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mult de a-și răzbuna contra 
Andrassy, 
avut să-i 
dat afară 
importante

căruia mai cu 
mulțumească că 
din guvern. In 
Polonyi — cum

Destăinuîrs asupra „pactului/4
Senzația zilei au fost eri destăinu

irile faimosului fost ministru de jus
tiție Geza Polonyi, făcute în camera 

ngară privitor la pactul ce a fost 
.acheiat între conducătorii coaliției și 
ministru președinte de atunci Geza Fe
jervary, omul de încredere al Coroanei. 
Până acuma a fost cunoscut numai 
punctul 8 al acestui pact, pe care l’a 
fost dat publicității contele Khuen- 
Hedervary.

E explicabil, că nimeni nu vrea 
să creadă că Polonyi a făcut aminti
tele desfăiuuiri din prea mare cre
dință cătră principiile profesate față 
de partidul independist. Părerea ge
nerală este, că scopul lui Polonyi a 
fost mai 
contelui 
seamă a 
a fost 
cestiuni 
îi face socoteala foaia adversarului 
său Lengyel •— a votat mai înainte 
de repețite-ori încredere guvernului, 
iar acum vine de-odată c’un vot de ne 
încredere. Se miră lumea. Polonyi însă 
fără să țină samă de părerile ei, și-a 
ușurat durerea ce-1 ardea în piept 
pentru rușinea ce a pățit-o, declarând 
că crede sosit timpul de a da pe față 
vestitul „pact“, spre a dovedi că mai 
multe din postulatele cuprinse în el 
nu sunt încă Împlinite. A cetit pac
tul punct de punct, făcându și la fie
care observările sale, din cari află lu
cruri, cari nu s’au știu&.jănă acuma. 
Astfel la punctul I. unde e vorba de 
descopcierea limbei de comandă și de 
serviciu, lăsându-se această cestiune 
Ia o parte până ce se va crea noua 
lege militară, Polonyi a spus că Mo- 
narchul promisese că va da un mani
fest în care să se marcheze, că rezol
varea acestui postulat național rămâne 
in suspenso pănă atunci. La punctul 
2 se zice în pact, că partidul inde
pendist e dator să voteze legea re
cruților pentru 1905 și 1906 ; dar a 
făcut mai mult, a votat și recruții pe 
1907 și 1908.

A mai destăinuit Polonyi că în 
pact a fost vorba și de un al doilea 

i

au subscris pactul nu s’a

guvern și a fost vorba și de urcarea 
contingentului militar. La punct 6 s’a 
condiționat ca cabinetele Tisza și 
Fejervary să fie absolvate de orice 
răspundere materială, iar camerei să 
i-se rezerve dreptul de a face o de- 
ciarațiune principiară că nu va mai 
tolera ca să se întâmple ce s’a în
tâmplat sub guvernul Fejervary. S’a 
hotărât declarația dar nu s’a făcut. 
In fine, cetind și comentând punctele 
pactului, ajunge și la punctul 7 care 
zice că guvernul va avea să se com
pună pe baza dela 1867 „din ade
renți" ai votului universal și cu 
concursul membrilor coaliției. In 
fine ajunge la punctul 8, punctam 
săliens, care vorbește de problemele 
acestui guvern, dintre care cea din 
urmă și mai de căpetenie va fi „rea
lizarea reformei dreptului electoral cel 
puțin în măsura cum este cuprinsă 
în proiectul guvernului actual" (Fe
jervary).

Cu o claritate perfectă a dovedit 
Polonyi că nimeni dintre cei ce au 
făcut și 
gândit la sistemul votului plural al lui 
Andrassy, ci s’a avut în vedere nu
mai votul egal și secret cum a fost 
propus de guvernul „trabanților". Nu 
„pluralitatea", ci serviciul militar obli
gator s’a luat ca bază pentru dreptul 
electoral. Intorcându-sespre Andrassy, 
Polonyi a pronunțat cuvintele remar
cabile: „pe câtă vreme Andrassy nu-mi 
va dovedi, că cineva poate să moară 
de trei ori pe câmpul de bătae, eu 
nu voiu sprijini un proiect de lege 
bazat pe pluralitate.

După aceste cuvinte, cari au fost 
primite cu aprobări în stânga și în 
centrul naționaliștilor, Polonyi a mai 
declarat, că n’a fost vorba a se da 
dreptul de vot la 2,600,000 de per
soane de a lipsi însă în același timp 
majoritatea alegătorilor de putința de 
a-se validita.

In fine a subliniat, că programul 
partidului independist nu cunoaște 
decât un vot universal, secret, egal, 
nemijlocit și pe comune și că proiec
tul lui Andrassy nu conține nici un 
grăunte de democratism, ba plurali
tatea lui favorisează tocmai pe cei din 

clerul înalt și pe marii proprietari, 
cari în timpul luptei naționale nu 
s’au «Mturat la rezistența pentru 
drepturile noțiunii maghiare.

Nn vom mai cerceta din ce mo
tive emană, critica lui Polonyi. Ajunge 
a constata că ea de astă-dată e pe 
deplin îndreptățită și dă o lovitură 
destul de mare operei reacționare a 
ministrului de interne.

Cazul (lela Gyor. In ședința de Mier
curi a dietei era cât pe ci săi-se dea con
telui Apponyi un vot de neîncredere de 
cătrăindependiști. Dep. koșutistEitner Zsig- 
mond a adus în formă de interpelație la 
cunoștința dietei cașul »sensațional« din 
Gyor. Mai mulți elevi ai preparandiei ca
tolice din acest oraș au fost adecă elimi
nați de cătră direcțiunea institutului, fiind
că au refuzat să ia parte la solemnitatea 
jubileului Maj. Sale din 2 Dec. Acest cas 
a produs, de sine înțeles, mare agitație în 
tabăra koșutistă. Eitner Zsigmond, dupa-ce 
a enarat cazul și după-ce a cvalificat fapta 
elevilor drept o demonstrație patriotică, 
și-a esprimat firma convingere, că elevii 
eliminați nu numai că nu vor fi pedepsiți, 
dar va trebui să li-se exprime chiar laudă, 
că n’au soit să participe la jubileul aus
triac. Ministrul Apponyi a răspuns pe scurt, 
că încă n’a primit raport oficial despre cele 
petrecute, prin urmare nu poate da acum 
un răspuns meritorie. Răspunsul lui Ap
ponyi a fost întâmpinat cu zgomotoase 
proteite din partea opoziției.- De pe băn
cile lor se auziau strigătele: Nu luăm la 
cunoștință răspunsul! Pentru a pune capăt 
acestei situațiuni, președintele Justh a în
chis pe neașteptate ședința, ceeace a pro
dus o nouă furtună de proteste.

In ședința de Joi dep. Farkashazi a 
tras la răspundere pe Justh pentru proce- 
derea sa. ilegală. Justh a răspuns, că a 
purces corect, deoarece ministrul Apponyi 
a declarat, că deocamdată nu poate da un 
răspuns meritorie. Prin urmare și-a rezer
vat dreptul de a răspunde din nou în ter- 
minul stabilit de regulamentul camerei. 
Deciarațiunea lui Justh a »calmat« — se 
spune L întru câtva spiritele înfierbântate.

Interpelațiunea dep. Or. I. Maniu 
în cestiunea delăturărei cu forța a unei cruci 
sfințite în comuna Craifaiău și în afacerea atenta
tului săvârșit asupra „Pietrii Libertății11 și a 

crucii de piatră din dealul viilor în Jllaj.
(Fine.)

Dep. /. ftianiu: Să-mi dai voe d-le 
ministru a spune, că în ziua următoare

se l'olo-

am și înaintat acuza împotriva făptuitorilor 
necunoscuți pe baza paragrafilor 421 din 
codul penal și din 17 Noemvrie pănă în 
5 Decemvrie nu mi-a sosit nici o știre 
despre acei făptuitori, ba ce e mai mult 
nici procurorul n’a fost îndrumat spre 
continuarea cercetării. Va să zică, așa de 
iute trebue să lucreze autoritățile judi
ciare, când e vorba de prinderea unor 
făptuitori, ce au vătămat un neam întreg 
în cele mai sfinte amintiri ale sale?

