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Din comunicatele
clubului naționalist.

In zilele din urma, de când s’a , 
redeschis camera ungară, clubul na
ționalist dietal a publicat deja câteva 
comunicate. Intr’unul se zicea că de
putății naționaliști într’o ședință, dela 
care au lipsit ca de obiceiu numai 
Sârbii radicali., au holărât să continue 
lupta în contra votului plural și pen
tru votui universal, egal și secret și 
au enunțat că în scopul arătat „sunt' 
gata a lupta alături de ori-ce partid 
aderent ai ideilor democratice1'.

Enunțarea aceasta mai din urmă, 
se înțelegea de sine, căci ce-au făcut 
pană acum deputății naționaliști alta 
decât să lupte cu deosebire în ces- 
tiunea votului universal paralel cu toți 
aderenții ideilor democratice. Conce- I 
dem că cuvântul „aiături" înseamnă • 
ceva mai mult decât „paralel". A 
merge alături cu cineva înseamnă a 
merge mână ’n mână cu el adecă a 
purta o luptă comună, pe când a 
merge paralel cu cineva la o luptă 
înseamnă mai mult, că urmărești 
acelaș scop cu el mergând însă de 
sine stătător pe calea ta.

Distincțiunea aceasta am fâcut’o 
mai mult spre a arăta, că după pă- i 
rerea noastră accentuarea din comu
nicatul amintit de a lupta alăturea cu 
ori-ce partid aderent al ideilor demo- ■ 
cratice, avea să fie un aviz pre- [ 
gătitor pentru ceea-ce s’a petrecut 
de pildă zilele acestea în Arad, unde , 
socialiștii au invitat pe deputății na- : 
ționaliști locali ia meetingul lor și 
vice-versa deputății naționaliști au 
invitat pe socialiști la meetingul Ro
mânilor pentru a se manifesta astfel 
și unii și alții, că acum nu mai poartă 
lupta pentru votul universal paralel, 
ci alături, în mai strâns contact de
cât pană acuma. Dar poate că s’a l 
băgat acea observare în comunicat ’ 
și pentru a lua poziție față cu even-

de con
vorbește

earacteristică a aces- 
prea puțin explicite 
că odată confundă 

, altădată scoate
câte una și iarăși

tualitatea unei comune înțelegeri și 
procederi a tuturor partidelor zise 
democratice. Despre o astfel 
centrare însă nu se mai 
deocamdată nimic.

Al doilea comunicat al 
dietal vorbește de ședința 
clubului, în care f rcsidentu! 
portat despre adunările ce s’au ținut 
în timpul din urmă pentru votul 
universal. Nue spune însă apriat dacă 
s’a raportat numai despre adunările 
românești sau și despre cele slovace. 
In partea a doua a comunicatului se 
vorbește însă numai despre manifes
tații impozante ale conștiinții poporului 
român.

Este o notă 
tor comunicate, 
și lămuritoare,
toate naționalitățile 
în relief numai 
altădată vorbește de deputății națio
naliști, așa în cât nu știi e vorba nu
mai de cei români, ori de toți ?

Al treilea comunicat cuprinde 
scrisoarea cunoscută a presidentului 
clubului naționalist cătră presidiul 
partidului independist, în care ii arată 
acestuia motivele de ce clubul nu 
poate primi invitarea de a nomina și 
el un membiu pentru comisiunea par
lamentară de 31, ce avea a S6 alege 
de cameră pentru studiarea proiectu
lui de reformă electorală In această 
scrisoare e remarcabilă mai ales ac
centuarea motivului, după care clubul 
naționalist refuză a fi representat în 
comisiunea de 31, „fiindcă proiectul 
prezentat în principiile sale funda
mentale e lipsit cu totul de acele ca
lități, cari ar aspira la desvoltarea de
mocratică a 
rea egală a 
esc țara".

‘Motivul 
în coliziune

țării precum și validita- 
popoarelor cari constitu

I

acesta vine întru câtva 
cu comunicatul dintâiii, 

fiindcă invoalvă în sine un refuz nu 
numai de îi lua parte la desbateriie 
proiectului în comisiune, ci și un re-

fuz de a lua parte în genere la des- 
baterea lui și în plenul camerii. — 
Aceasta este după părerea noastră 
consecința logică a accentuării mo
tivului de mai sus drept „o împre
jurare cardinală", ce împedecă pe na
ționaliști a lua parte la desbaterea 
proiectului lui Andrassy. Se 
vește deci cu declararea de 
câ deputății naționaliști vor 
lupta parlamentară contra 
plural.

Am ținut să marcăm aici câteva 
momente caracteristice ale comunica
telor din cestiune, fiindcă le credem 
necesare pentru lămurirea situației, 
față cu care se află de prezent clu
bul nationalist.>

împotri- 
mai sus 
continua 

votului

i
i 
i

state. Politica Germaniei s’a văzut mai 
bine cu ocazia conferenței dela Algesiras. 
Mai interesante sunt observațiunile lui 
«Daily Graphic* care par’că ar vrea să 
afirme că împăratul Wihekn nu mai are 
nici o încredere în Billow. Numitul ziar 
scrie : Lipsa de rezervă cu care împăratul 
a vorbit, dovedește odată mai mult că 
împăratul nu mai pune mult preț pe res- 
ponzabilitatea cancelarului ceea ce însem
nează că Billow a căzut în disgrația îm
păratului.

Și-a găsit sacul petecul. Se știe că 
comisiunea de 31 aleasă de camera un-în

gară pentru a studia proiectul de reformă 
electorală a lui Andrassy, clubul naționa
list a refuzat din motivele cunoscute a 
lua parte printr’un membru trimis din 
sânul său, după cum l’a fost invitat vice
președintele partidului independist. Drept 
contrademonstrațiune partidul constituțio
nal a lui Andrassy a candidat din partea 
sa pe membrul său, deputatul Biirdia. A- 
cesta a și fost ales în comisiune din par
tea camerei. La așa proiect ca a lui An
drassy așa om trebue. Și-a găsit sacul 
petecul.

i

Dia dieta ungară.
Legalitatea începutului Domniei Maj. Sale. — 

Opoziția maghiară și comisiunea de 31. — 
Jidovirea Budapestei-

In ședința de Vineri dep. Babocsay 
a motivat, precum știm, propunerea sa, 
care se cere ca dieta să desaprobe pro-

ie 
în 
cederea prim-minstrului Wekerle, care a 
contrasemnat autograful Maj. Sale privitor 
la crucea jubilară, înființată 
din incidentul jubileului său 
de 60 ani. Babocsay a expus 
sa, că dominațiunaa regelui Ungariei 
început deabea în 1867 și prin urmare 
procederea ministrului Wekerle este anti
constituțională.

Lui Babocsay i-a răspuns îndată We
kerle spunând între altele următoarele: 
Nu vreau să provoc acum o desbatere amă
nunțită asupra faptului, întru cât articolii 
de lege 1 și 3 din 1867 au legalizat șiîn- 
demnizat ulterior suirea pe tron a Maj. 
Sale. Aceasta, bineînțeles, nu înseamnă,că 
epoca ce zace între 1848 și 1867 a fost 
declarată de legală, ci a fost fixată lega
litatea începutului dominațiunei. Aceasta 
a recunoscut’o și dieta din 1861 și acea
sta se enunță și în articolul de lege 3 
din anul 1867. Prin urmare nu se poate 
spune, că dominațiunea Maj. Sale a în
ceput în 1867. Eu stau întru toate pe 
baza dispozipunilor articolelor de lege 1 
și 3 din 1867. Nu vreau să adaug nimic 
la aceste dispozițiuni,dar nici nu las să se 
ia ceva din ele, căci în defavorul națiunei 
nu vor putea fi Interpretate — cel puțin 
nu cu consimțământul meu — în mod 
fals drepturile, ce le conțin aceste dispo- 
zițiuni. Motivarea d-lui deputat însă nu 
corăspunde acestui punct de vedere. Fapt 
este, că dominațiunea Maj. Sale se începe 
cu ziua de 2 Decemvrie 1848..

