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Proiectul autipoîon dă de greutăți.
Așadară guvernul prusian a și 

suferit, primul eșec cu proiectul său 
anti-polon. G'omisiunea dietei prusiane 
a respins în ședința ei de Mercuri 
după amiazi proiectul de expropriare.

Conservativii au votat toți contra 
și astfel au hotărât deocamdată soar- 
tea lui. Proiectul a fost respins Cu 
voturile conservativilor, ale celor din 
eentru, ale liberalilor și ale Polonilor, 
cari la olaltă au dat 19 voturi. Pen
tru proiect au votat 9 membri ai co
misiei (liberal-conservativi și național- 
Jiberali.)

Aceasta majoritate nu înseamnă 
negarea totală a proiectului, ci mai 
mult dorința, ca el să fie modificat.

Conservativii au fost nemulțu
miți cu declarările date de ministrul 
de finanțe asupra umănuntelor exe
cutării legei de expropriare și l-au 
întrebat, ce părere are despre o e- 
ventuală oprire de a se vinde pă
mânturi germane Polonilor? Ministrul 
le-a răspuns, că o astfel de oprire ar 
aiinge libera migrare și ar putea fi 
decisă numai de Reichsrath. Acesta 
nu va face însă cel mai mic pas până 
ce guvernul prusian nu-i va dovedi, 
că a întrebnințat toate mijloacele ce
lelalte fără a ajunge ia scop. In ur
ma aceasta conservativii au declarat, 
că vor vota în contra proiectului, de 
oarece nu li-s’au dat garanțele de 
lipsă.

S’a vorbit și în parlamentul ger
man despre proiectul anti-polon al 
guvernului prusian. Ocaziunea a dat’o 
discuțiunea din „Reichsrath “-ul au
striac asupra acestui proiect. In aplau
zele întregei stânge și a fracțiunei 
polone deputatul din uniunea liberală, 
Gothein, a respins amestecul în afa
cerile Germaniei, desaprobând mai ales 
purtarea președintelui camerei austria- 
ce, care, deși a declarat față cu de
putatul polon din Galiția Glombinski, 
că chestiunea nu e de competența 
„Reichsrath“-ului, totuși i-a dat sfatul 
de a adresa o interpelare ministrului- 
președinte austriac.

Același deputat Gotheiu, dupăce 
ș.a fătut datoria de a protesta contra 
amestecului din afară, a aflat de bine 
a atrage atențiunea parlamentului ger
man asupra unor fapte și împrejurări, 
peste cari nu se poate trece așa ușor. 
Intre altele el a întrebat: „Dar, dom
nilor, cine credeți că s’a ridicat în 
Reichsrathul austriac în contra impe
riului german? Nu au fost numai Po
lonii și Cehii, au fost chiar inimicii 
cei mai mari ai Polonilor, Rutenii, 
au fost deputății italieni, au fost cele 
două partide mai mari germane din 
Austria, creștinii-sociali și social-demo- 
crații. Aceștia toți au condamnat în 
Reichsrath aceasta politică polonă a 
Germaniei. Tocmai așa cu inimă 
ușoară nu ne e permis atrecepeste o 
astfel de rea dispoziție în statul nostru 
cel mai apropiat vecin, cu care ne 
leagă o amiciție istorică tradițională. 
Căci ar fi greșit a crede, că Germanii 
liberali, cari în camera austriacă au 
desaprobat amestecul acela în contra 
imperiului german, ar aproba pentru 
aceea politică polonă a Prusianilor. 

Nu domnilor! Și ei o desaprobă, și 
așa am adus’o pănă acolo, încât am 
ațâțat toate popoarele Austriei în 
contra noastră."

Aceste cuvinte au fost primite cu 
aprobare de toată stânga. încurajat 
de aceasta, deputatul german din ces- 
tiune s’a întors spre Billow și a cri
ticat aspru atitudinea lui față cu 
Germanii liberali din Austria. Princi
pele Biilow i-a numit adecă pe aceștia 
într’o vorbirea a sa din Reichstag 
(Herbstzeitlose). Printr’asta le-a amin
tit desartrele lor politice din trecut. 
„Fost-a cuminte de a ofensa earăși 
pe cei mai buni amici ai noștri, pe 
singurii noștri amici în Austria cu 
cuvântul acela f“

„Și cum stă lucrul în Ungaria? 
Ungurilor poate le va fi foarte bine
venită politica polonă a guvernului 
prusian, dar pentru frații noștri ger
mani in Ungaria, cari trăiesc acolo 
cu milioanele, acest proiect de expro
priare este o lovitură cu pumnul în 
față (Foarte bine, în stânga și la Po
loni.) Trebue să cunoască cineva con
sternarea acestor oameni, cari se a- 
pără și-și iubesc limba și naționalita
tea germană, asupra politicei polone 
a Prusianilor. Noi cu politica acea
sta atacăm pe frații noștri din Unga
ria, dela spate (Foarte corect, în 
stânga ! strigări : auziți, auziți ! la 
Poloni.)

Cele de mai sus ne dovedesc 
îndestul, că guvernul prusian și-a 
vârât mâna într’un cuib de vespi cu 
proiectul său anti-polon.

Comisia pentru instrucția publică, din 
sânul ministerului respectiv, a votat bise
ricii aug. ev. 24.000 cor. (înainte era nu
mai 16.000) pentru serviciile de catechi- 
zare, iar bisericei ev. ref. 66 000 cor. față 
de 34 000 cât era în trecut.

Subvenții pentru diferite institute și 
societăți maghiare 85.600 cor.

Spre organizare. In vederea unui plan 
de acțiune mai intenzivă, în viața politică 
comitatensă, membrii români din congre
gația bihoreana s’au constituit în club, 
sfătuindu-se în toate afacerile de însem
nătate și aducând hotărâri, cărora flecare 
membru trebue să se supună necon
diționat.

De pe culoare. (După >Bud. Hir.«) 
...Disidentul D. Szâsz, vine la primul mi
nistru și-i spune cu veselie: >Disidenții 
n’o să mai vorbească. Cedează terenul 
croaților. Cu ei s’o isprăviți*.

A, Vlad, naționalistul, însă nu se 
lasă :

>Nici prin minte nu ne trece să f*- 
cem obstrucție. După mine mai vorbește 
Maniu, Hodza și Stefan Pop. Alții nu știu 
să aibă de gând..«

Socialiștii. In zilele de Crăciun, so
cialiștii vor ținea conferințe politice în 
17 orașe mai mari, cu scop de a lua ho- 
torâri în chestiile de la ordinea zilei. Se 
va discuta și un plan minuțios pentru o 
nouă grevă generală.

Pentru respândirea și înțelegerea 
principiilor lor, au înființat în Budapesta 
cursuri de politică practică, de istorie ge
nerală și de istoria socialismului — dând 
astfel pildă cum se poate întări un 
partid.

Gliesîia Polonilor în Reichstag, in șe
dința Reichstagului deputatul liberal Goit- 

hein s’a ridicat cu energie în contra ames
tecului deputaților austrieci (în afacerile 
interne ale Germaniei, și a insistat asupra 
atitudinei lipsită de tactică, a președinte
lui Weiskirchner.

Goithein nu aprobă politica poloneză 
prusiană, din cauza reacțiunei ce-o exer
cită în Austria El s’a ridicat chiar în con
tra atitudinei prințului Biilow care în ul
timul timp a insultat amintirea liberalilor 
austriaci.

Cu asemenea procedeuri, spune ora
torul, am ajuns să ridicăm popoarele aus
triaco în contra noastră.

— Și în Ungaria?
— Ungurii se vor bucura de politica 

poloneză a Prusiei; dar această politică 
este o palmă pentru frații noștri din Un
garia.