Cazul acesta a vătămat adânc întreaga 
opinie publică românească și e foarte ca
racteristică grija părintească, de care sun
tem împărtășiți acolo la periferii. Nepă
sarea autorităților va îmbărbăta și mai 
mult la comiterea astor fel de atentate. 
Sunt sigur, că dacă atentatul aceasta nu s’ar 
fi întâmplat cu monumentele noastre, ci 
cu ferestrele unui maghiar, de mult s’ar 
fi găsit făptuitorul. {Contraziceri. Zgomot. 
Mișcare.) Onor. Cameră, sunt de părerea 
că acest fapt este urmarea acelei pro
ceduri încete, care are efect de încura
jare și este urmarea agitațiilor fără sfâr
șit, cari se fac contra noastră. (Așa e!) 
Se știe doar, că orice ocaziune se folo
sește spre a ne prezenta pe noi Românii 
în astfel de colori, ca să apară în fața 
opiniei publice orice laptă, care se săvâr
șește în contra noastră, de îndreptățită. 
{Contraziceri în stânga. Mișcare.)

O voce din stânga: Așa-i că Ungurii 
agită contra Românilor? (Zgomot.)

Preș.: Cer liniște :
/. Man iu: Da, onor, cameră, constat, 

că ziarele ungurești comit nepedepsite 
astfel de agitațiuni, în urma cărora se în
tâmplă atari fapte, pe când ziarele româ
nești sunt pedepsite și pentrn cea mai 
nevinovată aluzie. {Vii contraziceri. Miș
care pe băncile naționaliștilor.)

»Când în rândul trecut colegul meu 
St. C. Pop, la budgetul ministrului de jus
tiție, a arătat cât de prigonite sunt ziarele 
românești, d-1 Giihthtr a observat că ime
diat ce nu mai ațâțăm, înceată pedepsele. 
{Vii aprobări.) Aceasta ar fi o motivare 
foarte logică, dacă nu s’ar face agitație 
nici din partea d-voastră și dacă aplicarea 
pedepselor nu ar lipsi consecvent. {Mișcare.)

Preș.: Cer liniște.
Un glas (din stânga): Cine agită se 

pocăiește. (Mișcare).
/. Maniu : Spre documentarea acestui 

fapt cutez a mă provoca la un articol al 
unui ziar din Budapesta. II cetesc spre a 
a arăta ce se poate scrie într’un ziar un
guresc fără de a atrage atenția procuro
rului. După cum veți auzi articolul acesta 
îmbărbătează și mai mult pe făptuitori, 
cari apoi nepedepsiți pot face cu noi ce 
vreau. Despre ziarul acesta se zice, că 

FOILETONUL »GAZ. TRANS.c
x x x r.-.s ss.'jr.74

Neizbânda.*)
Nuvelă de Cehov.

Peplov și nevastă-saIlia Sergheici 
Cleopatra Petrovna, stăteau lângă ușă și 
ascultau cu atenție. ~ 
mică, după cum se 
clarații de dragoste între fiica lor, Natașa 
și profesorul de caligrafie Scupkin.

— Auzi, șopti tremurând Peplov și 
frecându-și mânile de nărăbdare. Ascultă, 
Petrovnă, cum o începe să vorbească de 
dragoste, îndată să scoți icoana din pe
rete, și să mergem să-i binecuvântăm. Bi
necuvântarea cu icoana e sfântă și n’are 
să mai aibă încontro, măcar să ne dea și’n 
judecată.

Iară după ușă se făceau declarații de 
acest lei :

— Lăsați-vă obiceiul, vorbi Scupkin 
aprinzându-și un chibrit de pantalonii ca-

După ușă, într’o sală 
vede, se făceau de-

drilați. Niciodată nu v’am scris eu vre-o 
scrisoare.

— M-da, parcă eu nu cunosc scrisul 
d-voastră, răspunse fata chicotând și ui- 
tându-se în oglindă. Parcă eu n’am cu
noscut dintr’odată. Ce curios... profesor de 
caligrafie și scrieți parcă sgârie găina.

— Hm... asta nu înseamă nimic... La 
caligrafie principalul nu-s trăsăturile, ci ca 
elevii să nu-și uite datoria. La unul îi 
tragi cu linia peste cap ; pe altul îl pui în 
genunchi, scrisul e fleac... Necrasov a fost 
un mare scriitor, și dacă te-ai uita la 
scrieriile Iui, ți-i rușine... In operile lui se 
dă și-un autograf.

— Acela a fost Necrasov, și d-voas
tră, sunteți of... Dar să știi... eu după un 
scriitor cu multă plăcere m’aș mărita... El 
mi-ar scrie întotdeauna versuri 
mintire...

— Versuri ? vă pot scrie și 
doriți !

— Și cam ce fel de versuri 
scrie ?

' Despre iubire... amor... despre ochii 
dumneavoastră.

— O să vă minunați când o să citiți

e asta ?

și-și lipi 
mirosea

spre a-

eu dacă

ai putșa

Și acuma

buzele de 
a spumă

să spuie

♦) Din „Nuvele alese“ fasc. 8 al „Bibi, ro
mân e“ Socec.

asemenea frumsețe... Lacrămi ara să vă 
curgă d n ochi și atnnci sigur că o să-mi 
dați să vă sărut mâna.

— Ce lucru mare 
puteți să mi-o sărutați.

Scupkin se repezi 
mânușița rotundă, care 
de săpun....

— Scoate icoana, se grăbi 
Peplov lovind cu cotul pe nevastă-sa și 
îngălbinindu-se de emoție...

Se încheiă la haină și, fără să mai 
lase o secundă la mijloc, desfăcu cu grabă 
ușile.

- — Copii, bolborosi el cu ochii în la
crămi și ridicând mânile... Dumnezeu vă 
binecuvântează. Să trăiți, să rodiți și să 
vă ’nmulțiți...

— Și eu vă binecuvântez, zise ma
ma, plângând de fericire Fiți fericiți, scum
pilor... O 1 dumneata îmi iei cea mai scumpă 
bogăție, zise ea, întorcându-se cătră Scup
kin. Iubiți-o, purtați-vă bine cu dânsa și 
îngrijiți-o.

Scupkin deschise gura plină de mi
rare și de frică. Năvala părinților era așa

de neașteptată și bărbată încât el nu mai 
pută spune o vorbă.

»M’au prins, se gândea el înghețat 
de spaimă... Bine m’au învârtit. Mi-au pus 
capacul frate, de acuma nu mai scap.«

Și Scupkin plecă capul umilit, parcă 
fi voit să spuie:

— Luați-mă, sunt al vostru...
— Vă binecuvintez, urmă tatăl și 

începă să plângă. Nastasia, fiica mea, apro- 
pie-te! Petrovna dă-mi icoana, dar aici 
deodată se opri din plâns, iar fața i-se 
strâmbă de ură.

S’a dus... zise el femeii! Na capul tău 
—- ...Da parcă asta-i icoana?
— Ah ! ce-am făcut 1
Ce s’a întâmplat în urmă? Profesorul 

de caligrafie își ridică ochii cu frică și 
văzu că-i scăpat. Petrovna, în zăpăceală, 
în loc să scoată din perete icoana, luase 
portretul scriitorului »Lojecinikov«.

Bătrânul Peplov și nevastă-sa răma
seră mofluzi, cu portretul în mână, ne- 
știind ce să facă ; în vreme ce profesorul 
de caligrafie, folosindu-se de această în
curcătură, o șterse afară.
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capătă paușale grase. (Strigăte : Care ziar?) 
«Egyetertes®.1 (Mișcare și zgomot în stânga.)

Preș. : Rog liniște.
Dep. /. Maniu : Ascultați numai în ce 

măsură se ațâță în articolul acesta, care 
vorbește despre Români: (Cetește. Zgo
mot). »Sau doară v’ați făcut vrednici de 
favoruri prin servicii mari pe cari le face un 
frate pentru celălalt! Nu! Și de o mie de 
ori nu. Un dușman ordinar ne-a fost va- 
Iachul totdeauna, dar nici când pe față ci 
în taină. Pe unicul binefăcător al său : pe 
ungur l’a mușcat cu mai multă necrufare, 
pentrucă altă națiune nici nu ar fi primit 
în sânul său o ceată așa de murdară și 
nespălată.» (Aprobări în stânga.)

