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Morala în politică.
(S9 Talleyrand, marele diplomat, <Ji- 

cea, că vorba este dată omului, ca 
să-și ascundă cugetele. De aceasta 
s’au prea ținut, și se țin și politicianii ma
ghiari, cari s’au aflat și se află la gu
vern. De aceea au rămas țările ace
stui regat, binecuvântate de Dumne- 
deu,‘atât de tare înapoi în cultură și 
în bunăstare. Vorbele politicianilor ma
ghiari au fost și sunt totdeauna mari 
și frumoase, dar cugetele lor n’au 
consunat nici-odată și nu consună 
nici acum cu ele. Aceasta o dove
dește ceea ce lucrează și cum lu
crează ei.

Bine a dis deputatul PetrovicI, 
că nicăiri în lume nu se amintește 
atâta patria și nu se laudă oamenii 
atâta cu patriotismul ca în Ungaria; 
când patriotismnl se înțelege doară 
de sine, căci omul nu poate să nu-șl 
iubească țara în care trăiește.

Politicianii maghiari alta cugetă 
șl alta <^ic. N’au fost și nu sunt sin
ceri. Politicei lor îi lipsește baza mo
rală, fără de care ceva bun, durabil, 
nu se poate face, nici în lucruri mari, 
nici în lucruri mici.

Conducătorii destinelor unei țări 
trebue sa voiascâ sincer și fără cu
gete reservate binele țării și al po- 
poarelor sale și să lucreze amăsurat 
acestei voințe sincere. Voința- sinceră 
și bună află totdeauna și mijloacele 
potrivite pentru ajungerea scopului. 
Guvernanții unguri n’au fost sinceri 
în trecut, pentru-că au umblat numai 
după interesele lor de clasă, și nu 
sunt sinceri a(jl, deoarece binele țâ
rei îl caută alergând după niște utopii 
și fantasmagorii dictate de vanitatea 
națională. Politica lor e lipsită de drep
tate, fundamentul împărățiilor, și 
e astfel lipsită și de basa morală, 
fiind-că despre oameni luminați; cari 
ajung Ia cârma unei țări, în fața esem- 
plelor ce-i încunjură în lumea civili- 
sată, nu putem presupune, că ceea 
ce fac, fac din neștiință sau din greșală.

Intr’un stat cârmuit de o politi
că fără bază morală rolurile cele mai 
însemnate și lucrative ajung a fi ju
cate de oameni, cari nu se cugetă 
când au să aleagă între interesele Și 
scopurile lor și între convingeri și 
principii; scandalurile politice sunt la 
ordinea dilei, moralitatea publică, ba 
și cea privată scade, încrederea în 
binele si caracterul oamenilor se mic
șorează, și toate devin cu încetul 
gheșeft. Această stare duce, trebue 
să ducă, la o decadență morală ge
nerală, din care ca dintr’o amorțeală 
grea numai după sguduiri înfricoșate 
poate să ajungă un popor și o țară 
earăși pe calea cea dreaptă.

O politică sănătoasă și priincioasă 
trebue deci să aibă bază morală, 
adecă să fie condusă de scopul de a 
lucra spre binele tuturor de-o potrivă, 
de a împărți între locuitorii unui stat 
atât bunătățile cât și sarcinile publice 
după dreptate și a se îngriji de deș
teptarea și binele lor material și mo
ral în mod perfect egal.

In fruntea unei asemenea poli
tice salutare nu pot să stea decât 
bărbați neescepționați și integri, nu 
numai în ce privește viața lor privată, 
ci și în ce privește viața lor publică po
litică, adecă numai bărbați de aceia 
cari au dat deja dovedi de sincerita
tea nizuințelor, de simțul lor de drep
tate și de desinteresarea lor pentru 
binele comun.

Asemeni bărbați de sigur nu vor 
folosi în politica lor alte mijloace de
cât de cele morale și alți oameni, 
decât de cei integri și imparțiali. 
Gheșefturile și scandalurile politice ar 
înceta, încrederea publică în bine, 
dreptate și în cârmuire ar prinde ră
dăcini și s’ar crea un fundament sigur 
pentru o desvoltare prosperă gene
rală. Fără bază morală însă viața 
publică politică nu va fi decât o 
svârcolire fără de rost și capătul o ca
tastrofă.

Din dieta ungară.
Ședința camerei dela 30 Ianuarie a. c.

V. Goldiș, (continuând). D-l Andrassy a 
vorbit și de Posnania și de încercările de 
germanizare forțată de acolo și a zis că 
nu le aprobă. In Schleswigul de nord 
(Voci: vorbește de România!). sunt numai 
250,000 suflete Danezi și aceștia rezistă 
contra puterei mari a Nemților și luptă 
de 30 de ani susținându-și cu succes națio
nalitatea lor în fața prigonirilor.

Are dreptate d-l Andrassy când zice, 
că naționalitățile nu pot fi nimicite, dar 
dacă* recunoaștem că existența lor în Un
garia e îndreptățită, urmează să li-se și 
asigure existența.

D-l ministru de interne a făcut în 
privința aceasta o concesie zicând, că va 
pretinde dela toți funcționarii lui să știe 
limba poporului din ținutul unde sunt în 
funcțiune. Ministru-președinte a declarat, 
că se va strădui să execute legea națio
nalităților cel puțin în organizația internă 
a comunelor, iar ministrul de justiție a 
promis, că va îngriji ca în viitor juzii să 
nu se mai înțeleagă cu oamenii prin me
diul tălmacilor.

Din aceste declarații putem conchide, 
că însuși guvernul simte că trebue să se 
facă ceva în chestia aceasta, că naționali
tățile trebuesc- liniștite, că guvernul e cu 
considerație și la sentimentele lor națio
nale. Ar fi și timpul ca naționalitățile să 
fie mulțumite pe calea instituțiunilor. (Apro
bări din partea naționalităților.)

Crede că guvernul va împlini promi
siunile, ce le-a făcut pe acest teren, deși 
pană acuma n’a dat semne. Dar nu sun
tem prea nerăbdători și de vom vedea în 
viitorul apropiat numai vr’o mică nizuință, 
de a realiza aceste promisiuni de fapt pe 
baza unor dispozițiuni pozitive, de sigur 
vom fi cei mai mulțumitori guvernului în 
astă privință.

Dar, durere, ne temem că guvernul 
nu înțelege chestiunea naționalităților așa, 
după cum ar reeși din declarațiile sale. 
Despre aceasta ne dau triste dovezi zia
rele guvernului și ale coaliției, care pro
pagă pe față ideia contopirei noastre în 
națiunea maghiare. (Citează din »Bud. Hirl.«) 
Protestăm contra acestor idei. (Olay: Mer
geți în România ! Ce câutați aici ? Cine vă 
reține aici?) Concepția d-voastră în chestia 
naționalităților o trădează și modul cum 
vorbiți aici. E lucru îngrozitor când de pe 
aceste bănci șe aud rostindu-se cuvintele, 
că uite în Ardeal Românii să lățesc, în 

Ardeal Românii se îmbogățesc și că acesta 
e un pericol pentru patrie. (Strigări: Cine 
a zis. aceasta? O voce: Fenyvesy !) E stra
niu că în parlamentul unei țări se poate 
afirma că e periculos pentru țară dacă o 
parte însemnată a locuitorilor țării se 
sporesc, se îmbogățesc și se lățesc. (Feny- 
vesi: Aceasta n’a zis’o nimeni! Nici-odată 
n’am. zis’o așa. Totdeauna întortochiați 
lucrul.)

