etnice a poporului român?

Nu pentru motive de lealitate, ci pen
tru motive de eficacitate, pentruca să’și 

I poată atinge scopul, — trebuia legea for- 
1 mulată în mod clar, trebuia spus că străini 
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nu vor putea arenda moșii. Aceasta n’ar 
fi fost nici contra Constituției, nici contra 
Codului civil. Oare dreptul de a ține far
macii nu e un drept civil și totuși el e 
rezervat la noi, românilor? Oare dreptul 
de a ține cârciumi la sate nu-i un drept 
civil și totuși e rezervat numai româ
nilor ?

E evident că guvernul nu voește să 
meargă pe această cale. Naște atunci în
trebarea: drept este ca pentru a lovi în 
câțiva străini și evrei să se lovească în 
sute do români, dintre aceia cari prin munca 
lor au sporit avuția țârei.

D-l Take Ionescu a arătat cu deamă- 
nuntul cum din arendă s’a ridicat acea 
pătură de oameni avuți, cari apoi au de
venit proprietari pe pământuri. Dar se 
poate oare distruge arendășia pe calea unei 
asemenea legi? Evident că s’ar putea, dacă 
arendășia ar fi la noi un produs artificial 
izvorit din capriciul fie al proprietarilor 
fie al arendașilor. Adevărul însă este că 
întreaga, noastră evoluție economică a ne
cesitat arendășia, fără de care nu ne-am fi 
putut ridica la situația în care ne găsim 
astăzi. ,

Oratorul a analisat apoi legea însăși 
și-a terminatei! constatarea,că proiectul con
tra trusturilor are tendința de a introna 
atotputernicia statului și do a truncliia 
independența, autonomia și inițiativa in
dividuală.

ȘTIRILE ZILEI.
—.31 Martie.

Intru odihna de veci a profesorilor 
răposați ai școalelor centrale române din 
Brasov s’a oficiat eri un parastas solemn 
în biserica Sf. Nicolae, de cătră preoții V. 
Voina, Dr. V. Saftu și I. Prișcu. La para
stas au asistat profesorii și elevii școale
lor noastre. Cântările funebrale le-a ese- 
cutat cu mare precisiune corul mixt al 
elevilor sub conducerea d-lui profesor G. 
Dima.

0 deputațiune de studenți români la 
ministrul austriac al instrucțiune!. O de
putațiune do 4 studenți români din Cer
năuți și Viena, și anume studenții Niteanu 
și cavaler de Zoppa dela universitatea din 
Viena și studenții Tarnoveanu și Teliman 
dela universitatea din Cernăuți, ’ s’au pre
zentat Vineri ministrului instrucțiunei Dr. 
Marchet, sub conducerea deputaților ro
mâni baron Hurmuzachi, cavaler de On- 
ciul, Dr. Popescu și Dr. Simonovici. Stu
denții au cerut ministrului crearea unei 
catedre speciale de istoria Românilor la 
universitatea din Cernăuți, deoarece pro
fesorul do istoric dela acea universitate 
Dr Milkovici, de zece ani de când face 
cursul de istorie, n’a pomenit nici odată 
de istoria națională a Românilor și abia 
pentru toamna viitoare a fixat un curs 
despre istoria Moldovei. Ministrul instruc
țiunei a felicitat pe studenții români pen
tru faptul că țin la naționalitatea lor și 
se interesează de istoria lor națională și 
le-a făgăduit că va studia mijloacele pen
tru a le putea satisface cererea.

Promoțiuni. Dl Pompiliu Nislor, origi
nar din Arpătac, a fost promovat Sâmbătă 
ia universitatea din Budapesta, doctor în 
științele medicale.

DI V'asile Moldovan, profesor de teo
logie din Gherla, a fost promovat la uni
versitatea din Budapesta, doctor în sf. teo
logie.

Felicitările noastre.

Moi atlvocați români. Ni se scrie: In 
9 Aprilie dl Dr. Simion Chețian, iar în 10 
Aprilie dl Dr. Corneliu Rusu au depus cu 
succes cenzura de advocat înaintea comi
siei censurătoare din Târgul-Mureșului.

