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Coaliția în strîmtoare.
Anui nou nu s’a început cu no

roc pentru coaliție,. Credința generală 
era gă opoziția guvernului actual un
guresc ar putea fi sdruncinată numai 
în două cazuri: Dacă s’ar desface ali
anța ce constitua coaliția, ori uacă s’ar 
încurca ițele negocierilor cu Austria 
pentru pact, urcarea contingentului 
etc. în așa măsură, încât șefii de par
tid din guvern să fie amenințați a se 
vedea desaprobați și desavuați chiar 
de înșiși partizanii lor.

Prima eventualitate a fost delă- 
turată deocamdată prin intervenția 
iui Apponyi, căruia ia succes a liniști 
pe constituționali și pe cei din parti
dul poporal. A doua eventualitate este 
încă pendentă, dar pentru moment ea 
și-a perdut caracterul amenințător în 
urma atitudinei miniștrilor comuni con
ciliantă și plină de considerații pentru 
situația delicată a guvernului coaliției.

Nimenui însă nu i-a trăznit prin 
minte, că pericolul ce amenință coa
liția era așa de aproape de ea și că 
chiar păcatele unuia diu membrii ca
binetului Wekerle avea să-l deslăn- 
țuiască, păcate ce nu stau în legă
tură directă cu coaliția și cu proble
mele ei de guvernământ dar cu toate 
acestea scot în relief un rău 
mare, o boală periculoasă ce a cu
prins organismul patrioților comba
tanți pentru diferitele postulate na
ționale, drepte și nedrepte. Acest rău 
este corupțiunea, care în urma afa- 
cerei Polonyi-Halmos a isbucnit ca o 
bombă chiar în sânul cabinetului.

S’au făcut încercările cele mai 
desperate de a salva reputațiunea 
ministrului Polonyi atât din partea 
acestuia și a pretinilor săi din partid, 
cât și a guvernului însuși. Dar ceea- 
ce să drege și să cârpește peste (Ji 
să destramă peste noapte iarăși. Pare 
a fi o adevărată fatalitate, ce a ajuns 
guvernul coaliției și nu numai gu
vernul ci chiar și partidul independist 
în care Polonyi a jucat și joacă încă 
— dar credem că încă numai pentru 
puține momente — un rol atât de 
însemnat.

piceatn în revista noastră de eri 
că afacerea Polonyi-Halmos încă nu 
e sfârșită. Mai întâiu sunt declarațiile 
fiilor și a ginerului lui Halmos, cari 
bat mult la ochi și cari prevestesc 
că afacerea va avea încă un epilog. 
Fiii lui Halmos au declarat amândoi 
în public, că nu știu de aceea ca tatăl 
lor să fi avut vre odată remușcări că 
n’ar putea dovedi cele afirmate față 
cu ministrul de justiție, ci că din con
tră ei erau siguri că dovezile se aflau 
în mâna tatălui lor și că el se pre
gătea a le așterne judecătoriei.

Declarația ginerului lui Halmos 
susține, cum am arătat, că Halmos a 
fost numai victima sugestiunei medi
cului său de casă.

Acum se ridică un nou adversar 
în contra lui Polonyi, vestitul Len
gyel Zoltan, care de mult agită în 
foaia „A Nap“ în contra lui Polonyi, 
a guvernului, ba și în contra partidu
lui. El vine acum într’o scrisoare de

schisă, adresată membrilor partidului 
independist și ridică cele mai grave 
acuzațiuni în contra lui Polonyi mi
nistrul justiției și vicepreședintele par
tidului. Lengyel reia firul rupt al acusa- 
țiunilor, ce le-a îndreptat Halmos în 
contra Iui Polonyi, declară că le 
ridică și el contra ministrului și e 
gata ale dovedi înaintea tribunalului. 
Afară de aceasta Lengyel mai acuză 
pe Polonyi, că și-a folosit influența sa 
ca să-și câștige pe cale nedreaptă 
avere în alte patru cazuri, ce le enu- 
mără.

Scrisoarea aceasta, ce o publică 
Lengyel în „A Nap“ a produs o es- 
traordinară senzație și să crede, că 
pasul lui Lengyel va fi fatal pentru 
ministru de justiție într’un moment 
tocmai când se bucura, că a scăpat 
de încurcătură în urma declarațiunei 
conzilierului de curte Halmos, care a 
plecat la Nizza ca să-și lecuiască pre
tinsele torturi sufletești, de cari a su
ferit pănă ce iscusitul său medic de 
casă l’a scăpat, prezentându-i să 
subscrie o declarații, ce o formulase 
mai înainte în acord cu Polonyi.

Ministrul Polonyi și pressa. in discur
sul, cu care a introdus Polonyi în ședința 
de Sâmbătă adierei desbaterea budgetului 
ministerului de justiție, a pus între altele 
în vedere și o reformă a dispozițiunilor, 
cari privesc pressa periodică din Ungaria. 
Polonyi a declarat, că deși e cel mai mare 
amic al libertății de pressă, totuși este un 
aderent al confiscării, preventive în cașurile, 
când poporul sedus trebue să fie luat în apă
rare contra agitatorilor fără suflet. Cu cea 
mai mare rigoare trebue procedat, față de 
pressa, care se face culpabilă de transgre
siuni și de lucruri imorale. Cu deosebire 
trebue luată sub scut însă viața particu
lară și onoarea privată. De altfel, zise Po
lonyi, voiu convoca după terminarea des- 
baterei budgetului ministeriului de justiție 
o anchetă a factorilor competent! ai pressei 
din patrie.

0 nouă întorsătură în afacerea Po- 
Îonyi-Halmos Bucuria lui Polonyi in urma 
satisfacției obținute de la fostul primar 
Halmos, prin retractarea acuzărilor cunos
cute, a fost numai de scurtă durată. De
putatul Lengyel Zoltan publică în ti*rulde 
eri al ziarului >A Nap« o scrisoare senza
țională, prin care nn numai că susține 
acusele ridicate contra lui Polonyi de ră- 
tră Halmcs, ci scoate la iveală și alte fapte 
punibile, săvârșite de Polonyi. Intre altele 
Lengyel acuză pe Polonyi de șantaj în afa
cerea cunoscută a contelui Alexandru Nako, 
șantaj pe care îl vrea să-l dovedească prin 
martorii: contele luliu Andrassy; Alexan
dru Nako și Dr. Geza Jeszensky. Lengyel 
mai reproduce o scrisoare a lui Polonyi, 
pe care acesta o scrisese la timpul său 
bar. Bela ScbOnberger și din care resultă 
că Polonyi s’a .făcut, culpabil de spionagiu 
Ia curte și totodată și-a oferit serviciile 
regelui în același timp când a comis în 
clubul »Sas< lesa de majestate. Lengyel 
susține că Polonyi e cel mai periculos om 
nu numai pentru partid și pentru guvern,ci 
și pentru tron și națiune și cere ca el 
(Lengyel) să fie tras în fața barei judecă
torești pentru-ca să poată dovedi acu
zele sale.

Germania în pragul alegerilor.
imp.) Germania stă în pragul alege

rilor. Pare-că nici-odată atâta ferbere poli
tică n’a frământat liniștitul popor german.

Căușele sunt ușcr de esplicat.
Disolvarea parlamentului prin res- 

scriptul imperial în legătură cu motivele 
acestei disolvări, a fost iără îndoială un 
act extrem absolutist într’o țară așa nu
mită constituțională.

Pănă când parlamentul nu are pu
tere executivă sau cel puțin putere de 
control direct, asupra ducerei în îndepli
nire a hotărârilor sale, parlamentul rămâne 
mai mult sau mai puțin o jucărie în mâna 
domnitorului. înaltul constituționalism al 
Angliei e garantat tocmai prin directa 
înrâurire a parlamentului în esecutarea 
legilor.

Parlamentul Germaniei aduce legea, 
șefii resorturilor ministeriale în frunte cu 
cancelarul imperiului, adecă guvernul, sunt 
însărcinați cu esecutarea legilor, interpe
lările mai rămân singura ingerință a par
lamentului asupra executării legilor. Or
ganele sunt exclusiv organe de-ale împă
ratului respective ale guvernului numit de 
împărat.

