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Un articol și o convorbire.
„...Vrem să știm, ce politică do

rește să facă guvernul față cu na
ționalitățile. Persecuțiunea în sine, ori 
cât de legală ar părea,... încă nu este 
politică... Ațâțarea poporului prin ne
contenite agitațiuni a fost de sigur 
autorul intelectual al tristului eveni
ment dela Cernova, dar nu se poate 
admite, că țărauii de acolo au pri
ceput aluziile mascate și asemănările 
încurcate din foile slovace așa de 
bine, ca să se îndese înaintea puștilor, 
spre a fi culcați la pământ de gloan
țele lor... Răul zace mai afund și 
trebue să fie căutat la rădăcina lui, 
dacă voim să I lecuim. Politica gene
rală a Ungariei trebue să-și revină 
temeinic și să se schimbe. Pe cără
rile bătucite ale frazei și pe urmele 
drumului neadevărului interior, ajun
gem deadreptul la pieire..."

Cuvintele acestea le cităm din- 
tr’un articol al ziarului „Pester Lloyd“, 
care se ocupă de măcelul dela Cer
nova și de răsunetul ce l’a avut în 
parlamentele dela Budapesta și din 
Viena. Ar fi o greșală a crede că 
aceasta foaie a devenit de-odată amica 
cauzei asupriților. E departe de acea
sta, dar trebue să recunoaștem că 
și-a părăsit limbagiul răutăcios și ve
hement de odinioară, pentru a-și îm
brăca cugetările într’o formă mai con
ciliantă. Și îndemnul la aceasta de 
sigur nu i l’a dat convingerea despre 
dreptatea cauzei naționalităților, ci 
pofta și interesul ce-1 are, de a cri
tica politica’guvernului coaliției în ge
neral ; a-o critica însă nu fără a da 
a se cunoasce, că o consideră rea și 
inferioară față cu politica, ce a pur- 
tat’o partidul liberal, cănd „Pester 
Lloyd“ era organul celor dela putere.

Merită totuși a fi remarcate rân
durile ce le-am citat mai sus, pre
cum și concluziunea, ce o tace nu
mita foaie scriind : „Sunt și alte mij
loace", (decât cele ale puterii) „spre 
a izola pe agitatorii profesionali de 
massele poporațiunei nemaghiare. Ace
stea sunt bunurile moravuri ale cul- 
turei, sunt binecuvântările statului de 
drept, este cruțarea acelor sentimente, 
cari sunt înăscute omului care se află 
pe o treaptă mai [inferioară de cul
tură. Eri a zis ministrul de comerciu 
prusian într’o adunare a industria
șilor, că cuvântul: „voim să fim domni 
în casa noastră", a stricat mai mult 
în opiniunea publică, decât multe zile 
amare. Și el, ministrul unui stat în 
care frânele guvernului se țin cu 
mână tare, a adaus: „voim să fim 
camarazii lucrătorilor nostri“. Da, noi 
Ungurii voim să fim camarazii tutu
ror compatrioților noștri, orîce limbă 
ar vorbi ei. Aceasta a fost și politica 
lui Deak..."

„întoarcerea la aceasta politică 
trebue să se săvârșească tocmai așa 
cum își face acum din nou mersul 
victorios în învoielile economice cu 
Austria. Atunci vom avea și noi ia
răși amici în lume, cari ne pricep, 
fîind-că ne înțeleg.“

Este interesant,că dorința de a 
avea amici, de cari să fie pricepuți și 
înțeleși, n’o au numai criticii din ta

băra partidului liberal căzut, ci ea s’a 
manifestat în aceeași zi, în care s’au 
scris cuvintele de mai sus, și în ta
băra celor dela guvern.

Tot „Pester Lloyd“ înregistrează 
în foaia sa de sară, o convorbire ce 
a avut loc în culoarele camerei între 
Gabriel Ugron și deputatul Beiușului 
dr. Vasile Lucaciu. Acesta din urmă 
s’a presentat lui UgroD, cu care po
lemizase în vorbirea sa din ziua pre
mergătoare, și Ugron a început a 
vorbi despre chestiunea naționalită
ților. Lucaciu să-1 fi asigurat repețit, 
că naționalitățile doresc serios o în- 
țelegre. Atunci Ugron și-a exprimat 
părerea în senzul cum a vorbit odată 
contele Ștefan Tisza, că Ungurii și Ro
mânii sunt avizați a încheia alianță. 
In ce privește legea naționalităților 
crede, că aceasta se va putea exe
cuta numai atunci când Ungaria va 
dobândi limba de comandă maghiară. 
— încolo crede că tendințele pan- 
slaviste și pangerrnane trebue să a- 
propie pe Unguri de Români, că Un
garia are interesul cel mai mare de 
a apăra independența României, că 
deci înțelegerea cu Românii va veni, 
căci trebue să vină.

Lucaciu să fi dat semne de apro
bare asigurând din nou, că Românii 
voiesc pacea și accentuând, că „tot ce 
a zis Ugron este așazicând dogma 
politică a Românilor", că șid-1 Dimi- 
trie Sturdza s’a pus într’una din vor
birile, sale pe această bază.

Aceasta convorbire dă prilej lui 
„P. Lloyd", de a afirma, că în cercul 
deputaților, cari au fost de față, ea 
să fi produs impresiunea, că „prin 
intervenirea lui Lucaciu, lupta dintre 
Unguri și Români se va continua în 
viitor sub forme mai puțin aspre".

Ne oprim deocamdată aici, aș
teptând să vedem dacă se vor con
firma în toate amănuntele celor co
municate de „Pester Loyd."

Ședințele Camerei vor fi prelungite, 
până ia 3 ore, pe timpul ^discuției asupra 
îndemintății,— amăsurat propunerei ce a 
făcut Ugron G., în ședința de ieri.

Sub regimul liberal asta era tradare 
de patrie, sub domnia coaliționL-tă, asta e 
lucru de toate zilele.

Vineri, Sâmbătă, și LuniCamera ia 
vacanță.

Ședința Camerei, de ieri, a trecut cu 
vorbirile croatului Surmin, și a lui Bănffy. 
Cel dintâ;u persiflase vorbirea lui Thaly, 
găsind în ea afirmarea, că primul ministru 
ține în mână pe prezidentul partidului kos- 
suthist, iar prin el întreaga ceată a luptă
torilor pentru independență. Dacă nu băr
bații liberali, dar tot ideile liberale stăpâ
nesc. Asta-i imoralitate politică. —Croații 
sunt tendențios acuzați, deși nu fac alt
ceva decât apără drepturile poporului lor. 
Pentru ei interesele poporului sunt mai 
presus de interesele statului! Wekerle și 
soții se poartă ca niște oligarchi.

I-a apoi cuvântul D. Bănfiy. Nu are 
încredere față de guvern, dar primește 
proiectul. Polemiseazâ cu V. Lucaciu. Spe- 
rează in învierea politicei sale. Stat poli
glot nu este îndreptățit uumai stat unitar 
național. Naționalitățile nu respectă nici 
steagul nici emblema statului. Acuma 
agită chiar aci în inima țării. Guvernul 
trebue să respingă brusc pretenziunile na
ționaliștilor. Numai în familie și în bise
rică are îndreptățire altă limbă decât cea 
maghiară. In procesului Memorandului el 

a mijlocit agrațiare. — Dr. Lucaciu, con
testă aceasta din urmă. Mai vorbește în 
chestii personale.

108 6 milioane cor. Austriei, a rentat 
tulipanu). Va să zică cu 62-2 milioane mai 
mult decât în anul trecut! Datele sunt 
fixate în bilanțul oficiului statistic, despre 
comerciul de impbrt și export.

In comitatul Torontal românii au cu
cerit 4 mandate, sârbii 2, dela kossuthiști. 
In mai multe comitate kossuthiștii perd 
mandatele față de alte grupări.

