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* ’ ° m«î «lac dnnă po avam Inntflm rn

Refrenul vorbirilor naționaliste 
cu ocaziunea dezbaterilor generale 
ale budgetelor etc. a fost și este: le- 
'gea naționalităților se calcă, nu se 
execută; noi însă cari intervenim în fa
vorul poporului suntem declarați de agi- 
tori și suntem prigoniți! Ear răspun
sul ce se dă la acest refren din ta
băra adversarilor, este acel „nonpo- 
ssumus!“ al oamenilor prea încrezuți 
în puterea lor și firm deciși a nu face 
nici cea mai mică concesiune de bună 
voie, nici a promite fie și cel mai 
mic lucru în cele politice-naționale, 
decât cu cugetul rezervat de a nu îm
plini nimic din ce au promis.

încât pentru adversari suntem 
de mult în curat cu nizuințele lor și 
cu ținta ce-o urmăresc ei față de noi.

Dar dacă e vorba de deputății 
noștri naționaliști, cari după a lor 
mărturisire, au fost aleși pe baza 
programului și a „enunțiați'unilor" con- 
ferenței electorale dela 10 Ianuariel905, 
trebue să întrebăm : oare de aceea 
s’au dus ei în dieta ungurească, ca 
să se plângă acolo, că nu se execută 
o lege, care din capul locului a fost 
croită și adusă pentru stânjinirea des- 
voltărei naționale a popoarelor nema
ghiare din Transilvania, Bănat și Țara 
ungurească și pentru maghiarizarea 
lor succesivă?

liberale din Camera deputaților și din Se
nat. Pe când oratorii dela întrunirea li
berală, în frunte cu dl Sturdza, șelui par
tidului, au atacat cu o deosebită violență 
guvernul Cantacuzino, pe diferite chestiuni 
politice și administrative, în parlament nici 
un reprezentat al ei, n’a luat cuvântul 
asupra unor legi importante, presentate de 
guvern. Astăzi liberalii țin o nouă întru
nire la Craiova, iar Dumineca viitoare vor 
ține alta la Iași. Unele ziare spun că prin 
aceasta tactică liberalii vor să arăte că 
n’au încredere în Parlament, și se adre
sează maselor poporului, altele spun că li
beralii așteaptă resultatele tratativelor 
între guvern și fracțiunea conservatoare 
de sub șefia d-lui P. Carp.

mai ales după ce avem să luptăm cu 
forța brutală aplicată de stăpânire fără 
de nici un scrupul și după ce aceia 
pe cari i-am ales cum s’a dovedit, 
nu pot să se susțină în areopagul 
dietei, decât făcând șovinismului do
minant mereu concesiuni într’o pri
vință sau alta, concesiuni, ce le creiază 
acolo din punctul de 
național vrând-nenrând 
mult ei și-ar da silința 
ceastă im presiune — o 
clară și o pozițiune umilitoare.

Am dis odată, că deputății na
ționaliști din dietă s’au angajat la o 
muncă de Sisiph. Este o espresiune 
mult uzată, dar o întrebuințăm, fiind
că nu avem alta mai bună, care să 
caracteriseze deoparte silințele ce și-le 
dau acești deputați — o recunoaștem 
cu plăcere ■— în cea mai bună cre
dință, de a capacita pe cei dela cârmă, 
de altă parte rezultatul nemulțumitor, 
ba zadarnic al acestor silințe.

Nu ne-am prea pronunțat pănă 
acuma asupra atitudinei parlamentare 
a deputaților nuționaliști, fiind-că am 

se orienteze 
află și unde

II.

De câte ori cetim un discurs fru
mos rostit în camera ungară de vr’u- 
nul dintre deputății naționaliști ro
mâni, discursuri ce nu arareori con
țin, cum ni-am putut convinge, părți 
foarte însemnate de critică a abuzu
rilor și volniciilor guvernului și a or
ganelor sale, conțin și pasagii ici colo 
îndrăsnețe și foarte avântate, — după 
ce am terminat cu cetirea și vedem 
cum se trece la ordinea dilei peste 
ele, — ne aducem aminte de acei gim- 
naști, cari nesimțindu-se destul de tari, 
se îmbărbătează și-și i-au un avânt 
puternic spre a executa câte un exer
cițiu mai greu, dar când par a fi ajuns 
la țintă, se opresc în loc dintr’odată 
ca pironiți și se întorc apoi iarăș de 
unde au pornit, ca să-și încerce no
rocul din nou.

In asemeni momente ne cuprinde 
un fel de toropeală a sufletului și 
stăm și noi pe loc șl ne gândim : 
oare după atâtea năcazuri, lupte și 
suferințe, poporul român din acest _ 
regat și din această monarchie să fie | așteptat mai întâitl să 
în adevăr condamnat a asista la 
astfel de spectacol de încercări 
unora din fii săi cei 
inteligenți, fără să se 
mic și fără a mai 
tuațiune se află și ce 
capul lui. Căci bine 
Ori cât 
fi, ori 
.ti că ar 
este în

mai bravi 
aleagă cu 
ști in ce 
va , mai fi 

ne
cultură
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notăm.
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să 
de înapoiat în 
cât de puțină școală poli- 
avea poporul nostru, atâta 
stare să înțeieagă fiecine

dintre fruntașii lui, alfabeți ori neal- 
fabeți, că cu o purtare curajoasă și ener
gică a poporului la alegerile dietale încă 
nu e de ajuns, că trebue ca toată 
națiunea să facă și să întreprindă 
ceva pentru a scoate carul politicei 
noastre naționale din nămolul, în care 
s’a prăvălit 4n deceniile ultime din 
vina noastră și a împrejurărilor.

Numai și numai pe terenul electo-

*) A se vedea „Gaz. Trans. “ Nr. 17 din a. c.

!
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vedere curat 
— ori cât de 
să șteargă a- 
situațiune ne-

i ei înșiși acolo, unde se
5 i-an trimis alegătorii.

Pană adi au trecut
când sunt membrii ai parlamentului 
de sub zodia coaliției și deci putem 
să credem, că în acest interval — de 
debutul micului club naționalist al ce
lor dece din 1905 nu mai vorbim, 

I căci a fost o primă încercare de a 
umbla — ei și-au putut da samă de 
situația în care se află.

Ei bine, ce vedem după aceste 
nouă luni de activitate parlamentară 
în oparițiunea ei esterioară destul de 
viuă și constantă?

Vedem o nizuință capitală a de- 
putaților naționaliști; îi vedem căz- 
nindu-se, adeseori cu picături de su
doare pe frunte, să electrizeze, cum 
am dice, chestiunea naționalităților și 
să-o scoată din amorțeala și toro
peala în care ajunse, grație unui, re
gim arbitrar, tendențios și vindicativ.

nouă luni de

Alegerea dela Bocșa, in cercul Bocșe- 
stăpânește regimul gen dar meresc. Din toate 
comunele sosesc știri despre acte brutale 
săvârșite de organele ministrului' de ini 
terne. *Lupta<  e informată, că alegătorii 
Nicolae Zebuc și Petru Murariu, cari au 
afișat convocarea adunărei poporale per
mise, au lost arestați de gendarmi. învă
țătorul din Raffna, Iliescu, a lost oprit în 
drum de gendarmi ziua mare și escortat 
la primărie pe motiv că e ,»suspect«, iar 
mai apoi a fost eliberat pe lângă amenin
țarea că dacă va mai eși sara pe stradă, 
va fi escortat la Bocșa. Peste câteva ore 
a fost din nou arestat și escortat la Bocșa.