D-l ministru de interne a zis în vor
birea sa că față cu massele poporului națio
nalităților e cu dragoste și cu dreptate, 
dar contra politicei noastre declară cea 
mai crâncenă luptă. Zice că politica noastră 
e periculoasă pentru stat și națiune și că 
lovește în idea de stat. Credeți-mi, că mi- 
s’a strâns inima când am auzit învinuirea 
aceasta. (Sgomot) Cu ce vrea să dove
dească ministrul acuzarea sa? Primul ar
gument e că partidul naționalist din dieta 
Trecută a zis în manifestul său, că n’a 
luat parte la conflictul ce s’a iscat între 
coroană și majoritatea dietei. Și de aici 
vrea să conchidă ,că politica noastră lo
vește în ideia de stat? Mult mă rog de 
onor, coaliție, să nu monopoliseze patrio
tismul ca sarea și tutunul.

Al doilea, argument ce-1 aduce d-l 
ministru de interne contra noastră e cartea 
lui Aurel Popovici, care a fost cetățean al 
acestei țări. Cartea a scris’o anul trecut...’ ...... .

(Ugron: Pe hârtie fină a scris multe 
infamii,),

V. Goldiș: D-l ministru de interne 
are de fapt dreptate, căci în acea carte 
Aurel Popovici propune îmbucătățirea 
țării și în locul constituției de azi cere să 
se formeze provincii după naționalitate. Și 
d-l ministru afirmă, că noi am avea a- 
ceeași țintă ce o urmărește cartea (Sgo
mot. S’auzim !)

Cu privire la aceasta posed o contra- 
dovadă clasică. Am cetit cartea îndată ce 
a apărut și atunci când nu eram deputat, 
am scris despre ea în » Tribuna* din Arad. 
Am adus cu mine aceasta foaie, ca să do
vedesc onor, camere ce am scris eu cu 7 
luni înainte de ce a vorbit de ea d-l mi
nistru de interne. Dați-mi voie a vă ceti 
ce am scris eu despre politica și tendin
țele politice ale acestei cărți, din propriul 
meu îndemn. In adevăr, toată convingerea 
sufletului meu am turnat’o în acel articol, 
ce conține următoarele : (S’auzim !)

Cetește articolul ce l’a scris în >Tri- 
buua< despre cartea lui A,. Popovici și 
care conține între altele “următorul pa
sagiu :

FOILETONUL >GAZ. TRANS.<
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Pădurea miseriei.
— O legendă. —

Intr’o seară geroasă de anul nou un 
tânăr se afla la marginea unei păduri, 
care-ți inspira groază, căci avea arbori 
groși, stânci colțuroase, cărări strâmte, cari 
împedecau în chip amenințător intrarea 
străinului.

Acesta însă întră cu curagiu în pă
dure. In curând însă fu cuprins de frică 
și de gânduri negre, cari îl împiedecau de 
a vedea că pădurea devine din ce în ce 
tot mai deasă și cărarea tot mai anevo
ioasă. Cu toate acestea mergea înainte tot 
înainte.

In curând însă istovit de puteri și 
plin de desperare, că nu poate eși din 
acest labirint, se trânti la pământ.

Multă vreme stătu el acolo, deoarece 
gerul îi înghețase membrele obosite din 
cauza mersului anevoios, 'ar foamea îi ro
dea pântecele. De-odată scoase un țipet 
de durere, pe care ecoul îl repetă în toate 
părțile.

El ridică capul. Trei bărbați stăteau 
înaintea sa.

El tremura, deoarece privirea acestor 
oameni era fixată asupra lui.

Unul dintre ei purta o haină de aur, 
care era susținută de un brâu cu o agrafă 
de briliante. La coapsă avea o sabie.

Al doilea era îmbrăcat în negru și 
avea un brâu roșu.

Al treilea avea o haină albastră și 
un brâu de piele, iar în mână ținea o bardă 
pe care se răzima.

— Ce faci aici ? îl întrebară cei trei 
oameni, ca într’un singur glas.

— Mor! răspunse tânărul, fie-vă milă 
de mine!

— Ce vroești ?
— Să ies cât mai repede din această 

pădure afurisită.
— Alege pe unul din noi ca însoți

tor. Ai nevoe numai de un conducător, deci 
alegeți pe cel mai bun.

Tânărul privi pe cei trei bărbați și 
alese pe cel cu haine de aur și cu petre 
scumpe.

Un zâmbet ciudat se ivi pe buzele 
necunoscutului, care întinse mâna tânăru
lui, pe când ceilalți doi tovarăși dispărură 
ca niște visuri.î

Mut de spaimă, tânărul cuprinse mâna 
necunoscutului și o luă la drum foarte re
pede.

După o oră se aflau tot în pădure.
— Oh cât de obosit sunt! suspină tâ

nărul și se opri la o răspântie.
— Drumul este lung și picioarele 

noastre prea slabe pentru-ca să ne ducă la 
țintă. In curând însă va trece pe aici un 
călător cu un cal, ia sabia și când va fi 
în apropierea ta ucide-1 și încalecă și apoi 
vom merge mai departe.

— lngrozitorule ! Cine ești tu, care-mi 
dai sfaturi atât de rele?

— Eu sunt crima!
— Dute 1 Dute! strigă tânărul, căzând 

la pământ și ascunzându-și fața în mâni.
Un râs infernal se auzi și el rămase 

singur.
Când se ridică din nou, ceilalți doi 

tovarăși se aflau lângă el.
— Ce faci aici? îl întrebară ei.
— Mor! Aveți îndurare de mine.
— Ce voești?
— Ca să ies cât mai curând din acea

stă pădure afurisită.
— Alege pe unul din noi ca condu

cător.

Tânărul alese pe cel cu haina neagră 
și cu brâul roșu. Acesta zâmbi, fără să zică 
o vorbă, pe când tovarășul său dispăru ca 
o nălucă.

Tânărul mut de spaimă cuprinse mâna 
necunoscutului și plecă repede.

După o oră ajunse la marginea unei 
prăpăstii din care se auziau strigăte săl
batice și suspine înăbușite.

— Oh, sunt atât de obosit, gemu tâ
nărul și se opri.

— Drumul este lung și picioarele 
noastre prea slabe, pentru-ca să ne poarte 
pănă acolo, de aceea te-am adus pe aici, 
ca să-ți arăt mijloacele care te vor elibera. 
In fundul acestei prăpăstii se află moartea 
care te va scăpa de toate chinurile.

— lngrozitorule! Cine ești tu care-mi 
dai un sfat atât de rău?

— Eu sunt desperarea!
— Pleacă! Pleacă! strigă tânărul și 

se trânti la pământ, ascunzându-și fața în 
mâni.

Un râs infernal se auzi și el rămase 
singur.

Când se ridică, al treilea tovarăș se 
afla în fața lui.

Tânărul văzându-1 vru să o ia la fugă, 
dar necunoscutul îl opri.
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«...De fapt noi Românii, cari trăim 
în țările coroanei sf. Stefan, nu ne însu
flețim de propunera lui Aurel Popovici. 
Suntem fii credincioși ai statului ungar și 
cu toată hotărârea protestăm în contra 
unor astfel de tendințe, cari vreau să știr
bească unitatea politică a statului nostru 
și integritatea lui teritorială^. (Aprobări.)

Aceste — zice dep. Goldiș, le-am scris 
eu despre cartea lui Popovici cu 7 luni 
înainte de ce ministrul de interne a voit 
să ne identifice pe noi cu aceasta carte.

Al treilea argument contra noastră 
l’a adus d-1 ministru pe baza unui pasagiu 
tot al manifestului clubului naționalist din 
dieta trecută,, în care se zice că sistemul 
politic creat la 1867 escbide^egala îndrep
tățire a naționalităților și că ar trebui re
vizuit. (cetește) Crede că aici nu se cu
prinde nici o crimă în contra statului.

Al patrulea argument e că d-1 Polit 
a vorbit de «Elveția* dar și Fr. Kossuth 
a zis că ar fi bine să fie și la noi bună- 
înțelegere ca între popoarele Elveției.