Nu știm dacă i-a succes lui Wekerle

de Maj. Sa 
de Domnie 

în vorbirea
a

Pressa eng!ezățși Blilow. Press» engleză 
consideră situația prințului Biilow ca im
posibilă. Ceea-ce este interesant e că mai 
multe ziare au luat o atitudine hotărâtă 
în contra cancelarului german, luând apă
rarea împăratului Wilhelm. Intr’un articol, 
probabil inspirat, «Daily Telegraph* susține 
că numai prințul Bfllow este responsabil 
de neliniștea, care domnește acum în Ger
mania. El ar trebui să înțeleagă situația 
ce și-a creat și să se retragă din postul 
său. Numai astfel se poato restabili li
niștea. Dela căderea lui Caprivi politica 
externă a Germaniei a avut soarta de a 
fi-cât se poate de fals și de rău comen
tată. Pe la anul 1876 se vorbea de anu
mite pretenții ale Rusiei față de Anglia, 
de anumite pretenții ale Angliei față de 
Rusia. Adevărat a fost însă că Germania 
a profitat de neînțelegerea dintre aceste întradevăr să convingă pe șoviniștii înfier-

FOILETONUL «GAZ. TRANS.*

Măcelul dela Presaca
la anul 1848.

Am cetit în mai multe ziare ma
ghiare descrierea catastrofei din anul 1848 
întâmplată în orașul montan Zlagna. De
scrierile s’au repetat și în >nul acesta 
după cele enarate în monografia comita
tului Alba-inferioară.

Fiind că toate aceste descrieri sunt 
unilaterale, alcătuite numai pentru a mări 
ura în contra Românilor, mă simt îndem
nat a descrie întâmplările acelor zile așa 
precum mi le-a enarat martorul ocular 
Ioan Pop nobil de Bolta născut în co
muna Șard.

Numitul, care era jurist absolvent 
făcea praxă ca cancelist la judecătoria 
montană „judiciumu din Zlagna și prin 
poziția aceasta el era în societatea domni
lor, cari stăpâneau jobăgimea și prin ur
mare la formarea gardei naționale ma
ghiare și el se afla înrolat în această 
gardă. A și făcut serviciul împreună cu 
ceilalți Maghiari și noiraghiari, cari for
mau garda națională maghiară, căci nil 
toți câți au perit la Presaca au fost Ma
ghiari de viță,

Numitul nobil român mai târziu a 
fost în funcțiune de vicelișcal al

comitaiense din Abrud, unde mi-a 
sit cele întâmplate pe vremea revoluției 
în Zlagna așa precum urmează:

încă în vara anului 1848 se formase 
în toate părțile Ardealului garde naționale 
maghiare și săsești și gloate românești. I 
Ungurii și Sașii căpătaseră puști de cel ' 
mai nou sistem, cu cari erau bine înar- ' 
mâți, numai Românilor nu Ii s’a dat puști, 
căci și prefectului Avram Iancu i-s’au 
trimis din fortăreața Alba-lulia numai 500 
de puști ruginite sistem cu cremene.

Garda din Zlagna consta din 2 com
panii compuse din oficiali și olarii maghiari 
din localitate toți cu puști cu »ținder«.

In urma schimbărilor de vederi la 
curtea din Viena prin luna Septemvrie 
a ajuns cestiunea de arme în o fază nouă, 
căci referințele între locuitorii de diferite 
naționalități se înăspriră și prin ordinul 
guvernului transilvănean din Sibiiu s’a 
demandat desarmarea gardelor maghiare. 
In Z'agna ca comisar iu numit advocatul 
Petru Dobra, nobil român născut în Zlagna.

Prezentându-se Petru Dobra în frun
tea unei gloate do Români înarmați cu 
lănci, topoare și coase în piața orașului, 
și-a așezat trupa în partea apusană a 
pieței, iar garda maghiară sta în partea 
orientală, despărțite fiind cele 2 tabere prin 
riulețul «Valea morilor*. Cele 2 companii 

de o compa-

istori-1 poziție la spatele

maghiare căpătaseră sucttrs 
sedriei I rtie dela Ungurii din lghiu.

celor 2 companii zlăg- 
nene. S’au început pertractările pentru 
depunerea armelor și s’a ajuns la un în
țeles în privința aceasta. Dobra cu corifeii 
maghiari, între cari căpetenia era Neme- 
gyei, au intrat într’un edificiu din apro
piere pentru a se compune și subscrie a- 
colo un a( t formal despre depunerea ar
melor.

Ungurii au rămas sub arme în posi- 
ția lor și Românii auzind, că s’a făcut 
pace și-au dat armele dc-o lăture și ca 
oameni veniți din depărtare, flămânzi fiind 
și au scos merindele și au început gus
tarea.

Intr’aceea fără de veste în turnul 
bisericei papiștășesti s’a arborat o flamură 
neagră c’un cap de mort, și la moment 
Ungurii din lghiu, dela spatele companii 
lor zlăgnene au pușcat asupra Românilor 
pacinici, omorând dintre aceștia peste 20 
do bărbați.

Acpastă trădare și omor neașteptat 
a adus mare panică între glotași, cari nu 
aveau nici puști, prin urmare neputincioși 
la o luptă contra pușcașilor unguri. In 
grabă ei s’au retras din oraș cătră lunca 
«Tra;an«, unde i-a ajuns și Petru Dobra, 
la a cărui comandă toți Românii s’au re
întors în oraș, unde acum era o mare 
confusiune între Maghiarii din Zlagna, cari 
încă au 1'ost surprinși de îndrăsneala Jghii- 
lenilor, prin a căror purtare își vedeau

periclitată și viața lor și a familiilor. Nici 
Românii, nici Maghiarii din Zlagna nu 
gândiseră că afacerea aceasta de depu
nere a armeler să aducă cu sine o catas
trofă.

Acum Ungurii văzându-și perirea au 
adunat familiile, mueri și copii, în piață și 
încunjnrați de gardiștii bine înarmați au 
luat drumul cătră Alba-lulia nemolestați 
de Români, cari se feriau de a veni în a- 
propierea lor încât putea să ajungă pușcă- 
tura. Insă oameni nesocotiți din șirurile 
maghiare pănă a nu ieși din oraș au dat 
foc celor 2 biserici românești, cari le erau 
în cale.

Văzând Românii acest fapt și ei au 
aprins biserica relormată și prin aceste 
incendii s’a înc-put pustiirea prin toc a 
multor edificii orarialo situate între aceste 
biserici.

Ungurii în rânduri îndesate grăbiau 
acum pe drum, însă toți îngrijați de ur
mări. Nu se îngrijau așa mult unul de al
tul. Intre gardiști erau lângă olaltă 2 
Români și un Sas, anume George (Sorsi) 
Angliei—Angyal — luon Pop de Boita și 
Sasul Kain, toți trei canceliști judecăto
rești. Când trecuseră pr!n comuna Petrin- 
geni, cești trei începură a se întreba că 
unde merg și ce slârșit va avea mergerea 
lor mai departe? Conclusul lor fu, ca ei 
să cerce a scăpa dintre Unguri, și așa 
cum nu avea nimeni grije de ei, so tupi- 
lară sub un pod, unde steteră pană când
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bântați despre adevărul afirmați linilor sale. I 
Fapt este, că pentru propunerea de a se 
începe desbaterea asupra motivării dep. 
Babocsay au votat numai membrii stângei 
extreme, fostul ministru Polonyi și so
cialistul Mezoffi. Majoritatea a respins pro
punerea.

Ședința do Sâmbăta a fust introdusă 
prin plânsoarea dcputaților stângei extre
me, că oposiția n’a fost luată în conside
rare la alegerile ce s’au făcut în comisiu- 
nile dietale de 31 și 21. Dep. Edlvbs 
ține procederea partidelor coaliției, de a 
eschide oposiția din comisiuni atât de im
portante de periculoasă, căci lace impresia 
că guvernul se teme de critica oposiției 
Pe timpul lui Deak a lost altfel. Deak n’a 
suferit așa ceva. Iși exprimă în fine spe
ranța că guvernul va reveni și că va com
pleta numărul membrilor comisiunilor prin 
alegerea ulterioară a câtorva deputați opo- 
sitionali.