Protestanții și ovreii în alianță. Face 
senzație un articol apărut în semitul >E- 
gyenlosdg*, și scris de neastâmpăratul 
preot calvin D. Baltaaar, în care articol 
autorul solicită Însoțirea ovreilor cu pro
testanții pentru a lupta împotriva »primej- 
diei comune*, ce este reacția clericală, 
care samenință cu perire orice liberalism 
și orice progres național și care țintește 
reîntroducorea domniei întunerecului din 
veacul de mijloc, în toate instituțiile și în 
întreaga viață publică, prin legi fățișe și 
prin legi tăinuite...* Senzația crește prin 
respunsul semitului, care »el vrea, zice, 
să respecte drepturile dobândite de fie 
cine*.

Proiectul de expropriare, în contra 
Polonilor din Prusia, ajuns în comisia par
lamentară, a fost respins cu 19 voturi față 
de 9 voturi ale liberalilor conservatori 
și ale național-liberalilor. Ședința urmă
toare se va ținea săptămâna viitoare.

Din camera ungară.
Dăm aci în resumat mai larg, discursnl d-lui 

V. Goldiș, rostit în ziua de 3 Dec și semnalat și 
de noi la timpul său.

Oratorul află că nici unul dintre pă
rinții proiectului dela ordinea zilei n’a cău
tat în deajuns să ne convingă pentru ce 
proiectul de față este necesitat prin ob- 
srucția croată. Polit ar fi făcut’o dacă-1 lăsa 
preBidentul. El oratorul, trebue să consta- 
teze, că după definiția kussuthiștilor — 
când națiunea stă la spatele minorității! 
— este justificată și obstrucția croată, pe 
care de altfel nu aci e locul a o înăbuși, 
ci acasă în Croația. Și acolo, bine înțeles, 
nu cu forța ci cu împlinirea pretenziunilor 
juste. Spune despre obstrucție, ad literam 
următoarele :

»In principiu eu nu sunt pretinul ob
strucției. Dimpotrivă, pot să spun sincer, 
sunt dușmanul ori cărei obstrucții, fiindcă 
nu este și nu pot să o recunosc îndreptă
țită pentru nici un caz. Obstrucția este o 
negație a parlamentarismului. Doar’, esența 
parlamentarismului este tocmai căutarea 
de a ne convinge unii pe alții cu puterea 
argumentelor. In ce măsură isbutește sau 
nu isbutește convingerea asta, este condi
ționat de înțelepciune, de alte mijloace, și 
de situațiile politice. In obstrucție eu nu 
pot vedea decât o volnicie, și am credința, 
că ori ce situație creată prin volnicie nu 
poate fi decât o situație bolnavă*.

Dovadă e chiar situația de acum a 
țării, al cărei caracter îi recunoaște și dl 
Kossuth, care »cu mintea lui ageră și cu 
concepția lui ageră*, observă situația falșă 
în care a ajuns partidul său. — In firul 
vorbirei se oprește asupra unui moment 
caracteristic în viața noastră parlamen
tară: stăpânirea nepermisă a palmelor!

Intrând în meritul chestiei, împărtă
șește pe deplin temerile factorilor, cari au 
creat legea. In adevăr trebue să ne cu
prindă o mare îngrijorare față de ac< st 
precedent primejdios pentru constituțio

nalism. Ministrul, secretarul său, și rapor
torul s’au ferit dinadins a răspunde la 
chestia asta, fiindcă s’au simțit slabi de ri- 
aipi temerile.

Este greșită apoi teza raportorului 
care a citat câteva legi similare tot nu
mai de câte un paragraf. Acele legi (ora
torul citează tituleie) înde nnizează guver
nul de a inarticula și de a înarticula o 
hotărâre adusă în toată regula, pe când 
aci guvernul este autorizat de a pune în 
vigoare, de a executa o lege, care numai 
e alăturată, la proiectul de autorizare. — 
Este foarte greu a definia ce este anti
constituțional.

Dicey, celebrul profesor din Oxford 
dă diferite definiții pentru diferite națiuni. 
Pentru stările noastre oratorul dă defini
ția următoare: ^anticonstituțională este 
acea lege care din punct de vedere poli
tic, nu e practică*.

Sub judecata asta cade și proiectul 
de autorizare, căci prin el se pun în vi
goare nu numai convenții comerciale, cari 
și de altfel nu se pot schimba, ci se mai 
cuprind în el o grămadă de dispoziții, cari 
aparțin excluziv cercului de putere al 
statului nostru. Iu chipul acesta, dacă nu 
respectăm spiritul legilor, — litera lor ne- 
pretinzând discuția taxativă 1 — parlamen
tul poate fi răpit chiar de drepturile car
dinale a oferire! dărilor și recruților.

Pentru state absolut independente e 
mai puțin primejdioasă vătămarea consti
tuționalismului îu cazuri de extremă ne
cesitate, dar asupra statului nostru, ele se 
pot răzbuna amar.

Face paralela între situația creată de 
noul proiect și între situația ce ar fi dacă 
s’ar menținea status-quo-ul. Noua situație 
nu va fi cu nimic mai favorabilă. Strâm
toarea, atât de des pomenită de guvernele 
maghiare este o scuză foarte aparentă, și 
>pentru că guvernul o recunoaște asta, 
nimeni nu poate să laude pactul*. Arată 
apoi amănunțit cum conversiunea blocului, 
așa cum s’a proiectat, nu ne aduce niei 
un folos și cum linia ferată pe la Anaberg, 
nouă numai avantagii restrânse ne asi
gură, Austriei însă avantagii permanente. 
Se declară aderentul sistemului protecțio- 
nist, în teritoriul vamal, în vederea întă- 
rârei industriei.

Pune în evidență toată soflsteria kos- 
suthistă. In opoziție kossuthiștii făuriseră 
deviza: trebue să fim independenți eco- 
nomicește, ca să putem fi apoi tari. Acuma 
argumentul lor de forță este: trebue să 
mai stăm nițel (pănă în 1917)’ în. comu
niune economică cu Austria, ca să ne în
tărim de a putea fi pe urmă independenți.

Kossuthiștii, singuri nu știu ce vreau. 
Guvernul actual nu va realiza nicicând te- 
ritorul vamal independent, fiindcă nu este 
sincer aderent ai lui. Este o decadință 
politică declarația lui Kossuth, că numai 
pe lângă învoirea Austriei, putem rezilia 
convențiile cu statele străine. Astfel Au
stria ne va ținea legați pe vecie. — For
ma de convenție cu Austria nu este nici 
idea lui Voross. Ea obvine deja, în numi
rile pactului din 1867! Primind baza ,u- 
niunei vamale, s’ar fi putut încheia un 
pact mult mai bun.

Sunt foarte slabe garanțele, ca măcar 
în 1917 să obținem teritoriul vamal inde
pendent. Asemenea și cu banca. »Noi sun
tem loiali*, și așteptăm cu critica pănă 
vom putea face critică obiectivă.

Cauzele adevărate, tăinuite cu grijă, 
cari au îndemnat pe guvern la încheerea 
pactului sunt altele. Este mai cu seamă 
faptul, că din pact are folos agricultura, 
clasa feudală, ce stăpânește acum politica 
Ungariei ! (Dovedește cu cifre.) Partidul 
kossuthist se mândrea în o vreme de a 
urma o politică practică; acuma dă dovezi 
contrare.

Protestează, ca deputății români să 
fie priviți rinafară de.națiune*. Teoria cu 
lupta împotriva elementelor destructive a 
fost născocită numai pentru a câștiga »în
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vingeri ieftine*. Ungaria nu-și va cuceri 
independența fără concursul naționalită
ților. Programul Românilor (din 1881) lasă 
deschisă chestia relației față de Austria, 
insă, cu sau fără independență, noi „nici
când nu vom înceta să luptăm pentru a 
ne asigura ființa națională, cultura națio
nală*.