D-1 ministru de interne afirmă mai 
departe — cum zicea și Tisza Kalman — 
că legea naționalităților de aceea nu se 
poate executa, fiind-că noi nu acceptăm 
teza fundamentală a acestei legi, teza din 
introducerea ei, după care toți locuitorii 
țării sunt membrii egal îndreptățiți ai na- 
țiunei politice maghiare. Pot să vă dove
desc, că aceasta învinuire nu este înte
meiată.

Aici V. Goldiș se provoacă la proiec
tul de adresă prezentat în dieta trecută 
(1905) de clubul naționalist și cetește un 
pasagiu din el, apoi zice : Vedeți dar, că 
acest proiect de adresă spune dimpotrivă, 
că da, pretindem să fim membrii egal în
dreptățiți a acestei națiuni unitare, indivi
zibile maghiare. Cum se poate deci afirma, 
că noi nu primim ideia fundamentală a legii 
naționalităților, când proiectele noastre de 
adresă dovedesc tocmai contrarul?

Cetește apoi un pasagiu și din al doi
lea proiect de adresă, prezentat de clubul 
naționalist în 1906, care, zice, documen
tează tot aceeași și care conglăsuește cu 
ce a scris marele br. Iosif EfitvOs în car
tea sa scrisă asupra principiului de națio
nalitate în secol. XIX.

Altfel cugetau atunci, ear acum con
tele Andrassy vine și ne spune : Voi sun
teți pricina, că nu numai că nu putem 
executa țegea naționalităților, dar mai cu
rând sau mai târziu va trebui să o cassăm. 
De ce? Fiindcă pretindem să se execute....

D. ministru vede în noi dușmani și 
vrea să ne prigonească, dar massele cele 
mari de popor îl iubesc. Poftiți și prigo
niți pe «agitatori*, dar executați legea na
ționalităților față de marile masse, pe cari 
le iubiți! (JEenyvesi: Poporului nu-i pasă, 
el ori și când se invoiește bucuros).

D. ministru de interne mai accen- 
tuiază importanța chestiei naționalităților 
din punctul de vedere al raporturilor in
ternaționale. D-sa însă își închipuește ace
ste raporturi așa ca și când noi naționali
tățile am fi chemate să fim legătura din
tre Ungaria și dintre statele vecine, dar 
zice că în loc de-aceasta noi îngreuiăm 
prietenia cu aceste state. Da, noi am pu
tea fi o legătură naturală pentru împrieteni
rea cu statele vecine dar așa, bine înțe-

— Vino cu mine, zise el, drumul 
este încă lung, dar Dumnezeu ajută pe 
pe cei ce sufere.

Tânărul îl privi lung și apoi îi în
tinse mâna, dar necunoscutul nu io luă, ci 
plecă liniștit.

Ei își făcură drum cu săcurea, dobo- 
rând la pământ arborii, cari îi împiedecau 
să înainteze.

— «Unul din acești arbori să-l iei în 
spinare*, zise necunoscutul.

Tânărul ascultă. Deși era foarte obo
sit, cu toate acestea abia simția greutatea 
sarcinei sale!

Ei pătrunseră înainte cu ajutorul să- 
curei și în sfârșit ajunseră la marginea 
pădurei.

înaintea lor se afla o livadă mare, în 
mijlocul căreia era un castel.

Acum necunoscutul zise:
— Pădurea, pe care ai străbătut-o 

este pădurea miseriei!
Gândeștete la aceasta! Și acum lasă 

sarcina de pe umerii tăi.
Tânărul aruncă arborele la pământ, 

dar acesta când se isbi de jos se prefăcu 
într’un bloc de aur.

— Cine ești tu, care m’ai sfătuit atăt 
de bine? esclamă tânărul uimit.

— Eu sunt muncal răspânse necu
noscutul si dispăru.

C.

Ies, dacă nu vom avea de ce a ne plânge 
de situația noastră de aici....

Cetește apoi din vorbirea ce a țin ut’o 
loan Brătianu la 1868 răspunzând la acu
zările guvernului austro ungar, că Româ
nia urmărește o politică agresivă față de 
monarchia noastră.

Atunci Brătianu a arătat că Româ
nia, nu s’a amestecat și nu trebue să se 
amestece în afacerile interioare ale Unga
riei. «Dacă o soră a mea — zise el — e 
măritată, eu n’am dreptul să mă amestec 
în căsnicia ei; dar când voiu vedea că 
bărbatul ei, cumnatul meu, o tratează bru
ta), ca pe o sclavă, când voiu vedea că ri
dică cuțitul asupra ei, oare n’am dreptul 
să strig, să-l împiedec dela săvârșirea unei 
crime?*...

Contele Andrassy și-a încheiat vorbi
rea cu cuvintele: «Vom iubi, vom fi cu 
dreptate față cu massele naționalităților, 
dar vom perzecuta cu tărie pe agitatori*. 
Cu privire la aceasta citează un capitol din 
istoria Atenei. Pe când regele Filip Mace
doneanul voia să cucerească Atena, De- 
mosthene cu soții săi însă au conjurat oe 
Atenieni să nu se dea. Atunci Filip a tri
mis vorbă Atenienilor să alunge pe agita
tori și vor fi fericiți. Poporul obosit de 
luptă era să alunge pe Demostene cu ai 
săi. Atunci Demosthene ținu o cuvântare 
poporului și îi povesti, că o turmă de oi /era 
mereu atacată de lupi. Atunci au trimis 
vorbă lupii oilor să izgonească pe ciobani 
și pe câni, căci atunci lupii ie vor păzi și 
vor putea trăi în pace laolaltă. Dar când 
oile au izgonit pe ciobani și câni, lupii le-au 
sfâșiat pe toate.... Când poporul a auzit 
aceste n’a mai voit să lase pe agitatori să 
plece, ci i-a reținut și au continuat îm
preună lupta în contra lui Filip Macedo
neanul.

Cine ar putea crede, că naționalită
țile, a căror existență ar fi garantată prin 
puterea Ungariei, ar fi un sprijin mai slab 
al ei ?

Față de lozincele prigonirii să propo- 
văduim lozinca iubirii. Să zidim, d lor, tem
plul sfânt al concordiei, pe altarul căruia 
toate popoarele țării să se poată ruga din 
inimă sinceră pentru fericirea marei și puter
nicei UDgarie. (Voci în stânga : Asta o zice 
bine!) Nu primește proiectul de budget.

Ședința camerei dela 1 Febr. a. c.} ;
Ministru președinte Dr. Wekerle zice, 

că nu vrea să se ocupe cu chestiunea na
ționalităților, și de aceea nu, fiind-că vor
bitorii naționalităților n’au adus nici un 
argument nou pentru justificarea punctului 
lor de vedere. Stau neclintit pe baza pro
gramului ce l’a desfășurat în cameră mi
nistru) de interne Andrassy în chestiunea 
naționalităților. (Aprobări) Cel ce judecă 
fără de preocupare raporturile noastre pu
blice, cel ce va considera spiritul pacinic 
și conciliant al acestui program, va fi con
vins că nu se poate vorbi de-o asuprire a 
naționalităților (vii aplause.) Cheia solu- 
țiunei acestei chestiuni nu se află numai 
în mânile noastre, ci și în mânile națio
nalităților. Repet ceea-ce am mai zis, că 
dacă ne veți înțelege atunci vă veți ferici 
și d-voastră d-lor deputați naționaliști, 
cum ne vor înțelege aceia pe cari voiți 
să-i reprezentații aici esclusiv. Atârnă dar 
dela dumneavoastră.

Imputarea ce vorbitorii naționalităților 
au ridicat’o contra guvernului că-i reacționar, 
nu e de loc justificată. Aceasta imputare 
nu poate atinge nici un partid al coaliției 
nici pe acela care reprezintă idei conser
vative. Guvernul nu se va lăsa să fie în- 
fluințat în activitatea lui de interesele unei 
singure clase.

Așteptați pănă ce vom prezenta pro
iectele noastre de lege și veți vedea, că 
vom satisface toate ramurile economice 
corăspunzător intereselor țări.

