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de Luni a 

numai a

nu ?

Immziune m Anglia?
Ce-i cu Englezii? Se tem ei oare 

în tr’adevăr, că într’o noapte vr’una 
din puterile mari vecine, cari posed 
o flotă și armată de ajuns, va năvăli 
cu corăbii încărcate cu trupe la punc
tele expuse ale litoralului Angliei în
cercând ale debarca și a cutropi țara 
cu o invaziune inamică?

Cele ce s’au discutat 
rea ce s’a luat în ședința 
camerei lorzilor parej nu 
justifica o astfel de temere, dar este 
o vădită dovadă, că Anglia privește 
cu cea mai mare neliniște, care tot
deauna produce^șl neîncredere, la fap
tul că Germania se întărește din an 
în an înmulțându-și forțele armate pe 
uscat și pe apă. Este semnificațiv’că toc
mai în acest moment a aflat de bine 
lordul Roberts a veni înaintea lorzilor 
cu o rezoluțiune, în care pretinde ca 
pentru delăturarea pericolului — unei 
invaziuni, care ar fi mare, mai ales 
când ar veni din partea Germaniei, 
să se creeze o armată puternică în 
țară, o armată de cetățeni de un 
milion de oameni.

A mai fost vorba — zise 
Roberts — la noi de cestiunea 
o invaziune ar fi posibilă, ori
Balfour a zis în 11 Mai 1906 că un 
pericol serios de invaziune nu există, 
și atunci s’a bazat pe date ce i-le-a 
dat admiralitatea cu privire la Franța, 
țara cea mai apropiată deoarece din 
acea parte s’ar putea executa mai 
ușor o invaziune. O cercetare făcută 
de curând a dovedit însă că afirma
rea lui Balfour a fost nimerită cu 
privire la Franța în anul 1906, dar 
că cu privire la Germania în anul 
1908 nu mai era justificată. Condițiu- 
nile ce au determinat judecata lui 
Balfour s’au schimbat cu desăvârșire 
și Anglia nu se mai poate simți si
gură de posibilitatea, unei invaziuni.

Roberts asigură, că—ca și Balfour 
la timpul său față cu Franța — așa 
și el acuma examinând cestiunea din
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Suferința.
Nuvelă de A. Cehov.

— Fine. --

Vasile Stepanovici e gata să facă 
ori-ce, doar și-o vedea femeia veselă și nu 
i-o mai vorbi de moarte. Își face perciuni 
la urechi, își strâmbă fața și s’apropie de 
Liza...

— Poate vă trebui să dregem cea
sornicul? întrebă el

— Trebue, trebue, râde Liza, luân- 
du-și ceasornicul de aur de pe măsuță și 
întinzându-i-1; dregi?

Vasie ia ceasornicul, caută puțin 
mecanismul, se tot apleacă și spune-

— Nu sâ poate..., la un roatâ nu 
este două dmți...

Asta e toată anecdota. Liza bate din 
palme și râde.

— Foarte bine... minunat ! strigă ea. 
Știi ceva Vasie? Tu ai putea face tare 
bine pe prostul. Păcat numai că nu vrei 
să iai parte la reprezentațiile noastre fa
miliare. Tu ai talent și joci cu mult mai 
bine decât Suslicov... Ăsta, Suslicov, a ju
cat odată în piesa »De ziua mea«, n’ai vă

punctul de vedere că invaziunea ar 
putea veni din partea Germaniei, că la 
toate s’a gândit numai la o inimiciție 
contra Germaniei nu. Nici n’a fost 
condus do vre o temere față, cu acea
sta putere. El dimpreună cu lordul Levat 
au știricit însă, că Germania în ori-ce 
timp are la dispoziție corăbii de ajuns 
pentru a transporta cu ele 200,000 
de oameni. Acest contingent de trupe 
poate fi adunat în mai multe luni ale 
anului în districtele apropiate depor
tări fără de nici o măsură de mobili
zare. Legăturile căilor ferate sunt de 
așa încât permit Germaniei să trans
porte această armată la porturi în 
timp mult mai scurt decât Franța.

Ar fi o nebunie ca Englezii să-și 
închidă ochii înaintea acestei posibi
lități ori cât de mult ar dori pacea, 
întâmplările din Orient au făcut să 
înțeleagă și pe observatorul cel mai 
puținjngrijat, că nimic nu poate scăpa 
o țară, care nu e pregătită pentru a- 
părarea ei. Dacă vom continua de a 
neglija măsurile de precauțiune, pu
tem într’o zi să ne pomenim în mâna 
unei puteri, care a năvălit pe terito- 

' riul nostru și putem fi siliți a ne su-
lord I pune condițiunilor celor mai umili- 

dacă I toare. Pericolul devine în fie-care zi 
mai amenințător. In timp de 10 ani 
Germania a creat cea mai mare pu
tere maritimă ce a existat vre-odată 
în afară de flota engleză. Dacă exce
lentele măsuri legislative pentru în
tărirea tot mai mare a puterii mari
time germane se vor îndeplini, nu vor 
fi în lume porturi atât de bine orga
nizate ca porturile germane din ma
rea nordică 
deveni pe 
nică.

Spre a 
vaziune nu
națiune să stăpânească mările. O stă
pânire vremelnică și locală ar fi de 
ajuns, iar aceasta o știu foarte bine 
în Germania. De aceea propune în
ființarea unei armate de un milion de 
oameni, sfârșind cu următoarele cu

și marina de comerciu va 
zi ce merge mai puter-

duce în îndeplinire o in- 
e neapărat de lipsă ca o

zut ce talent de comic are, ceva strașnic. 
Poți să ți-1 închipui: un nas gros ca o pă
tlăgică, ochii verzi și umblă ca cocostâr
cul. Nimeni nu se mai putea ținea de râs. 
Ia să-ti arăt cum umblă...5

Liza sare din pat și începe să iacă 
niște pași mari. E fără compresă și cu pi
cioarele goale:

— Salutările noastre, vorbește ea 
gros, căutând să imite o voce de bărbat. 
Ce mai noutăți sub lună?... ha, ha ha!

— Ha, ha, ha! râde Vasie.
Și amândoi hohotind, uită de boală. 

Vasie începe s’alerge după nevastă-sa prin 
odaie. O prinde și o sărută. După o săru
tare mai cu foc, Liza de-odată și-aduce a- 
minte că e serios bolnavă.,.

— Ce prostii I... îngână ea serios, a- 
coperindu-se cu plapoma. Mi-se pare că 
tu ai uitat că eu sunt bolnavă... Frumos 
din parte-ți, n’am ce zice!

— Iartă-mă, vorbește bărbatu-său ru
șinat.

— De acuma boala are să mă în
toarcă, și-atunci tu ai să fi vinovatul. Foa
rte rău ce-ai făcut I

Liza închide ochii și tace. Pe față 
par’că i-s’a zugrăvit iarăși durerea și tris
tețea de mai nainte. începe să ofteze...

Vasie îi schimbă iarăși compresa și 
foarte mulțumit că nevastă-sa e în casă 

vinte : Dincolo de mare în apropiere 
trăiește un popor de 60 milioane, cari 
sunt cei mai activi concurenți si no
ștri în comerciu, posed cea mai mare 
outers armată in lume și o flotă pe 
care au mărit’o în modul cei mai e- 
nergic și grabnic, pe când noi En
glezii n’am luat contramăsuri militare 
corăspunzătoare.

Reprezentantul guvernului Earl 
of Crewe a declarat că lordul Ro
berts a făcut un pas foarte serios cu 
rezoluția sa și că cuvântarea . sa nu 
i-a micșorat cu nimic seriozitatea. Pe 
motivul că flota cea mare și puter
nică engleză are misiunea principală 
de a asigura apărarea litoralului Ma- 
rei Britanii, reprezentantul guvernului 
a desaprobat rezoluția propusă de Ro
berts. Consimte însă la mărirea contin
gentului armatei din patrie, ca să fie 
destul de tare și bine organizată spre 
a respinge o eventuală invaziune. In 
fine lordul Crewe a spus că o armată 
de un milion de oameni ar mări bud
getul anual al țărei cu 20 milioane 
de livre sterlingi. Cu toate acestea 
rezoluțiunea lui Roberts s’a primit cu 
74 contra a 32 de voturi, ceeace este 
destul de elocvent pentru dispoziția 
ce domnește actualmente între fiii lui 
Albion.