Sărbătoarea unui veteran
al pressei române.

București. 19 Noemvrie.
«Șiudicatul ziariștilor* a dat eri la 

orele 12l/2 în sala de marmoră a hotelului 
>Bulevard«, un banchet în onoarea deca
nului pressei române, d-1 Grigore Ventura, 
prim-redactor la ziarul «Conservatorul*, 
publicist, autor dramatic, compozitor mu
zical de talent, etc., care a împlinit 40 de 
ani pe cariera ziaristică. Banchetul a fost 
presidat de președintele sindicatului, d-1 
deputat D. Procopiu, directorul ziarului 
«L’Independance Roumaine*, având la 
dreapta pe d-1 Ventura, iar la stânga pe 
d-1 Paul Greceana, directorul ziarului «Con- 
servatoiul*.

Pe lângă numeroși membri ai sindi
catului au mai luat parte colonelul de că
lărași Socec, directorul cavaleriei din mi- 
nisteriul de răsboiu, celebrul sculptor ita
lian Romanelli, C. Rădulescu, subdirecto
rul general al închisorilor, poetul Oincinat 
Pavelescu, pictorul italian Vespasiani. Mai 
multe persoane invitate s’au scuzat prin 
scrisori și telegrame, urând viață lungă 
jubilarului.

Primul toast l’a ținut d-1 Procopiu, 
pentru M. S. Regina, patroana «Sindicatu
lui ziariștilor*. Muzica vestitului Ciolac a 
intonat imnul regal, care ca și toastul a 
fost ascultat în picioare.

După aceea a vorbit d-1 P. Greceanu 
și C. Bacalbașa, cari au arătat în cuvinte 
călduroase meritele lui Ventura ca ziarist 
și publicist.

D-1 Ventura mulțumește și apoi po
vestește despre viața de ziarist la noi, care 
este frumoasă, dar spinoasă, căci este un 
apostolat. După aceea descrie viața sa de 
ziarist. începutul gazetăriei l’a făcut la 1866, 
la ziarul «Trompeta Carpaților* a lui Ce
sar Boliac, apoi a colaborat la «Pressa* lui 
Vasile Boerescu, «Journal de Bukarest*, 
«Ziua*, «Vocea Covurluiului*, «România 
libera*,. «Timpul*, «Independance Rouma
ine*, «Românul*, «Națiunea*, «Epoca*.

A fondat cu Alexandru Beldiman zia
rul «Adevărul*, a trecut apoi la «Timpul* 
devenit în urmă «Conservatorul*, la care 
se află și astăzi. Ventura a scris și piese 
teatrale foarte reușite, ca «Curcanii*, «Că
mătarul*, «Peste Dunăre*, «Copila din flori*, 
etc. El a mai compus și piese muzicale, 
între cari vestitul cântec «Doi ochi*, «Hora 
de la Bolintin*, etc.

După aceea mai vorbește d-1 Rădu
lescu, subdirectorul închisorilor, d-1 Pope
scu, prim-redactor la ziarul «Universul*, 
sculptorul Romanelli, d-1 Bacalbașa, colo
nelul Socec, Vespasiani Rusenesco, Lugo- 
mirescu., Grant, Vasiliu etc.

Sindicatul a făcut cadou lui Ventura 
un frumos ceasornic de aur.

In tot timpul banchetului a domnit 
cea mai mare animație. Intre altele mae
strul Ciolac a esecutat în mod splendid 
romanța lui Ventura «Doi ochi am iubit 
în a mea viață*.

Banchetul s’a terminat la ora 3.

Profitând de invitația d-lui C. Rădu
lescu, subdirectorul închisorilor, mai mulți 
ziariști, colonelul Socec, sculptorul Roma
nelli, etc., ni-au dus cu trăsura la peni
tenciarul Văcărești, unde am ascultat o 
conferență ținută în istorica biserică a în
chisoare! de cătră părintele Popescu-Mo- 
soaic, directorul Seminarului central, în fața 
deținuților, despre muncă și influența ei 
binefăcătoare asupra oamenilor. Deținuții, 
între cari erau și vre-o 20 de femei, ascul
tau cu evlavie cele spuse de preotul con
ferențiar.

După terminarea conferenței am vi
zitat celulele condamnaților, spitalele și 
ospiciul de alienați, cari sunt într’o esem- 
plară stare de curățenie.

Paza închisoarei o face cu schimbul 
câte o companie de infanterie, timp de 
zece zile, sub comanda unui locotenent, 
afară de aceia sunt și numeroși gardieni.

Seara la 5 ne-am reîntors în capitală.

C.

întâmpinare în cauza școalelor.
Onorată Redacțizine,

Ziarul Dumneavoastră, din incfdentul 
unei conferințe, ce am ținut-o cu învăță- 
tor i din tractul meu protopresbiteral la 9 
Noemvrie a. c., spre a discuta și auzi și 
părerile dânșilor, ca cei mai interesați în 
cauză, asupra situațiunei grave a școalelor 
noastre, cauzată prin ameliorarea salariilor 
învățătorești, cerută de noua lege școlară, 
— greșit informat de oarecine — îmi a- 
tribue mie declarațiunea: că, în tot tractul 
Brașovului numai chiar în Brașov să pot 
susținea școalele noastre confesionale fără 
ajutor dela stat.

Constat, că eu n’am făcut nici în acea 
conferință și nici în altă parte această de- 
clarațiune și deci ziarul D-voastră în urma 
unei informațiuni greșite și necontrolate 
din partea D-voastră, a indus astfel o lume 
întreagă în eroare.

In cuvântul, ce l-am adresat învăță
torilor prezenți, am amintit între altele și 
de starea slabă materială a paiochiilor 
noastre și greutățile, ce să întâmpină pen
tru aranjarea salarelor învățătorești după 
prescrisele legei și am zis, că singur Bra
șovul e în stare să susțină din fondurile 
sale proprii școalele în împărțirea lor ac
tuală, și celelalte parochii din tract numai 
cu mari jertfe din partea parochienilor sau 
cu ajutor dela stat.

— In paranteză observ aici, că dacă 
și Hălchiul susține și mai departe școala 
confesională fără repartiții nouă din partea 
parochienilor și fără ajutor dela stat, o 
poate susținea numai prin jertfirea unui 
post de învățător. —

De altfel și numai dacă m-ași fi cu
getat să fac o declarațiune, cum mi să a- 
tribue în ziarul D-voastră, atunci nici n’ar 
fi mai avut senz conchemarea unei confe
rințe, căci scopul principal al acestei con
ferințe a fost : să arăt învățătorilor din 
tractul meu, că numai cu mari jertfe ma
teriale din partea parochienilor să poate 
asigura și pe mai departe existența școa
lelor noastre și prin aceasta viitorul lor 
de dascăli confesionali; am voit ca prin 
aceasta să Ie arăt și să’i îndemn Ia o mai 
intenzivă lucrare pentru însuflețirea popo
rului la aducerea jertfelor, ce să cer să le 
dea pentru susținerea școalelor noastre 
confesionale și pentru asigurarea viitoru
lui lor.

Ba, pentru ca această lucrare să fie 
încununată de mai mult succes, am promis, 
că voiu conduce chiar eu ședințele comi
tetelor și sinoadelor parochiale, cari să vor 
ocupa cu această chestiune și voiu stărui 
din toate puterile, ca, în cât mai multe 
parochii, să sejntregească salarele învăță
torești și fără ajutorul de stat, care se a- 
coardă în condiții atât de grele pentru noi.