Partidul nou al lui Banffy, -a pățit 
fiasco în Seghedin. Față de propunerea lui, 
magistratul orășenesc a hotărât să nu vo
teze neîncredere guvernului, pentru pact.

Gomercianții șl industriașii din Fiumo, 
cer ministrului de interne să-și schimbe 
decretul privitor la firme, punând limba 
croată egală cu celelalte.

Corespondență din Budapesta.
•— 31 Octomvrie.

Inafară de rapoartele scurte și se
vere, trebue să vă mai comunic câteva 
mărunțișuri, ce au scăpat de atenția ge
nerală.

*
Un epizod caracteristic dola ședința 

în care vorbise Dr. Mihali. Prezidentul clu
bului este om chibzuit și potolit, care nu 
se lasă scos din sărite de necuviințele »pa- 
trioților*. Le spunea deci foarte calm : 
>Dacă nu veți pune capăt anarchiei și de
străbălării ce bântue țeara, o să ne găsiți 
odată pept la pept...< Știți ce a fost ecoul 
pe băncile kossuthiste?

»O să vă dăm atunci în cap, să pe- 
riți cu toții! !<

*
Tot de la acea ședință se datează 

noua sofizmă a guvernanților față de Croați. 
Vă aduceți aminte cum Andrăssy trăsese 
la îndoială îndreptățirea deputaților noștri 
de a se numi reprezentanții naționalități
lor. Acuma vine Wekerle cu un sinonim, 
și zice cătră Croați: >Eu și colegii mei 
miniștri avem un trecut în politică. Noi 
nu desvoltăm o activitate de azi de ieri 
și sperăm să vină vremea, când și Croația 
nu va mai trimite aci politician! de azi 
de ieri !...<

A doua zi, și de atunci în toată ziua, 
pressa »de stradă* a maghiarilor e plină 
de epitete, la adresa Croaților: politician! 
aventurieri, venetici în politică, trași-îm- 
pinși neorientați, etc.!!

*
Nespus de prețioase sunt niște de

clarații ce a fâcut Folonyi, silind pe We
kerle să facă alteie — în ședința de alal- 
tăeri a comisiei financiare. Pressa maghiară 
nu inzistă asupra lor, noi însă să le fixăm.

Din ale lui Polonvi: »Clauzuia pro
iectului austriac face dependentă dela ur
carea cvotei primirea compromisului, clau
sula proiectului maghiar dela întrebuința- 
țarea încassărilor vamale. Protestează în 
contra iunctimului, care înseamnă slăbi
ciunea guvernului maghiar. — Pactul cu 
Regele s’a făcut în înțelesul, ca, "dacă 
guvernele nu se vor putea învoi, întră 
status quo-ui. Guvernul maghiar nu se 
poate plânge dar, de piedeci. Este incalcu
labil câte milioane ne va cere ridicarea 
cvotei. — Face descoperiri prețioase des
pre o conferință dela Orșova (când cu a- 
ducerea acasă a moaștelor lui Râkoczy, 
unde s’au luat înțelegeri și cu partide din 
Sârbia. pentru cazul unei revoluții!!), ți
nută de matadorii actuali. Atunci au fost 
dispusi să închee un pact economic chiar 
pentru 20 de ani, dacă se împlinesc pre- 
tensiunile armatei naționale*.

Din ale lui Wekerle : »EI nu s’a lă
sat intimidat de guvernul austriac, dar nu 
putea să lase guvernul austriac în cre
dința, că ei vor separație economică. De 
pactul cu Regele n’au nici un folos, fiind
că acesta nu poate lega și guvernul austriac 1 
Pentru Ungaria e numii un favor, că, fă- 
cându-se compromisul, nu s’a lăsat teren 
decisiunei regale ! !«

Aceste pozări de opozițional ale lui 
Polonyi, sunt dealtmintrea pentru a »dis- 
pune« în favorul lui pe viitorii legiuitori 
în procesul lui monstruos.

*
Sunt nespus de indignați patrioții 

pentru scenele ce se petrec în camera au
striacă, din prilejul măcelului dela Cernova. 
Toți gălăgioșii și toată pressa cere satis
facție. Articolele prime numai cu asta se 
ocupă. Chestia agitației naționaliste e la 
ordinea zilei, adecă disordinea zilei. Toată 
lumea cu astea două se ocupă. Andrăssy 
a mângâiat pe toți, că va ști guvernul da- 
torințele sale, față de Austria, ca și față 
de naționalități. Se spune că satisfacția va 
da-o chiar o declarație ministerială. — 
Sunt zvonuri cari spun, că măcelul din 
Cernova a fost dinadins căutat, ca să se 
atragă atenția dela compromis, bancă na
țională și alte indigestii.

Ședința de azi a avut două momente 
de însemnătate. Prin dr. Vasile Lucaciu —• 
ziarele maghiare scriu consecvent Luka- 
csiu — clubul naționalist a dat definiția 
patriotismului adevărat, lin patriotism care 
face posibilă conlucrarea. Graiul maghiar 
corect și patosul neînfricat — cu o poli
teță însă cam orientală — a dlui Lucaciu 
a făcut impresie plăcută. A fost așteptat 
cu multă curiozitate și cu oarecari »pre- 
gătiri*, acest discurs, și pentru a evita 
succesul acelor »pregătiri< — din parte 
maghiară bineînțeles! — vorbitorul a cău
tat să nu facă declarații mai adânci, mai 
susceptibile. Opinia publică nu este chiar 
așa de dușmănoasă cum se crede. In vor- 
birea-i totdeauna a fost întrerupt și conte
stat, când amintea de partid naționalist. 
Am informația, că partidul e hotărît să 
ducă o luptă mai intenzivă încontra tutu
ror proectelor, până nu va primi recunoa
șterea în toată forma.

Pe galerii, astăzi erau mai mulți 
preoți și țărani români și slovaci. Acești 
din urmă avură prilej să se convingă cât 
de asemenea sunt tratați ei casă și repre
zentanții lor în parlament.

Poporalii urziră adavărată conjurație 
împotriva lui M. Hodza. După fiecare pro
poziție a lui, izbucniră în strigăte pentru 
cari oamenii nescutiți de imunitate sunt 
pedepsiți aspru în judecată. Nu putea vorbi 
nimic în afară de povestirea rigidă a ca
zului. Hodja a spus dela început: nu vreu 
să fac chestie națională! Poporalii și kos- 
suthistii nu se lăsau de apucătura lor, de 
a-1 prezintă pe el ca pe responsabil pentru 
cele întâmplate. Din norocire însă Hodza 
nici când n’a umblat prin acel ținut.

Și știți mai cu seamă de ce făceam 
atâta tărăboi? Ca interpelantul lor, Be- 
niczky, să poată ceti în aceiaș ședință a- 
cuzele mincinoase în contra slovacilor! Li 
era teamă, să nu vorbească Hodza până 
la capăt.

Un incident caracteristic. Odată pre
zidentul a întrerupt pe Hodza, invinuindu-1 
de cinism. Dar iată cum a vorbit acest 
prezident, pe culoare, când i se anunțase 
interpelația. A zis, desigur fără cinism : 
*Tot un drac pentru morți — pe aceia 
tot nu-i mai trezești la viață*.

Rezultatul vizitei ministrului bulgar 
Stanciov la București. Corespondentul zia
rului «Vossische Zeitung» comunică urmă
toarele din Sofia cu privire la o convor
bire avută cu ministrul de externe al Bul
gariei Stanciov. ^Ministrul de externe Stan
ciov, care s’a întors din București, s’a de
clarat entuziasmat de întrevederea sa cu 
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Regale Carol al Ro'mâniei și cu primul mi
nistru Sturdza, întrucât această întreve
dere ia realizat dorința unei mai strânse 
legături cu România și a ajutat la întări
rea raporturilor mai mult decât amicale 
dintre cele două state, prin serioase con
venții ce urmează să se închee între Ro
mânia și Bulgaria. S’a încheiat o convenție 
lavorabilă fără tarif între România și Bul
garia și s’au pus bazele unei convenții 
comerciale prin dezvoltarea amănunțită a 
tuturor chestiunilor cuprinse în convenția 
deia Adrianopol și Berlin cu privire la in
sulele Dunărei și regularea comunicației 
pe valea Dunărei. Va urma apoi o con
venție de pescuit. Ministrul Stanciov e si
gur că toate aceste înțelegeri politico-co- 
merciale vor aduce după ele o înțelegere 
asupra diverselor chestiuni politice dove- 
din dîn deajuns folosul și scopul călătoriei 
sale la București.