In ședința da eri a dietei s’a primit 
propunerea privitoare la prelungirea șe
dințelor dietei. începând cu ziua de Vineri 
se vor ținea ședințe de 8 oare.

Alegerile parlamentare în Turcia. După 
știrile mai nouă au fost aleși pană acum 
98 Turci. 3 Arabi, 3 Albanezi, 19 Greci, 5 
Armeni, 4 Bulgari, 4 Sârbi, 2 Spanioli și 
un Român macedonean.

Decizinnile conziliului comun 
de miniștri.

Foile din Viena constată în rapoar
tele lor asupra rezultatului conferen- 
ței ministeriale comune de Duminecă, 
că deciziuni concrete s’au luat numai cu 
privire la tractatul comercial cu Serbia, pe 

stă nemișcat la picioarele ei... N’are să mai 
doarmă toată noaptea...

Pe la 10 dimineața vine doctorul.
— Cum va simțiți? întrebă doctorul, 

pipăindu-i pulsul. Ați dormit?
— Prost de tot, răspunde pentru ea 

bărbatul; foarte prost!...
Doctorul s’apropie de fereastră, pri

vind la un hornar.
— Doctore, pot bea azi cafea? în

treabă Liza.
— Se poate.
— Dar ca să mă scol din pat, se 

poate ?
— Se poate; însă tot ar fi bine să 

mai stați o zi.
— Stă foarte prost sufletește, șop

tește Vasie la urechia doctorului. Are gân
duri negre... sunt tare îngrijat de starea 
ei, doctore!

Doctorul s’așează la o măsuță, își 
trece mâna peste frunte și scrie »bromu- 
ră«; apoi salută și pleacă spunând că are 
să vie pe seară.

Vasie nu se mai duce la slujbă; în- 
tr’una stă la picioarele ei. Pe la amiază, 
vin unul câte unu), admiratorii Lizei. Toți 
sunt neliniștiți și privesc speriați. Uniii-au 
adus flori, alții cărți lranțuzesci. Liza, îm
brăcată cu o bluză albă și cu o bonetă 
tot albă, stă culcată în pat. Privește des- 

când cestiunea tractatului comercial cu Ro
mânia a rămas încurcată și s’a amânat, ba 
ce e mai bătător Ia ochi, a fost subordo
nată intereselor rezolvării prealabile a ra
porturilor comercialo-politice cu Serbia. 
In celelalte privințe, iar în deosebi relativ 
la boicotul mărfurilor austro-ungare în Tur
cia, conferența n’ji făcut decât enuncia- 
țiuni despre punctele de vedere al politi
cei austro-ungare

Față cu Serbia conziliul s’a pus pe 
baza, că monarchia trăiește încă formal în 
pace cu Serbia și că deci, are să-și împli
nească toate obligămintele ce le-a luat 
asupra-și. S’a hotărât ca tractatul de co
merciu încheiat cu Serbia să fie prezentat 
celor două parlamente, din Viena și Buda
pesta și pentru ori ce caz să se prezente 
acestor parlamente o lege de împuternicire 
pentru regularea provizorică a raporturi
lor comerciale cu diferitele țări. S’a calcu
lat că starea actuală în raportul cu Ser
bia s’ar putea prelungi i pe baza acestei 
legi și în acel caz când parlamentul nu 
s’ar putea decide a reînoi contractul co
mercial sârbesc pănă la finea anului cu
rent.

Cu privire la România s’a accentuat 
în conziliul de miniștrii, că ar fi inteme- 
iată speranfa, că dificultățile ivite se vor 
putea delătura. Guvernul austriac și un
gar însă nu își va părăsi poziția luată pănă 
acuma, ca adecă un import de vite vii din 
România să nu se conceadă în nici un caz 
iar un import de carne de vită și de porc 
tăiată numai în cantitate limitată. Tot
odată și acest import să se facă depen
dent de aceea cum va succede aranjamen
tul cu Serbia. Dacă cumva învoirea cu 
Serbia nu se va face și de acolo va lipsi 
contingentul de carne tăiată atunci și nu
mai atunci va putea fi mărit contingentul 
importului de carne din România. Așadar 
din toate rezultă că vechia prietină va 
trebui să aștepte pănă ce se va lămuri 
cestiunea de pace ori de război între Ser
bia și Austro-Ungaria. Aceasta este cvin- 
tezanța ințelepciunei politicei comerciale 
austro-ungare. Cu toate acestea br. Aeh- 

, renthal, d-nii Wekerle și noul ministru 
i austriac br. Bienerth sunt plini de opti- 
j mism față cu România și sperează lucru 
mare pentru susținerea raporturilor a^!- 

. cabile ale monar h,ei noastre cu acear^a 
i țară. De aceea vin întâi Sârbii apoi Ro- 
I mânia, deoarece încât pentru Bulgaria con
ziliul de miniștri a luat în considerare că 
dificultățile unui tractat cu Bulgaria sunt 
mult mai mici decât acelea ce le oferă 
tractatele cu Serbia și România. Pe ce 
anume își bazează acest optimism miniștrii 

nădăjduită, par’că nici nu se mai gândește 
că are să se mai îndrepte.

Admiratorii Lizei se uită la bărbatu- 
său, ca și când par’că nu s’ar supăra că-1 
văd acolo. Nu sunt oare toți adunați la 
patul unei bolnave?! — Pe la ceasurile 10 
seara, Liza adoarme iarăși. Abia pe la 2 
noaptea se deșteaptă. — Vasie la picioa
rele ei. se luptă cu somnul ; îi schimbă 
compresele, povestește anecdote evreiești...

A doua zi dimineața, după o noapte 
de chin, Liza stă la oglindă puindu-și pă
lăria.

— Unde te duci, draga mea? în
treabă bărbatu-său, uitându-se la ea umilit.

— Ce ? Tu ai uitat că azi e repetiție 
la Maria Livovna? răspunde ea serioasă...

După ce a petrecut’o, Vasie, plicti- 
sindu-se acasă, își ia portofoliul la sub
suoară.și se duce la slujbă. Din cauza 
nopților nedormite, îl doare așa de tare 
capul încât par’că ochiul stâng i-se închide 
singur.

— Ce-i cu tine ? întreabă șeful.
Vasia s’așează la biurou, dând din 

mâni:
— Și de ce mă întrebați, înălțimea 

voastră! răspunde el oftând... Cât am su
ferit în aste două zile... Vai! Liza mea, 
bolnavă!...

— Doamne! vorbește șeful speriat 
Lizaveta Pavlovna? Ce-i cu dânsa? ,
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a
sustro-ungari față cu România, urmează 
ă fim clarificați de cătră foile române din 

București.

Discursul dep. C. Brediceanu
ținut Joi în 19 l. c. în dieta ungară.

Dep. Brediceanw. (continuând).
Onor. Cameră! Contele, Batthyâny a 

făcut asămănare între situația celor 65.000 
de Maghiari împrăștiați prin deosebite co
mune ale Moldovei și între situația noastră. 
Deputatul Vaida a arătat eri, cât de im
posibilă în principiu este aceasta asămă
nare. Căci doar la noi sunt comitate. în 
cari se află de două, trei ori 60,000 de 
cetățeni nemaghiari. (O voce din stânga: Dar 
ce fel de cetățeni ? (Sgomot). Președintele 
sună).

In ce privește limba de instrucție, 
mă provoc de pildă la comuna Gleșa din 
România, unde limba de propunere e cea 
maghiară.