Președintele dietei aduse apoi la cu
noștința dietei că deputății naționaliști 
români au abzis din toate comisiunile die- 
lale. Se ia la cunoștință și se decide a 
face alegeri nonă în locul celor dimisio- 
nați.

Urmează desbaterea proiectului do 
lege privitor la desvoltarea orașului Bu
dapesta, prin care se tinde într’acolo ca 
Budapesta să devină centrul și inima în- 
tregei vieți naționale maghiare. Ca primul 
a luat cuvântul contra proiectului dep. 
Ssemere, care consideră de periculos expe
rimentul de-a centraliza toată viața ma
ghiară în Budapesta.

Do o importanță deosebită a fost dis
cursul fostului ministru Polonyi, care cti 
date reci și sensaționale arată, că Buda
pesta se află în plină jidovizare. Din da
tele statistice citato do Polonyi, spicuim 
următoarele: In anul 1869 se aflau în Bu
dapesta 195 624 rom. cat., gr. cat. 1227, 
gr. or. 1838, ev. aug. 14.316, evang. ref. 
13.008 iar ovrei 44.890. întreaga poporali- 
une a numărat în acel an 270 476 suflete, 
dintre cari 72% rom. cat., 5% ev. ag,, 
4'8% reformați și 1616% jidani fn anul 
1906 trăiau în Budapesta 475.838 rom. 
cat., 6821 greco cat., 5388 gr. or, 40.319 
ev. aug., 73.847 reformați și 186.047 evrei. 
Din aceasta rezultă că catolicii au scăzut 
Ia 601% iar ovreii s’au urcat la 23 6%. 
Deși evreii nu sunt în majoritate în nici 
un cerc al orașului, la ultimele alegeri 
comunale evreii au obținut din 400 man
date 178 ca membrii ordinari și 31 ca 
membrii suplenți, astfel că în consiliul co
munal al Budapestei dominează evreii, iar 
ce înseamnă aceasta, o dovedește halul în 
cere se află astăzi țeara întreagă. Cere în 
fine ca guvernul, să caute mijloace pentru 
sanarea acestor stări. De altfel primește 
proiectul.

In ședința de eri, Luni, a dietei s’a 
continuat desbaterea proiectului.

gloata maghiară înaintă după o cârnitură 
a drumului și nu-i mai puteau observa.

Fiind-că nici gloata Românilor încă 
nu ajunsese pănă acolo, li-a succes a se 
strecura neobservați preste Ampoiu și a 
se cufunda în pădurea de goroni, care o 
au percurs ajungând în Valea mică, la 
amicul lor parochul Calini din acea paro- 
chic. Acesta i-a luat sub ocrotirea sa și 
le-a dat loc de ascuns.

Preotul Colini li-a mântuit viața și 
toți trei au ajuns adânci bătrânețe, unul 
ca conziliar la curtea aulică transilvană, 
Kain ca judecător în Abrud și Ioan Pop 
de Botta ca vice-fișcal judecătoresc.

Ungurii ajunseră până la comuna Le
neș, unde au tocmit cărăuși ca să ducă cu 
carele pe muieri și copii pănă la Bălgrad. 
Se și făcuse tocmeală* când au ajuns și 
gloatele române în apropiere, cari anunțară 
cum Ungurii au aprins bisericele românești 
din Zlagna.

Aici zace motivul pentru cele ce au 
urmat la Presaca, unde poporul înfuriat 
le-a oprit caiea.

Întrebarea, că în a cui sarcină cade 
responzabilitatea pentru acel măcel, nu e 
greu de a se resolvi.

Ai* fi consult ca Ungurii să nu scor
monească atâtea din trecut și să fie mai 
cu simț de dreptate când voiesc a scrie 
istoria. Calumniarea Românilor nu mai 
prinde.

Valea Ampoiului, 12 Noemvre 1908.

Țapul.

Noul mmisterul austriac.
Foaia oficială de astăzi publică lista 

noului ministoriu austriac :
Ministru-președiiite : Dr. bar. de Bie- 

neilh, i'iJJt ministru de interne sub guver
nul Beck.

Ministru de interne: consilierul in
tim bar. de Ilaerdll.

Ministru de culte: șeful de secție cav. 
de Kanera.

Ministru de justiție : șeful de secție 
Dr. cav. de Ilolzknechl.

Ministru de finanțe: cons, intim și 
șeful de secție bar. de lorkasch-Kocli. țp -

Ministru de comerciu : șeful de secție 
Dr. Mataja.

Ministru trenurilor: șeful de secție 
Dr. cav. de Forster.

Ministru de agricultură : șeful de sec
ție Pop.

Ministru apărării țării : cons, intim, 
generalul de Gcorgi.

Ministru lucrărilor publice : șeful de 
secție Dr. conte Wickenburg.

Miniștri iară portofolii: cav. de Abra- 
haiuovicz (polon), Dr. Zaczek (ceh) și Dr. 
Schreiner (german).

Meetingul naționalist din lași.
— 2 Nov. v. 1908.

AsLăzi, Duminecă 2 Novem. cetățenii 
ieșeni au fost convocați la o întrunire de 
cătră membrii partidului naționalist-demo- 
crat pentru a discuta cestiunile la ordinea 
zilei cari preocupă opinia publică. întruni
rea s’a deschis la oarele 4 jum. sub pre
ședinta d-lui profesor universitar A. C. 
Cuza în sala Pastia, în presența unui pu
blic număros.

D. Cuza ia cel dintâi cuvântul și ex
pune situația României față de actuala 
stare de lucruri din Orient, inzistând asu
pra faptului că toate statele s’au ales cu 
câte ceva din aceste frământări, afară de 
România. Intr’adevăf, Turcia s’a ales cu 
constituția, Bulgaria cu independența, Aus
tria cu Bosnia și Herțegovina iar Grecia 
cu Creta. Continuând, oratorul spune că 
nu trebue să facem politică externă numai 
prin guverne și inzistă asupra lipsei de 
conștiință națională a cetățenilor, cari în 
bună parte, nu sunt în curent cu nici una 
din marile cestiuni la ordinea zilei. Spune 
apoi că politica trebue îndrumată do o pu
ternică conștiință națională căci aceasta 
ar fi și un serios imbold pentru ori-ce gu
vern.

Asupra raporturilor noastre cu Aus
tria zice că pănă acum noi am dus o po
litică nu de curtenire ci do slugărnicie și 
că interesele noastre politice, economice și 
culturale au fost în totdeauna sacrificate 
de vecina noastră Austria.

Face o paralelă între modul cum am 
dobândit noi Românii independența, cu sacri
ficii enorme și chiar umilință, și modul 
cum mica vecină Bulgaria și-a căpătat’o 
numai prin voința și expansiunea patrio
tică a masselor populare.

Interesele culturale române din Ar
deal au fost desconsiderate de politica 
maghiară și punctul culminant .îl consti- 
tuo chiar recenta lege electorală, pe care 
M. S. împăratul singur s’a grăbit s’o sanc
ționeze. A sosit momentul, spune d. Cuza, 
ca ori ce Român să înțeleagă că trebue 
neapărat să se dea o nouă îndrumare po
liticei externe a României dar în acelaș 
timp e bine să se știo că poporul român 
are tot interesul să trăiască în cele mai 
bune raporturi cu statele vecine, însă nu 
ca pănă acum când noi dădeam totul, iar 
ei nu ne dădeau nimic. Trebue să ne pu
nem pe tărâmul unei politice realiste.

Arată cari ar putea fi pretențiunile 
României față de monarhia austro-ungară 
și le rezumă astfel: 1. Deschidere granițelor 
pentru produsele noastre agricole în schim
bul mărfurilor de manufactură ce le im
portăm de acolo; 2. Rectificarea granițelor 
și desființarea fortărețelor de pe Dunăre 
și 3. Respectarea culturii Românilor din 
Ardeal.

D. dr. Leon Cosmovici, profesor uni
versitar, luând cuvântul observă, că pe 
când toate statele balcanice se ridică și 
se mișcă, noi Românii stăm întro complectă 
inerție. Și dacă România nu profită nimic 
și nici nu va profita de pe urma eveni
mentelor cari se desfășoară în Balcani, 
cauza este că în Români nu există o con
știință națională.

