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Croații, naționaliștii și guvernul.
Era lățită credința, că noua se

siune a dietei ungare se va inaugura 
cu o luptă crâncenă a Croaților și a 
naționalităților în contra guvernului. 
Nu numai odată au amenințat depu
tății croați, că vor face obstrucție la 
toamnă, ear cetitorii noștri își vor’aduce 
aminte, că și unul din deputății ro
mâni semnalase asemenea într’un di
scurs, ce l’a ținut înaintea alegători
lor săi, că naționaliștii vor face ob
strucție, dacă guvernul nu-și va îm
plini angajamentul luat, de a prezenta 
fără amânare dietei proiectul de lege 
relativ Ia introducerea votului uni
versal.

Peste câteva zile se împlinește 
o lună, de când s’a deschis dieta și 
s’a început sesiunea de toamnă. Ceea 
ce s’a petrecut însă în sânul camerei 
deputaților n’a justificat până acuma 
așteptările, cari vizau conflictul și ob
strucția.

Desbaterile au avut un mers li
niștit și în loc de răsboiu s’au sem
nalat nou veleități de înțelegere și 
împăcare.

Mai întâi guvernul a încercat — 
nu voim să cercetăm, că oare în mod 
sincer sau nu — de a se înțelege cu 
Croații, dar n’a ajuns la nici un re
zultat favorabil. Croații nu voesc să 
cedeze cu una cu două și ministrul 
președinte Wekerle i-a somat în ul
timul său discurs, nefăcând deosebire 
între Sârbi și Croați. Aceasta a cau
zat neînulțămiri mai ales între Sârbii 
radicali, între cei din Croația, ca și 
între cei din Ungaria. Aceștia din ur
mă erau gata să dea concurs guver
nului dacă acesta va sprijini dorin
țele lor pe terenul bisericesc. Radi
calii sârbi din Ungaria au și. stat în 
cele mai bune relațiuni cu guvernul, 
ei trecuseră așa zicând în tabăra par
tidului independist. De aceea se cre
dea, cădeputații sârbi radicali vor eși din 
clubul naționalist, din care fac parte. 
Guvernul însă nu ș’a împlinit promi
siunea ce le-a dat-o și acuma Sârbii 
radicali sunt tocmai pe punctul de a 
lua o hotărâre, că ce atitudine să ob-

serve față cu guvernul și cu majori
tatea lui independistă. Mâne, Dumi
necă, se va întruni în Neoplanta o 
conferență mare a lor, la care vor fi 
reprezentați și Sârbii radicali din Cro
ația și care se va ocupa de aceasta 
chestiune.

O știre mai nouă ne spune, că 
deputății croați au de gând să aducă 
lucrurile acolo, ca guvernul ungar să 
se vadă silit a disolva dieta croată 
și a ordona nouă alegeri. Ei cred, că 
Banul se căznește zadarnic de a for
ma un nou partid unionist și că stă
ruințele lui vor suferi un cumplit fiasco.

C’un cuvânt încă nu e nimic lă
murit între Croați și guvernul ungar. 
In zilele următoare numai se va de
cide, dacă ruptura se va face defini
tiv ori că va succede vr’o înțelegere.

Unii zic că guvernului Wekerle 
i-ar plăcea poate chiar ca deputății 
croați să facă obstrucțiune, ca ast
fel să-i dea pretext pentru a propune 
și duce în împlinire revizuirea regu
lamentului camerei și reforma legei 
de pressă după cum o dorește coaliția.

In ce privește clubul deputaților 
naționaliști, nu s’a luat încă nici în 
sânul acestuia o hotărâre definitivă 
despre atitudinea viitoare față cu gu
vernul și cu majoritatea. Despre ob
strucție nu se mai vorbește. Dispo 
ziția nu pare a fi nicidecum așa de 
belicoasă cum s’a crezut. Ba se pare 
că earăși se repetă ceea ce am putea 
numi: frigurite de apropiere și de îm
păciuire.

Nu s’a petrecut nimic pozitiv ce ar 
putea să sprijinească această părere. 
Este însă ceva în aer și debutul de
putatului cercului Beiuș Vasile Lucaciu 
și convorbirile ce le-a avut acesta cu 
unii fruntași ai partidului independist, 
despre cari facem amintire mai jos, 
sunt interpretate de foile maghiare 
ca niște semne vedite de apropiare 
și îndeosebi este prezentat Lucaciu ca 
un vestitor al păcei.

Aceasta e situațiunea momentană, 
la care firește vom reveni mai pe larg 
îndată ce se va mai lămuri.

Pactul în comisii- lată cum s’a discu
tat pactul în comisia financiară, primindu- 
se în întregime, unanim. Hollo L. (inde
pendist). «N’avem temeri nici unul că în
tr’un răsboi economic Ungaria ar ieși bi
ruitoare, dar pactul este tot mai bun de
cât un i’ăsboi*. Nagy F. (constituțional) 
>Cu durere, însă partidul său va vota pac
tul*. — Buzăth F. (poporal) «Primim pac
tul și ne bucurăm că partidul kossuthist 
a părăsit terenul drepturilor publice, ple
când spre o politică practică!* —Polonyi 
G. întrerupe pe Buzăth cu întrebarea: «Dar 
voi ce faceți cu revizuirea legilor biseri
cești ?« — Clauzula de Ischl se găsește și 
în acest proiect.

Sârbii radicali, În adunarea generală 
de ieri, au luat deciziunea, ca la alegerile 
congregaționale să pornească în deplină 
înțelegere cu partidul kossuthist.

Despre congregația dela Deva, scrie 
>Lib.«: Ieri (Joi 31 Oct.) s’a ținut la Deva 
congregația comitatului. Vrednică de po
menit e numai lupta Românilor, veniți 
vreo 50, contra nouelor îngreunări prin 
slujbe nouă, apoi pentru închiderea crâș
melor în Dumineci și sărbători, prin vor
bitorii lor Dr. Străițar (Hațeg), Dr. Iustin 
Pop (Deva), Dr. A. Vlad etc.

Dl Dr. I. Pop a interpelat pe vicișpan 
pentru călcarea de „lege ce căpitanul de 
poliție din Orăștie a săvârșit-o în primă
vară contra preotului I. Moța, pe care nu 
l’a lăsat să vorbească în adunarea popo
rală ce s’a finut contra legii lui Apponyi, 
deși i a arătat legea, că n’are drept a-1 o- 
pri. Vicișpanul a spus că n’a știut de 
asta și Introduce cercetare în cauză.

Pentru închiderea crâșmelor Românii, 
prin Dr. 1. Papp, (Brad) au înaintat cerere 
ca să fie închise, ca și în Bihor și Trei- 
scaune. Congregația a primit propunerea 
și regulamentul făcut de Români, dîndu-19 
vicișpanului ca pentru cea mai apropiată 
congregație să vină cu un regulament 
pentru tot comitatul. S’a făcut propunere 
să se adreseze ministrului Andrassy mul
țumită pentrucă a câștigat «garanțiile con
stituționale* dela Domnitor,

Doput. Dr. Vlad, a arătat că-s numai 
niște fleacuri, nu se plătește. Cere să nu 
se facă nici o «mulțămită*. Dr. Ajtaj și 
Dr. Apăthy însă zic, că’s lucru mare, să 
se facă. A răspuns Dr, Vlad în o vorbire 
strălucită, aplaudată des chiar și deoparte 
a Uungurilor, arătând ce nimica s’a ales 
din ce doreau cei din guvern la început 
să stoarcă dela Viena! La vot abia a pu
tut trece propunerea celor dela comitat 
cu majoritate de câteva voturi, că și un
gurii neatârnători au votat cu propunerea 
dlui Dr. Vlad.