Din camera ungara.
In ședința de Mercuri, după croatul 

Dușan Topotucz, care exprimă neîncrede
rea croaților față de guvern și nu pri- 
meș'e indemnitatea, a luat cuvântul la 
proectul de indemnitate dep. naționalist 
dr. V. Lucaciu.

V. Lucaciu: On. Cameră! Când cu 
ocaziunea primei mele pășiri am onoare a 
saluta cu respect acest parlament, cred, 
că nu vatăm legile modestiei, dacă accen
tuez. că atât eu, cât și mult stimații mei 
colegi, când am primit încrederea alegă
torilor, ne am pus și în serviciul unui ideal 
măreț. Și acest ideal măreț, 63te idealul 
nostru al tuturora. Acest ideal m'a călău
zit când am intrat în acest parlament, și 
acest ideal mă conduce, când e vorba de
spre împlinirea datorinței mele de legisla
tor. Acest ideal, on. cameră, nu poate fi 
altceva, decât cea mai curată iubire de 
patrie. (Aprobări în stânga). E datorința 
noastră a tuturora să iubim pa’ria! (Așa-i, 
aprobări în stânga, zgomot, s’auzim, s’au
zim!). Această da’orință sfântă noi o în
șirăm între cele dintâi virtuți cetățenești, 
iar neiubirea patriei o considerăm, de un 
păcat ce totdeauna trebue condamnat. (A- 
șa-i! aplauze).

Cu acest ideal am crescut ca copil, 
acest ideal m’a condus în faptele mele pu
blice, (mișcare), acest ideii l’am văzut în
trupat în sufletul poporului meu iub t și 
tot acest ideal vreau să-l văz prosperând 
și în partidul de care am fericirea să mă 
țiujn partidul naționalist (Sgomot). Acest 
ideal trebue să fie steaua conducătoare, 
basa, dreptul de exstențâ al activității 
noastre parlamentare, ca partid n iționalist 
(nemzetisdgi part)

Hoffmann Olio: Un astfel de partid 
nu există. (Sgomot, s’auzim, s’auzim)

V. Lucaciu: Domnilor deputați, dacă 
așa partid există sau nu ex>s ă. (voci: nu 
există) nu voi aduce nici un argument, ci 
rog pe dl deputat de mare renume I-Ioits 
Pal — și cred că nu-mi va refuza cererea 
ca să poftească să-mi răspundă la între
rupere, că nici aici in came ă oare nu e- 
xistă partid nationalist parlamentar ? (Sgo- 
mot mare).

Preș. (Sună) Rog liniște !
V. Lucaciu: Cum putem explica fe

nomenul acesta curios, că între noi și în
tre partidele constituite pe baza altor pro
grame există un contrast atât de mare, 
atunci când e vorba de realizarea princi
piului de față, în viața politică a dulce-i 
noastre patrii. Oare Ungaria nu-i patria 
noastră (m'șcare) și noi nu suntem fiii ei 
credincioși? (Sgomot, mișcare, clopoțelul 
sună. Strigăte din stânga: Nu-i drept. Ai 
fost credincios, de aceea te-au condamnat).

Balogh Mihaly: De aceea ai stat un 
an de zile închis, fiind că erai tare ere 
dincios-

Brediceanu G. întrerupere.
Markos Gh.: Graeca fides.
Preș. (Sună): Pentru expresiunea a- 

ceasta chiem pe dl deputal la ordine.
Lucaciu: Atunci de unde provine 

faptul că între noi și între partidele cele
lalte politice, e un antagonism atât de 
puternic că de multe ori, mai ales în unele 
articole ale z arelor, ducem o . luptă pe 
viață și moarte.

Pe acei, on. colegi ai mei, cari sunt 
de aceeaș naționalitate cu noi, cari sunt 
aceiași fii ai națiunei noastre, ca și noi; 
însă de partid politic contrar, cari șed în 
prezent pe băncile partidului guvernamen
tal, poftiți ai întreba, că oare poporul ro
mân, nu tot aceleași principii le profesează 
în interesul desvoltării culturale, naționale 
și politice ale naționalității române, ca și 
cele pe cari le profesăm noi, ca fii cre
dincioși ai acestei naționalități, dar toto
dată și ca fii credincioși ai acestei patrii? 
Pentru aceasta zic și ei a«ât în coloanele 
ziarelor, cât și în vorbirile lor politice, că 

iată sunt gata să viețuiască sau să moară 
pentru binele poporului român și sunt ca
pabili să facă totul pentru naționalitatea 
română, pentru înaintarea si desvoltarea 
culturală și materială a poporului român 
și consideră de dușman al lor, fie un in
divid de ori și ce partid, ori cine ar fi pe 
lume; acela, care păcătuește contra acestor 
sfinte cauze, acela este și dușmanul lor, 
căci totodată este și dușmanul acestei pa
trii. (Mișcare).

Ca să aduc un viu ezemplu, aci este 
ca și o ilustrație interesantă cazul depu
tatului Burdia Szilard, (Aprobări) Din 
partea presei românești a fost atacat, 
că din punct de vedere de partid nu și 
poate îndeplini aceea datorință, pe care pa
tria și naționalitatea română o pretinde de 
la dânsul, nu o poate îndeplini tocmai din 
punctul de vedere al situației de partid. 
(Mișcare). Și donmnul deputat Constantin 
Burdia a părăsit pe față și cu capul ridi
cat a publicat atât în ziaristică, cât și în 
darea de seamă ținută în zilele trecute, 
că da în adevăr el iubește acel popor ro
mân și naționalitatea română al cărui 
membru este. (Esclamări: Așa si este, și 
noi o iubim !)

FarkasliAsy Zsigmond: Noi facem 
pentru naționalitatea română mai mult 
decât dvoastră ! (Larmă).

Dr. V. Lucaciu: că el va face tot ce-i 
va sta în putință pentru desvoltarea cul
turală și materială a acestui popor (apro
bări) și că așadară sunt lipsite de bază a- 
cele acuze, cari s’au ridicat contra lui a- 
tunci, când au zis, că în urma poziț’ei de 
partid, n’ar fi capabil siu n’ar voi, sau 
d >că ar voi, ar fi împedecat, ca el în in
teresul propriei sala naționalități să facă 
totul ceeace pretinde legea divină și ome
nească, ca în interesul poporului său să 
o facă și să o aducă la lumină. Căci ono
rată Cameră, noi nu voim altceva, căci 
aceasta este și litera începătoare și sco
pul final al programului nostru politic. 
Cum stă deci faptul, că pe iubitul nostru 
tovarăș, care în decursul verii—ca sămă 
folosesc de cuvintele sale — este capabil 
și gata a face totul în interesul naționali
tății române, sau a națiunei sale române 
cum a zis, îl priviți de prietin în chestia 
năționalităților, iar pe noi — cari tot bi
nele poporului românesc îl vrem — ne 
priviți de dușmani, (Larmă).