Natural deci că aceste organe, cari 
stau absolut la discreția guvernului exe
cută ori ce lege după indiciile ordinului 
mai înalt, dată fiind și lipsa de ori-ce le
gătură organică de principii, de partid 
etc. etc. între guvern și parlament — e 
ușor de înțeles cum parlamentul din Ger
mania e mai mult numai o formă consti
tuțională, decât o instituțiune solidă con
stituțională.

Resultatul e că ori-ce renitență a 
parlamentului, adecă ori-ce hotărâre con
trară dorințelor guvernului, nu i răsplătită 
cu căderea guvernului ci cu alungarea 
adunărei naționale.

Așa s’a întâmplat și în Decemvrie. 
Parlamentul n’a voit să încuviințeze bud
getul pentru continuarea răsboiului din 
Africa, cerut de guvern și răspunsul a 
fost disolvarea parlamentului.

Cu toate acestea, o diplomație bine 
mascată a întors lucrurile în așa măsură 
încât guvernamentalii de azi, adecă libe
ralii și conservatorii luptă în campania 
electorală sub deviza salvărei onoarei po
porului german și a intereselor bine pri
cepute ale imperiului. Directorul secțiunei 
coloniale Dernburg, e principalul agitator 
al guvernului, respective ai partidelor gu
vernamentale. Poate că nici-odată un po
litician atât de înalt în Germania n’a fost 
expus atât de mult direct în lupta poli
tică. Zeci de conferințe și discursuri cearcă 
să dovedească publicului german, că men
ținerea coloniilor 0 necesitate național- 
economică de primul rang. Date, cifre, 
statistică, sentimentalism față de trupele 
trimise îu răsboiul ucigător, să grămădesc 
una peste alta în neclintita voință de a 
rupe puterea oposiției a centrului ultra- 
montani catolici și a partidului social de 
mocrat.

Negrii și roșii — înșiși două estreme 
stau față în față cu liberalii de toate nu
anțele și cu conservatorii, iarăși estreme.

La alegerile de până acum, partidul 
oposiționist, dușmanul de moarte împotriva 
căruia se conjuraseră, cu toții și însusi 
împăratul întru hiperexces de zel bolnă
vicios îi numise »oameni fără patriec, erau 
social-democrații, propagatorii neînfricați 
ai socialismului — roșii. Negrii, ultramon- 
tanii, nu cruțau nici mijloace, nici cuvinte, 
amvonul însuși îl întrebuințară împotriva 
acelora cu cari astăzi, merg mai mult sau 
mai puțin mână în mână.

Cancelarul imperial, principele Biilow, 
însuși cearcă să-și manifesteze întreaga-i 
îngerență, și ’ntocmai precum la alegerile 
trecute apelase la conservatori și centru 
să meargă împreună și să se sprijinească 
reciproc, tot astfel de data asta într’un 
discurs ținut la un banchet al comitetului 
de acțiune pentru politica colonială — 

provoacă pe liberalii și conserv 
meargă împreună. »In presără luț 
Biilow, »nu e permis să mai esist 
între aliați. Aceeași se poate zice 
noul program politic, pe care au ce 
fac cunoscut; programele sunt muz‘ 
torului.c

Și cu toată neobosita agitați 
vernului e foarte problematic dacă 
tatul alegerei va ieși în favorul lui 

Bebel, marele orator, șeful par 
social-democrat, înflăcărează cu atâ 
tere rândurile socialiste, încât pa. 
acesta, care dela începutul său și 
astăzi e tot în creștere, va ieși mai r 
și mai puternic din campania electo

Ultramontanii și-au mobilizat, tu 
puterile, și centrul, care a crescut rr 
tocmai sub protecția guvernului, prol 
că va ieși și el mai tare.

Din tabăra guvernamentală a liber 
Iilor de toate nuanțele și a conservator1 
vin vești triste. Toți pun în toate păi 
contracandidați chiar și împotriva alia 
lor lor.

Și dacă socialiștii și centrul vor do
mina parlamentul viitor, ce se va întâmpla 
— e clar? Diagnoza nu e greu de făcut, 
să nu uităm că statul constituțional în 
care s’a făcut apel la voința poporului e 
Germania și în fruntea ei stă Prusia cea 
iubitoare de hierarchie. Rezultatul va fi — 
sau că centrul votează comandele guver
nului — sau — acasă — și alte alegeri.

Așa e în statele în care parlamentul 
e numai formă constituțională și nu insti
tuțiune solidă cu deplină putere.

Din dieta ungară.
luliu Maniu continuând, trece la che

stiunea executării legii naționalităților zi
când :

Ne jignește, că atât d l ministru al 
cultelor, cât și d-1 ministru al internelor 
au declarat, că legea naționalităților nu 
trebue executată, pe motiv, că partidul na
țional și noi naționalitățile în general ne
găm punctul întâi al acestei legi, tăiem 
astfel craca de sub picioarele noastre și 
ne lipsim de posibilitatea de a putea pre
tinde executarea legii. (Adevărat I Așa-i! 
în stânga.)

Dați-ml voie, domnilor, executarea 
legilor și respectarea legilor sunt identice. 
Respectarea legilor trebue s’o cerenr >și s’o 
pretindem, în rândul întâi, atunci când exe
cutăm legea. Iar executarea unei legi nu 
poate fi condiționat de atitudinea unui ce
tățean față de o anumită chestiune sau un 
anumit fapt. (Zgomot.) Abstrăgând dela a- 
ceasta, dați-mi voie să nu primesc această 
obiecțiune, de oan.-ce noi, cari suntem 
membrii partidului național, n’am negat 
nici-odată, că totalitatea locuitorilor ace
stei țări formează prin legămintele acelo
rași drepturi, acelorași datorii și ale ace
leiași suveranități, legăminte bucuros ac
ceptate și de noi, o unitate politică. [Kmely 
K.: O națiune!) Jn consecvență, e lipsită 
de ori-ce temei afirmarea d-lui ministru, 
că noi partidul naționalist, am fi atăcat 
cândva, în cameră sau înafară de cameră, 
fie unitatea, fio integritatea acestei țări.

întreabă apoi dacă a existat în Un
garia bărbat german, sau în Ardeal bărbat 
sas (Banffy. De Ardeal nu e permis a se 
vorbi în deosebi. Asta i tendențios !) care 
să fi negat cândva unitatea națională a 
statului ungar?.

Și oare executat’ațî cel puțin față de 
ei această lege N’ațî executat’o, lîind-că 
n’ați voit s’o executați pe motivul că exe
cutarea acelei legi ar fi apărat naționalită
țile împotriva unor anumite tendențe exa
gerate ale elementului maghiar.

La început, când s’a alcătuit legea 
naționalităților, partidul național român ca 
și celelalte partide naționaliste din țară au 
observat o atitudine așteptătoare. Să ve
dem cum vor practica această lege. Să ve
dem oare așa cum vor executa-o, furma-v’a
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i pentru o comună vie- 
e s’a întâmplat ? S’a în- 

tnd cu promulgarea la 
gl, lipsite de criteriile le- 
ie, ea nicî-odată nu s’a

ii de aici au declarat, că 
agilor nu trebuh executată 
plaudat pe ministru-preșe- 

r'un discurs a declarat, că 
^ia legea naționalităților. Nu- 

vul Kmety Karoly a declarat, 
aționalităților trebue executată, 
istă lege nu mai e în vigoare. 

‘•’Ju în întregime !) Să-mi dea voie 
t, d-sa a spus, că legea numai 

> scoasă din vigoare, dar eu zic, 
lispozițiile fundamentale ale le- 
nalităților nu sunt scoase din vi- 

— Red.) și legea cu toate ace- 
:e execută. Și eu, care mă însu- 
mtru instituțiunile de drept pen- 

nea de drept și atât de mult re
ni pentru sfințenia legilor, încât țin 
.nduri tăinuite chiar și legile cari 

splac, câtă vreme sunt în vigoare, 
tar cu toată sinceritatea, că m’au du- 
desamăgit declarațiile guvernului, 

•ri în loc să promită executarea a- 
jgl, declară franc, că nu o va exe- 
Voci: N’a zis’o !) D-l ministru-pre- 

e Wekerle a declarat, că nu va exe- 
ecât acele părți ale legii naționali- 

jr, cari se refer la administrația co
ală (O voce: Nu se poate executa!) 
puteți convinge, dacă doriți, că în 48 
Dare se poate executa.