Dill Cluj ni se scrie, că dl prof. Tra
ian Suciu din Brad a trecut Luni cu suc
ces lăudabil esamenul pentru obținerea 
titlului de doctor în fllosofie la universi
tatea din loc.

Despre ședința publică a studenților 
dela școalele medii române din Brașov, 
vom publica, din lipsă de spațiu, un raport 
mai amănunțit numai în numărul de mâne.

Țărani români bucovineni la Lueșer. 
60 de țărani români bucovineni, veniți la 
expoziția de vite și cari au fost Vineri 
primiți în audiență de miniștrii de agri
cultură și de lucrări publice au visitat 
Sâmbătă și pe primarul Vienei, Lueger. 
Acesta înconjurat de cei trei ajutori de 
primar, a primit pe țăranii români în sala 
roșie și i-a salutat în modul cel mai cor
dial, asigurându-i de călduroasele sale sim
patii pentru poporul român.

In Bistrița sub flamura «Asociațiu- 
iei< se țin o serie de conferințe instruc

tive din partea fruntașilor acestui orășel, 
pentru inteligența sa. Daminecă în 5 April 
ert. ne-a fost dat să ascultăm frumoasa 
conferință a d-lui Dr. Gavril Tripon cu su
biect din psihologia și filosofla vieții, tra
tând despre »Caracter și temperament*, 
conferința care a atras întreaga inteligență 
atât de dornică după frumos și îmbogățire 
de cunoștinți utile. Dl Dr. Gavril Tripon 
s’a degajat într’un mod magistral de lu
crarea sa, destăinuindu-ne din misterele 
firei noastre, deschizându-ne zări și ori
zonturi nouă în acest domeniu așa de vast 
al psihologiei. A fost o conferință intere
santă, ținută la nivel știențifle, un stu
diu amănunțit, bine conceput și precizat, 
compus cu măestrie și predat cu elocuență, 
imaginație, însușiri cari compun individu
alitatea acestui fruntaș al Bistriței. Cu 
toată seriozitatea și adâncimea tezei sale, 
d-lui Tripon i-a succes a ne-o preda lă
murit și la. înțeles. Ne-am dopărtat mul
țumiți că am putut asista Ia o astfel de 
revelație înobilitoare a sufletelor noastre.

Joel.

Vizita împăratului Wilhelm 1? Corfu. 
Din Corfu se anunță că împăratul Wilhelm 
a sosit Sâmbătă în automobil dela palatul 
Achilleion și a vizitat vasele de răsboi 
grecești și două vase engleze. După amiazi 
împăratul a adresat reginei Greciei, care 
a plecat după amiazi spre Rusia, o de
peșă exprimându-i mulțumiri pentru pri
mirea cordială ce i-s’a făcut, regrete că 
nu poate să o vadă și urându-i călătorie 
bună. După prânz, părechea imperială îm
preună cu prințul August au mers în au
tomobile la Corfu pentru a vizita castelul 
regal. Seara a avut loc un prânz la Achi
lleion. Au fost Invitați părechea prinților 
moștenitori greci, principele George și co
mandanții a două vaso engleze.

Sporirea populațiunei din România, in 
cursul anului 1907 populația României 
s’a sporit cu 97.340 suflete. Ministrul ro
mân al domeniilor a hotărât să se facă în 
1909 un nou recensământ al populației 
din țară. Din 1899 nu s’a mai făcut un 
astfel de recensământ.

0 proclamare pentru omorârea Evreilor. 
Din Petersburg se anunță că la lecate- 
rinoslav se impart număroaso proclamații 
a legei poporului rusesc, prin care popu- 
lațlunea e îndemnată să. nimicească pe 
Evrei. «Noaptea sfântului Bartolomei se 
apropie — zice proclamația. Noaptea când 
veți auzi pocnituri de revolver, dați foc 
caselor evreiești, întrați în locuințe și uci- 
deți pe Evrei.« Toate exemplarele procla- 
mațiunei au gravate pe ele un revolver, 
un pumnal și o inimă străpunsă.