Peutru orientarea tuturor, cari au 
fost induși în eroare prin informația gre
șită. ce s’a publicat în ziarul D-vastră, vă 
rog, să publicați și protocolul acelei con
ferințe, pe care vi-1 transpun aci în copie.

Din acest protocol se vede destul de 
clar, că învățătorii se înrolează cu bărbă
ție în lupta pentru susținerea caracterului 
confesional al școalelor noastre, enunțată 
de prea ven. Conzistoriu metropolitan și 
că nu s’au îngerat și nu să îngerează în 
drepturi, ce nu cad în cercul lor de com- 
petință.

In consecință, vă rog, să rectificați 
informația publicată, precum și comenta
riile, ce s’au făcut în legătură cu aceea.

Brașov, 21 Noemvrie, 1907.
Vasile Voina. 

Preotopop.
*

Procesul-verbal al conferinței învăță
torilor din tractul Brașovului, ținută în 9 
Noemvrie st. v., 1907, despre care se vor
bește mai sus, îl resumăm cum urmează:

1. Președintele le face cunoscut învă
țătorilor că P.jVen. Conzistoriu ’l-a invitat 
pe ziua de 22 Noemvrie a. c. v., la o con
sultare asupra t modalităților susținerii școa
lelor^ noastre. In urma aceBtei invitări — 
dorind să aibă în ce privește salariile îu- 
vățătorești și părerea învățătorilor din trac
tul D-sale—a convocat aceasta conferință.

2. Urmându-se discuția asupra obiec
tului conferinței și terminându-se, se ia 
următorul concluz: a) Conferința aderează 
la concluzul principiar al conzistoriului me
tropolitan, ca să se susțină și mai departe 
școalele confesionale, b) Conferința roagă 
pe d-1 președinte să intervină la forurile 
bisericești, ca acestea—acolo unde se poate 
și se prevede, că )s’ar putea regula sala
rele învățătorești, după’cum cere noua lege, 
să binevoiască a lua măsurile necesare ca 
învățătorilor deja dela intrarea în vigoare 
a legii școlare, să li se întregească și plă
tească salariile după cum le fixează această 
lege, c) Acolo unde se constată oficios, că 
pe lângă orice sforțare biserica nu va pu

tea în nici un chip satisface legii, Conzis- 
toriul deja de-acum să binevoiască a face 
demersurile de lipsă, ca învățătorilor să 
li se reguleze salariile prin ajutor de stat. 
Motivele, cari îndeamnă conferința să roage 
Conzistorui să ia deja de-acum disposiții 
în înțelesul punctelor: a) și b)..sunt juste 
și de natură umanitară îndeosebi față de 
acei învățători, cari în urma nouei legi 
se vor vedea necesități a trece la pensie 
încă înainte de expirarea timpului de tran- 
si'ie de 3 ani, iar prin faptul, că se cere 
deja acum întregire de salar în comunele, 
unde nici chiar în urma celor mai mari 
sforțări nu se pot susținea școlile din mij
loacele proprii, se lucră tocmai în intere
sul susținerii acestor școale și pentru păs
trarea cel puțin în parte a caracterului 
lor confesional.

Procesul-verbal e semnat de d-1 pro
topop V. Voina ca președinte și d-1 R. 
Erateș ca secretar, și verificat de d-nii 1. 
Dariu și Ștefan Popovici ca bărbați de în
credere.

♦

Nota RedaCțiunei- Am dat locîntâmpină- 
rei de mai sus a d-lui protop. Voina. Ne bucu
răm că nu se arată indiferent față cu cele ce 
s’au scris despre declarațiile d-sale în foaia 
noastră. A simțit, că impresiunea ce le-au 
făcut n’a fost favorabilă și bine face că 
se rectifică. Procesul verbal al conferinței, 
ce a ținut’o cu învățătorii, însă nu ni se 
pare destul de apt pentru a răsturna în 
cazul de față cele ce s’au reportat în foaia 
noastră despre impresiunea generală ce a 
făcut’o vorbirea d-lui protopop în acea 
conferență.

Aiii zicala străbună: «Quod est in ac- 
tis, non est in mundo*, s’ar putea aplica 
așa: Quod est în mundo, non est în actis. 
D-1 protopop vede desigur ce-ar fi mai 
bine, și fără îndoială nici nu s’a gândit să 
împiedece cumva ceeace s’ar putea face 
spre binele școalelor noastre, dar n’a des- 
voltat în conferență amintită cuvenita ener
gie pentru a se pronunța cu toată pute
rea convingerei în direcția singur mântui
toare, ce se exprimă în procesul verbal 
amintit cu cuvintele «nici chiar în urma 
celor mai mari sforțări*. Adecă numai 
acolo să poată fi vorba de o întregire a 
salariilor învățătorești cu solicitarea aju
torului de stat, unde aceasta întregire 
din mijloacele proprii nici chiar în urma 
celor mai mari sforțări nu este cu putin
ță. După informațiunea noastră, care, re
petăm și față cu cele de mai sus, este ba
zată pe comunicări autentice nu numai 
dintr’o singură parte, se prezentă însă lu
crul astfel că impresiunea ce-a lăcut’o vor
birea președintelui a fost de așa, încât 
după această vorbire, care a fost salutată 
cu semne deaprobare, s’a ridicat între 
alții unul din învățătorii prezenți zicând, 
că demnitatea noastră ar cere totuși ca 
înainte de a recurge la ajutorul de stat, 
să facem cel puțin o încercare serioasă de 
a susținea, unde numai se poate, școalele 
din mijloacele proprii.

Dacă impresia ce a făcut’o vorbirea 
d-lui protopop n’ar fi fost așa, că d-sa în
suși crede că nu se vor putea în afară de 
Brașov susținea școale confesionale în pro
topopiat, din mijloace proprii, propunerea 
de mai sus nici n’ar fi avut loc. Dar în
suși tenorul întâmpinărei d-lui protopop, 
ne dovedește, că d-sa n’a declarat cu toată 
energia față cu învățătorii întruniți că: da, 
se poate și trebue să se poată isbuti a 
avea și în comunele rurale din protopo
piat, deși cu mari jertfe (nu cum zice d-sa: 
» numai cu mari jertfe*) și școale confe
sionale, cari să nu fie tributare, ci de sine 
stătătoare.

In colo nu putem decât să dorim ca 
ceea ce a promis d-1 protopop, după afir
marea sa de mai sus, să se împlinească 
în tocmai și eu prisos.

In fine încă o mică observare : D-1 
protopop Voina, ca și când printr’asta ar 
voi să-și apere pesimismul său, mai zice 
între paranteze: Și ceeace au făcut paro- 
hienii din Hălchiu «att putut face mimai 
prin jertfirea unui post de învățători Dar 
oare ce era să facă, să jertfească școala 
pentru a salva postul acelui al doilea în
vățător, care acolo nu e neapărat de lipsă?

ȘTIRILE ZILEI.
— 23 Noemvrie v.

Alegerile pentru congregațiunea comi
tatului Brașov în cercul Săcelelor. Din sa
tulung nise scrie: In 3 Decemvrie s’au 
făcut în Satulung (Săcele) alegerile pentru 
patru membrii în consiliul județian Brașov. 
Lupta a fost desperată. Preste vr’o 10 tră
suri alergau în galopul cailor după alegă
tori. Nici odată n’au votat ațâți alegători. 
S’au dat de tot 282 voturi. Ungurii au 

avut 7 candidați, iar românii, cari în pri
vința numărului alegătorilor abia fac 1/4 
parte, au pus un singur candidat, pe pă
rintele Romul Verzea. Românii de astădată 
au dat o frumoasă dovadă de disciplină și 
solidaritate. Toți câți au fost pe acasă, în 
număr de 70 — neabsentând nici un preot 
sau învățător — sau prezentat, la alegere, 
votând pentru părintele Romul Verzea — 
care afară de aceste voturi a mai primit 
46 voturi dela acei maghiari, cari au fost 
atât de echitabili — încât nu au ignorat 
dreptul nostru. A fost ales deci spre bu
curia și mulțămirea noastră primind 116 
voturi.

