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Vederi ruginite, periculoase.
Se lucrează în cercurile politi- 

cianilor unguri cu mare grabă spre 
a se face fuziunea. Celor din fruntea 
guvernului le-â ajuns mucul la de
gete. Mâne-poimâne, după ce se va 
■vota legea electorală, guvernul acesta 
va trebui în senzul pactului cu Co
roana să se retragă și va trebui să 
vină un nou guvern. De aceea vor 
prin fuziune să își asigure rămânerea 
la putere. Dar — încă ceva. Mo
narchal și cercurile militare le mai 
pun sulița în coaste, pentru că este 
neapărat de lipsă să se urce contin
gentul recruților. Noul partid de gu
vern fuzionat va fi chemat să facă 
și treaba aceasta, încheiând totodată 
învoiala militară despre care se vor
bește și care nici de astăda.tă nu va 
cuprinde în sine concesiunea limbei 
de comandă maghiară. Acum minis- 
tru-președinte Wekerle continuă ne
gocierile pentru noua învoială militară 
care va trebui să premeargă fuziunii.

Intr’ciceea, dupăce camera depu- 
taților a fost închisă, a venit la rând 
camera magnaților ca să voteze și 
ea proiectul pe 1909 precum și pro
iectele de lege, ce le-a votat în timpul 
din urmă camera. Eri a fost discuție 
generală asupra budgetului de stat 
pe 1909. A luat cnvântul cel dintâi 
fostul secretar de stat, contele Bela 
Serenyi. Nu voim să ne ocupăm mai 
de oaproape cu discursul lui care a 
atins toate cestiunile la ordinea zilei, 
ci vom scoate din vorbirea lui numai 
un pasagiu, în care se ocupă de ces-1 
tiunea naționalităților. Vom vedea de I 
aici cnm magnatul ungur și dim-1 
preună cu ei mulți soți ai lui își închi-' 
puesc rezolvarea ei pe cale pacinică. i

Poate nu greșește groful Serenyi I 
când afirmă, că amintita cestiune este ! 
o cestiune a inteligenții naționalități
lor. El vede adecă cauza așa zisei 
agitațiuni antimaghiare numai în fap-, 
tul, că inteligența naționalităților se1 
separează și se desvoaltă în opoziți- 
une cu inteligența maghiară. E de sine 
înțeles că inteligența conduce poporul 
și că dela atitudinea ei atârnă foarte 
mult. El crede de altă parte că, dacă
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Lunatecă.
»...Sunt fericită I îmi vine să cânt de 

fericire, s’alerg ca un copil prin livada 
plină de taina înserării. Par’că nu-mi vine 
a crede, că e cu putință să fie aevea, că 
într’adevăr am învins pe tata și pe mama 
și sunt acuma a lui, că sunt dna Marioara 
Vișan sMarioara Vișan«....l Ce frumos 
sună!

Nu voiau cu nici un preț să mă dea 
după Alexandru. Mama, mai ’ales, ce ab
surdă a fost 1 Tot tata mai bun, săracul.... 
Dânsul la urmă, când a văzut c’am ajuns 
străvezie, a spus mamei hotărât: »Ian as
cultă Ilencule, nu vreau să-mi omor fata, 
nu vezi c’a ajuns ca o umbră? Nu vezi 
că se prăpădește pe zi ce merge? S’a iz- 
prăvit, eu i-o dau... Poți să țipi, poți să te 
bați cu pumnii în cap cât ți-o plăcea, 
dragă. Mâne pornim formalitățile!*:

Dacă nu mă dădeau lui Alexandru, 
eram hotărâtă să fug cu el. Nu mai pu
team fără dânsul, nu mai puteam. îmi ve

ar
maghiară

nteligența naționalităților 
mită în societatea 
țațelor, ar înceta izolarea ei; aceasta 
însă nu se poate până ce va exista 
administrația și organizația comita- 
tenză actuală, Ori cât de cum se cade 
și binevoitoare ar și fi inteligența na
ționalităților, nu se va alege un sol- 
găbirău român ori slovac și ea va fi 
totdeauna eschisă din societatea ma
ghiară și va fi silită să-și întrebuin
țeze toată puterea pentru agitațiune. 
Dacă — continuă groful — am avea 
o administrație de stat, aceasta ar 
fi în poziție să numească și membri ai 
naționalităților în posturi, să îi stră
mute în ținuturi ungurești și să 
aducă Maghiari în ținuturile națio
nalităților.

In cazul acesta ar fi posibil de a 
împreuna toată societatea inteligentă 
prin căsătorii și amiciție și de a crea 
armonie și pace cu naționalitățile în 
toată țara. Sistemul electoral însă nu 
va putea niciodată să aibă aceste re
zultate în societatea de azi a comi
tatului. Cestiunea naționalităților se 
va înăspri însă tot mai tare și va 
ajunge a fi un period național. As
tăzi încă — încheie groful — cu bu
năvoință ar putea să fie, dacă nu 
delăturată prin procederea amintită, 
cel puțin mult îmblânzită.

Ce să mai zici dacă în corpul 
cel mai înalt reprcsentetiv există pă
reri atât de ruginite despre raporturile 
cu naționalitățile. Ai crede că te afli 
în veacul al XVIIl-lea când auzi că 
s’ar putea decide un proces 
nar între popoarele Ungariei prin 
căsătorii și prieteșug. Cum se mai 
poate vorbi în asemenea împrejurări 
de posibilitatea unei apropieri și 
înțelegeri serioase cu Ungaria ? Pe
ricolul cel mai mare, pe care groful 
Serenyi îl numește pericol național, 
este tocmai faptul, că inteligența ma
ghiară cu foarte puține excepțiuni nu 
vrea să înțeleagă nici decum că 
și Românul, Slovacul, Neamțul etc. 
e om ca și Maghiarul și-și iubește ca 
și acesta limba și naționalitatea, pen
tru cari reclamă și va reclama tot 
mai mult deplina libertate. Au trecut 
acele vremuri când în cercurile nobi-
nea uneori să țip ca o nebună, să țip și 
să mă svârcolesc pe jos. »Nu mai pot fără 
el, nu mai pooot, De ce mă chinuiți așa, 
de ce mă chinuiți, de ‘ce mă chinuiți? 
Omorâți-mă mai bine, omorâii-mă! Haide 
mamă, omoară-mă 1 Ia un cuțit și omoa- 
ră-mă, că nu mai pot...«

Și cu capul îngropat în perini plân
geam mușcându-le, plângeam cu suspine 
amare, cari îmi sguduiau toată ființa.

Și-acuma când stau și mă gândesc 
la întâlnirile noastre, mă mir de îndrăs- 
neala mea și-a lui; mi se pare uneori că 
nu-i adevărat, că toate le am cetit cândva 
de de mult, într’o carte.

Venea dela moșia lui, cale de două 
ceasuri de-a noastră, călare. Urechiuș îl 
aducea în totdeauna ca vântul în buestrul 
lui legănat pe drumeagul moale de țară, 
— de asta mi-i așa drag Urechiuș și-i dau 
zahăr în fiecare dimineață.

— Măi Urechiuș, măi, îți aduci tu 
aminte?, îl întreb netezându-i coama nea
gră și creață, care mai îi ajunge până în 
pământ și ochii lui Urechiuș luceau ca și 
cum m’ar pricepe.

Stăm în pat cu urechea ațuntită la

fi pri- i limei inteligența 
a corni- prin încuscrire cu a

Românilor se pierdea 
Ungurilor. Când 

vor înțelege odată și magnații ăștia 
glasul timpului nou?

»Deșteaptă-te Române*. Din Blaj ni-se 
comunică, că tribunalul din Alba-Iulia a 
achitat în urma petractării, care s’a ținut 
în zilele de 19 și 20 Decemvrie pe toți 
acuzații blaj uni, cari au fost acuzați că au 
cântat cu ocaziunea unei petreceri imnul 
nostru >Deșteaptă-te Române«. Apărarea 
au susținut’o d-nii Dr. I. Maniu și Dr. 
Camil Velican. Corespondentul nostru ne 
comunică, că ne va trimite un raport mai 
lung despre decursul acestei interesante 
pertractări.

