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Vremuri schimbate.
Ceea ce se petrece acum în par

lamentul ungar, mișcarea pornită, de 
la guvern pentru revizuirea regula
mentului camerei și rezultatele ei, în
tre cari cel mai nou este compromi
sul cu disidența, ne fac impresiunea, 
oă a trecut o ocazie din cele mai fa
vorabile nefolosită și neesploatată de 
naționaliștii din dietă, pentru ca să 
silească pe acest guvern să înceteze 
de-a umbla cu doi bani îu trei pungi 
și să se vadă constrâns de a face 
concesiuni însemnate, cari ar fi gră
bit c’un pas soluțiunea cestiunei na
ționalităților.

Disidenții maghiari, cari sunt mai 
puțini la număr decât deputății na- 
ționatiști, dacă aceștia ar fi procedat 
cu toții solidar, abia au amenințat 
serios cu obstrucția în contra proiec
telor de lege a recruților și au și do
bândit un compromis cu guvernul, 
care le-a făcut mari concesiuni.

Mai întâi de toate s’a suspendat 
chestiunea revizuirei regulamentului 
și s’a hotărât să se chienie o nouă 
conferință a tuturor partidelor pentru 

jleșbaterea ei. Apoi s’a stabilit ca con- 
.nițiuni pentru a înceta cu obstrucția 
asupra cestiunilor militare ca imediat 
să, fie puse la ordinea zilei în cameră 
proiectele privitoare la regularea de 
posesiune în Transilvania, la schimba
rea organizației judecătorești și la 
cassarea dărei impozitului pe câștig 
clasa a doua. S’a stabilit apoi ca afară 
de aceste proiecte, să nu se desbată 
allele până la încheierea sesiunei 
delegațiunei, să se convoace apoi din 
nou conferența tuturor partidelor asu
pra planului de revizuire a regula
mentului. In fine deputății opozițio
nali își rezervă mână liberă față cu 
revizuirea regulamentului.

Intr’aceea s’a primit cunoscuta 
propunere a deputatului orașului Szol- 
nok, Emil Nagy. Acesta a făcut isto
ricul nizuințeior pentru asigurarea su
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Intr’un an.
— Fine —

Cinci harabale erau încărcate. Flăcăii 
trecură și ’n odaia ceealaltă, scoaseră du
lapurile, paturile, tot. Apoi începură să în
carce butoaiele: patru erau în dos, supt un 
șopron, și trei în pivniță.

Dar Moș Simeon se gândi la hambar; 
spuse crâșmarului în batjocură :

— Jupăne, deschide hambarul să-ți 
încărcăm și sacii cu popușoi și grâu... că 
trebue să fi făcut mulți anul trecut...

Până la amiazăharabalelc erau ticsite. 
Și porniră. Boii urniră poverile din greu. 
Sătenii le înconjurară, ca la nuntă; un re- 
zervist, alergase și luase dela primărie 
goarna, turtită, hodorogită do lovituri, se 
întorsese intr’un suflet, și când harabalele 
«e urniră din loc, dânsul sună rezerva, 
prelung; chiotele țâșniră ascuțite din piep
turi; un călăraș cu schimbul strigă:

— M’am dus, măă!
Și veselia cuprinse pe toți, Crâșmarul 

era amețit, în cap parcă-i urla o dihanie 
ce- se ascunse acolo; Maica plângea în 
pumni, de-asupra buclucului, în liaraba.

. Moșneagul spuse lui Moișă :
— Hei! halal să-ți fie, jupâne ; amu 

se chiamă că te-ai liberat și mneatale. 

premației maghiare, arătâud c’a Eosit 
momentul, ca după ce regulamentul I 
camerei și-a împlinit chiemarea sa de-a ( 
aduce la putere guvernul național 
Wekerle — Kossuth — Apponyi—An- 
drassy, este acuma neapărat de lipsă 
pentru apărarea acelei-supremații a se 
face revizuirea acestui regulament, ca 
nu cumva să se întoarcă foaia în 
împrejurările nouă și să sa poată folosi 
de el și națiunile nemaghiare în fa
vorul lor și al aspirațiilor lor.

Propunerea lui Emil Nagy a fost 
primită în contra voturilor naționa
liștilor și a disidenților maghiari. Fi
rește că de aici, după declarațiile fă
cute în ședința premergătoare, nu re- 
sultă că disidenții s’ar fi aliat cu 
naționalitățile, ci au votat cum au 
afiat de bine și s’au întâlnit numai 
cu naționalitățile la vot. Au rămas 
însă în mare minoritate cei ce au 
votat contra. Și președintele Iusth a 
avut satisfacția, ca odinioară Ia 1904 
Perczel, de a enunța că propunerea 
de revizuire s’a primit c’o majoritate 
covârșitoare, fără ca să se fi fâlfâit 
vre-o batistă.

S’au schimbat vremurile. Atunci 
a trebuit să cadă revizuirea și să fie ' 
răsturnat Perczel cu guvernul Tisza I 
cu tot, ca să vie la putere koșuthiștii 
cu guvernul lor zis, național. Și acum 
ca să fie sdrobite națiunile nema
ghiare, dar mai cu samă ca să poată 
rămânea la putere guvernul național, 
și aderenții lui la osul de ros, trebue 
să se facă revizuirea odinioară, atât de 
mult combătută. Și se va face.

De vor avea folos suprematiștii 
de azi și cât folos vor avea din acea
sta revizuire, va decide viitorul cel mai 
apropiat. Ei se înșală însă amar dacă 
cred că printr’asta au pus drugul la 
poarta, pe care voesc să între națiu
nile nemaghiare în imperiul libertății 
și al dreptății.

Nimic nu mai poate astăzi să o- 
prească în Ioc mersul desvoltărei a- 
cestor popoare mult încercate și ne

Flăcăii râdeau; la poarta țarinei, să
tenii se întoarseră, și drumeții rămaseră 
singuri. Merseră așa o bucată de vreme; 
atunci un flăcău trase pe moșneag de mână, 
și-i șopti la ureche;

— O s’adormim, moșule, la vezi, mai 
chitește ceva.

Moșneagul gândi o clipă, apoi parcă 
se hotărâ, și, ca și când se vorbise mai 
dinainte cu cineva, spuse :

— Așa!
Apoi se opri. Stătură și ceilalți. Bă

trânul puse mâna de-asupra ochilor și se 
uită în lungul drumului. Harabalele veniau 
încet, unele după altele.