Preș.: Rog liniște.
/. Maniu-. (cetește) «Nu i-ar fi suferit 

nici o nație cultă lângă ei. Și acum domnii 
ăștia vorbesc despre plângerile și dreptu
rile lor naționale? Unde și-au câștigat ei 
drepturi naționale? La Aiud sau la Blaj? 
Nerușinare infamă se recere la aceea, ca 
abia la 50 de ani după mișeliile săvârșite 
fii părinților mișei, cari au vărsat sângele 
femeilor și a copiilor, să stea fără ruși- 
nare înaintea ministrului de culte și să-și 
expună plângerile lor asupra drepturilor 
patriotice». (Vii aprobări în stânga.)

Acestea le-a scris ziarul amintit atunci 
când metropolitul Mețianu a cercetat pe 
ministru de justiție, — fără de a se fi fă
cut cercetare împotriva celor scrise.

»Poate acum se zică d-1 ministru, că 
pedepsele stau în raport egal cu agitația, 
și nu pot să spun eu cu tot dreptul, că 
da, se comit cele mai extinse agitațiuni 
față de noi, fără însă ca să-i fi dat prin 
gând vre-odată d-lui ministru de justiție 
sau procurorului, să pedepsească după cum 
se cuvine agitațiunile comise față de noi? 
(Mișcare in stânga.) Să nu creadă, Onor, 
cameră, că vreau să strig acum după pro
curori ; nu doresc ca acei domni să fie 
pedepsiți. Ei sunt destul de pedepsiți prin 
fapta lor dejositoare și scârboasă. (Așa-e! 
pe banca naționalităților.)

Interpelantul arată apoi că prin o 
astfel de atitudine dușmănoasă se produce 
în noi convingerea, că ne aflăm într'o 
stare afară de lege; trist de tot este însă 
faptul, că atunci când se comit astfel de 
delicte, fără ca făptuitorii să fie pedepsiți, 
se află deputați, cari aprobă astfel de lu
cruri. (Mișcare în stânga.)

»Dar să nu credeți — încheie dep. 
Maniu — că aceste aprobări m’ar atinge 
din cale afară dureros, căci ași putea să 
spun și eu cele zise de un distins profe
sor din România la aflarea atentatului co
mis în Blaj și anume că: «nu regret că s’a 
asvârlit în aer piatra comemorativă, căci 
cu mai mare putere și efect decât peatra 
aceea mută și uitată vor glăsui acele mii 
de bucăți, cari s’au resfirat în urma aten
tatului în toate părțile lumei.® Dar ou nu 
judec din acest p net de vedere. într’o 
astfel de atitudine'1’ a guvernului și a au
torităților eu văd un lucru foarte pericu
los : nimicirea totală a ordinei de drept. 
Iar eu, care țin la legi, trebue să văd cu du
rere, că o cruce de piatră, care e sfințită 
și care servește pentru scopuri bisericești, 
se scoate fără nici o pedeapsă dela locul 
ei de destinațiune, și se nimicește. Când 
văd, că se aruncă în aer piatra de cruce 
și piatra comemorativă din Blaj, care e 
proprietatea noastră, și când văd, că, pe 
când noi pentru cea mai nevinovată alu
ziune, ce e cuprinsă într’un articol de ziar, 
suntem urmăriți cu cele mai grele pe
depse, în același timp se pot însă comite 
în contra noastră, fără urmările pedepsei, 
cele mai strașnice agitațiuni: atunci să-mi 
fie permis a declara, că trebue să am cea 
mai mare neîncredere și trebue s’o aibă 
întreg poporul român față de purtarea 
autorităților publice. (Aplauze prelungite 
la naționaliști.)

Parlamentul german
despre politica exterioară.

In parlamentul german, conținuân- 
du-se desbaterea asupra politicei exterioare, 
a vorbit deputatul Haussmann, "unul din 
conducătorii democraților din Wiirtenberg, 
care a criticat purtarea guvernului austro- 
ungar la anexiunea Bosniei și Herțegovi- 
nei. Vorbirea acestuia a dat din nou pri- 
legiu cancelarului imperiului Bulow de 
a lua în apărare Austro-Ungaria contra 
obiecțiunilor lui Haussman și a declarat din 
nou solemnei, că Germania va rămânea 
credincioasă aliatei sale Austro-Ungaria.

Iată cum s’au pronunțat acești vor
bitori :

Dep. Haussmann consimte pe deplin cu 
ceeace s’a accentuat de cătră cancelar, că 
Germania nu poate sprijini nimic ce ar 
pregăti Austriei perplesități. Alianța de
vine deosebit de prețioasă pentru un stat 
când se află în împrejurări grele și când 

a comis însuși greșeli. Tocmai fiindcă noi 
cei din Germania avem problema și tre
bue să-i rămânem credincioși, de a nu lăsa 
pe Austria singură, putem să și spunem 
ce a deșteptat însemnate nedumeriri fată 
cu purtarea Austriei.

Desființarea unilaterală a unui tratat 
ni se pare cu deosebire escepționabilă 
fiindcă fiecare stat european și cu deose
bire Austria, tocmai în raportul său cu 
statele balcanice și cu Orieutul, are inte
res do a păstra credința față cu tratatele 
și de a întări convingerea, că tratatele nu 
sunt de aceea făcute ca sa fie călcate. Ca 
un imperiu poliglot Austria are multe greu
tăți. încât pentru Praga, acolo există trista 
stare de lucruri, că siguranța personală 
este desființată prin fanatismul slavic....

In ce privește anexiunea Bosniei și 
Herțegovinei, se naște întrebarea dacă 
Germania a știut de planul Austriei. Can
celarul a zis c’a primit știrea despre ane
xiune, cam de-odată cu Rusia și Italia și 
a adaus, că Germania n’a aflat nimic mai 
înainte despre forma și timpul anexiunei. 
Rîsetele, cu cari au fost întâmpinate ace
ste cuvinte, au făcut pe cancelar să adaugă: 
«Sunt mulțumitor Austriei că nu mi s’a 
spus mai ’nainte nimic«.

Dacă se calcă un tratat, care s’a în
cheiat la Berlin și e garantat de Germa
nia, atunci tonul acesta ușor al bucuriei 
de a nu fi știut de plan, mi se pare totuși 
ceva prea ușor și prea prejudițios, căci 
atunci ceilalți semnatari vor câștiga păre
rea, că Germania nu s’a prea supărat de 
călcarea tratatului pe care l’a garantat. 
Deputatul Haussmann arată apoi, cu aju
torul discursului lui Tittoni, făcând, cum 
a zis Biilow, o extratură cu Franța s’a 
cam depărtat puțin de tripla alianță, care 
în cursul anilor prin pretiniile separate a 
unor membrii a ei cu puterile din afară 
de ea, a primit în privința materială un 
alt cuprins.

Tittoni a zis : «Ne bucurăm că facem 
parte din tripla alianță ; dar am găsit și 
un mod de apropiere de Franța și Rusia. 
Aceasta ne arată că Germania să află în
tr’o stare cam izolată și că are toată 
cauza a se gândi dacă nu se poate ori nu 
trebue să se orienteze alțfel.

Cancelarul principe Biilow, răspun
zând deputatului Haussmann a zis: »D-1 
deputat a criticat în diferite puncte pro
cedura Austro-Ungariei.

Austro-Ungaria ne este de treizeci 
de ani un aliat credincios. Nu cred a fi 
corect de-a mări greutățile, față cil care 
să află aliatul nostru printr’o critică ne
fructiferă, Repet: »iVoi ținem cu Austro- 
Ungaria și credem de-a putea servi și 
cauzei păcei mai bine, prin aceea că nu 
dăm nimănui prilegiu de a se îndoi, că 
alianța aceasta este nesdruncinabiiă și că 
privim cu seriozitate la îndatorirea noastră 
de aliat". (Aplauze repețite și sgomotoase 
în dreapta și la mijloc.)