Corespondența din Budapesta.
„Memorandul-1 în dietă — Spicuiri din ziarele 

maghiare.

— 1 Noemvrie 1907.

Din scurtul raport de eri am lăsat 
să dăm azi, mai pe larg, răspunsul d-lui 
V. Lucaciu la vorbirea lui Bânify. pe care 
și de altfel o întrerupea necontenit cu 
observații nimerite, calme. Este vorba de 
memorand, și e ciudat cu câtă liniște re
lativă au știut deputății maghiari să scor
monească aceasta chest ie, ce stârnise furtuni, 
pe vreme. Miercuri nici nu isbucniră în 
obicinuitele cuvinte murdare, când Dr. Lu
caciu se spunea cu mândrie de o căpetenie 
a acestui proces.

Dr. Lucaciu luase cuvântul în chestie 
personală, îndată după Bănffy. Camera îi 
dete destul de bucuros voe, a se abate 
dela chestie. — înainte de toate resp;nge 
energic acele atacuri, cari îl atacă în sen
timentele lui cele mai scumpe, iubirea de 
patrie. La Lăpuș ca și la Beiuș a avut 
steaguri în tricolorul ungures». Ce-i drept 
puține dar dacă nu are mai multe parale 
ce să facă ! Așteaptă să trimită steaguri 
și embleme ministrul de instrucție, cum 
s’au făcut dispoziții. —

Bănffy ațâță patimile, ura. Acestor 
atacuri în contra patriotismului său, ar 
ști să răspundă altfel, dacă nu ar fi preot. 
Așa însă nu poate decât să arunce mănușa 
discuției libere, știențifice în chestia me
morandului, Este gata să primească dis
cuția asupra lui cu ori-cine. (Sgomotul nu 
înceată. Strigă mai mulți: s’a adus jude
cată ! avem verdict judecătoresc!)

Opinia publică a fost alarmată cu 
strâmbătăți. Nime, nici chiar cei ce au 
adus judecata nu sunt „în clar cu toată 
chestia. Nil a fost trădare din partea 
noastră, Adresa memorandului este aceiași 
cu adresele camerei cătră Regele. Apoi Ese. 
Sa Fr. Kossuth, nu merge într’una la 
Viena? Am căutat și noi să putem veni 
la Budapesta. Este drept constituționa’, a 
merge cu memorande la parlament și la 
Rege. Osândirea sa și a soților se poate 
face obiectul discuției serioase. Ne-am su
pus oyândei, cu toate că puteam scăpa de 
ea, trecând în alte țări. După osândă a 
urmat însă și grațiarea. In asta însă D. 
Bănffy n’are nici cea mai mică p rte! li 
sunt dator că mi-a dat prilej să o spun 
asta hotărât. (Voci : cine a mijlocit’o dar?) 
A sta d-l Banțfy 0 Ș^e ma^ După
grațiare eu și I. Coroianu am mers- la el 
și i-am dat în scris recunoașterea, că pre
mierul de atunci, Bănffy a executat în 
ordine și conștiențios porunca Majestății 
Sale. (Nagy Gydrgy : Cine-i vinovat pentru

FOILETONUL «GAZ. TRANS.*

Nelly.
După Luisa Koch.

Cânta încet un cântec duios, si cu 
vârful piciorului legăna un cărucior de 
copii elegant. Chipul ei era blând, încadrat 
de păr auriu, iar ochii ei albaștri luceau 
de-o adevărată fericire când se uita la mi
titelul care durmea așa de dulce.

Deodată seârțăi ușa grădinei și o 
figură impozantă bărbătească apăru pe 
cărarea de năsip. Tânăra femee îi alergă 
înainte și se anină voioasa de brațul băr
batului ; părea lângă el ca o floare gin
gașe. Povestind drăgălaș mergea lângă el, 
ear soțul ei asculta de cuvintele ei c’un 
surâs ușor,

»Ce ai Grigorie?* ziBe ea îngrijată 
privind în ochii iui.

El răspunse neplăcut atins de între
barea ei : >Ce să am? Nu pot întotdeauna 
să râd la toate ca tine. Există și lucruri 
mai serioase.*

Ea mergea intimidată lângă el și un 
suspin greu îi tremura pe buze.

>Ești prea bună pentru mine* zise 
el deodată cuprins de milă față de tânăra 
femeie, care îl iubea așa de mult. încet 
el îi netezi mâna ei moale.

Cu pași grăbiți îi ajunse factorul 
postai și predate o telegramă tinerei fe
mei. Ea subscrise cu mâna tremurândă.

»I)e acasă*, zise Nelly răsuflând greu, 
«tata — «

Nu poate ceti de iritațiune mai de
parte ; lacrămiie îi întunecă vederea. Soțul 
ei ii ia foaia din mână, devenind și el 
palid.

«Mort? întrebă Nelly plângând.
«Nu, nu, numai bolnav. Greu boloav. 

Să plecăm îndată, zice mama*.
Cuvântul din urmă îl pronunță cu 

multă greutate. Ea nu observă. Iși luă 
iute cele mai strict necesare, pălăria voa
lată, înfășură bine copilul. Casa o lăsa în 
grija servitoarei credincioase.

Ședeau tăcuți unul lângă altul în 
trăsura ușoară, care o ducea la casa pă
rintească. Tânără femeie trebuia să se 
gândească la copilăria ei; își pierdu pe 
mama când i ar fi trebuit mai mult, când 
împlinise abia patrusprezece ani! Tatăl ei 
se însură a doua oară. Luă o femeie foarte

frumoasă cu ochii negri înfocați, de o sta 
tură impunătoare. Se gândea eu câtă te
mere se uita la figura sumeață a nouei ei 
mame — și că ea nu-i putu înlocui nici
odată pe mama ei.

Tatăl ei îi arătă îndoită iubire, ca să 
nu sîmță că inima iui nu mai aparține ei 
singure.

Incepii să se întunece când se opri 
trăsura lângă o casă de țară curățică, în
conjurată de viță sălbatică. Bătrâna Reza 
care a crescut pe Nelly le eși înainte și 
se iuți pe cât numai îi permiteau picioa
rele bolnave. Avea ochii plânși. Luă în brațe 
copilița, care se uita mirată jur împrejur.

Nelly sări din trăsură și alergă pe 
scările ce conduceau în odaia tatălui ei. 
Mama o întâmpină în coridor ; era foarte 
palidă, paliditatea însă înfrumseța numai 
fața ei fină cu ochii întunecați.

«Cum îi merge tatii?*
«Trebue să fii tare. Așa nu-i permis 

să te vadă — s’apropie de sfârșit*.
Depuse pălăria : «Voi să fiu tare* zise 

stringând dinții și deschizând încet ușa 
ce conducea în odaia bolnavului.

Ea îngenuncbiă lângă patul muri
bundului. «Tată*, șopti Nelly. «Tată I* Atunci

el deschise ochii și recunoscti pe singurul 
său copil; o strânse cu ultimele sale pu
teri la pieptul său, ear ochii lui esprimau 
gingașa dragoste, pe care a avut’o întot
deauna pentru copilul său. Pe urmă se 
părea că îl cuprinde din nou amintirea 
unei dureri ascunse sufletești. Expresia 
feței lui deveni neliniștită, iar buzele lui 
voiau să șoptească.