Prințul Muntenegrului la Petersburg. 
La marele prânz de gală; oferit la palatul 
Alexandrowski, în onoarea Principelui din 
Muntenegru, Țarul a rostit o cuvântare, 
în care a urat în mod foarte cordial bună 
venire Principelui ca șef de casă princiară, 
dinastie princiară slavă legată cu dinastia 
imperială prin legături de sânge și ca su
veranul unei țări strâns unită cu Rusia 
prin comunitate de religiune și de neam. 
Țarul și-a exprimat convingerea că șede
rea Principelui va întări încă și mai mult 
prietenia istorică între Rusia și Muntene
gru. Apoi Țarul a ridicat paharul și a băut 
în sănătatea Principelui Niculae, a familiei 
princiare și a viteazului popor muntene
grean.

Arestarea unor anarchiști. Poliția din 
Paris, a arestat pe bulevarde 3 anarchiști 
cunoscuți, numiți Roussel, Kuhn și Baux, 
cari transportau într’un cărucior diferite 
mobile în cari ei ascunseseră mai multe 
cartușe de dinamită și alte explosibile. 
Arestați, anarhiștii au declarat că au pri
mit ordin să ducă aceste obiecte într’un 
anumit loc. Poliția crede că este vorba de 
pregătiri anarhiste pentru ziua de 1 Mai. 
Un anarchist era înarmat cu un revolver 
încărcat. Laboratoriul municipal a declarat 
că cantitatea de dinamită ce o aveau anar- 
chiștii era suficientă pentru a se fabrica 
6 bombe puternice.

Ce lucrează un notar public regesc. 
Făcându-se acum inventarul după deceda
tul notar public regesc din Lugoj Mihail 
Beșan, — scrie «Drapelul* — s’a constatat 
că din 1 August 1875, când și-a deschis 
cancelaria, până la 25 Martie 1908, a lu
crat în 85.670 cauze. Și anume: 20,000 
particulare, 27,108 notariale, 14,556 prote
ste do cambii, 22,319 afaceri de lăsământ, 
1553 afaceri de licitațiuni și falimente, 134 
depozite. Negreșit o statistică interesantă, 
care completează în mod esențial tabloul 
vremilor în care trăim, Mai ales cele 14.556 
proteste de cambii vorbesc mai elocuent 
decât tomuri întregi de studii asupra na
turii creditului cambial la noi.

Oficiul de dare al orașului ne roagă 
să publicăm următoarea încunoștiințare: In 

senzul § 3 din statutul pentru ținerea de 
câni, se aduce la cunoștința publică, că 
consemnarea supletorie a cânilor pe anul 
1907/8, care conține totdeodată și darea 
prescrisă pentru fiecare câne, este gata și 
e depusă la perceptoratul orășenesc, unde 
o pot lua în vedere cei interesați în zilele 
dela 15 Aprilie 1908 până la inel. 18 A- 
prilie 1908. Tot în acest timp se pot pre
zenta la acest oficiu eventualele recurse 
în scris în contra consemnării.

Ruperea unui pod de pe Neva. Din 
Petersburg se anunță că un bloc de ghiață 
lovind cu putere un pod provizor, con
struit peste Neva, a rupt în două podul, 
tocmai în momentul când circulația pe pod 
era în toiul ei. Sute de trecători au căzut 
în apă. O panică teribilă se iscă. Imediat 
sosiră în ajutor numeroase bărci și după 
mari sforțări și cu pericolul vieții lor, bar
cagiii reușiră să salveze pe cei căzuți în 
apă, evitând astfel o mare catastrofă.’

Vizita cancelarului Buelow în Italia. 
Principele de Buelow a plecat Sâmbătă 
dim. la Roma. El a sosit acolo eri după 
amiazi. In afară de întrevederea sa cu mi
nistrul de externe Tittoni, principele de 
Buelow va fi primit în audiență de rege și de 
papa. In programul șederei cancelarului ger
man în Italia e prevăzută și o vizită la Ve
neția, unde cancelarul se va duce în prima 
zi de Paști.