Din Maramureș.
(Urmare.)

Pentru Maramurăș e interes vital, ca 
să se întărească, să-și împrospăteze tăria, 
cu puterea luată din inima românismului, 
din Ardeal. Poporul s’a pronunțat. Și mai 
ales, că

1. Maramurășul geograficește e isolat 
de frații Români, la cari viața culturală e 
mai desvoltată; e departe de centrele de 
cultură. Suntem la granița românismului, 
în vecinătatea unui popor naționalicește 
demoralisat și mai ales în preoția sa, care 
servește ca exemplu. Căci preoții noștri 
habar n’au de cultura română. Au alsol- 
vat școli străine, în teologie nu s’au ni- 
zuit să învețe, învățați nu s’au născut. 
Mărturisesc cărțile celui mai mare scriitor 
ungurean Tit Bud, mărturisesc adminis
trațiile pressei noastre, care nu e cetită 
în Maramurăș. S’a întâmplat la o petre
cere familiară, că un student în teologie 
a declamat poezia «Noi vrem pământ®. 
N’a știut nimeni, nici vicariul, nici Dr. 
Petru Fabian, canonicul, cine e autorul 
poeziei.

Și nu cred că o știu azi. Mărturisește 
vicariul în »Analele« pag. 1. unde vorbe
ște despre oareș-careva popor «gr. cat. ro
mân®. Cel mult d-1 Lauran de știe unde și 
în^ce parte a lumei trăește poporul acesta, 
a cărui cvaliflcativ de distingere etnică îl 
dă religiunea. Înstrăinarea de neam «nici 
nu-i mare păcat« (Tit Bud în «Unirea® 
nr. 37). Astfel alte fapte, isprăvi noi, nu
mai dela suflete înoite prin altă cultură 
și idealuri putem aștepta. «La legi nouă, 
oameni noi".

2. Tradiția de administrație ruteană 
numai pe calea aceasta se poate stârpi. 
Oamenii cu tradiții de păstorire greșită, 
numai cu oameni cu tradiție sănătoasă se 
pot înlocui.

3. O cer interesele bisericei, ca cei 
ce au compromis o cauză să-și tragă con
secințele.

4. Interesele poporului, interesele po
litice, economice și culturale, dacă nu voim 
să ajungem acolo, unde au ajuns Rutenii 
Mai ales că >nepotismul« își ridică intere
sele sale peste interesele poporului și-a 
bisericii. Că s’au aruncat în brațele «admi 
nistrației« politice o au făcut’o din interes 
personal.

Interesul bisericei e ca al neamului, 
să fie liberă. Libertatea conștiinței, liber
tatea națională și cea bisericească e idea
lul tinerimei.

Dacă se pot ajunge prin »catolicism« 
prin biserica greco-catolică e foarte bine, 
dacă nu ne vom ști întoarce de unde am 
pornit înainte cu 250 ani. Poporul e pe 
ducă. A trebui să-l urmăm «ca să nu ne 
mănânce sfinții®... o întrebarea viitorului. 
Cei chemați pot să mediteze și să asigure 
„modus vivendi" «instituției catolice® în
tre marginile vieții poporului român.

11.
Asociațiunea pentru cultura poporului 

român în Maramurăș.
înființarea Asociațiunei în Maramurăș 

la 5 Februar 1861 se datorește neuitatu
lui M. Pavel, care ajutat de administrația 
românească a lui Iosif Man și Ion Jurca, 
a știut folosi toate mijloacele materiale 
moștenite de pe vremuri când Maramură
șul românesc era privilegiat. Erau comu
nele, bisericile și composesoratele bogate 
și poporul însuflețit pentru viața de sine 
stătătoare.

M. Sa împăratul răsplătea pe acelea 
vremuri «credința nestrămutată®; donează 
intrevilanul »Szegedy« în preț de 14,000 
fi. «Asociațiunei®. Comitatul votează un 
ajutor, cvota filantropică a gloabelor, veni
turile apei minerale «Șuligul® și mijlocește 
colectă. Scopul mai apropiat era «înfiin
țarea preparandiei®, care să crească das
călii de lipsă, ca prin munca lor culturală 
să putem înălța națiunea noastră la aceea 
stare politică însemnate, la care ei din 
secoli chemate® mai ales «dupăce din zi în 
zi se înoreaze mai tare orizontul patrie 
nostre« scrie Iosif Man cornițele suprem 
al Maramureșului episcopului Ion Alexi, 
făgăduind că va merge «spre curtenirea® 
Măriei Sale. Scopul mai îndepărtat era 
«susținerea unui alumneu® pentru tinerii 
din gimnaziu, ce numai mai târziu s’a 
putut realiza, din lipsa mijloacelor mate
riale.

Preparandia se deschide la 20 Ianu
arie 1862 sub conducerea marelui dascăl 
Ion Bușiția și funcționa până la 1870. 
Ion Bușiția a crescut aproape o sută de 
dascăli pentru Maramurăș și țara Oașului, 
cari au satisfăcut lipsele urgente. Ion Bu
șiția e pentru Maramurăș ce e Lazar pen
tru Muntenia, Asachi pentru Moldova și 
Pumnul pentru Bucovina.

Deși dascălii eșiți de sub mâna lui 
n’au însușit vreo cultură mai înaltă, din 
cauza pregătirei ■ scurte de 2 ani, și lipsa 
cunoștințelor suficiente la înscriere în pre
parandie; totuși încât priveșțe simțămin
tele naționale, simțul practic, pregătirea 
economică, dragostea pentru țăran și 
școală, sunt superiori dascălilor esiți din 
Gherla. Cât a stat Bușiția în Maramurăș, 
concertele, petrecerile și reprezentațiile 
de teatru se țineau lanț. «Societatea pentru 
fond de teatru® își ținu adunarea în Si- 
getul-M. Și erau bine cercetate petrecerile. 
«Venitul unei petreceri« e însemnat în 
«Analele Asociațiunei pentru cultura po
porului român din Maramurăș« cu 100 fi.

Bușiția a stat în Maramurăș numai 
12 ani, dar destul ca să dea imbold mun- 
cei pentru luminarea poporului, a desvol- 
tării vieții sociale românești, că azi după 
36 ani să ne rămână tradiția, care se 
leagă de salonul său al dascălului modest 
și inimos să fie neuitată iar amintirea iui 
să ne dea îndemn.

Periodul 11. al activității «Asociațiu
nei® din M. se leagă de idealismul și munca 
însuflețită a protofișcului (prim-procuroru- 
lui) comitatens Dr.-loan Mihalyi, pe care 
poporul îl numește cu deosebită stimă 
Iancu Mihalyi.

Alumneul s’a deschis la 1886. In in
tervalul dela 1886—1905 s’au ajutorat 100 
de tineri și s’au spesat 89,000 cor. Aceasta 
ispravă ar fi bună, dacă tinerii să cresc 
în aspirațiunile și spiritul neamului — din 
contră ei devin balastul «nădrăgarilor® 
pe spatele poporului. Chiar partea națio 
nal-etică a tinerimei s’a neglijat. Cu suma 
de 1000 cor. din bugetul anual al «Aso
ciațiunei® nu se putea susținea un dascăl 
cum era Bușiția, care crescând numai 2( 
tineri în spiritul său, făcea mai mult pen
tru Maramurăș. Astfel s’a crescut o ma! 
mare cvantitate și o mai inferioară cva 
litate.

Prefecții erau licențiați în teologie 
mai toți Maramureșeni, dacă nu era rus- 
neacul Cupariu, Ghedeonul de azi, care s’£ 
pripășit prin Sigetul M., alungat de foame 
din călugăria Muncaciului, și ca prefect a 
alumneului s’a nizuit să învețe românește 
S’a făcut greșală, că s’au primit în alum
neu ruteni și unguri, copii ștrengari de 
domni mari, vre-o 25, a patra parte, de 
ajuns însă ca să demoralizeze pe nepoții 
boerilor și să ducă lucrurile acolo, că co
mitetul «Asociațiunei® constată cu durere, 
«că elevii vorbesc mai bine și mai des 
limba maghiară, ca limba maternă®.