Crâșmarul îl ispiti cu ochii, ca și când 
vroia să-i ghicească gândurile.

Moș Simeon zise, mirat, cătră flăcăi:
— Mă! da lung șirag! încurcăm a- 

marnic drumul 1
Apoi puse manile pâlnie și strigă la 

unul din cărăuși :
— Măă ! Gligore 1 țipă ’n urmă .lui A 

Măndoaei și lui Petrache, să se ’ntoarcă ’n 
sat cu sacii ceia de grâu.

Pe urma vorbi crâșmarului :
— Ce zici, jupâne, grâu din cele două 

hărabăli tot era a oamenilor! Te-o mai 
stingheri de geaba acasă. Ș’apoi mai scurtăm 
șiragul!

Flăcăii tușiră și-și dădură cu cotul. 
Crâșmarul înghiți în sec, dar nu putu spune 

dreptățite. Ii va mai putea stânjeni 
pe un timp oarecare, dar victoria fi
nală a cauzelor va fi neînlăturabilă.

Din clubul naționalist. — Ziarele ma
ghiare publică următorul comunicat, ce se 
zice că l’a lansat clubul deputaților națio
naliști : Clubul naționalist dietal azi (Joi) n’a 
ținut ședință formală. Cei mai mulți mem
brii ai partidului au plecat acasă, pentru 
a se putea întoarce și a putea petrece în 
Budapesta în tot decursul pertractării re
gulamentului camerei. Declarația contelui 
Andrassy despre eventuala disolvare a die
tei, publicată în aproape toate foile ma
ghiare, n’a spăriat și nici n’a surprins po 
deputății naționaliști. Semioficiosul minis
trului de interne a publicat cu câteva 
zile înainte această probabilitate, cu care 
partidul naționalist a fost deja în elar. 
Tendința cunoscută prea bine a guvernu
lui o : de a strânge în margini tot mai în
guste terenul de validitare al naționalită
ților șî în deosebi asuprirea partidului na
ționalist dietal. Din acest scop s’a născut 
trebuința revizuirei regulamentului și se 
pregătește, avându-1 în vedere, la minis
terul de interne proiectul despre sufragiul 
universal. Dacă în general se poate disolva 
camera înainte de sancționarea legii refe
ritoare la sufragiul universal, ceea-ce în 
sânul partidului naționalist se ține de-o 
imposibilitate politică,— atunci nu încape 
îndoială, că și de acest mijloc se va fo
losi. Aceasta însă tocmai partidului națio
nalist nu-i va strica. Deputății naționaliști 
trimiși acasă în mijlocul luptei, se vor re
întoarce în tot cazul întăriți în. număr și 
hotărâre.

0 propunere, care nu este de loc 
originală/)

Influința, pe care o exercită pressa 
asupra ideilor și preocupațiunilor contim
porane, — nu se poate nega de nimeni. 
Ziarul favorit, pe care îl cetim zilnic, ne 
impune pe neștiute, un anumit fel de a 

♦) Dăm loc articolului de mai sus, caro ven
tilează o temă pe cât de interesantă pe atât de 
actuală. Nu mai încape îndoială, că suntem cu 
plăcere gata a deschide coloanele ziarului nostru, 
discuției asupra. întrebării, ce o pune autorul, și 
no va părea bine să vedem participând la ea căt 
mai mulți amici ai progresului poporului nostru.

— Red.

nici un cuvânt. Deodată, par’că i-se de
șartă ceva din piept. Sufletul îl îndeamnă 
să plângă, dar mintea, obișnuită să soco
tească împrejurările, îl sfătuia, îi arăta că 
mare lucru nu era doar două care cu grâu. 
Și Moișă se gândi repede la miile de franci 
puse, așa de bine, la adăpost, în lăzile ca
sei- de economie din Roman. Lupta între 
frică și judecată totuși îl obosia, îl durea; 
Glasul unui flăcău îl făcti să tresară.

— E cald de foc, par’ că-i vară, zise 
flăcăul scoțindu-și pălăria și ștergându-se 
po frunte de sudoare...

Moș Simeon îi luă vorba din gură:
— Amarnic de cald !
Apoi îi trecu un gând prin cap, și, cu 

înțeles la băotani, zise crâșmarului:
— Ii cald, jupâne; ești o apă. la scoa

teți surtucul de pe dumneata, că n'ai să 
mai poți merge.

Crâșmarul își strânse, repede, fără 
să vree, haina la piept; dar Moș Simeon 
nu-i dădu vreme de gândit, se ’ntoarse 
spre flăcăi:

— Ce stați, mă, ajutați jupânului să-și 
scoată surtucul.

Și făcîi din ochiu.
Atunci crâșmarul se lăsă să-l des- 

brace. Moșneagul lua haina și o puse pe 
umăr; ora grea, în buzunar sunau banii. 
Moșneagul râdea într’ânsul, se prefăcea că 
nu'vede pe Moișă, și numai cu coada ochiu
lui trăgea din când în când spre dânsul.

vedea și de a judeca lucrurile. De câteori 
nu ni se întâmplă să ne mirăm, cum zia
rul >nostru« nimerește cuiul în cap, cum 
zice tocmai ce-am fi zis și noi, cum spune 
lămurit aceea ce înțr’o formă mai puțin 
deslușită am simțit și noi în cazul dat, în 

’ situația nouă ce s’a ivit.
I De obiceiu suntem de credința, că 
, ziarul s’a inspirat din crezul nostru obștesc, 
i din opinia noastră, a tuturor cetitorilor ei, 
adecă din sentimentul public.

Dar aceasta este o amăgire.
Căci — în. cele mai multe cazuri — 

se ’ntâmplă tocmai contrarul.
Nu opinia cetitorilor a îndrumat con

deiul ziaristului, nu pulzul publicului a fost 
pipăit de ziar — Doamne, care ziar mai 
are timp să pipăe pulzul publicului și să 
aștepte cu judecata sa, când chestia momen
tană trebue aprețiată momentan — nu !

Ci tocmai dimpotrivă.
Ziarul nostru — ori care ar fi —, în

deletnicit a judeca lucrurile după sistemul 
său propriu de-a vedea și de a judeca — 
sistem, care prin lectura zilnică, s’a su
gerat și lumei cetitorilor săi, — a jude
cat de obiceiu în mod spontan situația, Șj 
noi cetitorii ne însușim judecata lui.