Nelly se plecă mai tare spre el.
>Suntem amândoi înșelați*, înțelese 

ea cu greutate din vorbele lui, «amândoi*.
>Ce vreai să zici tată, dragă tată!*, 

însă el nu mai auzi cuvintele ei desperate, 
se afla în agonie, iar lacrimile ei curgeau 
pe fața-i ce se răcea cu încetul...

Câteva zile mai târziu, orfana mergea 
spre cimiter, Ea voia să-și i-a adio dela 
mormântul proaspăt al tatălui ei. Mâne se 
va întoarce cu George la căsnicia lor tî- 
nără. Cu capul plecat și cu ochii ei alba
ștri, ce-și pierduseră acum din coloare, 
ațintiți la pâmânt, par’că căuta desnodă- 
mântul cuvintelor enigmatice ale tatălui 
ei: «suntem amândoi înșelați!* In jurul 
ei sufla vântul prin grânele frumoase, iar 
ciocârliile se pierdeau ciripind prin alba
strul imens al cerului. Macii roșii o salu
tau flușturatic — în toate părțile frumsețe
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grațiare? Farkashăzy : Asta-i o chestie de 
importanță pentru constituție !)

Mulțumește apoi lui Bânffy, a cărui 
politică șovinistă a contribuit mult la deș
teptarea și consolidarea naționalităților. 
Aceasta însă numai politică patriotică 
nu este! —

Numai decât s’a sculat Bânffy^ încer
când să răspundă. Primește aplauze dese 
când dorește susținerea politicei lui »șovi- 
niste extreme*. (Cam repede după apro
bările date părintelui Lucaciu!) Numește 
ironic pe memorandiști «companiști*. Gia- 
țiarea — spune — este un drept al Rege
lui. însă nu se poate exercita fără sem
nare ministerială. De nu o da aceasta gu
vernul, domniile lor și azi ar sta în închi
soare. Conziliul ministerial însă a pri
mit punctul meu de vedere, că ajunge 
faptul de a se fi statuat un exemplu, fără 
considerare cât a >șezut* domnul deputat. 
— Da, Regele a dat grațiarea, insă numai 
cu semnarea guvernului maghiar!«

Incidentul a avut urmări, în culoare. 
Bănffy s’a ferit să lămurească, din a cui 
inițiativă s’a dat grațiarea? Din a guver
nului ori din a Regelui ? Apoi și cu statua
rea exemplului* e cam șubredă logica. Prin 
grațiare, și mal cu seamă prin felul ei ia
răși s’a statuat un exemplu 1 Ce se înțe
leagă și cum să se poarte? — întrebările 
acestea nelinișteau pe cei mai mulți.

Se adunaseră deci în jurul lui Bânffy, 
pe coridoarele unde bo clevetește mult. 
Era pe-acolo Kaas I., Szâsz I. și Burdea, 
între alții. Mai cu seamă Kaas nu slăbea 
cu întrebarea : totuși cine a venit cu idea 
grațierii? Bânffy se codea, ca și la ședință, 
Numai ce se scapă însă Burdea : »Sturdza. 
ministrul președinte de pe acele vremuri, 
în România I* De acest ajutor par’că se 
bucura Bânffy. Zise ușurat — și șiret: 
»Cu Sturdza eram în relații bune*.

Unii pretind să mai fi adaus și ace
stea Bânffy : >ln astfel de chestii are une
ori voință și Maj. Sa. Guvernul apoi, sau 
se potrivește voinței Regelui, sau își ia 
tălpășița*.

In unele părți, la naivi, destăinuirea 
aceasta a deșteptat mare indignare. Dar 
s'au împăcat în pripă. — In orice caz e 
surprinzător cu cât de puțină patimă s’a 
tratat și memorandul și pretinsa ingerință.

*
Va fi interesant să se afle cum a ju

decat pressa maghiară vorbirea lui Dr. 
Lucaciu.

*AUcotniăny«. : >...declama despre pa
triotism într’un bas sonor, frumos. Felul 
de a vorbi dulceag este o însușire specială 
a lui Lucaciu, se zice. De altmintrea cât 
de cu mare curiositate ne am așteptat la 
vorbirea lui, așa de mare ne-a fost și des- 
iluzia. Nu s’a adeverit faima de strălucite 
calități oratorice. E mai bun orator decât 
cei mai mulți naționaliști, dar vorbirea lui 
nu s’a ridicat peste mediocritate*.

> Budapest l liirlap*. »Tonul și felul 
de a vorbi al lui Lucaciu, te surprinde cât 
se aseamănă cu al lui Wekerle. Chiar așa 
de escelent orator cum i-se făcea vestea 
nu este popa din Șișești. E cam teatral. 
Are însă un bun fir din stofa de orator : 
nu prea îl scoți din sărite, nu se pleacă la 
introruperi. Apoio mai fi și bun cunoscător 
de oameni: în tot a treia propoziție înjură 
pe gazetari, ca cel puțin prin asta să se 
asigure de simpatii. Atingea de altfel strune 
cu totul noui. deși cântase vechiul cântec. 
In discurs er«u clae pe grămadă astfel de 

și liniște, numai în inima ei s’au surpat 
«barele pe cari așezase ea tot ce avea mai 
scump, numai în inima ei era desnădăj gure 
și durere.

Trebue să privească în ochii lui 
George, trebue să-l întrebe — ce ? Ce a voit 
tata să spună ! Trebue s’o știe, acum ime
diat. N’o mai poate duce așa mai departe.

Ea încredințase copilul ei lui George 
și mamei, Reza zăcea bolnavă. Durerea, 
după pierderea bunului stăpân, care nici 
odată n’a lăsat’o să simță că era servi
toare, a aruncat’o la pat. Ce mai avea ea 
de așteptat ? Astfel lăsă Nelly copilul ma
mei ei. Dar, nu mai putea, trebuia să aibă 
o deslușire încă înainte de a-și lua adio 
dela mormântul tatălui ei. Tînăra femeie 
se întoarse iar acasă, casa era goală; păși 
căutând prin grădină. Seara se lăsă pe ar
bori, iar greierușii cântau prin iarbă. Colo 
ascunsă în frunziș se vedea chioșcul favo
rit ăl mamei ei. Poate erau acolo — se au- 
ziau șoapte până la ea. Și earăși o cuprinse 
o frică de ceva îngrozitor ce să-i sfâșie 
inima. Se strecură neobservată prin frun
ziș până la chioșc. Se uită prin frunziș, 
iar sângele îi svâcnea prin vine. Ceeace 
auzia și vedea era mai mult decât și-ar 
fi putut presupune inima ei inocentă. Ră- 
zimată de George ședea în chioșc văduva 
tatălui ei. Capul ei atingea umărul lui, iar 
părul ei moale fața lui. 

fraze: «iubita patrie maghiară — iubiți 
compatrioți — patriotizmul meu neclintit* 
— dar nu izbutise a desarma cu ele bă
nuiala ascultătorilor.

Confesia lui politică s’ar putea for
mula astfel: recunoaște națiunea politică 
unitară, însă națiunea asta e compusă din 
mai multe naționalități, și Maghiarii sunt 
asemenea numai naționalitate, căreia uu- 
mai atâtea drepturi îi competca celorlalte 
naționalități*.

*Az Ujsâgt, «Vasile Lucaciu, popa de 
la Șișești e o figură interesantă, cap in
teligent, orator după forme. Păcat numai 
că atâta vorbește de patriotism — când 
acesta e privilegiu coaliționist*.