Privitor la episcopia de Iași contele 
Batthyâny a suținut, că acolo a fost nu
mit un episcop italian, într’alt loc un El
vețian. Da, fiindcă acolo nu credincioșii 
catolici își aleg episcopul, așa libertate 
mare n’au. In România episcopii catolici 
nu se aleg, ci simplaminte ii numește 
Papa, iar dela guvern numai atâta se în
treabă, dacă n’are nimica în contra celui 
numit. gDeci acolo nu este atâta libertate 
în priorință, ca la noi; însă să-i întrebăm 
pe Sârbi, că oaro putut-au alege patriarh 
pe bărbatul dorit de ei? (Sgomot). Ale
gerea numai așa e valabilă, dacă se alege 
agreatul guvernului. Acum, eu nu știu, ce 
preț poate avea o astfel de alegere, dacă 
la alegeri nu se validitează voința liberă, 
ci se spune dinante, cine ar fi acela, care 
trebue ales! O astfel de alegere nu plă
tește mult. (Sgomot).

Contele Batthyâny a mai amintit și 
aceea, că în ce primejdie mare se află în 
România libertatea de pressă, și că nu 
ajung la destinație foile maghiare trimise 
din București. Dar eu îl întreb; există 
oare în România vreun edict de oprire ? 
Intâmplă-se în România ca guvernul să 
detragă debutul postai vre-unui ziar ? 
Acolo de astea nu se întâmplă. La noi 
însă există un Index întreg. In România 
domnește deplină libertate de pressă. Eu 
am făcut eri observare, că acolo nu s’a 
întâmplat în decursul deceniilor, ca re
dactorii vreunei foi redactate în limba 
maghiară să fie vreodată tras la răspun
dere de autorități. țFenyvesi Soma: Fiindcă 
scriu cinstit! Sgomot),

Mă mii’ când văd că d-nii deputați, 
fără să le fi cetit, le aprețiază așa cate
goric.

Onor. Cameră! Eu în privința asta 
nu vreau să fac nici o asămănare... (O 
voce din stânga: Nici nu se poate!)

...căci doar vorbesc faptele, acele 
fapte, că la noi temnițele statului sunt 
pline de reprezentanții pressei noastre. 
Atunci când un stat, care profesează liber
tate, se folosește de astfel de mijloace 
silnice, atunci pot zice că nu doresc o 
astfel de libertate.

Eu din întregul proiect de budget și 
din întreagă acțiunea guvernului văd că 
acesta nu-și dă silința în direcția de a 
cultiva punctele de întâlnire dintre simță
mintele și interesele popoarelor din țara 
asta. Nu văd un guvern, care să conducă

Vasile Stepanovici face un gest larg 
și clipește din ochi, parc’ar fi voit să spuie : 
Totul e în voia lui Dumnezeu !

— Ah, scumpe prietine, eu pot să-ți 
înțeleg durerea! zice șeful, oftând din 
adâncul inimei... Eu, sufletul meu, mi-am 
pierdut femeia și te înțeleg... Da... E o 
mare durere., dar ce să spun, e ceva 
groaznic... ceva de neînchipuit!... Sper, că 
acum Lizaveta Pavlovna e sănătoasă!.. Ce 
doctor o caută?.,.

— Fon Sterk.
— Fon Sterk... Mult mai bine era să 

fi chemat pe Magnus sau pe Semandrițchii.. 
Dar prea ești schimbat la față... prea gal
ben, parcă ai fi bolnav, ce-i asta?

— Da, Înălțimea; voastră, n’am dor-, 
mit... Am suferit atâta !

— Și de ce vii la slujbă? Pentru ce 
vii?... Nu înțeleg!... Se poate să faci una 
ca asta, să-ți faci singur rău ?... Mergi 
acasă și stai liniștit pănă ce te-i face bine... 
Să știi că chiar îți poruncesc... Hărnicia e 
bună, mai ales la un om tânăr; dar nu 
trebue să uiți proverbul : «Minte sănă
toasă, într’un corp sănătos«. Da, «minte 
sănătoasă într’un corp sănătos«.

Vasia se liotărește să-și puie hârtiile 
în geantă și, salutând pe șef, pleacă acasă 
să se culce... 

la o înțelegere reciprocă. Iar dacăpolitica 
guvernului nu corăspunde simțămintelor 
ce le au popoarele acestei țări, noi clin 
parle-ne n’avem alta de făcut, decât să 
căutăm punctele de întâlnire și atingere 
între diferitele popoare. Și eu vă asigur, 
că le vom și afla. Acea mână pacinică, pe 
care milioanele popoarelor și-o întind în
tre sine, va asigura pacea statornică, irai- 
nică și cinstită, care nu se va mai con
turba. Contele Batthyany la începutul vor
birii sale a luat pe rând toate popoarele 
nemaghiare și le-a prezentat ca dușmane 
țării. A vorbit despre Gross-Oesterreich, 
despre Sârbia mare, Croația mare ca des
pre toți atâția dușmani ai țării. Dar a- 
tunci vă întreb Domnilor, cine-s pretinii 
politicei maghiare ? (Aprobare pe băncile 
naționaliștilor).

Iar dacă Dvoastră 40 de ani dearân- 
dul ați făcut o politică, care după mărtu
risirea Dvoastră i-a creat numai dușmani 
Maghiarului, de ce nu părăsiți acum acea
stă politică? Pe noi nu ne puteți zăpăci 
cu promisiuni de azi pe mâne și nu pri
mim ceea ce a zis Ugron Gabor, că: răb- 
dați și lăsați-vă să vă maghiarizăm!

— Ugron Gabor: Nu de maghiarizare 
e vorba, ci de patriotism !

— Brediceanu: Noi cu toții luptăm 
pentru apărarea naționalității noastre, și 
dacă Dvoastră din patriotism ne-o atacați, 
să știți ca nici-odată nu va fi bună înțe
legere între noi. Noi ne vom edipi de na
ționalitatea noastră și vom pretinde șter
gerea tuturor instiluțiunilor de stat, cari 
opăcesc desvoltareci naționalității noastre și 
nici-odată nu ne vom supune acelei poli
tice de maghiarisare !

Lucaciu: Asta-i vorbire patriotică • 
(Sgomot).

Brediceanu: Contele Batthyany în 
vorbirea sa dintâi s’a provocat la Croați, 
ca la un exemplu, cu cari s’a împrietinit, 
și ne-a zis faceți și voi Românii ca Cro
ații 1 Dar uite cât de durabilă a fost prie- 
tinia asta !

— Ugron Gabor: Cine-a tradat’o? 
Cine-a înșelat? Cine-a mințit?

— Brediceanu : Noi nici-odată n’am 
cerut fărâmături din grația Maghiarilor 
și nu le vom cere nici-odată. Noi dorim o 
înțelegere conștientă, cinstită, bazată pe re
cunoașterea și respectarea reciprocă a 
drepturilor popoarelor. Aceasta este mâna 
noastră de pace. Fiindcă însă politica gu
vernului e contrară acestei nizuințe, declar 
că nu primesc budgetul. (Aprobare în 
centru.)

Ciocnire sângeroasă Ia universitatea 
din Viena,

între studenții italieni și germani.