Dar merg mai departe pe acest teren. 
Am cugetat că n ște întreruperi mă pot 
împedeca, dar nu aflu conziilt ca să reflec
tez la ele, ci îmi conținu desvoltarea pe 
acest fir. Nu numai acei stimați domni de- 
putați cari stau aici ca fii ai naționalității 
român?, ci am experiat, că înșiși stimații 
domni bărbați ai guvernului, dela începu
tul dualizmului până chiar în zilele noa
stre, în acele vorbiri politice de program, 
cu cari s’au prezentat înaintea camerei, 
despre chestia naționalităților, așa de fru
mos au vorbit, astfel de11 principii au ac
centuat. și au stabilit.... că dacă și acele 
principii și păreri nu ne-ar mulțumi pe 
deplin, la tot cazul ar contribui cât de pu
țin la găsirea calei adevărate pentru reali
zarea chestiei naționale. (Sgomot. Să au
zim, să auzim 1)

Unii bărbați de frunte ai guvernului 
de la început și până în ziua de az’, dar 
și unele partide, partidul poporal, consti
tuțional, fostul partid libera1, cel indepen- 
d s*', toate partidele când își desvoaltă pro
gramul înaintea alegătorilor, se ocupă cu 
chestia naționalităților, totdeauna cetim, 
că cu cei mai mare dragoste îmbrățișază 
naționalitățile, voim sincer desvoltarea in
dividualității, culturei, dorim progresul ma
terial și moral al naționalităților, (Sgomot. 
Așa-i de fapt I), cu toții am contribuit se
rios, cu puterile noas re, la desvoltarea in
teresului general al culturei, la progresul 
material și moral al cetățenilor*

Dar nici noi nu voim altceva, - onor, 
colegi! (Sgomot. Strigăte: Cum?). Dacă lu
crul stă așa, că în principiu nu este și 
nici nu poate fi nici o deosebire între noi, 
de unde provine totuși că in realitate, în 
aplicația politicei, în realizarea ideilor po
litice există un contrast mare, un antago
nism, o dușmănie, putem zice, și că sun
tem dușmani politici? (Sgomot),

Markos Gy.: O!ăh revolver, olah di- 
namit! (Sgomot. Președ. sună).

Lucaciu: Aceasta în orice caz ne si
lește la o explicație și acela care vrea să 
se ocupe în mod serios cu politica, trebue 
să-și dea seamă de legile evoluției, de si
tuația patriei, precum și de viitorul ei și 
să vadă, care este cauza acestei blăstă- 
mate stări de lucruri. Pentrucă toți sun
tem în clar, că situația actuală nu este 
spre folosul patriei noastre ci dimpotrivă 
spre paguba ei (așa el, în stânga.) De 
aceea trebue să vedem, cari sunt motivele 
cari au provocat aceasta stare de lucruri 
cari au adus’o cu sine, sau cari o susțin?

On. Cameră ! Aceasta este o întrebare 

destul de temeinică. De aceea n’am îndrăz
nit singur, în modestia mea să dau însumi 
răspunsul, ci mă vo u provoca la o per
soană distinsă, pe care și On. Cameră o 
ține de atare și pe care foarte mult o sti
mez. Este vorba de Ex. Sa contele Appo- 
nyi. O reflecsiune foarte clară a sa ne va 
lumina asupra cauzelor, cari susțin aceste 
triste stări de lucruri. Vorbind despre che
stiunile politice ce există între noi și Au
stria el zice : >Explicarea acestor neînțele
geri, a dușmăniei, cari de fapt există, de 
multe ori dacă nu în totdeauna, o aflăm 
în faptul, că unele expresii, cari determină 
relațiile respective în ceeace privește le
gile, viața politică, organizația dreptului 
public se înțeleg greșit, și din expresiile, 
din explicațiile false, greșite se nasc unele 
curente politice, cari întrupându-se în in- 
stituțiuni, opresc împăciuirea naturală a 
lucrurilor.*

De aceea vedem, că în decursul tra- 
tărei pactului chiar aceste stări, aceste 
drepturi publice ș. a. se nizuesc a fi expli
cate, a fi determinate mai precis — în 
tocmai cum s’a exprimat Ex. Sa contele 
Apponyi, iar din acestea rezultă, că curen
tele false ale politicei vor înceta și în lo
cul acestora vor urma stări accesibile.

Așa suntem, On. Cameră, în aceasta 
chestie ca și în cheatia amintită deja. Chiar 
pentru aceea m’am folosit de reflecsiil» în
țelepte, adevărat, ce le-am auzit dela Ex. 
Sa contele Apponyi, și cari le-am adus în 
legătură cu relații de chestia existență.

Așa-i On. Cameră I Toate lucrurile 
din lume sunt supuse legilor desvoltărei, 
progresului, însă totdeauna să ținem seama 
de principiile fundamentale de unde pur
cedem și z'com că o instituție numai pe 
baza acelor principii fundamentale va în
flori, va progresa, va exista, pe baza căror 
principii fundamentale s’a născut, s’a făcut. 
Așa suntem noi în țara aceasta On. Ca
meră I Aceasta ni se spune zi de zi, acea
sta o auzim în vorbirile de program și în 
declarațiile bărbaților din guvern și în pri
vința aceasta nu face escepție nici Exce
lența Sa Bânffy DeZso, despre care însă 
șt m cum a tractat chestia naționalităților. 
(Strigăte și sbierături puternice în stânga: 
Bine a făcut, trăiască Bânffy!) N’a avut 
vreme să săvârșească, ce a voit și, s’a îne
cat în politica sa proprie, iar politica lui 
mulțămită Domnului a răposat (mișcare) 
așa că pe lemnul crucei sale politice se 
poate scrie numai: A. B. F. R. A. (Sgomot.)

Ou. cameră! Voesc să folosesc ca 
punct de mănecare al vorbirei mele prin
cipiu), despre care am amintit Ia început 
adecă iubirea de patrie sau patriot smul. 
Niciodată și nici într’o țară nu; au luat în 
deșert și nu au mistificat mai mult înțe
lesul acestui principiu ca la noi. (Sgomot 
și strigăte în stânga extremă)

Aduceți vă aminte de vremea aceea’ 
când potrioții își ziceau unul altuia >Po- 
cioviei*. Aduceți-vă aminte de vremea, 
când așa zisul partid liberal își ajunsese 
apogeul în activitatea politică, oare ce 
z’ceau bărbații acestui partid despre pa- 
trioții 48-iști? De sigur nu-i cons’deraii 
de buni patrioți. De câte ori nu i au sus- 
piționat, de câte-ori nu i-au numit tră
dători, numai fiindcă nu aveau aceleași 
păreri politice. Aduceți-vii aminte de cele 
întâmplate acum 3 ani. Eu așa cred, că 
colegul meu Ho'!<5 Lajos — mi-ar plăcea 
mult să fie de față, ca sî mă audă — e 
un reprezentant al patriotismului. Și 
știți ce a zis acest domn înainte de asta 
cu 3 ani despre un ziar patentat patriot, 
care apăra o altă direcție politică, despre 
>Bud. Hirlap*? Nici mai mult, nici mai 
puțin decât, că e trădător de patrie, și că 
stă în intime relații cu ceilalți trădători 
și cu >patrioții* de 5 pițule. I-au tăgăduit 
patriotismul, pentru că apăra formula Szell 
— KOrber — și... pe Apponyi.

Și în acest hal ne aflăm și astăzi on. 
cameră. Astăzi cinstita coaliție și ziarele 
ei după cum a spus’o eri colegul Tha'y 
Kâlmâa presupun ori ce despre rămășițele 
sau ruinele guvernului anterior, numai 
aceea nu voesc să creadă odată cu capul, 
că și între dânșii s’ar afla unguri și pâ- 
trioți buni. Dacă cineva e darabant, ur
mează eo ipso, că nu poate fi bun patriot. 
(Așa-i 1 în stânga extrema, zgomot.)

Eu zic și susțin că majoritatea gu
vernului și jurnalistica coaliționistă, de
sigur n’a numit și nu numește patriotic 
pe guvernul precedent, (sgomot). Că',aveți 
sau n’aveți drept eu nu-s chemat să judec 
ci va judeca istoria, dar pănă atunci noi 
putem să-i condamnăm sau să i preamărim, 
dar în acest joc eu văd mai mult defăi
marea adevăratului înțeles al ideilor decât, 
stator;rea valoarei și a înțelesului lor.