Respectul de legi manifestat de d-l 
utat Kmety nu e lipsit însă de un fond 
Mc, pentru-că a zis, că trebue executat 

art. de lege VI din 1840, care nu ad- 
>te nici un preot, român fără cunoștința 
>bei maghiare. Legea aceasta însă n’are 
oare pentru Ardeal, unde zace comple- 

d bisericelor române (Sgomot. Reprobări). 
Jar legea din 1840 e scoasă din vigoare 
prin art. de lege XX din 1848, în care se 
stabilește, că bisericele vor dispune în mod 
autonom în ce privește viața lor internă 
bisericească. Și numirea preoților e drep
tul exclusiv, autonom și inatacabil al bi
sericelor respective. Dar legea aceea e a- 
brogată și de statutul bisericei gr. ortodoxe 
naționale române, dar e abrogată chiar și 
prin legea naționalităților, care stabilește 
că fie-care biserică e îndreptățită să folo
sească în administrația ei internă limba ei 
proprie rituală.

O altă concepție a st. domn ministru 
al cultelor, care tot ia legea naționalită
ților se refere, e că legea naționalităților 
nu recunoaște naționalitățile ca atari, nu ie 
recunoaște în mod colectiv calitatea de 
subiecte de drept, învestite cu drepturi 
speciale, și d-l ministru, în consecvență, 
nii admite concepțiile, cari, altminteri, 
li-s’ar cuveni pe temeiul acelei legi. Dați-mi 
voie să repet la acest loc, ceea-ce am 
amintit deja, pe scurt, cu prilejul discuției 
din rândul trecut anume, că legea națio
nalităților, când abstrăgând dela ori-ce 
alta face condiționate anumite drepturi 
dela coheranța și locuința la un loc a unui 
număr oare-care de indivizi de cutare na
ționalitate, nu poate zice că drepturile 
acestea nu sunt legate de anumite su
biecte de drept colective. Deoarece legea 
cunoaște biserică națională română, bise
rică națională sârbească, iarăși nu se poate 
zice, că anumite naționalități nu sunt re
cunoscute ca subiecte de drept colective.

Dar să nu întrăm în asemenea fic
țiuni și dispute juridice. întreb pe d-l mi
nistru, oare dreptul pe care îl are d-sa și 
pe care îl aveți și d-v. de a putea vorbi 
în țara aceasta în limba poporului dv., 
oare acest drept nu este totodată și drep
tul acelui popor, al poporului maghiar? 
Dar abstrăgând dela aceasta,dreptul frun
zei de a inspira acidul carbonic și a res
pira oxigenul nu este oare totodată și 
dreptul arborelui ? Și dacă eu ca român 
am dreptul întemeiat pe lege să-mi desvolt 
limba și să-mi sporesc cultura, oare acesta 
nu e totodată și dreptul fiecărui român și 
așa al întregului neam românesc ca tota
litate ? (Voci în stânga: Individualicește 
fie-care are drept.) Și eu cred, On. Cameră, 
că această atitudine a d lui ministru e tot 
atât de neacceptabilă ca și punctul celă
lalt de vedere, că de aceea nu se poate 
executa legea de naționalități, pentru că 
ce privește punctul prim înșiși naționali
tățile au luat atitudine contrară legii.

Oratorul zice mai departe, că voește 
să se asigure desvoltarea liberă în aceasta 
țară fie-cărui cetățean, prin urmare și na
ționalităților nemaghiare. D-voastră nu ne 
puteți interzice de a ne dezvolta după ce
rințele individualității noastre etnice. In 
măsura, în care promovați cu mijloace 
materiale dezvoltarea culturală a poporului 
maghiar, în aceeași măsură cerem să ne 
sprijiniți și pe noi, cari și noi contribuim 
la visteria statului.

Maniu s’a silit eri într’o formă foarte obiec
tivă a argumenta din punct de vedere pe
dagogic în contra garanțiilor ce le cerem. 
A zis, că să periclitează rezultatul cultu
ral al învățământului, dacă în școalelo po
porale, elevii sunt siliți a învăța în afară 
de limba maternă o a doua limbă. Expe
riența mea individuală se contrariază a- 
cestei păreri. Toată chestiunea se reduce 
ia întrebarea dacă este în genere de dorit 
ba necesar, ca toți cetățenii acestei patrii 
să fie aduși in situațiunea ca unii cu alții 
să poată ajunge în legături spirituale, 
încât de fapt, și nu numai formal, nu nu
mai pe hârtie, nu numai în ficțiuni de 
drept public, ci și în realitate să formeze 
un întreg, o unitate în înțeles politie.

A doua lăture a chestiunii este ca 
toți cetățenii statului, ori-ce limbă ar 
vorbi să ajungă în poziția, ca nu numai 
să dea eătane și dare statului, ci să poată 
lua parte activă la viața acestui stat și să 
poată dobândi și cele mai înalte funcțiuni 
și demnități. (Aprobări.)

N’ar fi posibil de a crea aici în ade
văr o viață unitară națională, dacă nu se 
va crea și condiț.iunea primordială pentru 
aceasta, ca adecă cetățenii să se înțeleagă 
unii pe alții. (Așa e!) In deosebi nu poate 
fi unitate națională, dacă grupuri întregi, 
concentrate după limba lor maternă ar fi 
lipsite de putința de a se înțelege cu 
grosul națiunei și dacă grupuri mari se 
vor separa după limbă și nu vor,învăța 
limba, earesingură poate fi în țara aceasta 
copcia, ce poate lega pe fiecare mădular 
al statului. S’ar păcătui în contra acestor 
grupuri, dacă ar fi isoiată dela comuniunea 
intelectuală și de sentimente cu ceilalți 
cetățeni. Atunci cetățenii aceștia, cari nu 
vorbesc ungurește, ar deveni străini în 
țară și de aici numai un pas ar fi ca să 
graviteze în afară. (Așa e, adevărat. Apro
bări viue îndelungate.)

Administrația învățământului public 
ar păcătui în contra acestor cetățeni, dacă 
nu ar căuta să tacă în tot chipul imposibil 
aceasta izolare în urma căreia cei cu limba 
nemaghiară n’ar putea lua parte la viața 
statului cu acel efect, ca aceia a căror 
limbă maternă e cea nemaghiară (Așa e !)

Onorată cameră ! Eu voiu să discut 
aceasta chestiune în acelaș t.0D, în care 
ton a discutat’o onor, meu condeputat 
Maniu. Nu sunt avizat de a apela la dis- 
posițiuni și la patimi. In aceasta chestiune 
trebue să apelez nnmai la adevărurile fun
damentale alcătuitoare de staturi și de 
națiuni și ia mintea și logica sănătoasă, 
pentru a putea convinge pe cei de bună 
credință (Așa e! Adevărat!)

Dacă e adevărat că o astfel de se
parare nu poate fi nici în interesul între
gului național, nici în acela al părților pe 
cale de ă se izola, atunci apelez Ja ori-ce 
tată de familie, care s’a ocupat, de edu
cația de copii, să spună dacă nu tocmai 
atunci copilul învață mai ușor o altă 
limbă, când se află in frageda copilărie?

Așa să binevoiți a înțelege această 
direcție. Nu știu dacă e neînțelegere ori 
greșită tălmăcire, că onor, meu condeputat 
a adus iarăși înainte eri ce am zis eu și 
am comentat că Maghiarul să fie stăpân 
aici în această țară. (S’auzim!)