Cu un profesor bun ar fi putut face 
minuni. O bibliotecă românească, o socie
tate literară, un cor ar fi putut desvolta 
simțămintele tinerilor spre bucuria nea
mului. Lucrurile s’au întâmplat altcum. 
Alumneul a decăzut, până ce ajunsese des- 
conziderat de părinți.

Scopul »Asociațiunei« după statute 
punct 2 o «susținerea convictului român 
în M. Siget«. E »Asociațiune« filantropică. 
Scop cultural nu are și nici nu lucrează 
pentru realizarea altui scop. E datorința 
tinerimei să înființeze un «Despărțământ 
al «Astrei®. ca să se pună bază unei munci 
serioase și întinse pentru luminarea pop 
rului. Nu avem mijloace ? că ni-le sacă sus 
ținerea «convictului® ? Nu-i motiv. Nu ne 
prea ostenim să deschidem punga pentru 
«convicte«. Putem susținea despărțămân
tul. Ne scuzăm, că n’avem curajul să ne 
arătăm rușinea, că în Maramureș nu se 
lucră nimic pentru cultura poporului.

Era pe vremuri și o societate de lec
tură. Statuto și o bibliotecă învechită îi 
păstrează urmele la «Vicariul®.

Dascălii sunt organizați în «Reuni
une®, care are bani, dar nu are bibliotecă 
și nu are abonată nici baremi o revistă pe
dagogică. Dacă ar avea președinte, cu 
membrii s’ar putea face bună și însuflețită 
ispravă.

(Va urma.)

Cronică teatrală
București, 26 Noemvrie 1908.

Teatrul Național a dat Luni seara o 
comedie cu teză: Institutorii.

Autorul e Otto Ernst, fost profesor 
și deci cunoscător în materie.

In cele trei acte ale acestei bune co
medii se dă lupta între pedanterie și pro
stie de o parte și între orizonturile largi, 
între principiile noui de educație și cumin
țenie de altă parte. E adevărata luptă din
tre geniul bun și geniul rău în școală. E 
ceva din viața mai nouă a institutorilor 
prusieni, stăpâniți până în timpul din ur
mă și chiar și azi, în parte, de «pedago
gia® nobilimii puternice și bogate și de 
spiritul biurocratic strâmt, cum se întâm
plă azi aproape pe de rând. Tînărul învă
țător Flemming vrea sâ dărîme acest sis
tem care răpește învățătorului libertatea 
de acțiune, care îl face sclav formelor 
spre â face Ia rându-i din copii, nu oa
meni liberi, ci niște robi întunocați și în
cătușați în judecata lor.

Flachsman e directorul unei școli pri
mare de sat, dar un director a cărui ca
pacitate și cultură pedagogică se mărgi
nește la sunetul clopoțelului, la folosirea 
și respectarea tuturor formelor de disci
plină cari acoper golul din creer. Acest di
rector e aici în elementul său fiindcă cei 
mai mulți dintre învățători sunt mulțu
miți cu acest sistem, care nu le cere muncă 
stăruitoare și mai cu seamă rezultate cari 
să poată trece de-asupra vederilor direc
torului lor.

întâlnește însă în tînărul Flemming un 
element reformator care nu vrea să dărâme 
pe director și sistemul său, ci vrea să facă 
din clasa sa altă școală. Acest lucru neli
niștește ațâț pe director, cât și pe cei mai 
mulți’ din învățătorii răi ai școalei, cari 
devin invidioși și dușmănoși față de omul 
nou, care, zic ei, nu muncește din drago
stea pentru muncă, ci «spre a se pune în 
evidență....« Și de aici goana împotriva lui 
din partea trântorilor sau vițioșilor corpu
lui didactic. Din calitățile tînărului insti
tutor se fac învinuiri. Revizorul școlar, 
ruginit și el, nu înțelege decât atât cât 
înțelego directorul.

Dar în urma învinuirilor direcțiunii 
vine inspectorul dela minister, care după 
cercetări stăruitoare rămâne entusiasmat 
de cunoștințele, de metoadele și de ade
vărata artă a tînărului învățător.

Clasa învățătorului care purta mai 
multă ură lui Flemming, e găsită în pri
vința învățământului, dar îndeosebi în pri
vința morală, într’o stare de plâns. învă
țătorul e destituit și după destituire acest 
nvățător denunță printr’o scrisoare că 
lirectorul (tovarășul său de răutăți) a ob
ținut titlul de învățător, cu 30 de ani îna- 
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into, cu un certificat falș. E și acesta de
stituit iar Flemming e numit director.

E și aici femeia; o învățătoare naivă 
iubitoare de flori și de muzică, care nu-1 
părăsește po Flemming până la sfârșit când 
e luată de soție de noul director al școalei

E o piesă cu teză, dar totuși e o co
medie, care te face să râzi sănătos. Tipu
rile interesante (creațiuni ale mediului șco
lar) cu o cultură generală sau pedagogică 
neisprăvită; dar sunt întregi ca tipuri ar
tistice, dar toți neisprăviți ca educători, 
afară de Flemming, care totuși găsește o 
mai cinstită judecată la un coleg mai bă
trân și mai cu seamă la unul nou venit, 
tânăr’ și entusiast!

Și urmărești cu plăcere această piesă, 
dela început până la sfârșit, fiindcă e o 
comedie bună în care strălucesc atâtea ta
lente ale primei scene românești, dar o 
urmărești cu plăcere și fiindcă vezi dela 
început și până la sfârșit luptând împo
triva întunerecului lumina, care, în cele 
din urmă, ajunge să strălucească. — R. C.ȘTIRILE ZILEI.

— 29 Noemvrie v.

Confereriță publică. Mâne Duminecă, 
în 30 Noemvrie (13 Dec. n.) va ținea con- 
ferență în sala festivă a gimnaziului d-1 
Aurel Ciorlea despre „Cucerirea aerului11. 
Conferința va fi întovărășită de proieG- 
țiuni cu schiopticonul. începutul la 6 oare 
sara.

Dela Teatrul Național din București. 
Din București se anunță că distinsa ar
tistă română, d-na Aristizza Romanescîi 
s’a hotărât la propunerea directorului tea
trului național, să apară pe scena teatru
lui într’o serie de piese, în cari va avea 
roluri de femei mature și de mame.

Soidații noștrii în Bosnia. După cum 
-se anunță din Serajevo, banii de menagiu 
ce îi primesc soldații austro-ungari din 
provinciile ocupate s’au acum anexate (ada
osul de 24, 40 și 60 coroane lunar pentru 
ofițerii subalterni, căpitani și majori și 4 
bani pe zi cât și o porție de carne și de 
vin mai mare ca până acum pentru sol
dați) s’au ridicat pentru soldații cari for
mează cordonul militar dela graniță și a- 
nume cu o coroană pe zi pentru ofițerii 
.subalterni, două cor. pentru căpitani și 12 
bani pentru soldații de rând, cari pe lângă 
aceasta mai capătă și o porție duplă de 
carne (500 grame) așa în cât în ce pri
vește traiul lor în Bosnia, soldații de a- 
colo sunt bine îngrijiți. Soldații din deta
șamentele încredințate cu patrularea gra
niței mai primesc o coroană pe zi pe lângă 
menajul ce-1 au. Atât ofițerii cât ,și solda
ții cari au acest serviciu greu, se bucură 
de o bună îngrijire. In Viena și Budapesta 
se vor face colecte de bani, haine și albi
turi pentru ca să se,facă o bucurie de săr
bători soklaților noștri, cari își îndeplinesc 
în dricul iernii greul serviciu’din îndepăr
tata Bosnie.

Din Cernăuți ni-se anunță, că d-1 Ni 
colao Stinghe, catechet Ia școalele noastre 
secundare din Brașov, a făcut cu succes 
foarte bun rigurosul la facultatea teolo
gică. — Felicitările noastre 1

Necrolog. In Sibiiu a încetat din viață 
eri noapte în etate de 75 ani înființătoru? 
firmei W. Krafft, lohann Wilhelm Krafft., 
fost proprietar de tipografie și librar.