Așa dar nu opinia generală s’a cri
stalizat și concretizat în ziar, ci opinia con
cretă a ziarului nostru predilect s’a gene
ralizat și în 24 de oare s’a făcut opinie 
publică;

Ori cât s’ar trage la îndoială de că
tră doctrinari acest fapt. — el este și ră
mâne adevărat, — dacă nu pentru toți, — 
la tot cazul pentru imenza majoritate a 
publicului cetitor.

Nu încape îndoială, de altă parte, că 
raportul dintre ziar și public nu este uni
lateral. Un ziar nu poate scrie orice, și to
tuși să-și mulțumească publicul. Căci sunt 
cazuri destule, când abonamente se re- 
voacă, numere se retrimit și veștejeli se 
furnisează ziarului din partea cetitorilor 

, săi proprii. Dovadă, că este o opinie pu- 
' blică, care cu toată sugestia zilnică a pres- 
i sei, nu se lasă călcată, că este o judecată 
la cei din afară, cai'e nu sufere să fie jic
nită sau strâmbată.

Nu ca să neg acest lucru, scriu eu 
aceste rânduri.

Dar voi să scot la iveală faptul, că 
cu cât ziarul »este mai bun«, cum se zice, 

1 adecă cu cât stăm noi publicul cetitor mai 
| mult sub puterea lui de sugestie, — cu 
' atât suntem expuși mai mult la primejdie,

Crâșmarul se uitase dintru ’ntâiu 
speriat, sufletul iar i-se strânsese, apoi îi 
umplu trupul de spaimă, — în buzunar 
avea vre-o două mii de franci. Ce-ar fi 
fost să rămâie fără de ei! Apoi mintea 
iar îl sfătui, și ca și atunci, când înțele
sese că trebuia să se mute, pricepi: și 
acum că trebuia să facă tot ce i-se zice, 
să îndeplinească gustul moșneagului, fără 
nici o altă frică; dacă era vorba să-i iee 
banii, sau să-l bată, apoi o făceau acolo, 
pe loc, când dânsul se închisese în odaie. 
Gândurile aceste ii alungau frica, îi văr- 
sau raze de nădejde în sufletul stâmpărat 
acum. Și când glasul Malcăi îi izbi ure- 
cliia :

— Moișe, ce ți-ai scos haina, ai să 
răcești!

Crâșmarul îi răspunse, apăsat, cu în
țeles :

— Ce? tu nu simți ce cald, ce cald e !
Moș Simeon se legă de ce spusese 

femeia : se ’ntoarse cătră flăcăi:
— Ce tot îi dați că-i cald. Are drep

tate jupâneasa ; mie mi i frig. Iacă zău, te 
pomenești că răcește jupânu, pin pădurea 
Strungă!... Ia îmbracă-te, jupâne.

Și-i întinse surtucul. Dar moș Simeon 
era pornit, pe glume și flind-că văzît pe 
mâna unui băietan o sarică, pe care acesta 
o ducea la târg, să o vândă, bătrânul i-o 
luă, apoi o trânti în spatele crâșmarului:

— Hai, piine-o și pe asta, să nu te 
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de-a fi sau de a ne face un mediu exce
lent de sugestie.

A fi însă un excelent mediu de su
gestie nu însemnează tărie în nici un senz. 
Mediul bun nu are voința sa, mediul bun ' 
nu are tărie și putere de a rezista, mediul 
bun nu știe judeca independent, mediul 
bun este totdeauna o unealtă în mâna 
altuia.

Ziarul bun — lucru paradox — o fi 
luminând mintea cetitorilor, o fi lărgind 
orizontul lor do cunoștințe — dar Ie trân
dăvește judecata, le slăbește voința și in
dependența de gândire, le stânginește ini
țiativa și putința de a se pronunța și ei 
în chestiile publice dela ordinea zilei.

N’o fi lucrul tocmai așa de grav, — 
eum îl prezint eu, — poate, — (un răută
cios ar putea zice, nu, pentrucă noi nu am 
ajuns încă să avem, spre norocirea noastră l 
un ziar-ideal așa de »bun«, încât să ne 
fi pus creerii tuturor Ia dosar) — dar că 
este adevăr în cele zise, — nu încape 
îndoială.

Ei bine, cu cât e mai bun un ziar, 
eu atât va trebui să stărue, ca să nu as- 
fixeze judecata, voința și independența de 
gândire a cetitorilor săi. Un ziar bun e 
un stâlp al societății, al neamului, al 
țării. Iar cei fără judecată proprie, cei 
fără voință și cei cari nu știu să cugete 
singuri — sunt primejdia societății, a nea
mului și a țării...

De acoea, repet, ziarul bun va lupta 
contra asfixiei și anestesiei intelectuale a 
publicului mare. Ziarul bun nu se va mul
țumi cu rolul unui foc artificial, care a- 
runcă în toate direcțiile schinteile sale ca 
să satisfacă interesul momentan al publi
cului său oțios. — Ziarul bun, — cel ajuns 
să fie bun, — va. trebui să țină ’ndelete 
câte un amnar, cu care să mai lovească 
în cremenoa, care este publicul cetitor, — 
pentru ca să sară și do aci schintei do lu
mină, cari trezesc, învioșează, dau în
demnuri de gândire, de judecată și do 
muncă intelectuală.

Da. — D-le Redactor t
Un amnar bun, pentru septuagenara 

»Gazetă«, — se impune.
Nu ou l’ara inventat, — ziarele mari 

și bune alo altora îl practică de mult. Și 
e o plăcere să vezi ce snopi de schintei 
scot din cremenea intelectuală a publi
cului.

O fi amnarul cum o fi. dar cremenea 
e superioară. Nu are de a face. Se va face 
și la noi. Azi o schinteie, mâne două, poi- 
mâno nouă. Și la anul va veni și snopul !.,.

*
* V-

Să angajăm dar la munca intectuală 
a publicisticei și massele, cari gândesc și 
judecă-, ale cetitorilor noștri.

Vă propun deci, să urmați pilda fru
moasă a multor ziare mari și aleso străine, 
cari deschid coloanele lor, pentru ca ce
titorii, adecă publicul mare însuși să con- 
tribue ca să se deslușească și să se dis- 
eute câte o chestie, ce ne intoresează pe 
mul ți sau pe toți.