Multe Imputări am întâmpinat în ca
riera mea politică, dar aceea, că nu m’aș 
putea esprima destul de lămurit, nu mi 
s’a făcut încă niciodată. Acum dar tocmai 
ca să nu fie dubietate, enunț, că da, Ma
ghiarul să fie domn în această țară (viue 
aprobări). Dar cine e Maghiarul ? Maghiar, 
este fiecare membru al națiunei politice 
maghiare. Care nu vrea să fie membrul ei, 
care nu vrea să ia parte ia această stă
pânire maghiară, acela să esclude printr’asta 
pe sine însuși. (Viue aprobări). Zicala că 
Maghiarul e aici domnul, înseamnă dar, că 
numai acela poate fi aici stăpânul, care 
fără de nici un cuget rezervat să mărtu
risește ca membru al națiunei maghiare 
politice și care pune interesele acesteia 
peste orice interes particularise (Aplause).

Crede că acum s’a pronunțat destul 
de clar și se roagă să se primească bud
getul.

Ținta politicei noastre continuă vor
bitorul — nu e alta decât ca în această 
țeară fie-care popor să se poată dezvolta 
pe teren cultural și economic. Dacă dv. 
nu puteți asigura în cercul așezămintelor 
actuale fiecărui popor dezvoltarea econo- 
nomică și culturală, atunci întreaga orga
nizare actuală de drept public ori politică 
se dovedește nep'râctică și necorectă și 
deci va trebui să sufere schimbare. Gu
vernul nu e capabil să îndeplinească nici 
măcar cererile atât de moderate ale pre- 
tenziunilor culturale ale fraților noștri 
Slovaci.

Eu mă conduc de punctul de vedere 
că D-voastră Maghiarii și noi Românii 
trebue să ne înțelegem. (Așa e !) Noi două 
popoare, etnicește izolate de toate cele
lalte popoare, ne putem asigura existența 
în vârtejul popoarelor Europei numai dacă 
ne putem înțelege deplin întru toate. (O 
voce : De aceea trebue să învățați ungu
rește !) Dar d-l ministru contgle Apponyi 
a doclarat, că e în interesul milioanelor 
populațiunei, de ori-ce limbă ar fi, a ști și 
a simți că Maghiarul e stăpân în țara 
aceasta. (Adevărat ! Așa este !)

Eu nu recunosc aceasta teză sub nici 
ud feliu de raport și anume pentru-că 
într’o țară democratică stăpân e fie-care 
cetățean muncitor. (Așa e!)

Dacă d-l ministru, care în tot cazul 
e săturat de concepția mai limpezită a vieții 
de stat, declară în această Cameră, într’o 
corporație politică faptul, că în această 
patrie e stăpân Maghiarul (Adevărat, așa-i I) 
și dă posibilitatea, ca să se infiltreze această 
concepție în fiecare factor al vieții de stat, 
atunci poftiți și vă închipuiți: vor isvorî 
din aceasta șiruri nesfârșite de abuzuri, 
persecuții și nedreptăți, cari vor face im
posibilă întruparea principiului fundamental 
al politicei noastre, și anume ca poporul 
român și cel maghiar să poată ajunge la 
buna înțelegere. Se știe din bătrâni că 
sluga și stăpânul nu pot fi prietini și între 
ei nu poate domni iubirea. (Sgomot).

Nu mă cuget la aceea, d-lor, că. pă
rerea d-lui ministru e izolată. (Strigăte în 
stânga: Consimțim cu el). îmi va face mare 
onoare d 1 ministru, dacă îmi va dovedi 
netemeinicia convingerii mele; dați-mi voie 
însă să constat, că în vreme ce d-i ministru 
de interne spune, că trebue să iubim po
porul, adecă poporul naționalităților, d-l 
ministru president declară cu câtevK zile 
mai târziu în fața noastră a tuturora, că 
n’are lipsă de iubire, ci — accentuând ce
zarismul — are trebuință de stimă; în 
acelaș timp cadrează de minune cu aceste 
declarații zisele d-lui ministru de culte, 
care spune, după cât pricep eu ungurește, 
că fapt e, că Maghiarul e stăpân în această 
țară. (Așa-i! Sgomot.) țluliu Markos: 
Hegemonie maghiară de o mie de ani). 
Dați-mi voie, ea în urma vorbirii contelui 
Andrâssy, primită în întregime de d-l mi
nistru de culte, să amintesc, având în ve
dere acea necesitate politică, ce pretinde 
bunăînțelegere între poporul român și 
maghiar, un fapt, o convingere, pe care 
eu o acceptez. A amintit adecă în vorbirea 
cea mai proaspătă, că în această țară 
chestia națională și rezolvarea acestei 
chestii e în ultima analiză o problemă in
ternațională, are o însemnătate internațio
nală în acel înțeles, că această țară în 
complexul său de popoare cu naționalitățile 
de azi, e chemată să mijlocească în acest 
centru al Europei bunăînțelegere cu po
poarele din jur și garantându-ne această 
țară cu naționalitățile ei desvoltare păci ni că 
și sigură, să fie un sprijin sigur formațiu
nilor politice de mai târziu.

Aceasta însă numai așa vom putea 
ajunge, dacă într’adevăr vom mulțămi fie
care popor de aici, pentru-că e pericol 
comun, dacă nu vom ști satisface în îm
prejurările actuale, d. e. elementul slav, 
astfel acesta pe baza legii vecinice a na
turii își va căuta condițiile de desvoltare 
în altă parte, și aceasta nu va promova 
ajungerea noastră la țintă.

Ar fi aceasta o primejdie și lovitură 
grozavă. Datoria D-Voastră și a noastră 
este, să împedecăm gravitarea elementului 
slav în altă parte prin aceea, că ie asigurăm 
existența și desvoltarea. Eu nu o zic aceasta 
ca slav, ca slovac, ci ca român, că, zău, 
nu-i corect să fie despoiați de condițiile 
desvoltării, pentru-că aceasta e rezultatul 
natural al firei omenești, și pe baza legilor 
ei eterne îi duce într’acolo, ca să caute 
satisfacția pe altă cale, (sgomot), și caută 
alt punct de cristalizare, care le oferă des
voltare sigură.

Nu poate primi budgetul, de oarece 
nu află în el ceea-ce ar putea servi spre 
promovarea culturei cetățenilor nemaghiari. 
(Aprobări pe băncile naționaliștilor).

Ședința camerei dela 16 Ianuarie a. c.
Apponyi Al. ministrul de culte (conti

nuând') : Onoratul meu condeputat, Iuliu

Delegația conziliului comunal 
bucureștean la Viena.

Viena, 20 Ian. 1907.
Ziua de eri, Sâmbătă, a fost desti

nată pentru vizitarea mai multor stabili
mente ale orașului. Seara s’a dât în onoa
rea oaspeților bucureșteni în palatul pri
măriei un mare banchet, la care au luat 
parte 250 persoane, între cari numeroși 
conzilieri comunali vienezi, membrii lega- 
țiunei române, reprezentanții coloniei ro
mâne, mareșalul țării, președintele poli
tiei și mai multi deputați creștini-sociali.

In timpul banchetului cea mai popu
lară orchestră vieneză, de sub conducerea

capelmaistrului curții reg. române C. W. 
Drescher, a executat următorul program :

1. Hora Sinaii (marș), de Sykorp.
2. Reminiscențe din opereta „V ăduva ve

selă0, de Franz Lehâr.
3. a) „Der Sandtrăger11, căntec de Aug. Bun

gert. (Compozițiune poetică de Majestatea Sa Eli- 
sabeta, regina României), b) „Mihai Viteazul11, 
marș, de Louis Wiest.

i. „Wiener Blut“, vals, de Johann Strauss.
5. a) „Gavotta-Elisabeta11, de C. W. Dre

scher, dedicat cu profund respect Maj. Sale Elisa- 
beta regina României, b) „Marșul regele Carol I.j, 
de C. W. Drescber, dedicat cu profund respect, 
Maj. Sale Carol I. Regele României.

6. Mare fantasie din opera „Faust“, de 
Gounod.

7. a) „Ich habe ein kleines Lied erdacht“, 
cântec, de Aug. Bungert. (Poezie de Maj. Sa Eli- 
sabeta Regina României) b) „Deșteaptă-te Ro
mâne11, cântec patriotic, de A. Mureșianu.

8. „Was giebts denn neues?“ (Dai-, ce e 
nou ?), Potpouri de C. W. Drescher.

9. „Tu și tu“ vals din opereta „Fledermaus'L 
de Johann Strauss.