» Pester Lloydi. >Cu toate că numai 
pretinoasă nu îi era majoritatea camerei, 
reprezentantul cercului beiușan știu să 
stoarcă aprobări generale îndată la înce
put, mărturisind în o limbă maghiară ire
proșabilă, că este îndemnat de cel mai 
curat patriotism... Camera a ascultat re
lativ în liniște vorbirea peste așteptare de 
conciliantă*.

Nepszava. (care îl felicitase călduros 
pentru scrisoarea cătră alegători.) >A a- 
tins coarde ciudate. Vorbirea lui părea 
în slabă legătură cu tendințele naționaliste 
așa de accentuate. Pledase pentru niște 
ideologii naționale! într’un chip prea de tot 
cunoscut. Nu știa să facă deosebire între 
»patrie« și popor; încă nu a luat de sea
mă, că fericiții stăpâni ai patriei propovă- 
duesc patriotism, și dau cu biciușca în ea, 
firește că apoi n’a știut nici cum să-și ex
plice, că pe lângă «marea iubire de patrie* 
a naționalităților, de unde sunt așa de 
«păcătoase ciocniri* între partide. Este așa, 
fiindcă vorbirile de până acum a naționa
liștilor nu s’au asemănat de loc cu vorbi
rea de azi a lui Lucaciu. Naționaliștii luptă 
și pentru desrobirea culturală și econo
mică, pe cât știm. Lupta lor în asta di
recție numai slăbi poate căutând simpatii 
între partidele coaliate. Acestea au mono
polizat patria pentru sine și patriotismul 
acestora este împotriva tuturor mișcărilor 
spre binele poporului*.

Din camera ungară.
Ședința din 30 Oct. n.

Dr. V. Lucaciu (continuând) încearcă 
să stabilească și să rectifice adevăratul în
țeles al concepțiilor, de >națiune< și «na
ționalitate*.

Să vedem cum s’a desvoltat lucrul 
acesta în viața pubHcă a Ungariei până în 
zilele noastre, așa că pănă acolo am ajuns, 
în ce privește chestia naționalităților, în
cât pe mine și pe colegii mei ne priviți ca

I dușmani de moarte. (Sgomot).
On. Cameră! In zilele trecute a fost 

' desvălirea chipului unui distins bărbat de 
stat la congresul advocaților — a lui Ver- 
bdczy. Nu voesc să îfttru mai afund în 
critica dreptului făcut de el, l’au critizat 
nu popii, ci advocații. Să deschidem cartea 
acestui mare autor, despre care ministrul 
de justiție a vorbit cu atâta căldură îna
intea tuturor advocaților din Ungaria. 
Acolo este cartea a IILa, capitolul 25, §. 
2, în care Verboczy în mod taxativ înșiră 
că în Ungaria sunt unguri, valach», ger
mani, slovaci, cu un cuvânt le înșiră pe 
toate națiunile, cari sunt în Ungaria. Vor
bește și în special despre fiecare națiune. 
Deci vedem, on. cameră, că Verboczy în 
cartea sa scrisă latinește înșiră națiunile

Nelly se ținea cu putere de frunziș 
să nu cadă.

«Sunt liberă*, auzi Nelly pe frumoasa 
femeie, >în fine eată-mă liberă de cătușde 
nesuferite — ear tu ești pentru totdeauna 
încătușat 1 N’o mai pot suporta ! Când mă 
gândesc, că alta are drept Ia iubirea ta — 
că ești al ei și că va veni ziua când vei 
răspunde la iubirea ei — am să înebu- 
nesc încă*.

«Știi bine*, zise George aproape fără 
voce, «că numai pe tine te iubesc*.

Atunci ea îl îmbrățișa pasionată, îl 
trase la pieptul ei, ca și cum n’ar voi să-l 
mai lase de lângă ea : »George, nu există 
pentru noi vre-o scăpare. — Nu există 
nici una?*,,.

Cu pași obosiți trecu tânăra femee 
pe cărarea din grădină. In fine știa toate, 
toate îi erau clare, și iritațiunea, teribilă 
ce o avea tatăl ei în ziua când se logo
dise ea, când tot așa ca și ea întorcându- 
se el mai de timpuriu acasă îi găsise îm
preună în ch’osc. Dar George îijmărturisi: 
«Am cerut dela soția d-voastră mâna d-rei 
Nelly».

Atunci era așa de impresionată de feri
cire și bucurie, încât nici nu i-ar fi trecut 
prin mintea ei de copil nevinovat, că ea 
e aleasă ca manta care se acopere păca
tele altora.

după limbă. Ce sunt aceste nationes? Sunt 
națiunile locuitoare în Ungaria, cari alcă- 
tuesc statul (Sgomot).

S. Ztinsky. Spune-mi că naționalită
țile ce înseamnă latinește.

Lucaciu: On. Cameră! Eu le aduc 
aceste ca argumente, că aceste idei poli
tice sunt supuse desvoltărei legilor. Punc
tul de mânecare, deci, e acela, că așa zic, 
că nu au fost atunci națiuni în Ungaria. 
Bine, dar Ungurii, Slovacii, Românii ce au 
fost? (Sgomot). Același popor, ba dacă 
vreți, aceiași naționalitate, cari au locuit 
atunci, locuește și acuma. Insă în evolu
ția de mai târziu, conceptului «națiune* 
au voit să-i dee altă explicare, anume K31- 
csey, Kazinczy F., br. EiJtvtts Iosif în opu
rile lor politice și literare, vorbesc despre 
naționalitățile maghiare și vorbesc despre 
națiunea maghiară, chiar așa ca despre na
țiunea și naționalitatea română, deci le-au 
folosit deopotrivă expresiunile acestea.

Insă cu ocaziunea aducerei legilor din 
1848 și din 1866—68, să deschidem bule
tinele parlamentare și vom afla că s’au 
nisuit ca aceste două espresiuni să fie cât 
mai bine determinate și cât mai precis și 
totdeauna așa s’au esprimat, că în Unga
ria există o națiune politică nedespărțită, 
pe aceasta o numesc națiunea maghiară, 
și la aceasta națiune politică aparțin ca 
membrii atât Maghiarul cât și Românul, 
Slovacul și celelalte naționalități (Aplauze). 
Ei bine, noi aceasta o primim și o sti
măm pănă e lege. Deci pentru-ce sunt a- 
tâtea frecări între noi chiar în ce privește 
chestia naționalităților?

Pap Z.: Pentru-că d-voastră nu vă 
place.

Lucaciu ; Aici văd eu un curent po
litic care tot mai mult se întărește și care 
voește să contopească în națiunea maghiară 
pe naționalități, și să nege individualitatea 
naționalităților. (Strigăte: Nu e drept.)

Eu pot mărturisi că atunci când vor
bești în saloane cu bărbați de stat ai Un
gariei sau cu un fișpan mai cu minte tot
deauna dau dreptul acestei deosebiri și 
nici când n’am aflat un bărbat da stat 
maghiar, nici chiar pe br. Bânffy care așa 
să fi dat definiția naționalităților precum 
am desvoltat’o eu. Dar ne întrebați de 
plângerile de durerile noastre 1 Așa dar 
ascultați. Ne doare, că pe baza unor vorbe 
rău înțelese, pe cari așa zicând zi de zi 
călăriți, vă îndoiți în patriotismul nostru 
și voiți să ne Juați nu numai drepturile 
politice, dar ne declarați chiar de trădă
tori de patrie pentru că ne iubim poporul 
nostru...