D. G. Măcărescu, advocat, luând cu
vântul arată, care trebue să fie rolul fie
cărui cetățean față de evenimentele ce se 
petrec în afară de regat. Critică apoi lipsa 
de inițiativă a partidelor politice față de 
aceste evenimente.

D. Eugen lonescu, vice-președintele 
soc. «Solidaritatea*, rostește o entuziastă 
cuvântare arătând care este situația Ro
mânilor de peste Carpați.

I). N. lorga, spune că la noi sunt 
două cestiuni, cari nu trobuesc confundate: 
cestiunea României și ce-tiunea români- 
mei. Cea dintâi trebue s’o lăsăm pe seama 
diplomaților noștri,' iar cea de a două a 
format obiectul convocării acestei adunări. 
D. lorga continuând spune că contestă 
dreptul partidelor politice de a se ameste
ca în cestiunile de ordin național și sus
ține că dreptul acesta nu revine decât 
Ligei Culturale,din care fac parte cetățenii 
ce nu sunt înscriși în registrele partidelor 
politice.

In legătură cu aceasta d-sa afirmă 
că întrunirile, cari s’au ținut în București 
sub firma de adunări ale oamenilor poli
tici aparținând tuturor n’au fost altceva 
decât niște adunări alo nemulțumiților a- 
cestor partide. Continuând face o aspră 
critică partidelor politice din România.

Apoi preotul lonescu a citit o mo
țiune, după care publicul s’a împrăștiat în 
liniște.

Impărattiî Wiihehn și parlamentul.
>Interpelațiile în afacerea interwie- 

vului împărătesc publicat de «Daily Tele
graph* — scrie oficioasa «Nordd. Allg. 
Ztg« — au provocat niște disensiuni, cu 
privire la cari nu ra dori nici uit bărbat 
german cu sentimente monarhice, să se 
mai repeteze, niște disensiuni, cari au dat 
pe față că între împăratul și națiune este 
o umbră. Recunoaștem, că cea mai mare 
parte din vorbitori n’au avut intențiunea 
de a mări aceasta umbră, că cuvintele lor 
au fost dictate de grija cinstită pentru 
binele comun și că mai toți vorbitorii și-au 
dat silința să facă' critica lor între margi
nile vonorațiunei față cu persoana împă
ratului.

Totuși s’au observat și mari exage
rări și rătăciri. S’au făcut aserțiuni des
pre împărat ca și când toate faptele lui 
mari, ce lc-a săvârșit de 20 de ani pentru 
imperiu s’ar fi șters. E greșită părerea, ca 
și când împăratul n’ar fi în deajuns infor
mat despre dispoziținnea națiunoi, (lin con
tra cancelarul Biilow îl informează despre 
toate ce se ’ntâmplă înăuntru și în afară 
și a făcut’o și în cestiunea.de față.

Foaia numită mai arată de ce prin
țul Biilow n’a mai luat cuvântul și a doua 
zi. El n’a voit ca printr’asta să lungească, 
disensiunea, și să cont inue și a treia zi.

«Punctul de greutate al situației* - 
zice «Nordd. Allg. Ztg.« - zace în convor
birea- ce o ci acea Împăratul tuni (16 
Nov.) cu griului Biiloir. Rezultatul ci îl 
așteptăm cu venerațiune înaintea coroanei 
și cu dorința de a vedea restabilită vechea 
încredere cordială între împărat și popor*.

■t.

Din cuvântările ținute în parlamen
tul german cu ocaziunea interpelărilor mai 
cităm urmăI oarele :

Br. Wiemer (liberal) propune în nu
mele partidului său să se execute deplin 
responzabilitatea miniștrilor ; do altă parte 
să- [ie conșli-u și purtâlorid coroanei, că 
trabuc să. păstreze rezervă. Gestiunea reci- 
zuirei constituției trebue să se ia în mână 
cu toată, scriositatea, căci să nu no amă
gim : simțirea monarhică, durere, scade la 
poporul german11.

Singer (social-democrat) a condamnat 
sistemul regimului personal Introdus de 
împăratul Wilhelm. De aceasta politică se 
fac culpabili toți membrii guvernului, fiind
că n’au curajul de a i-se opune. Aceasta 
e politica, care astăzi pune în spinarea po
porului german sarcini ce nu ltflmai poate 
suporta, ear mâne îl poateîmbrânci mtr’un 
grav răsboiu In convorbirile Iui împăratul 
arată înclinarea pentru tot felul de idei 
fantastice.. Cancelarul trebuia să facă pașii 
de lipsă spre a pune capăt unei astfel de 
politico a momentului. Biilow trebuia să-și 
părăsească postul și dacă împăratul mi i-a 
primit, deinisiunea... împăratul și guvernul 
nostru sunt, tot la. drum,în călătorie. Unde 
o să ajungă pe aceasta cale. Politica ușu
rinței, a scrisorilor și a telegramelor tre- 
bue să ’necteze... Trebue să se schimbe con
stituția și să se pună în mâna poporului 
deciziunea asupra păcii și a răsboiului..

Agatlia Bârsescu-Radovici la Brașov. 
O telegramă ce-o primim din București ne 
anunță că celebra noastră artistă, d-na 
Agâtna Bârsescu măr. Radovici va da aici 
în Brașov în zilele de 24, 25 și 26 Nov. n. 

a. c. trei reprezentatului în limba română 
cu piesele „Medea", „Phăclra“ și „Sappho“. 
Amănunte în minierii viitori.

Comitetul societății academics «Româ
nia Jună* s’a constituit în adunarea gene
rală, ținută în 7 Noem. a. c., în următo
rul mod : Președinte : Coriolan de Pop, iur. 
abs. și stud, comcrc. Vice-președinte : Eu
gen Forgaci, când. iur. Secretar I.: Nico- 
lae Băilă, stud. cons. Secretar II. : Stefan 
Oțel, stud, comerc, Gassier : Isidor Vitoncu, 
stud. good. Controlor : Nice Ghișeu, stud, 
ing. Bibliotecar : Coriolan A. Babeș, stud, 
med. Econom: Eugen Casparovici, stud, 
med. In comisia literară au fost aleși: Ni- 
colae Brătianu, stud. iur. și cons., preș. 
Coriolan de Pop, Gavril Teleagă, când. iur. 
Coriolan A. Babeș și Nicolae Băilă, iar în 
comisia de revizuire: Nicu Mintencu, când, 
ing., Gavril Teleaga și limiu Br. Docolin, 
când. med.

Aniversări la curtea regală română. 
Duminecă, 2 Noemvrie. a fost aniversarea 
căsătoriei regelui și reginei României, pre
cum și aniversarea nașterei principesei 
Maria. D-l Dirn. A. Sturdza președintele 
consiliului de miniștri, a fost la Sinaia 
pentru a presența felicitările guvernului. 
Suveranii României au primit un mare nu
măr de telegrame de felicitare din toate 
unghiurile țărei. Duminecă toată ziua re
gistrele de înscriere au fost deschise la 
palatul regal și palatul Cotroceni.

Sindicatul ziariștilor din România în- 
Irunindu se Duminecă în adunare gene- 

■ raia, a luat act cu regret de retragerea 
Idin ziaristică pe ziua de 1 Noemvrie a dis
tinsului decan al pressei, d-l Gr. Ventura, 
care timp de 40 de ani a ilustrat cu ta
lentul și cultura sa gazetăria română. Cu 
această ocazie Sindicatul a votat. în una
nimitate d-lui Gr. Ventura o pensie lunară 
de 300 iei

Inaugurarea muntelui de pietate din 
BllCiirești. Duminecă Ia ora ll jum. a avut 
loc, în hala de expozițiuni a societății 
«Casele privoligiate de împrumut pe ama
net în România* din București inaugura
rea palatului «Muntelui de Piotate« din 
str. Sf. Ionică. După ce publicul invitat — 
scr’e «Viitorul* — a vizitat diferitele sec
țiuni a hainelor, mobilelor, instrumentelor, 
mașineriilor, bijuteriilor etc. și cari au im
presionat vădit pe vizitatori, în special 
rochiile și hainele amanetate, au intrat în 
hala de expozițiuni, unde s’a servit un 
banchet. La banchet a vorbit d. Partenie 
Gosma, directorul executiv al Lnstitutului 
de credit și economii «Albina* din Sibiiu, 
arătând importanța unității economice a 
Românilor din Regat și de peste munți, 
care a început a deveni un fapt împlinit 
prin această instituție ne, unde capitalul 

| românesc de peste munți se întâlnește 
la olaltă cu capitalul românesc din Regat.