10. Muzica probita ! Romanță, de Gastaldon
11. Polo celâbre, marș, de N. de Lopez.
12. Marșul femeilor, de Franz Lehâr.
Meniul a fost următorul :
Stridii de Whitstable. — Supă de pasăre cu 

rădăcini. — Păstrăv de munte cu unt. — Costițe 
de vacă â la Wellington, cu legume fine. — Sturzi 
umpluți cu trufe. — Punș românesc. — Clapon 
styrian compâte de fructe-salată. — Mazăre de 
zăhar franceze, trufanda. — Plăcintă germană de 
mere. — Fructe înghețate în forme. — Prăjituri. 
— Fructe diverse. — Diverse brânzeturi. — Cafea.

Cherry superior. Bere specială de Viena. — 
Vin de Mailberg. Anglisberge. — Vin de Voeslau 
și Gradenthal. — Vin de Perchtoldsdorf și Ries
ling. — Vin de Gumpoldskirchen din 1905, — Louis 
Roederer carte blanche. Moet & Chandon White 
star. — Licneruri.

Primul toast l’a rostit primarul Dr. 
.Lueger, în sănătatea împăratului Austriei 
și regelui Carol încheind cu un întrăit »Să 
trăiască* : orașul București, primarul Can- 
tacuzino si conzilierii săi.

5

A răspuns îndată primarul Cantacu- 
zi:io, care aduce elogii capitalei Viena și 
conziliului comunal vienez și comunică că 
îndată după reîntoarcerea sa la București 
va propune în conziliul comunal ca una 
din străzile Bucureștilor să poarte numele 
primarului Dr. Lueger.

Presidentul reuniunei industriale Vie- 
neze, deputatul Klink aduce elogii Româ
niei, care într’un timp relativ scurt a rea
lizat progrese uimitoare pe toate terenele, 
vorbește cu laudă despre succesul expozi
ției jubilare române, accentuiază că Româ
nia garantează astăzi în urma raporturilor 
ei cu statele învecinate și în deoseb cu 
Austria staitts-gwo-ul în Balcani și încheie 
închinând pentru aranjorii expoziției ju
bilare.

Prințul Lichtenstein închină pentru 
poporul român, conzilierul comunal și de
putatul Dr. Wetsskirchner comunică că 
una din străzile cartierului XXI va primi 
numele primarului român »Cantacuzino<, 
ajutorul de primar Ciurcu închină pentru 
Dr. Lueger, Dr. Klotzberg pentru ministrul 
Lahovary, Dr. Dorn pentru Carmen Sylva, 
etc. etc.

Banchetul a luat sfârșit târziu noaptea.
. . Cor.ȘTIRILE ZILEI.

— 9 (22) Ianuarie.

Demonstrațiile antidinastice în Sofia.
In urma închiderei universității, studenții 
bulgari s’au întrunit eri într’un mare me
eting, în care au protestat contra măsurei 
luate de guvern. De la meeting studenții 
au plecat la palatul princiar, unde au de
monstrat prin fluerături și huidueli contra 
principelui Ferdinand, care însă nu se afla 
în palat. Intervenind cavaleria pentru a 
resfira pe demonstranți, aceștia au bom
bardat pe cavaleriști cu bucăți de ghiață. 
Cavaleriștilor li-a venit în ajutor un re
giment de soldați de gardă, cari cu săbiile 
scoase s’au aruncat asupra mulțimoi, care 
a trebuit în urmă să se retragă. Numeroși 
demonstranți au fost răniți. Palatul și uni
versitatea au lost ocupate de miliție.

Comunicați3 Pe JiRia Brașov-Săcele, 
care din cauza zăpezei mari a fost între
ruptă, s’a reluat eri din nou.

La postul de primar ai orașului Si- 
hiiU, devenit vacant prin retragerea pri
marului Drotieff din postul său, comitetul 
cercual săsesc a candidat pe d-nii Frideric 
Walbaum, primarul Sighișoarei și pe d-l 
Albert Dorr, primarul din Sebeșul săsesc.

Ministerul reg. de comerciu a oprit 
apariția foaiei slovace >Ruttka Orava*. pe 
motiv că agită contra națiunei maghiare.
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>Țara Oltului* este titlul unui nou 
rziar social-economic săptămânal, ce a în
ceput să apară în Făgăraș, având ca pro
prietari pe d-nii advocați Dr. N. Șerban, 
Dr. I. Șenchea și Dr. Oct. Vasu. iar ca re
dactor interimal pe d-1 Constantin Popp 
și ca prim-colaborator pe d-1 loan Berescu. 
In ^prospectul* ce se publică în fruntea 
foii redacțiunea spune, că scopul acestui 
ziar nu este vânarea după interese perso
nale, ci înființarea ziarului are de scop a 
servi toate interesele generale românești 
și în special interesele locale ale ținutului 
Făgăraș pe toate terenele. Salutăm cu plă
cere pe noul confrate cu atât mai vârtos, 
că apariția noului ziar înseamnă și o ra- 
liare a intelectualilor români din ținutul 
Făgărașului în lupta pentru promovarea 
intereselor obștești ale acestui ținut ro
mânesc. Abonament pe un an 5 coroane, 
pe 6 luni 2 coroane 60 bani, pe trei luni 
1 cor. 50 bani.

Reuniunea română de cântări din Se
beșul Săsesc aranjază pe ziua de 27 Janu- 
ari’e st. n. 1907 un concert în sala cea 
mare de la hotelul «Leul de aur*. Dirigent 
Octavian Mureșan. Programa: 1) >0 ce 
veste minunată* colindă pentru cor mixt 
de Dima. 2) «Nu-i dreptate*, pentru cor 
mixt de Dima. 3) a. «Cântec de amor* b. 
«Barcarola* pentru cor de femei de Brahms. 
4) «In zadar alerg pământul* pentru cor 
mixt. 5) a. «Cântec de sară* de N. Popo- 
viciu. b. «Pe orizont departe* de Mendel
sohn, Pentru cuartet duplu bărbătesc cu 
acompaniare de orchestră. 6) «Morariul* 
de Kiriac pentru cor mixt. 7) Iată ziua 
triumfală* pentru cor mixt. începutul l/28 
oare seara. Prețul de intrare: Locul I cor. 
1'40, locul II cor. 1.

Administrația revistei «Luceafărul* ne 
roagă să publicăm următorul aviz: Aducem 
la cunoștința onor, cititori că toți aceia 
cari se vor abona sau reabona în cursul 
lui Ianuarie stil nou, plătind abonamentul 
pe un an întreg, vor primi la cerere, gra
tuit și franco, abonații cu 20 cor. și 12 
cor. două, iar abonații cu 7 cor. unul din 
următoarele volume, apărute în editura 
noastră: I. Agârbiceanu: De la țară. I. Cio
cârlan: Traiul nostru. A. Ciura: Icoane. I. 
Bârseanul: Primele versuri.Z. Bârsan: Ra
muri. M. Gorki!: Novele. G. Coșbuc: Kol- 
temdnyek. Onor, cititori sunt rugați a scrie 
pe cuponul mandatului, pe care din aceste 
șapte volume doresc să le primească. Abo
nament: pentru Ungaria 1 an 12 cor., 6 
luni 6 cor. Ed. de lux pe un an 20 cor., 
pe '/2 an 10 cor. Pentru învățători săraci 
și studenți: 1 an 7 cor. Străinătate: 1 an 
16 cor., 6 luni 8 cor. Ed, de lux pe un an 
25 cOr. pe ’/2 an 13 cor.

Numire. D-1 Ioan Pop, administrator 
proțopopesc în tractul Budacului rom. a 
fost numit din partea conzistoruiui din 
Gherla vice-protopop.

Cutremurul din Kingstovn. Firul tele
grafic aduce amănunte îngrozitoare cu 
privire la devastările pricinuite de cutre
murul de pământ din Chile. Numărul mor- 
ților se ridică la o miie. Morții au fost în- 
gropați în afară de oraș, de oarece cimi
tirul a dispărut fără urme. Eri noaptea 
s’au resimțit noue cutremure puternice. 
Panica în populațîune e de nedescris.