Alaltăeri s’a încins pe neașteptate o 
bătae crâncenă între studenții italieni și 
germani dela universitatea din Viena. 
Cauza? Antagpnismul vechiu din pricina 
universității italiene care nu se mai înfin- 
țează. Iar ceea-ce a dat nemijlocit prilej 
la încăierare a lost că studenții italieni 
au cântat în aula universității un cântec 
național strigând «Evviva universitatea 
italiană în “Triest! Evviva națiunea ita
liană !< Studenții germani au răspuns cu 
strigăte de »pfui< și de fluerături și au 
aruncat cu bucăți de pâne în studenții 
italieni. Italienii au intonat cântecul lui 
Garibaldi și «Viva Dante U iar Nemții au 
răspuns cu «Wacht am Rhein«. Pedelii au 
încercat înzadar să-i împrăștie pe Italieni; 
când însă studenții germani au vrut să-i 
scoată afară din aulă pe colegii lor ita
lieni. s’au întâmplat bătăi cu bâtele șis’au 
auzit împușcături de revolver. Italienii 
susțin că prima împușcătură a venit dela 
Germani! Studenții germani neagă aceasta 
zicând că Italienii singuri au fost agre
sorii. Pedelii au aflat mai multe proiectile 
și trei revolvere pe podini. Faptul că au 
fost vulnerați de focuri de revolver pe 
lângă doi studenți germani și trei italieni, 
se explică de Germani prin aceea, că stu
denții germani și italieni erau ghemuiți 
la olaltă în momentul critic. Cei ce au 
primit răni prin lovituri de bâte sunt cum 
a stabilit poliția 33, ear 5 după alții 6 au 
fost răniți prin proiectile de revolver. Îm
pușcături de revolver s’au dat vreo 18. 
Arestați au fost cu totul 27 de studenți, 
dintre cari au fost puși pe picior liber 20.

lată trista urmare ce a avut’o stri
garea Italienilor: »Bvviva l’universita a. 
Trieste^ și cântecul lui Garibaldi și a im
nului «Wacht am Rhein«. Aceasta desco
pere o altă bubă de care sufere organis
mul imperiului austriac care tocmai în a- 
ceste zile critice ale complicațiunilor ori
entale se dă pe față în mod’ foarte in-: 
oportun.

»N. Fr. Pressec acuză politica austri-' 
acă că numai ea poartă vina acestor triste ' 
aparițiuni și face responzabile guvernele
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trecute, cari prin promisiuni neținute în
veninează tot ce numai se poate. S’a pro
mis Italienilor dela sudul Austriei univer
sitate italiană. De ce nu li-se înființează? 
Studenții italieni — zice amintita foaie — 
au abuzat de ospitalitatea de care se bu
cură pe teritoriul german al universității 
vieneze, dând focuri de revolver asupra 
studenților germani. Pentru aceasta nu 
pot fi scuzați.... dar rătăcirile studenților 
italieni se pot explica cel puțin în parte 
prin nesinceritatea, cu care au fost trac
tați: Trebue să se împuște mai întâi pănă 
ce un ministru se decide să ia asuprăși 
molestarea ce e legată de soluțiunea ces- 
tiunii universității italiene?.... Cu ziua de 
azi conviețuirea între studenții germani și 
italieni a devenit periculoasă, ba poate 
chiar imposibilă... Dacă studenții italieni 
vor primi universitatea lor acolo unde-și 
are locul, în Triost, dacă vor fi astfel na- 
ționalicește săturați, va isbucni iarăși firea, 
caro avisează pe Germanii și Italienii din 
Austria să se apropie unii de alții...

întâmplările de Luni au adus cu sine 
ca universitatea din Viena să fie deocam
dată închisă.

Meethiguri naționale în România
întrunirea, din- Bârlad.

Duminecă s’a ținut în sala Casei ob- 
știei din Bârlad o mare întrunire națio
nală, convocată de un comitet, în frunte 
cu senatorul Stroe Belloescu.

In sală un public număros: prezi
dează d-1 Belloescu, care luând cuvântul, 
face o largă expunere a situațiunei balca
nice și istoricul ultimelor evenimente in
sistând asupra raporturilor României cu 
Auslro-Ungaria.

Arată că tratatele prezente formează 
o stare de umilință și nedreptate din par
tea statului vecin. Arată că fericirea și 
prosperitatea unei țări depinde de relațiu- 
nile vamale și ca atare datoria noastră e 
de a ne impune contra purtărei Austriei 
față de noi și neamul nostru, și să găsim 
soluția declarând și noi războiu vamal, o- 
prind importul mărfurilor din Austro-Un- 
garia.

D-1 Gheorghe Tutoveanu, institutor, 
insistă asupra nedreptăților Ausiro-Unga- 
riei față de Românii de acolo și termină 
stăruind pentru unitatea culturală a tutu
ror Românilor.

D. Constantin Argltir face o compa
rație între politica Austriei înainte de 
1875 și cea de azi fața de România.

D. N. Gregoriade, după ce îndeamnă 
publicul să răspundă întotdeauna în nu
măr mare la întruniri naționale, dă citire 
următoarei moțiuni:

«Cetățenii Bârlădeni întruniți în sala 5 ■>
«Casei obștiei astăzi Duminecă 9 Noem- 
«vrie 1908, având în vedere puținele re
zultate obțintite prin directiva de până 
«acum a politicei noastre externe în ceea- 
»ce privește interesele noastre economice 
«și politice, roagă pe toți fruntașii, cari 
«sunt sau vor veni la cârma țării să 
«modifice această directivă într’un sens 
«mai folositor pentru aseste interese,

»ln acelaș timp în fața luptei pe 
«viață sau pe moarte pe care o duc 
«frații noștri în Transilvania, pătrunși 
«de cea mai curată simțire de admira- 
«ție și iubire pentru vajnicii lor luptă
tori, trimitem tuturor cuvinte de mă- 
«gulire și îmbărbătare «

întrunirea s’a terminat la oarele 4, 
în perfectă liniște.

Despre socialism.
— Urmai- e. —

Care este dară forma aceea mai de
săvârșită a societății omenești, unde îm- 
părțirea bunurilor e mai dreaptă și drep
tul e mai just?

Măcar că socialismul zilelor noastre 
nu e mai vechiu ca producțiunea capita
listă, care i-a dat ființă, ideile- socialiste 
sunt mult mai vechi.

In istoria gândirii omenești locul din
tâiu se cade filosofilor greci. Precum Aris- 
totele e părintele științei și a metodei 
știențifice, lot astfel Plato este primul re
prezentant al ideilor socialiste. Plato îi 
învață pe oameni să-și înfrâneze egois
mul ; cârmuitorii statului să nici nu aibă 
proprietate privată, căci numai așa pot fi 
liberi de egoism. Împărțirea bunurilor 
atunci e dreaptă, când nu este nici bogă
ție nici sărăcie, fiindcă bogăția râvnește 
la putere, puterea la bogăție și astfel se 
strică, echilibrul.

Mai pronunțate decât la Plato sunt 
ideile socialiste în creștinism. Iisîis veste
ște egalitatea oamenilor, zicând că toți 
sunt fiii aceluiași părinte ceresc, care lasă 

să răsară soarele său și trimite ploaia sa 
peste răi și buni deopotrivă. (Mateiu 5, 44. 
45.) Egalitatea este desăvârșită între cei 
cari nu au bunuri lumești: între săraci. 
Săracii (»ebionim«) sunt pretinii lui D-zeti, 
numai cei săraci vor 11 mântuiți; împără
ția săracilor este aproape.

Luea 6, 24. 25. Insă vai vouă bogaților, 
că vă luați mângâierea voastră, vai vouă 
celor ce sunteți sătui acum, că veți flă
mânzi. Vai vouă celor ce râcleți, că veți 
plânge și vă veți tângui.

Mareu 10, 21. Mergi, vindeți câte ai și 
le dă săracilor, și vei avea comoară in cer, 
și luând crucea vin'o, urinează mie. ■ 
învățăceii din Galilea ai lui Iisus ’și 

ziceau cu mândrie săraci. Așa se numeau 
și Jidovii încreștinați din Iatanea și Hau- 
ran, cari au păstrat multă vreme neschim
bate învățăturile lui Iisus. Firește dorul 
acesta exagerat după sărăcie a mai scă
zut când creștinismul, adăpostit pe la co
libele săracilor, crescând maro, a întrat și 
în palatele bogaților și puternicilor lumei. 
Totuși sărăcia a rămas idealul acelora, 
cari au voit să apară și au fost de fapt 
adevărați ucenici ai lui Iisus. Dovadă sunt 
ordurile cerșitoare și multele secte comu
niste ale evului mediu, cari toate s’au ră- 
zimat pe evanghelie. La lumina istoriei 
Iisus pare dintâiu un conducător demo
crat, care vrea să întemeieze domnia celor 
săraci și desmoșteniți. Iubirea sa cătră po
por, mila față de slăbiciunile poporului, 
conștiința, că este chemat a fi conducăto
rul poporului, se văd din toate vorbele și 
faptele lui.