Deschideți o coloană a ziarului D-V. 
pentru aceste discuții.

Chestii de discutat avem multe și 
sper că se vor găsi și mulți, cari să-și 
spună cuvântul lor.

Drept început vă propun chestianea: 
betejești; să-ți fie cald... să nu-mi găsesc I 
beleaua cu cumnatu ’mnotale... Dă, oin 
sunt, mi-i grijă și mic.. Flăcăii nu mai 
puteau do râs, se stăpâneau, și-i durea j 
mijlocul, tușiau și-l mâncau pe moșneag j 
cu ochii, de drag ce le erau.

De sus razele soarelui cădeau ca în 
toiul verei, într’adins par’că. Nici o adiere 
de vânt, nimic ; în depărtări se zăriau pâl
curi do oameni, ce se strecurau în lungul 
drumurilor din țară. Un băetan privi bine 
și spuse:

— Ian’ uitați-vă, ceia trebuie să hie 
oamenii din Miclăușăni. Se due spre Roman.

Și altul, spuse, aproape de urochia 
lui Moișă:

— Păi ce crezi; pe lancu Bacalu, l’o 
stâlcit în bătăi.

Crâșmarul auzia, tăcea, supus, și mer
gea înainte. Se topea de căldură, se ’n- 
roșia, și de sub căciulă îi picura sudoarea. 
Sarica îi ardea spatele. Și mergeau înainte 
în nămiaza aceasta fierbinte.

— Ce mai veste, moșule*? — făcu un 
copilandru, ce nici nu-i mijise {mustața, și 
care se luase și cl, așa. după ceilalți’, de 
dragul lucrului.

— Aici erai, ghiavole? — îl întreba 
moș Simoon. Apoi se opri deodată și se 
uita îngrijat la Moișă :

— Da ce șchiopătezi jupâne? Te-o 
strânge ciubota, că ce crezi, drum am fă
cut. nu glumă, la doscalță-te 1

Care ar fi chipul și mijlocul, 
pentru ca atât foile noastre cât și 
cărticelele noastre menite pentru poporul 
dela țară să pătrundă sistematic și 
temeinic în toate satele românești și 
să ajungă cu înlesnire la mâna celor 
ce au putința de ale ceti?

Publicați întrebarea în 2—3 numeri 
ai »Gazetei« și fixați un termin pentru 
întrarea răspunsurilor. D-voastră nu per- 
deți nimic, — iar cauza poate să câștige 
foarte mult.

Felicitându-Vă din inimă la jubileul 
D-V. singur în felul său în toată presa 
românească,

semnez al D-V. devotat
Sorcovă.

Atacul contra moștenitorului tronului.
Alaltăeri s’a ținut o conferență a par

tidului independist dietal cu scopul ca să 
se sfătuiască în cestiunea revizuirei regu
lamentului camerei.

înainte de a trece la ordinoa zilei a 
luat cuvântul dep. Otto Hoffmann și a 
atras atențiunea partidului asupra unui 
articol apărut înainte cu două săptămâni 
în „Magyar Ne.mset«, subscris do G. Ugjron, 
în care articol, după părerea vorbitorului, 
este ofenzată persoana moștenitorului tro
nului Francisc Ferdinand, și dorește, ca 
partidul să ia poziție în această afacere.

Gabriel Ugron, care a fost de față, 
declară, că el ca maghiar ecu venerațiune 
cătră regele încoronat. Oricino altul, care 
nu e încoronat și pentru a cărui fapt nu 
are să răspundă, stă sub controlul publi
cității. Ca colaborator al pressei se crede 
îndreptățit, de a-și desfășura părerile în 
public. O tendință îndreptată contra archl- 
ducelui Francisc Ferdinand poate să-i im
pute articolului său din »M. Ncmzet« nu
mai acela, care aduce în legătură cu el 
numele archiducelui.

In acest articol numele Francisc Fer
dinand n’a fost pomenit. In lealitatea sa 
față cu regele ungar și în credința sa față 
cu casa domnitoare nu va lăsa să fie sgu- 
duit, totuși și aceste sentimente au limi
tele lor, cari sunt a se respecta.

Fr. Kossuth spune, că partidul inde- 
pondist fiind partid constituțional, membrii 
lui sunt datori cu credință față de regele 
maghiar constituțional. Moștenitorul tro
nului stă departe de luptele politice Nici 
un membru al partidului nu poate dori 
a-1 trage în acesto lupte. Nimeni n’are 
motiv, nici drept a se îndoi în faptul, că 
moștenitorul, când va sosi timpul legal, 
se va încorona, va depune jurământul în
coronării și-l va și ținea, și la rândul său 
națiunea maghiară îi va fi credincioasă, 
ca față do regele maghiar constituțional. 
Nici G. Ugron n’a voit să prevadă con
trarul și nici Hoffmann n’a avut intențiunea 
de a trage la îndoială sentimentele consti
tuționale ale lui Ugron.

După acestea s’a trecut la ordinea 
zilei: , cestiunea revizuirei regulamentului 
camerei.

Un interview cu mistral de râzboifi 
31 României. Directorul ziarului »Bukares- 
ter Tagoblatt« a avut o interesantă con
vorbire cu d-1 general Averescu, ministru

Crâșmarul nici nu-i dete vremea să 
sfârșască și, clin mers, își trase ghetele, 
sărind într’un picior, ca să nu întârzie.

Și când Maica îl întrebă, îngrijată: 
—- Ce faci, tu, Moișe?
El îi răspunde repede:
— M’o bătut ghiata, Maică, la picior. 

Taci acolo, nu-i nimică. 1
Un sgrunțur îl lovi la picior, șchio

păta. Atunci moș Simeon îl întrebă :
—• Ce. jupâne, par’că te-ai pălit?
Moișă îl încredință:
— Nu, bade,., mi-s’o părut numai că 

rn’arn înghimpat.
Fiăcăii se uitau din urmă cum țopăe 

crâșmarul, ferindu-se de sgrunțuri. Unul 
șopti :

— Ursu nu joacă de voie ;
Și moș Simeon răspunse încet:
— Mă, și tumba se dă, de cumva 

i-om zice.
Pe marginea drumului se ridică dă

râmăturile unui han. Păreții erau aproape 
surpați ; de unul rămăsese atârnată, în
tr’un cui, o fustă; câteva găini ciuguliau 
printre bolovanii împrăștiați pe de lături, 
și-un câine lățos se ridică dintr’un colț și 
începi’i să latre furios.