Camera română șl parlamentul Tur- ■ 
CÎei. Iată textul telegramei trimisă Vineri ' 
de d-1 Mihail Ferechide, președintele Ca- | 
merei, președintelui Camerei otomane: »Ex- [ 
celenței sale, presidents Camerei deputa- , 
ților Constantinopol. Camera deputaților i 
din România în ședința sa de astăzi și 
printr’un vot unanim, m’a însărcinat de a , 
transmite Camerei deputaților din imperiul 
otoman cu ocazia primei sale ședințe, ură
rile călduroase, pe care le face pentru 
marele eveniment petrecut în viața pu
blică a Turciei, de atâta timp în strânse 
legături de prietinie cu România. Urăm 
di<< toată inima ca imperiul otoman să 
îndeplinească în aceasta eră nouă de li
bertate, toate progresele destinate a asi
gura prosperitatea și fericirea tuturor su
pușilor săi<.

Croații din Dalmația pentru Italia. Din 
Triest se anunță, că partidul poporal al ' 
Croaților din Dalmația a luat hotărârea 
de a da tot concursul italienilor în lupta 
lor pentru înființarea unei universități ita-

tni]e_ ; liene la Triest. Ziarul acestui partid în
deamnă pe tinerii sloveni să sprijinească 
cererile ita ienilor, deoarece din partea 
acestora slavii nu sunt amenințați în nici 
o privință.

Presa turGă și discursul tronului. Zia
rul tOsmanicher Lloyd* numește discursul 
tronului un document plin de un înțeles 
adânc. Ziarul vTurque* taxează declara- 
țiunile din discursul tronului privitoare la 
politica externă, de foarte clare și demne, 
și aprobă pasagiile privitoare la Bulgaria 
și Austria. Ziarul „Tanin“ spune că textul 
discursului tronului e prea rezervat față 
de marchizul Pallavicini și de Austria. E 
firesc lucru și e bine ca acum când ne
gocierile au fost reluate să se evite orice 
cuvânt, care ar putea atinge susceptibili
tățile Austriei. Totuși discursul tronului 

zgomotele de-afară, și inima îmi svâcnea 
nebună în piept, când mi se părea că aud 
în noapte un țăcănit de potcoave.

In odaia de alăturea se auzea răsu
flarea mamei și horăitul tatei. Un greer 
țîrîia undeva încetișor, altul îi răspundea 
și trilurile lor cristaline, scurte, îmi păreau 
niște chemări tainice, — par’că se chemau, 
se căutau în noapte doi greeri îndră
gostiți.

Și la fiecare zgomot; o fîșîire de vânt, 
pocnetul unei mobile, — tresăream. Și de
odată o pet.ricică suna în geam ușurel, nu
mai de mine auzită, și atunci așa de tare 
îmi svâcnea inima în piept, încât mă înă
bușeam. Mă sculam binișor din pat, pășeam 
în vârful degetelor, ca o umbră, până la 
fereastră, duceam două degete la gură și-i 
trimiteam o sărutare, facându-i un semn 
ușor din cap că viu îndată.

Mai întâiu ascultam, o clipă, să vedem 
dacă bătrânii dorm. Apoi mă strecuram 
în sală și prindeam a coborâ încetinel trep
tele de lemn, numărându-le în gând.

Mi se părea un veac până când le 
vedeam scoborâțe cele șaisprezece trepte 
ale scării, ce ducea la ușa pe care aveam 
grije, înainte de a mă culca, s’o deschid. 

ar fi putut da detalii mai multe asupra 
relațiunilor externe ale Turciei. In ce pri
vește pe Creta, discursul tronului nu 
spune nimic, ceea-ce nu înseamnă însă că 
nu există o chestiune cretană.

Din camera română.
Discuția adresei de răspuns ia mesagiu.

Joi s’a început în camera română 
discuția adresei de răspuns la mesagiul 
tronului. Cel dintâi vorbitor, dep. Gheorge 
Diamandi observă că pentru prima-oară se 
vorbește în mesagiu despre relațiunile »nor- 
male« cu statele vecine, iar nu »excelente.<

Vorbind despre situația exterioară 
zice între altele :

Cu Austro-Ungaria, care 'cuprinde 4 
milioane de Români, am avut multe difi
cultăți, deși ar fi fost normal să fim altfel 
tratați. Mă întreb dacă n’a venit momentul 
să avem o politică externă de mână liberă,

In chestia Dunărei, noi n’am vrut să 
recunoaștem decisele congresului dela 
Londra. De curând baronul Aehrenthal a 
vorbit despre intrarea Serbiei și Bulgariei 
în comisiunea europeană. Noi nu putem 
primi acest lucru, ci suntem interesați a 
cere menținerea statului quo.

Arată apoi greutățile pe cari partidul 
agrarian din Austro Ungaria le face în- 
cheierei convenției comerciale cu România. 
De mult vitele noastre nu mai trec în im
periul vecin, in asemenea condiții un răs- 
boin vamal cu Austro-Ungaria n’ar avea 
de ce să ne sperie ; avem totul de câștigat 
din această situație, mai ales că ne vom 
putea servi de curentul general de boi
cotare a mărfurilor austriaco în Balcani, 
în rezumat cer o politică de mână liberă. 
Mintem tari prin individualitatea noastră 
etnică, prin faptul că suntem o țară omo
genă, înconjurați de frați ; suntem tari și 
din pricina armatei noastre, care a arătat 
ce poate. S’a zis că relațiile noastre cu 
statele vecine sunt >normale« ; nu e d« 
ajuns, trebue să fie cordiale.

Mai departe vorbește despre acțiunea 
de reformă a partidului liberal și închei» 
zicând că activitatea partidului liberal va 
da roadă.

D-1 C. Gr. Pietraru critică politica 
partidului liberal zicând că și-a s.himbat 
cu desăvârșire principiile de guvernare.

D-1 N. Matei zice, că țărănimea ro
mână se bucură de însănătoșarea regelui 
și aproabă adresa de răspuns. Salută cw 
bucurie proiectul ce se pregătește prin 
care proprietățile țării vor fi date în a- 
rândă la obștiile țărănești. Zice că senti
mentul religios e cam slăbit la țară ; si- 
tuațiunea preoților ar trebui îmbunătă
țită.

Și când trosnea vr’o treaptă, mă opream 
cu sufletul înghețat de spaimă și ascultam 
un restimp răsuflarea bătrânilor. Dacă se 
clintea cineva în pat — iar așa. Și când 
mă vedeam în sălița de jos, răsuflăm adânc, 
— eram scăpată. Într’o clipă eram afară 
și-i cădeam pe piept, închizându-mi înfio
rată ochii și culcându-mi capul pe umă
rul lui.

Până în adâncimile ființei mole mă 
pătrundea o beție dulce, o sfârșeală fără 
de nume, care mă făcea să nu mai simt 
lumea dimprejur, să nu mai simt răcoarea 
ascuțită a nopții. Ca într’un vis numai mă 

■ înfiora gura lui de foc, pe ochi, pe obraji, 
i pe gât, ca într’un vis numai simțeam în
cleștarea brațelor lui de oțel cari îmi frân- 
geau mijlocul, și-mi venea să gem de fe
ricire, ca într’un vis îmi sunau în urechi 
șoaptele lui :

— Ce dragă îmi ești, Marioară!
— Și tu mie, șopteam eu cu ’n glas 

ca o adiere.
— Aș muri fără tine.
— Nici eu n’ași mai putea trăi fără 

i tine ...
(Va urma)
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Dep. N. lorga; Mesagiul din anul a- 
cesta a fost așteptat cu emoție și nerăb
dare, nu numai de lumea noastră politică 
ci și de cercuri mai largi, de Românii de 
peste munți, și chiar de cercurile politice 
europene. Toți vroiau să știe pănă unde 
merge răbdarea noastră, în fața nouei si- 
tuațiuni europene.

Mai era interesant să se audă cuvân
tul tinerimei liberale. D-l C. Stere însă a 
arătat mai mult talent literar decât ener
gie și îndrăzneală politică.