Generozitate americană. «Jurnal de 
Ddbats« scrie că școala do Bele-Arte din 
Paris a beneficiat, acum de curând de o 
liberalitate, care nu este de loc banală. In 
urma banchetului oferit la 5 Martie trecut, 
primarului din New-York, de cătră un 
grup de architecți americani, cari și-au fă
cut studiile în capitala Franței, d. Jusse- 
rand, ambasadorul republicei în Statele- 
Unite, a primit o scrisoare foarte eloc
ventă, în laconismul ei. Ea are cuprinsul 
următor: Plătiți, la ordinul d-lui Jusserand 
suma de 500.000 lei, pentru școala de Be
le-Arte din Paris. Foarte surprins amba
sadorul francez a întrebat pe semnatarul 
ei, d. Stillmann, un cunoscut bancher din 
New-York, asupra destinațiunei acestei 
jumătăți de milion. — Ce trebue să fac cu 
suma donată? — i-a spus d. Jusserand. 
Americanul s’a uitat lung la interlocutorul 
său, apoi a dat din umere, cu un vădit 
gest de plictiseală, având aierul de a spune 
că i se face o întrebare inutilă. Când s’a 
hotărât în sfârșit să vorbească, dl Still
mann a dat un răspuns tot atât de laco
nic, ca și scrisoarea do;donațiune.— Unica 
condițiune a darului meu este ca numai 
Urancesii să. profite de el — a răspuns dân
sul, reluându-și firul ocupațiilor. Când am
basadorul a încercat să-i mulțumească pen
tru nobilul său act, d. Stillmann nu i-a 
mai răspuns nimic.

NECROLOG. Subscrișii cu inima adânc 
întristată aducem la cunoștința tuturor 
consângenilor, afinilor și cunoscuților, cum- 
că preaiubitul soț, tată, moș, strămoș și 
socru, Vaslliu Popescu, preot defic. și v. 
protopop onor., după o viață plină de lupte 
și după un morb îndelungat și grele sufe
rințe a adormit în Domnul la 12 Aprilie 
st. n. 6 oare dim. în anul 75-loa al vieții, 
44-lea al fericitei căsătorii și 51-lea al preo
ției sale provăzut cu Sl. sacramente ale 
muribunzilor. Rămășițele pământești ale 
scumpului nostru defunct se vor binecu
vânta după ritul gr. cat. la 14-lea curente 
3 oare p. m. în locuința din Festo-ut și se 
vor așeza spre eternă odihnă în cimiteriul 
local. Fie-i țărâna ușoară și memoria ne
uitată !

Turda, la 12 Aprilie st. n. 1908. Văd. 
Justina Popescu născ. Barițiu. Dr. George 
Popescu adv.; Dr. Iiiliu Popescu adv., soția 
Măriți Solomon și fiii Ovidiii și Aurelia 
Măriți; Virginia Popescu măr. Ioan Bochiș 
preot și fiii Victor și Sidonia; Leontina 
Popescu, măr. Ioan Pop preot în Juc și fiii 
Silvia, Veturia și Elvira; Măriți Bene măr. 
Carol Ignat, preot în Petridul de mijloc și 
fiii Alexandru, Victor, Eugenia ; Virginia 
Bene măr. Aurel Hațiegan, preot în Cor- 
padea; Constantin Bene, st. în drept, ca 
fii, fiice, nepoți, strănepoți și gineri.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 13 Martie. Pasici a 

primit dela rege misiunea de a re
constitui noul cabinet, și va forma 
lista noului minister încă astă seară. 
Disolvarea Skupcinei va avea loc a- 
stăzi. Ultima ședință a Scupcinei se 
așteaptă cu mare nerăbdare. liste si
gur că această ședință nu va decurge 
în liniște, deoarece opoziția nu este 
mulțumită cu modul în care a fost 
rezolvată criza.

Lemberg, 13 Aprilie. Contele Po- 
tocky guvernorul Galițîefa fost asa
sinat eri de cătră un student rutean. 
Eri a cerut între alții audiență și 
studentul la filosofie Geroslav Sicin- 
sky în etate de 23 de ani, sub mo
tiv că ar avea să solicite o funcțiune. 
Studentului i-a venit rândul între cei 
din urmă, la orele 1 și jum. Imediat 
ce a pătruns în sala de audiență Sci- 
cinsky scoase revolverul și trase a- 
supra contelui, adresându-i următoa
rele cuvinte: „Iată-ți răsplata pentru 
nedreptățile ce le-ai făcut față de ru
teni la alegerile pentru dietă“. Stu
dentul trase apoi un al doilea foc 
asupra contelui, care căzu jos într’un 
lac de sânge. Primul foc l’a lovit în 
ochi și i-a eșit prin ureche, iar al 
doilea a atins regiunea inimei. Con
tele mai avu puterea să strige: „Are
stați pe această canalie !“ Servitorii 
atrași de strigătele de alarma, fură 
întâmpinați cu focuri de revolver. 
De data asta Sicinski nu nimeri însă, 
înainte de a putea trage din nou, 
servitorii se aruncară asupra lui și-I 
dezarmară.
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LA

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

se deschide nou abonament pe cuartalul doi 
al anului, la care Invităm pe toțî amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

ADMINISTRAȚIUNEA.