Eber Antal: Nu pentru aceea! Pentru 
memorand I

Lucaciu : Vă rog d-lor deputați să re
împrospătați programul politic al lui Szeil 
Kălmăn, care chiar în ce privește chestiu
nea naționalităților ne-a sunat ca o sim
fonie divină și a cărei rezultat a fost o 
decepție foarte dureroasă. Totdeauna când 
văd aceste idei expuse îu vorbirile de pro
gram ale deputaților tot-deauna spun că 
își iubesc pe frații lor români, slovaci, 
sârbi, dar tot-deauna amenință cu cele mai 
teribile pedepse pe așa numiții agitatori. 
Dar când noi ne exprimăm iubirea față de 
popor, de limba, de cuitura noastră, cu 
gura mare strigă, țipă, că suntem trădă
tori de patrie și ne-am conjurat contra 
unității de stat maghiar.

Farkashăzi Zs.: Nu tocmai!
V. Lucaciu: S’o spună asta d-1 de-
II iubia atât de mult! II privia cu a- 

tâta venerațiune, admira cunoștințele lui 
bogate, experiența vieței lui, ea, care era 
încă un copii.

Pentru aeeea o îmbrățișat’o tatăl, cu 
atâta căldură, în ziua cununiei ei, pentru 
aceea o întrebă el c’o voce tremurând*: 
«II iubești într’adevăr — și el pe tine?» 
Bănuiala lui încă nu era învinsă. Ear ea 
îi răspunse plină de fericire : «Ah, tată ! 
N’ași mai putea .trăi lără el !»

Acum ajunse înaintea lacului, încon
jurat de trestia, ce se legăna. Luna își 
scălda fața în apa lui. Era adâncă, asta o 
știa ea. Era liniște adâncă, numaipomii se 
mai înfiorau de frumusețea unei seri senine 
de vară. Nelly însă privea cu groază în 
jurul său, pierduse totul, încrederea și 
iubirea de viață. Se plecă peste apa lini
ștită, ah, ce recoare, ce bine trebue că e 
acolo în afunzime... Voia să se roage — 
numai știa însă ce face, «numai un pas 
încă», asta fu ultima ei gândire.

In momentul a'esta decisiv pătrunșe 
la ea vocea copilului,’ascuțită și văitătoare 
prin liniștea gradinei. Aceste tonuri, cari 
cereau ajutor, smulseră pe mama de lângă 
apă. Ea stătu un moment buimăcită, părea 
că își reamintește ceva, trecu ,cu mâna 
peste frunte — și o luă în tugă spre casă.

Nu mai știa alta, nu se mai gândea 

putat în public. Eu am să-l sprijinesc mai 
cu seamă.

Nagy Gh.: Dar cu miniștri români 
tot ați avut sfătuiri!

V. Lucaciu: Politica și pressa ma
ghiară a falsificat idea de stat. Am dat 
mainainte definiția corectă. Așa o primim și 
noi. In sensul asimilării însă o respingem. 
Andrâssy a făcut serviciu neamului nos
tru, tipărindu-și vorbirea în toate limbile. 
Ii mulțumesc. Lumea românească se în
treabă acum: cine-s agitatorii? Noi nu, căci 
noi numai în contra falsificării concepte
lor agităm. Ne iubim naționalitatea, limba, 
conștiința, dar ținem cu iubire și mai pre
sus de toate la patria noastră, Ungaria. 
(Aplauze și aprobări pe băncile naționa
liste.) — In fruntea țării stau oameni pe 
cari trebue să-i stimăm. Ce-i de vină atunci 
pentru pornirile dușmănoase? ___

Nu avem libertatea alegerilor. Din 
acest motiv am intrat în pasivitate. Iudi- 
catura curială mai sanează puțin situația. 
Totuși corupția și abuzurile dăinuesc. As
ta-i un gravamin al tuturor popoarelor.

A fost o vreme când și dv. vi-s'au 
contestat drepturile omenești, cum ni le-ați 
contestat dv. eri nouă. Clase și națiuni nu 
pot fi favorizate ÎDtr’un «tat poliglot. (Stri
găte : Stat unitar maghiar!) Numai votul 
universal și secret poate stârpi abuzurile, 
întărind constituția. Când era în opoziție, 
coaliția îl ceruse stăruitor, mai cu samă 
Ugron — ce face acum? (Ugron : Eu și 
acum îl cer I)

Nu suntem în contra învățării limbei 
maghiare. E absurditate a se crede’ așa 
ceva. O învățăm de bună voe, așteptăm 
însă ca priu asta să găsim deschise înain
tea noastră toate căile vieții publice, pănă 
la ministere. Românii însă nu ajung în 
posturi bune. D-v. sunteți mâhniți că în 
afacerile comune, numai cei ce știu nem
țește sunt aplicați! Ei, de ce nu^învață 
nemțește la academia din Dobrițin, ca să 
poată ajunge oricine în acele posturi? Cu 
sila nimic nu se face. Berzeviczy a tre
buit să recunoscă zădărnicia oricărui re
zultat în cei 18 ani, cât a fost în vigoare 
legea ce obliga învățarea limbei maghiare

Ar fi încă unele de spus, dar o să 
vină și vremea acestora. Sperează în pace, 
care va aduce alături de guvern și de 
majoritate pe naționalități, în lucrarea spre 
bmele țării. Sunt și între maghiari ele- 
meute cari judecă mai real și mai ade
vărat în chestia naționalităților. Toată res- 
ponzabilitatea o au șoviniștii întranzigenți, 
cari ne tac trădători spre paguba țării.ȘTIRILE ZILEI.

— 20 Octomvrie v.

Manualele în școlile poporale. «Aik« 
de azi publică o declarație a lui Chernoch, 
accentuând autenticitatea ei. Spune decla
rația, că dispoziția §. 20 a nouei legi șco
lare, se referește numai la manuelele scrise 
în altă limbă decât cea maghiară. Celor 
ungurești, cari au avut până acum «pro
barea senatului școlar catolic, li se va re
cunoaște validă aceasta aprobare. Tot așa 
și celor nemaghiare, cari au avut aproba
rea consistoarelor, din motiv, că nu este 
timp a le censura. Dar numai provizor, pe 
anul școlastic 1907/8 ! !

0 M. G. E. pentru emigrații .reveniți. 
Aceasta Asociație are planul ca emigran- 
ț.ilor ce au venit și vor mai veni, cu pa- 

la alta decât că copilul ei strigă după a- 
jutor. Inima ei era plină de dor după copi
lul ei; pe acesta nu îl poate lua nimeni, 
acesta e al ei, o comoară depusă în mâ- 
nile ei. Nu mai cere nimic dela viață, 
voește numai pentru copil &ă trăiască. Nu
mai pe el să-l țină Dumnezeu, numai să nu 
i se fi întâmplat nimic. Era p’aci să’și 
părăsească pe sermana ei fetiță mică, ca 
pentru a doua oară să cadă jertfă acelei 
femei crude o viață tânără. O Doamne ce 
a vrut ea să facă I

Odaia era întunecoasă, copilul singur; 
dintr’un unghiu al odăii, luceau arzători 
ochii unei pisici —- aceștia au speriat așa 
de mult fetița. Aceia, cărora fetița le-a fost 
lăsată în îngrijire — se îndrăgosteau în 
chioșc 1

Nelly strânse copilul la sânul ei, îl 
legănă și îl sărută. Un potop de lacrămi 
udară părul blond al micei fetițe. — Cu a- 
ceste lacrămi se scurse și fericirea tinerei 
femei, se pierdu și privirea-i senină și ve
selia credinței ei copilărești.