Mesagiul n’a dat lămuriri satisfăcă
toare în cestiunea politicei externe, fn 
schimb ni-se promit unele lucruri mărunte, 
pe cari nimeni nu le-a cerut.

Oratorul laudă măsura de a se da 
în arendă moșiile statului la obștiile ță
rănești. Rămâne să se vadă cum va fî 
formulat proiectul. Constituirea obștiilor 
va trebui supraveghiată, va trebui ca sta
tul să exercite un fel de tutelă asupra lor.

S’a mai făgăduit o lege pentru asi- ■ 
gurarea proprietății moșnenești. Cam târ
ziu s’au gândit guvernanții noștri la munții 
moșnenilor, pe cari i-au pustiit Evreii un
gurești cu ajutorul oamenilor noștri poli
tici, cari au figurat prin consiliile de ad
ministrație. (Aplause) In Vâlcea, în Argeș 
și în Tg.-Neamțu se face o exploatare ne
omenoasă, se distruge o bogăție de căpe
tenie a neamului nostru. Dacă veți lua 
măsuri ca activitatea acestor societăți să 
dispară, tot ar fi ceva.

Inamovibilitatea în magistratură e 
bună, ea va ridica moralul magistraților, 
cari nu vor mai judeca decât după cum 
le dictează conștiința.

Ni-s’a mai făgăduit o »jucărică fără 
haz«: Colegiul unic la alegerile județene. 
La noi e absolută nevoie de votul univer
sal, pentru însănătoșirea vieței noastre pu
blice (Aplauze). Votul însă să fie național, 
căci destui străini votează și acum. În
țeleg partidul conservator, caro din prin
cipiu este contra votului universal, dar nu 
înțeleg partidul liberal, care e pentru a- 
ceastă reformă, și totuși vine cu neîn
semnata schimbare ce so anunță prin 
mesagiu.

Mă declar contra acordărei drepturi
lor Dobrogenilor în acest moment. Dobro- 
gea a fost totdeauna pământ românesc, 
iar când Bulgarii susțin că o pământ bul
găresc se laudă. Faptul că a fost pus sub 
stăpânirea lor, n’are nici o însemnătate. 
(Aplause) Bulgarii din Tulcea au venit din 
Basarabia do jos, iar cei din Constanța 
s’au strecurat din Bulgaria, după plecarea 
elementului turcesc. Dobrogea am plătit-o 
de două ori : cu Basarabia de jos și cu 
sângele nostru. Și această provincie scumpă 
am tratat-o cum știți: am trimis acolo 
pleava administratorilor de pe aci și n’am 
știut s’o colonizăm cu elemente tinere ro
mânești. Când am fi pregătit Dobrogea su
fletește, trebuia să-i dăm și drepturi. Așa 
am avut aerul că dăm drepturilo Dobro
genilor mai mult do teamă. Nu trebue să 
ne lăudăm mereu că Dobrogea o a noas
tră, nu mai trebue s’o afirmăm.

In privința împărțirei electorale a Do- 
brogei, oratorul propune ca diferitele cer
curi electorale să fie alipite po lângă ju
dețele de peste Dunăre: Brăila, Ialomița, 
etc. Să învățăm și noi ceva dela Unguri.

Oratorul critică apoi reformele agrare 
zicând că mesagiul a anunțat falimentul 
lor. Accentuiază că o reformă serioasă nu 
se poate face decât cu exproprierea.

Spune, că legea cârciutnelor nu se a- 
plică. La Vălenii de munte toți țăranii sunt 
în continuă staro de beție.

La noi politica noastră externă se re
zumă într’o formulă banală și ridicolă »po
litică tradițională*:. Dacă noi, cari suntem 
un stat tânăr vorbim de tradiție, ce ar 
putea zice vechea Anglie? Nu poate fi însă 
vorba de «tradiție* în politică, de vreme 
ce o politică trebue să urmeze toate schim
bările de peste liotară. Diplomații noștri 
trebue să fie oameni activi, nu oameni cari 
să-și îngrijească bătrânelele în străinătate. 
(Aplauze). România nu e creațiunea diplo
mației europene, aceasta pdee o greșită și 
trebue să dispară, Noi existăm în urma 
unei munci do 2000 de ani.

Până acum am fost în strânse legături 
cu Austria; poate că n’ar fi rău să nu 
pierdem din vedere avantagiile pe cari 
ni-le oferă azi Rusia. Care e datoria noa
stră față de Bulgaria cea nouă ? Să in
trăm în strânse legături cu ea. Nu sun
tem în strânse legături nici cu Serbia, nici 
cu Turcia coa nouă, fiind-că nu avem voie 
dela papa din Viena ! (ilaritate). Așa se 
face politică? Ia să vedem ce t'aco Italia. 
Deși face parte din tripla alianță, nu-și as
cunde simpatiile față do Franța, și are și 
legături cu Rusia. O țară mică ca a 
noastră nu poate face o politică cu un sin
gur front, cu toate podurile tăiate.

De ce aceste greșeli? Clasa noastră 
conducătoare e incapabilă? Domne ferește, 
am toată admirația pentru bărbații noștri 
politici. Dar partidele noastre n’au bază 
reală. Sunt niște camere încălzite, în cari 
rebegiții vin să se încălzească (ilaritate). 
Un partid natural trebue să reprezinte o 
clasă socială cu tendințele ei. De pildă, 
conservatorii noștri de idei pot reprezenta 
clasa proprietarilor mari. Dar partidul no
stru liberal e un conglomerat de repre
zentanți ai diferitelor clase și aspirații. Ne 
trebue partide naționale, cari să aibă mai 
multă tărie. Dacă noi n’am fi decât națio
naliști, și tot avem dreptul de a trăi.

Dep. Iulian Vrăbiescu zice că vrea 
să vorbească cu toată libertatea de gân
dire făcând abstracție de calitatea sa de 
membru al partidului național-liberal.

Oamenii politici ar face mai bine să 
pună mai pe sus de interesele de partid 
interesele țării. Amintește condițiunile 
grele în cari partidul liberal a primit 
răspunderea guvernului și vorbește despre 
legea îovoielilor agricole, care, deși loarte 
bună, n’a dat rezultatele așteptate. Zece 
că admite intervenționismul statului când 
e vorba să se remedieze un rău 
general. Cere modificarea legei învoie
lilor agricole în senzul ea maximul și mi
nimul, să fie înscris în lege. Trecând la 
politica exterioară a țării zice că Româ
nia n’are nimic de zis față cu evenimen
tul proclamării constituției turcești și a 
proclamării independenței bulgare, dar 
trebue să protesteze înpotriva anexării 
Bosniei și Herțegovinei prin care s’a sfâ
șiat tractatul de Beri n, apoi continuă 
cam așa:

Austria s’a purtat întotdeauna în 
mod nedemn fată de România Deși aveam* 1 
convenții comerciale cu Austria, ni-se în- 
chideau granițele dacă interesul Ungariei 
o cerea. (Aplause) Austria nu ne-a fost 
prietină nici odată, ci dușmană. Acum de 
curând, Austria n-a făgăduit Serbiei intra
rea în comisiunea europeană a Dunărei, 
fără măcar să ne întrebe, ca si cum am 
fî o țară cucerită? Dar mai e cestia for
tificațiilor pe Dunăre. Trebue oare să mai 
respectăm tratatul din Berlin, sfâșiat de 
Austria ? Cred că guvernul va lua măsuri 
pentru fortificarea malurilor Dunărei.

Aici vorbitorul spre a documenta cu 
cât dispreț sunt tractați bărbații de frunte 
din România în Ungaria amintește păța
nia ministrului Anton Carp la poliția din 
Brașov, caro a fost tractat aici in mod 
arogant de un funcționar.

D-l Vrăbiescu continuând zice: Tre
bue să încetăm odată cu politica de slu
gărnicie și lașitate care va duce țara la 
peire (Aplauze). De câte ori ne-am ridicat 
glasul cu energie, am câștigat. So declară 
în fine partizan al sufragiului universal.