Reușita părintelui Romul Verzea se 
airibue bunelor relații — ce esistă astăzi 
între toți preoții din Săcele. Dorim să știe 
toată suflarea românească, că diferențele 
dintre preoții noștri din Săcele astăzi sunt 
aplanate. Sperăm că în viitor — uniți fiind 
în cugete și simțiri — multe lucruri 
bune și folositoare se vor putea realiza 
pentru binele poporului nostru și causa 
noastră românească. - Un alegător.

Examenul de corigență de maturitate 
la gimnasiul gr. or. român din Brașov se 
va ținea în ziua de 5 (18) Dec. a. c.

Căsătoria avere națională. Din cunos
cutul prilej al căsătoriei Szdchenyi-Van- 
derbild, care preocupă în mare măsură 
chiar cercurile mai înalte din America, 
bărbatul de stat american, democratul Wil
liam f. Bryan, a făcut aluzie și la aceasta 
căsătorie, în o mare adunare poporală. Că
sătoriile internaționale, zicea, nu sunt alta 
decât contract de vânzare și cumpărare, 
schimbarea averei în titulaturi și ranguri. 
Fata americană este a bărbatului ame
rican ! Acea americană, care din curată 
vanitate își jertfește averea pentru titu
laturi, nu poate să iubească patria și nu 
e credincioasă steagului cu vergi înstelate

•
0 carie de sociologie despre școalele 

noastre. Profesorul dela școalele reale din 
Timișoara, Kunfi Zs., unul dintre «tinerii 
sociologi* maghiari (socialismul știențific, 
în frunte cu Pikler) cu bun nume, a ti
părit un volum în bibi oteca pentru socio
logie, despre «Păcatele instrucțiunei po
porale ia noi*. Este mizerabil, spune, în
vățământul poporal în școalele maghiare, 
dar în cele ale naționalităților este chiar 
de două ori mizerabil. In acele școli nu 
poate întră lumina, fiindcă marea proprie
tate maghiară și biserica statului maghiar 
caută dinadins să țină în prostie massele 
românești, ca să le poată întrebuința de 
unealtă împotriva masselor maghiare mai 
luminate. Impunerea limbei maghiare, prin 
legea lui Apponyi, tot numai cu acest scop 
s’a făcut.

Logodnă. Clementina Gâmpian și Va
sile Magda locotenent în armata honve
zilor, logodiți. Elisabetopole — Trencin, 
1 Decemvrie 1907.

Satisfacție bătăușilor deia Tărcaia. 
vine să dea și tribunalul din Timișoara, 
după celebra manifestație de recunoștință 
a ministrului Kossuth. Pomenitul tribunal 
a osândit la 6 luni închisoare și 300 cor. 
amendă pe culegătorul-tipograf I. Schuster, 
pentru că în foaia socialistă «Volkswille*, 
a luat la respăr isprăvile acelor bătăuși, 
dela cari românii au să sufere așa de 
multe.

Despre chestia naționalităților, în toate 
fazele și direcțiile ei, are de gând să dea 
o carte voluminoasă, cam de 300 pagini, 
deputatul kossuthist Baloghy ErnO, care a 
mai scris în chestia asta. Se zice că va fi 
o lucrare obiectivă — plănuită ca un răs
puns pentru Bjbrnson și Tolstoi. In ca
drele acestui obiectivism va încape, bine 
înțeles, și un «plan amănunțit, cum s’ar 
putea strivi naționalitățile.*

Și portretele trădează patria. Printre 
slovaci se împărțesc niște tablouri, pe cari 
este înfățișat părintele Hlinka între doi 
jandarmi și este scris deasupra : ‘«pentru 
neamul meu, pentru legea mea, și pentru 
libertate*. Procurorul a tresărit de groaza 
acestei trădări, ce se manifestă «în slă
virea unei crime*, și acum caută în ruptul 
capului să afle cine a făcut tablourile, pe 
cari firește, numai decât le-a confiscat.

Moravuri parlamentare. Deputatul ko
ssuthist, Olay L. a anunțat presidiului vă
tămarea imunității sale prin un strigăt ce 
venise de pe băncile gazetarilor, când el, 
Olay, întrerupea necontenit pe un orator. 
Strigătul cu pricina era : «panamagiu ce
lebru !« — Comisia de imunitate are iarăși 
ceva ce se trăgănează.

Slugărnicie. Tot de moravurile parla
mentare se ține și asta : Vorbește Ap
ponyi (Marți), pus în foc pentru a sdrobi 
pe oratorii opoziționali. Zice între altele; 
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«Chestia băncii va fi în puterea parlamen
tului la 1910...

Lengyel Z. Și în a guvernului!... Ap- 
ponyi-. Dacă Lengyel poate trânti guvernul, 
de ce să nu poată atunci parlamentul.... 
(Ilaritate.) Kâllay L. Paiaț! Lengyel: Cine 
Se leagă de mine ? Presidentul Rakotvsky. 
Rog pe d-1 Lengyel să lase camera să se 
■poată desfăta liniștită în discursul d-lui 
ministru..,

Incidentul mai avu o urmare. Lengyel 
a fost dat în grija comisiei de imunitate, 
fiindcă vanitosul mmistru șezu pe scaun, 
drâmboiat ca un copil micuț.

Banchet în onoarea Iui SzterGnyi, va 
da mâne, Sâmbătă, la orele lll/2, îQ sala 
Redutei, camera de comerciu din loc, Un 
tacâm 10 cor. Toaleta: haină de salon.

C Cruce arestată. Economul dela pă
durile Bradului, Lazar Fărău, în cucernicia 
lui față de poruncile lui Dumnezeu, a jert
fit peste 100 cor., pentru a putea înălța o 
cruce frumoasă pe una dintre străzile 
acelui orășel. Din nenorocire, zugravul fără 
multe gânduri s’a pus și a văpsit în tri
color românesc lemnul crucei. Pretura a 
intervenit numai decât. Ce să facă piosul 
ctitor, a fost silit să mânjească culorile 
cu noroi. Atât însă n’a fost deajuns. Pre
torul a trimis doi jandarmi, cari au luat 
niște țigani cu ei, i-au pus să sape din te
melie "crucea, i-au pus lanțuri grele, și 
haide la — închisoare. Cum se întâmplase 
tocmai în zi de târg, mulțime de oameni 
se uita mirată la fapta pângăritoare și 
erau pană în suflet amărâți de atâta ne
ghiobie.

La târgul de vite în Timișoara, în 12 
Dec. după cum ni-se anunță, vor fi puse 
în vânzare foarte multe vite, din pricina 
lipsei de nutreț. Cu deosebire cai și porci.

Sare. In conferența do ne urmă a 
partidului kossuthist, un deputat și-a adus 
aminte să vorbească și despre nevoile eco
nomice ale țării, de cari ar trebui să se 
gândească mai mult partidul, și a cerut 
ministrului de comerciu să facă ceva, ca 
■area să se ieftinească măcar cu 8 flleri. 
Kossuth însă >nu putea să tăgăduiască 
Mimice. Ceia ce nu ne miră, dacă socotim 
câtă sare pradă însuși partidul cu minis
trul său în frunte, — pentru ochii lumii,

Să râzi, ori să plângi?
Spre caracterizarea spiritului de în

treprindere și speculativ al industriașilor 
din iubita noastră patrie, un lucru de tot 
caracteristic pentru planurile politice ac
tuale cu «vamă separată« etc. reproduc 
în traducere, din o foaie-jurnal de greu 
calibru financiar-comercial din Budapesta, 
următoarele istorioare, despre care numita 
foaie susține, că nu sunt singure, ci, dacă 
spațiul i-ar permite, ar putea înșira «până 
ad infinitumc.