Situația politică în România. Din Bu
curești ni-se scrie cu data de 21 Ian. v. 
următoarele: Prin cercurile politice se co
mentează foarte mult atitudinea opoziției

Obstrucția în dieta croată, in cercurile 
politice croate se crede, că deși obstrucția 
continuă în dietă, nu va fi de lipsă, că 
dieta să fie amânată s’au chiar disolvată. 
Marți s’a ținut în Agram un meeting con
tra obstrucției și primarului orașului. Au 
luat parte peste 800 de persoane în mare 
parte social-democrați. S’au adoptat 2 re
zoluții, una în care guvernul este invitat 
a rezolva cât mai curând reforma consti
tuțională și a doua în care se dă un vot 
de blam majorităței consiliului comunal, 
care a fost ales încă în timpul fostului 
ministru Kuhen, pentru că în contra inte
reselor orașului vrea să concesioneze tram- 
vaele electrice întreprinzătorilor particu
lari. După ședință participanții au demon
strat pe străzi, iar în fața locuinței depu
tatului Frank au izbucnit în strigăte de 
>Jos !<

Programul guvernului rus la confe
rința dela Haga. Secretarul de stat rus 
Martens, care va fi reprezentantul Rusiei 
la conferința dela Haga, a sosit alaltăeri 
în Paris. Ei a declarat, următoarele unui 
redactor al ziarului >Temps« : ^Călătoria 
mea are un anumit scop. Sunt însărcinat 
din partea guvernului meu, ca să pregă
tesc terenul pentru viitoarea conferință 
dela Haga și să tratez cu celelalte puteri 
pentru a evita ori ce neînțelegeri și sur
prinderi. Vin din Berlin, unde am tratat 
cu guvernul german și voiu rămâne câteva 
zile la Paris. De aici voiu pleca la Londra, 
Roma, Viena și apoi mă voi reîntoarce la 
Petersburg. Programul nostru cuprinde 
anumite chestiuni, cari după convingerea 
noastră vor putea lua o . formă pozitivă 
ca de ex.: Aplanarea conflictelor interna
ționale pe cale pacinică, îmbunătățirea con
vențiilor cu privire la răsboaiele pe uscat, 
orânduirea războielor pe apă etc. Pănă
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Greșeli de limbă.
(Fine).

2. Gramaticale.

Multe greșeli de gramatică se găsesc i 
și în cei mai buni din scriitorii noștri. } 
Așa d. e. scrie Bolintineanu:

„îmbată te de fumul de flori desfătătoare
Ai anilor voioși.11

Iar Alecsandri:
„S’ande ’n câmp departe nechezuri sunătoare." 
„Muntenii dintr’o sorbire au să ’nghitpe Moldoveni.11 
„Tot astfel s’aud a mamei dulce șoapte “ 
„Adie boarea dulce din verdele câmpii."

In manualul meu, »Principie de lite
ratură*,  în §-ul despre scorecteța limbei«,! 
am semnalat câteva greșeli de acest fel, 
cari s’ar fi putut înmulți pe pagini întregi.

Manualele noastre de gramatică, în
trebuințate azi în școală, deosebesc la sub
stantive numai două genuri; masculin și 
femenin; iar numele, cari Ia sing, sunt

masculine și la plural feminine, și cari sunt 
mai ales nume de lucruri, le numesc hete- 
rogene, nu neutre. Conform acestei idei 
greșite, că în limba română n’am. avea 
gen neutru și fiindcă toate femininile 
se termină la plural în e sau în i, toți 
scriu cu e neutrele terminate la plural în ă: 
d. e.: care, cosoare, hotare, topoare, oase, 
in loc de cară, cosoară, hotară, topoară, 
cum se aud aceste vorbe și în popor și 
care e pronuncia cea mai corectă. Neutrele 
românești sunt de trei categorii: unele, cu 
pluralul în ă, altele în e, și iar altele în 
uri, ca popor—popoară, suflet—suflete, dar— 
daruri.

Unele nume proprii de orașe și de 
munți au numai pluralul, cum sunt asemeni 
nume și în alte limbi; d. e. București, Iași, 
Pitești. P’oarte urît sună aceste nume puse 
la singular, cum zic și scriu mulți: Bucu- 
reștiul, Ploeștiul; ca și cum am zice despre 
o singură persoană Văcăreștiul, Odobeștiul, 
dela Văcăreștii, Odobeșlii.

Numele soră, noră, au g. și d. sing. 
surori, nurori, surorei, nurorei; pl. surorile, 

nurorile. Foarte adeseori însă vedem aceste 
forme înlocuite în scriere prin formele ne
corecte sorei, norei, sorele, tinde e haina 
sorei mele.

Pronumele însumi, însuți, însuși, se 
unește în gen, număr și caz cu substantivul 
lângă care stă sau pe care-1 înlocuește: 
ea. însumi, tu însuți, ea. însăși, noi înșine 
m. și noi însene f., a lui însuși, a ei înseși. 
Inse mai niciodată acestui pronume nu i-se 
dă o concordanță regulată. Mai ales forma 
însăși e întrebuințată foarte des ca ne- 
flesibilă: însăși voi, eu însăși-, în loc de 
voi înșivă m., sau voi însevă f., eu însumi m., 
eti însămi f.

Posesivul său, sa, sei, sule e totdea
una rpflesiv. înțelesul nereflesiv, când adecă 
posesiunea lucrului însemnat prin pronume 
ține de altă persoană, iar nu de subiectul 
proposițiunii, se întrebuințează lui, ei, lor, 
ca și în limba latină eius în loc de suus. 
D. e. a venit vecinul cu fratele său și cu 
fiii lui. In scris însă mai nici odată nu se 
face deosebire între său și lui, ci se pun 
unul în locul altuia, întunecând și uneori 

schimbând înțelesul frazei. D. e. „loan veni 
I cu un vechia servitor al Iui«. Al cui, al
lui loan ori al altuia? »Răspunsul solda
tului plăcii regelui, care lăudă credința sa1'.
^Intrând în cortul lui, pajul se aruncă la 
picioarele sale. înțelesul acestor două pro- 
pozițiuni e tocmai opus acelui ce vrea 
autorul să li-1 dea.

Formele verbale să aibe, să umple, 
la conjuctiv, în loc de să aibă, să umplu, 
au ajuns astăzi un fel de solecisme ca și 
el suferă, el acoperă, la indicativ, în loc de 
el sufere, el. acopere, cum e corect și cum 
pronunță majoritatea Românilor.

Este o regulă sintactică a limbei ro
mâne, că de câte ori obiectul stă înaintea 
verbului său, se mai repetă odată prin for
mele scurtate ale pronumelui personal: 
Cărțile le-atu găsit. Pe Joan \l aleseră de
putat. Vecinului i-au venit oaspeți. Iar când 
obiectul stă după verb, nu se mai repetă: 
Am găsit cărțile-, aleseră pe loan... O con- 
strucțiune greoaie și contrară acestei re
giile, deși foarte des întrebuințată, este 
repetarea obiectului prin pronume și atunc 
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acum n’am întâmpinat de nicăiri împotri
vire și sperăm că toate puterile vor lua 
parte la dezbaterile acestei conferințe.*

*) Supt, scris cu j>, în loo de sub sau subt, 
confundând astfel prepoziflunea cu participiul ver
bului a suge, ceea ce arată multa luare aminte 
pentru gramatica litnbei.

Conflictul dintre America și Japonia.
Față de diversele comunicări și zvonuri, 
corespondentul din Washington al ziarului 
«Times», care se află în deaproape legă
tură cu președintele Roosewelt, asigură că 
tratativele diplomatice cari se urmează 
acum între Roosevelt și Tokio, se vor ter
mina în curând cu rezultate mulțumitoare. 
Roosevelt va apela apoi și ia autoritățile 
din California pentru pacinica aplanare a 
incidentului cu Japonia.

Din Tokio se telegraflază că lumea 
de acolo se miră și regretă că presa ame
ricană face casus beli din afacerea Caii- 
forniană. Oameni de stat de seamă declară, 
că Statele-Unite sunt cel din urmă statin 
contra căruia Japonia ar face războiu.

Din dieta ungară.
Ședința camerei dela 31 Ianuarie a. c.

Dr. Alexandru Vaida: (continuând) 
citează un caz de volnicie a fisolgăbirăului 
din Șomcuta, care a condamnat pe mai 
mulți țărani din comuna Văleni la amendă 
de câte 600 coroane. Spune că a relevat 
acest, caz în dietă, dar așteptarea sa, că 
ministrul de interne va lua măsură în 
cauza aceasta, până acuma nu s’a împlinit 
și totuși contele Andrassy a zis: «Voiu fi 
vesel dacă vom putea să mulțumim pre- 
tensiunile d-voastră juste și echitabile*...