Ședința se suspendă iar după redes
chidere ia cuvântul ministrul de externe 
D-l Ionel I. C. Brătianu : Protestez îm
potriva unei expresiuni inadmisibile ros
tite aici, ni-se revoltă și simțul de drep
tate și cel de demnitate. (Aplauze.)

Atunci când no glorifică românismul 
faptul de a se caracteriza politica externă 
a regatului Român, — cea mai de căpe
tenie expresiune a românismului, — așa 
cum s’a făcut, este cel puțin o incon
știență. încă odată protestez. (Aplauze 
prelungite.^

0 confermU despre junii turci
și constituția turcească.

Cunoscutul orientalist și profesor uni
versitar Vambery. ale cărui legături cu 
casa regală engleză și cu Sultanul, cari 
datează de 35 de ani, sunt destul de cu
noscute, a ținut Vineri seara în Budapesta 
o conferință asupra junilor turci și con
stituției turcești. La această conferință au 
azistat și doi delegați ai ministerului de 
externe precum și mai mulți ziariști.

După, ce face istoricul stăroi cultu
rale a Turciei până la Abdul Aziz și a di
ficultăților întâmpinate de curentul liberal 
și civilizator care venea din apus, Vam
bery amintește de proiectul de constituție 
pe care el, împreună cu Mihdat Pașa, t’a 
elaborat după însărcinarea lui Abdul Azis. 
Proiectul acesta a fost primit de Sultan, 
dar fu suprimat în urmă de Abdul Hamid 
care, imediat după urcarea sa po tron a 
înăbușit orice sâmbure al ideilor de liber
tate. Cuvântul de libortatc fu suprimat 
până și din dicționare. Intre acestea s’a 
fondat la Paris și Londra comitetul junc
ture în scopul de a combate vechiul spirit 
și a încredința puterea altui regim, devo
tat poporului.

Vambery care a trăit și la curtea 
lui Abdul Hamid, spune că, odată cetind 
acestuia o poezie persană în care se po
menea de cuvântul de libertate, Sultanul 

i-a zis zimbind amar : «Știu ce scop are 
această aluzie. Eu iubesc și respect liber
tatea, dar o consider ca o plantă, care se 
poate sădi numai pe un pământ roditor, 
nu la noi, unde pământul e uscat«.

Vambery spune apoi că o conferență 
a junilor turci, la Paris, a decis acum 2 
ani să nu agite numai ideea de libertate, 
dar să răspândească în același timp și in
strucția în popnlațiunea turcă. Junii turci 
au trecut dela vorbe la fapte, luminând 
nu numai poporul ci și armata, unde spi
ritul de revoltă câștigă curând mult teren.

Când Sultanul, nesigur de trupele din 
Constantinopol, a adus trupe albaneze pen
tru a reprima revolta celor dintâiu, ace
stea au refuzat, deoarece și ele erau în
suflețite de idei de libertate.’ Cu toți spionii 
băgați apoi de Sultan prin toate regimen
tele, mișcarea pentru libertate, perfect or
ganizată, n’a mai putut fi reprimată, și ast
fel s’a reușit a se restabili constituția fără 
vărsare de sânge.

De pe valea Someșului.
Gâțcău, la. 11/XII n. 1908.

Răspunzând Ia prețuitul «Apel** al 
d-lui I. Dariu de darul 26 Oct. a. c. apărut 
în «Gazeta Transilvaniei** n-rul 259—1908 
cu plăcere am onoare a vă împărtăși, 
cumcă:

In comuna noastră deja de trei săp
tămâni s’a început cursul cu analfabeții, 
la caro s’au înscris peste 20 de ascultă 
tori. Spre a vă convinge mai mult despre 
aceasta, las să urmeze numele acelora 
precum: <Demetriu Moldovan, Gavril Ba- 
neas, Nicolau Vaida, Demetriu Duma a 
Alexi, Fetru Șuorășan, loan Căprar a Petri 
Ilie Duma, Petru Mânzat, Gregoriu Moldo
van, Ioan Hoza 1. Teodor, Vasiliu Mureșan 
Gavril Burcutean etc.

Cu acești analfabeți pănă acuma am 
percurs mai multe litere și sperez, că în 
decurs de 2—3 luni vor ști ceti cu toții 
ori în ce carto sau foaie românească, ba 
chiar și ungurească — fiindcă le propun 
după cum au dorit dânșii, adecă în două 
limbi —, ca astfel cu atât mai tare să se 
poată mântui de urâtul atribut de «anal
fabeți*.

Ca manuale la propunere folosesc cu 
bun succes Abcd-rul lui V. Petri și Le
gendarul lui V. Grod, iar ca recvizite de 
scris deocamdată am dat în mâna disci- 
pulilor câte-o tecă caligrafică și ceruză. 
Mai târziu însă când vom ajunge la lite- 
rile cele mari, mă voiu îngriji ca să fie 
provăzuți cu peană și cu cerneală și în 
urmă dopa co vom ii percurs tot alfabe
tul îi voiu deprinde a scrie și în dic
tando.

Iată deci, că și Someșenii încă iac 
ceva in meritul celor neștiutori de scri
soare și cane.

Ba dacă vom lua în considerare, că 
atari cursuri de analfabeți po la noi se țin 
nu numai în Câțcău, ci mai în toate co
munele mai mari. (Bogata-Română, Chi- 
nești, Lozna-mare, Strâmbul otc.) putem 
afirma, că pe aici totuși stăm d< stul de 
bine. Suntem curioși însă a ști, ce fac în 
alte ținuturi ale patriei noastre, precum: 
în Bănat, țara Oltului, pe Mureș, în Chioar 
țara Oașului, Marmația ?.... Aștept răs
puns 1

liiliu L. JDanciu.
învățător.
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A Ginuia conferență publică so va ți- 
! nea Duminecă 14/27 1. c. în saia gimna
ziului român. D-l profesor Dr. Alexandru 
Bogdan va vorbi despre: «Literatura și 
problemele ei literare**. începutul la 6 oro 
seara.

Noi ailvocați români. Din Târgui- 
i Mureșului ni-se scrie că d-nii Dr. Neaudu, 
. Dr. Victor Pop. Dr. Vasile Selagean și Dr. 
! loan Prodan, au făcut cu succes censura 
i de advocat. Felicitările noastre !

. Epidemia tifusuliiî în Sibiiu. Cetim în 
! «Sieb. 1). Tageblatt* următoarele: Numărul
■ bolnavilor de tilus a fost Sâmbătă de364. 
; De atunci și pănă eri (Luni) s’au mai îm- 
i bolnăvit 14 persoane. 3 s’au însănătoșat.
■ Prin urmare erau bolnavi cu ziua de eri 
' 375 persoane. Numărul soldaților bolnavi
■ a fost cu ziua de eri de 96.

Din suferințele Iui badea Gârțan. După 
! un restimp mai’ îndelungat ne-a vizitat 
; eri din nou badea Cârțan, neastâmpăratul 
cioban român din Cârțișoara, pentru a ne 
aduce la cunoștință câteva din pățaniile

sale mai recente. De când cu confiscarea 
și arderea sutelor de cărți și reviste, pe 
cari le-a strâns cu chiu cu vai în călăto
riile sale prin România și străinătate, ba
dea Cârțan se bucură do o deosebită aten
țiune din partea finanților și gendarmilor 
maghiari. Astfel mai acum trei luni a fost 
luat pe sus de pe drum de o patrulă de 
finanți, cari l’au dus la Bran spre a fi vi
zitat și supus unui interogator. Finanții 
găsiseră adecă în desagii lui Cârțan o 
bucățică de halva, vreo 10 măsline, un 
dărab do pâne și câțiva gologani. După 
ce i-s’a confiscat «marfa de contrabandă* 
i-s’a dat drumul. La vreo lună l’au înhă
țat din nou câțiva gendarmi și l’au dus 
la Zârnești. Aici a fost ținut timp de 3 
zile legat în fere. Din Zârnești a fost es
cortat ia Brașov. Aici îi s’a dat din nou 
drumul, deoarece judele de instrucțio nu 
l’a găsit vinovat de nici un delict. Alaltă- 
eri l’au înhățat din nou gondarmii în 
Codlea și l’au escortat la Brașov. Adus în 
fața judelui de instrucție, badea Cârțan, 
revoltat do-atâtea șicane, a cerut ca, dacă 
e de fapt vinovat, să fm pedepsit, dacă 
însă și de astădată a fost arostat pe ne
drept, să fio pedepsit gendarmul... Gendar- 
mul n’a fost, pedepsit, dar nici badea Câr- 
tan si astfel îi s’a dat din nou drumul,7 pentruca mâne sau poimâne să-l vedem 
din nou adus în fața judelui de instrucție. 
Nu dejaba trăim doar în era libertății 
maghiare 1