Muteiu 9. 36. Iar văzând poporul, i-s’a 
făcut milă de dânsul, că era supărat și lă- 
pădat c.a oile ce n’au păstor.

Mareu 6, 34. Și eșind Iisus, a văzut po
por mult, și i. s’a făcut milă de ei; pentru 
că era ca oile ce nu au păstor: și a înce
put a-i învăța pre dânșii mult.
Mulțimea credincioșilor săi aștepta 

cu nerăbdare, să vie împărăția mult do
rită. Încercau să afle, când va fi ziua, și 
împărțeau între sine înainte locurile din 
noua împărăție.

Mareu 10, 37. 40. 41. Iar ei au zis lui: 
Dă-ne nouă ca să ședem unul dc-a dreapta 
ta și altul de-a stânga ta, întru mărirea ta.

a ședea de-a dreapta mea și de-a stânga 
nu este al meu a-1 da, ci celor ce s’a gătit.

Și auzind cei zece, au început a se mâ
nia pro Iacob și pre Ioan.
Dară pe lângă gândul deșert al unei 

împărății lumești, care nu mult l’a amăgit, 
s’a gândit Iisus și la adevărata apoteoză 
a slabilor, la domnia dreptății în împără
ția lui Dumnezeu, pe care o poate înte
meia fiecare în inima sa, dacă-și înfrânge 
inima.

Mnteiu 6, 10, 33. Vie împărăția ta : Fio 
voia ta precum în cer și pre pământ.

Ci eăutați mai întâiu împărăția Iui D-zeu 
și dreptatea lui, și acestea toate se vor adă- 
oga vouă.

Mareu 12. 34. Iar I'sus văzând că cu în
țelepciune a răspuns, i-a zis lui: Nu ești 
departe de împărăția lui Dumnezeu.

Luca 11, 2. Și le-a zis lor: Când vă ru
gați, zicoți: Tatăl nostru carele ești în cer, 
sânțiască-se numele tău ; vie împărăția ta ; 
fie voia ta, precum în cer și pre pământ.

Luca. 12, 31. Insă eăutați înpărăția lui 
Dumnezeu, și acestea toate se vor adăogi 
vouă. .

Luca 17, 20, 21. Și întrebat fiind de fa
risei: jGând va veni împărăția lui Dumne
zeu ? A răspuns lor și a zis: Nu va veni 
împărăția lui Dumnezeu eu pândire. Nici 
vor zice : Iată aicea sau iată acolo ; că iată 
împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul vostru 
este.
învățăturile lui Iisus au străbătut lu

mea dar nu inimile oamenilor. Reforma 
religioasă nu a putut schimba ordinea 
socială și de drept. Protestările în contra 
nedreptății din lume s’au înnoit

Intre aceia cari au tălmăcit durerile 
celor neîndreptățiți, mai înflăcărat a fost 
Jean Jacques Rousseau. Deși învățăturile 
lui sunt esagerate, totuși are meritul ne- 
peritor do a fi spus lumei și dea-o fi con
vins despre aceea, că organisația societății 
omenești este rea. Rousseau este aposto
lul libertății individuale. După părerea lui 
omul ar putea trăi fără societate ; societa
tea e numai isvorul inegalității dintre oa
meni, e o stare de dependență reciprocă 
a oamenilor, care mărginește libertatea 
individuală Omul s’a născut liber, societa
tea ’1 încătușează, ea nu-și trage originea 
din firea omenească, ci din unele cauze 
întâmplătoare.

Inegalitatea dintre oameni derivă de 
acolo, că cel dintâiu, căruia i-a trecut prin 
minte, să îngrădească o bucată de pământ 
și să zică: acesta este al meu ! a aflat 
oameni destul de proști, să i-o creadă. 
După încetarea egalității originale însă a 
urmat o încurcătură grozavă, o luptă în-
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tre răpitorii mai tari și proprietarii |vech>, 
care a causat o mizerie generală și s’a 
terminat cu încheierea unui contract între 
membrii societății, prin care s’a sancționat 
inegalitatea și nedreptatea. De aici vin stă
ruințele de a se desiace acest contract so
cial, ca să facă loc societății naturale ba
zate pe egalitate și dreptate. Dacă e să 
tragem suma acestei filosofii, trebue să 
constatăm, că idea conducătoare a lui 
Rousseau, în care se cuprinde mult ade
văr, este, că omul dela natură e bun și 
că civilizația l’a corupt.

Revoluția franceză din 1789, a căreia 
cale a pregătit-o Rousseau împreună cu 
celelalte capele luminate ale Franței a ri
sipit și a creat, fără ca să poată ’ împlini 
toate așteptările. Constituția revoluții a 
eliberat oamenii și pământul și a decretat 
egalitatea oamenilor. Dară aceste declarații 
înfocate nu au fost în stare să împiedece 
desvoltarea economică.

In umbra libertății individuale abea 
eiuptate, mai apoi a liberalismului econo
mie, a crescut mare și s’a întărit capita
lismul și prin capital burghezimea, care, 
din asuprită ce a fost, a devenit ea asu- 
pritoarea proletariatului. Se începe din nou 
lupta, însă nu între cei privilegiați și cei 
lipsiți de drepturi, ca în veacurile premer
gătoare, ci lupta săracilor în contra boga- 
ților, lupta muncii escamotate în contra 
capitalului nesățios. Abia de aici datează 
socialismul în senzul strict al cuvântului, 
de când au înțeles cei interesați, că este 
o deosebire mare între munca prestată și 
răsplata muncii, între exigența și acoperi
rea lor la clasa avută și neavută. Aceasta 
deosebire a devenit exorbitantă, de când 
s’a centralizat producțiunea în fabrici.

(yo. urma.)

Jubileul unui medic român.
Dr. Sterie N. Ciurcu.

Vineri în 14 (27) Noemvrie a. c. d-I 
Dr. Sterie N. Ciurcu, medic român în Viena 
împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani 
ai vieții și în toamna aceasta se împlinesc 
40 ani de când a venit la Viena.

Număroșii săi prietini, nu numai din 
Viena, ci și din alte părți locuite de Ro
mâni se grăbesc să arate sentimentele lor 
de stimă și iubire celui mai vechiu, pri
mului medic român în Viena și celui mai 
zelos membru al societăți române de 
acolo. In adevăr rar se află un om care 
ca Drill St. N. Ciurcu în mijlocul unei 
imense mări de străini să fi lucrat atât 
pentru binele obștesc, să fi ajutat pe ațâți 
tineri români lipsiți de mijloace, să li vin
decat și alinat durerile atâtor bolnavi. 
Numai un spirit luminat și un suflet nobil 
știe ce va să zică: Mibi homo, ibi beneficii 
locuim, și acest principiu a fost deviza 
D-sale mai ales când era vorba de Ro
mâni, fie din Ardeal, România, Bucovina 1 
sau Basarabia, ba chiar și din Macedonia.

D-l Dr. Sterie N. Ciurcu s’a născut 
în 27 Nov. a memorabilului an 1848 din 
părinții Nicolae Ciurcu și Bați născută 
Steriu. Tatăl D-saie a fost mare comer
ciant în Brașov. Rolul ce l’a jucat tatăl 
dânsului se poate vedea și de acolo, că 
marele archiereu Șaguna de câte ori ve
nea la Brașov să conducă examenele de 
maturitate totdeauna era încuartirat la 
răposatul Nicolae Ciurcu.

Sterie Ciurcu a absolvat gimnaziul 
român din Brașov în primăvara anului 
1868, iar în toamna aceluiaș an, după ce 
a mers întâi la Sibiiu ca să primească ar- 
chiereasca binecuvântare, a plecat la Viena, 
pe atunci încă cu diligeanțul. Ajuns în 
Viena s’a apucat de lucru agonisindu-și o 
mare cantitate de cunoștințe nu numai 
în specialitatea D-sale, ca medicinist, ci pe 
toate terenele culturale.