I.
Istorioara cu nouă sute (900) de cup

toare (sobe) de lut.
La o espoziție privată, aranjată în 

cutare oraș din Ungaria de o firmă pri
vată a unui stabiliment de întreprinderi 
industriale, un maestru olar, om foarte is
teț în meseria sa, a espus trei cuptoare 
•(sobe) tăcute din lut ars, de o rară frum- 
seță, afișând pe ele și prețul lor de cum
părare.

Atât obiectele (sobele) espuse cât și 
prețul au cucerit plăcerea publicului și au 
stârnit pofta de cumpărare în așa măsură, 
încât abia în trei zile au comandat 900 
astfel de cuptoare la direcțiunea expo
ziției.

Veselă și plină de bucurie de acest 
succes, direcția chiamă pe măestrul la sine, 
îl felicită de măestria sa, îi comunică suc
cesul eminent și 11 invită să înceapă a lu
cra, ca să lifereze cele 900 cuptoare.

Măestrul primește și el cu bucurie 
felicitările, dar îndată se pune pe gânduri, 
ia la mână ceruză și hârtie, începe a face 
la socoteli... iar la urmă declară direcțiu- 
nei, că nu primește angajamentul.

— Cum să nu primești, domnule? 
Nouă sute de cuptoare...

— Nu pot primi decât sub condiția 
ca să mi-se dea prețul întreit.

— Cum, de ce prețul întreit?
— Pentru-că ar trebui să-mi fac încă 

două cuptoare de ars lutul și să-mi spo
resc numărul calfelor.

Și din acest motiv a rămas întreprin
derea nerealizată, ear direcția a trebuit să 
respingă cele 900 de comande pe motivul: 
că măestrul s’a înșelat în preț.

II.
Optsprezece mii de butelii de apă mi

nerală (bor viz).

Din Budapesta a fost trimis un man
datar, un tânăr foarte dester,în alte părți 
ale țări’, cu scopul ca să afle piață pen
tru producte economice și industriale din 
patrie,

Mandatarul a adunat și luat cu sine 
mostre de nenumărate producte patriotice 
și, între acestea, și câteva butelii de apă 
acră (gazoasă) care în Budapesta se ca
pătă un litru cu 8 flleri.

In țara în care se afla — nu de mult 
— mandatarul, domnesc călduri mari în 
timpul verei și oamenii cari au gustat 
apa adusă de mandatar, au aflat că este 
foarte răcoritoare și recreatoare. Manda
tarul a aflat pe un anteprenor care să 
procure această apă pentru numitul ținut, 
și a făcut acord : să lifereze 18 or ii de 
butelii de numita apă cu câte 52 de fileri 
butelia, loco Fiume. Vine acasă și plin de 
bucurie din cauza acestui succes, desco
pere patronului (principalului) său această 

.daraveră.
Patronul însă cade pe gânduri și ră

spunde mandatarului său: dar de unde 
vohî procura eu atâtea lăzi în care să pa
chete» buteliile cu apă ? — Și gheșeftul a 
rămas baltă.

III.
Mobile școlare în valoare de 8 sute de 

mii coroane.
Un alt mandatar comercial isteț a- 

junge în oare care țară și află că acolo 
guvernul Franciei a hotărât să ridice în 
respectivul ținut trei-zeci și două de zi
diri școlare și să le adjusteze cu toate re- 
cerințele lor: mese, scaune, scămnii, po
dele etc. etc. Mandatarul se interesează de 
concurs, face ofert în numele patronului 
său și obține acordul.

Scrie imediat patronului său, și-l In
vită ca să trimită fără amânare pe alt 
mandatar anume la Paris spre a încheia 
contractul.

Marele întreprinzător industrial din 
Budapeșta primește la timp potrivit avizul 
mandatarului său despre acordul încheiat, 
și cu reîntoarcerea poștei îi răspunde: că 
nu ia asupra sa acest angajament căci, 
deși el află destulă garantă în guvernul 
francez pentru partea financiară a aface- 
rei comerciale, totuși nu poate nimenir aș
tepta dela dânsul, ca să trimită pe cineva 
cale așa de îndepărtată — pe spesele sale! 
(pentru încheierea contractului) Și nu s’a 
făcut târgul.

(Va urma.)

Fragmente.
Nimie nu înviorează viața omului mai 

mult decât munca, munca chibzuită și cu
minte. Ea îți alină toate durerile îți pri
menește sufletul, îți naște gânduri bune, 
îți preface voința, îți deschide porțile unui 
alt rost de traiu ; munca este dătătoare 
de viață nouă.

Sub raportul acesta trebue concepută 
viața, așișderea și lumea. Viața este un 
proces de prefacere, o lucrare intensă. 
Fiecare părticică din lumea văzută și chiar 
și din cea nevăzută lucră neîntrerupt; 
căci numai prin lucrare proprie se des- 
voaltă și desăvârșesc lucrurile. Lucrul ține 
lumea în țâțâni și ființa activității este 
Dumnezăirea. Dumnezeu a lucrat dintr’un- 
ceput și lucrează mereu.

Lucrul este întotdeauna și pretutin- 
denea acelaș. Nu esistă lucru superior ori 
inferior. Valoarea adevărată a lucrului nu 
se măsură după obiect, ci după convin
gerea și voința lucrătorului. Intre lucrarea 
muncitorului de glia și a filosofului nu 
este nici o deosebire, dacă ambii lucrători 
muncesc cu aceeași dragoste, cu aceeași 
râvnă și cu aceeași convingere curată față 
de obiect și însemnătatea lui.

Fiecât de neînsemnat obiectul lucrării 
tale, tu ostenește-te cu osârdie și dragoste 
curată pentru săvârșirea lui; închipueți 
că dela săvârșirea aceasta ar atârna mer
sul lumei întregi. Cine nu lucră cu ab
negație și dragoste curată, nu va întră în 
împărăția cerurilor.

/V. R. Păun aș.

Spicuiri.
Tendințe federative în două puncte 

ale Europei: la Bruxel, reuniunea comisa
rilor holandezi și belgieni discută condi
țiile unei mai apropiate uniuni între țările 
lor. — La Copenhaga Adunarea delegaților 
interparlamentari scandinavi studiază cre- 
iarea unei curți supreme arbitrale, ale că
rei hotărâri vor fi suverane pentru toate 
conflictele ivite între cele trei popoare (e 
vorba și de Danemarca). Grație interven
ției hotărâte a Danemarcei, Norvegia va 
merge alături în buoă-înțelegere cu Sue
dia dușmana sa de ieri.

*

După ce ne-a fost dat să vedem o 
flotă de răsboi aeriană, dirigeabilă în 
Franța, iată că în Germania se constru- 
ește un automobil special pentru urmă
rirea baloanelor. El are 60 cai putere și 
e înzestrat cu un tun, care poate trage 
pe minut 24 tocuri, ia o înălțime de cel 
mult 1000 metri și pe o lungime de 6 ki
lometri.

Dar se zice că baloanele franceze se 
pot menține la o înălțime de 1500 sau 
1300 metri, așa că automobilul cu tunul 
său se poate svârcoli pe jos și poate bate 
câmpii cât i-o plăcea...

Nu le rămâne celor de pe pământ 
decât să-și pună tunul într’un balon, să 
se urce sus și să tragă în lung; o să se 
tragă de cealaltă parte în lat — și așa...