La banchet a luat parte și protopo
pul Brașovului Voina- și dop. Făgărașului 
Dr. N. Serbau.

Eoicotajul produselor austro-ungare în 
Rusia. Din Petersburg se anunță că cor
pul negustorilor din Varșovia a luat deci
ziunea de-a boicota toate mărfurile austria
co de pe piața Varșoviei și a lega rapor
turi comerciale cu Englitera. In acest scop 
100 de comercianți au plecat la Londra.

0 telegramă a prințului Arsene Kara- 
georgevici. Ziarul sârbesc «Stampa* a pu
blicat acum câteva zile la adresa fratelui 
mijlociu al regelui Petre, Arsene Kara- 

i georgevici, o scrisoare deschisă prin care 
i îi reproșează că nu se interesează de cauza 
Serbiei. Prințul Arsene a trimis ziarului 
următoarea telegramă : De îndată ce am 
aliat că patria se află în pericol, am făcut 

j totul ce depindea de mine. La ultima mea 
i întrebare la ambasada noastră din Paris 
jam primit următorul răspuns : «Din însăr- 
i cinarea regelui vă învit a încnnoștiința pe 
i prințul Arsene că pentru moment nu exi
stă pericol de răsboiu. Dacă situația se va 

I complica îl vom chema imediat pentru a-și 
relua locul în armata sârbă*. Invit deci pe 
onorata redacție să judece, dacă după, acea
sta comunicare pot fi acuzat de neglijarea 
cauzei sârbesti«.

i ’
!

Multăfflită. Subsemnata epitropie pa- 
i rohială exprimă și pe aceasta calc cele 
1 mai călduroase mulțămite Prea Ou. Domn 
protopop Sebastian" Olariu și soției sale 
Ana, pentru darul de 50 cor., făcut sf. noa
stre biserici drept răscumpărare a invită
rilor la cununia fiicei lor Aurora cu d-l 
Dr. George Gerda, care cununie se va ce
lebra îu sf. noastră biserică din Făget, 
Duminecă m 9 (22) Noemvrie 1908, la 11 
oare a. m. Dumnezeu să-i împărtășească 
de fericire și noroc, l'ăgel, la 2(15) No- 
iemvrie 1908. Epitropia parohială gr. or. 
rom. din Făget.
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Raiiniunea română ds cântări și mu
zică din Distra invită la șara de adio îm
preunată cu concert și teatru co se va ți
nea cu ocaziunea despărțire! de cătră fo
stul prezident al ei și paroh, Mult Onora
tul Domn Alexandru Papiu, în 22 Noera- 
vrie st. n. a. c. în hotelul d-lui V. Goia. 
Prețul de intrare : de loc I. 1.60 cor., loc 
II. 1 cor., loc III 60 bani. Suprasolvirile se 
primesc cu mulțămită.

Program: 1) T. Popoviciu : Imn oca
zional, cor. 2) N. Ganea : Du-te dor, cor. 
3) V. Alexandri : Grain nou, teatru. 4) N. 
Ganea : Stroe Plopan, cor cu solo de tenor; 
bariton și bass. 5) : Declamare. 6) H.
Kirschner: Pe crengi de soc, cor. 7) N. 
Ganea: Țarină, cor. — Dans.

Școaiu indusirlJă și școala de croi
torie HI BdCiirești- —In capitala țării sunt 
câteva scoale, unde sunt primiți să învețe 
carte oameni în puterea vârstei. Aceste 
scoale, zise și scoale do adulți, au început 
să se întemeieze pe tot cuprinsul țării. 
Una din acestea este școala industrială de 
pe lângă Bursa Muncii, care și-a deschis 
cursurile la 23 Octoinvrie. E împărțită în 
4 părți și anume : secția lemnăriei, a flo
răriei (metalurgică) a clădirilor și secția 
comercială, — O ideie minunată au avut 
cei, cari s’au gândit să întemeieze o școală 
românească de croitorie în București. A- 
ceastă folositoare meserie avea nevoie ne 
apărată do o școală bună și-practică, unde 
să. se poată forma lucrători buni, Români, 
cari să îmbrățișeze cu drag croitoria. Du
minecă 26 Octomvrie ș’a făcut cu o deo
sebită solemnitate inaugurarea cursurilor 
școlii de croitorie de sub conducerea d-lui 
Păun Gh. Balea. Cursurile se vor ține în- 
tr’o sală dela școala Petrache Poenaru din 
str. Știrbei-Vodă din București, dată de j 
ministerul instrucțiunii în acest scop.

Catastrofa minieră din Hamm. împă
ratul Wilhelm a oferit 25.000 mărci spre 
a veni imediat în ajutor familiilor vieți- | 
melor. Mina »Radbod« din Hamin a fost 
inundată, fiindcă, s’a recunoscut că nu se 
putea în nici un chip localiza incendiul, 
înmormântarea victimelor s’a făcut eri. 
Principele Eitel-Frideric, care a sosit la 
locul catastrofei, pentru a raporta împă
ratului despre cele văzute, a întrat într’o 
mulțime de case de lucrători, exprimând 
condolențele împăratului la 139 de văduve. 
Scenele dureroase, la care a fost martor, 
l’au impresionat foarte mult. Gând princi-1 
pele era să părăsească regiunea minelor, 
minerii l’au înconjurat strigând : Alteță, 
cerem mai multă protecțiune pentru lu
crători.

Din misterele căsniciei. — Femeia 
Safta Ștefan Ionescu din București, deși 
era căsătorită do 5 ani, totuși soarta n’a i 
putut s’o facă a se bucura de percep- 
tul evangelic: Creșteți și vă, înmulțiți și 
stăpâniți pământul*. Soția care n’avtisese 
nici un copil, se rugă lui Dumnezeu să-i 
trimită, și ei un prunc. Bărbatul său Ște
fan se arăta de asemenea nemulțumit, că 
n’a putut avea un copil, care să-1 bucure 
și să-1 ajute la vreme de bătrânețe. Soția 
pentru a fi iubită do soțul său, care zilnic 
ora amărât că n’avea nici un moștenitor, 
recurse la o stratagemă misteriosă. Safta, 
acum câteva luni comunică fericită soțu
lui său că în curând ei vor vedea în lea
găn un mândru copilaș, fructul dragostei 
lor. Soțul crezând că în adevăr soția sa 
e gravidă îi dedea toate îngrijirile și fă
cea orice sacrificiu pentruca viitoarea ma
să nu sufere nici un neajuns. Spre marea 
lui bucurie, când sosi Dumineca acasă, 
văzu în patul soției sale un mic prunc, 
așa cum dorise el. Soția zâmbind își arătă 
odrasla și îl rugă pe tatăl să-i acorde o 
iubire mai sinceră, și să nu o mai negli
jeze ca în trecut. Fericitul părinte, îi făcu 
jurăminte solemne, asigurând’o că va re- 
dubla iubirea ce avea cătră ca. Spre a nu 
face pe lehuză să. sufere atât de mult, el 
alergă și aduse o altă moașe, deoarece 
.lehuza susținea că moașa ei îmbolnăvin- 
du-se a plecat acasă. Moașa Enciulescu so
sind, constată spre marele regret al soțu
lui nefericit, că soția nu purtase în pân
tecele ei pe micul copilaș. Ba inzistând pe 
lângă falșa mumă, să-i spună, co a deter- 
minat’o să recurgă la această stratagemă, 
Safta declară că numai teama că bărbatul 
său o va părăsi a făcut’o să-i aducă un 
băiat de-a gata. Gând soțid fu pus în cu
noștință do îndrăsneața festă ce i s’a ju
cat începu a plânge cu hohote, neputâ'nd 
a crede că soția sa a fost capabilă, să-și 
bată în așa hal joc de dânsul. Moașa anun
țând pe comisarul circ. 15 de cele întâm
plate, polițistul începu cercetările, cari 
confirmară în totul cele destăinuite. Se fac 
acum cercetări pentru a se putea găsi ade
vărata mamă a copilului.

jBioscopul Apollo din Budapesta. Atra
gem atențiunea publicului asupra frumoa- 
elor și interesantelor reprezentat iu ni ce

se dau seară, de seară de cătră bioscopul 
Apollo din Budapesta. Tot a doua zi e un 
nou program. Amănunte a se vedea zil
nic pe pag. 4. a ziarului nostru.