Așadar vă întreb că patriotismul ca 
ideal care te îmboldește ia fapte mărețe 

i și care ca atare formează fericirea cetă
țeanului, poate fi supus, poate fi subjugat, 
poate să se schimbe cu fiecare partid în 

fiecare guvern sau poate să depindă dela 
peana unuia sau celuilalt jurnalist? Iu
ta rea mea de patrie e cu mult mii mare 
decât să se schimbe cum se schimbă vre
mea. (La stânga zgomot).

In patria noastră în împrejurările 
noastre speciale în aceea cred se mani
festă iubirea de patrie că sunt întru toate 
supuși loiali ai regelui nostru apostoliCj 
(sgomot în .stânga) acesta e lucrul cel 
dintâi (sgomot în continuu la stânga), 
aceaste este ideea fundamentală a statului 
monarchic, criterul nerăsturnabil al iubirei 
de patrie, mai este și îndeplinirea legilor 
sancționate de acest parlament, cari legi 
nu-i ertat să fie supuse schimbărilor poli
tice și cari legi trebuesc aduse în înde
plinire în ori- e împrejurări. (Aplauze la 
naționaliști.) Se poate că nouă nu ne con
vin, se poate că s’au adus în contra voinței 
noastre, putem să luptăm în contra lor, 
dar de respectat trebue să le respectăm 
pănă legea e lege. (Aplauze la naționa
liști). Ia acestea văd eu adevăratul patrio
tism, acestea sunt ideile fundamentale ale 
iubirei de patrie cari nu e ertat să fie su
puse schimbărilor politice și părerilor jur
naliștilor.

Ear dacă așa stă lucrul, pentru că 
nu poate fi altcum, atunci cum să poate 
esplica aceea, că între noi totuși sunt pă
reri contrare? (Sgomot continuu).

Președ. (Sună); L’n'ște d-lorl
Lucaciu: Deci acesta e punctul no

stru de vedere, acesta pe baza patriotis
mului nostru, așa dar acesta trebue să fie 
și al d-voastră, deci între noi nu pot fi 
păreri contrare, și nici nu e permis să fie. 
(Sgomot. S’auzim.) Așa s’a desvoltat.. (Sgo
mot continuu.) din o înțelegere rea o 
anumită direcțiune politică, din care ar 
urma apoi că patriotism numai unnl sin
gur poate fi, și anumo acela, care e în 
stare să contopească și care și voește 
această contopire în sânul națiunei ma
ghiare. (Contrazlcer.)

A eastă esplicare a patriotismului nu 
am accept at’o nici când, ba nici nu o vom 
primi, chiar pentru aceea sunt divergențe’ 
politice între noi. (Sgomot continuu.)

(Va urma.)

Din Camera austriacă.
In cursul ședinței de Mercuri a par

lamentului, deputatul ceh din Moravia 
Schilinger, a interpelat, precum anunțasem, 
guvernul asupra cașuluidela Cernova.După 
descrierea împrejurărilor în cari s’a produs 
incidentul, oratorul arată că amănuntele 
groaznicului incident sosesc tocmai acun 
când in discuție se află comprinsul și că 
ele ar putea să influențeze asupra atitu- 
dinei cehilor față de compromis.

Interpelantul întreabă pe primul mi
nistru dacă se arată înclinat ca direct sau 
indirect prin ministrul de externe să ceară 
guvernului ungar(un raport amănunt t a- 
supra celor întâmplate și să întrebe dacă 
vinovății au iost pedepsiți, șl dacă guver
nul ungar să înceteze cu persecutarea nu 
numai a slovacilor ci a tuturor popo.ielor 
nemaghiare din Ungaria.

In timpul citirei interpelărei cehii 
radicali și clericali au întrerupt pe orator 
cu strigătele lor de aprobare. La urmă 
deputatul Schillinger a spus că aceste bar
barii sunt rezultatele inculturer-și vadmi- 
nistraț;ei scandaloase din Ungaria.

La semnarea protocolului a luat cu
vântul preotul Zahranic, deputat ceh cle
rical din Moravia, care n spus că a semnat 
cu satisfacție protocolul de eri prin care 
Camera declară că ia parte la doliul care 
a lovit Italia prin catastrofa din Calabria. 
Cu o zi înainte o catastrofă îngrozitoare 
a lovit poporul slovac la Cernova. 13 ță
rani au lost uciși 8 grav răniți și 80 mai 
ușor. Intre morți se afla 5 femei și 2 co
pii. 50 copii orfani au ră nas pa drumuri. 
In numele part dului meu, a zis Zahran c, 
în numele deputaților slovaci, în numele 
tuturor deputaților din acest parlament 
cari simt omenește precum și în numele 
civilizației propun ca protocolul dela 28 
Octomvrie să fie complectat prin deplân
gerea catastrofei dela Cernova și partici
parea noastră nu numai de doli-d poporu
lui din care fac parte victimele dela Cer
nova, ci și la doliul tuturor popoarelor 
cari sufer sub jugul Ungariei. (Aprobări 
și aplauze puternice).

Președintele Weiskirchner declară că 
protocolul dela 28 Octomvrie a fost apro
bat și că propunerea deputatului nu poate 
depinde de acest protocol. El personal de< 
plânge incidentul și ia parte la nenoroci
rea care a lovit pe victimele catastrofei 
(Aplauze).

In ședința de Joi a >Reichsrathului< 
s’a continuat desbaterea proiectelor de 
pact. Dep. Schuștersils declară că ciobul 
Slavilor meridionali va studia în mod amă- 
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smnțit proiectele și deabea după aceea își 
va spune părerea. Dep. Peschka, găsește 
că actualul pact se deosebește de cel din 
trecut prin faptul că creiază o situație 
clară. Dep. ceh HJassaryk, scoate la iveală 
următoarele avantagii ale noului pact: ur
carea cvotei, ștergerea dării de transport 
și rocâștigarea libertății do tarif. In ce 
privește raportul economic dintre Austria 
și Ungaria’Massaryk se declară contra 
despărțirii și pentru teritoriul vamal gene
ral, preferă însă imediatad espărțire în cas 
când Ungaria ar observa o atitudine ne
sinceră. Din punctul de vedero al Cehilor 
pactul areoiimportanță politică și națională, 
continuă oratorul.In Ungaria trăesc 2 mi
lioane Slovaci, cari din punct de vedere na
țional aparțin Cehilor și unui popor de8 mi
lioane suflete nu-i este permis să lase pradă 
șovinismului maghiar 2 milioane de consân
geni. (Aprobări vi'). Datorința noastră e.<te, 
ca cu orice ocaziune să declarăm franc, 
că aceea ce fac Maghiarii cu Slovacii, nu 
tinai este omenesc. (Aprobări și aplause 
la Cehi. Dep. Marhcw. Aceasta e stil ma
ghiar!) Politica aceasta de maghiarizare 
n'o putem taxa de un simplu furt, fiindcă 
ea nu numaițdemoralizează în toate privin
țele naționalități e din Ungarja ci le aduce 
în privința economică la marginea prăpfis- 
tiei. De altfel politica aceasta de maghia 
rizare costă’multe milioane și esteuna din 
cauzele momentanei situații rele financiarea 
Ungariei. Guvernul maghiar și nu cel ungar 
(întreruperi: guvern de belyari) însuși recu
noaște aceasta (Dep. Kramars: Și se pre- 
sentă încă cu >fruntea ridicată !<) Prin 
urmare nu ne putem însufleți pentru ideia 
de stat maghiar. Dacă se află totuși unii, 
•cari văd în ideia de stat maghiar impe
rialism, aceasta e naivitate politică. Pu
tem constata cu mulțumire, că pretutindeni 
încep să priceapă scrierile lui Rjfirnson și 
Tolstoi, privitoare la Ungaria și oratorul 
e convins că procedarea de pănă acum 
față de ideia de stat maghiar, va avea re
zultat. Acestei idei trebue să opunem 
pactul ceho-german. Pănă când nu va în 
ceta lupta între Germani și Cehi, nu pu
tem procede energic și cu succes față de 
Maghiari. Numai o înțelegere între Nemți 

■și Cehi poate să întărească Austria față 
oe Ungaria.