Se ridică ca o femee serioasă, care 
voia să trăiască numai pentru copilul ei! 
Hotărâtă însă să ceară socoteală, celor ce 
veniau șoptind, la apărințâ indiferent, pe 
cărarea din grădină . . , ........................

Iris, 
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rale agonisite, din America, să le dea în 
arândă moșiile licitate și vândute, de scă- 
pătați. Pe arendași i-ar constitui în reu
niune. Emigrant-*! intră cam greu la în
voială, fiind acele pământuri sleite, stoarse.

Camera de coiner ci u și industrie din 
Brașov va ținea ședință p’lenară Mercuri 
în 6 Noemvrie n., a. c., la orele 3 p. m. 
La ordinea zilei sunt 15 obiecte.

Modici în grevă. Medicii din Iaurin 
au luat hotărârea să intre în grevă, cu 
începerea lui Noemvrie, dacă cassa de a- 
sigurare a muncitorilor nu le va împlini 
pretențiunile până atunci. Greva a avut 
succes. Medicii din Arad sunt asemenea 
în grevă.

Lengyel Z. a fost atacat cu vorbe as
pre de mai mulți colegi deputați, pe cori
doarele Camerei, pentrucă se purtase așa 
de agresiv față de judecătorie și guvern, 
în cunoscutu-i proces. Apărătorul său, Vă- 
.zsonyi de asemenea, tot din acel motiv. 
Ci-că astfei se nimicește autoritatea jude
cătorilor maghiari, cari n’au păreche de 
corecți, cinstiți și independenți ce-s.

«Gontesa» Teleky, care se află inter
nată în arestul preventiv din Sibiiu a fost 
fotografiată eri la cererea politiei vieneze 
și bucureștene. Fotografia va fi expusă în 
toate orașele din Austria, Ungaria și Ro
mânia. Avis celor pungâsiți.

Societatea Filarmonică îșî va ținea 
adunarea generală Luni în 11 Noemvrie 
n., ia orele 8 seara, în sala de repetiții din 
strada Gimnasticei (Turnschulgasse) Nr. 9 
La această adunare se învită toți membrii 
sprijinitori.

Gemova și Hlinca. Kal. Ert. este in
format, că procuratura din Rosenberg a 
revocat permisiunea de-a se îndepărta, 
dată părintelui -Hlinca. I-e teamă să nu 
•caute scăpare de închisoare, remânând în 
țări streine. Ancheta nu a putut descoperi 
nimic compromițător până acuma, în pur
tarea oamenilor din acea vărsare de sânge. 
Dela arestați nu se poate stoarce nimic. 
— Consiliul comunal din Praga a dat es- 
presia durerii și indignării sale din inci
dentul celor petrecute la Cernova.

Conducerea cercetărilor o face în fața 
Jocului însuși generalul de jandarm Pa- 
jiaiott Alexandru. Șaptezeci și cinci de 
jandarmi sunt plasați in Cernova și jur. 
Pentru familiile ceior nenorociți sosesc a- 
jutoare de pretutindeni. însuși consiliul 
orășan din Praga a contribuit cu sumă 
mai însemnată.

Ziarul ceb «Union», are informația, 
că fruntașii ^slovaci vor pleca cu Memo
rand în fața Majestății Salo și a Papei, 
din cauza atitudinei guvernului maghiar.

— Cu privire la măcelul dela Cernova 
sn mai comunkă -următoarele amănunte: 
Primul foc do pușcă a fost dat de un jan
darm care a fost lovit în piept cu o pia
tră. Un țăran a încercat să-i smulgă urma, 
-atunci jandarmul a traț un fo > omorân- 
■dtt-l pe loc. S’au mai tras apoi 26 de fo
curi. Scenele cele mai vioiente au avut 
loc în fața școalei. Un soldat povestește 
că o fată de 16 ani a atacat cu mare fu
rie pe jandarmi; ea a fost împușcată. Tot 
în fața școalei a fost împușcată o femee. 
Gloanțele au lovit-o în abdomen. Feineea, 
care era gravidă, a dat naștere pe loc 
•unui băețel. Ea a murit. Lipsesc încă trei 
.persoane din acelea cari au ațâțat pe ță
rani. Mal toți dintre răniți, întrebați ce i-a 
tăcut să se dedea ia turburări, au răspuns. 
— «Pentru limba și credința noastră, pe 
«ari ungurii vor să ni le răpească. Chris
tos a suferit și el și suferim și noi pentru 
drepturile noastre».

Asociațiile țărănești din România, di 
Sp. Haret, ministrul instrucțiunei publice 
41 României, a trimis tuturor revizorilor 
școlari din țară, o însemnată circulară în 
chestia propagandei pentru înființarea a- 
sociațiîlor cooperative țărănești. După ce 
arată însemnătatea acestei opere, circulara 
reamintește rezultatele frumoase dobândite 
prin crearea băncilor populare.

Acum că instituția băncilor populare 
este întemeiată pe baze solide, trebue să 
se meargă mai departe cu crearea celor
lalte instituții agricole, cari pot foarte 
lesne isvori din tulpina celei înființate. 
Banii băncilor populare să nu servească 
numai pentru înlăturarea primei cauze ce 
le-a dat naștere (izgonirea cametei de prin 

sate), ci și pentru satisfacerea tuturor tre
buințelor agricole, potrivit cerințelor mo
derne ale cultivărei pământului.

Monumentul ^trecerea Dunărei», inau
gurarea monumentului ridicat în T.-Mă- 
gurele pentru amintirea Trecerei Dunărei 
și a eroilor morți în răsboiul Independen
ței se va face la 28 Octombrie v. Va asi
sta la inaugurare și ministrul de răsboiu 
general Averescu. ’

Atentatul din strada Academiei ~Dîn 
București se anunță că Joi la orele 2 p. 
m., dl Antonescu, administratorul moșiilor 
dlui G. Gr. Cantacuzino și fratele decanu
lui avocaților, a fost victima unui cumplit 
atentat. Pe când eșea dela restaurantul 
Enache din strada Academiei, a fost fără 
veste atacat de dl Tetiauu, fost impiegat 
în serviciul dlui Cantacuzino, care a tras 
asupra dsa'e 11 focuri de revolver. D-nul 
Antonescu a fost transportat la spitalul 
Colței, unde i-s’au dat primele îngrijiri. 
Victima a fost lovită de gloanțele atenta
torului la cap și la ureche. Dl Antonescu 
e în afară de orice pericol. Atentatorul e 
tatăl a șeapte copii și a declarat că, fiind 
licențiat din serviciu și rămânând pe dru
muri, a voit să-și răsbune împotriva d-lul 
Antonescu, căruia îi atribue îndepărtarea 
sa. Atentatorul a tras focurile cu 2 re
volvere.

0 mare fraudă în Rusia. Ziarul »Russ« 
publică amănunte senzaționale despre o 
mare fraudă ce s’a comis la furnitura de 
căciuli și mănuși pentru armată. Suma 
defraudată este de mai multe milioane. 
Deși s’a făcut anchetă și s’au descoperit 
toate operațiunile totuși nu s’a deschis 
nici un fel de acțiune, deoarece personagii 
sus puse sunt grav compromise în această 
fraudă.