Moș Simeon spuse :
— Jupâne Moișă, ia uită-te ce a ră

mas din hanul lui Bercu Pârjoală.

! de răsboiîî, reîntors de curând din strei-! 
i nătate. D-1 general Averescu a făcut între | 
altele următoarele declarații : »Era foarte ' 
natural, ca profitând de șederea mea în 
Viena, să simt nevoia de a cunoaște pe . 
șeful armatei austriaco și de a solicita ' 
onoarea să fiu prezentat împăratului Fran
cisc Iosif. împăratul m’a primit într’un 
mod foarte afabil, s’a interesat de sănăta
tea regelui si a reginei și a adus multe 
laude armatei române, care în cele mai 
grele împrejurări și-a îndeplinit datorias.

Cu privire la zvonurile răspândite 
prin pressă despre cesionarea arsenalului 
armatei române atelierului Krupp, minis
trul Averescu s’a exprimat în modul ur
mător:

— »Intențiunea de a cesiona arse
nalul armatei se agită de mult și a fost 
discutată de mulți din predecesorii mei. 
Nici un ministru de războiri, care de si
gur cunoaște interesele armatei, nu și-ar 
da consimțământul pentru această cesiune, 
dacă nu ar fi încredințat că o asemenea 
măsură e și necesară și folositoaro. Dacă 
tratativele vor duco la un resultat favo
rabil, nu numai că interesele armatei nu 
vor fi păgubite, ci din contră ele vor fi 
servite, căci atunci se va putea fabrica în 
țară materialul, care actualmente trebue 
adus de afară... Si cino garantează că în 
caz de războiri vom putea aduee din afară 
materialul de războită?

Din Lugoș.
Canonicul Djtiîlmșanit — preot de 50 ani.

Capitlu 1 catedralei din Lugoș, a a- 
vat o rară sărbătoare. Vrednicul iui 
membru M, Sa dl Beniamin Densu- 
șian canonic, în luna trecută a îm
plinit 50 de aui de când este sfințit 
de preot. Din aceBt incident mult me
ritatul muncitor în via Domnului s’a 
făcut părtaș de uu mic dar de dra
goste plină, serbare jubilară, care a 
decurs fără, sgomot, în liniște, con- 
glăsuind eu munca fără preget, ce-a 
arătat’o și desvoltat’o și jubilantul în 
decursul vremii lungi, de când slu
jește Ia altarul Domnului.

Jubileul s’a început cu serviciul 
divin din catedrală, la care a pon
tificat jubilantul și a cântat corul ca
tedralei.

După terminarea sf liturgii mem
brii și reprezentanții onoratului capi
tlu, în frunte cu P. S. Sa dl episcop 
I)r. Vas-ile llossa, s’au prezentat la 
locuința jubilantului, prezentându-i do
rințele de bine ale capitlului; imediat 
după dânșii a urmat delegația paro- 
chiei gr. cat condusă de P. On. D. 
George Popocici, protopopul unit al 
Lugoșului, iar după aceia alți cunos- 
cuți și prietini ai celui sărbătorit.

Ar fi cred la loc, ca să schițez 
in liniamente generale, biografia jubi
lantului, care în mod tăcut și nepre
tențios, a des voi tat o activitate vred
nică de remarcat pe terenul bisericesc.

Un flăcău glumi :
— L’o pârjolit rău Costulenii.

’ Crâșmarul se uită, văzu colțul acela 
, afumat al odăii în care fusese soba ce în
călzise. odată, pe prietinul lui; privi Ia 
haina uitată în cui, își aduse aminte de 
petrecerea la care fusese și el, într’o seară, 
aici în casa aceasta din care stăpânii lip
seau, morți, poate, în locul căreia acuma 
par’că flutura moartea, și sufletul i-se 
strânse. De data aceasta își dete seama 
că purta cu dânsul ceva mai scump decât 
ori-c.o, o comoară pe care n’o prețuise

I încă, așa după cum se cuvenea, care făcea 
mai mult decât toate harabalele cu lu
crurile lui, mai mult decât toți banii ee-i 
înfierbântase pielea pieptului lângă care îi 
ascunsose, ceva mai de preț decât orice: 
viața. Și numai atunci își dete seama cât 
de mici îi erau suferințele, ba cât de pu
țin îl năcăjise oamenii aceștia dimprejurul 
lui, care petreceau. Ar fi vrut să-i mai 
puie în spate greutăți, să tragă în locul 
boilor la harabale, să facă ori-ce.

Glasul lui moș Simeon, răsări iarăși 
glumeț:

— Hai jupâne... pune-ți ciuboata.... 
Da eu zic, dă s’o scoți pe cealaltă, să-ți 
răcorești piciorul... Așa... brava jupâne... 
Iacă mai avem o palmă de loc.

Apoi se întoarse spre Tănase :
'. — Ia, zii, fătul tatii, zi o haiducească,
I să-i mai treacă și jupânului aleanul.

Beniamin Densușiamt e fiu de preot 
român, născut în 24 Iulie anul 1829, 
în comuna Densuș, lângă Hațeg; studii!® 
gimnaziale, filozofice și teologice și le-a 
făcut în Blaj, pe cari terminându-le la a- 
nul 1854, a: fost ordinat de lector și tri
mes ca profesor la cursul preparandia^ 
înființat atunci în Hațog.

La anul 1857 a fost sfințit preot co
libe și trimes ca capelan la Lugoș, iaa? 
mai apoi ca preot în Liget și Jebel, do 
unde a fost numit paroch și protopop în 
Secărâmb la anul 1860.

De aici a trecut la anul 1875 ca pa
roch și vicar la Hațeg, în țara sa, unde a- 
stat până în 1884 când a fost numit ca
nonic prebendat.

In scurtă vreme, urcă toate treptolo 
canonice, până ce 1901 ajunge în canonic 
lector.

In zilelo de reșmiriță din 1848, din 
cauza însuflețirei lui pentru idealul Româ
nilor din acele vremuri, a fost urmărit și 
prins și chiar judecat la moarte, dar mai 
pe urină grațiat în urma intervenirei unui 
bun cunoscut și prietiu al său.