S’a pierdut Duminecă seara în birtul 
»Gambrinus« un cățel cu pete albe și ne
gre. Cel ce a găsit acest câne e rugat să 
încunoștiințeze pe birtașul numitului 
taurant.

res-

n.

coteala cassierei d-nei Maria Loader a 
fost aprobată și i-s’a dat absolutoriul cerut.

La ora 4'/.2 d. m. după-ce s’aueshau- 
riat ordinea de zi, d-na prezidentă a de
clarat adunarea gen. de încheiată.

Mai amintesc că numita reuniune a 
pus la cale arangearea unei petreceri cu 
joc pe ziua de 26 a 1. 
propriu și-i doresc din tot 
ces meritat;

c. în favorul său 
sufletul un suc-

Delcifăbric.
Timișoara, 14-Xi 1908

Aduna> ea femeilor române 
l<abrienl Timișoarei. Eri, la ora 3 d. m. 
s’a ținut aici adunarea gen. ord. a ..Reu
niunei femeilor gr. or. române din Fabricat. 
Timișoarei și provincie" în sala școalei 
noastre confesionale sub presidiul P. On. 
D-ne Maria (Dr.) Piitici născută Maximilian. 
Deși, din cauza timpului extrem de nefa
vorabil, cercetarea a fost slăbuță, iubita 
noastră Reuniune totuși ne încălzește ini
mile prin vioiciunea sa, prin firmitatea ca
racterului său și prin faptul că ține băr- 
bătește piept cu nerner liciile ce i-se opun 
în mod atât de considerabil.

Da, repet aceasta, căci numita reu
niune atât înainte de aprobarea statutelor 
cât și de atunci încoace, are să lupte cu de
nunțări, cu cercetări trimise pe capul ei 
din partea ministrului, cari sunt supără- 
cioase și urâcioase. Apoi dacă ași mai 
aminti, că astea derivă dela un Mntelec- 
tuak român, atunci... mai bine tac, și revin 
la obiect.

Precis la oara 3 d. m. d-na prezi
dentă a deschis adunarea prin următorul 
discurs cetit, cu vocea blândă și dulce, de 
mamă :

din

I

al „Gazetei 
se poate comanda

Mumărui jtibiiar 
Transilvanie?1 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în .Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România si străinătate.

Venitul curat ce va rezulta din 
a „Gaze-

seva da fonduhii. jubilar pen- 
ajutorarea ziariștilor româm 
Transilvania și Ungaria.

desfacerea ediției jubilare, 
tei“ 
tru 
din

I

>On. adunare generală I
»In decomun e recunoscut adevărul, 

că inima femeii cuprinsă do credință și 
frică de Dumnezeu, și străbătută de cură
țenia moravurilor bune, 'e 
tru cele mai alese 
de cele mai nobile 
ființa omenească I 
neamului omenesc 
vioase, din credință și iubire curată pen
tru Mântuitorul neamului omenesc, pentru 
Christos, nu numai prin jertfă, dar încă 
și prin activitatea lăudabilă, au sprijinit 
realizarea lucrării mari de mântuire sufle
tească! Istoria omenimei și în special și 
istoria poporului nostru drept credincios 
ne arată nenumărate exemple strălucite 
de fapte și virtuți rare ce au izvorât din 
inima evlavioasă și curată a femeii*.

»Cu credința strămoșilor noștri în 
bunul Dumnezeu, Părintele Ceriurilor, și 
cu curățenia faptelor bune creștinești, 
no-am legat și noi în aceas'ă Reuniune, 
ca nemijlocit să cultivăm virtutea iubirei 
deaproapelui, a lipsiților noștri școlari dela 
ale noastre scoale confesionale de aici, iar 
nemijlocit, prin adunarea de mijloace să 
contribuim la realizarea idealului nostru 
măreț, la înființarea unui internai pentru 
creșterea bună a [elitelor de legea și limba 
noastră, un ideal la care tindem cu căl
dura inimei noastre de mame 1

>Ne cade bine orice sprijinire sinceră 
no întărește în ajun- 

ne 
ce 
cu 
ea

accosibilă pen- 
sentimente, și capabilă 
virtuți, ce împodobesc 
Din istoria mântuirei 

aflăm, că muierile evla-

i

I

— tLegcnda Lunigeilorc, poem drr- 
mat'c în trei aote de St. O. losif și D 
Aughel. Prețul 1 Leu.

Dante „Infernul^ traducere în ver 
suri de N. G-ane. Prețul 3 oor. 50 Irani, 
plus 30 bani porlo.

„Prin Vraja Dragostei”, nuvele de 
V"sile Pop, editura Minerva. Prețul G.
1 50 plus 10 fileri porto.

M. Sadoveanu „Vremuri de Bejemieu
2 cor

Guy de Maupaansst „Povestiri alese 
triduse de M- Sadoveanu. 2 oor.

Octavian Qoga „Poezii". 1 cor.
Zaharie Bârsan „Poest:u 1 oor. 50.
Sandu (Aldea) “părticica Plugarului* 

— 50 bani.
loan Adam: „Niizuinți" povestiri ti 

„Pe lângă vată”, pilde și glume țărănești. 
Ambele â 1.50 cor.

dreptul de a lucra, a

de a'priveghia pană când

do a mângâia pe cei în

I 
t

I

I
I

și binevoitoare ce 
gerea scopului sublim pentru care 
ostenim. Nu putem suprima durerea, 
ni-o cauzează orice pedecă, vină ea 
orice intențiune, dar mai vârtos când 
emanează din porniri rele față de un așe
zământ atât de 
vânt putem zice 
stră !<

»Ne simțim 
noastră nobilă prin incidentul neplăcut cu 
cercetările făcute contra Reuniunei noa
stre, dar așteptăm cu dor momentul când, 
trecute peste năcaz, să putem arăta suc
cese mai plauzibile ca pană acum.

salut de 
generală

măreț cum cu drept cu
că este Reuniunea noa-

puțin atinse în ambiția

bine-
ordi-

ULTIME ȘTIRI.
Blaj, 17 Noemvre (Telegr. part, 

a „Gaz. Trans.). In noaptea din 16 
spre 17 Noemvre n , peatra de pe 
Câmpul Libertății și crucea de pe 
dealul viilor au fost aruncate în aer 
cu dinanvtă de mâni sacrilege până 
acuma necunoscute. — Corespondewtoi!.

ViBlia, 17 Noemvrie. „Monitorul 
Oficial“ publică scrisorile autografe ale 
împăratului privitoare la schimbarea 
cabinetului. In scrisoarea pe care a 
adresat’o baronului Beck, vechiul prim- 
ministru, împăratul apreciază călduros 
activitatea sa patriotică și plină de 
succese. Celorlalți miniștri demisionați, 
Suveranul le exprimă recunoștința și 
mulțumirile sale, conferindu-le cu a- 
ceastă ocasiune diferite decorațiuni. 
In scrisoarea cătră baronul Bienerth, 
împăratul îl însărcinează de-a conti
nua cu mare zel opera începută și 
de a face toate sforțările pentru a 
obține cooperația activă a represen- 
tanților partidelor și ai guvernului, 
pentru a menține și a consolida ba
zele sistemului în vigoare ca și pănă 
acum.

Constant* nopol, 17 Nov. Doctorul 
Filip Misa a fost ales deputat al ora
șului Corița în parlamentul Turciei.