După ce au mai vorbit contra pactului 
•dep. Liebermann, Redlich, ScltopferșiKra- 
■tnare, care între altele a zis că cele ce se 
■întâmplă în Ungaria sunt o barbarie, se 
primește propunerea, ca proiectele să fie 
■transpuse spre studiare unei comisiuni 
■sie 52.

ȘTIRILE ZILEI.
— Octomvrie r.

Trei studenți eliminați. Sunt, cunos
cute la câte șicane și fel de fel de pe
depse au fost supuși cei ce conduseră miș
cările de protestare împotriva legei Appo- 
nyi, când ea era numai proiect. Cel mai 
nou caz, și cel mai grav totodată, se co
munică din Cluj. Trei studenți au fost eli
minați dela universitate numai pentrucă 
-luaseră parte la adunările poporale de 
protestare,— Aurel Șerban, Vasile Lucaciu 

.-și Silviu Ciuciu, studenți în drept. Abia a- 
cum s’au terminat cercetările împotriva 
lor, cari le mai anulează și un semestru 

■de studii pe lângă eliminare.
Vum mai reveni asupra cazului. Stu

denților maghiari, cari fac politică, de ce 
jiu li se face nimica?

Cei 746 de emigranți, întorși acasă 
Alarția trecută, și primiți cu atâta alai de 
.pressa maghiară guvernamentală, s’au do
vedit aproape pănă într’unul de »nema- 
ghiari*. Cei mai mulți sunt slovaci apoi ro
mâni și sași. Au venit acasă numai pe o 
-vreme. Unii ca să-și facă anii de serviciu 
militar, alții ca să-șUmai vadă de gospo
dărie. Foarte mulț', ca să-și ducă întreaga 
familie cu sine. Dorul de >patrie< li-s’a 
cam potolit de plata de 6 cor. ce-o .ca
pătă în America la zi cel mai slab mun
citor. Au venit totuși cu bucurie acasă, 
având călătorie gratuită. — Toată potem- 
chiniada asta a fost înscenată de minis
trul de interne, ca să sparie pe cei ce vor 
să emigreze.

Secțiunea de gimnastica a >Reun:unei 
rom. de gimnastică și cântărit din loc, își 
va începe activitatea din est-an cu ziua 
de mâne și va ținea orele în toată Sâm
băta, la orele 6.

Cununie. D-șoara Elisa Rozsnyay și 
Dr. loan Bianu anunță serbarea cununiei 
lor, ce se va celebra în 10 Noemvrie n. 
a. c. la 3'/2 oare d. a. în Biserica catedrală 
din Blaj.

Socialismul între Români. —Cetim în 
>Tribuna«, că muncitorii români din Arad, 
s’au constituit pe bază socialistă, căutând 
a înființa o secție română a partidului so
cialist general din Arad. Oratorul zilei, D. 
Birăuțiu, motivează părăsirea partidului 
naționalist cu podecile ce se pun neconte
nit acestui partid.

La Crăciun se va ținea un congres 
— al treilea.

Vinerea Mare, in foiletonul >Drape- 
lului* se face constatarea, pe bază isto
rică, că aceasta sărbătoare (Sf. Paraschiva) 
este pentru noi națională, este patronul 
nostru. Ea e chiar de origine romană. Tre
buia să o serbăm mai cu zgomot.

Cutremur îngrozitor în Rusia, o știre 
aproape de necrezutsosește din Rusia. Agen
ția >Westnik< află că orașul bucarian Ka- 
ratag a fost cu totul distrus de un cutre
mur și o surpare de munți, care s’a pro
dus în ziua de 21 Octomvrie. întreaga po- 
pulațiune compusă din 15.000 oameni a 
fost acoperită sub dărâmături. Numai gu- 
rernatorul și mama iui au putut scăpa.

A treia dumă va avea o majoritate 
reacționară, dar și opoziția va avea 120 de 
voturi, la unele chestii și mai multe. Vor 
fi în ea 75 din Rusia europeană, 8 din 
curia a doua (a orașelor cari au reprezen
tanți a parte), 12 din Polonia rusească, 10 
din Caucazia și 15 din Siberia.

0 convorbire cu Maximilian Harden. 
Redacția unui ziar din Budapesta a avut 
o convorbire telefonică cu ziaristul Maxi
milian Harden. Harden a spus între altele 
la telefon : Sunt buimăcit de felicitările și 
entuziasmul cu care m’a primit mulțimea. 
Am primit sute de telegrame dela distinse 
personalități, cari mă felicită pentru bărbăția 
și succesul meu. In palatul tribunalului 
îmbrățișările amicilor nu mai conteneau. 
Pe stradă am fost primit cu urale entu
ziaste de mulțime. Acum mă aflu la Wit- 
nersdorf zdrobit de oboseală. Scuzați-mă 
că sunt atât de sumar, nu mai pot vorbi. 
Mă așteptam la o sentință de achitare de 
oarece adevărul era cu mine. Sentința nu 
m’a surprins deci, dar mi-a făcut mult 
bine căci ea represintă doar confirmarea 
oficială a acuzărilor mele. Eu îmi voi con
tinua acțiunea. Știu că aduc mari servicii 
împăratului și națiunei germane. Acum mă 
culc, am nevoe de odihnă. Noapte bună 1

Un nou atentat în Rusia. — Agenția 
>Westnic< află că o bombă a fost arun
cată alaltăeri contra trăsurei în care se 
află prințul Gorciakow care se înapoia la 
amiazi dela catedrală. Bomba nu a făcut 
explozie. Atentatorul este un fost 1 cean. 
In momentul când ridica revolverul pentru 
a trage în guvernator el a fost ucis de 
un Cerkez care însoția pe principele Gor
ciakow.

Proiectogr^ful Coloseum a dat ieri în- 
tâiele reprezentații, în fața unui public nu- 
măros și mulțumit. încăperea, precum și 
pânza sunt foarte mari. Chipurile variate 
complicate și lungi — unele foarte clare, 
altele puțin defectuoase. Mu’te sunt colo
rate. Subiectele obișnuite: naivități, po
vești, scene comice, fantazii, absurdități, 
ștrengării, aventuri, chiar și mici indecențe. 
Are însă și chipuri serioase. De toată frnm- 
seța a fost o călătoi ie spre Niagara, în 
colori discrete și minunată luminăție, ce 
s’a dat — din plăcută politeță — împre
ună cu alte bucăți, înafară de program, 
pănă a încetat ploaia.

In genere nu cred să mai fi avut pe 
aci așa de bun cinematograf.

Spicuiri.
In urma unei inspecțiuni a școaielor 

superioare (nu universitare) făcută de doi 
inspectori francezi, cari atunci se declarau 
favorabili kființărei unei universități in 
Alger, astăzi guvernatorul general al Al
geriei vine și propune un proiect delega- 
țiunilor financiare, după care și urmează 
votarea.

Cei doi inspectori cereau prin ra
portul lor de odinioară înființarea unui 

institut de științe naturale, unul pentru 
aclimatarea zoologică și botanică; unul 
de higienă etc. In raportul lor considerau 
această universitate ca un puternic agent 
pentru legătura dintre diferitele rasse ce 
compun colonia franceză.

Va fi însă, după cum se știe din alte 
exemple, și după cum va trebui să fie 
chiar, crearea unei culturi locale, care va 
aduce după sine indepeudența Algeriei și 
astfel prin rolul frumos al culturei va veni 
o vreme când nu vom mai avea nici >Ches
tie marocană* nici a ^Extremului Orient* 
pentru că nu vor mai putea avea loc nici 
^interesele marocane* etc.

Fie care stăpân la el acasă, pe munca 
și pe căminul său.

Pănă atunci stăpânii coloniilor sunt 
datori să civilizeze pe supuși în schimbul 
aurului ce deocamdată îl storc din pămân
tul și sudoarea lor.