Libertatea pressei este una din cele 
mai mari garanții a constituției noastre. 
Reforma legii de pressă nu se poate re- 
solva de azi pe mâne. Cum-că nu avem 
nizuințe reacționare, o dovedește și faptul 
că atât eu cât și colegii mei din minis- 
teriu am declarat, că vom căuta să în
dreptăm neajunsurile ce exista pe terenul 
acesta al pressei în înțelegere cu factorii 
competenți, cu reprezentanții chemați ai 
pressei (Aprobări).

Cu privire la afacerea Polonyi Dr. 
Wekerle spune, că acesta n’a fost atacat 
pentru activitatea sa ca ministru de justiție, 
el a dimisionat pentru ca pe guvernul să 
nu-1 poată atinge nici măcar umbra unei 
influințări a independenței judecătorești. 
Dacă guvernul e condus de acest spirit, 
nu e justificat a făuri din aceasta o armă 
contra lui. Guvernul să ține de programul 
său, ca să păstreze curățenia vieții publice 
și nu va guverna nici odată cu bani străini, 
cu bani ce nu i-s’au pus la dispoziție din 
partea dietei.

S’a ventilat și chestiunea votului uni
versal. Deputății naționaliști vreau să pre
zinte cestiunea votului universal așa ca și 
când bărbații conducători numai de dragul 
câtorva gălăgioși sau socialiști s’au văzut 
îndemnați a se ocupa cu cestiunea. Ade
vărul este, că pentru a corespunde cerinței 
progresului, noi voim să așezăm viața pu
blică a Ungariei pe baze mai largi. (Aplauze).

Acesta este un punct vechiu al pro
gramului partidului independist, ba al multor 
altora cari deși nu l’au primit în programul 
lor, vor sa corespundă cerințelor progre
sului. Reforma însă trebue pregătită cu 
precauțiune necesară. Se tractează de aceea 
ca în viitor alegerile să fie descentralizate 
si să se facă în comune sau în cercuri 
singuratice. D-voastră credeți, că dacă vor
bim de-o nouă împărțire electorală, n’avem 
altă în vedere, decât a calcula dacă națio
naliștii vor avea cu unul sau cu două 
mandate mai mult. Nu numărul lor, ci 
greutatea lor morală cade în cumpănă. 
De numărul lor nu mă tem și nici de aceea 
nu mă îngrijesc, că vor precumpăni mo
ralicește.

Mai departe se tratează de aceea, ca 
cercurile electorale să fie stabilite în așa 
mod, ca opiniunea publică să se manifeste 
în adevăr și nefalsificată.

O altă chestiune de rezolvat este 
procedura electorală judiciară. C’un cuvânt 
sunt a se rezolva un șir de cestiuni.

Imputarea că acest parlament ar fi 
un parlament de clașse, nu se poate lua 
nici decum în serios. E ridicul de-a se 
afirma aceasta despre un parlament, care 
consideră crearea votului universal de pro
blema sa capitală și care după-ce va fi 
adusă și hotărîtă noua lege electorală, va 
fi disolvat spre a face loc parlamentului 
celui cel va compune după noua lege. (Vii 
aprobări).

In ajunul alegerilor pentru «Reichs- 
rath«-Ul austriac, cari se vor face pe basa 
sufragiului universal, monitorul oficial au
striac publică un fel de manifest cătră ale
gători, în cari se scoate la iveală impor
tanța votului universal pentru viitorul Au
striei. «Egalitatea drepturilor politice,se zice 
între altele în acest manifest, are drept 
urmare încetarea ori cărei deosebiri între 
stat și cetățeni și îi împreună pe toți în- 
tr’o unitate. Se nu uite alegătorii, căastăzi 
progresul economic și îngrijirea de tre
buințele societății trebue să formeze ade
văratul sâmbure al politicei. Prin urmare 
desvoltarea unei politice sociale și econo
mice, care să fie însuflețită de un singur 
gând, va fi una dintre cele mai înalte da
torii ale viitoarei camere. Datoria aceasta 
reclamă bărbați conduși de o cugetare 
dreaptă și deșteaptă, care pe lângă toată 
dragostea lor pentru popor, trebue să fie 
dispuși a conlucra pentru restabilirea unei 
bune înțelegeri între națiuni.*

După știrile mai nouă terminul alege
rilor pentru camera Austriei e fixat pe 
ziua de 14 Maiu, iar întrunirea camerei 
pe ziua de 5 Iunie.

In dieta Croației continuă obstrucțiu- 
nea partidului Starcevicî la desbaterea ră
spunsului la mesagiul tronului. Pentru a 
împedeca mersul discuției membrii parti
dului Starcevicî se folosesc nu numai de 
mijloace technice, provocând scene tumul
tuoase, ci zădărnicesc discuțiunea și prin 
numeroase interpelațiunî și moțiuni de ur
gență. Ședința de Mercur! a durat în mij
locul unui scandai infernal pănă la oarele 
3 după miezul nopții, când președintele s’a 
văzut nevoit a ridica ședința. Ședința de 
Joi a decurs deasemenea zgomotos. Se 
crede, că dacă nu se va putea ajunge la 
o înțelegere între partide, dieta va fi mai 
.intâiu amânată apoi disolvată.

Banul Croației Pejacevich,care se află 
de 3 zile în Budapesta, pentru a se sfătui 
cu ministrul Croației Iosipovich, a declarat 
unui redactor al ziarului «Bnd. Hirlap«, că 
speră că contrastele între partide se vor 
putea îndulci pe cale paclnică. In cașul 
când însă aceasta n’ar succede, nu poate 
să spună acuma ce va urma. O decisiune 
în cașul acesta se va putea lua numai 
după lungi și amănunțite consfătuiri.

Ziariștii străini Ia alegerea din Bocșa. 
Știrea, că clubul naționaiist dietal a invi
tat pe mai multi ziariști din străinătate 
(Paris, Berlin. Viena și București) ca să fie 
martori la alegerea, ce se va face în cu
rând în cercul Bocșei, a scos din sărite 
pe șoviniștii dela ziarele jidano-maghiare, 
cari taxează această invitare drept «tră
dare de patrie*. O escepție onorifică face în 
privința aceasta ziarul «Budapesti Napl<5« 
care scrie următoarele:

«Oare să fie în adevăr trădare de pa
trie faptul, că naționalitățile au invitat zia
riștii din străinătate la alegerea din Bocșa? 

In adevăr, să fie aceasta o trădare? Mânia 
cea mare a partidului guvernamental o 
stigmatizează ca atare. Pentru ce?... Doar’ 
alegerea ori e liberă ori nu. Dacă eliberă, 
atunci de ce se supără domnii din cauza 
ziariștilor străini? Din contră, ei ar tre
bui să se bucure, că iată pot dovedi în 
fața Europei, că națiunea e pe partea lor. 
Iar dacă alegerea nu e curată, atunci pe 
de o parte ce se rățoesc, pe de altă parte, 
cu ce drept se revoltă, că alții caută re
mediu împotriva necurățeniei ?

«Mandatul din Bocșa a fost invalidat 
din cauza pretinselor abuzuri ale naționa
lităților. Mă rog poftiți și dovediți! că na
ționalitățile comit in adevăr abuzuri, iar 
guvernul e inocent ca un înger.

Pentru domni însă ochiul Europei 
este foarte supărător. Când ies la iveală 
murdăriile coaliționiste, toți suntem trădă
tori de patrie, căci compromitem Ungaria 
în fața străinătății*..,.

Un rescript al împăratului Wilhelm. 
«Monitorul Imperiului* publică un/escript 
imperial, prin care împăratul Wilhelm aduce 
mulțumiri tuturor acelora dintre supușii 
săi, cari i-au adresat felicitări de ziua lui. 
împăratul declară, că aceste manifestări 
arată bucuria entuziastă cu privire la ati
tudinea națională a alegătorilor germani, 
cari, în mare majoritate, au dat nu de 
mult lumei întregi o dovadă strălucită de 
un simț sănătos și patriotic, precum și 
dovada inteligenței poporului german pen
tru marile probleme culturale ale timpului 
și a încrederei în viitorul patriei, iubirea 
pentru împărat și imperiu.