Constantinopol, 17 Nov. Poarta a 
trimis câte o notă la Belgrad și Cet- 
tiiige protestând în contra concentră- 
rei de trupe la granița turcească.

BUGnreȘth 17 Nov. Regele și Re
gina vor sosi Joi în 13 Nov. v. din 
Sinaia aici reluându-și reședința de 
iarnă.

Varietăți,
9

Gări sunt drepturile femeii? Un ziar 
francos ocupându-se de dreptul femeii do 
azi, leagă de sufletul ei următoarele drep
turi :

Femeia are 
iubi și a se ruga.

Are dreptul 
alții dorm.

Are dreptul
tristați. a liniști pe cei desnădăjduiți.

Are dreptul do a însenina fruntea 
încrețită, a depărta norii sombrii de pe 
fața întristată înlocuindu-i cu 
tate consolatoare.

Are dreptul a priveghia la 
navtilui suferind, îndemnân lu-1 
poarte cu resignație durerile, și chiar dacă 
toate speranțele pământești ar fi nimicite, 
să deștept în sufletul lui, speranțe vii, 
pentru viața de veci, cea mai fericită, cu 
ochii spre ceriu !

Are 
dreaptă, acelora cari au început a 
pe calea cea sttâmbă aducându-i în 
rea dreaptă a moralității, frica lui 
nezeu.

Are dreptul de a întinde mână de 
ajutor văduvelor și orfanilor.

Are dreptul a crește tinerimea și 
plăpândele vlăstare în credinți și iubirea 
moralei creștine, afirmând și Imprimând 
simțul de iubire (iască pentru Mântuitorul 
lumii, care a suferit moarte pe cruce, 
pentru mântuirea noastră, prin dragostea 

nemărginită.
Are drept a răspândi lumină și pace 

jurul său prin exejnple și fapte nobile 
demne, arătând scopul vieții omenești 

compa
rația ne 
fiul lui 

dându-ne

o senină-

patul bol
ea să su-

dreptul do a arăta calea cea 
rătăci 
căra-
Dum-

săiI
i în
din punctul de vedere mai înalt, 
rând acest scop al vieții, printr’o 
la judecată, precum ne arată 
Dumnezeu în învățăturile sale;
seama de timpul care se perde prin mul
tele sbuciumări și lucruri nefolositoare, 

care este copleșit

I

I

i stricăcioasc chiar, de
[ întreg pământul.

Deci, care este 
dreptul sau conștiința? 
ții, t

mai imperativă ? 
In fața actualită- 

este cea din urmă, conștiința; aceasta 
este isvorul înțelepciunii, care ne conduce 
la împlinirea datorinței, și în aceiași timp 
ne ofere dreptul, de a ne bucura în sufle
tul nostru răspunzând unei îndatoriri im
puse de însuși Dumnezeu! care ne-a dat 
dreptul de a fi pe acest pământ, bucurân- 
du-ne de toate bunătățile și farmecile a- 
cest.ei vieți pământești.

Trad, de I/igcniu.
Em lingurian 
trece întreg la

>Cu aceste vederi vă 
venire și declar adunarea 
nară deschisă*.

La propunerea d-lui 
cuvântul de deschidere se 
protocol.

Se cetește prin notarial adunării, d-1 
învățător Nic. A^corescu, raportul general 
al comitetului, care se primește cu vot 
unanim în general și în special.

Membrul P. Rotariu propune și adu
narea primește unanim regretele adunării 
față de incidentul amintii atât în raport 
cât și în cuvântul de deschidere și d'odată 
mulțămită comitetului și președintei pen
tru perzeveranța lor in apărarea față de 
denuncierile obvenite.

Din raportul general s’a constatat, că 
Reuniunea dispune — în 3 ani d-< exis- 
tință — în numerar, elocat la cele 2 in
stitute române din loc de cor. 5480’20 fll. 
restanțe circa 900 cor., în hârtii de va
loare 150 cor., spesele curente fac 21 cor. 
iar pentru îmbrăcăminte de iarnă pe sama 
școlarilor lipsiți s’au cheltuit 140 cor. So-

li i b 1 i o g r a li e.
O. losif. „Zorile" Dra:i>. isu rn s 

in nouă ac‘e și in vers„rj. Prtțnl 1 <o . 
(10 l>. porto).

P. Ispircstm" Poven rile tui h n?‘î •> 
sfj tos. 1 cor. 50. (10 i». Porto)

Vusile Alexandri. E lip < I dio np-r< 
c ) j1 * e Tea rit L.

Da cipri sul următor:
„Soldau Viteazul", Mama Anghelupi". „B r 

șcu Boccegiul”, „Clevetici", „Sandu Napnilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chir'ța" 
„Barbu Lăutarii", „Paraponisitu “, „Kera Nastasia* 
„Haimana", ,/tiirâ-Casoă", .„"’tan Cov igariui" 
„Vivanliera11, .Pă.j.dă și L'.'uid dă c, „Sim-a miței" 
„Oraiu noi", Harță Rftzășul*. „Rămășagul". ,;Pea- 
tra din casă", ..Nunta țărănească", ,.Cliiriță la 
Iași", „Cliiriță în Provincie".

Prețul 1 eor. 50 b. (20 b mi porto

Brupiietar : Dr. Aurel Mureșianu
Reda, tor respons.: Victor Branisec

Pentru combaterea Anemiei
folosiți Sumisiunea lui Scott, care 
care înmulțește sângele, si curând 
să formează carne solidă și sănă
toasă.

Emulsiunea Scott
arc efect și la tineri și ia bătrâni.

Intrămarea iute vă va 
surprinde și mulțumi, 
convingându-vă, cum a 
convins pe nmlți alți 
în decursul celor 32 
ani trecuți (2)

Var-rahilânuintii eu 
marca — iiescnrul — 
< a ?emn -!«* nu ti* 

a j>> oe.e.ini'f’i lui 
Sf'otl.

Prețu' unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se capătă în toate 
farmaciile.

VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 
Consult a ț i u n i

cu celebritățile medicate, cu specialiștii de la^‘ 
facultatea de medicină din Hiena.

Telefon nr. 17065.
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P. T.
Am onoarea a aduce la cunoștința On. public că am deschis Etablisementul meu de hăinărie fină pentru bărbați, băieți și copii 

în localul Parter și în etajul I

Un salon de ©o
sinlo cozicLvLoerea,

Brașov, Tîrgul Inului Nr, 26 (lângă Magazinul Schiitz).
Deoarece baza unui serviciu solid o formează prețurile fixe, m’am decis a le introduce în negoțul meu și sper cu aceasta a 

câștiga confiența Onoratului public.
Făzați■ vă de înșelăcîunel

în prăvălii unde se tocmește se înșală fie-care. Vânzătorul știe înainte, că mușteriul să tocmește, și de aceea cere prețuri îndoite și întreite. 
Dacă cumpărătorul după multă tocmeală, cumpără în fine marfa cu prețul jumătate, toț nu are siguranța, că a fost într’adevăr 

servit ieftin și solid.
în negoțul meu este eschis ori-ce șantaj, 
îmi iau voea a încunoștiința On. Dame, că se află un 
Sper că Etablisementul meu V6 va conveni, Vă rog a

SJ

bogat asortiment de costume gata, haiaturi, mânecuțe și biuse. 
mâ onora cu încredere și cercetare numeroasă.

Cu toată stima

Cărți noi.
In institutul de arte grafice „ ikinertia** 

au apărut următoarele cărți frumoase:
Titu Maiorescu, „C-riti e“, Volumul 

I, prețul 1.50 cor.
C. Sandu-Aldea, „Pescar de Islanda** 

prețul 1.50 cor.
Ludovic Dauș, „Iluz i'J rumân 1.50 

coroane.
Ion Bârseanul: „Dor pustiu*. C. 1-50
N. Dunâreanu. „Râ-plată“ (nuvele). 

Piețul cor. 1,50.
1. L. Caragiale. „NL-mente. Sch'țe, 

Amintiri1*. Prețul cor. 2.-,
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări**. Pre- 

țu1 cor. 1 50.
Guy de Maupassant. „O viață** (umi

lul adevăr) traducere de Em. Gârleanu. 
l’i'-ț.ul cor. 2- —.