*
Industria automobilă se desvoltă tot 

mai mult pentru a înlocui puterea anima
lelor, a aburului etc. Aproape nu se mai 
găsesc trebuințe omenești la cari să nu 
se fi încercat a se folosi puterea auto
mobilă.

Iată din exportul automobilelor în 
câțiva ani desvoltarea la care a ajuns a- 
ceastă industrie în Franța :

In 1897 .... 623,630 franci
> 1899 . . . . 4,260,650 >
> 1902 . . . . 15,780,307 >
> 1903 .... 30,231,603 >
> 1904 .... 50,837,190 >
> 1905 .... 100.250,600 >
> 1906 .... 137.856,000 >

In 10 ani se ridică dela 630 mii la 
137 milioane! Aceasta e industria auto
mobilă franceză, la care se mai poate 
adăoga tot atâta sumă pentru produsele 
rămase în Franța. Apoi cea germană, en
gleză, italiană și americană I

*
Cel mai mare vapor de postă și de 

pasageri Lusitania ai companiei Canard 
străbate oceanul Atlantic în 5 zile și 54 
minute, are 245 m. în lungime și 26,40 m. 
în lărgime; greutatea de 32,500 tone, iar 
puterea de 65,000 de cai.

Mistuește pe fiecare zi de 24 ceasuri 
1250 tone de cărbuni și are loc pentru 
3700 călători cu bagajul lor.

*
In urma tratatului de arbitraj per

manent și] obligator dintre Danemarca și 
Holanda vine unul între Italia și Argen
tina, unde trăesc foarte multi eoloniști Ita
lieni, emigrați, al căror număr fie fiece an 
crește. Această convențiune pe arbitraj a 
fost ceiită în conferența dela Haga.

E și asta ceva, întru cât s’ar-putea 
un războiu între Argentina și Italia, care 
are interese la cea dintâi, dar mult mai fru
mos exemplu ar fi un tratat de arbitraj cu 
unul din vecinii săi, de pildă Franța sau 
Spania ; căci un asemenea t'atat de arbi
traj ca cel cu Argentina ar putea încheia 
și monarhia Austro-Ungară cu o țărișoară 
pustie din Africa, cu care nu se poate bate 
sau chiar cu Statele Unite unde atâția su
puși adună dări pentru wsterfile sale, fără 
ca să contribue întru câtva cu aceasta la 
promovarea păcii universale.

*
La al XVl-lea congres de pace dela 

Miinchen, unde între alți congresiști s’a- 
șteptat și contele Apponyi ca, alături de 
Bjdrnson, să lucreze pentru promovarea 
păcii în omenire (căci acasă o face singur. 
N. C.) s’a abordat Untre altele* și chestia 
antimilitarismului.

Iu urma opoziției unei grupe anglo- 
saxone, dușmană de moarte a armatei și 
a războiului, majoritatea congresiștilor a 
votat următoarea rezoluțiune:

>Constatând că limitarea armamentu
lui și chiar desarmarea totală (nu chiar, 
ci tocmai desarmarea. N. C.) sunt scopul 
final ce trebue atins, pacifiștii refuză a se 
solidariza cu antipatrioții, cari au luat nu
mele de antimilitariști și socotesc că, pen
tru a ajunge la desannare, mijlocul cel 
mai eficace e dea desvoltă spiritul de pace 
în opinia publică și în general de a orga
niza justiția obligatoare internațională. Ju
stiția intâiu, desarmarea pe urmă*.

Pacifiștilor le-a fost frică pe semne 
de opinia publică, care după teoriile de 
pacificare n’are dreptul să propună mij

loace sau să grăbească acea mult așteptată 
înțelegere între oameni, silind guvernele 
la o mai hotărâtă deslegare a chestiunei, 
nu ci datoria de a aștepta ca guvernele 
cu comoditatea și talentul lor să aducă o 
înțelegere, care s’ar întemeia pe legiferarea 
războiului pe apă și uscat...

Un astfel de congres, pe dată ce e 
>de pace*, e reacționar. Pentru că nu se 
poate unul mai reacționar decât acela, care 
vede o primejdie în desvoltarea spiritului 
de pace în mulțimile de ori ce neam, cari 
ar putea în modul cel mai eficace să si
lească la reducerea armamentului guver
nele, cari vreau să dea popoarelor numai 
justiție internațională (alături de care să 
dăinuiască războiul și armata) cu repre
zentanți de măsura lui Apponyi.

Se înțeiege că aici n’avea ce să caute 
un Bjornson, decât poate cu condiția .ca 
să fi părăsit sala unul dintre congresiști 
(numai unul?!) pacifist internațional și au
tor de legi școlare desnaționalizatoare șo- 
viniste I

M.

Bibliografie.
«Luceafărub Nr. 19—20, a apărut 

cu următorul sumar: M. S. Râmniceanu 
<Propilee> artistice. V. Albu Cântec (poe
zie). I. Agârbieeanu Nepotriviri (nuvelă). I. 
U. Soricu Cântec (poezie). G. Murnu Mo- 
namento antice din Roma: Forul lui Cezar. 
Forul Iui August. Forul lui Vespasian și- 
Nerva. Forul lui Traian. I. U. Soricu Floare 
târzie (poezie). Virgil Caraivan Ursul, Leul 
și Râsul (poveste). Nic. A, Berindei Petra. 
Maria Cunțan Departe (poezie). I. U. So
ricu Liniște (poezie). D. Nanu Unei logod
nice (poezie). Cronică: Literatura pentru 
tinerime. Grigorescu, Moravuri, Z. Bârsan 
și I. Agârbieeanu, Sărbările meseriașilor 
din Sibiu, Puterea întunerecului, La tribu
nal, Știri, Poșta redacției.

llustrațiuni: Teiul lui Eminescu (din 
grădina Copoului — Iași). Interior de casă 
din Pianul de sus. Vederi din Roma: Fo
rul roman.

— Dar de crăciun atragem atențiunea 
părinților, directorilor și directoarelor de 
scoale asupra colecției: Biblioteca Copii
lor și a Tinerimii A. O. Maior, din care 
a «părut acuma volumul al IlI-lea cu 20 
de ilustrațiuni artistice și cu colaborarea 
prețioasă a d-lor: I. Al. Brătescu-Voinești, 
Mihail Sadoveanu, Oct. Goga, Marla Cun
țan, I. A. Bassarabescu și A. O. Maior. Vo
lumul frumos și solid legat se vinde : In 
România și străinătate; 1 leu 30 bani plus 
porto 14 bani. Toate trei volumele se pot 
comanda dela orice librărie românească și 
dela Administrația revistei «Luceafărub, 
Sibiiu (Nagyszeben).

A apărut „Geioșii“, comedie într’un 
act, după germană, de Moșul. B așov. Ti
pografia A. Mureșianu 1905. O piesă forte 
potrivită pentru diletanții noștri dela sate 
și orașe (pentru 3 domni și 2 dame). Pre
țul 40 fiJerî franco.

ULTIME ȘTIRI.
Vladivostok; 1 Noembrie. O tele

gramă a agenției „Veștnic"” anpuță. 
că echipagiul distrugătorului de tor
piloare „Skory" ațîțat de agitatpri, 
printre cari se afla și o evreică, s’a 
revoltat și a ridicat drapelul roșu. 
Vasul „Skory" a părăsit țărmul și e- 
șind la larg a deschis un foc violent 
asupra orașului. In urma deschidere! 
focului de cătră cauoniera „Manciu
ria" și distrugătoarele de torpile 
„Grosovoi", „Smely" și „Serditi", pre
cum și în urma intervenției regimen
tului 12 tiraliori, vasul „Skory" a 
trebuit să se oprească din drumul 
său. Echipagiul a fost apoi debarcat. 
Agitatorii au fost executați pe loc, 
iar restul persoanelor au fost arestate. 
In oraș domnește liniște. S’a procla
mat starea de asediu,

- .