Schimb de telegrame între președin
tele republicei Fallieres și împăratul Wilhelm. 
Președintele republicei’ franceze a primit 
o scrisoare din partea împăratului Germa
niei, care declară că este foarte mișcat de 
simpatia călduroasă ce i-a manifestat cu 
prilejul catastrofei dela Reden, care a fă
cut atâtea victime printre minerii germani. 
Vă rog, zice împăratul Germaniei, să pri
miți profundele și sincerile mele mulțu
miri și să fiți încredințați că populațiunea 
minieră din Saarbruecken, care a fost crud 
atinsă de această catastrofă, precum și po
porul german, vor ști să aprețieze simpa
tiile și condolențele domniei voastre.

Poarta și patriarhatul, in cercurile o- 
ficiale turcești se asigură, că înalta Poartă, 
dacă nu va putea face pe patriarhiatul ecu
menic cu mijloace pacinice să cedeze și 
să se înțeleagă în chestiunea cuțovlahă, 
va face uz de drepturile ei suverane și va 
aplica măsuri energice. Marele vizir de
clară. că nu pot fi opriți Românii macedo
neni de a se ruga lui Dumnezeu în limba 
lor maternă, ceea ce riici-decum nu poate 
fi privit de o faptă contrară legilor cano
nice. Guvernul vrea să susțină pacea pe 
teritoriul imperiului și nici într’un caz nu 
poate lăsa să se continue o stare de lu
cruri, ce va forma totdeauna un element 
al agitațiune!. — Numai de s’ar și ținea 
de cuvânt marele vizir. Ar fi vremea odată 
să se înfrângă îngâmfarea patriarhatului.

Scrisoare din Viena.
— 31 Ianuarie” 1907.

Deși ceva cam întârziat, vă comunic 
textul autentic al telegramei, adresate M. 
Sale regelui Caroi cu ocasiunea comersu- 
lui festiv al coloniei române, aranjat în 
onoarea delegațiunei consiliului comunal 
din București, cât și textul autentic al te
legramei de mulțumire a regelui Carol, 
adresată d-lui Dr. Sterie Ciurcu.

Iată aceste telegrame :
Maiestății Sale Reg. Carol 1.

București.
Colonia și studențimea română din Viena, 

supuși credincioși ai Majestății Sale Monarchului 
Brancisc Iosif I., înaltul amic al Majestății Voastre, 
adunați adl la un comers festiv în onoarea prima
rului și a delega ților consiliului comuual din Bu
curești, roagă pe Majestatea Voastră rega’ă, Ma
iestatea Sa Regina și Augusta familiă regală să 
binevoiască a primi asigurarea omagiilor lor celor 
mai profunde și a sentimentelor lor de admira- 
țiur.e.

Dr. Ciurcu, 
president.

Legation de Roumanie 
pour Mr. Dr. Sterie Ciurcu

Wien.
Majestățile Lor foarte simțitoare la dovezile 

de iubire ce i-ațl exprimat din partea coloniei și 
studențimei române din Viena, au binevoit a mă 
însărcina să vă transmit mulțumirile lor călduroase 
precum și viile lor urări de anul nou.

General Mavrocordat.
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Șeful socialiștilor germani Bebel 
despre alegerile din Germania.

Un corespondent al ziarului «DioZeit* 
publică un interview cu A. Bebei. Acesta 
zice, că a pierdut o bătălie, lucru ce poate 
păți ori ce general și că în adevăr nu s’a 
așteptat nimeni la așa pierderi, dar la pier
deri s’a așteptat. Nu e adevărat c’ar fi zis 
în Hamburg că partidul va căpăta un spor 
de 15—20 de locuri, ci numai că protivnicii 
se așteaptă la acest lucru. Știam c’o să 
.pierdem locuri, dar credeam că vom câ
știga unele noi.

Darea îndărăt Bebel și-o esplică prin 
mai multe :

Intâiu prin chestia națională, care de
șteaptă patimi. Nepăsătorii s’au pus în miș
care. O mulțime de neluminați au crezut 
că au datorie să mântue patria. Apoi mulți 
măeștrii, cari mergeau cu socialiștii, i-au 
părăsit în urma luptei sindicale. Unii an- 
trepenori mici l’au părăsit și ei. Deosebi
rile și dușmăniile de clasă merg crescând. 
Lupta împotriva scumpirei cărnei le-au în
străinat pe mulți țărani, cari, dacă au de 
■vânzare numai un porc doi, tot vor să-i 
vândă cât mai scump. Apoi amestecul gu
vernului, ca la ori ce disolvare, a fost mai 
mare decât alte dăți.

Mai spune că de data asta învățători, 
au fost foc și pară împotriva socialiștilori 
Altădată făceau așa numai preoții și sluj
bașii. Nu știe ce li s’a făgăduit slujbașilor 
mici. In circumscripția Gotha au dat câte 
50 de mărci tuturor lucrătorilor din pă
dure. Arată părere de rău c’au pierdut 
locuri ca Gotha, Breslau, Brunsvig, pe 
cari le aveau și pe vremea legei împotriva 
socialiștilor.

In privința balotajelor zice, că radi
calii chiar de ar voi să ajute pe socialiști 
n’ar putea, pentru că alegătorii nu i-ar as
culta și că radicalii s’au nărăvit a căpăta 
voturi socialiste, fără a se crede datori a 
le da și ei voturi în alte părți.

ȘTIRILE ZILEI.
— 90 Ianuarie v.

Un nou proces fle pressă. Eri s’a în- 
manuat d-lui Teodor V. Păcățianu, redac
torul «Tel. Rom.« din Sibiiu o citație a 
judelui de instrucție dela tribunalul reg. 
din Sibiiu, pentru a se înfățișa înaintea 
sa, ca să fie ascultat în procesul de pressă, 
ce i-s’a intentat pentru agitație.

In favorul fondului Dr. Iosif Hodoșiu 
dela gimnasiul public gr. or. rom. din Brad 
se va aranja o petrecere cu dans în Brad, 
«Hotel Centrai«, Marti, în 30 .Ianuarie (12 
Februarie) 1907. — Comitetul arangiator: 
Dr. Pavel Oprișa, prezident; Dr. I. Radu, 
secretar; Stefan Albu, cassar; Vasile Boneu, 
controlor. Intrarea: de familie 5 cor., de 
persoană 2 cor. începutul la 8 oare seara. 
Contribuirile marinimoase să se adreseze 
direcțiunii gimnaziale și se vor cuita pu
blice, și în programa gimn. pe 1906/7.

Scopul «Fondului Dr. Iosif Hodoșiu* 
e: Lit. fund. pct. II. »Fondul Dr. Iosif Hodoșiu* 
va da ajutor profesorilor dela acest institut, 
cari vor tipări vre-un manual, vre-o carte 
bună pentru instrucție; vre-o scriere de 
valoare literară, vr'e-o prelegere publică ori 
disertațiune, pe care corpul didactic o va 
afla vrednică de a fi publicată în anuarul 
institutului nostru. Pct. III. «Fondul* se 
va întrebuința și pentru a da ajutor pro
fesorilor, cari vor face escursiuni științifice 
cu scopul de a înălța nivelul învățămân
tului dela institutul nostru.

Nou advocat român. D-1 adv. Dr. Cornel 
Grâciunescu ne încunoștiințează că și-a 
deschis cancelaria advocațială în Timișoara, 
orașul intern, strada Hunyadi Nruî 10, 
etagiul I. (vis-â-vis de »Bruder Deutsch*). 
Telefon Nrul 846.