Ca paroch în Secărâmb în anul 1865 
a pus la cale înființarea cassei bisericeștii- 
ajunsă azi la o frumoasă avere, iar ca pro
topop în acela? an a mijlocit pentru biso- 
ricele districtului, partea cuvenită uniților 
din împrumutul de stat din 1854.

Pe vremea regulării dreptului de 
cârciumărit a stăruit de au căpătat acei 
drept 9 parochii, făcând astfel din venitul 
acestora posibilă înființarea fondului pro- 
topopesc al Babolnei, ajuns uzi la un ca
pital însemnat.

In calita’ea sa de vicar al Hațegului 
a muncit mult pentru regularea afacerilor 
școlastice și a luat din nou invontar des
pre averile bisericești și scolastice din vi
cariat — lucru de altfel foarte de dorit șî. 
în alte vicariate și protopopiate.

Azi încă îl vedem aproape în fiecare 
Duminecă și serbătoare servind in biserică 
pe lângă toată etatea sa înaintată de 78 
de ani.

Să-l țină D-zeu încă mulți ani!
C.

Dlui canonic Densușianu, care a 
fost întotdeauna un călduros sprijini-.^: 
tor al pressei noastre românești, șî 
care se numără între cei inai vechi 
abonați ai foaiei noastre, îi adresăm 
și noi din parte-ne urări fierbinți de 
sănătate, rnulțăinire și Viață înde
lungată!

Viața«la București,
11 Ianuarie 1908.

Avem pentru fiecare au o activitate 
și roade distincte, cari contribuesc să dea 
celor 365 zile trecute o aureolă de gloria 
sau un timbru de rușine, după cum va fi fost 
și anul ? 1... Sforțările ce se fac de un po
por într’un an tind adecă fără legătură 
cu anii ce preced să grupeze într’un mă- 
nunchiu totul spre a forma o cunună?...

Așa credem ; sau cel puțin așa ni se 
pare. Și trec vremile peste noi, sau poate 
noi prin ele.

Și glasul flăcăului se împrăștiâ deo
dată, vioi, și mlădios.

Când ajunseră în marginea Tîrgului, 
crâșmarulul nu-i venea să crează, că cele 
câteva pete albe îb casele, pe care le mai 
văzuse cu toate astea și altădată. Hanul 
cumnatului era în margine de tot. O luară 
la stânga, și intrară în ograda lui. Cum
natul nu era acasă, dar flăcăii so apucară 
repede să descarce.

Crâșmarul lepădă sarica, simțea o 
bucurie mare, o mulțumire cum n’avusese 
încă. Se pipăi, ca și cum vroi să se în
credințeze că-i întreg. Mâna îl atinse bu
zunarul care suna și-i aduse aminte de 
bani, și deodată par’că-1 cuprinse nebunia, 
se repezi la Maica, o luă în brațe și-o să
rută, o înăduși de sărutări îngânând :

— Maică, Maică, noi am ajuns, am 
ajuns cu bine... noi no-am mutat Maică t

Ii venea sâ joace, să sară să sărute 
pe moș Simeon, să strângă în brațe pe 
flăcăi, și să sărute boii pe boturile lor 
umede.

Apoi se duse repede, căută printre 
lucruri, luă o sticlă mare cu rachiu, spuse 
Malcăi să aducă și-o ulcică, și veni iarăși, 
zicând nevestei:

— Ține Maică să cinstim pe dum
nealor.

I — Buun ! răspunse bătrânul.
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Cu sărbătorita Nașterii Domnului, cu 
Anul nou și chiar eu Bobotează s’au în- 
-cheiat și înmormântat și poate chiar a 
trecut în Istorie un an și bun și rău. Bun 
pentru cei ce au folosit timpul muncind 
spro binele lor și al semenilor, rău pentru 
cei cari au trăit numai și au așteptat 
trecerea timpului de care acum le pare rău.

A fost an bun, de frumoase lupte și, 
în deosebi, de mai multe suferințe, anul 
acesta pentru Românii din Ardeal și din 
Țara Ungurească; an de îmbărbătare de 
lupte și de speranțe — și de multe-ori nu 
în biruințe imediate ce văd roadele luptei 
unui popor, ci în îndărătnicia cu care ră
mâne în rândul luptătorilor....

Și înaintea biruințelor mari și mici 
virtute o doresc eu neamului meu, 
fără ea biruință nu se poate.
...A fost an întunecat, an de luptă de 
dar și un an de deșteptare, de spe-

astă 
căci

lui din 
al său. 
lui Ca

a.
j'alo, dar și un an de deșteptare, de spe
ranță și lumină pentru poporul sătesc din 
România, acest an roșu, de rcvoito și re- 

■yresiiini.
Și cu cât va trece mai mult vremea, 

cu cât se vor scurge mai multe primăveri, 
eu atât mai mult ne vom deprinde să cre
dem că așa a trebuit să fie. Nici odată cel 
mulțumit sau cel rău nu crede suferinței 
tale, dacă nu-i spui, iar țărănimea și-a spus 
cuvântul, nefericita, așa cum s’a priceput. 
Și din acele sbuciumări s’au ivit apoi și 
isvorăsc tot mai mântuitoare speranțe 
entru fii cei multi ai țării și pentru tară.

•
Fiecaro dintre proiectele de legi, îna

inte de a trece prin camere, trebue să-și 
găsească dușmanii.

Legea învoielilor agricole și a izlazu
rile și-au găsit vrășmași în rândul pro
prietarilor, cari în urmă tot au cedat, prin 
concesiunile ce 11 s’au făcut în dauna legii, 
întru câtva, sau din alte pricini mici, dar 
numeroase.

Aceeași cinste a avut’o legea judecă
toriilor de pace, care și-a avut garda de 
onoare în trecerea ei prin Camere în opo
ziția advocaților în parlament și în afară. 
Și cum legea încă nu e promulgată, lupta 
apărătorilor n’a încetat, în speranța de a 
mai putea aduce legei oare-cari modificări 
înainte de promulgare. Și ea se urmează 
în provincie aderând dinainte la greva, pe 
care congresul ce se va deschide la 12 
Ianuarie, în București, va urma s’o decidă. 
In unele orașe din provincie, cum e, spre 
pildă Iașii, advocații au fost contra gre
vei, care nu o potrivită cu demnitatea »apă- 
rătorilor« și mai cu seamă cu rostul lor 
de »auxiliari« ai justiției. La Giurgiu cu 
toate acestea greva urmează înainte...,

Și fiindcă fuse vorba de grevă, trebue 
să amintim că mai face cineva... adecă nu 
grevă — opoziție. Adecă întruniri, memorii, 
protestări, discursuri, mă rog cum să în
tâmplă în ori-ce opoziție.