Profesori americani la universitatea 
din Berlin. Profesorii universitari ameri
cani Havley si Schefield și-au început Joi 
prelegerile la universitatea din Berlin. A- 
cești profesori au fost trimeși la univer
sitatea din Berlin, de cătră președintele 
Roosevelt, în locul celor doi profesori ger
mani trimiși de împăratul Vilhelm în Ame
rica. La deschiderea cursurilor acestor 
profesori au as’stat și prințul moștenitor 
reprezentând pe împăratul Vilhelm, corpul 
diplomatic din Berlin, funcționari superi
ori ai statului, toți profesorii universitari 
și studenții.

Sinodul parohial al comunei bisericești 
Săliște, ținut Duminecă sub conducerea 
dlui protopresbiter Dr. Ioan Stroia, a de
cis în unanimitate urcarea salarelor învă- 
tătorești la suma minimală cerută de noua 
lege școlară, încă cu începere dela 1 Sep
tembrie anul curent.

Sinuciderea unui ziarist. Redactorul 
șef al ziarului *Pester Llo^d*, Leo Vei- 
gelsberg, s’a sinucis alaltăieri, trăgându-și 
un foc de revolver. Veigelberg suferea în 
grad mare de nervositate.

ViGtimele cutremurului din Calabria 
Numărul victimelor cutremurului de pă
mânt din Calabria s’au stabilit în mod o- 
ficial. La FerriSiizano au fost 175 morți, 
dintre cari 118 au fost scoși de sub dărâ
mături. Mai sunt 50 răniți, dintre cari 20 
grav. Pe lângă aceasta mai sunt 11 morți 
și 31 răniți în alte localități.

Studenții Sioniști din Viena, au oprit 
cu tărăboi cursurile profesorului de litera
tură Dr. Arnold, fiindcă acesta tratând 
drama, a vorbit despre Herzl și Nordau, 
cu următoarele expresii: »inventatorii și 
impresarii sionismului*.

BUGătărie comună, și-au înființat deja 
și împiegatii căilor ferate din Budapesta.

Avansa meniul din Novembrie în ar
mata comună. Monitorul armatei comune 
publică avansamentele făcute cu 1 Nov, n. 
în armata comuna. Intre ofițerii avansați 
se află și următorii: generalul de brigadă 
Pflanzer-Baltin a fosr, numit general de 
divizie, căpitanul de cl 11 Dumitru Florian 
a avansat la raDgul de căpitan cl I la reg. 
64, locotenent a fost numit sublocotenentul 
E. Craioveanu la reg. 86 și Victor Chirillă 
la reg. 63. oficiant cl I la departamentul 
de contabilitate a fost numit oficiantul de 
cl II Nonus Poruțiu la direcțiunea trupelor 
de geniu în Alba Iulia.

Cununie. Mâne, Duminecă, la oarele 
4 p. m., se celebra în biserica Sf. Nicolae 
din Brașov, cununia d-lui loan Oancea cu 
gentila d-șoară Eugenia Panțu. Nuni vor fi 
d-na și d-1 Alexe Dobreanu din Ploești.

Felicitările noastre 1

Aviz. Din cauza repausului duminecal 
va fi deschisă mâne, dela oarele 1—9 seara 
în oraș numai farmacia d-lui Hornung.

Concerte. In restauratul <Transilva- 
nia> va avea loc mâne, ca și în toate Du- 
minicele, concerte militare. începutul la 
oarele 8. Intrarea 60 b.

— Tot mâne, Duminecă, va cânta în 
otelul <Europa> muzica orașului. începu
tul la oarele 8 seara. Intrarea 60 b.

0 doftoriepentrupopor.se poate numi 
ca atare spirtul lui Moli și sarea, care prin 
fncțiune întărește mușchii, alină durerile, 
precum și tot felul de reumatism se vin
decă cu succes sigur. Prețul unei sticle 
1 cor. 90 bani. Se trimite zilnic cu rarn- 
bursă poștală de farmacistul și liferautul 
curții c. și r. A. Moli, Viena, Tuchlauben 
9. In depositele din provincii să se ceară 
expres preparatul Moli provăzut cu marca 
de scut și subscriere. — (2)

Cugetări.
Creștinismul în înțelesul său adevă

rat destruge statul.
*

Egalitatea înaintea legii!
Adecă viața oamenilor se scurge în 

marginile legii I A miia parte poate, re
stul lucrează în afară, adecă în sfera mo
ravurilor.

♦
Știința și filosofia se ocupă de tot ce 

se poate închipui, afară de aceia ce trebue 
să facă omul, ca să devie mai bun și să 
trăiască mai bine.

Tolstoy.
*

Un cal nu caută a se face admirat 
de tovarășul său. Se vede între ei un fel 
de emulație la curse, dar asta fără conse
cință, căci fiind în staul cel greoi și cel 
mai prost croit nu cedează pentru aceasta 
ovăsul său celuilalt. Nu este tot așa prin
tre oameni : virtutea lor nu se mulțu
mește prin ea însăși — și ei nu sunt n ul- 
țumiți dacă nu dobândesc avantagii contra 
celorlalți.

*
Omul nu e nici înger nici dobitoc și 

nenorocirea voește, ca acela care vrea să 
facă pe îngerul, face pe dobitocul.

Eascal.ULTIME ȘTIRI.
Oradea^îliai’e, 2 Octomvrie. Tri

bunalul a osândit pe Dr. Demetriu 
Lascu la șase luni închisoare și 500 
cor. amendă pentru articolele publi
cate în „Tribuna“. Amenda se va lua 
din cauția acestui ziar. Deliberarea a 
avut mai multe momente aprinse. 
Motivarea e plină de sofizme tenden
țioase și neadevărate. Apărarea a fost 
susținută cu toată energia de d-1 N. 
Rozvan, avocat în Budapesta, (frate 
cu Dr. Rozvan din Ilia) membru al 
partidului socialist.

București, 2 Nov. Primele pro
iecte ale guvernului cari au fost is
prăvite și cari au fost obiectul unor 
lungi și minuțioase studii în timpul 
vacanței, sunt următoarele: Proiectul 
de legi asupra învoelilor agricole, pro
iectul pentru casa rurală, reorganiza
rea judecătoriilor de pace, și mono
polul cârciumilor la sate. Pentru re
dactarea acestor proiecte, s’a adunat 
un material documentar considerabil. 
Astfel proectul pentru tocmelile agri
cole va fi însoțit de anexe cuprinzând 
tablouri despre condițiunile tocmelilor 
agricole, precum și despre valoarea 
și venitul tuturor moșiilor din jude
țele țării. Acest proect de lege va fi 
primul care va fi adus Luni, în stu
diul comisiunei parlamentare pentru 
reformele agrare.

Petersburg, 2 Noemvrie. Revolta 
din portul Vladivostok s’a petrecut 
în următoarele împrejurări: Rebeliu
nea a izbucnit deodată pe trei distru
gătoare de torpile : „Skory“, „Der- 
bity“ și „Trepovni“. Semnalul s’a dat 
de pe două vase „Skory“ și „Der- 
bity“, omorându-se comandanții lor. 
Astfel pe „Skory“ a fost ucis locote
nentul Ster, iar pe „Derbity“ căpi
tanul Curof, acesta din urmă a fost 
găsit încă în viață într’o stare foarte 
gravă. Pe vasele „Derbity" și „Tre- 
povni“ se aflau însă mulți mari
nari cari nu s’au asociat la răscoală. 
Pe „Skory“ însă n’a rămas nici un 
marinar care să nu se fi asociat. Ce
lelalte două vase au început însă să 
bombardeze pe „Skory“ imediat ce 
acesta a arborat drapelul roș și a 
deschis focul asupra orașului. Lovit 
de torpile din toate părțile „Skory“ 
au suferit mari stricăciuni. Tot în 
urma acestei bombardări au fost o- 
morâți 6 soldați și alți 6 au fost grav 
răniți.