E caracteristică pentru modul de cu
getare al d-lui ministru de interne, că d-sa 
ne numește tot numai de «valahi*.  Acea
sta dovedește, că modul d-sale de cuge
tare nu se potrivește cu spiritul timpului, 
e încă tot de pe timpul Aprobatelor, căci 
de nu ar trebui să numească un popor așa 
cum se numește el.

A vorbit d 1 ministru și de tatăl său, 
fost ministru de externe austro-ungar, că 
ca politician maghiar a intervenit, cel din- 
tâiu la cabinetele europene în favorul in
dependenței Serbiei și României; sunt cu
vinte foarte frumoasa și recunosc că con
tele Andrassy, bărbat însemnat și genial, 
a părtinit cauza independenței României, 
dar a trebuit să aibă ia congresul din Ber
lin înaintea ochilor interesul monarchiei 
austro-ungare, ca să nu fie împrejmuită 
din toate părțile de vecini mari și să nu 
întărească Rusia, lăsându-i România și 
alte state din Balcani. Dar să dau cuvân
tul însuși contelui Andrassy senior. Eată 
ce a zis el cătră regele Carol al României 
în privința aceasta:

Ei.n vollkommener Unsinn sei... das 
oft verbreitete Geriicht, dass Osterr.-Un- 
garn Annexionsgdtlste gegen Rumănien 
hege. Wir wiirden unserem eigenen Inte- 
resse zuwiderhandeln, wenn wir die Ziffer 
unserer unzufriedenen Rumănen vermehren, 
unsere Grenzen gegen Russland erweitern 
wollten. (Aus dem Leben Konig Karls von 
Rumănien II. p. 319.)*)

*) f„E cu totul absurdă.... faima lățită, că 
Austro-Ungaria ar avea poftă să anexeze Româ
nia. Am lucra in contra proprietor noastre inte
rese, dacă am voi să înmulțim cifra (numărul) Ro
mânilor noștri nemulțumiți și să estindem grani- ' 
țele noastre sp:e Rusia. (Din memoriile Regelui 
Carol al României.)

E foarte natural că contele Andrassy 
Gyula, chiar și din punct de vedere ma
ghiar, a trebuit să creeze România de azi, 
pentru-ca să nu sporească pe acei Români 
și așa prea mulți, cari incomodează cu 
prezența lor Ungaria. E foarte natural și 
aceea, că n’a putut lăsa România pe mâna 
Rusiei, pentru-ca Rusia să nu împrejmuie 
cumva ca un ine) uriaș, Ungaria. Dacă lu
ăm aceste în considerare, cred că putem 
reduce cu 99 procente acea recunoștință, 
pe care o pretinde Andrassy Gyula junior 
de la România față de Andrassy Gyula 
senior.

România are să mulțămească inde
pendența ei înainte de toate genialității și 
destoiniciei poporului român. Acestea și 
sângele vărsat la Plevna au creat Româ
nia de azi. (Adevărat! în centru, pe băn
cile naționaliste!) Monarchia noastră are 
nevoe de prietenia regatului român, prie
tenia aceasta e însă periclitată dacă d-voa
stră continuați politica actuală.

Contele Andrassy Gyula își încheie 
discursul astfel: (cetește) «Politica mea 
față de naționalități mi-o pot resuma în- 
tr’o singură propoziție: a iubi, a fi drept 
față de grosul naționalităților, dar a per- 
zecuta cu asprime implacabilă pe agitatori*.

Despre aceea cât de mult iubește po
porul, d-1 conte a d»t din nou o dovadă 
chiar acum trimițând în cercul Bogșei 600 
jandarmi și va mai trimite o miie. (Sgo- 
mot în stânga).

Cor. Brediceanu: Asta-i libertatea ma
ghiară ! (Ilaritate).

Ugron: De n’ar fi libertatea maghiară 
n’ați lătra (Sgomot. Preș. sună).

V. Vaida: Se vede însă că d-1 conte 
Andrassy Gyula tot nu prea vrea să mă- 
sure cu măsură egală poporului nostru, 
pentru-că să zicem d. e. lață de poporul 
din Hajdu BOszormdny de bună seamă nu 
se va purta așa, ca față de poporul ro
mân din cercul Bocșei. Mi-ar plăcea zău 
să văd dacă s’ar încumeta oare d-1 mi
nistru de interne (Mare sgomot în stânga) 
să trimită 600 jandarmi în HajdubOszor- 
meny (Sgomot).

In acest chip iubește deci d-nul 
conte Andrassy poporul nostru. Credeți 
oare că vorbirea d-lui ministru de interne 
tipărită pe hârtie așa de frumoasă va con
vinge pe popor, că bunăvoința guvernului 
se îndreaptă spre el? (Mișcare) Aceasta 
n’o crede nici însuși d. ministru de in
terne (Contraziceri)...

Onor. Cameră ! Fiindcă am terminat 
cu discursul d-lui ministru de interne voiu 
să vorbesc ceva de politica, care ne întâm
pină mereu din toate părțile cu acuzarea 
trădării de patrie și că suntem agitatori. 
Politica aceasta a urmărit’o și fostul gu
vern Wekerle din 1895 și anii următori. 
Dovadă numeroasele proceșe de agitație, 
ce au fost intentate numai dela 1897 în
coace, 188 procese cu pedepse laolaltă de 
44 ani și amende de 49,500 coroane. Noi 
avem însă ațâți trădători «netrebnici și 
iăr’ de suflet*,  încât puteți arunca în fie
care zi în temniță câte unul și tot mai 
rămân. (Sgomot). Oricine trebue să recu
noască, că politica aceasta a forței a dat 
faliment.

Nu mai rămâne acum alta decât pro
punerea făcută de St. Apathy în «Erd. 
Hirl.< dela Cluj, executarea acelei idei, ca 
să poftiți să puneți la cale o noapte a 
sfântului Bartolo meiiî. (Sgomot mare, con
traziceri), ori să executați ideia colegilor 

dep. Markos, Hock. (Să trăiască) : ștreang 
lor ! (Sgomot mare). Și acestea le propo- 
văduesc preoți catolici (Markos și Hock) 
în numele iubirii ; acestea poate așa le-au 
învățat în seminare.

Markos: Sunt bune pentru făcători 
de rele ! (Sgomot.)

Hock: Ce zici? Eu să fi zis? (Sgo
mot mare.)

Președintele (sună) : Rog pe d-1 depu
tat I. Markos, să nu conturbe pe vorbitor 
cu continue întreruperi.

A. Vaida: Aud, că Dv. aprobați. Și 
deoarece mereu mă întrerup și ne ofer 
ștreangul, pe care l-au propus d-nii Mar
kos, Hock, adecă să ne spânzure, deoarece 
vedem, că D-voastră aprobați această po
litică și se poate, că On. Cameră să se 
ocupe cât de curând cu vr’o moțiune de ur
gență și să o și primească, trebue să vă 
povestesc o anecdotă istorică.

S’a întâmplat în România, că marele 
bărbat de stat Cogălniceanu discuta odată 
cu un Evreu, cu un agitator al Evreilor, 
un trădător de patrie cum s’ar numi aici, 
(ilaritate) și i’a întrebat pe el Evreul, cum 
ai de gând să rezolvi chestia ovreiască 
domnule? (Cogălniceanu era pe atunci mi- 
nistru-president.) Congălniceanu, .'care de 
altfel era om foarte liberal și pe care Evreii 
îl iubeau, zise în glumă: Foarte ușor: 
vom pune la cale o noapte de Bartolomeiu, 
vă aruncăm pe toți în Dunăre, acolo aveți 
loc destul. La aceasta îi răspunse Evreul : 
D ie, eu cred că poți arunca într’o singură 
noapte jumătate ovreimea în Dunăre, ră
mâne însă cealaltă jumătate de sămânță 
și e de ajuns o noapte ca să se pună la 
ioc cei înecați în Dunăre. (Ilaritate.) Așa 
veți păți d-voastră și cu noi Românii. Ne 
este de ajuns o noapte ca să punem la loc 
ceeace ne-ați luat prin spânzurare. (Ilaritate).