B i bli og ral ie.
In tipografia diecesană din Arad a 

apărut «Preste deal*, cor mixt și solo, 
compus pe motive din muzica poporală ro
mână de loan Vidu. Prețul cor. 1.50 plus 
10 bani porto. Se află la librăria «Gazetele 
Brașov.

St. O. Iosif. „Zorile* Dramă istorică 
în aouă acte și în versuri. Prețul 1 oor. 
(10 b. porto).

nP. 1 spire seu* Povestirile nnchiașulni 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. E libia If din opera 
complete. Teatru I.

Da cuprinsul urmă'or:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anghelușa", „Her- 

șcu Boccegiul-', „Clevetici", „Sandu Napoilă", „Su- 
rugiul“, „Ion Păpușariul", „Cuooana Cliirița." 
„Barbu Llutaru11, „Paraponisim ", „KeraNastasia* 
„Haimana”, „<xură-Cască“, „^tan Covrigariul”, 
„ Vivandiera”, „Păcală și Tândilă ‘, „Scara miței” 
„Craiu nou”, Harță Răzășul”, „Rămășagul”, ,;Pea- 
tra din casă”, „Nunta țărănească1', „Chiriță, la 
Iași”, „Chirița în Provincie”.

Prețui 1 oor. 50 b. (20 bani porto.

Daute „Infernul" traducere în ver
suri -de N. Gaoe. Prețul 3 oor. 50 bani., 
plus 30 bani porto.

„Prin Vraja Dragostei", nuvele de 
Visile Pop editura Minerva. Prețul C. 
1'50 plus 10 fileri porto.

M. Sadoveanu „Vremuri de Bejemie" 
2 cor.

Guy de Maupassant „Povestiri alese 
traduse de M. Sadoveanu. 2 cor.

Octavian Goga „Poezii". 1 cor.
Zaharie Bârsan „Poesii" i cor. 50.
Sandu (Aldea) “Cărticica Plugarului" 

— '50 bani,
loan Adam-. „Năzuinți” povestiri și 

„Pe lângă vatâu, pilde și glume țărănești. 
Ambele ă 1.50 cor.

A apărut >Legenda funigeilor*, noera 
dramatic în trei acte de St. O. losif și D. 
Angliei. Prețul 1 Leu.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisce,
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W Ultima săptămână
Pentru a face loc în prăvălia Filială din Strada 

gata pentru bărbați, băieți și copii cu ori și ce preț.
Porții, vis-a-vis de Steaua roșie, vindem acolo haine

Depner, Roth & Westemean. 
Strada Porții (Vis-â-vlN de Stenua r^șie).

Nr. 119/908.

PUBLICAȚ1UNE.
Miercuri în 22 AprPie 1908, la 

10 oare a m se va ținea în cance
laria administrați unei forestiere oraș- 
Timiș licitațiune cu oferte in scris 
pentru exarendarea pe timpul de 6 
ani, adecă dela 1 Ianuarie 1909 până 
la 31 Decemvrie 1914 a următoare
lor cariere de piatră:

A) Revirul orășenesc.

1. Cariera de patra dela Honterus 
cu o suprafață de 640D0 stânjini.

2. Carierele de piatră de lângă stu
pinele Lupan și Kertsch C. II. 
desp. șir 20 cu o suprafață de 3 
jug. cat. 1120 El0 stânjini

B) Revirul forestier Timiș.
3. Cariera de piatră lamba A. III. 

Nro. 102 cu o suprafață de 560n°.
4. Cariera de piatră Vladitz A. II. 

Nro. 44 cu o suprafață de ljug. 
320n°.

Nr. 124/908.