Dela oficiul tie dare al orașului pri
mim spro publicare următorul comunicați: 
Frin aceasta so aduce la cunoștință gene
rală, că listele sumelor de dare, cari ser
vesc de basă la măsurarea taxelor de co- 
niasațiune la Poiană sunt expuse la ofi
ciul de dare al orașului timp de 24 oare 
adecă în ziua de 23 și 24 Decemvrie 1908 
dela 8—12 oare înainte de amiazi și dela 
3—5 oaro după amiazi spre examinare 
obștească.

Apel. In preajma Anului nou ne per
mitem a adresa un călduros apel cătră 
toți iubitorii culturei poporului român să 
binevoiască a-și răscumpăra cât mai mulți 
felicilările de Anul-non în folosul niueeu- 
lui Asocialiunei. Mijloacele materiale de 
cari dispuno muzeul sunt așa do restrânse 
încât înzestrarea lui înaintează foarte în
cet. Și aceasta e o mare pierdere pentru 
noi, căci prețioasele obiecte de însemnă
tate etnografică, cari sunt o comoară a 
trecutului nostru și tot atâtea mărturii 
ale unei vieți culturale caracteristice, dis
par neîncetat sau sunt adnnate cu sârgu- 
ință de străinii, cari dispun do mai multe 
mijloaco materiale și cari știu aprecia de
osebita lor importanță. E timpul suprem 
să ne îngrijim ca măcar o parte dintre a- 
cesto comori poporale să le adăpostim în 
muzeul primei noastro instituțiuni cultu- 

I rale. Facem deci un apel călduros cătră 
i toți cărturarii români să contribue cu răs- 
1 cumpărarea felicitărilor do Anul-nou la 
I înzestrarea muzeului nostru național. Nu- 
I mele donatorilor se vor publica în ziare 
’ și în revista «Asociațiunii**. Șibliu 20 Doc. 
j i908. — 1. SI. Șuluțu president, Oct. G. 
i Tăslăuanu secretar.
I

Petrecere Î11 Reghin. Tinerimea ro
mână din Reghin aranjază Duminecă în 
10 Ianuarie st. n. 1909 o petrecere în sala 

I cea mare a «hotelului orășenesc*. Venitul 
i curat este destinat «Fondului pentru aju- 
: forarea școlarilor săraci**.

Dela magistratul orașului primim spre 
publicare următoarele: In senzul § 3 ali- 
nea 1 a instrucțiune! la art. do lege XX, 
din 1873 se provoacă toți proprietarii do 
cai de pe teritoriul orașului Brașov, dim
preună cu Stupinele, fabrica do zahăr, Ti
mișul do sus și do jos, Dârsto, Nou și 
Frodeal. de a-și anunța caii (asiui, catârii) 
în localul pentru conscrierea militară, 
strada Forții 63, etajul prim, în timpul de 
la 20 — 31 Ianuarie 1909. In scopul acesta 
proprietarii de cai sunt îndatorați de a 
lua din amintitul local în primire biletele 
de anunțare. Intrelăsarea se va pedepsi 
conform amintitului § cu o pedeapsă pănă 
la 20 coroane. Dela anunțare sunt elibe
rați:, a) caii Majestății Sale și ai membri
lor înaltei curț:; b) caii hergheliei de stat 
c) caii administrațiunei militare și caii 
oficerilor meniți pentru împlinirea servi
ciului; d) caii eliberați pe temeiul contrac
telor încheiate pe baza dreptului gin
ților.1

Reorganizarea armatei turcești. Mi
nisterele de războiu și cel de marină al 
Turciei desfășoară o vio activitate pentru 
reorganizare. Unul din miniștrii a comu
nicat unui redactor dela »Yeni-Gazetta< 
că sunt gata pregătite următoarele pro
iecte de legi cari vor trebui să fie supuse 
aprobării Camerei : 1) Crearea unei miliții 
naționale 2) modificaroa legii de recrutare 
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si aplicarea ei la Mahometani 3) reforma 
legii de pensiuni 4) regularea soldelor 5) 
avansarea și limita de vârstă 6) reforma 
școalei de stat major 7) serviciul la trupă 
al ofițerilor de stat major 8) reducerea 
serviciului obligator de linie la Yemen, 
Hedjas și în alte teritorii depărtate 9) mo
bilizarea anuală a redifilor și rezerviștilor 
pentru exerciții 10) exercițiile de tir și 
manevrele anuale 11) chemarea ofițerilor 
necesari cari servesc în Germania 12) cre
ditul bugetar anual pentru toate reformele.

hweunarea liniei ferate grecești cți 
ceie turcești. Din Constantinopol se anunță 
că marele’vizir a terminat proiectul de 
lege relativ la împreunarea liniilor ferate 
turcești cu cele grecești. Proiectul va fi 
prezentat zilele acestea parlamentului tur
cesc

NECROLOG Dr. Vasilo Preda advocat 
ca soț, Reveica Chirtop născ. Andreica 
ca mătușă, Zoița Andreica ca fiică adop
tivă in numele lor, al număroșilor veri și 
alți consângeni cu inima frântă de du
rere aduc la cunoștință, că preaiubita și 
etern neuitata lor soție resp. nepoată, 
mamă adoptivă și verișoară Sabina Preda 
născ. Andreica, ’membră pe viață a »Aso- 
ciațiunei« pentru literatura română și 
cultura poporului român, a reuniunilor fe- 
meiler româno din Sibiiu, Abrud, Abrud- 
sat și jur, după lungi și grele suferințe a 
răposat în 18 Decemvrie a. c. la 4 oare 
dimineața în al 42-lea an al etății și 23- 
lea al fericitei sale căsătorii. Rămășițele 
pământești so vor transporta la Câmpeni 
și Luni în 21 Decemvrie a. c. la 2 oare 
p. m. se vor înmormânta în cimiterul de 
acolo. Dormi în pace suflet blând și nobil! 

Reuniunea de muzică din Sibiiu.
Din raportul general al comitetului ren- 

niunei de muzica din Sibiiu, asupra gestiunii 
anului 1907—8, ce ni s’a trimis, reproducem ur
mătoarea parte :

Un nou an de activitate s’a împlinit 
in viața reuniunii noastre, anume al trei- 
zecelea. După o muncă neobosită, împreu
nată adeseori cu cele mai strălucite suc
cese, cu drept cuvânt ne-am putea aștepta 
ca »Reuniunea română ele muzică din Si- 

ajunsă în vârsta celei mai viguroase 
uărbâții, să fio o- instituțiuno trecută de 
mult peste greutățile începutului, și astfel 
cu pași siguri și hotărîți să-și continue 
fără deosebite greutăți calea spre ținta 
ileasă, cultivând în măsură tot mai mare 
in acest centru de viață și cultură româ
nească și muzica atât de plină de farmec 
a poporului nostru.

Cu toate acestea noi, cei dela con- 
lucerea acestei instituțiuni, cari cunoaștem 
greutățile, cu cari s’au aranjat producțiu- 
îile și din anul expirat ale reuniunii noa
stre și cari în anumite momente în cur
sul pregătirilor îți par adeseori neînvingi- 
>ile — trebue să afirmăm, că nici pe de
șarte nu dispunem de acele puteri, cari să , 
isigure Reuniunii nn mers ușor si fără ' 
iii cazuri.