încă ca student și ca membru al so
cietății studențești de aici a cărei preșe
dinte a fost mai multi ani, s’a distins în 
mod deosebit făcând prin balurile aranjate 
de D-sa ca societatea «România Jună* să 
între în primul rang al societăților din 
Viena. Balurile aranjate de Români cu 
ajutorul și pe baza talentului organiza
toric a d-lui Dr. St. N. Ciurcu au fost 
totdeauna între cele mai frumoase din 
Viena prin anii 1870—1880. D-l Dr. St. 
Ciurcu a mijlocit că Alteța Sa imperială 
archidncele Reiner în decurs de mai multi 
ani a fost protectorul balului, iar în co
mitetul patroneselor era lamura înaltei 
societăți aristocrate de aici. Cine va face 
istoricul «României .June* va trebui să 
recunoască că ridicarea prestigiului ace
stei societăți în capitala imperiului a fost 
meritul esclusiv al d-lui Dr. St. Ciurcu. 
Nimeni nu a știut ca D-sa să se intro
ducă în societățile înalte de acolo, și ni
meni dintre Români nu are nici azi o tre
cere și relații mai întinse în Viena ca D-sa.

Dar talentul D-sale, inima D-sale în
flăcărată și-le-a validitat nu numai po te
renul social ci și pe cel național, politic 
și îndeosebi pe cel bisericesc. N’a fost nici 
o serbare națională, unde D-l Ciurcu să 
nu fi alergat, să nu fi contribuit cu lămu
ririle sale și cu banul său. începând cu 
neuitatul congres dela Putna din 1871 și 
până în zilele noastre. Când Românii de 
pretutindeni se pregăteau să meargă Ia 
împăratul cu Memorandul, D-l Dr. Ciurcu 
aȚost acela, care împreună cu al ți oameni, 
dintre cari unii azi sunt deputați și cari 
pe vremurile acele erau în Viena. au fă
cut tot ce le-a stat în puteri ca î.i Viena 
Românii să fie cel puțin în unele cercuri 
bine primiți. Ori decâte-ori frații din Ar
deal aveau vre-o nouă zi de durere de în
registrat, D-I Ciurcu a făcut adunările de 
protestare în Viena, și astfel cu ajutorul 
pressei'străine Donchișoții șoviniști dela noi 
au fost reduși în străinătate la adevărata 
lor valoare.

Dacă Românii din Viena au azi o 
capelă în care se’ roagă în limba stră
moșească, în mare parte este a se mul- 
țămi D-lui Dr. Sterie N. Ciurcu, talentului 
D-sale de organizare, conexiunilor D-sale 
în și afară de Viena precum și energiei 
sale de fier.

Ca medic a fost cel mai mare bine
făcător nu numai al bogaților, ci mai ales 
al săracilor, cărora pe baza cunoștințelor 
D-sale cu celebritățile medicale din Viena 
le mijlocea tratament gratuit, ba de multe 
ori le dădea și bani de întoarcere. Nu o- 
dată locuința D-sale a fost transformată 
în spital.

Casa D-sale a fost deschisă pentru 
toți cunoscuții și rudeniile de aproape sau 
de departe.

Cine astfel își pricepe chemarea de 
om și de medic merită să fie răsplătit 
după cuviință și cinstit. Străinii au văzut 
lucrul acesta mai iute decât noi și l’au 
distins la toate ocaziunile. In Iunie trecut 
D-sa a fost, singurul Român în comitetul 
care a aranjat renumitul «Festzug" în 
onoarea Maj. Sale împăratului. D-l Sterie 
N. Ciurcu este acela, care cu ocaziunea 
jubileului de 40 de ani al Maj. Sale rege
lui Carol I. a aranjat în numele societății 
din Viena «Clubul român* omagiul și ca
doul, care l’au dat Românii din Viena. Tot 
D-sa și tot în numele «Clubului român*, a 
cărui președinte a fost, a aranjat toate 
festivitățile cu ocaziunea vizitei primăriei 
din București la primăria din Viena.

Toate aceste și alte multe, cari în 
cadrul acesta nu se pot scrie, le-a făcut 
fără să se înconjure cu acel cerc de re
clamă, după care așa de multi vânează. 
D-sa a aranjat și a lăsat pe alții să iscă
lească. Dr. St. Ciurcu este membru al 
mai multor societăți, comandor al ordinii- 
lui Bolivia, are Steaua României, medalia 
jubilară Carol I și alte multe distincții din 
patrie.

Astăzi când ni se înmulțesc Ghedeonii 
și spinările de cauciuc este o adevărată 
mângăere că putem înregistra astfel de 
caractere frumoase, cari în decurs de mai 
multe decenii, deși trăind într’o mare de 
străini au știut să-și păstreze intactă dem
nitatea lor națională, conștiința de fii ai 
poporului Român, toate tradițiile ce ne 
leagă pe toți și ne pun pecetea individua
lității etnice, toate obiceiurile și datinile 
cari formează sufletul și caracteristica 
noastră.

Aducem iubitului nostru Dr. Sterie 
N. Ciurcu sincerele noastre omagii de 
stimă și iubire nefățărită dorindu-i:

mulți ani!
Luca.

ȘTIRILE ZILEI.
— 12 Noemvrie v.

Reprezentațiunea teatrală de eri seară 
a avut un succes desăvârșit. D-na Agata 
bârsescu în rolul »Medeii« a fost neîntre
cută și a emoționat până la lacrimi publi
cul numeros, care a umplut până la ulti
mul loc spațioasa sală a Redutei. D-nei 
Bârsescu s’au făcut mari si entusiaste ova- 
țiuni. A rezolvat artista noastră eri o pro
blemă poate unică în felini ei de-a repre
zenta singură drama dela început până 
la sfârșit. Și a fost cu putință și aceasta 
minune, grație șovinismului îndârjit un
guresc, care nu permite jocul de scenă al 
mai multor actori români străini. Un ra
port amănunțit vom publica după termina
rea seriei de 3 reprezentațiuni.

Astăzi seară d-na Bârsescu va de
buta în «Sapho* și »Phădra«, iar mâne 
seară (în limba germană) în «Deborah* și 
«Fanst*.

Curia regească a întărit, sentința 
curții cu jurați din Budapesta, prin care 

fostul redactor responzabil al » Luptei d-l 
Macrea a fost osândit la 2 ani și 4 luni 
închisoare de stat și 5200 cor. amendă 
în bani.

Dr. Lueger — consilier intim. Din 
Viena se anunță că primarul Lueger va fi 
numit din incidentul jubileului Maj. Sale 
Monarchului (2 Dec.) consilier intim.

In congregațiunea extraordinară a co
mitatului Garaș-Ssverîn, ținută Luni, fiș- 
panul comitatului a numit pe d-l adv. Dr. 
Nestor Porumb din Biserica-albă prim- 
procuror comitatens ad honores.

Grecii protestează contra alegerei de
putatului Mișa. Din Constantinopol se anun
ță că alegerea Românului Mișa, ca depu
tat în parlamentul turcesc a produs o vie 
nemulțumire printre Greci, cari aveau 22 
de delegați. Metropolitul grec din Corița 
a protestat la Constantinopol contra ale- 
gerei, acuzând pe guvernatorul militar, 
care este un june turc, cumcă s’ar fi ame
stecat în lupta electorală din acel district.

Voluntari ruși în armata sârbească. 
Din Petersburg se anunță, că înscrierile 
voluntarilor ruși pentru armata sârbească 
continuă cu aceeași însuflețire. Numărul 
celor înscriși până acuma trece peste câteva 
mii. Multi dintre voluntari, mai ales sol
dai ii rezerviști din armata rusească, au 
plecat spre Belgrad.

Noul împărat al Chinei va lua numele 
de Hasuen-Tung, adecă vestitorul legilor. 
In cercurile politice se afirmă că noul îm
părat are de gând să introducă constituția.