Publicațiune.
Sâmbătă în 25 Aprilie a. c. la 10 oare g. m. se va ținea în can

celaria administraților pădurilor oraș-Timiș licitațiune verbală pentru 
darea în arândă a următoarelor locuri, erbilor și livezilor din revirul j 
oraș-Timiș pe timp de 5 ani dela 1909 Ianuarie 1 pâră la finea anu
lui 1914.

A) Revirul orășenesc.

5, Cariera de piatră din Timișul 
uscat A. I. Nro 5, 6. 8, și 10 
cu o suprafață de 7 jug. 1O4OD0

Fie-care carieră de piatră se 
arendează deosebit Ofertele făcute 
în sens, provăzute cu timbru de 1 
C<>r. și cu un vadiu de 10°/0 din 
suma oferită ca arândă, închise în 
tr’o cuvertă. care să cuprindă suma 
oferită de arândă în cifre, în litere 
și să cupri dă declarați unea, că 
oferentul cunoaște condițiunile de 
licitație și că — fără excepție —se 
supune acelora, toate acestea au a 
se subșterne magistratu ui până la 
22 Aprilie a. c. la 10 oare a. m., 
căci ofertele ce vor întră după acest 
terarin, precum și ofertele rimite 
ulterior nu se vor luă în considerare.

Condițiunile mai detailate se 
pot vedea în cancelaria administrații 
forestiere orășenești.

Brassd, în 6 Aprilie 1908. 
d-2.) Administrația forestieră oraș-Timiș,

Nr 3443/19^8.

Publicațiune.
Pentru luarea în vedere a con

semnărilor despre măsurare* dări de 
casă atât după clasă, cat și după 
cli rîe pe anii 1908—1910.

După §§. 16 și 18 de lege 
XI.IV. din anul 1883 se aduce la 
cunoștința publică, că On. Directiă 
de finanțe r. u. din loc a trimis la 
oficiul de dare orășenesc pentru sta
bilirea dărei.

Catalogul pentru darea după 
chiria caselor și împărțirea lor 
după categorii.

Acestea cataloguri sunt puse la 
disposiția fie-cărui contribuabil în de
curs de 8- zile, adecă dela 9 Asril e 
pănă inclusiv la 17 Aprilie 1908 st. n. 
dela 8 oare a. m. pănă la 12 ore 
a. in. lâ oficiul de dare orășenesc.

Contra sumelor de contribuție 
stabilite în aceste cataloage pot re- 
cura contribuabilii și anume:

a) Acei contribuabili, cari au fost 
deja taxați cu vre-o dare din cele 
specificate și anul trecut, în decurs 
de lo zile, adecă pănă inclusive 24 
Aprilie st n. 1908.

b) Acei contribuabili, cari pentru 
prima-oară sunt taxați cu vre-o cate
gorie de contribuția din cataloagele 
indicate în decurs de lo zile, dela 
ziua în care li-sau înscris în foaia de 
dare sumele ce au a plăti. Recursul 
este a se adresa la On. Comisie ad
ministrativă prin On. Magistrat oră
șenesc.

Recursurile date după espirarea 
acestor termine se vor respinge ca 
întârziate. Totodată se provoacă toți 
proprietarii de case să presente la 
oficiul de dare cu foaia de contri
buție pentru a se scrie în foaiă câtă 
contribuție au să plătească.

Brass 6, 6 Aprilie 1908.
lw,2-3. Oficiul de dare orășănes;.

ANDNCIORI
(isserțirai și raci.

sumț a se adresa subscrisei 

Mscăa-is anursciu wn-aă masJt
sa îsdatĂ se face «oAdftm&nf. 

cresce cu oât jB«bll»r;a»-sa 
fac® srnai d®

Admî iste. .Gazetei Tms/

Ca vadiu se depune 10°/0 din arândă. Oferte înscris, timbrate, și cu 
vadiu se primește pănă la începerea licitațiunei verbale.

Condițiunile de arândă se pot lu* în vedeie în cancelaria subscrisei. 
Brassb, în 7 Aprilie 1908.

(i22;i-i) Administrația pădurilor orăș Timiș.