Cauza acestei situațiuni grele este a 
se căuta nu în lipsa de sprijin material al 
niblicului român din Sibiiu, căci acela ni 
se ofere în măsură suficientă pentru de a 
uitea trăi (ș’apoi nici nu urmărim scopuri 
le a aduna mijloace bănești mai mari), ci 
n lipsă de -membrii activi deplin cualificați 
>entru producțiuni mai alese.

Poporațiunea română din Sibiiu-cetate 
i îndeosebi clasa cultă, din care avem a 
te recruta puterile muzicale, este de tot 
nică, așa încât nu este în stare a ne da 1 
m număr de-ajuns de cântăreți buni ; iară 
le altă parte și membrii activi, cari și-au 
ferit un șir do ani serviciile lor acestei 
euniuni, se retrag înainte devreme, când 
coala muzicală —- co și-au însușit’o — 
r putea să fie încă de mare folos. La ivi- 
ea întâiului păr cărunt, coi mai mulți se 
etrag în «liniștea binemeritată^

Putem deci constata, și aici, ca și pe 
uilte altetereno ale vieții noastre publice, 
ă ne lipsește acea stăruință statornică, care 
e cere la, realizarea ori căror succese mai I 
ădite. Ne plictisim de grabă, căci ne lip- j 
aste simțul mai adânc cătră datorințele I 
bștești. Crescuți în școli, cari nu se ocupă I 
e trebuințelo noastre culturale, mulți n’a-I 
am nici priceperea acelor trebuințe și-deci 
ici nu simțim în sufletul nostru’ îndem- i 
ul de a sta fiecarele la locul său până 
tunai poate și de a nu preferi prea de 
mpuriu o viață comoadă, potrivită numai 
itrânetelor mai înaintate.•>

Alții iarăși își văd exclusiv de ocu- 
ițiunile automatice ale slujbei lor; rămân 
diferenți dela începutul intrării lor în 
ața practică față do orico acțiune so- '•

cială, ori apoi se îndestulesc cu distracții 
ușoare și de nici un folos obștesc.

Intre asemenea împrejurări existența 
Reuniunii noastre ar fi aproape imposibilă, 
dacă „Seminarul Andreian" și diferitele 
școale de fete atât proprii cât și streine 
nu ne-ar oferi une-ori chiar un bogat nu
măr de membrii activi.

Fiind însă aceste forțe tinere și nouă, 
se cere an de an îndoită muncă pentru a 
realiza prestațiuni mai succese. Cu drept 
cuvânt trebue de multe-ori cu durere de 
inimă să susținem, că Reuniunea noastră 
îndeplinește un fel de muncă de Sisiphus. 
In curs de câțiva ani muncește cu mari 
încordări; puterile tinere progresează me
reu, vocile se deschid tot mai frumos, se 
catifelează, se cultivă, încât ajungi la înăl
țimi neașteptate. Dacă aceste forțe ar sta 
împreună un șir mai lung de ani, ai pro
gresa în mod uimitor. Așa însă, tocmai 
când le-ai putea lua mai bine folosul, cei 
mai mulți membrii activi se despart de 
Sibiiu spre a-și împlini chemarea, pentru 
caro în institutele de aci s’au pregătit.

Am scos de astădată la iveală aceste 
momente nu doară pentru a justifica o 
activitate mai puțin rodnică și împreunată 
cu succese mai mici în cursul anului 
1907/8. Din contră trebue să constatăm, 
că producțiunile noastre din acest timp 
au fost și ca cor și ca succes artistic prea 
mulțămitoare, cu toate că am dispus mai 
mult de elemente tinere și începătoare în 
ale muzicei. Am voit numai să tragem 
concluziunea, că deoparte ce rezultate fru
moase n’am putea ajunge, dacă și noi am 
dispune de o poporațiune cultă, de câteva 
zeci de mii suflete, care să ne ofere spri
jinul său și moral și material? iară de 
altă parte cei dela conducere n’ar trebui 
an de an să-și încoarde toate puterile pen
tru de a putea înjghebă un număr sufi
cient de membri activi, cari să asigure 
activitatea Reuniunii pe un nou period de 
un an.

Spre a ușura încâtva sarcina celor 
ce vor urma după noi, folosim și acest 
prilegiu de a apela la toți iubitorii culturii 
și ai muzicei românești, ca să nu dotragă 
sprijinul lor acestei instituțiuni, care atâtea 
zile bune, zile sărbătorești și de rară în
suflețire a cauzat publicului românesc, 
care a avut ocazie a azista la producțiu
nile sale.

Toți cei ce simțesc românește și au 
glas, să se înroleze în șirul membrilor ac
tivi, ca să-i asigure un mers cât mai avân
tat, iară la înrolare în legăturile reuniunii, 
fiecare îndeosebi și toți împreună trebue 
să aibă cbnvingerea, că în viața obștească 
nu poate nimenea avea pret mțiunea de 
a-și validita excluziv și cu orice preț nu
mai propriele sale vederi, ci calea — pe 
care va avea să înainteze și să lucre — 
i-se va indica de rezultantă împreună sfă- 
tuirii tuturor elementelor ei constitutive, 
cari cu paciință și împrumutată bunăvoință 
trebue să-și spună părerile, și să cedeze 
unul altuia, conduși numai de dorința unui 
succes cât mai desăvârșit.

Ceva despre boicot.
Mișcarea de boicotaj în Turcia ia 

proporții tot mai considerabile. Acest boi
cotaj se manifestă în două feliuri.

De o parte el esto exersat de parti
culari, de comercianți, de publicul consu
mator, care propagă și întreține boicotul 
mărfurilor de proveniență austriacă și un
gară și pe de altă parte de lumea oficială, 
de funcționari.

Cum este exersat boicota,jul ?
Foarte simplu.
Sosește un vapor a! Lloydului-Au- 

striac. El acostează la clici și procedează 
la descărcarea mărfurilor destinate pentru 
Turcia.

Hamalii refuză să facă operațiunea 
descărcărei, iar dacă nu refuză, se petrece 
lucrul următor:

Odată mărfurile descărcate, ele vin 
la vamă. Funcționarii le taxează greșit; 
dela vamă, vio la serviciul expediției și 
aci funcționarii cu ceea mai adâncă seni
nătate, constată că rău au fost taxate, că 
pachetele conțin alte mărfuri și în con
secință ele sunt reexpediate la vamă. Fun
cționarii vămii le pun la maguzinaj și 
după câteva zile, se aduce ia cunoștința 
destinatarului, că ara de luat cutare sau 
cutare marfă și i-so subliniază proveniența: 
Austro-Ungaria. Aceasta însemnează:

— Dacă ești patriot, n’ai să îndrăz
nești sîj ridici marfa!

Și negustorul nu dă pe la vamă. După 
alte câteva zile marfa este trimeasă la 
acela care a trimis-o, în cazul cel mai 
bun, sub pretextul că destinatarul e ne

cunoscut, ori nu se mai aduce la cunoș
tință și marfa zace în magazie.

♦

In Irlanda, pe la începutul secolului 
alJ19-lea, în orașul Dublin exista un comer
ciant englez lohn Boycott, care mărise 
prețurile articolelor din magazinul său 
într’un mod exorbitant.

Populațiunea irlandeză a orașului se 
revoltase.

Autoritățile răspunseră:
— Așa, vrea d. Boycot să poseadă 

articole scumpe...
— Dar articolele aceste ne sunt ne

cesare nouă și deci caută să ne lovească 
economicește...

— Loviți-1 și d-vs...
— Cum’?
— In acest oraș mai e un alt ma

gazin, care conține aceleași articole ca și 
ale d-lui lohn Boycott, și proprietarul a- 
cestui magazin e un irlandez.

N’aveți decât să cumpărați numai 
dela compatriotul d-vs. și să-l ocoliți pe 
cel-d’intâi...

Și Boycott fu... boicotat.
De giaba fură toate protestările a- 

cestui necinstit și exploatator negustor, 
de giaba fură procesele ce intentă, căci au
toritățile fură neputincioase să-l poată 
satisface.