Un edict al noului împărat al Chinei 
arată timpul până când China trebue să 

1 țină doliu. S’au luat măsuri pentru paza 
palatului. Zece dintre medicii, cari au în
grijit pe fostul împărat, au fost degradați și 
învinuiți că nu și-au dat destulă osteneală 

; spre a-1 scăpa.

' 1 ©Lucrările încep aproape în toute ora- 
' șele Anierîcei. Jurnalul «New-York Ameri- 
i can«, unul din cele mai mari’și mai bune 
, jurnale din toată America, — scrie «Ro
mânul* — publică decisiunile aduse de 

i cele mai multe companii, cu privire la în- 
I ceperea lucrărilor. Mii de oameni au fost 
reprimiți în lucru încă în ziua primă după 

j alegerea noului președinte al Statelor- 
1 Unite. Fabricile de fier și oțel, minele de 

cărbuni și companile de trenuri sbiară 
după brațe de lucru. Fabricile primesc co
mande nemai pomenite în istoria industriei 
americane, ceeace ne dă speranță, că acești 
patru ani vor fi unii din cei mai buni. 
Pornirea lucrărilor este de a se mulțumi 

i partidului republican, care la alegerile de 
i față a câștigat pe toate terenele.

Dela magistratul orașului Brașov pri- 
i mim spre publicare următoarele : Cu ziua 
de 31 Dec 1908 expiră timpul de funcțio
nare al bărbaților de încredere din tagma 
industriașilor,’foști aleși pentru anul 1909 
în conzili’ul industrial și prin urmare, e de 
lipsă a se alege .pentru orașul Brașov pe 
anul 1909 alți bărbați de încredere, anume 
20 de bărbați ca membrii ordinari și 6 ca 
substituți. Asemenea sunt a se alege, în 
senzul ordinului ministeriului do comerciu 
dela 4 Oct. 1885 Nr. 52211—85 și pentru 
cercul pretorial de sus, fiindcă-și are re
ședința în Brașov, 20 de bărbați de încre
dere ca membrii ordinari și 6 ca substi
tuți, cari toți au să fie aleși dintre indu
striași în conziliul industrial. Incunoștiin- 
țăm deci pe toți comercianții. industriașii 
și pe fabricanții, că alegerile menționate 
se vor face în’ 16 Dec. a. c. în localul ma
gistratului, despărțământul industrial, în 
timpul înainte de amiazi dela 9—12 oare. 
Tot-odată se comunică prin aceasta, că 
drept de alegere activ, are fie-care comer
ciant, industriaș și fabricant de pe terito
rii] orașului Brașov, dacă, poartă afacerea 
sa independent de altul, iară drept do ale- j 
gere pasiv numai acei comerciați, indu
striași și fabricanți, cari plătesc dare de 
venit cel puțin 50 do coroane sau aceia | 
cari sunt eliberați de dare in senzul art. i 
do logo XLIV, din 1881. Membrii, a căror; 
funcțiune expiră, se pot alege din nou. 
Alegerile se fac prin votare cu bilete sau 
dacă cor col puțin 10 inși prin aclama- 
țiuno.

Foametea in Armenia. Ziarul turcesc 
«Ikdam* publică o știre din Armenia, în 
care spune, că o foamete mare bântue în 
toate orașele vilaetului Erzerum și po țăr
murile Mării negre alo Asiei mici.

Un student academic clin Germania 
dorește conversațiuno în limba română cu 
Român sau Româncă cultă în schimb pen
tru conversație în limba germană sau 
franceza.

fumării! jubilar al „Gazetei 
Transilvaniei" se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România și străinătate.

Venitul curat ce va rezulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" seva da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor româm 
din Transilvania și Ungaria.

ULTIME ȘTIRI.
Berlin, 25 Noemvrie. „Berliner 

Tageblatt" aduce știrea, că Maj. Sa 
Monarchul va lărgi cu ziua de 2 Dec., 
printr’o hotărâre specială, cercul de 
influință al archiducelui Francisc Fer
dinand în astfel de mod, ca în unele 
cestiuni să aibă parte la guvernarea 
monarchiei. Acestei știri nu se prea 
dă crezământ în cercurile bine in
formate.

Roma, 25 Noemvrie. Din sursă 
oficială se anunță, că întrunirea con- 
lerenței europene e lucru stabilit. 
Conferința se va ține la primăvară 
Ia Roma și va fi probabil de scurtă 
durată. Anglia, Franța, Rusia și pro
babil și Gnrmania și Austro-Ungaria 
vor fi reprezentate prin ambasadorii 
lor. Conferința va fi prezidată de 
Tittoni.

SelgFad, 25 Nov, Ultimul demers 
al Puterilor europene pe lângă gu
vernul din Belgrad, a produs o mare 
nemulțumire în toate cercurile. Din 
demersul acesta reese că în Europa 
cauza sârbă e pierdută. Credința a- 
ceasta o exprimă și câteva ziare gu
vernamentale. Alte ziare cer ca gu
vernul să dimisioneze.

Bibliografie.

„Compassul Românesc" de N. P. 
Petrescu partea I. și II. care conține și 
legea comercială. Se poate procura pr;n 
librăria A Muresianu, Brașov. Prețul am
belor tomuri plus 3 cor. 20 bani porto.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor reBpons.: Victor Braniște

Di. STERIE I. ETOBCT.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

Consult a ț i u n i 
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de la 

facultatea de medicină din Viena.
Telefon nr. 17065.

Copii născuți fără vreme
prin Emulsiunea lui Scott scapă de 
decadență, revin earăși la puteri, și 
tărie normală.

SV1 8 5

de părinți îngrijați a fost plini de 
bucurie de întoarcerea iute spre bine.

Și în cazul când respinge 
laptele

Emulsiunea Scott
o ea bucuros si se miss- 
tue ușor. (5)

Veriga’ilânumai cu 
marca — pescarul — 
ea 3emn de garanție 

b procedu.-ei lui

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se capătă în ioate
Scoli. farmaciile.

J1
Iie

S3 carpetă pretritindeni

Cremă de dinți indispensabilă 
conservă dinți curați, albi și sănătoși.

(I
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La tipografia și librăria Â. Mureșianu
se pot procură următoarele :

C. b. 
.36 

F. C.: Potpouriu din melodii națion. 
rom...............................
Concordia Vals . . .
Victoria-Quadril . .
Harmonia-Quadril .

Ivanovici: Valurile Dun. Vals . 
Pdba

M 

n
Purumbescu: Baladă pe ntru violină 

acompaniare de pian . . .
n

1:
2:
3 =

Nr.
Nr.

23 : Veniamin Costachi. 
24: Aritmetica.

Prețul fie-cărui Dinner 15 bani. I
I

Nr.

Nr. 
Nr. 
Nr.
Nr. 4: 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr.

P. i p o ur i u din opereta
„Craiu nou“ ..... 

Uvertură din opereta 
nou" . . ....................

„Deștâpfă-te -Române1"'. 
„Luna dorme“.
„Aoieol"
„Suspine crude".
„Cât te am iubit".
„Călugărul din vechiul schit". 
„Pentru tine Iano".
„Două fete spală lână".
„Ce te legeni codrule". 
„Steluța".
„Cucuruz cu f'unza’n sus". 
„Fetițo din acel sat".
„Popa cfice °ă nu bea". 
„Inimiora mea".
„Am uuk-u și vreuse-’l beau". 
„Pasăre galbină ’n cioc“. 

ronaâu.

-.70 
—.50 
—.40 
—.4
2 cu 

. 1.
. 50
2.— 

„Craiu
1.50

szâ.mu vegzâse kOvetkezteben

2000. —1908.
Publicaținne de vânzare de lemne.