Revizuirea textului bibliei. încă din 
sesiunea de toamnă din anul acesta ‘a st'. 
Sinod al României, ministerul de culte a 
arătat dorința printr’o adresă îndreptată 
cătră președintele Sf. Sinod, înalt Frea 
Sf. Sa Iosif Gheorghian mitropolit-primat, 
că având ministeriul o sumă destinată în 
budget pentru imprimarea Bibliei, roagă 
pe Sf. Sinod să stabilească textul după 
care să se tipărească noua ediție a Bibliei 
în limba română. Sf. Sinod a început ‘stu
diile și lucrările necesare pentru aducerea 
la îndeplinire a acestei opere.

Examinarea consemnărilor de dare 
comitatense pe anul 1908. Dela oficiul de 
dare al orașului primim spre publicare ur
mătoarele: In sensul art. de lege XV din 
a. 1883 se aduce la cunoștință publică, că 
consemnarea dărilor comitatense pe anul 
1908 e gata și în termin de 8 zile, adecă 
dela 15—23 Decemvrie a. c. inel, cei inte
resați o pot lua în vedere în localul ofi
ciului de dare orășenesc dela oarele 8—12 
a. m. Tot-odată se comunică, că în timpul 
dela 24 Decemvrie 1908 pănă inclusive în 
31 Decemvrie 1908 cei interesați pot re- 
cura în contra posițiunei de dare comita- 
tensă la comisiunea administrativă comita- 
tensă subșternând recursul și la oficiui de 
dare al orașului. Recursele presentate după 

acest termin se vor respinge ca fiind în
târziate.

0 istorie nostimă se povestește des
pre prințul de coroană al Serbiei, Gheor- 
ghe. Ci-că soția unui ambasador s’a plâns 
zilele trecute amar, că se plictisește din 
cale afară la banchetele ce se dau în co
nacul regal din Belgrad. Oaspeții regelui 
stau la masă atât de departe unul de al
tul, încât trebue să vorbești cam tărișor 
pentru ca vecinul să te audă. Soția unui alt 
ambasador aflând de această plânsoare, a 
esplicat neconsolatei consoațe noima aces
tui nou bon ton introdus la curtea regală 
a Sârbiei. Prințul Gheorghe, înflăcăratul 
orator al curții sârbești, își manifestă adecă 
simpatia sa față de sexul frumos prea pe 
față și-i dă expresiune într’un mod cât se 
poate de curios. El sufere adecă de mania 
de a pișcă în toiul conversațiunei pe ve
cinele lui dela masă și pe lângă asta mai 
esecută pe sub masă și diverse evoluțiuni 
cu picioarele. Pentru ca damele să fie scu
tite de astfel de >manifestații de simpatie* 
ale tânărului prinț, s’a adus hotărârea, ca 
damele să șadă la masă cât mai departe 
de el și pentru ca să fie o simetrie oare
care la masă și bărbații șed unul de altul 
mai departe decât cum se obicinuește în
tr’o societate de oameni binecrescuți...

Cum să se îmbrace pianistele. Sub 
acest titlu d-na Ethel Leginska, pianistă 
anglo-poloneză, publică interesante refle- 
xiuni asupra modului cum trebue să se 
îmbrace pianistele. Ea condamnă — se în
țelege — corsetul, rochile lungi cari se 
încurcă între pedale, rochile scurte, pe 
cari le judecă indecente precum și rochile 
decoltate, cari riscă să alunece dealungul 
umerilor îu timpul esocuției unei bucăți 
la piaio D-na Leginska spune că cel mai 
convenabil costum pentru pianiste este o 
fustă largă de o coloare închisă, lungă 
pănă la glesne și un corsaj amintind bluza 
lucrătorilor.

Concert. Duminecă seara va avea loc 
în otelul >Europa« un concert dat de mu
zica orașului sub conducerea d-lui dirigent 
Max Krause. începutul la oarele 8 seara. 
Intrarea 60 b.

S’a pierdllt. Eri seara între oarele 
5—6 s’a pierdut pe drumul dela gară spre 
Brașov, în apropierea locului unde tram
vaiul taie drumul, un geamantan de mână 
de coloare galbenă, care conținea 3 rân
duri de haine și albituri, și de care era 
legat o umbrelă și un baston cu .mâner 
de os. Cel ce l’a găsit, e rugat a-1 preda 
pe lângă o remunerație do 10 cor. în ate
lierul de pantofărie a d-lui Gyarfas Istvan 
din strada Crucii (Kereszt-utcza).

0 dofioriepentrupopor.se poate numi 
ca atare sp rtul lui Moli și sarea, care prin 
fricțiune întărește mușchii, alină durerile, 
precum -si tot felul de reumatism se vin
decă cu succes sigur. Prețul unei sticle 
1 cor. 90 bani. Se trimite zilnic- cu ram
bursa postai^ de farmac stul și liferantul 
curții c. și r. A. Moli, Viena, Tnchlauben 
9. In depositele din provincii să se ceară 
expres preparatul Moll prevăzut cu iu irea 
de scut și subscriere. — (2)

întimimiări în afacerea 
școalelor noastre-

Avrig, 24 Noemvrie v. 1908.
Onorată redacțiune! Fiind atacat pe 

nedreptul în ziarul »Gazeta Transilvaniei* 
din 20 Noemvrie (3 Decemvrie) 1908 Nr. 
257, în notița »Țara Oltului în frunte* în 
interesul adevărului și a reputațiunei sub
scrisului rog a se publica următoarea 
rectificare:

Notița publicată cuprinde un neade
văr și o calumnie răutăcioasă lață de mo
desta mea persoană și față de ceeace 
subscrisul a făcut în Drăguș nu în 22 
Noemvrie,Q ci în 24 Noemvrie a. c. căci în 
această ziuă întradevăr însemnată pentru 
aceia, cari au sedus poporul și de mult 
au agitat ca să-și mai câștige un titlu de 
merit!? subscrisul dela 10 oare a m. până 
la oara unu după amiazi în cance’ «ia 
comunală din Drăguș în fața D-lui inspec
tor rog. școlar comitatens, în fața D-lor 
Leon Solomon notar cercual, a preotului 
Solomon Făgărășan, a preot. G. Jurcovan, 
a învățătorilor George Codrea și Nicolau 
Țuțura și în fața comitetului parohial și 
tomunal am pledat 3 oare cu toată ener
gia și insistența pentru susținerea școalei 
confesionale, arătând urmările triste și 
grave pentru poporațiune în cazul de a 
pierde școala confesională și nici decât nu 
am insistat pentru predarea școalei, ci 
din contră m’am luptat timp de 3 oare 
cu toate modestele mele puteri producând 
motive și argumente convingătoare pen

tru susținerea școalei confesionale, înche
ind cu cuvintele, că dacă vom preda 
școala, urmașii ne vor blăstăma și văzând 
că nu-i pot abate dela calea rătăcită — 
am încheiat cu cuvintele: eu mi-am făcut 
datorința și nu vreau se fiu părtaș la 
păcatul ce-I faceți. Cumcă așa am purces 
îmi este martor D-zeu și toți ceice au 
fost prezenți.

loan Cândea, 
protopop.

„Nu putem susținea școala ! ?

„Moară nouă, școală de stat" etc. 
Sub aceste cuvinte în parantez d-I părinte 
Crișianu din Abafaja ne anunță moartea 
școalei noastre în nr. 261—1908 al »Ga- 
zetei*. — Și după ce înșiră faptele minu
nate ale nuștiu cărui conte de acolo, ne 
spune de tot îndrăzneț: „că nu putem 
susținea școala". Se înțelege lucrul acesta 
ni’l spune mai pe urmă în două' cuvinte
— dupăce în șirele anterioare îi face un 
reclam țapăn contelui cu moara lui.!

Nu știu de ce îi laudă moara! Poate 
că ce și D-Sale îi luminează odăile. N’am 
nimic contra morii, e un semn al hărniciei 
D-lui conte se vede că-și cunoaște chemarea 
mai cum se cade ca d-1 părinte Crișanu.