1. Livadea Staffen și Traczkâ (valea cetății) Nro. 4 și 17 cu 10’8 j ’g.
2. Livadea Honterus, Hula, valea popii ft’ro. 5, 6. 7, . . n 145 n
3. Poiana Florii, părăul gorgan Noa Nro. 9—14 .... n 4 9 n
4. Pleașa, Nro. 15.....................................................................

Poiana sucsetului, Nro. 11 ................................................
1-7 w

5. n 6 0
6. Livezile din Putreda Nro. 1, 3, 5, 6, 8 și 9 . n 2 7
7. Livezile Ia șaiba cea vechie, la șprenchi și la fabrica 

alui Grunfeld............................................................................ n 112 «
8. Livadia comasată înaintea lui Dilienlcch ...... 7 11 n
9. Tâmpa și crucea cotun Nro. 2 și 4................................ 49 n

10. Crucea mușicoiului Nro. 3 și 6.......................................... n 3 2 j»
11. L vadea între petri................................................................ u 2-— n
12. Lunca din Dos (promenada de dinsus)........................... n 2-— «
13. Livezile lângă Turnu alb și negru...................................... 2 50 w

1

B) Revirul Timiș.
Livezile lâDgă grădina de răsad în Szăraztimis . . cu 2’25

2. Livadia lângă drumu Predealului Nr'\ 38, și 39 . . 6-42 n
3. Livadia lângă Vladiț și Csaplya părăul ..................... 1-08 W
4. Livadia lângă Stația din Timișul de sus..................... r 0 54 n
5 Lunca lângă Vantsa de sus din Nro 114..................... D 0.30 h

6. Livezile din Larga mici și mari..................................... n 10.— )?
7. Livadea Dreisstger în Timișul de jos.......................... , n 1.59

Banca Națională a României.
1907

24 Martie.

1
S ihi at inne sumar â»

•-- >70-O CM---
C t 1 vz I

ie>oe
15 Martie. 22 Martie.

114 798,4 26 {81425107 Reser.metal, aur 92939018( 
133595000 „ Trate aur 38535OOO| 131 887,908 131.474,018

1.482,^69 Argint și diverse monede . 1.794,550 1.821.904
75.915,38 Portofoliu Român și străin. 65.532,366 65.143,209

9 855 6C0
19.263,787

*lmpr, cc.ntra efec. publice 8032200[ 
„ „ în cont-corent 16901120| 24 424,219 24 933,320:

11.999,924 Fonduri publice................................ 11.999,924
15.638,508

11.999,924
15 931,524 Efectele fondului de reservă . . , 15 638,508

3 265J 2; Efect, fond, de p.moit. imob. și mater. 3 243,121 3 238,121
5.872,035 Imobile................................................ 5.929,736 5 930,236

613,67b Mobilier și Mașini de Imprimerie . 663.538 684,79 fr
495 768 Clieltueii de Administrațiune . 461,476 469,576

100 881 25b Depozite libere .... ... 104.694 834 104 709,154
— Conturi curente................................ 14 128 433 13.103,501

20.886 558 Conturi de valori................................ 24.733 461 25.728 838
381 262,037

Z3 a s i -v :
Capital ................................................

405.132,073 405.080,108

12.000,000 12.000,000 12.000,000
22 726 229 Fond de rezervă................................ 24 574,391 24.609,781

3 373 692 Fondul amortis. imob. și material 3.603,940 3.634,520
241.351,150 Bilete de Bancă în circulațiune . 259.464 500 259 264,340

780,394 Dobânzi și beneficii diverse . . . 794,408 862,313
109.881.258 Depozite de retras........................... 104.694.834 101 709,154

149 314 Conturi curente................................ — —
381.262 037 Scomptul 5%

* Dobânda 5'/ou/n
405.132 073 4( 5.080,108

ii»

- AVIZ! -
Experiența de mai mulți ani în lucrări de conducte de apă și canalisări, mă pune în stare de a exe

cuta On. proprietari de case, instalații nouă de Oiosete cu cSătirea de apă ieftin și practic, 
și dau garanție deplină că nu snghsață»

Planuri și preliminare de spese liferez în scurt timp.

Firma de instalație Alfred Wi dill <11111,
Strada Castelului fir. 51.Telefon Nr. 326.

I
2 *

'tipografia A. Mureșianu, Br< șov.