In prăvălia sa nu mai călca nimeni 
și după o trecere oarecare de timp el fu 
nevoit să-și închidă magazinul... Astfel se 
născu boicotajul!

Sunt oameni așa de ușori și așa de 
frivol', că sunt departe de a avea adevă
rate scăderi ca și calități trainice.

*
Toată lumea caută să desaprobe în 

alții aceea ce găsește de desaprobat în sine.
La Rochefoucauld.

if
Judecăm viața într’un chip prea des- 

interosat, când suntem siliți s’o părăsim.
*

Vârsta poate da dreptul de a guverna 
rațiu nea.

Ura celor slabi nu e atât de primej
dioasă ca prietinia lor.

*
Limba și spiritul au marginile lor 

Adevărul e fără sfârșit.
Vauvenargucs.

Cărți noi,
Io institutul du site grafice .,Minerva* 

au apărut urtnHoareie cărți frumoase:
Ludovic Dauș, „Iluz‘i“ roman 1.50 

coroane
Ion Rârseanui'. „Dor pustiu". C.l-50 
N. Dunăreanu. „Răiplată" (novele). 

Prețul cor. 1.50.
7. L. Garagiale. „Momente, Schițe, 

Amintiri11, Prețui < or. 2.—.
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări". Pre

țul cor. 1 50.
Guy de Maupassant. „O viata" (umi- 

lo! adevăr) tradimeTe da Rm. Gârleanu. 
Prețul cor. 2-—.

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor". 
Pretai cor. D —.

i r
Caton Theodorian : „Sângele Solovc- 

nilor'“. Cor. 1'50.
C. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu

gar hirnioat", cirlieica I-a, 50 ban'.
Al. Cazaban: „Chipuri și suflete". 

Cor. 1 50.
Maria Baiidescu. „Extaz" (poezii) 

Prețul cor. 1.50.
M. Sadove'ana. „ Dureri înJbu’iie * 

■ ediția îl. Pcețul’cor. 2'—.
M. ISinitiesou: „Puvzh tn ", ed- 

ție i O'jj. Cor. 1 50.
Se pot procura și prin librftri.i „G.i 

zelei Transilvan ei'1 îo Brașov 0 a st- 
adauge la fiecare porto 10 bani.

Cărți nouă sosite la ^Librăria Gazeteit:
Din colecțiunea O. Sfelea a-i sosit 4 

numeri.
No. 1 Alexandri » Despot-Vodă* 1 cor. 

10 porto.
No. 2 Mihaii Emî r.ew) « Pruzi« 1 

cor. 10 porto.
No. 3 C. Negruzzi «Poezii și Te«trri«

1 oor. 10 porto.
I No 4 Ioan Sanduidjou «Poezia I ricft«
2 cor. 10 porto.

Glume.
— Dragă amice, te felicit pentru ul

tima ta nuvelă... Am citit-o de două-ori...
— Iți mulțumesc pentru compliment, 

dragă amice... Ești un camerad excelent..
— Da, am cetit’o de două-ori și... tot 

n’am putut s’o înțeleg !
*

Serată burgheză.
Stăpânul casei încet cătră soția sa:
— Am o grozavă durere de cap. Vezi 

de fă-le vânt învitaților cât mai repede.
— Eu nu pot totuși să-i dau pe ușă 

afară !
— Bine, dar ai putea să cânți ceva 

la pian.

Bibliografie.
— >Ciprian Por umb eseu, 

icoane din frământările unui suflet de ar- 
tist.« De Dr. Valeriu Branisce. Broșură de 
120 pagini. Cu portretul lui Ciprian Porum- 
bescu, după ultima fotografie. Prețul unui 
exemplar 1 cor. 50 bani. Se poate comanda 
prin librăria »Gazetei«.

Budapesta, 22 Decemvrie. Casa 
magnaților au ținut eri o ședință ocu- 
pându-se cu proiectele de legi, votate 
de dietă. La desbaterea budgetului 
s’a iscat o desbatere mai lungă. In 
line casa magnaților a primit fără 
schimbare toate proiectele.

Astăzi se întrunește dieta într’o 
scurtă ședință pentru a lua la cuno
ștință votul casei magnaților.

Vîeiia, 22 Decemvrie. In ședința 
de eri a consiliului băncii austro-un- 
gare s’a decis să se ceară dela am
bele camere, austriacă și ungară, pre
lungirea privilegiului.

Berlin, 22 Decemvrie. „Vossischo 
Zeitung primește din Constantinople 
știrea, că tratările între Austro-Un
garia și Turcia progresează în mă
sură mare. Ambasadorul Pallavicini a 
comunicat Porții, că monarchia nu 
poate lua asupra ei o parte a dato
riei statului turcesc, dar e gata a da 
Turciei o despăgubire corespunzătoare 
în bani.

București, 22 Dec. Intre membrii 
senatului imperiului otoman, numiți 
de Sultan, se află și d-1 Nicolae Bci- 
țaria profesor și inspector școlar în 
Macedonia. Din acest prilej studenții 
macedo-români de-aici iau adresat o 
telegramă de felicitare foarte căl
duroasă.

1) i v e r s e,
Proprietățile «radium«-ului. Sir Wil

liam Ramsay, celebrul fizician englez, dă 
în revista «Natures explicațiuni asupra ex
periențelor ce le-a făcut asupra radium- 
ului. Din acesta experiențe reiese, că acti
vitatea acestui minunat element nu poate 
să dureze decât un timp limitat. S’a cre
zut pană acuma că emanațiunile de radium 
vor dura până la infinit, până co acesta 
s’a descompus complet și s’a transformat 
în helium. Se credea, că această activitate 
ar ține chiar aproape 2000 de ani,

Unul din efectele emanațiunilor ra- 
diura-ului este acela de a descompune 
apa în oxigen și hidrogen. Or, experien
țele iui Sir William Ramsay, dovedesc că 
activitatea acestui minunat corp nu ține 
decât un an. Dar dacă și celelalte mani- 
festațiuni de radio-activitate au o tendință 
analoagă să dispară cu timpul?

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor răspuns.: Victor Braniște

'1?. K. CWBOV.
Viii Kochgasse Kr. 29 Viena 

Consult a ț i u n I 
cu celebritățile medicale, cu specialiștii da ia 

facultatea de medicină din Viena.

Telefon nr. 17(165.
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„Călindarul Plugarului".
A apărut în editura tipografiei 

A. Mureșianu din Brașov „ Călindarul 
Plugarului “ pe 1909.

Ou aparițiunea lui pe 1909 „Călin- 
darul Plugarului" întră în al 17-lea an 
al existenței sale.

Convins fiind că cetitorii acestui că- 
lindar îi vor face și de rândul acesta o 
bună și caldă primire, invităm pe toți, 
dela țăran pănă la fruntașii dela oraș, cu 
frățească dragoste să 1 cumpere, să-l ci
tească și să-l răspândească, ca pe un că- 
lindar de care nimănuia pănă acuma înoă 
nu i-a părut rău că a dat pentru el pu
ținii bani ce costă.

In partea întâia a „Călindarului Plu
garului", aducem datele calendaristice în 
toată estensiunea, după cari urmează în
drumările necesare, privitoare la postă, 
telegraf, la taxele pentru timbre, compe- 
tințe etc. Urmează apoi tabela târgurilor 
din Ardea), Bănat și țara ungurească după 
datele oficiale ale ministerului ung. de co- 
merciu. Târgurile sunt indicate atât după 
alfabet, cât și după lunile anului.

Partea economică conține următoa
rele : Așternutul vielor. îngrășatul vitelor. 
(I. Georgescu). Să ținem o rânduială anu
mită la nutrirea vitelor. (A. Nistor). O pre
legere poporală despre alegerea și pregă
tirea seminței, de A. Boldor. Animale 
folositoare și stricătoare plugăritului și 
grădinăritului, (I. Georgescu). Economia și 
seceta, (f. Georgescu). Povețe.