Insă ca un cunoscător al locurilor 
de acolo și a persoanei d-lui Crișanu caută 
să spun ce știu și am experiat. Abafaia e 
o comună ca cele mai multe din Săcuime, 
unde se găsesc și puțini Români, cari zic 
in loc de »ou< »vou« în loc de »oameni* 
»vameni« etc. și multe pocituri, cari nu 
se pot numi »arhaismj«, »barbarisme« ori 
»dialectisme« ci să le numim „semne 
triste* ale unei vremi ce o să vină și 
pentru Abafăieni, ca pentru mulți alții.

Efoarte trist și regretabil când un preot 
ca și d-1 Crișanu, care e necăsătorit, fără fa
milie, dispunând de zeci de mii coroane, ne a- 
nunță prin ziare, că »nu putem susținea 
școala«. S’ar putea uita din casa d-sale 
comoadă acum de curând provăzută cu 
electricitate — ce trist se uită » maica bi
serică* de bârne cu turnulețul mic, strâmb 
ca un șopruț și școala coteț.

»Nu putem susținea școala* asta ne 
e deviza! — Nu se poate, în Abafaia ne 
trebue nu una ci sute de școli românești,
— căci trebue să ne mântuim limba! Ori 
poate să-l părăsim pe harnicul învățător 
cu familie de acolo? — Nu merge. Să 
știm, că nici un băiat nu ar umbla la 
școala românească, trebuie susținută pen
tru adulți și bărbați. Cercurile conducă
toare din Reghin și institutul de bani 
»Mureșiana« din Reghin vor ajuta, cartea, 
școala, și limba românească din Abafaja 
cu vreo câteva sute de coroane. Chiar și 
d-1 părinte Crișianu va contribui barem a 
treia parte ce-1 are din capitalul d-sale 
plasat prin bănci. Ori poate un gând bun 
și înălțător î-1 va îndemna a înființa un 
fond școlastic spre acest scop în adevăr 
măreț.

Toți așteptăm acest lucru dela d-sa 
și credem că va face....

Sighișoreanul.

Varietăți.
Stăruințele pentru pace sunt mai 

mari și mai hotărâte la Americani și la 
Galbenii »barbari«, decât la Europenii cu 
civilizație veche.

Intre America și China s’a încheiat 
o uniune amicală, care ar avea rezultate 
simțitoare pentru pacea și progresul sute
lor de milioane din Extremul Orient.

Răsboinica Japonie și-a scăzut cu un 
sfert bugetul său de răsboiu și arată do
vezi de prietinie față de Statele-Unite, cu 
cari părea odată a se lua la întrecere și 
pe cari le pismuia. Tot Japonia își retrage 
trupele de ocupație din nordul Chiuei.

- In sfârșit Japonia și-a exprimat do
rința de a se convoca o conferență a tu
turor puterilor interesate în OceanuI.Paci- 
fic, spre a se evita ori-ce conflict pe viitor.

Europenii însă sunt mai înțelepți : 
trebuie să stăpânoască pământuri multe 
și neamuri multe, ea să ie sugrume cu 
toate mijloacele pe cari le oferă civili
zația.

♦

Statele din sudul Africei voiesc să se 
întrunească într’o federație puternică. Re
prezentanții statelor Cap, Transvaal, Na
tal, Orange și Rhodesia s’au întrunit în 
Durban (capitala Natalului) spre a pregăti 
această federație.

Printre cei 33 delegați se găsesc ș; 
unii din adversarii de odinioară, cari au 
luat parte la răsboiul, pe care Englezii, 
spre rușinea civilizației, l’au pornit împo 
triva unui popor mic și fără apărare.

Urile vechi vor putea fi de bună seam 
uitate, dar greutatea cea mai mare pentru 

a ajunge la o înțelegere definitivă e ale
gerea capitalei federațiunei — și această 
onoare și-o dispută orașele Cap, Pretoria 
și Durban.

M.

Bibliografie.
— >C i p r i a n P o r u m b e s c u, 

icoane din frământările unui suflet de ar
tist.* De Dr. Valeriu Branisce. Broșură de 
120 pagini. Cu portretul lui Ciprian Porum- 
bescu, după ultima fotografie. Prețul unui 
exemplar 1 cor. 50 bani. Se poate comanda 
prin librăria »Gazetei«.ULTIME ȘTIRI.

VÎ6I18, 12 Dec. Eri a fost primit 
în audiență de Maj. Sa ministrul A- 
pponyi, care a prezentat Monarhului 
proiectul de lege al congruei. Maj. 
Sa a binevoit a da proiectului sanc
țiunea prealabilă.

Se mai afirmă, că Apponyi a 
prezentat Maj. Sale și declarațiunea 
ce o va face in dietă cu privire la 
demonstrațiunea antidinastică din 
Gybr.

Budapesta, 12 Dec. Foile șoviniste 
maghiare continuă agitația în contra 
episcopului din Gyor, conte Szecheni, 
la a cărui propunere au fost eliminați 
elevii preparandiei din Gyor pentru 
demonstrația lor antidinastică. In nu
mărul de azi al ziarului „A Nap“ 
dep. Lengyel scrie un vehement ar
ticol, în care provoacă indirect pe 
membrii casei magnaților să-l dea a- 
farădin aceastăcorporațiune. „Dacă,pe 
Vaida era să-l bată și nu voiau să-l 
mai sufere în dietă — exclamă L. — 
atunci mai poate fi suferit în casa 
Magnaților episcopul Szecheni, care 
a ofenzat atât de greu sentimentele 
națiunei ?... Să răspundă cei chemați!“

PaFiS, 12 Dec. Ziarul „Matin“ 
este informat, că anexiunea Bosniei 
și Herțegovinei este opera arhiduce
lui Francisc Ferdinand.

Petersburg, 12 Dec. In nota re
centă austro-ungară, adresată Rusiei, 
se propune ca puterile mari să ajungă 
cât mai urgent la un acord ca ces- 
tiunea anexiunei să se rezolve fără 
piedecă la conferința proiectată.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branieoa.
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$ In fiecai’e zi:

( Knenwiirstel proaspeți.
( Șuncă escelentă.
/ Costițe de porc fierte și nefierte. 
C Cele mai fine
C Cărnuri afumate (mezeluri) 

î se capătă la
| H. G- ZEIDNER,

g Brașov, Stradn Hirsclier.

)
> 
)

KERTSCH FRIGYES sen.
Agentura pentrn mijlocirea de 
vânzări de case și pământuri.

BRAȘOV, Strada Neagră Nr. 4. 
100-2000 jugăre resp. și 3000 de jugăre 
pământ la loc șes (împreună cu edificiile 
economice aparținătoare) în apropiere de 
calea ferată sunt de d;.t îu arândă pe mai 
mtilți am în comitatele; Treiscaune, Odor- 
heiu, Târnava - mare, Turda-Arieș, Arad, 

Făgăraș și Cluj

I

HF'-im.cl.svtă, la, 1676.

Institut artistic fotografic a
K JOSEF SCHULLER & SOHN 9

Ba mai înainte Leopold Adler, BA as A Ș ® V, S
Strada Porții Nr. 14.

Lucru solid. — l?rețuri solide.

Cei mai nou deposit de mobile

BRAȘOV, Strada Hirsclier 7 
(în caseBe Iu3 DAMIAN) 

cn prețurile cele mai ieftine.
Solid și elegant lucrate. — Se garantează 
durabilitatea. — Atelier de tapițer propriu. 
Lucrări none ș: repa'ațiuni prompt și culant.

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 XIAUIj

B. GOLDSTEIN, 
Conf'er4ion--re ds corsete specialitate 

BRAȘOV, Strada Vămei Nr. 21

WILHELM SCHMIDTS, 

I'mozeliirie Jâmi și de !ux. 
BSeiatfirie, Vânzare de făinii. 