Onor Cameră ! Când mă cuget la si
tuația politică de azi, îmi vin în minte 
amintiri din vremuri. Eram la țară și în 
singurătatea mea priveam jocul văpăilor 
focului din sobă și gândul meu se frământa 
cu chestiile politice, când mi-am adus 
aminte de timpul când eram copil și um
blam ia școală, în gimnaziul unitarilor din 
Cluj. Profesorul chemase pe un coleg al 
meu să reciteze «Cântecul cânilor*,  iar pe 
mine să. recitez «Cântecul lupilor*.  Și s’a 
deșteptat în mintea mea vie amintirea ace
lor zile, când m’a aplaudat publicul ma
ghiar, iar ca copil nepricepând însemnăta
tea simbolică a acestui cântec, dar pătruns 
de genialitatea, pe care a știut-o turna în- 
tr’ânsul Petdfi, am declamat «Cântecul 
lupilor*.

Și mi-a venit în minte situația poli
tică de azi. Situația d-voastră e ca situa
ția acelui coleg al meu, iar a noastră e, 
«cântecul lupilor*.  (Ilaritate) Pentrucă flă
mânzim și degerăm de frig, avem parte și 
de toată mizeria — dar suntem liberi. Nu 
ne temem de biciuri, nici nu ne temem de 
d-voastră, mei de puterea statului, nici do 
furci, ne mărturisim și propoveduim sus 
și tare convingerea noastră și avem în
credere în viitorul națiunei noastre. (Apro
bări în centru).

In ce privește faptul, că guvernul ac
tual în frunte cu d-1 ministru de interne 
e atât de încrezut, la aceasta se potrivește 
vorba Românului: «Apa trece, pietrile ră
mân*....

In ce privește însă poporul nostru, 
despre care d-1 ministru de interne a zis 
că i iubește, eu m’am dus și am întrebat 
ce zice Românul opincar, fratele meu, de- 

I spre discursul d-lui ministru de interne, și 
I acesta mi-a răspuns: Domnule, las să vor- 
i bească cât o vrea groful Andrassy, noi 
j știm una și bună: «ținem minte*.  Nu pri
mesc proiectul. (Aprobări din partea na- 
ționalișt

Desbatere w afaceri ele imunitate.
(Ședința camerei de la 4 Pebr. a. c.)

Imediat după-ce la începutul ședinței 
s’a anunțat numirea noului ministru de 
justiția Dr. Giinlher, care s’a prezentat și 
în persoană, fiind aplaudat de majoritate, 
și-a tăcut comisiunea de imunitate rapor
tul său.

Lazar Zoard. raportează în afacerea 
imunității deputatului slovac, lehlitska, care 
a fost acuzat pentru agitațiune, din cauza 
unui discurs ce l’a ținut la alegerile tre
cute dietale. lehlitska să fi zis: «Nu vă 
temeți de tâlharii de Maghiari, le vom 
sparge noi glăvățina cu toporul; dar acea
sta ar fi încă puțin, ci trebue să i tăiem 
bucăți de carne și să facem curele din 
pielea tâlharilor maghiari*.

Comisiunea propuno cassarea imuni
tății lui Iehli’tska.

Skilsak (slovac) e de părere ca să se 
primească cassarea imunității, fiind că spe- 
reaza firm că se va dovedi, că Ielflitska 
n’a putut rosti aceste cuvinte.

După acersta raportorul comisiunei 
propune extrădarea lui luriga, pentru ca 
să se esecute sentința, prin care a fost con
damnat la doi ani închisoare.

Skitsak stăruie ca imunitatea lui lu
riga să nu se casseze, fijnd-că cele ce au 
premers, condamnării lui, dovedesc că aici 
se tractează de o mare vexațiune politică.

Președ. îl chiamă la ordine, fiindcă 
acuză tribunalul unguresc că s’a condus 
la aducerea sentinței de scopuri de partid 
(Somogy: E o rușine a vorbi astfel!) Chem 
la Ordine și pe dep. Somogyi !

Skilsak apelează la partidul indepen- 
dist, care, zice, sub regimul liberal a fost 
espus unor asemeni prigoniri.

Președ. Rog pe d-1 vorbitor să rămână 
la obiect, căci de nu îi voiu lua cuvântul.

Skitsak: (cotinnuând) se roagă de noul 
ministru de justiție, ca să pledeze la locul 
competent pentru grațiarea lui lunga. Ma
joritatea să nu treacă cu vederea că aici e 
vorba de o prigonire politică a unui partid.

Preș.: Betrag cuvântul d-lui deputat 
Skitsak. .

Ssmrecsany (partidul poporal) spune, 
că Juriga a desfășurat în cercul său elec
toral o activitate ticăloasă și infamă. (Președ. 
îl chiamă la ordine pentru espresiunea ne
parlamentară). Juriga mai este acuzat și 
pentru alte șease delicte.

Gunther Anton, ministru de justiție: 
E de prima oară, că vorbesc din acest fo
toliu. (S’auzim!) Sunt dator să protestez 
în contra imputării, că tribunalele ungu
rești ar fi stat ori ar sta în serviciul vre
unei tendențe politice de partid. Deputatul 
Szkitsak a vorbit de democrație. Eu cred, 
că s’a satisfăcut îndeajuns postulatelor de
mocrației, dacă o curte cu jurați a pro
nunțat sentința asupra lui Juriga. (Viue 
aprobări). A mai zis d. deput., apostrofân- 
du-mă pe mine, că zeița Justiția să-mi lege 
ochii. Eu răspund: Zeița Justiția la Romani 
n’a fost cu ochii legați, ci numai Themis 
cea greacă e legată la ochi. Dar ochii 
Justiției au fost deschiși, și ea a ținut în

când el stă după verb: Le-am găsit cărțile. 
«Copii îl sărutară pe rând pe moșul". 
Alții din contră, nu repetă obiectul nici 
când el stă înaintea verbului; d. e. «Vite
lor se dă ca nutreț lupin tocat în paie*,  
în loc de vitelor li-se dă. O construct!une 
și mai nesuferită, întrebuințată mai ales 
în statul oficial, este punerea subiectului 
în acuzativ în loc de nominativ: Pe loan 
fu ales deputat,\n loc de loan fii ales de
putat.

Pentru conjugarea pasivă avem două 
forme: una pronominală, eu mă laud (de 
cătră alții) și alta participială, eu sunt lău
dat. Cea pronominală se întrebuințează mai 
mult în pers, a 3, când nu se poate con
funda cu forma reflesivă; d. e. grâul se 
vinde scump-, se vede soarele răsărind-, sau 
fără subiect, ca unipersonală : s’a scrismull: 
s’a vorbit frumos. Foarte rău sună însă 
această formă luată ca personală, cu un 
anume subiect, când se poate confunda cu 
forma reflesivă, d. e. el s’a plătit pentru 
ce a lucrat-, în loc do el a. fost plătit pen
tru ce a lucrat. Uneori această formă dă 

construcțiunei un înțeles contrar celui in
tenționat de autor, ca d. e. în următoarea 
proposițiune: >S’a vorbit frumos de insti
tutorul Dimilrescula conferința didactică^) 
Autorul probabil a voit să zică, că insti
tutorul d. e. a vorbit frumos, iar nu că s’a 
vorbit despre el. cum se înțelege din con- 
strucțiunea d-sale.