Partea literară are următoarele ar
ticole : Baronul lui Toma Vulture, (de I. 
Rodina). Florile dalbe, (colindă, de V. Ale
xandri). Sărbători vesele, (de Th. Popo- 
vici-Grivița). Jubileul „Gazetei Transilva
niei". Poesii poporale, (Constantin Mânu, 
învăț.). Anecdote și glume: Păn’ mi-a eșit 
părul prin căciulă.... Dada toși a murit.... 
De-ahftla... Luați-l dacă-i «1 vostru... Ce a 
zis David?... Mai mare deoât mine nimeni 
nu-i pe lume. E butrin seracul. Năduful 
cel mare și răzbunarea femeei. Mătușa 
dela stână. Multe și de toate Sfaturi de 
ale bucătăriei pentru femeile econoame.

Printre articolele de mai sus sunt 
mai multe ilustrațiuniz representând pe 
neuitații Metropoliți Iosif Sterca Șuluțtu 
și Andreiu br de Șaguna, pe S’meon Băr- 
nuțiu și Avram Iancu. ,,Gazeta de Tran- 
8ilvania“ (apărută în anul 1838) și pe di
rectorii ei dela înființarea ei piuă în ziua 
de azi etc.

Călindarul Plugarului costă 40 bani 
(fileri) esemplarul plus porto postai de 
10 bani.

No. 5. Corneliu Moldovan >Poezii< 
30 bani.

No. 6. >Antigona lui S’foc’et trad, de 
Mihail Dragomiresou 30 bani.

No. 7. Halima „O mie și una de 
nopți" 30 bani.

No. 8. Cehov >Nuvele alese< trad 
din rusește de Dunăreanu, 30 bani.

No. 9—10. >Povestirile lui Mihail 
Eminescu cu studii literare de M. Drago- 
mirescu 55 bani.

No. 11—12. Alphonse Daudet Ne
vestele artiștilor* trad, de Em. Gârieanu 
55 baDi.

No. 13 Frarțois Copâe „Pentru 
Sceptru" tradusă de D. Nanu și G Or- 
leanu 30 bani.

No. 14. „Teatru școlar pentru băeți" 
ocal din fran, de D-na Eufrosma I 
Adam 30 bani.

Din »Biblioteca Minerveii (cea nouă), 
au apărut pana acuma (prețul unui număr 
30 bani) 9 numeri ș. a. :

Nr. 1: cuprinde ,,Duduia Margareta11 
de Sadoveanu.

Nr. 2: „Guvernatorul" de Sandu-Aldea.
Nr. 3 : „Nuvele" de Andreiew, trad, 

de Sandu-Aldea.
Nr. 4: „Carmen", povestire de Pros

per Mdr mee, trad, de R Bafrag.
Nr 5: „Proza L'terară" de Eminescu.
Nr 6: „Poezii Postume" de Robeanu 

cu o prefață de Iorg".
Nr. 7: „Scrisori din moara mea", după 

Daudet., de Pandelea.
Nr. 8: >Istoria vieței mele" deVârnav.
Nr. 9: „Spiru Căliu“, d» Slavici.

Banca Națională a României.
®ii55nțiaue sumară.

19C7 __ 1908
1 Decembre o t 1 -v - 22 Nov8mbre I 29 Novembre

137.497,191 J9772719O Reser, metal, aur 916124971 
(39770000 „ Trate aur 373000001 129.387,492 128.912,497

733,791 Argint și diverse monede .... 495,123 523.916
89.975,287 Portofoliu Român și străin. . . 85.353,770 83.106,100
14.847,400 *Impr. contra efec. publice 16152400( 34015,190 33 792,0801-7.852,699 „ „ „ în cont-coreut 17639680j
11.999,861 Fonduri publice............................. 11.999.914 11.999,914
16 717,646 Efectele fondului de reservă . . . 15.372,463 15.372,463
3 248,621 Efect, fond, de amort, imob. și mater. 3 196,121 3.196.121
6.928 044 Imobile............................................ 6.970.381 5 970,128

640 749 Mobilier și Mașini de Imprimerie 701 840 701.886
797.676 Cheltueli de Administrațiune . . . 776.584 787,609

104 554 654 Depozite libere............................. - • 100.555 584 100.992,034
6.535,589 Conturi curente.............................. 5 853 285 4.569,866

27 267 559 Conturi de valori.............................. 27.194 214 30.168 688
437 596,566 Z3 a s i v :

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

420.871,961 420.092,297

12.000 000 12.000,000 12.000,000
23 329 895 Fond de rezervă.............................. 25 202.197 25.202,197

3 534.606 Fondul amortis. imob. și material 3.794,654 3.794,654
289.996 400 Bilete de Bancă în circulațiune . . 275.388 860 274.076,070

2 077,070 Profituri si pierderi......................... 2.190,642 2190,642
1.103 941 Dobânzi și beneficii diverse . . . 1.740,024 1.836 700

104 554 654 Depozite de retras . . . 100.555 584 100 992,034
437 596 566 Scomptul 5% 420.871 961 420.092,2*7

Cârti noi
Din >Biblioteca românească enciclo' 

pedică Socec*. a apărut:

No. 1. E-n. Gârieanu 1877 Schițe 
din războiu 30 bani.

No 2. Al. Odobescu ^Poeziile Vă
cărești lor" 30 bani.

No. 3. Alarcon »Morărița“ trad, de 
N. Bssilescu 30 bani.

No. 4. Ion Dragosiav „Facerea Lumii" 
39 bani.

REST&tJRMT,.
Casa de împrumut și păstrare 

„ECONOMIA", so oietate pe acțiuni 
în Cobalm (Kohalom) își esarândează 
Restaurantul său împreunat cu cafe- 
tea și situat în C halm sub Nr. de 
casă 93, pe timp de 3 (trei) ani înce- 
pân din 1 Februarie 1909 pănă la 
31 Decern vre 1911.

La Restaurant sunt și două odăi 
mari pentru pasageri. Apoi: curte 
mare cu șopron pentru care, șopron 
de lemne și 2 grajduri mari, ghețariu 
nou betonat, o grăd-nă mare cu po- 
picărie și e situat la o posițiune 
foarte avantagioasă. Chiria anuală 
este de cor. 1600.—.

Reflectanții își vor înaintă ofer
tele în scris cel mult pănă la 20 

^Decemvrie 1908, la subs-risa direc
țiune, de unde și pănă atunci se pot 
primi condițiunile speciale do esa- 
rândare și totfeliul de inRtmațiuni 
— verbal și în scris.

Direcțiunea insttutuluî 
(926,4 B.) ,ECON(H1A“.

Mașinile 
de cu«ut 
SINGER 

>au il'-tn.- 
ca ceh- mm 

burio

Mașinele de cusut
S I 1 GER
sunt cele maă foiasitoare

Mașinile 
de cusut 
SINGER 

sunt în a-
■^dt-văr colo

mașim eî-e caasist, s®c.> §se aeț. 
Brașov, Strada Porții Nr. 23.

(-141,2-2)

I ZTie-oeire posesox a ij.xlsx 
w Trăsuri-motor a tai PUCH! 

economisește munții bană șs mai mult msca».
B cicle motor:

S-gurahță mare :
HP. (85 Kg.) 2‘/2 2%, 3'/2, 4, 5 &6HP.

Automobile:
construcție <■ mplă. Exe -utare so'iiă:

8/ 9/ 14/ 20/ -pro/O' /IO /16’ -25

Benzin. Uie’u Pă’ți constitutive
P euroatice.

Reparaturi de automobile.
Ksrașot’.

Strad» Porțfi 39.Reprezentant iVi n G
HR

l«art! uî «E«* otri!. med

E-ECTR «-VITALIZE.V
Budapesta, IV. Kâ oly-kiirut 2 fclem 52
Rog mi trimire g .ui- si fin. , in 

■ v. i- â în hi & on l-. „S'STEMUL de
Vindecare eloctric modern*1 
pentru/ p.-b.ți 
r I lemei
Numele: _______________________
Comuna -i
poșta ultimă__ ____________________

. wazeta Transilvanie- u nmudrid
30 v*nd> la zaraful tamtry ^0;;, la 
cui Un doll și la Emmas Hepotb-

ipografia A. Murwșianu, Brașov.

tutungerii de pe par-