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor**. 
Prețul cor. 1" —.

• Ga ton Theodor ian : „Sângele Sulove- 
mior**. Orr. 1’50.

C. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu
gar luminat.", cărticica f-.-i. 50 bani.

Nr. '1633/908.

PUBLWW.
Toți plătitorii de dare de pe 

teritoiiul orașului Brașov, care nu 
plătește dare la sfeitul de an 6 cor 
se provoacă prin aceasta, ca până 
la 24 Noemvre 1908, 12 oare a. m. 
negrețit sa și plătt ascâ darea cătr< 
stat și aiuncurile euir.i.na’e pe cuar- 
talul ai' 1 V-lea 1908, căci ’a din con
ți ă în sensul §§-lor 57—74. a*t. de 
Lege XLIV, dn 1883 încassările si 
vor face pe cale de esecuție fără 
nici o cons derare.

Brașov, în 12 Novembre 1908. 
-ios,t -1. Oficiul de dare orășănesc.

63 6 szâm.
l’JUS veg’htc.

Arveresi-
Adulirotr birdsăgi v^grehajîO az 

1881. 6vi LX. t.-cz 102 §a eitelme 
ben ezenaei kOzhitrâ teszi, bogy a 
Z rnest.1 kir. jărâsbiro ăgnak 1908. 
evi V. 288/1 ?zhnn vegze.-e kfivet- 
keztcbcn Dr. D'An Emii brassdi ugy- 
ved âkal 1-epvitidt „Albina11 t.-»ka:ăk 
C4 hitelintezet brassoi fidkteh pe ja- 
vă'a 11933 Kor s jâr. erejeig 1908 
evi tSzepteniber ho 22 n foganstosi- 
tott kiclegites vhgrebajtâs uijâfi le 
foglalt bs 6090 Kor. becsiik kovet- 
ke. 6 irgbsâgi k, n. m.: szekereki 
szcna, iuliok, tcbenek, stb. nyilvănos 
ârveresen eladatnak.

I Meiy ârverâsnek a Z rm-sti kir. 
jârâsbirâsâg 1908. dvi V. 288/2 szâinu 

i vbgzese folyiâo 11933 Kor. tdkekO- 
vetelbs ennok 1908 mârczius ho 
27 i.apjâtdi jâro 6° 0 kamatai, es ed- 
dig Osszesen 183 kor 27 filkrben 
biroilag mâr megâllapttott kt) tsbgek 
erejbig, Magurân leer.dO rnegtartâ- 
sâra 1908 evi November ho 23 ik oap- 
jpnak deleicHi 11 orăja hatâriddui t<i- 
tfi'et k es abhoz a venni szândt-k zok 
ezenne! c.iy megjegyzessel hivatnak 
m-g bogv az brintett ingo.săgok az 
1881. evi LX t.-c. 107. es 108. § A er- 
telmbben keszpenzfizetes mellc-t, a 
legtbbbet ige.dnek, st uksbgesetf-n be- 
csăron aiul is el fognak adatni.

Ameunyiben az eiârverezendt) 
ingbsâgokat mâsok is le es fe’uilog- 
lalcatlâk es azckra kielbgitesi jogot 
nyertek voloa ezenârveres az 1881 
evi LX t.-c. 120 § ertelmbb- n ez< k 
javăra is elreudeltetik

Kek Zernest 1908 evi Oktdber 
b6 21 napjăn.

Huszâr Vi’mcs,
405,’--1 l>ir t ii »’« ,r. i > vă

G a r a n ț i e 
pentru cii’ăț'-nie.30,000 cor.

PRlbTUL LOCURILOR: L je (4 per-oam) .or. 4.— ; Un toc iu loje cor. L — 
L oul 1. 80 fii.; Lo ml ÎI 60 fii.: Locul III 20 31.; Copu sub 10 • nt și^ol Dț' 
p ătesc p- lecui I și II preț'il de jumătate.

R i r;- seiitai ii le în zile de lueru dela 6— 7'/2 oare șt dela 8—S'/2 oare.
D -nunei!» și sarbăto-rea de a 3—4*/2 oare; 4'/2 —6 oare ; 6—7'/2, 7'/2 —9'/, oare 

Bilete ?e pot lua 'n«in'e tt-a'ă z ua dela D-l I. VICTOR, trafică, Strada Vămi 30 
O.’.'âid sprjinul O Jur. public semnez cu toată stima

A XXVII Loterie de stat reg. ung. 
peroru sctpu.i ■ t- bn f’a ■ r . L t r'a aceas a co: ț;-e CĂșââgîCB’S cu
s ma tit.-R de COr.9 «i‘‘ se plAe-c m baiu g-U:

fa bucătărie și o; să -
se spală tot ce se pnat-? cu rații și spăla 

numai cil

Săpunul Cerb a Iui Schicht
Este res >lt. tn! numai u-mi st-uli-a .la «ni înfîe- 
liwgaț.i ș: >.onșlieni.ios. Are p iere rxtrăord nară 
de curățit la spălat. E te curat și fină îngri 
diențe stricăciosse Fără teamă p are deci fi
folosit la ori co spălat și ■ urățire, ți chiar aco'o 
unde săpunul obicin it n t folosește, sau re

clamă o deosebită îngrijire.

Nr. 47-9-19H8.

Publicațiune.
Mercuri în 25 Noemvre s. c., la 

.10 oare a in. se va ținea în cart- 
eelaiia admin’strațiunei pădurilor 
orășănești-timiș în Brass6 o Jicita- 
liune cu oferte in scris pentru darea 
în a-ândă a umătoarelor locuri de 
i ășune în pădurea din Brașov oraș- 
timiș pe timp de 6 ani dela 1909 
lan* arie 1 și pănă la finea anului 
1914.

Obiectul Hr- L
a.) revirul oraș-Traiuer pană la 

Krukur mic;

Bioscopul APOLO din Budapesta 
tirada Vâslei

Luni, îu 16 Novembre următoarea programă:
l. Vuul bucHărest-i, (tablou aoiorican urnodstie), 2. Lupt* unei fknrii «mer'o nc 
cu Indiani, (brumă). 3. Esplorator pedepsit. 4. Tatra-Lomnicz Iarna. 5. Ca-u 
s Arat, (lablou humoristic’). 6 Amorul unei fete. 7. A euliirile unui pompier amo 
re-at. 8 Ziua primăverii. 9. Inbue de mamă. 10. Vi-u Astronomului.

a dwasa-ass ps* o age’am swsa.

Câștigul principal 150,000 coroane.

Tg’gagerea urmează strevocabiS he EJecemwrBe EMiL 
bn *os costă 4 coroane. -w

Liisiui se eapst5 ia Direcția Loteriei r. u, în Budapesta (Ofi iul vamal), 
K t i»t<» olic le de Pv-șțe, Oajdie, VAmă. -p Sire, la ,-t ț um e Uâiior f.-iate, 
rl rafii i și Z rafii.

3*1.2-6. Direcțiunea loteriei reg.. ung-

Și 10 ri cu 1,000 for.
1 eâsi'g cuiii ci pal cu 20.000 cor. 150 > > 100 »
1 » > > 10 000 > 300 » > 50 >
1 » s > 5 000 » 1,500 20
5 eățtigi.ri » » 2 000 > 10.900 10 >

stana.
814.76 K. I.

li) revirul timiș-Vama, Valea 
vormi Lamba mică.
a) pășunea de pădure:

798 12 K I.
b) livezile 16.64 „ „

Prețul de strigare 350 K.
Oferte închise, timbrate în or

dine și scrise cu sumele oferite și 
cu declarațiune, că oft-reniul cu
noaște condițiunile și se supune ace 
lora, sunt a se presenta la adminis
trația pădurilor oraș-tivniș pănă la 
25 Novembre a. c. la. 10 oare a. m.

Condițiunile de arăndare se pot 
lua în vedere în canei laria subscrisri.

Brass6, în 8 Novembre 1908
40!,i-2. Administrația pădDrilor oraș-Timiș

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