Cununie. D-șoara Octavia Haller și 
d-1 locotenent Constantin Fărcășamt din 
București ne anunță căsătoria lor, care se 
va celebra mâne, Duminecă, 3 Febr. n., la 
orele 11 a. m. în biserica Sf-tului Nicolae 
din Scheiul-Brașovului.

Pensionare. D-1 loan Cipu, locțiitor 
de director de finanțe în Zombor, a fost 
trecut la pensie la propria cerere.

Mulțumire publică. D-I Simeon Stoica, 
medic cercual în pensiune, a dăruit la 
fondul coroanelor eterne administrat de 
reun. fem. rom. din Abrud, Abrudsat și jur 
suma de 16 coroane în amintirea răposa- 
ților D-lui părinți, Gligor și Ana Stoica. 
Reuniunea îi esprimă mulțumite și pe 
această cale. — Abrud, 30 Ianuarie 1907. 
Sabina Bordia, cassiera reun.

Călugării români de pe muntele Athos.
In urma cererei adresate ministerului ro

mân al cultelor, de cătră călugării români 
din muntele Athos, ministerul a trimes 
zilele trecute mai multe evanghelii și cărți 
scrise în românește. Până acum călugării 
români se serveau de cărți bisericești scrise 
în limba grecească.

Accidentul vasului „Principesa Maria". 
O telegramă sosită Joi la direcțiunea ge
nerală a serviciului maritim român, anunță 
că descărcarea vasului «Principesa Maria* 
la Tenedos este aproape pe terminate, iar 
vaporul va întră în docuri la Constantino- 
pole, cel mult până azi. Toți pasagerii și 
bagajele lor au fost transportate pe vapo
rul «împăratul Traian*, care a și sosit la 
Constanța. Nici cel mai mic accident de 
persoane nu s’a semnalat.

Demonstrație antisemită în Bârlad. Din 
Bârlad se scrie: Elevii liceului Codreanu, 
indignați că consiliul profesoral a decis 
aplicarea pedepsei disciplinare la câțiva 
elevi vinovați, de faptul că au lovit pe 
stradă pe evreii Nathan Natansohn și Avram 
Glasberg, câteva sute din ei s’au întrunit 
în taină Joi seara, și după o hotărîre luată, 
au pornit în corpore seara, pe stradă ma
nifestând în chip ostil împotriva popula- 
țiunei evreești. Negustorii evrei îngroziți, 
s’au grăbit să închidă prăvăliile. începând 
cu strada Carol și urmând cu stradele 
Strâmba, Paloda, Ștefan cel mare, toate 
ușile, geamurile, firmele, obloanele, maga
zinele și locuințele evreești au fost sfărâ
mate, nimicite. Intervenind poliția, mani- 
festanții au fost împrăștiați.

Greva culegătorilor-tipografi din Sibiiu 
continuă. Din cauza aceasta nici revista 
«Luceafărul* nu poate să apară la timp.

Faimoasa baroneasă Schhnberger a 
fost expulsată de pe teritoriul orașului 
Budapesta.

Petrolul românesc în Asia. în cursul 
lunei Decembrie s’a făcut primul export de 
petrol din România în Asia, și anume s’a 
exportat în Irtdia 5.465,845 kgr. petrol ra
finat. în afară de țările Europene, România 
n’a mai făcut export de petrol în alte con
tinente decât în 1902—1903, când s’a ex
portat 4800 kgr. petrol brut pentru insulele 
Filipine.

Foametea în China. Din Londra se 
anunță, că întreaga China de nord este 
bântuită de foamete. Multe localități au 
rămas aproape nelocuite din cauza nume
roaselor victime secerate de foame. Puținii 
locuitori rămași jăfuesc ce pot găsi în co
munele învecinate. Consulul american din 
Sanghai a telegrafist guvernului, să nu tri
mită bani ci articole de consum.

Vămuirea pachetelor poștale cu desti
nația pentru România. Direcțiunea poștelor 
și telegrafelor din Cluj ne roagă să publi
căm următorul avis: Cu privire la vămuirea 
coletelor poștale ce se trimit în România, 
vor întră în vigoare cu 1 Februarie n. 

I următoarele disposiții, având de scop, ca 
vămuirea să se efectuiască cât mai ușor. 
Vămuirea se va face pe baza declarațiunei 
alăturate coletelor. Se cere ca declarațiunea 
să se facă, întrucât se poate, în limba 
franceză, la tot cazul însă conținutul cole
telor trebue însemnat detaliat și precis, 
de-asemenea și greutatea netto a mărfu
rilor. Administrația vămilor române va des
face coletele, în cazul când declarația nu 
e corect compusă sau când se perde. Va 
deschide coletele și în cazul când conțin 
obiecte de aur și argint, precum si în cazul, 
când se presupune că declararea e falsă. 
Prin urmare este în interesul trimițătorilor, 
ca să compună corect declarațiile vamale.

Expulsarea unui agent evreu. Agentul 
Mayer Freund, reprezentantul companiei de 
navigațiune «Hamburg-America-Linie*. în- 
lesnia emigrarea în America a sătenilor 
români din Dobrogea. In urma acestei 
descoperiri poliția de siguranță din Bucu
rești a cerut printr’un raport adresat mi
nisterului de interne, expulzarea agentului 
Mayer Freund. în baza acestui raport agen
tul Mayer Freund, a fost expulzat prin de- 
ciziunea Nr. 72 a consiliului de miniștri, 
iar decretul de expulzare i-a fost notificat 
eri la amiazi.

Avîs. Mâne, Duminecă în 3 Febr. n. 
este deschisă farmacia «la urs« a d-lui 
Victor Roth, colțul strada Hirscher și Or- 

! fanilor Nr. 1.

Un culegător-tipograf harnic poate afla 
imediat condițiune în tipografia A. Mure- 
șianu, Brașov.

Convocare.
In baza § 11 din statute membrii 

reuniunei de înmormântare din Scheii Bra
șovului sunt convocați la adunarea gene

rală ordinară, care se va ținea Duminecă 
în 28 l. c. v. la 2 oare p. m. în localul 
școalei comerciale cu următoarea ordine 
de si: 1) Deschiderea adunării. 2) Raportul 
comitetului pe 1906. 3) Raportul cassieru- 
lui pe 1906. 4) Raportul comisiunei cen- 
zurătoare a socotelilor reuniunei pe 1906. 
5) Stabilirea numărului membrilor reuni
unei. 6) Propuneri.

In aceiași Duminecă la 10 oare di
mineața reuniunea dispune să se facă un 
parastas solemn în biserica S-tului Nicolae 
pentru membrii răposați ai reuniunei, la 
care sunt învitați să participe rudeniile ră- 
posaților și cât mai mulți membrii.

Brașov, din ședința comitetului reu
niunei ținută la 15/28 Ianuarie 1907.

Arseniu Vlaicu, Romulus Dogar,
director. secretar.

NECROLOG- Cu inima frântă de du
rere aducem ia cunoștința tuturor rudenii
lor, prietinilor și cunoscuților familiei, că 
iubitul și neuitatul nostru tată, frate, cum
nat și unchiu George Tănăsescu, fost în
vățător 41 ani, fost președintele comitetu
lui parochial etc., a răposat în domnul 
după ce a ajuns al 61-lea an al vieții și a 
fost provăzut cu sfiiutele taine. înmormân
tarea scumpului defunct se va face Du
minecă în 3 Februarie st. n. (21 Ianuarie 
st. v.) 1907 la 2 oare p. m. din locuința 
sa în cimiterul bisericei din Tohanul nou. 
Tohanul nou, în 1 Februarie n. 1907. Fie-i 
țărâna ușoară și memoria binecuvântată!

Maria Tănăsescu, ca soție. loan, Ge- 
nica, Mariuța, Ținea și Vetica, ca fiu și 
fiice. Ioan Plotogea, Maron Briote, loan 
Irimie, ca gineri. loan Băncilă, loan Puș- 
cariu, Stefan Băncilă ca cumnați. Paras- 
chiva, Joia, Maria ca cumnate. Ana Mân- 
jină, ca soră.