Tot mai bine ca pe pământ, unde 
nu mai poți încăpea de utopiștii congre
selor de pace..

*
in orașele mari din apus, unde tea

trul nu e numai o distracție pentru elita 
intelectuală și mai cu seamă a banului, ci 
o școală pentru popor, se agită tot mai 
mult și pe ici pe colo se și pune în prac
tică ideia teatrului popular.

In Berlin o societate a hotărât clă
direa unui treatrugrandios, situat în mij
locul orașului, un teatru, care să aibă 
2000 de locuri și e scenă, pe care să se 
poată reprezenta spre pildă toate operele 
lui Wagner — se înțelege, atunci când ele 
se vor apropia de gustul acestui public, 
sau mai bine, când acest public se va ri
dica la ele.

*
Biblia e tradusă până azi în patru 

sute de limbi. Trebue să spunem că aici 
se cuprind și limbiie mai multor popoare 
apropiate de starea de sălbatăcie, având 
prin urmare uneori limba atât de săracă, 
că nu s’au putut găsi multe din cuvintele 
cele mai necesare. Astfel indigenii din Ta
hiti, n’au termenul corespunzător pentru 
cinste după cum cei din Noua-Zelanda nu-1 
au pe acel de lege.

Despre aceștia noi, Europenii, am 
putea zice că sunt nelegiuiți sau lipsiți de 
sentimentul cinstei.

...Cu toate că vorbele "cinste și lege 
trebuie să se fi format după necinste, și 
nelegiuire, după cum cred că omul a tre
buit să-și dea seama mai întâi ce e nele
giuirea și apoi să știe ce e legea, ce e> ne
cinstea întâi și apoi cinstea.

Numai în Arabia, în Persia și în Su
dan, n’au pătruns încă învățăturile lui 
Isus.

...Și ce aproape sunt aceBte țări de 
Golgota !

M.

NECROLOG. Subscrișii cu inimă frântă 
de durere anunță, că preaiubitul lor tată, 
socru, moș și consângean Simeon Petean, 
preot gr. cat. dificiente, după un morb 
scurt și greu, provăzut cu sf. sacramente 
ale muribunzilor și-a dat nobilul său su
flet în mânile Creatorului său în3Decem- 
vrio st. n. 1907 la 2'/2 oare dimineața, în 
anul ai 79-lea al vieții, 54-lea al preoției, 
10-lea al văduviei și al 2-lea an de preot 
deficient. Rămășițele pământești ale scum
pului defunct se vor așeza spre odihnă 
vecinică în 5-lea Decemvrie .st. n. la 11 
oare a. m. în cimiterul gr. cat. din Jucul 
nobil (Nemes-Zsuk.) Fie-i țărâna ușoară și 
memoria binecuvântată 1

Jucul-nobil (Nemes-Zsuc), la 3 De
cemvrie 1907. — loan PeteaD, paroch gr. 
cat. în Jucul-nobil și notar al districtului 
Cojocnei. Iosif PeteaD, paroch gr. cat. în 
Chernecea și notar al districtului Vărădiei. 
Marișca Petean măr. Pojar, Iul.ana Petean 
măr. Mureșan ca fii și flee. Stefan Pojar, 
jude comuna], Zaharia Mureșan, docente 
gr. cat,, Iosefina Petean născ. Mihali, Oc
tavia Petean născ. Mioc ca gineri și nu
rori. Aurel Petean, loan Petean, Iosefina 
Petean, Victor Petean, Octavia Petean, 
Pompeiu Pojar cu soția sa, Maria Pojar 
cu soțul ei, Anica Pojar cu soțul ei, Lu- 
creția Pojar cu soțul ei, Lucreția, Silvia, 
Eugenia, Pompeiu și Victor MureșaD, ca 
nepoți și nepoate.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 6 Decemvrie. Ședința 

de ieri a camerei ungare a avut nu
mai doi oratori. Croatul Pinterovici 
pană la orele 12, iar Lengyel Z. res
tul. Acesta, între altele, a contestat 
dreptul de a se numi convenție in
ternațională pactul cu Austria, din ce 
oră nu este o reprezentanță separată 
în chestiile esterne.

Budapesta, 6 Decemvrie. Doispre
zece inși dintre deputății croați au 
plecat acasă pentru a fi de față la 
deschiderea dietei. Ceilalți vor conti
nua obstrucția.

Berlin, 6 Decemvrie. Criza cabi
netului german s’a rezolvit. Partidele 
conservatoare și liberale au votat în
credere cancelarului. S’a încheiat dis
cuția asupra budgetului, după câteva 
scene aprinse provocate de opoziție 
în frunte cu Bebel. Se crede de alt- 
mintrea, că toată crjza a fost o ma
nevră a lui Biilow, pentru a întări 
solidaritatea blocului, sguduită puțin 
pe urma incidentelor provocate îm
potriva armatei de procesul Moltke- 
Harden.

Bibliografie.
Bucolicele și Georgicele lui Ver- 

giliu traduse de cunoscutul și apreciatul 
scriitor și profesor pensionar M. Strajanu. 
Bucurescî I. V. Socecu. Se pot procura 
prin librăria A. Mureșianu. Prețul cor. 
2.60 plus 10 fii. porto.

Traducerea e făcuiă de uu bărbat 
competent, diu cuvînt în cuvînt și e în
soțită de analisu tuturor cuvintelor cu
prinse în textul latin. Elevii gimnasialî, 
cari au fost nevoițî pănă acuma a utilisa 
traduceri streine, de sigur se vor bucura 
de acbstă carte.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut pănă acum.

1) Lascar Viori seu, O icână a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută aobstă scriere ca o luorare 
istorică de mare valore în literatura nbstre. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
-f- 30 banî porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretată 
nbstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 8 
cor., se vinde numai ou 1 cor. 50 b. (-ț- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiiJe 
lui ooupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 Ia 2 cor.(-{- 
20 b. porto).

7) „ Vrei sâ te iubescă bărbatu?“ 
Broșura cu aoest titlu conține povețe prac
tice seriose și fbrte potrivite pentru fami
liile bune- Perțul dela 1 cor. s’a redus la 
20 b. (+ 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în ș ob
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, profesos de gimnastioă- 
la liceul Lazăr și la școla normala de iu- 
stituturi din Btiourești. Preț. în loc de 3 
cnr. e 1 oor. 50 b. (-]- 10 b. porto). De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a. banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescî. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
șarte mare de 252 pag. cu esterior plăout 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea ou- 
nosout în literatura română și Versurile 
sale frumbse nu au lipsă de laudă, căol 
se laudă de sine. In loc de 4 oor. se vinde 
eu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

MonologurI în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacquerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Danoou- 
și L. Ralisbonne, de Nicolae Țincu, 1 cor* 
plus 5 b. porto.

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

Emulsinnea lui Scott
are o influință extraordinară de întăritoare 
asupra întregului organism, vindecă și în
tărește plumânii.

Tușea si răceala
3

fie cât de îndelungate se 
vindeoă în scurt timp, fo- 
losindu-se Emulsiunea lui 
Scott și celui ce sufere da 
plămâni aduce ușurință E- 
mulsiunea lui Scott, daoă 
ourâ s’a înoeput la vreme, 
adeseori și însănătoșare de
plină. (1)

Veritabilă numai cu 
marca pescarului ca 
semn de garanție a uăle 2 cor. 50 b. Se oa- 
procedureilui Scott pătă în toate farmaciile*

Prețul unei sticle origi-
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stela „Tipografia și Librăria"

A. MTOEȘIAN5, Brașov
sa pot procura următârele cărți

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 
pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri literare pentru popor.
„Biblioteca copiilor" vol. II. de A. 