Brașov, Sir. Aței 3, Str. Hirsclier 2.
In fie care zi se capătă de 3-o i fratl- 

sete pro speie, iși gm»se de casă.
Pâne neagră («suiiham prroaspă'ă.
€’..zonaei și ^tzgnețl proaspeți 

în lle-care zi.
La toate exposițiile unda eu luat parte, 

produsele mele au fost premiate cu cel din- 
tâiu preț. La expoziția din București din 
anul 1906 premiat cu medalia de argint.

&...........-.... —...—

I

N. GRĂDINAR, 
BRAȘOV. Strada neagră Nr. 1.

Recomandă:
Cafea prăjită,

n «
» r

Liqneruri fine
Ciba. Diferite soiuri de Gognac 
în buteli, și tot feiwl de mărfuri 

de băcănie.

Klgr. â Cor.
H
n

„ i’

Rum Jamaica.

3- 20
4- —
4-80 

lava.

I.

Deposit principal *^4Î
<le

Galoși «Mii rusești flin Petersburg 
Galoci ilo oral șl Șoșoni 

marea reeimoseută (ie eînsit. primă

Cel mai bun mijloc de apărare 
contra umezelei și frigului recomandă 
cu prețurile de concurență cele mai 

sefââsaeo -w

Friedrich Bahmiiller,
cel mai mare deposit de încălțăminte, 
SSrașov, Strada nr. fl3,

(3-2,10—12.) (în casa proprie).

OOOOOOaaOOOCMXXSO

® H. Kleverkans
$ Brasov, Strada Hirsclier Nr. 6. 
Q) ’ ”

0
0

FABBimT

SAL ffl și CÂRNĂȚÂRIE (Selcher)
p-cus în. zxiișoazre cix zxiotor.

Recomandă : Șuncă prima calitate, limbi a- 
furnaie, salama, untură de porc, slănină af. - 
mată. Cu deosebi,e specialitate de cârtiați 

cu hrean, așa numiți Krenwiirstel.
Comaudele se esecută prompt și se espe- 

de ză cu poșta ori și undo.
Pretori curente la cerere sa trimit gratis.

| GEORGE BUC# 

s croitor bărbătesc, 
J Brașov, Strada Orfanilor Nr.
| Confecționează:

I wstsune gSBoderm’1.
1 Fason elegant.

Depozit de

| Stofe veritabile englezești

Mașine de casat 
și gtăs-țâîc lor e<6!iHt3ts«Vîv4“, 

fabricat indigen și din sîreinătate 
se
c« fioarde

Michael Mooser,
Brasov, Strada Portis 39.

capătă lucrate foarte bine și solid
Sefline Sa

39.

i

1
2 r
<
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Mare surprindere!
Nici când în viață o astfel de ocaz unei 
600 bucățâ namai pentru C. 3 90.

Un admirabil orologiu anker de prs- 
cisiune aurit, cu mers regulat, 3 aui ga
ranție, 1 cravată modernă de mătase 
pentru bărbați, 3 batiste fine, 1 inel fru
mos cu imitație de piatră scumpă, 1 broș 
elr gant pentru dame (nouț- te, 1 oglindă 
admirabilă de buzunar, 1 minunat port- 
moneu, 1 briceag practic, 1 păr. de nas
turi pentru manjete 3 nasturi de pept 
de aur-duble eu mshairsm patent, 1 Al
bum, 3 obiecte de hrz (pentru tânăr și 
bă'râti), 1 portofoliu foarte foiosilor, 
20 obiecte de corespondență și alte 
500 diferite obiecte de lipsă în casă. 
Toate împreună cu orologiul, oara e sin
gur vrednic banii, costă numai G 3 SO. 
Se poate procura pe lângă ramburs 

sau trimițând banii înainte deia
Wiener-Cental-VcrsandJaHFs

P. LUST, Krakau 817.
Pentru obiecte neconvenabile se retrimit banii.

7.

( £

...OLUO

I
VICTORIA S

E cu un picior în mormânt omul 
care fiind bo nav nu-ș’ găsește leacul. 
Omul modern are morburi complicate, 
ascunse, re provin din neregularitățile 
sistemului nervos nepătruns. Pentru a- 
ceste boale știința modernă med cală 
știe leac nou, 9igur, — puterea electrică, 
care Introdusă iu sistemul bolnavilor, 
face miouin! Dar tot cu așa succes Bă 
folosește elrlltricitatea contra retime', 
neurasteniei, nesomnului, lipsei de apetit, 
slăbirii et>’. Cela-ce are, dară, ori-.:e fel 
de morb de nervi, sau din boslele amin
ti,e pe care-va, după cetirea acestui a- 
nunt să g’ftbesssă a-si procura cartea 
„iMSSTRUCȚIUNE DESl’RE VINDECAREA 
ELECTRICĂ", carte ce se află deose
bită pentru bărbați și deosebită pentru 
f-mei, și se t>im te în covertă închisă 
ori-eui, de cHră:

Institutul de ordin, medical „ELECTRO -VÎÎÂIIZER'
ESmăagsesta., BV. SAâroîy-kSriit ® Idem. 33.

Scrisoare de recunoștință. 
a^n-Roacise .Jîa3»âsz, 19wnaS»ar«szti- 

A5ag, N:»«8(ss-miijor.
Cu bucurie îț.i fac nv'oscut, că din 3 Maiu 

femeia mea folosește după instrucțiune instru
mentul „Electro-Vitalize!11, care funcționează 
admirabil. Femeia nu n ai simte dureri nu mai 
are simțul spaimei, cum avea înainte de aceea. 
Mulțumită lui Dumnezeu, că mi-a dat gândul 
să cumpăr acest instrument, că de atunei poate 
și eu inuriam, n’aș mai fi putut vedea suferința 
ce o chinuia pe feme a n ea. Acum a trecut 
peste tot răul, și cu bucurie spune celor ce o 
întreabă, că „Ele-.tro Vitslizer“-ul a vindecat’o. 
Primește Domnule Doctor mulțumită mea re
cunoscătoare.

Coupon pentrn o carte ds cinste:
Iiistitutuiui de ord. meti
„ELECTRO-VITALIZE H “

Budapesta, IV. Kăroly-kdriit 2 felem. 52. 
Rog -mi trimite gratis și franco, în 
covertă închi ă op 1: „SISTEMUL de 
VINDECARE ELDCTRIC MODERN'1 
pentru(
r ț femei
Numele:_______________
Comuna și 
poșta ultimă'^_________________

Tae și lipește pe o corespondența..

i srttaîsîie numai tieca fie-care cutîă este provădu^ă eu marca de
—--------------- - apărare «, Sui A. IfâOLL. și cu subscrierea sa, ___________

Prin etectvl de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți
lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrele! la stomac, con- 
sțipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haeniorhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răsnândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încoce. Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2— Falsilicațiile se vor 
urmări pe cale judecătorescă.

Franzhranntwein și sare a ini Moli, 
tferhabsă numai ducă lic-eare sticlă este provăzute cu marea 
---------------  de scipire și cu plumbul lui A. Pfioîl ______ ___

Franzhramfiwein«ul și sarea este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (irotat), alină 
durerile de șoltlină și reumatism și a altor urmări de recd ă. — 

Prețul unei cutii originale plunibate cor. 2.—.

Sa’i

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

Cinci bucăți cor. 1.80
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca de aperare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. TnclilaOen 9

c. și roi. iurnisor al curții imperiale.
— Comande din provincia se efectueză diinic prin rambursă postulă —

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

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekeltus, Victor Rotii și en gros la 
Erewias Nepoții

G-azeta Transilvanieiu cu numerul it 10 film 
g vuidi la zaraful Oumhrsi Pop, la tutungerii de pe par

cul Rudolf și la Emmas Nepoții.

a B£seeaiw8ÎE’ste8 giroasipeți. — Șuncă exceSeaadâ,
■ nefierte — Cete maâ fisae cărnuri aîumtde, — 

^AMNER & JIRKOFSKY, 

fabricanți d.e cârraățăirie, Brașov, Terg-ial Im/aliai jbTo. 2.

Sped.țiuni cu poșta în fie-care zi.

i ipografia A. Mureșianu, Brașov.

r-i < L.. ■

Costițe ale jhsfc, fierte și