Biblio grafie.
„Faust" Escelenta traducere de Go

run (A. I. Hodoș) se află la librăria A. 
Mureșianu prețul 3 coroane plus 20 bani 
porto precum și revistele: «Floarea Da
rurilor* din care a apărut nr. 2 „Revista 
Noastră".

ULTIME ȘTIRI.
Lugoj, 2 Febr. n. (Telegr. part, 

a „Gaz. Trans. “) Ca termin pentru 
alegerea dela Bocșa s’a fixat ziua de 
Joi, 14 Februarie. Președinte electoral 
e Susies. Votarea se va face înainte 
a trei comisiuni.

Budapesta, 1 Febr. Astăseară toate 
partidele coaliției s’au ocupat în conferen- 
ț6le lor cu proiectul de recruți pe 1907 
și rezultatul a fost, că toate au primit 
proiectul.

Budapesta, 1 Febr. S’a stabilit ca ur
mașul lui Polonyi să fie secretarul de stat 
dela justiție Anton Gunther. Acesta va fi 
deci propus de Wekerle Majestății Sale. 
Hollo n’a vrut să primească. In locul lui 
Gunther se zice că va fi numit secretarul 
de stat deputatul Lud. Mesko. Wekerle a 
pleca aseară dinpreună cu Gunther la 
Viena.

Bud?,p8Sta 2 Februarie. Primul 
ministru Wekerle însoțit de secreta
rul ministerului de justiție Anton Gun
ther a plecat eri la orele 5 la Viena 
unde a prezentat astăzi Maj. Sale de- 
misiunea ministrului Polonyi și numi
rea lui Gunther. In același timp Giin- 
ther va depune și jurământul. Ladis
laus Meșko, va fi numit secretar de 
stat în locul lui Giinther.

Budapesta. 3.Februarie. Asupra ex- 
pulzărei bar. Schoenberger se comunică 
următoarele amănunte: Ea a fost, Invitată 
eri la oarele 9 dimineața să se prezinte la 
șeful poliției corecționale. Neprezentându-se 
însă până la 10, poliția a fost autorizată 
a o aduce cu forța. Baronesa a fost găsită 
la locuința ei unde a declarat însă că din 
cauza unei indispoziții nu se poate pre
zenta la poliție. Imediat apăru medicul po
liției, care constată că baronesa nu putea 
părăsi locuința decât peste o zi, două. Ad
vocatul baronesei Dr. Herz se prezentă la 
poliție pentru a reprezenta pe clienta sa. 
Baronesa Schoenberger s’a amuzat în tim
pul nopței în diverse localuri, și s’a întors 
acasă abia după miezul nopții. Aici o aștep
tau mai mulți agenți polițienești. Zărind 
poliția, baronesa a intrat imediat in ca
mera ei, simulând din nou boala.

Prefectura a decis isgonirea pe sece 
ani a baronesei de Schoenberger, din ca
pitala Ungariei. Advocatul baronesei a fă
cut apel în contra acestei deciziuni.

ChișinUU 2 Februarie. La alege
rile pentru Dumă ce au avut loc în 
ținutul Izmailului au reușit următorii 
naționaliști români: la Mereni au fost 
aleși: Petrache Ciolacu și Earmaraki; 
în Lopușna: Ion Rotaru și Dariu Bu
cur ; în Cublisca (ținutul Akermanului) 
au fost aleși: Arabadjiu și Stancov, 
poporaniști; la Boldurești: Petrache 
Triboiu (soiuznic) și loan Găuju(mare 
bogătaș); la Ivanovsca-Bolgarseaca, 
au fost aleși: Teodoroff și Mircea în
vățători ; la Chiperceni a eșit moldo
veanul Petrache Croitoru și un alt 
moldovean din satul Bușinca.

’Paris, 2 Februarie. Ministrul cultelor 
Briand a adresat o circulară prefecților ru- 
gându-i să înștiințeze pe primari că nu 
pot conceda folosința gratuită a edificiilor 
cultului fără deliberațiunea prealabilă a 
consiliului municipal. Vor urma instrucți
uni municipale.

RudUIl 2 Februarie. Au mai fost 
scoase din mină, eri, de cătră lucră
torii salvatori, 6 cadavre a căror stare 
e groaznică. Mai toate cadavrele sunt 
în descompunere și hainele atârnă pe 
ele în fâșii.

Budapesta, 1 Febr. In ședința de azi 
s’a terminat și desbaterea specială a pro
iectului de budget, care fu primit în total. 
— S’a primit apoi proiectul de lege pentru 
baterea de monede de nikel de 20 și 10 
fileri în valoare totală de 6 milioane co
roane.

LemiJCrg, 2 Februarie. Procurorul 
a ordonat arestarea tuturor studenți
lor ruteni, cari au luat parte la de
vastările dela universitate. Până Ia 
prânz au fost arestați 60 studenți. 
Poliția speră să găsească până seara 
și locuințele celorlalți studenți. Are
starea a provocat mare senzație.

Odessa, 2 Februarie. Bande înar
mate de reacționari din așa zisa 
„garda albă“ atacă într’una și mal
tratează pe trecători. In oraș domnește 
o mare panică. Sunt temeri, ca dintr’un 
moment într’altul să nu izbucnească 
măceluri în contra evreilor. Populația 
avută părăsește orașul.

Petersburg, 2 Februarie. Agenția 
Westnik spune, că rezultatul alegerilor, 
cunoscut până la 30 Ianuarie, este 
următorul pentru alegerile pentru 
Dumă, gradul întâi. Din 7835 manda
tari au fost aleși de comune: 2292 
sunt monarhiști, 4024 moderați, 99 
cădeți. Din 3301 mandatari ai micilor 
proprietari sunt 1516 preoți.

Harrisburg, 2 Februarie. La Harris
burg (Pensilvania) a isbucnit un incendiu 
în cartierul comercial; multe edificii sunt 
distruse cu totul, printre cari Marea Opera, 
hotelul, parcul; pagubele sunt de un milion 
de dolari.

Berlin, 2 Februarie. In localitatea 
Obersdorf, lângă Mittelberg, prin căderea 
avalanșelor au fost cu totul acoperite .două 
case cu 15 locuitori și opt grajduri cu 
animale. Până acum s’au scos 8 cadavre 
și două persoane rănite.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu
Redactor respons. interim.: Victor Branisce
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Prea stimată doamnă,
știți pentru ce, la cumpărarea 
cafelei înalț trebuie se intonați 
apriat numele >Kathreiner<?

Pentrucă altcum vi 
espuneți la pericolul 
a primi o imitație de 
mai putina valoare, 
care e lipsită de toate 
avantagiile,prin cari se 
dis tinge * .Pa threiner<!

Căci numai
Zoreaua matț- Kneipp

lui K&tnreiner
posade prin modul de 
pregătire particular aroma 
și gustul cățelei de boane.

Insemnat’-Ve deci foarte bine,
prea stimată doamnă, că 
-Kathreiner» veritabil nu că-
pătați decât numai în pachete
<>riș;i>jtile închise, cu inscripția:
> Cafea înalț - Kneipp a lui
Knthreiner» eu chipul preotului 
Kneipp, ca marcă de scutire.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 1 Februarie n. 1907.

Renta ung. de ?ur 4%. • ... . 114 35
Renta de corone ung. 4% • . • 95,75
Impr. că; . ter. ung. în aur . 84 60
Impi. căii. fer. ung. în argint 4% • 95 70
Bonuri rurale croate-slavohe . . . 96.10 
Impr. ung. cu premii.................... 202.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 153 50 
Renta de hârtie austr. 42/10 
Renta de argint austr. 42/t0 
Renta de aur austr. 4°/0 .
Renta de corâne austr. 4% 
Bonuri rurale ungare 3’/2°/0

. . 9915 

. . 9915

. . 117 25

. . 99.30
. . 89.25

Los.iri din 1860 ........................
Acțiî de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Acții de-ale Băncei austro-ung. . 
Napoleondorî..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
?aris vista......................................
Noie italiene..................................