3. Le x i c a le.
Mi se urîse în școală îndreptând în 

temele elevilor lorme ca abundent, abun
dență sau abundințu, complect, în loc de 
abundant, complet sau mai bine îmbelșu
gat, deplin-, asemenea, consolare, convul- 
siune, în loc de mângâiere, spasm, și alte 
neologisme netrebuitoare, și unele schimo- 
site ca juslițiune, în loc de justiție, sau 
mai bine dreptate. Pentrucă, după o regulă 
foarte bună, stabilită pentru limba noastră 
literară de părintele criticei românești, în 
studiul său «In contra neologismelor*,  nu
mai pentru ideile și pentru nuanțele nuoi

') „Neamul românesc11 de la 21 Dec. IS'06. 

de idei, intrate prin cultură în viața noa
stră intelectuală și pentru cari, prin ur
mare, nu se află cuvinte în graiul popo- 

I riilui nostru, numai pentru asemeni idei 
se primesc în limba literară cuvinte din 
alte limbi, mai ales din latina și elina, de 
tinde se împrumută .terminologia știenți- 
fică în toate limbile culte- Cu toate ace
stea, tocmai glosariul ortografic al Acade
miei începe cu »abonden.l, a, consola, con- 
vulsiunec, «a corija*  în loc de a îndrepta, 
^extensiune*  in loc de întindere.

Mai înainte se păcătuia prin neologi- 
zarea și mai prin latinizarea fără rost a 
limbei; generațiunea mai tinară a trecut 
la estremul opus. De unde mai înainte se 
zicea și se scria popul, bel, resbel, benesi- 
cere, în loc de popor, răsboiu, binecuvân
tare-, tinerii de azi au început să scrie 
norod, slavă, proslăvesc, veleat, aidoma, 
ho/ma, și alte slavonisme și archaisme, din 
cari unole nici nu se mai înțeleg astăzi, și 
cu atât mai puțin se găsesc în graiul popo
rului, pe care pretind a-1 reprezenta acești 
reformatori și a da o nouă direcțiune lim

bei și iiteraturei noastre. Vorba norod, pro- 
I nunțată nărod, are în popor înțelesul de 
prost sau hăbăuc. Mi-aduc aminte, că în 
1905, Ia adunarea >Asociațiunei*  din Si- 
biiu, când d. Josif Vulcan. într’o conferință i literară combatea cu mult temeiu tendința I
esagerată de slavizare și archaizare a lim- 

j bei, a fost desaprobat de cătră tinerii adu
nați în jurul unui astfel de pretins refor
mator. Acești tineri ar trebui să caute în 
cultivarea limbei cu mai multă chibzuință 
calea cea adevărată, care nit poate nici ne- 
ologizarea, dar nici slavizarea și archaiza- 
rea fără trebuință. Pe calea apucată, cu 
cele mai burio intențiuni ei pun «adevărul 
supt*)  oboroc*,  cum zice un fruntaș al lor, 
și merg alăturea cu adevărata limbă ro
mânească.

M. Strajan. 
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lână cumpăna și sabia. Și asigur pe d. 
epatat, că și ochii acelei Justiție, pe care 
i am norocire să o reprezentez, vor fi 
eschiși: cu iubire cătră Slovaci, pe care 
a amintit, cu iubire cătră fiecare cetățean 

țarii, dar pe agitatori îi va vedea. (Vine 
olauze și Eljen!)

După aceea se primește propunerea 
mrisiunei de a i-se cassa imunitatea lui 
iriga. *

In ședința de Marți a dietei a luat 
ivântul la desbaterea proiectului contin- 
mtului de recruți și dep. Okolicsanyi, 
ezentând între aplauzele camerei urmă- 
area propunere: »Camerasă îndrume pe 
inistrul de honvezi, că să prezente an 
> an dietei un raport despre rezultatul 
strucției maghiare și despre învățarea 
nbei maghiare în școalele reale și de 
deți, aflătoare pe teritoriul Ungariei. In 
est raport să se scoată îndeosebi la 
jală, câți dintre elevii nemaghiari posed 
rfect limba maghiară.*

Proprietar : Dr. Aurei Mureșlanu 
Redactor respons. interim.: Victor Braniscc.

ws monstru pentru 
alegerea dela Ugra.

(lUport special al „Gaz. Trans.'1)

Oradea-mare, 5 Faur n.
Ministrul de interne ungar, contele 

idrassy a declarat sus și tare, că numai 
«-agitatori*  vrea să-i prăpădească fără 

lă; față de poporul însuși se va purta 
ă cu iubire și cruțare.

Despre aceea cât de mult contrastează 
•asta declarație cu realitatea și cât de 
finceră ba perfidă a fost, ne dă o do- 
lă înfricoșat de eclatantă procesul mon- 
u intentat contra a 41 Români din cer- 

Ugrei do cătră procurorul din Oradea 
re.

Precum se știe, rezultatul alegerilor 
tale de astă-primăvară în Bihor a fost 
itru Români cât se poate de rușinos, 
i cele patru cercuri românești ale Bi- 
ului nu numai că n’a reușit niciunde- 
at național, dar candidații naționali 
te abia au întrunit câteva voturi față 
maioritatea exorbitantă a candidaților 
gbiarl aleși, parte în urma penibilei si- 
ții au aflat de bine să se retragă, de- 
ece au văzut, că acțiunea lor n’are șansă 
loc si poate să se termine numai cu 
™j.’ I

Nu voim a discuta aicî întru cât a 
tribuit la acoasta becișnicia unei părți 
iteligenței române din Bihor și machi- 
iunile netrebnice a le unor aventurieri po- 
;i bihorenî, pe urmă trădările josnice 
unor mizerabili. Notăm numai atâta, 
i-1 Dr. Demetrin Bascii, prevăzând re- 
atul sus amintit în cercurile românești, 
autat să salveze cel puțin cât era po- 
I: onoarea națională, și deci cu vre-o 
'u zile înainte de terminuj alegerilor, a 
nit candidatura cu program național 
iercul Ugrei

Acest pas al d lui Dr. D. Lascu se 
sidera ia timpul său de o întreprindere 
tă de ori-ce seriositate și de-o nebu- 
chiar, fiind-că cercul Ugrei a figurat 
(eauna ca moșia și cetatea inexpugna- 
a faimosului Stefan Tisza, ear puținii 

iâni din cerc (30% față de 70% Ma- 
irl 1) copleșiți de Maghiari, unici în fe- 
or de încarnați, se presentau incapabili 
iri ce acțiune de dai Doamne.

Au fost însă destule și cale patru 
pentru a-i face de' iniheiună pe11 oMch 

Iii, cari din motive netrebnice au cîfiiftfC 
idărrr.ceaseă candidatura' lui Dr. Lasctr 
ercurile românești (Le-a și succbs a- 
tn. — Red); deoarece s’a- dovedit, cal 
t om se bucură de o treedre și de uîi 
ect înaintea poporului, de care pâri’ 
na nu-i venea nimănui nici să viseze, 
jfe; aceasta drbpt rdzh'lfa'tdf eifer'gibei 
î plină do abnegațiune și sinceritate, 

duce d 1 Dr. V. Lascu pentru deștep-
i Bihorului deja de pe timpul, când 
îhcă așa zicând pe băncile școalei.
Bine e cunoscută aceasta luptă și po- 

lui. caro sub conducerea d-lui Dr. D. 
u fu gata să lupte pe viață pe moarte.
ii Români din cercul Ugrei se înșirară 
steagul național cu atâta însuflețire 
i atâta bărbăț'e, încât au pus în re-

mai vârtos pe Maghiari, cari se te- 
l mult de învingerea candidatului na- 
., și cărora au trebuit să le vină in- 
itor câțl-va trădători — între cari 
•popul român al cercului — cs d-nul 
i să rămână în minoritate cu 47 vo-

Peste măsură i-a încremenit actul de 
;ra pe cei dela putere, cari în urmă 
propus să stârpească cu desăvârșire 

ul nobil al bravilor Români din a est! 
nu cumva pilda lor măreață să fie! 
tă și de ceilalți bihortnl. '

Dar dușmanii nu vor numai să-i ni
micească, ci vor sa-șlși răzbune, coea ce-i 
arată cu totul lip- sițî de nobleță inimei. 
Drept dovadă a țintei lor de răzbunare e 
procesul monstru intentat contra urmă
torilor Români din cercul Ugrei :