Și ca să se cunoască că e vorba de 
greva comercianților de beuturi spirtoase, 
seria întrunirilor s’au reînceput (căci au 
mai' fost!) la »Caru cu bere«.

Acolo se simt ca la ei aeasă și se 
pot pune din toată inima pe.... protestare, 

crede că legea va trece, căci 
cele mai bune și mai folo- 

Dar se 
e una din 
sitoare.

Pentru
«

literatura românească trebue 
să se însemneze aici pierderea lui Ranetti

chi-

cti 
să-

Și băură toți, pe rând; atunci moș 
Simeon adăogă:

— Decât acu se cuvine să-ți șl plă
tim rachiul ista, că ne-ai cinstit odată 
când am plecat.

C'râșmarul nu voi să primească :
— Vai de mine, bade se poate!
— Se poate I adăugă Maica.
Dar moș Simeon băgă mâna în

mir, scoase punga o deșertă în palmă și 
numără, apoi zise:

— Lasă, n’aveți grijă, că de-un ra
chiu ne-ațl mai lăsat dumneavoastră în 
buzunar ; câțiva gologani tot s’o găsi. Iacă, 
na-ți madamă.

-Și dădu banii Maicii, apoi se ’nchină 
și zise:

— Acu noi ne ducem. V’am pus 
ghine în Tîrgu-Frumos I Mai rămâi 
nătos mneatale și balabusta.

Flăcăii scuturară și ei din cap:
— Cu ghine!
Și dădură să plece; dar moș Simeon 

se opri deodată, se’ntoarse, și învftrtindu-și 
pălăria, smerit zise crâșmarului cu glasul 
prefăcut, și trăgând vulpește cu coada 
ochiului la flăcăi :

— De cumva ăi vrea să te mai muți 
aiurea, jupâne, trimite-ne vorbă, că venim 
tot noi, cu dragă inimă, să te ducem.

(„Convorbiri11.) 'Em. Gârlgitnu.

Roman, scriitor de origină Evreu, dar ta- i RegglS Șv81iÎ8i GUSÎSV V, care a a- 
lent de seamă în generația care a fost. A juns la domnire după moartea bătrânului 
fost răpus de anghină pectorală la vârsta , " 
de numai 55 de ani. iI

A scris puțin, dar valoarea scrisului 
său, este destuLde înaltă ca să compenseze 
cantitatea.

Reușit a fost poemul »Radu« scris în 
tinerețe, dar opera care l’a pus în rândul 
scriitorilor cu maturitate artistică, e drama 
tManasse* scrisă prin 1900, dar apreciată 
mai mult și jucată mai de multe-ori chiar 
la Teatrul Național din București prin 
anul 1906.

Au fost mișcătoare cuvintele 
urmă, spuse celui mai mare băiat

Defunctul era bun pretin al 
ragiale.

ȘTIRILE ZILEI

Rege Oscar II, este omul veacului. Aceasta 
o dovedește hotărârea ce a luat-o de-a nu 
se încorona cu pompă mare. El consideră 
ceremonia încoronării, pe care de-altfei 
nu-o prescrie nici o lege, ca superfluă șl 
puțin potrivită cu spiritul modern. Chel- 
tuelile considerabile ale unei astfel de ce
remonii, i se par cu totul inutile. Regele 
a declarat însuși, că la dorința Iui perso
nală se studiază acuma cum s’ar putea 
simplifica ceremoniile premergătoare înco
ronării. S’a mai zis, că nu dorește nimic 
mai mult în ceea ce privește persoana sa, 
decât de-a purta o viață simplă si puțin 
costisitoare, dar că acesta e un principiu, 
pe care "e imposibil a-1 aplica complect. 
Șefii statelor au de fapt un rol reprezen
tativ și n’ar fi nici în avantagiul poporului 
nici în al tării, ca regele să negl'go acest 
rol în ceremoniile oficiale, în datinile și o- 
biceiurilo stabilite. Aceasta atitudine mo
destă a Suveranului a făcut cea mai bună 
impresie în Șvedia, unde Gustav V, pe când 
era încă principe regal, a avut să lupte în 
contra roputațiunei de sportsmann, ce i 
s’a făcut.

- 12 Ianuarie v.

t Georgia TelSSGU. Din Lugoș ne vino 
trista veste despre încetarea din viață, a 
canonicului Georgiu Telescu. Din incidentul 
acesta trist capitulul catedral gr. cat., din 
Lugoj a lansat următorul anunț funebral:

Capitulul bisericei gr. cat. din Lugoj 
eu adâncă întristare face cunoscut cumcă 
Reverendissimul domn Georgiu Telescu, 
canonic prebendat al bisericei catedrale din 
Lugoj, examinator prosinodal, asesor al 
sfântului Scaun consistorial, etc., după un 
morb scurt, dar greu, provăzut cu sfintele 
sacramente, a reposat în Domnul, în 22 
Ianuarie, 1908, la 10 ore seara, în anul 68 
al etății și 3 al canoniciei sale.

Osemintele pământești se vor înmor
mânta în cimitirul comun din loc în 24 1. 
c., la 2 ore p. m., iar sf. Liturgie pentru 
sufletul adormitului se va ținea în biserica 
Catedrală, Sâmbătă în 25 Ianuarie a. c. 
Lugoj, 23 Ianuarie st. n., 1907.

Fie-i țărâna ușoară și memoria e- 
lernă !