Petersburg, 2 Noemvrie. Până a- 
cum din 343 alegeri efectuate pentru 
Duma imperiului au fost aleși 116 
membri ai dreptei și monarchiști, 103 
octombriști și moderați, 3 ai uniunei 
renovațiunei pacifice, 26 cădeți, 9 na
ționaliști și polonezi, 6 mahometani, 
9 social-democrați, 20 membri ai stân
gei și 1 independent.

Berlin, 2 Noembrle. Urmărirea 
vătămărei în procesul Moltke—Har
den, a luat-o asupra sa procurorui de 
stat.

TaSChent, 2 Noembrie. In ruinele 
orașului Caratag și-au perdut viața 
numai 2500 de locuitori.

Glume.
Intre doi pungași:
— Ce frumos ceas aii... Cât te costă!
— Nu știu... Când l’am luat nu era 

nimeni in prăvălie.
*

— Păcat cucoană, zice doctorul cătră 
soția bolnavului, m'ai chemat prea târziu. 
Bărbatul d-tale e pe ducă... are mânile deja 
vinete.

— Dar d-Ie doctor, bărbatul meu are 
întotdeauna mânile așa de vinete, e zu
grav...

— Așaal! Norocul lui, căci dacă băr
batul d-tale n’ar fi fost zugrav, ar fi fost 
deja mort.

♦
— D-le doctor, cât poate trăi un om 

fără creeri?
— E o întrebare grea, zise doctorul, 

și nu se poate răspunde ușor. D-ta câți 
ani ai ?

— 34.
— Iată d ta trăești de 34 de ani fără 

creeri și cine știe cât mai poți trăi încă !
- • • •

*
— De ce-î galbenă luna? întreabă un 

copil pe un altul.
— Find-că nu doarme noaptea.

POSTA ADMINISTRAȚIEI.
N. B. Cluj. Vi-s’a trimis numărul cerut pen

tru „volum".
Dr. E. Orăstie. Foaia se espediază de aici 

regulat.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisec.

Coloseul Projeotograf TEATRU ELECTRIC 
hi dinaintea Porți Vămii. «

================ Zilnic 2 Reprezentațiuni, seara la 6 și la 8 oare. ....... .....
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Domnișoară de 21 ani 
fiica unui proprietar bogat de be
rărie necăsătorit, cu zestre de 
120,000 mărci, bani gata, dorește 
a se căsători cu un Domn frumos, 
sănătos, fie și fără de avere. Re- 
flectanții serioși pot afla informații 
mai deaproape sub „Sehnsucht“, 
Berlin 18. (3068,1 - 9.)
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CONCURS.
Nr. 1007—1907. „Asociațiunea 

pentru literatura română și cultura 
poporului român" dă pentru anul 
școlar 1907 ca bursă suma de 200 
coroane din „Fondațiunea Georgiu 
Boieriu din Vad“ pentru uo elev de 
naționalitate română, care urmează 
la vre-una dintre școalele medii din 
patrie. Vor fi preferiți, în înțelesul 
literilor fundaționale, rudele ferici
tului fundator.

Cererile pentru obținerea aces
tei burse sunt de a se înainta co
mitetului central al Asociațiunii în 
Sibiiu ‘(Nagyszeben), Strada Morii 
Nr. 6, pană la 15 Decemvrie st. n. 
a. C. însoțite de următnarele acte:

a) Certificat de botez.
b) Certificat de pe anul școlar 

1906/7.
c) Certificat de paupertate.
d) Actele cari dovedesc înrudi

rea cu fericitul fundator.
Cererile intrate după 15 Decem

vrie n. a. c. nu se vor lua în con
siderare.

Sibiiu, din ședința comitetului central 
al „Asociațiunii pentru literatura română 
și cultura poporului român".

Iosif Sterca Șuluțu, Oct C. Tăsiăuauu,
prezident. secretar.

Avis.
în cancelaria notariaiă a D-lul 

luliu V. Albiul, notar cercual în 
Za.latna, poate fi acceptat imediat 
un adjunt care e versat în toate 
afacerile notariale și posede perfect 
limba maghiară și română. Pentru 
condițiunile favorabile a se adresa 
la susnumitul Domn notar. (3067,1-2.)
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Se capătă în 
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Deschidere de Restaurant non!
Subscrisul am onoareaa a aduce la cunoștința On. public, 

că in BSomăna, Strada Fântânii (lângă Casarma Honve
zilor) în casa mea proprie de nou zidită deschid

un Restaurant nou
sub conducerea Doamnei 19IIK.IjOS

Spie vânzaxe:
VINURI curate de Transilvania.
BERE proaspătă în fiecare zi.
BUCĂTĂRIE escelentă.
De o cercetare număroasă se roagă

Grigore Cristea,
,3856,2-2.) antreprenor.

AVIZ!
Subsorisa are onoarea a aduce la cunoscința On. public 

din oraș și împrejurime, că am luat asupra mea conducerea 

HALEI de BERE și RESTAURANT 
«Sha Strmla Porția Nr. 60. (CsiseBe IBiddell).

De’a 1 pănă în 17 Novembrie aduc Sa vânzare de probă 

Bere l-a (Mărzenbier) de Steinbruch 
cu 9 cruceri paharul.

Dela 15 pănă la 30 Novembre

BERE SCHWECHATER 
tot cu cr. paharul, și după dorință și părerea oaspeților 
voia pune spre vOnzare una seau altă din berea susnumită.

In tot timpul Zonen dejun proaspăt. — Odăi separate pentru 
societăți particulare — Vâssairi de Ardeal curate. — Abona
mente ieftine pentru prânz și cină în local și afară.

Apelând la sprijinul On, public semnez cu toată stima
Johana Muntean GabeB.
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40.000
40.000
40.000
si alte
A 30.000, 35.000, *30.000,
15.000, si £0.000 Koreme.

S. BOGDÂNY,
Haujtst. Lolterie-Biirean Att-Ges.

BuflaM IV.. Karlsring Nr. 20.
Tragerea la 21 și 23 Nov.
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Se trimite în provincie cu rambursă 
sau trimițându-să banii.

7s Las v4 Los ’/2 Los Los
K 1.50 K3 — K6- KI2.—

Prafurile-Seidlitz ale lui MOLL
Veritabile numai decâ fie-care cutia este provădută eu marea de 

------------------ apărare & lui A. RiOLL și cu subscrierea sa. .------------------
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți

lor celor mai ceibicâse la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
stipajiunei cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răsnândire, ce oresce mereu de 
mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 — Falsilicațiile se vor 
urmări pe cale judecătorescă.

Frozbranntwein și sare a iui Moli.
Veritabil numai dacă fle care sticlă este provăzute cu marca 
---------------- de scutire și cu plumbul lui A. KSoll ------------------

Franzbranntwein-ul și sarea este fdrte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (irotat), alină
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcd'ă. —

Prețul unei cutii originale plumbate cor. 1.90. "y-

silf
Iov .uO

Săpun de copii a lui Moli
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți eor. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.80.
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provetțută cu marca de apărare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. Tnchlauben 9. 

c. și reg. furnisor al curții imperiale.
— Comande din provincia se efectu^ză dilnic prin rambursă postnlă —

La deposite să se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca de apă
rare a lui A. M O L L.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Fet'd. Jekelius, Viilor Foth și en gros la 
D. Eremias Nepoții, și ’ G. H. Neustâdter.

*♦'
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