1) Alexandru Gramma, protopop gr. 
cat. în comuna Giriș (de prezent în Făr- 
cașa corn. Sătmar). 2) George Botoș. 3) 
Mihaiu Luncan. 4) Petru Pelle. 5) Petru D. 
Raț. 6) Petru Șuteu. 7) George Pop. 8) 
Toma Liț. 9) Vasile Tirbea. 10) loan Șu
teu. 11) George Morna. 12) Antonie Torja. 
13) Iosif Pelle. 14) Todor Firez. 15) Petru 
T panuț. 16) Simeon Plugar. 17) George 
Olar. 18) loan Tipanuț. 19) Alexandru 
Olar. 20) Todor Babău. 21) Petru Naghiu. 
22) Petru Sav. 23) Todor Sav. 24) Deme- 
triu Fărcuța. 25) Simeon Liț. 26) Nicolae 
Criste. 27) Ioan Bărnuț. 28) Alexandru Pop. 
29) loan Bonaț. 30) loan Bihorean. 31) Ni
colae Blaga. 32) Gavril Blaga. 33) Nicolae 
Liț. 34) Todor Pelle. 35) Todor Plugar. 36) 
loan Naghiu. 37) Elia Naghiu. 38) Deme- 
triu Naghiu. 39) Todor Negru. 40) Todor 
Naghiu. 41) Vasile Naghiu.

Bine notând acuza e bazată pe §-ul 
176 din codul penal, care dictează pedeapsă 
pănă la trei ani temniță grea. Incontesta
bil, că avem să ne așteptăm la un act ce 
va întrece pe cel dela Rozenberg sau dela 
Pojon, deoarece condamn ații din aceste lo
curi, Juriga, Hlinca și soții lor, au fost în
vredniciți cel puțin de favorul să-și poată 
împlini osânda în temnița de stat, pănă 
când în cazul prezent e vorba de temniță 
ordinară, deci de un expedient mult mai 
potrivit pentru terorizarea acestor țărani 
români cinstiți.

Va fi poate superflu să accentuez, 
că toată acuza geme de întortochieri și 
mistificați!, ceea-ce rezultă din împrejurarea, 
că procurorul se plânge de un terorizm 
ne mai pomenit, ce l’ar fi săvârș't incrimi- 
nații față de alegătorii 48-iști, pe câtă 
vreme astfel stă treaba, că tocmai 48-ișfii 
au fost cari se pregătiseră pentru a coraile 
față de alegătorii români unele banditizme 
mult, mai grozave, ea cei9 dela Șomcuta 
mare și dela Cehul Silvaniei.

Și-au dat însă da oameni, deoarece 
alegătorii d lui Dr. Lascu au pornit la 
luptă, deciși să deie piept cu orice fel de 
forță, ce i-ar întâmpina, deoareco convinși 
despre onestitatea și sfințenia acțiunei lor, 
nu-și puteau explica, cum să fie posibil să 
li-se pună piedeci nedemne, ba să fie te
rorizați chiar. Și fiindcă totuși era să se 
întâmple astfel, justa indignare li-s’a trans
format într’o furie grozavă, intr’atâta, de 
au fost destule câteva minute pentru-ca 
să fie risipiți cu desăvârșire o grămadă de 
48-iști neaoși, cari i-au fost întâmpinat 
înaintea Ugrei cu scopul de a-i împiedeca 
să se prezenteze la urnă.

Deja până acum bieții oameni au în
durat multe maltratări. Cu evaziunea in
vestigației au fost ținuți în Oradea-mare 
peste o săptămână pe timpul secerișului, 
când o zi de lucru valorează pentru bieții 
plugari atât de mult. . .

Iar dacă vom lua în considerare, că 
pertractarea procesului — când se vor 
asculta și vre-o 60—70 de martori — va 
dura cel puțin 7—8 zile, dar între împre
jurări normale e posibil să dureze două 
săptămâni, ori și mai mult, ne putem în
chipui, cu câtă jertfă e împreunată acțiu
nea lor. Asigurăm însă obștea românească, 
că acuzații vor dovedi și la pertractarea 
finală, ce se va începe la 19 Februarie n., 
tot aceeași demnitate și bărbăție, ce au 
dovedit-o în ziua alegerii, când nici foco- 

, șuri le și topoarele 48-ișt.ilor, nici sulițele 
gendarmilor n'au fost în stare să-i intimi- 

■dfe^e.... Vor convinge și pe procuror, 
ctHĂcă rău calcul și-a făcut, deoarece pri
gonirea pusă Ia cale de dânsul, nu va pro
duce demoralizarea poporului român din 
BiEor, ci din contra, va promova deștep
tarea lui.

Corespondentul.

ȘTIRILE ZILEI.
— 24 Ianuarie v.

Societatea »Carpații< își serbează azi 
în 24 Ianuarie st. v. aniversarea de 25 de 
ani dela înființarea ei. Aseară după în
cheierea foii am primit, dela București în- 
sciințarea despre aceasta serbare în care 
se zice : »In ziua de 24 Ianuarie sa împli
nește un pătrar de veac de când o mână 
de apostoli ai românismului, însuflețiți de 
sfânta cauză a Neamului Nostru, au luat 
frumoasa și laudabila inițiativă de a se 
strânge sub cutele steagului Societății 
tCarpațiit. Ziua de 24 Ianuarie este dar 
pentru noi o zi măreață și înălțătoare, 
pentru că ea ne aduce aminte numele a- 
celor harnici pioneri, cari au luat inițiativa 
înfiintârei acestei Societăți, pentru că ea 
ne arată peripețiile, prin care am trecut și 

rezultatele la care am ajuns după 25 de 
ani de muncă stăruitoare. Socotim, priti 
urmare, că după atâția ani de amintiri 
frumoase și de muncă cinstită și demnă, 
închinată pe altarul cauzei românizmului, 
se cuvine să sărbătorim ziua de 24 Ia
nuarie și să o glorificăm din inimă, pentru 
ca ea să fie un îndemn pentru urmașii 
noștri în împlinirea datoriilor și atingerea 
idealului pe care cu toții trebue să-l avem*.

Iată și programul serbării: 1. La 
orele 10 dim. oficiarea serviciului divin în 
sfânta biserică Brezoianu. 2. Fotografierea 
în grup. 3. O mică gustare. 4. Masă la 
orele 9 seara, care va avea loc la restau
rantul Enescu.

Urăm societății »Carpații*,să  serbeze 
tot crescând și prosperând, și aniversarea 
a 50 a a existenței sale și alte multe 
după ea!

Dela reuniunea rom. de cântări din BrașOV- La repetiția de eri a reuniunei 
de cântări s’a decis ca deocamdată să se 
țină repetiții separat cu damele și cu d-nii. 
Daniele vor avea repetiție în fle-care Vi
neri seara la orele 6, iar d-nii Marți seara 
la aceiași oară.

Ziua de 24 Ianuarie în București. Ziua 
de 24 Ianuarie aniversarea unirei princi
patelor se serbează de cătră Liga cultu
rală în București ia 9 oare seara în Ate
neul Român. Cu aceasta ocaziune d-1 
Barbu Delavrancea va ține o conferență, 
după care orchestra ministerului instruc- 
tiunei publice va da un concert.

Transferare. Ministrul de interne a 
transferat pe căpitanul poliției de graniță, 
d-1 Dr. Gustav Venter de Cianad, la Ungvar.

Chestia universității bulgare. Din Sofia 
se anunță că măsurile severe luate de gu
vernul bulgar — față de profesorii și stu
denții universitari în urma cunoscutelor 
evenimente — încep a-și arăta efectele, 
îndepărtarea din Capitală a tuturor stu
denților, cari nu sunt din Sofia și în ca- 
zarmarea dezertorilor în legătură cu se- 
verile măsuri polițienești contra turbură
torilor au cam răcit entuziasmul înlătu
rând pericolul a ncmi demonstrații și ex
cese. După cum se anunță din cercurile 
guvernamentale, dispozițiile față de uni
versitate nu vor fi menținute mult timp, 
ci ridicate imediat după ce-și vor fi îm
plinit >scopul*.  Guvernul speră că va putea 
redeschide universitățile lâ începutul lunci 
Martie, el va îngriji însă să excludă mai 
întâi elementele socialiste dintre profesori. 
Studenții vor trebui să se supue formali
tăților unei nouă înscrieri.