Petrecere în Cicudiul de Câmpie. Ni 
se scrie: Tinerimea română din Cicudiul 
de câmpie și jur la invitarea d-lor M. Mol
dovan rig. în drept și G. Moldovan, învă
țător a aranjat o producțiune teatrală îm
preunată cu dans a doua zi de crăciun (8 
Ianuarie a. c.) în favorul edificândei școale 
din toc. Reprezentația teatrală a succes 
cât se poate de bine. S’a jucat piesa tea
trală «Cinei-Cinel* de V. Alexandrii. In 
deosebi d-șoarele Susana Bosdoc și-a ju
cat rolul cu o.dibăcie și gingășie deosebită 
și cât se poate de natural, nu mai puțin 
și d-șoara M. Bozdoc și A. Ignat.

După producțiune a urmat dans până 
în zori cât se poate de animat. Costumele 
naționale au răpit privirea tuturor. Con- 
tribuiri peste taxă s’au primit de la urmă
torii: G. Vlassa, preot mii. 10 cor., I. Bos
doc 5 cor., Dr. I. Oltean 4 cor., I. Vlassa 
3 cor., G. Vlassa, propr. 2 cor., E. Chiciu- 
dean 1 cor., I. Crișan 1 cor., G. Moraru 1 
cor., A. Oltean 1 cor., Zakarias A. 4 cor,, 
Fiirge O. 1 cor., Puică A. 1 cor., I. Runcu 
1 cor., N. N. 1 cor., d-na Caiiani 1 cor., 
D. Vlassa 1 cor., Dr. 1. Sampalian, prof.
1 cor., V. Morariu 1 cor., N. Solomon, pro- 
top. 2 cor. R. Muntean 1 cor., D. Muntean
2 cor., Csiky G. 1 cor., N. Galea 2 cor., 
V. Maior 3 cor., A. Vlassa 2 cor.,- Trif I. 
1 cor., Bugner I. 3 cor., Palatkâs I. 4 cor. 
Primească onor, contribuenți mulțămitele 
moastre cele mai profunde. Vlassa, casBar.

Biblio grafie.
In Sibiiu a apărut Nr. 1 din »Revista 

teologică*, organ pentru știința și viața 
bisericească. Apare lunar. Redactată de un 
comitet. Redactor responzabil: Dr. Nicolae 
Bălan, profesor seminarial. Redacția și ad
ministrația: Sibiiu, strada Măcelarilor, 45. 
Abonamentul pe an 6 cor., pe ’/2 an 3 cor.

— A apărut «Luceafărul* Nr. 1,1907 
cu următorul cuprins: Octavian Goga: Pri- 
veghitori și ciocârlii (poezie). A. Ciura: 
Aduceri aminte. I. Borcia: lfigenia în Tau
rida (Act. II, Sc. 1), Trad. H. P. Petrescu: 
Barcarola (schiță). G. Murnu: Iliada (din 
cântul VI). Trad. G. Bogdan-Duică: Scrisori 
din București (VI). Dări de seamă de I. B. 
și Dr. I. Lupaș. Cronica.

Ilustrațiuni: O. Spaethe, Dor timpuriu; 
Flăcău din Turdaș; Mireasă din Sereca; 
Bujdeauca lui Creangă din Țicău; Ector 
își ia rămas bun dela soția sa, de Preller; 
Darul Austriecilor Regelui Carol; O laie 
de țigani.

— In București a apărut «Revista 
noastră*, publicată de Ion Gorun și Con
stanța Hodoș. Apare de două ori pe lună. 
Abonamente: Un an 5 lei; șase luni 2 lei 
50 bani; Ediția pe hârtie velină, un an 10lei; 
In Austro-Ungaria un an 6 lei; Ediția ve
lină 12 lei. Pentru tot ce privește Redacția 
și Administrația a se adresa: Strada Teilor 
Nr. 78, București. — 10 bani exemplarul.

Dare de seamă și mulțumire publică.
Cu ocaziunea petrecerii aranjate de 

«Reuniunea femeilor rom. gr. or. din Bran«, 
în ziua de 26 Dec. 1906 st. v. au binevoit 
a contribui sara la cassă următorii domni: 
Ilustritatea Sa d-1 loan cav. de Pușcariu, 
10 cor., P. O. D. Dr. Iuliu de Pușcariu, 8 
cor., loan Turcu pretor, Dr. Emil Tărno- 
vean medic, Axente Moșoiu notar, Ioan 
Berariu vice-notar, George Enescu paroch, 
Fritz Muhlbechăr, Nicolae Crăciun vice- 
notar, câte 4 coroane; Michail Bărdossy 
primpretore, Dum. Tătulea preot, Dumitru 
Pop învățător, lacob Popa notar, Ernst 
Weber farmacist, N. Popovici, Anton Cos- 
ma, N. Runceanu înv. dir., loan Mănoiu 
preot, familia Ndghia, familia Bratu Puș
cariu, N. Arisiănu, II. Reit preot, George 
Tisca preot, Alexe Chitiu, loan Sirîmtu, 
Mich, Nistor, Samuel Lukas, câte 3 cor.; 
D-1 Iosif Pușcariu advocat, Kelemen Pâl 
revizor. Emil Stoian, Valeriu lozon, Nic. 
Picii, câte 2 cor.; loan Băncilă 2 cor. și 
40 bani și Ioan Buta, 2 cor. 20 bani ; Ge
orge M. Tătoiu, Iosif 1. Pușcariu, Moise 
Moșoiu, loan Aldea, Emil Reit, înv., câte 
1 cor. și 20 bani.

In scopul procurării de obiecte de 
«tombolă* au contribuit doamnele-: Ca- 
tinca luga Pușcariu cu 6 coroane, Letiția 
Turcu 2 cor. Florica Pușcariu 2 cor. și Eu
genia Arisiănu cu 4 cor.

Obiecte pentru «tombolă* au bine
voit a dona doamnele : Catinca de Pușca
riu, 1 vas de majolica, Stana L. Pușcariu, 
1 ștergar de borangic; Livia Ax. Moșoiu, 
o ținătoare de cârpe de praf brodată și o 
garnitură perii, Efrosina Reit, 4 pahare 
biere; Elisabeta Enescu, un orologiu de 
buzunar, o pară și 2 frunze pentru dul
ceață ; Maria Popa un serviciu de compot; 
Livia N. Popovici 2 filigene și 2 chibritel- 
nițe, Maria Cosma 1 serviciu de liquer, 
Christina Pușcariu 2 șervete și 2 căni; 
Maria V. Ionică 2 pahare pentru apă; 
D-șoara Măriți Stoian 1 ștergar, d-na G. 
Babeș 1 portmoneu și 1 ștergar, Maria 
Alexe Chitiu 2 șervete, Măriți I. Gerbacea 
1 șervet; Maria George Aldulea 4 filigene 
de apă, Elena Colan, 1 păr. filigene cafea 
și 1 pahar de apă cu flori; Aneta N. Ari- 
sianu 2 cănițe de cafea cu 2 farfurioare 
aurite; d-na V. Runceanu 2 solnițe și o 
carte; d-șoara Iustina Dan înv. 1 portmo
neu ; Silvia Dr. Tărnovean 1 felinar, o cu- 
vertă cu ilustrate ; un briceag, un călin- 
dar; d-șoara Emma Klusch 1 tișleifer și 1 
șervet brodate.

Din vânzarea biletelor de tombolă 
s’a încassat suma de 78 cor. 40 bani. Deci 
intratele în total au fost do 213 cor. Sub- 
trăgând spesele cu cor. 12653 bani, re
zultă un venit curat în favorul fondului 
de cor. 86.47 bani, care sumă s’a și depus 
la banca «Parsimonia* spre fructificare. 
Subscrișii ne simțim de datorință, ca în 
numele Reuniunei, tuturor p. t. eontribu- 
enți a le exprima și pe această cale mul- 
țamita noastră.

Bran, în 28 Dec. 1906.
Maria /. Popa, Livia N. Popovici,

vice-preș. reuniunei. cassieră.
George Enescu,

secretar.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta- 22 Ianuarie. Comisiu-1 

nea de verificare a camerei deputa- 
ților a anulat mandatul deputatului 
Coriolan Brediceanu, obținut în Bocșa.