156.—
17.83

835 25
688.50

19.09
117 40
240.95
95.55
95.50

Cursul pieței Brașov 
Din 2 Februarie n. 1907.

Bancnote rom. Cmp. 18.86 Vând. 18 94 
Argint român „ 18.80 „ 18.84

19.06
11.20

117.20
21.50

19.10
11.45

117 30
(.60

102
z.,58

Napoleondorî. „ 
Galbeni ,,
Mărci germane „ 
Lire turcesc! „
Scris, fonc. Albine 5% 101.— 
Ruble Rusesci „

45—1907.

PUBLICAȚIA:
în urma hotărârei aprobate de 

reprezentanța comunală, se pune în 
vânzare pe calea unei licitațiuni pu
blice cu oferte, care va avea loc în

n
n

71

2.53 ”

Nr.

„LIP 0 V A N A44, institut de credit și economii in

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „LIPOVANA", societate pe acții să- 

învită la a
XIII-a adunarea generală, ordinară,

ce sa va ținea în 21 Februarie n. a. C. îa 10 oare a m. în localul institutului.

Obiectele de pertractare sunt:
1. Raportul direcțiunei pe al treisprezecelea an de gestiune,
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Deciderea respective aprobarea bilanțului pe 1906; dare absolutorului direcțiunei și comi

tetului de supraveghiere (§. 26 din statute).
4. Decidere asupra întrebuințărei profitului curat și fixarea dividendelor pe 1906 (§. 26 și 46 

din statute).
5. Pertractarea eventualelor propuneri (§. 26 litera g din statute).
6. Alegerea a 2' membrii în direcțiune cu mandat pe 6 ani — și alor 5 membrii în comite

tul de supraveghiere cu mandat pe 3 ani.
Domnii acționari, cari voesc a participa la adunarea generală, în conformitate cu §.16 din statute 

se avizează a depune le cassa institutului acțiile înainte de deschiderea adunării generale.
Lipova, în 24 Ianuarie 1907.

I

Ales. Moesonyi m. p.,
președinte.

CONTUL BILANȚULUI

II

ACTIVE: Cor. fii. PASIVE: Cor- fii.

Cassa în numărar 12202 43 Capital...................................................... 100000 —
Escompt.................... 1011743 05 Eond de reservă....................................... 64592 13
Credite personale 34230 50 Fond de pensiuni................................... 4968 —
Credite cambiale cu acoperire hip. 298260 32 Depuneri................................................. 1006533 65
împrumut hipotecar .............................. 97122 — Reescompt................................................. 251548 —
Lombard . . . 6300 — Dividende neridicate.............................. 70 —
Efecte .... 6000 — Interese transitoare.................................. 16445 75
Mobiliar .... ....................1134-— Cont curent ............................................ 14723 —

amortizare . .......................... 114 — 1020 — Creditori................................................. 7725 44
Giro-Conto . . . 787 84 Profit ........................................................... 247 v 5 06
Gont-Curent . . 1648 —
Realități .... 12283 28
Cassa de păstrare poștală......................... 1883 52
Debitori .... 7830 09

1491311 03 1491311 03

PROFIT
I

PERDERI
E Ș I T E : î N T R A T E :

„ reescompt , 
„ cont curent

51157-59
977619

539-05

Interese de depuneri . .
V

n
Spese
Salare, chirie, porto. . . .
Maree de prezență . . . .
Contribuție ne directă . . .

10°/o dare după interese de 
depuneri........................

Amortizare din mobiliar . .
Profit..................................

7133-42

5115-76

Lipova, 31 Decembrie 1906.
Voicu Hamsea m. p., 

director executiv.

61472
6503

12709
1252

83
81
61

12249
114

24705
119006

18

06

Interese: 
de
n
a

escompt....................
cred, personale . . .
credit, cambiale cu acop 
hiootee..........................
împrum. bipot. . . .
lombard ... 
efecte .........................

n

n
Proviziuni

22 Februarie a. c. la 10 oare a. m. in 
localul oficiului silvanal orășenesc, 
Strada Aurarilor Nr. 5. 14000 metrii 
cubici lemne de molitv și brad din 
clasa B de esploatație a revierului 
silvic orășănesc.

Prețul de strigare pentru metru 
cubic 3 cor. 20 b. cu preț mai mic 
nu se vând lemnele.

Ca vadium ofertele timbrate să 
conțină 2°/0 din ofertă cu declara- 
țiunea că oferentul are cunoștință 
de condițiile ofertului și contractu
lui și le primește necondiționat.

Condițiile de ofert și contract 
se pot lua în vedere în localul ofi
ciului silvanal orășănesc în oarele 
de oficiu.

Brass6, 29 Ianuarie 1907.
2720,1—1. Oficiul silvanal orășănesc.

Anunț de licitație.
în 25 și 26 Februarie 1907 se 

vor vinde cu licitație obiectele ce 
sau amanetat din 16 Novembrie 1905 
pană inclusive 25 Ianuarie 1906 și 
anume: sub Numărul 16974—1905 
pănă inclusive cu Nr. 1251 —1906, 
al căror termin au espirat și nu s’au 
rescumpărat.

Licitația va avea loc în localul 
Casei de zăloage dela 8 oare pănă la 
11 oare a. m. și în cas de lipsă dela 
2 pănă la 4 oare p. m.

Obiectele, cari se vor vinde, sunt: 
Giuvaerieale, Ciasornice de aur și argint 
și alte scule de aramă, Cioie, Cositor, fla
nele, haine bărbătesc! și femeiesc!, Cisme, 
ghete și altele.

Vânzarea se face cu bani gata.
Răscumpărarea său înoirea ama

netelor se pote face numai cu o c|i 
înainte de licitație.

în dina ven^ări! cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre
lungi amanetarea.

Bras s 6, 1 Februarie 1907.
Oficiul cassei de amanete din Brașov.

(2721,1—3.) %

Casă cu 5 odăi, 
verandă cu geamlic curte mare și 
grădină plantată cu pomi locu fiind 
mare și foarte plăcut, să mai poate- 
clădi case. •— Prețul fior. 5000.— 
De vânzare din mână liberă.

Informați la Trafica Spuderca 
pe promenadă.

18564-67
7150-63 

226-10
352 —

89720-37
2973-98

Cor. fii.

118987 75
18 74

1 119006
L-. . -........ - .

49

loan Dejenariu m. p., 
prim comptabil.

Direcțiunea:
1. Cimponeriu în. p. Dr. A. Cioban m. p. V. Deheleanu m. p. P. Papp m. p, A. Ciugudean 

Confrontându-să cu cărțile principale și auxiliare le-am aflat esacte.
Lipova, 24 Ianuarie 1907.

Comitetul d.e supraveghiere:
Vasile Beleș m. p., Teodor Cosma m. p. Vasiliu Bogoiu m. p. George Savici m. p. Ștefan Bordoșiu 

președinte.

m.

m.

P-

P-
<

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

ElCine sofere de
Șoldină, reumatism, Ischias 

să cumpere o sticlă 

Fluid de reumatism aiDr.Fiesch 
care vindecă sigur: Șoldina, reuma, du
reri de spinare, slăbiciuni de mâni și de 
picioare. Efectul se simte în scurt timp.

Ss capătă în farmacia lui
Dr. EMIL FLESCH „Magyar korona“ 

Gyiir, Baross-ut 24.
1 sticlă de l1/, decilitru 2 cor. Sticle familiare 

pentru folosire mai îndelungată 5 cor.
La comande 3 sticle mici seu 2 sticle de familie 

urmeză trimiterea franco.
24—70.2549.&