Mare incendiu în Londra. Din Londra 
se anunță, că alaltăeri a isbucnit acolo un 
mare foc. 6 edificii cu mai multe etaje au 
ars pănă la pământ. Pagubele se urcă la 
3 milioane cor.

Nou! procuror al armatei din Peters
burg. In locul generalului asasinat Pavlov 
a fost numit procuror superior al armatei 
și șeful administrației superioare a tribu
nalelor militare actualul președinte al tri 
banalului militar din Petersburg, locote
nent generalul G. Nilke. Nilke a fost odată 
procuror militar în Odesa și trece drept 
om cu totul sever.

Faimoasa bar. Schoenberger a părăsit 
alaltăeri Budapesta măchnită și amărâtă de 
măsurile polițienești ce s’au luat în contra 
ei din partea acelor cercuri, cărora le-a 
făcut in trecut atâtea servicii importante. 
A plecat, dar nu se știe deocamdată 
unde. Anturajului a comunicat, că se va 
stabili sau în Germania san în Paris,'sau 
va trece oceanul luând drumul spre Ame
rica. Când va ajunge ia puțină liniște, va 
scrie o broșură în care va face destăinuiri 
sensâționale asupra prietinilor ei de odi
nioară...

Condamnarea unui ucigaș minor. Din 
București ni-se scrie cu data ’de eri: într’o 
corespondență din vara trecută v’ani des 
cris pe larg o crimă săvârșită la marginea 
capitalei. In luna Iunie, adecă individul' 
Alexandru Negau, în vârstă de 19 ani, a 
asasinat pe amanta sa Anica l’ricu. servi
toare iâ grădina tatălui său. După’săvâr
șirea crimei, Negru a aruncat cadavrul în 
Dâmboviță. care u fost, găsit de poliție, 
lângă comuna TânganuL

Negru, fiind minor) a fost dat în ju-1 
decata tribunalului, care f’a condamnat la 
12 ani închisoare. Eri secția I a Curții de 
apei a respins recursul lui Negru, menți
nând sentința tribunalului. C.

Testamentul unui pustnic. Din Paris 
se aduce știrea, că alaltăeri a încetat din 
viață sgârcitul milionar Poziris, care în 
toată viața sa a trăit ca un pustnic re
tras din viața socială — ocupându-se es- 
clusiv cu speculații comerciale. Acest-pust- 
nic încă înairtte de moarte a dispus prin! 

testament de averea sa de 25 milioane 
franci, pe care a Jăsat’o institutului anti- 
rabic Pasteur. Cu esecutarea testamentului 
donatorul a însărcinat pe președintele re- 
publicei franceze.

Pentru Gimnaziul din Brad.
Tinerimea universitară română, din 

Cluj învită la Concertul pe care-1 aranjază 
sub patronajul Domnilor Alexandru Mo- 
csonyi, Iosif Șterca Șuluțiu, George Pop 
de Băsești, Dr. Teodor Mihali, Dr. Alexandru 
Vajda, Dr. Ștefan C. Pop, Dr. Iuliu Maniu 
și Dr. Aur. Vlad cu concursul Doamnei 
Luciei Cosma și al Domnișoarelor Valeria 
Papp, Virginia Gall și Getta Hodoșiu în 
favorul Gimnaziului din Brad, Duminecă 
în 3 Martie st. n. 1907 în »Redută«. Prețul 
de întrare: De persoană 4 cor., de familie 
10 cor. începutul la 8 oare seara. Supra- 
solvirile se primesc cu mulțămită și se vor 
publica. Adresa cassarului: Remus Furdui, 
Kolozsvâr, Ferencz J6zsef-ut 59.

Comitetul aranjator este pus sub pre- 
sidenția de onoare a d-lui Dr. Amos Frâncu 
și constă dintr’un comitet extern, din care 
fac parte 53 membri și dintr’un comitet 
intern (președinte d-1 Voicu Nițescu) format 
de 20 tineri români clujeni.

După Concert urmează dans, în pauză 
se joacă »Călușeru.l*.

Comitetul aranjator ne roagă să pu
blicăm și următoarea » Chemare*  :

Un gând sfânt, un gând care frământă 
mințile tuturor Românilor de bine ne-a 
îndemnat, să punem la cale acest Concert 
și să-i dăm ființă: Completarea gimnuzmlui 
din Brad. Suntem tineri și tinerețea noa
stră se nutrește din ideale. Suntem ener
gici și voim, iar voința noastră tinde, se 
luptă să se facă trup. ’

Arma noastră ni-e cultura, lumina 
și cu ea vrem, să cucerim pe ai noștri, s„’ 
depărtăm întunerecul din colibă și să îna 
frângem pe dușmani. Culturii îi trebu 
temple, temple de lumină, în care să creasce 
și să pregătească apostoli, cari s’alerga 
apoi în mijlocul poporului — care i-a dae 
naștere — pentru a-1 lumina și a-1 încălz^ 
cu făclia mintii.

Neamul românesc din Transilvania și 
Ungaria are câteva temple do lumină, dai 
acestea sunt prea puține, pentru a puter 
crește destui luminători, cari șă lumineza 
și să învețe cu legea, noastră. De aceee 
avem datorie sfântă să zidim cât mai multa 
școW românești, în care dascăl român se 
grăiască cu elev român și împreună să 
păstreze sfintele noastre comori: limbai, 
dolinele și legea românească. Avem patru, 
licee complete — unul bolnav de cap — 
ș’acum vrem să mai zidim unul, vrem să 
completăm gimnaziul din Brad, singurul 
popas al culturii românești în războinica 
tară a Zarandului.

Venitul Concertului nostru va fi dăruit 
întreg acestui gimnaziu. Drept-aceea che
marea noastră se îndreaptă cătră toți Ro
mânii de bine, cătră toți acei bărbați cu 
suflet de argint, cari voiesc și se luptă 
pentru binele nostru și fac jertfe de aur 
pentru cultivarea neamului românesc.

Veniți toți la Cluj, în acest cilia dusa- 
de odinioară, împrejmuit de Români, ascul
tați cântările dragi românești și folosiți 
prilejul de a jertfi obolul Vostru pentru 
cultura românească, care va păstra nemu
rirea Voastră și viața viitorului neam ro
mânesc.

La revedere!

ULTIME STÎJU.
Berlin. 6 Februarie. Se cunoaște acum 

definitiv resultatu! alegerilor pentru Reichs
tag'. Socialiștii an perdu! cu totul 36 man
date. Lin 79 câți au fost în sesiunea tre
cută au fost aleși de astădată numai 43. 
După publicarea rezultatului mai multe mii 
de oameni au făcut ovațiuni în fața pala
tului imperial. Împăratul Wilhelm a eșit 
pe balcon șl a adresat mulțimei un dis
curs, exprimându-și convingerea, că popo
rul german e decis a înainta pe calea cq 
și-a ales o.

St fia, 6 Februarie. Ziarul țaiicovist 
»Den« este de o vehemență extraordinară 
fâță de guvern. El atacă'întregul partid 
și amenință pe primul-ministru cu soarta 
ce a avut-o ministrul Stambulov. Redac
torul zitfrttlui >Den*  care a scris articolele 
a fost închis, și cu toată garanția de 
2.000 lei, depusă pentru liberare, el na 
fost încă pus în libertate.
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„BUNA“, însoțire de credit și de depuneri în Feleacul-Săsesc.

✓

Convocare.
Domnii membrii ai însoțirii de credit și depuneri »BUNA«, se invită conform §. 33 din statute la

a Z-a adunare generală ordinară,
care se va ținea în Feleacul-Săsesc la 25 Februarie st. n. a. c. la 10 oare înainte de amiazi în sediul însoțirei, pe 
lângă următorul

F H O O- :

1. Raportul direcțiunii și comitetului de inspecțiune.
2. Decisiune asupra corupturilor anuale și asupra împărțirii profitului curat, precum și darea absolutorului.
3. Alegerea alor 3 membrii în direcțiune conform §. 27 din statutele însoțirii.
4. 'Alegerea comitetului de inspecțiune conform §. 32 din statutele însoțirei.
5. Esmiterea a 2 membrii pentru verificarea, procesului verbal al acestei adunări.
6. Eventuale propuneri.