Aducem la cunoștință, că lemnele cari se află în pădurea ce for
mează proprietatea comunei Veneția inferioară și care e în hotarul a- 
cestei comune (la 20 kilometri depărtare de stațiunea căii ferate dela 
Șercaia), cari lemne formează despărțământul „B“ din clasa I. parcela 
a XlV-a și din clasa II. partea XV-a a planului de exploatare de eco
nomie rațională aprobat în anul 1891 sub Nr. 13179, și cari în o estin- 
dere de 262 05 jug. catastr. se pot exploata din 1907—1929, pe baza 
ordinațiunei ministrului de agricultură din 1906 Nr. 93982. I. A—2, se 
pun în licitație publică în cancelaria comunei Veneția inf. în ziua de 
7

5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17: Imnul regal
18: Cântul giutei latine.
19: Tricolora1. Imn patriotic. 
20: Steagul nostru. Imn patriotic.
21 : Mama lui Ștefan cel mare. 

Nr. 22: Domuul Tudor, cânteo național.
Fie-care număr 20 bani.

comunei Veneția inf.
Decembre îl. 1908 la 9 oare a. m cu oferte în scris

Ofertele în scris se primesc pănă în ziua licităre. la oarele 91/2 a. m. 
se deschid după licit-.rea verbală.

Ofertele închise sunt a so provedea cu un timbru de 1 cor., iar 
suma oferită trobue să fie conform regulamentului, în cifre și în litere, 
și provăzută cu declarația, că oferentul cunoaște condițiunile de licitare 
și contract și că, le primește necondiționat.

Pe lângă aceasta fie-care ofert trebue să cuprindă în sine vadiul 
fixat sau în bani gata sau în hârtii de valoare.

Cantitatea lemnelor ce se licitează este:
49185'54 m3. blane de fag,
12568’53 „ bușteni de fag,

3830 45 „ uscătură,
La olaltă 65584 52 m3. lemne de foc.

Prețul strigărei este de 78400 cor. sub care preț lemnele nu se vor 
vinde. Cari vor lua parte la licitație, au a depune un vadiu după prețul 
strigărei în sumă dc 7840 cor. în bani gata sau în hârtii de valoare la 
mâna presidentului comisiei le licitație.

Prețuirea, condițiile de licitare și contractul se pot vedea la oarele 
oficioase în cancelaria comunei Also-Venecze, apoi la Oficiul silvanal 
reg. ung. în Șercaia.

Veneția, inferioară, în 4 Novembre 1908.
Frîmărîa corowroa&ă'

și

1499 szăm.
1908 vegrlitc.

hirdetnîiny,

Alulirott birbsâgi vegrehajtd az 
1881. 6vi LX. t.-cz 102 § a ertelmă 
ten ezennel kdzhirre teszi, hogy a 
brassdi kir. tOrveny.-zĂknek 1908 evi 
3329
Dr. Dan Emil, ugyved âltal kdpviselt 
„A l b i n a “ takatdk- es hitelintâzet 
brassdi fidktelepe javâra 46 Kor. s 
jâr. erejeig 1908 evi Majus h6 4 6n 
foganatositott kieldgitesi vegrehajtăs 
utjân felulfoglalt es 1231 Kor. bu 
csult kovetkesfi ingbsâgck, u. m.: 
butornemii k nyilvânos ârveresen 
eladatnak.

Mely ărveresnek a brassoi kir. 
jârâsbirâsâg 1908. evi V. 710/5 szâmu 
vegzese folytân 46 Kor. tdkekdve- 
teles ennek 1907 6vi deczember h6 
5 rapjâtdl jârd 6° 0 kamatai, es ed- 
di» Gsszesen 39 kor 52 filPrben bi- C5
roilag mâr megâllapitoft koitsogek 
ercj6:g, Brassofcan Vâr-utcza 56 szâm- 
alatt leer.dd megtartâsâra IS08 evi 
deceaibe? ho 1 ik uappnsk deîutâni 
4 Olăp ha’âridoui kittizetik es ahhoz 
a venni szăndâkozdk ezennel oly 
megjegyzessel hivatnak mcg hogy 
az hrintett ingosăgok az 1881. evi 
LX. t.-c. 107. ds 108. § ai ertelmdben 
kăazpenzfizetes meller,, a legtAbbet 
igerbnek sziiks^geseten beesâron aiul 
s el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendd 
ingbsâgokat mâsok is le es felultog- 
laltattâk es azokra kielăgitesi jogot 
nyertek volna ezenârveres az 1881. 
evi LX t.-c. 120 § ertelm^ben ezek 
javâra is elrendeltetik.

Kelt Brasid, 1908. evi November 
b6 14 napjăn.

!

I

Biblioteca populară „WEinerva".

„Isloria populară a Românilor 
„Cântarea României".
„Istoria popu’ară a Literaturei Ro
mâne".
Revoluția lui Tudor Vladimirescu" 

Pierderea Basarabiei".
Unirea principatelor și domnia lui 
Cuza".

Mihail Cogălniceanu.

Nr. 1, 2 și 3 :
Nr. 4: ‘
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

5:

6:
7:
8:

Nr. 9:
Nr. 10: Vasdie Alexandri.
Nr. 11: Stefan cel mare.
Nr. 12—13: Mihaiu Viteazul. 

„Răpirea Bucovinei".
„Cum sâ ne crescem copii". 
„Păstrarea sărStății".
„Ce sâ cotim".
„10 M; iu".

15:
16:
17:
18:
'9:

Nr. 20, 21 și 22: „Războiul Românilor pen
tru neatârnare".

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr.
Nr.

41^,1- 1.
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Aviz important.
Aduc la.cunoștința Onoratului public din loc. și înpreju- 

rime că mt-a sosâft un mare asortiment de strofe fran- 
ceze și

Prăvălia de stofe din Brașov 
FL PAVEL & Comp.,

Brașov, Strada Michael Weiss Nr. 26.
In prăvălia mea se lucrează atât taaine csviie cât și 

măSetas’e cele mai elegante haine de bărbați după măsura și 
după croiala franceză și 
ar nja după 
recerințele 
ele mai mo

derne.
Eu cred, 

câ On pu
blic poate a- 
Vt a toată în- 
< rederea în 
mina , cat e 
am fost dis
tins pentru 

lucrurile me'e 
bune în anu! 
1906 ia Expo 
sîț a pene”ală

engleză se pregătește în propriul atelier
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SĂNĂTATEA
este cea mai scumpă binefacere pentru 

Dame, se poate conserva și cultiva folosind. 

CORSET GRADEFRONT 
care este comod și modern.

se capătă după măsură sau gata numai în
MAG .EINUIj

B. GOLDSTEIN, 
Confeetiomre de corsets special tate 

BRAȘOV, Strada Va mei Nr. 21
ÎS W. BiOT XW.
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în fie-care
la

î In fiecisre zi s
( K»enwiirstel proaspeți.

Șuncă escelentâ.
Cost ț-J de porc fierte și nefierte

Cele mai fine

>> >>
>

<<
(

C ©ărnaari afamaie (rneze uri) / 
i C , 3? si- cap.it la ■

< ’’" " ■H G ZEirKEU, 
Brașov, Stiriuln BBIrselser.

>
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A «./ti

f oiîiână d n București cu medalia de argint și Diplomă de re<iunoșt«nță. 
Compete din provincie se esecută, prompt și ieftin, 
gffîare mayazm de: Manjece și gulere de pânză. Mtn- 

je?e și gulere >te cauciuc. B toni pentru manjete. Mă de 
iarnă blănite de Gla-se și de lână cn prețurile cele mai ieftine.

firixia & Comp,, Br mov

î •'mserțisB și rect

aunt a se a«Sa*ess subscrise 
easwsl

tr/«. A

X|x n KreiiwiirNtel proaspeți. — Șssssra excelfcu1A> — C’ostste de p«re, fie’te și 
Ha . nefierte — <’ese Htai âsse căs-sasarii ahimtde, ......... -...  —

HAMNER & JiIRKOFSKY,
feibriceixiți d.e cârxxeițâTie, ZEBrașo-xr, Terg'vil Inului 2STo- 2. ►

Spedțmni cu poșta în fie care zi.
A

K

1 ipografia A. Mureșianu, Brașov.