Budapesta, 22 Ianuarie. Conferența 
partidului kossuthist a luat hotărîrea, 
după-ce Polonyi a restrâns toate acu- 
sele ridicate contra sa, de a considera 
incidentul Polonyi-Halmos de încheiat. 
A făcut mare sensație declarațiunea 
lui Polonyi, că scrisoarea adresată 
bar. Waldstein a concipiat-o și expe
diat-o cu știrea comitetului diriguitor. 
Contele Stef. Kârolyi a declarat că, sin
gura resolvare corectă a afacerei 
Polonyi-Halmos e cea pe cale jude
cătorească.

Budapesta, 22 Ianuarie. Deputatul 
Lengyel Zoltân a fost eschis din par
tidul kossuthist.

Budapesta, 22 Ianuarie. Contele 
Andrăssy a desmințit în conferența 
partidului constituțional declarațiunea 
lui Polonyi, că el (Andrăssy) ar fi 
știut de scrisoarea ce s’a scris bar. 
W al dstein- Schonberg.

Vîena- 22 Ianuarie. In urma de- 
peșilor de omagii trimise împăratului 
Fr. Iosif și regelui Carol, suveranii au 
trimis telegrame de mulțămire dele- 
gațiunii conziliului municipal bucureș- 
tean și vienez. Delegațiunea română 
a făcut eri o escursiune la Kaiser- 
brunn, unde au inspectat conductele 
de apă cari sunt aduse din sursa mun
toasă, apoi la Semmering unde s’a 
servit oaspeților un prânz, unde s’au 
schimbat toasturi cordiale. Seara s’au 
întors la Viena.

Prin stații oaspeții români au 
fost salutați de conziliile comunale lo
cale. Vremea a fost foarte nefavora
bilă. Toată ziua a nins. Zăpada e 
enormă. 1

Viena. 22 Ianuarie. D-1 Take Io- 
nescu, ministrul de finanțe, a sosit 
eri dimineață aci și a făcut o vizită 
ministrului de externe, baronul de 
Aehrenthal.

Sofia. 22 Ianuarie. Ziua de eri a fost 
foarte agitată. Studenții universitari uniți 
cu funcționarii greviști dela C. F., au făcut 
demonstrații furtunoase în fața palatului 
princiar, unde a trebuit intervenția cava
leriei pentru restabilirea ordinei. Trupele 
au fost întâmpinate cu pietre și focuri de 
revolvere de cătră demonstranți. — Nu
meroși soldați au fost răniți. Spre seară 
străzile au fost cu desăvârșire goale. Ca
fenelele și restaurantele au fost închise, 
iar pe străzi circulau patrule.

Sofia, 22 Ianuarie. In cercurile curței 
și guvernamentale demonstrația îndreptată 
în contra principelui a produs mare agi
tație. Principele Ferdinand a concediat pe 
majorul Holev, mareșalul palatului princiar 
și a numit în locul lui pe Stoianow și nu
mai în urma intervenției ministrului de 
războiu n’a fost concediat și generalul 
Markov, șeful regimentului de gardă. Prin
țul Ferdinand s’a retras la Vila sa din 
apropierea Sofiei.

Sofia. 22 Ianuarie. A apărut re- 
scriptul princiar prin care universita
tea se închide pe termin de șase luni 
și se îndepărtează toți profesorii și 
docenții universitari.

SofiiL 22 Ianuarie. In urma apariției 
ucazului de închiderea universității, conzi- 
liul academic a hotărît, că universitatea 
fiind creată, prin lege, nu poate fi închisă, 
decât tot prin lege ; că profesorii nu pot 
fi dați afară decât în virtutea art. 37 din 
legea universităței ; și ca atare măsura 
luată de guvern e fără efect.

Sofiâ. 22 Ianuarie. Până acuma au 
fost arestați 200 tineri. Cei ce nu au do
miciliul în Sofia vor fi trimiși acasă și 
acolo vor fi înrolați.

Petersburg. 22 Ianuarie. Alege
rile pentru Duma imperiului, ale ora
șului Petersburg, au fost fixate prin 
ordin imperial pe ziua de 1 Martie.

Petersburg. 22 Ianuarie. Guver
nul pentru a asigura pacea internă 
în oraș a mărit efectivul jandarmilor 
cu 135.000 de soldați.

Petersburg, 22 lanui 
care bârifue acuma Ru 
mult mai grea ca acee> 
In multe locuri pâinea liț 
săvârșire. Populația se 
ghindă și rădăcini de cop; 
vernamântul Ufa se comut 
pulația este aproape distrv 
cial femeile și copiii sufăr n 
Cei mai mulți locuitori și-au 
averea și familiile nu mai au ce( 
Numărul bolnavilor de tifos crr c 
mod înspăimântător. • Mulți k 
din regiunile bântuite de foair 
mai pot părăsi locuințele, 
cauza boalei și slăbiciunei, fie r. 
cu ce se îmbrăca. Zece la s' 
populație se află bolnavă din ci 
lipsei.

Sofia. 22 Ianuarie. Eri poliția 
făcut o adevărată razie în contra s* 
denților. Mai multe sute au fost ar 
stați și constrînși la serviciu sau 
rolați imediat în armată sau trirr 
acasă.

Constantinopol. 22 Ianuarie. I 
metropolit din Coritza semnalează 
triarchatului că mutteseriful i-a co. 
nicat că nu trebue să ia parte la cc' 
ziliul de administrațiune din Kaz 
Aceasta a produs la patriarchal o ma; 
escitațiune și temerea că aceasta s 
nu fie o măsură pentru a sili patria 
chul sc reguleze chestiunea cuțovlaha

Londra, 22 Ianuarie. Telegrame diz 
New-York anunță că eri la miezul nopțe 
2 mari cutremure s’au simțit în Kingstoi 
Port-Royal s’a scufundat cu 25 de picioare 
sub apă. Cimitirul orașului a dispărut cu 
totul. Catastrofa din Kingston e mult mai 
mare ca cea din San-Francisco. Până acum 
s’a constatat că sunt 1500 de morți. După 
afirmâțiunile ziarului «Vordl* au fost în
gropate 1200 cadavre pân’acum.

BflfalO (statul Newyork). 22 Ia
nuarie. Un violent uragan a pricinuit 
eri pagube de un milion de dolari, 
cinci vapoare au fost scufundate.

Diverse.
Agonia cilindrului. Da, cilindrele, 

visul de odinioară al tuturor junilor ba- 
calaureați, pălăria aceasta ultra-pariziană, 
dispare. Fabricanții de cilindre au publi
cat o plângere : In mai puțin de zece ani 
spun ei, producția cilindrelor a scăzut de 
la 22.000,000 lei la 6 350.000. Interesant 
este, că fabricanții aruncă vina asupra pres- 
sei și a cronicarilor moderni, cari prin iro
niile lor au compromis aceste pălării, pe
riclitând astfel o industrie eminamente 
franceză. Ei cer ca foiletoniștii și croni
carii să înceteze cu sarcasmele la adresa 
acestei pălării franceze.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu." - 
Redactor respons. interim.: Victor Branisce

C orsete 
cele mai bune și moderne s—

Ia B. Goldstein, Brașov strada Vămei 21

A lua o doftorie
care numai în treacăt te agită este fără 
scop, ca și când ai biciui un cal ostenit. 
Ou totul altceva este, dacă folosește ci
neva un leac, ca Emulsiunea lui Scott, 
care constă din cea mai bună untură de 
pește amestecată cu Hyphosphite de var 
și natron, care întărește sistemul corpului, 
așa că in scurt timp dispar slăbiciunile 
și se înlocuesc cu sănătate robustă și e- 
nergie. Ca mijloc de întărire pentru copiii 
debil! sau reconvalescenț! Emulsiunea lui 
Scott este neîntrecută. Scott este fără în
doială mai cu efect decât untura de pește 
obicinuită.