Din ședința Direcțiunii »BUNA«, însoțire de credit și depuneri, ținută în Feleacul-Săsesc la 26 Ian. 1907. 

direcțiunea.

Contul Bilanțului cu 31 Decembre 1906, — ^erleg szămla 1906 deczember ho 31-en.

A C T I V A — V AjG Y O N : Cor. fii. PASIVA — TEHER: Cor. fii.

1. Cassa în numărar — Pdnztâri kdszlet ....
2. Cambii de bancă — Bank-vâltdk.......................
3. împrumute pe oblig. — Kdtv.-KdlcsOn ....

189
17602

160

30 1. Părți fundamentale solvite — Befizetett uzlet-
reszek ........................................................

2. Depuneri: — Betetek :
fl) de ale fond, de rezervă — Tartaldk alap .
b) de ale fond, cultural — Miivelodesi alap
c) de ale privaților — Magân-betdtek . . .

3. Reescompt — Viszleszâmitolâs............................
4. Interese transitoare — Atmeneti kamatok . .
5. Profit curat — Tiszta nyereseg.......................

4120

1212
70 

5312 
5800

211
1224

63
88
40

39

1
17951 30 17951 [30

Contul Profite și Perderi. — Nyereseg- es veszteseg szâmla.

EȘITE — KIADĂS : Cor. fii. I N T R A T E — B E V E T E L : Cor. III.

1. Interese la reescompt — Viszleszâmitolâs utân
kamatok...................................................

2. Interese capitalizate la depuneri — Td'kdsitett
takarek betdti kamatok............................

3. Interese la depun, ridicate — Felvett takarek
beteti kamatok..........................................

4. Contribuțiuni erariale și comunale — Allami es
kdzsdgi add ...............................................

5. Contribuțiuni la interese de pepuneri capitalisate
— Tokdsitett takar. betdti kamat. utâni add

6. Chirie — Hâzbdr...................................................
7. Spese diverse — Kiilonfele kiadâsok ....
8. Profit curat — Tiszta nyeresdg.......................

440

214

1

235

17
24

119
1224

J-!

tis

74

30

03
39

1. Interese la oblig, și cambii de bancă escomptate
— Kamatok a kdtvenyek es leszâmitott 
bankvăltok utân.....................................

2. Interese de întârziere — Kdsedelmi kamatok •
3. Proviziuni — Jutalekok.....................................
4. Taxe de înscriere și diverse — Beiratâsi dijak

ds kiilbnfeldk . . . .'............................

1553
108
381

233

37
84
3-1

83

2276 38 • 2276 38

Feleacul-Săsesc, la 31 Decembre 1906. Szâszfellak, 1906 deczember hă 31-en.
Ștefan Todoran m. p., Michaii Baciu m. p.,

președinte. cassar.
ZDixeoțivinea — igazg'atosâg:

loan Mat he m. p., loan Morariu m. p., Aure! Hatoș m. p , Simion Moldovan m. p., Dimitrie idercan m. p., Batint Ștefan m. p., 
S’a revăzut și aflat în conzonanță cu cărțile duse în ordine deplină.
Feleacul-Săsesc, ia 26 Ianuarie 1907. Szâszfellak, 107 lanuar 26-ăn.

Comitetul de revisiur_e: — -A. feliug-yel© ‘bizottsag: 
Augustin Cheresteș m. p. loan Botean in. p. Elie Gordon m. p.

Proiectul Diirecțiunei
pentru distribuirea profitului curat de 1224 cor. 39 fii.
1. Dividendă 5% după capitalul vărsat .... Cor. 19815
2. Fondului de rezervă 30 %...................................... » 307’20
3. Direcțiunei remunerație 20 %................................. » 168’—
4. Comitetului de inspecțiune 10 %............................ » 72;—
5. Președintelui remunerațiune 15%.......................... » 210'—
6. Cassarului remunerație 15%............................. » 210’
7. Pentru scopuri culturale 2%............................. » 21’—
8. Servitorului.............................................................. » 10’ —
5. La dispunerea adunării generale........................... » 28’04

Suma Cor. 1224’39

Numărul membrilor cu finea anului 1905 a fost 174 cu 223 
cuote.

In decursul anului 1906 au mai intrat 16 cu 25 cuote, în 
total 190 cu 248 cuote.

Din aceștia îu decursul anului au repășit cu 26 cu cuote.
Prin urmare cu finea anului 1906 au rămas 164 cu 206 

cuote ă 20 coroane cuota.
Direcțiunea.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Lecțiuni de Pian 
cu teorie perfectă, precum și lee- 
țiuni în limba francesâ predă o 
Domnișoară română cu condiții foarte 
avantagioase. Informații se pot lua. 
dela Administrațiunea „Gazetei*.

din strada Prundului (Angergasse) 
Nr. 0. 53, prot. fund. Brașov Nr. 
3567 A | 4540 Top. (proprietate 
a d-lui Romul E. Petric și a mino- 
renelor sale surori).

Reflectanții să se adreseze cu 
ofertele lor, verbale sau înscris, că— 
tră d-1 Dr. N. Vecerdea, dirigen- 
tul Filialei „Albina" din Brașov.

B» Jamba
■verita/bil cel maA 
= C@gaa© -----------
verii«bil franțuzesc și unguresc. 
ȚÎK Malaga și Sherry. 
Esențe ie Rum si Licher* »
9H°/0 spirt, de vm. Diferite sorturi de 
CE&i recomandă.

C. H. NEtTSTÂDTER,

Erasov, Strada ?orți Hr 15

Cc etata aveți?
il

Fata D-vostră
Dacă doriți ;1 v6 conserva 
fata tîniiril întrebuințați 
Pudra Actina tie Cologne, 
o novitate pe temei scien
tific, peut.ru conservarea 
și înfrumsețarea teintului 
•es oare astupă porii și

produce sgrăbunțe. ACTINA are efect, admi
rabil asupra ne '.urețcnei teintuL.i, feței galbine, 
sgrăbanțosei, pistruii etc. A se aplica cu o bu
cățică de piei» <ie caprioră albă, sau cu o basma 
de batist. Pudră actina neparfumată iu cutii sau 
pnngulițe. Economie mare la Pudră în urma 
pacbetărei (legal apăr. Mijloc prob t pentru 
îngrijirea copiilor, îngrijirea picere’or. Depărtează 
oii ce miros de sudoa r-. — O idăccre după bac 
și ras R< comandată de medici Prețui Li cutii 
parf. Cor. 2, nepivf Cor 1-50, în pungulițe 
Bl) b. In t.irma-nile E t. Kugler, I’’r. Kelemen. 
G. 0b rr Eu gros la: G. & R. Fri’z, Wien și 
A Not.seli & C. Wien.

La Fleur Anti nicotîn
” ■ " I'—'...................................... ..
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini hi mu ii ii iiiinitiinmTnrK

i uuun ue ctyarele 
„Antînicotin" 

in cutii de țigarete.

o1—

(

T u s ă!
Giti»' n i tnyrijespH d»i 
timă pecătiiesoe contra s..
C a r a hi cile

<le piept 
alo lui Kaiser 

cu 3 bradt 
probate de medici și reco
mandate contra tusei. rA- 
crdvi, gut ui aiului. 4 >12 te. 
ctinoseințe dovedesc efec
tul uiiunnut al acestei rn«- 
dminî. — db pachet costa 20 ;i40 
filări și șe uliii la furumciile: în 
Brașov Hulit, E. Kitț/ler, Fritl. 
Jek.lius, Finit: Ifelleuien. Jnlfnn 
Ifornutut. //. I'. Oberi. II”, if bin, 
Frietl Sleittter. En<t. XnuUiuIler.

peut.ru