0. Maior cucuprinsul următor:
Moș-Grăciun, Iertarea, Cățelul nea

stâmpărat, Crin, Floare dalbă, Moș-StaD, 
Minciuna, Să-ți fie de învățătură, Ionaș- 
Ariciul, Boieria lui Vasile și Berzele. A- 
eeastă oarte scrisă în un limbagiu frumos 
pe 118 pagini hârtie fină este un potrivit 
dar de Crăciun pentru oopii. Costă cor. 
1’60 plus 20 bani porto.

„Bib'ioteca pentru copii și tineri* 
me" vol. III 1 cor.

„Foiletoane* de Stelian Russu cu 
euprinsul uimător: „O buourie de Paști", 
„La mănăstirea Sinaia„Cad Frunzele", 
„Căpitanul loan", „La Hunedoara", „O 
povestire", „Lângă Somes", La Castelul lui 
Ioan Huniade Corvin". Format Octav mare 
pe 75 pagine prețul 1 cor. plus 10 bani 
porto.

Sofia Nădejde „Robia banului" ro
man 361 pagine, prețul 2 oor. plus 30 
bani porto.
„Valuri alinate", traduse de Coșbuc, după 
Carmen Sylva. Cor. 1’50 plus 20 b. porto.

„Năvăliri barbare", nuvelă de L. BoZ- 
e«ș. Prețul 1 cordnă, plus 10 bani porto.

N. lorga „Lupta pentru limba ro- 
tnânAscău, care conține acte și lămuriri 
privitdre la fapte din Martie 1906 săvîrșite 
în Bucuresoî. Prețul 1 cor. pl. 10 b. porto.

„Scrisori și inscripții Ardelene 
și maramureșene" de N lorga, profesor 
univer-itar. Format cuart mare hârtie fină 
pe 533 pagini. Prețul cor. 3.50 bani plus 
30 bani porto.

De renumitul povestitor Sadoveanu, 
„Mormântul unui copil". Conține urmă
toarele povestiri: Mormântul unui copil, 
Păcat boeresc, Tu nai iubit; In noap
tea anului nou, O povestire de sărbători, 
StrAjerul, Cel întâi, Plopul, Pustiul. For
mat octav pe 233 pagini. Prețul 2 cor. 
plus 10 bani porto.

„Egotl. Poesii de Victor liontescu.
Prețul cor. 1.50

Etimologia limbei române de Dr. 
Fertil Puscariu. Prețul cor. 7.20

Dicționar portativ româno-germân, 
maghiar de H. Sohlandt, broș. ă . . —.20. 
Ediția intrigă: german-maghiar-român, ma- 
ghiar-germân-român și român-germân-ma- 
ghiar, broș. la un loc....................... —.60.

Dicționar germano-român, pentru 
școlă și conversatiune de Th. Alexi. Edi- 
țiunea V, broș....................................... 3.60.
Dicționar româno-german pentru șo61ă și 
eonversațiune de Th. Alexi, broș. . 3.60.

încercări în literatură de loan 
A. Lăpădat, broș...............................—.50.

1. C. Panțu: „In plasă". „In Baltă", 
„Cale grea". „La C6do*. „La cârciuma 
lui Tiriplic." Schițe din mița dela țdră. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-)- 
5 bani porto.)

1. O. Fanțu: „Za povestire din
viăța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 bani -f- 3 bani porto.

„Din lumea basmelor" de Z T. 
Mera cu 87 ilustraținni originale for 
mat octav mare pe 284 pagine. Prețul 
cor. 3-50 plus 20 bani porto.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 6 Decembrie 1907

Măsura 
sâu 

greutatea
©al itatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos. 20
Grâu mijlociu . . . 19

n Grâu mai slab . . . 18 J—

Grâu amestecat , 17 _
yi Săcară frumâsă. . . 16
79 Săcară mijlociă. . . 15 —

Orz frumos .... 9 —
h Orz mijlociu. . . . 8 —
șț Ovăs frumos. . . . 6 —

Ovăs mijlociu . . . 5 80
Cucuruz .................... 9

fl Mălaiu (meiu) . . . 10 —
jj Mazăre. ..... 15 :—
jj Linte......................... 30
71 Fasole......................... 12 —

B Sămânță de in . . . 20 —

n Sămânță de cânepă . 14 —
Cartofi.................... 2 —

n Măzăriche. . . , . — —
1 kilă Carne de vită . . . 1 16

Carne de porc . . . 1 20
Came de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prâspet . 40 —
w Său de vită topit. . 62 1 -

Fără 
rădăcină

FISCHER T C2SE BSAGYERYE8 1
✓'"^36. PEPINERIE DE POMI SI VITE

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a iui MUSCHONG din Baia Buziaș 

------ modern insta’at------ afară

11

—,))

Cel mai

de Karte! liferează prompt ori ce cantitate de
3 ACID CARBONIC £

natural, chemic foarte curat, flu;d
din izvoarele ou aoid carbonic din Băile dela 
Boziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, cârciumarilor, și alte 

scopuri industriale.

spornic acid carbonic natural!
Estras din Analiza institutului Capitalei Budapest pentru pro
barea chemicaliilor și alimentelor Nr. 465 din anul 1907. 
„Mirosul și gustul: Normal: conținutul de acid carbonic" : 
99’57°/ Acidul catbonio analizat ootăspunde perfect cerințe
lor higienioe, și pe temeiul abondenței de acid carbonic a se 

clasifica ca „foarte bun".________________
Informații se dau cu plăcere din partea

Muschong’s Kohlensăure-Werke und Mineralwasser-Versand 
= in Buziâsftirdo. • .......— =

Adresa telegramelor: muschong buziăsfurdo. — inter. Telel 18.
•-.'. - ÎE - -2=- .

I

I

La prea înalta poruncă a e Maiest. Sale Ăpost. c. și reg.

A XXXVIII. LOTERIE Mate. șir.
pentru scopuri de binefaceri civile

SLoteria acesta unică în Austria concesionată conține H8.3S9 caș*» 
tigui-î în bani gata cu suma totală de Coi*.

principal 200.000 corone bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 19 Dec. 1907. Un los costă 4 corone.

Losurî se capătă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. Colectanțl,de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

~ Buosnriîe se trimit franco. „ . :

Direcția e. r. a loteriei.
(2591.20—10). Secția loteiuei de stat.
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Cruce seu stea duplă electro-magnetică
Is a.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret

pe lângă- garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap ți dinți, migrene, ne
uralgia, împedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, as mă, autțul greu, Bgâroiuri de stomao, lipsa poftei de mânoare, re- 
oeală la mâni ți la pioiâre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oiroulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din tdte păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea șt ori-dne pete examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 ițile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădamică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sS se 
confunde cu aparatul „Volta11, de 6re-ce „Oiasul-Voltau atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, Hind nefolositor, pe oând aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei mele electro-magnetice o reoomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de venture pentru țări și streinătate ete. 

hlOlLE^ ALBERT, Budapesta, V/ colțul strada Kâlmân.

Prețul aparatului mic e S cor.
■ folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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A. Mureșianu
Tergui Inului Kbr. S©.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijl6ce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orf-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tfirgu! Inului Kr. 30, în eta- 
gini, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 

8 Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

3

IMPRIMATE ARTISTICE
In aub, absint și colobi.

CĂBȚ1 DE SCIIKȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PWDICE, 
BILETE DE VISITĂ

DIEEEITE FORMATE.

PROGRĂMEJLEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ 

DUPĂ DOB.INȚĂ ȘI ÎN COLOBl.

AjwîSȚum.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

•S

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Souvcvta, in lela matimsa-

mw wo,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul

te
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