Pescarul cu batogul cel mare este 
semnul de garanție al procedurei verita

bile a lui Scott. Cu referință la 
„Gazetă" și trimitere de 75 bani 
in mărci poștale se trimite sticla 
de probă franco dela

D r. Emil Bu d ai
— „Farmacia orașului“. — 

Budapesta IV. Vaczi utza 34/50.
Prețul unei sticle originale 2 cor. 50 b. 
— , . Secapătă în toate farmaciile . . —
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cassă de economii, societate pe acțiuni 
în Cincul-mare.

Nagysinki takarek-penztăr reszveny- 
târsasăg.

Convocare.
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P. T. acționari ai cassei de economii „A R M 0- 
N I A“, se invită în sensul §§. 14—27 din statute — 
Ia

Cursul pieței Brașov
Din 22 Ianuarie n. 1907. 
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lll-a adunare generală ordinară,
se va tinea în Cincul-mare ia 20 Februarie st. n. 
c. la 10 oare a. m. în localul societății.

Obiectele:
1. Raportul direcțiunii despre gestiunea societății 

anul 1906.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Prezentarea bilanțului încheiat cu 31 Dec. 1906.
4. Propunere asupra distribuirii profitului curat.
5. Fixarea marcelor de prezență.
6. Alegerea alor 2 membrii în direcțiune con

form §§. 55 și 56.
7. Alegerea comitetului de supraveghiere pe un 

nou period de 3 ani cf. § 39.
Domnii acționari, cari — în sensul §. 17 din sta

tute — voiesc a participa la această adunare în per
soană sau prin plenipotențiați, sunt rugați a și depune 
la cassa societății sau la cassa de economii „Furnica* 
în Făgăraș acțiile și eventual dovezile de plenipotență, 
cel puțin cu o zi înainte de a adunarea generală.

Direcțiunea-

ce
a.

Pe

Meghivăs.
„ARMONIA11, takarAk-pAnztăr t. c. rAszvAnye- 

sei—az alapszabălyoknak 14—27 §§ ai ArtelmAhen— 
az intAzet helysegAben fAlyo Avi februâr h6 20-ân d. e. 
10 Arakor megtaitandA

111. rendes kozgytilGsGre
meghivatnak.

A t â r g y a k ;
1. Az igazgatosăg 1906 Avi jelentese.
2. A feliigyelâ bizottsâg jelentAse.
3. Az 1906 Avi mArleg elOterjesztAse.
4. Javaslat a tiszta nyeresAg megosztâsâra.
5. A jelenlAti dijak megâllapitâsa.
6. 2 igazgatOBâgi tag megvăltasztâsa — 55 As 56 

§§ Artelmeben.
7. A felugyeld bizottsâg 3 Avi idOszakra megvă- 

lasztâsa — 39 §. ArtelmAben.

A rAszvAnyesek 
telmAben — kik szemAlyesen vagy meghatalmazotțjai 
Altai reszt akarnak venni — kAretnek, rAszvAnyeiket 
vagy mi'ghatalmazâsi okmănyaikat az intezet pAnztâ- 
rânăl vagy a Fogarason szekelO „Furnica* takarek- 
pAnztârnâl a kbzgyulest megelAzfi 1 nappal letenni.

az alapszabălyoknak 17 §. Ar-

Az igazgatâsâg.

CONCURS.
„Victoria1*, institut de credit 

și economii în Arad, publică con
curs pentru ocuparea posturilor de 
doi practicanți cu țerminul de 
15 Februarie n. a. c.

Reflectanții au să dovedească 
prin oferte scrise cu mâna proprie, 
că sunt absolvenți a vre-unei școale 
comerciale, și că posed pe deplin 
limba română și maghiară. Preferin
ță au aeeia, cari posed în vorbire 
și scriere și limba germână.

Noi aleșii după serviciul de un 
an de probă, vor fi denumiți de fun 
cționan cu salar, bani de cvartir, 
tantiemă și dreptul de penzie în sen
sul regulamentelor institutului.

Posturile sunt de a se ocupa 
imediat după alegere.

Retribuțiunea anuală pe anul 
da probă a unui practicant e 960 
coroane.

1
2
3
4

5

(2699,1-5) Direcțiunea.

îTwâ 8e mănâncă bfine 
și se ben VINURI curate 

de Mediaș BERE de Filsen 
„Urquell“ prospătă dela cep în 
fie-care 4^ 1 ba

I
Besteumtul Schwa^tag 

în Brașov, Str Spitalului nr. 20. 
De o cercetare numerosă se rogă

C. R. (MORE CRISTEA,
105—0 conducătorul restauratului.

Contul bilanțului pro 1906. Merleg szâmla 1906 evre.
ACTIVE. — VAGYON.

Cassa — KAszAnz..............................
Escompt - Leszâmitolt vâltok .
Spese de fondare — Alapitâsi koltsegek 
Mobiliar — FelszerelAs .

10% amortizare — 
10% tbrlesztes . .

Interese restante

. 414-22

41-42
HâtralAkos kamatok

Cor. fil. PASIVE. — TE HER. Cor- fii.

4472
227957

490

372
438

233731
I

75

52

80
68

75

1
2
3
4

5
6
7

8

Capital societar — AlaptSke .... 
Fond de rezervă — TartalAkalap . .
Fond de binefaceri — JAtAkonycelualap 
Depuneri spre fiuctificare — TakarAk 

betAtek ...................................
Reescompt — Visszleszâmitolt văltAk 
Interese transitoare—Atmeneti kamatok 
Dividende neridicate — Fel nem vett 

osztalAkok..............................
Profit curat — Tiszta nyereseg. .

50000
30C0

27
113782

68675
2776

94
47

84

6
5462

94
56

233731 75

Contul Perdere și Profit.—Veszteseg es nyereseg szâmla.

Cincul-mare, 31 Decemvrie 1906.

EȘITE. — KIADÂS. Cor. fii. ÎNTRATE. — BEV^TEL. Cor fii.

1 Contributions — AdA......................... 795 87 1 Interese escompt. — Leszâmitolăsi
2 Salare - FizetAsek.............................. 1254 04 kamatok....................................... 16129 49
3 10% dare după interese de depuneri 386 11 2 Transcrieri de acții — RAszveny ătirăsi

— 10% beteti kamat adA . . d'J................................................. .. 20 —
4 Interese de depuneri — BetAti kamatok 3891 09 3 Interese cont-curent — Fdl^A szămlai
5 Chirie HăzbAr................................... 170 — kamatok .................................... 11 50
6 Porto — Postadij.............................. 26 50 4 Pro diverși — KîîlOnfAlAk .... 107 93
7 Maree de prezență —- JelenlAti dijak 141 — —■------ -
8 Spese de birou — Irodai kOlsAgek 349 31
9 Interese reescompt — Visszleszâmito-

lâsi kamatok.............................. 3422 04
10 Competmțe — IlletAkek.................... 182 84
11 Interesele fondului de rezervă — 7

A tartalekalap kamatai .... 143 14 7
12 10% amortizare din mobiliar — 7

10% felszerJAsi tdrlesztAs . . . 41 42 7
13 Profit curat — Tiszta nyeresAg . . 5462 56 7

16268 92 16268 92

Casă cu 5 odăi, 
verandă cu geamlic curte mare și 
grădină plantată cu pomi loch fiind 
mare și foarte plăcut, să mai poate 
clădi case. — Prețul fior. 5000 —

De vânzare din mână liberă.
Informați la Trafica Spuderca 

pe promenadă.

IZ) irecțiunea:
Bastia m. p.,

v.-prezident. — aleladk.

Ioanu Stânga m. p.,

Nagy-Sink, 1906 Avi deczember 31-en. 
Valeria Popp, 

contabil. — konyveld.

ig-az g-atosag:
Ioan Dejenariu m. p., Slătiulețu m. p., 

cassar. — pănztârnok.

Derlosea Moise m. p.

1. Macavaiu m. p.,
prezident. = elndk.

Moise Buitan m p.,

Comitetul de supraveghiere î — A felugyelo bizottsâg:
Daniil Gabor m. p., Nicolau Clonța m. p,, Huriton Prescurea m. p., losif Bastia m. p., Dănilă Șerban m. p. 

prezident. — elndk._____________________________________________________ ___________________________

tipografia A. Mureșianu, Brașov.