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branisce.
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Concurs.
Nr. 954:—1907. „Asociațiunea 

pentru literatura română și cultura 
poporului român“ dă pe anul școlar 
1907/8 o bursă de 300 cor. din „Fun- 
dațiunea Ion Petran" pentru un stu
dent de naționalitate român, 
urmează la una din 
verșității din Cluj.

Cererile pentru 
stei burse sunt de a
tetului central al Asociațiunii în Si
biiu (Nagyszeben), Str. Morii Nr. 6. 
pănă Ia 15 Decemvrie ■ st. n. a. c. 
Cererile vor fi însoțite de următoa
rele acte:

facultățile
care
uni-

ace-obținerea
se înaita comi-

a) Certificat de botez.
b) Certificat de studiu.
c) Certificat de studiu (index în 

original sau copie legalizată.)
Cel împărtășit de bursă va fi 

obligat a lua parte la masa studen
ților academici din Cluj.

Cererile întrate după 15 De
cemvrie n. a. c. nu se vor lua în 
considerare.

Sibiiu, din ședința comitetului 
central al „Asociațiunii pentru lite
ratura română și 
român11, ținută la 
1907.

1. St. Șuhițu,
prezident.

cultura poporului
17 Octomvrie n.

0. C. Tăslăuanu, 
secretar.

Norocul la TORCH este statornic!
FDfMîfî e8^e norocu,> care favoriseză. colectura nostril 

Llullill luUUl principală. Am plătit On. noștri clienți în scurt 
timp câștiguri mai mult de 32 milidne cordne, între cari cele 
mai mari câștiguri, și anume:

de 2-orî premiul cel mare de SOO3OOO Cor. 
Câștigul cel mai mare de 4009000 Cor.

6 â 100,000, 4 â 90,000, 3 ă 80,000, 3 ă 70,000, 5 ă 60,000, 
mai multe ă 50,000, 40 000, 30,000, 25.000, 20,000, 15,000 
și afară de acestea multe alte câștiguri de 10,000, 5n000î 3’000 
2,000, 1,000» și 500 etc.

Recomandăm a participa la loteria de clase, care are cele mai 
mari șanse de câștiguri din lume și a comanda la noi un los norocos.

La următbrea loterie de clasă a 21, se vor sorta erăși din

16 milioane 457.000 coroane

1906
14 Octombre.

120.716,678
606,961

78.101,434
29.097,144
11.999,924
14.796,390
2.903,324
5.777.462

604,757
591,219 

110.075,525 
23.136,420 
22.829,953

42.1.237,192

Banca Națională a României. 
&itiaațiuue sumară.

. -A- c t i •v :
185886678 Reser, metal, aur 1013207311
134830000 „ Trate aur 41005000[
Argint și diverse monede ....
Portofoliu Român și străin. . . .
*Impr. contra efec. publice 15448800J

„ „ „ în cont-corent 2O426728[
Fonduri publice................................
Efectele fondului de reservă . . .
Efect, fond, de amort, imob. și rnațer.
Imobile................................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie .
Cheltueli de Administrațiune . . .
Depozite libere......................................
Conturi
Conturi

12.000,000
21.402,642

3.253,368
271.747,730

1.646,498
1.111,429 

110.075,525

curente 
de valori .

Z3 S 1 ■v :
Capital...........................................
Fond de rezervă...........................
Fondul amortis. imob. și material
Bilete de Bancă în circulațiune .
Profituri și perderi......................
Dobânzi și beneficii diverse 
Depozite de retras.....................
Conturi curente...........................

Scomptul 7%
* Dobânda 7°/0.

X©O7
6 Octombre. 113 Octombre.

142.325,731
370,173

85.902,078
35.875,528
11.999,924 
15.806,084 

3.253,121 
5.923,846 

640,068 
558,696 

106.505,249
31.500,077
27.240,539

467.901,114

12.000,000
23.086,843

3.504,226
319.742,490319.409,200

2.077,070
1.211,331

105.179,549

12.033, 000
23.086,843
3.504,226

2 077,070
1.318,526

106 505,249

Prețul original al losurilor stabilit după plan, Clasa I. este:
% los orig. îl.—.75, seu cor. 1.50, 
Vî n » » , 5) n 6.
și se trimit cu rambursa sâu pe lângă trimiterea sumei înainte. 
Liste ofîciose se espedeză după tragere.

în ca^e ad din Suna w’ați născut?
Să se comande astfel de numer: , care sunt puși în ziua nașterii.

Ziua Nr. Ziua Nr. Ziua Nr. Ziua Nr. Ziua Nr. Ziua Nr.

î - 101493
109331

7 - 105335 12— 94166 17 - 109737 22 - 17335 27 -101406

2— 92717
101013

8- 93420 13 - 74383 18— 91395 23-109734 28 - 22017

3- 109701
4047

9— 101001 14 —109650 19-101009 24 - 109730 29 —109670

4— 92155
91417

10— 4010 15- 96636 20 - 7976 25- 90188 30— 52529

5- 111057 
17333

6 - 109690

11 — 109803 16- 34490 21 — 105325 26 — 105301 31 — 2728

1/4 los orig. fi. 1.50, sbu cor. 3.— 
Vi ». „ » 6 , „ „ 12.

Planuri ofîciose gratis.
Ne rugăm ca comandele pentru losurile norocose de sus se se 

trimită pănă în 91 Novembrie a. c. cu încredere direct la noi, 
de-6re-ce numerile norocoase se pot ușor vinde și tragerea Clasei I. 
va avea loc in

28 și 23 a. c

A. TOROK & Co
cassA de bancă a. g.

întreprindere de loterie de clasă în Ungaria. 
Secțiile loteriei de clasă a colecturei nostre principale sunt: 
Centrala: Servitenpllatz 3/a în palatul propriu. 

II. Filia'ă: 'Weitznerrhig 4/a.

Cea mai mare
BUDAPEST.

Telegram-Adresse :

I. Filială: Tlieresicuring 46/a.
Adresa telegramelor: TOsiihi Budapest.

oo o 
o

AVIZ!
Pentru economi, proprietari de vite și îngrășietori.

Nutreț pentru îngrășarea vitelor mai repede numita „Hun» 
gariacc să nu lipsească dia nici o economie. E de recoman
dat pentru toate animalele când nu mistue, când dau lapte 
puțin și la găini pentru ouat.

Folosirea nutrețului „Hungarîacc pentru îngrășarea mai 
repede a vitelor dă rezultat fav rabil în cel mai scurt timp și 
a fost concesionat de ministeriu de agricultură r. u. în 11 
Noemvrie 1906.

Vânzătorii capătă rabat potrivit.
Nutreț „Hungaria“ pentru îngrășarea vitelor mai repede 

capătă în depozitul principal la

Fipstz Hăsge8s
BSîajșraieijb cu și producte.
Brașov, Strada Vămii nr. 24.

se

466.801,509421.237.192 467.901,114

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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ISPRIHATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ și didactice

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FOBMATE. 

pboshame’elegante. 

BILETE DE LOGOBNĂ ȘI DE MTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Din cauza desfacerei totale a provizîuniior nostre din 

ȘCOALELE DE POMI 
FRIEDRICH GASPARI Cti în Mediaș (Ardeal) 
oferim cu prețuri scăzute toate articolele clin 
școalele noastre de pomi ca: văratici, ernaticl, tufe, 
de smeură, fragi, diferiți mărăcini pentru garduri, 
Coriferi, trandafiri etc.

Catalog- cu prețuri la cerere să, trimite gratis.

A. Wtaresrantig
Brașov, TergiaS Imalrai W. 84».

Acest stabiliment este provenit cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot S| 
felul de caractere de litere din cele mai moderne S8 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce ||| 
comando cu promptitudine și acurateța, precum: |||
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru toie speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Q&U/ve/tAe,., m lolă Ynăwm^a

nw OOMWIALl, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREțURl-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE râORMâNTARI.

se primesc în biuroui