Pasiunile asupra datoriilor îutabnlato 
p8 BS86 Ori HlOȘil. Cei ce plătesc interese 
pentru datorii, sau rente Intabulate pe 
case și pământuri, dobândesc un scăză- 
mânt al dării supJementare, adecă al arun- 
cului după darea do casă și pământ, dacă 
fac în timpul prescris de lege tasiunile lor 
asupra acestor datorii Intabulate. Fasiu- 
nita se pot face până la 31 Ianuarie st. n. 
1908 pe blanchete, ce se căpătă la toate 
primăriile (antistiile) comunale și se pot 
preda în decursul orelor de oficiu prevă
zute cu datele și cu subscrierea necesară. 
La cas de boală sau ivindu-se altă pie- 
decă, din pricina căreia cineva n’a putut 
preda Ia timp fasiunea sa, celui împiedecat 
îi stă în drept a face o cerere de justifi
care, arătând căușele, pentru cari a fost 
împedecat și înaintând fasiunea datoriilor 
sale pe imobile pană la 15 Februarie n c. 
tot la primăriile comunale și la percepto- 
ratele orășenești. Cel ce n’a înaintat fa
siunea sa până la 31 Ianuarie n. sau n’a 
justificat întârzierea, ei până la 15 Fe
bruarie st. n. 1908, pierde avantagiul ce 
i-1 dă legea pe acest an, adecă nu i-se 
mai scade nimic din arunc pe case și 
moșii.

o volnlcie nemalpoaianită au săvârșit 
în ziua Sf. Boboteze opt geandarmi în 
frunte cu solgăbirăul Farago Istvan, cu o- 
caziunea alegerei de primar îu comuna 
Covăsinț (Bănat). Preotul local Cure, care 
a cerut solgăbirăului să pună în lista can- 
didaților și pe doritul poporului, a fost a- 
restat în mod volnic de cătră gendarmi, 
apoi insultat, bătut și pus în lanțuri ca cel 
meii ordinar criminal. In lanțuri a fost dus 
la Șiria, unde a petrecut noaptea în arest 
între bătăile și ‘insultele gendarmilor. A 
doua zi a fost ascultat de judele de in
strucție pe motiv, că s’ar fi »împotrivit 
contra autorităților# — apoi a fost pus pe 
picior liber. Acest caz de extremă bestia
litate — suntem convinși — că va fi adus 
în dietă de cătră deputății naționaliști.

Reuniunea femeilor române din Brașov 
mulțumește și pe această cale tuturor do
natorilor, cari au trimis gratuit cărți lite
rare pentru înființarea unei biblioteci în 
Internatul do fetițe, ce-1 întreține Reuniu
nea și anume : »Asociațiunei« pentru 37 vo
lume, D-lui Romul Sabadeanu, corn, pentru 
95 volume, D-lui Virgil Oniț, direct, gimn. 
pentru 10 volume și D-lui Nic.B. Petrescu, 
directoi’ de bancă pentru 8 volume. Maria 
B. Baiidescu, prezidentă.

Necrolog. Corpul învățătoresc dela 
școala capitală ortodoxă româna din Lugoj 
ne anunță moartea valorosului învățător 
i. p. Vasile Nicolescu. în etate de 75 ani. 
după o activitate laborioasă de 45 ani pe 
terenul luminării poporului și a pensionării i nerile și părțile fundamentale) și cum la 
sale de 13 ani. I ce)e 12 însoțiri depunerile dau suma con-

Balul (lin Predeal. In soara zilei de 19 
Ianuarie v., 190^, se va da »un splendid 
bal« al funcționarilor publici în Predeal 
(România), în marele salon al hotelului 
»Joița«, care va fi decorat a ala giorno. Ru
găm pe onor. Public a ne onora cu pre
zența d-lor, unde va fi foarte bine distras 
de neuitatul artist din Ploești. Comitelui.

Socialiștii din Brașov au convocat pe 
ziua de Duminecă 13 lan. v. ora 2 jumă
tate după amiazi o întrunire în berăria o- 
rașului. La ordinea zilei este pusă chesti
unea reformei electorale.

De vânzare un vulcan. Cine vrea să 
cumpere un vulcan ? Este unul de vânzare. 
Și ce fel de vulcan! Cel mai mare și mai 
celebru dintre munții vulcani ai Mexicului, 
numit Popocatepelt. Un sindicat american 
a fost cumpărat acest munte înainte cu 
câțiva ani pentru a exploata isvoarele lui 
de pucioasă. Întreprinderea a falimentat. 
Guvernul mexican oferă acum din nou ex
ploatarea isvoarelor sulfuroase, situate la 
o înălțime de 500 urme peste nivelul mă
rii, și conținând 148 milioane tone pucioasă. 
Avis amatorilor !

Muzica orașului va cânta mâine în 
otelul »Europa«. Începutul la orele 8 soara. 
Intrarea 60 b. In program este luată și 
piesa > Amintiri de peste Olt« de Elinescu- 
Krause.

AVÎS. Mâine va fi deschisă în oraș 
numai farmacia d-lui V. Roth, de sub ca
nina română

întrebuințare multilateral^. Nu?î o dof- 
torie de casă nu este așa de multe-oi'I în
trebuințată ea spirtul și sarea Im M o 1 1 
(Franzbrantvein). Prin fricțiuni alină du
rerile la reumatism de membre. întărește 

i ca adaos la băi are bun efect. 
Sticla 1 cor. ‘ 0. Se trimite zilnic curam- 
bursă poștală de farmacistul A. Moli c. și 
r. liferant de curte. Vtana, Tuchlauben 9. 
Iii depositele din provincie să se ceară 
espres preparatul iui Moli cu marca de 
scul și subscriere. — (6)

nervii 7

Reuniunea română agricolă din
(A 19-a adunare generală.) 

(F i n e.)
In comuna Poplaca s’a făcut 

pomilor altoiți (meri pătuli),

Odihnească în pace!

Sibiin.

planta- 
dăruițirea

membrilor de acolo; la plantare, pe lângă 
obștea de acolo, au luat parte trimiși din 
5 alte comune.

In comuna Bradu la adunarea, gene
rală a 18-a, s’a tractat despre stupărit, 
despre cultura pomilor și despre însoțirile 
sătești.

In mai multe zeci de comune s’au 
împărțit pomi pădureți, în total 15'800. 
Aproape toate comunele din cercul Sibiiu 

l și Săliște au procurat cu preț redus altoi 
(meri) din cei 8000 puși de Reuniune în 
vânzare. Membrilor din 32 comune li s’au 
dăruit sămințe de nutrețuri măiestrite din 
cei 143 kgr. semințe de trifoi», napi și 
luțernă, procurați (ta Reuniune cu cor. 
190'77. Numeroși proprietari cu locuința, 
afară de comitat, au procurat cu mijloci
rea Reuniune), semințe de zarzavaturi, nu
trețuri măiestrite etc.

S’a lăudat hărnicia cârmacilor tovă
rășiilor agricole din Apoldul-rom.și Roșia- 
săs. și s’a stăruit asupra importanței în
soțirilor de credit sătești sistem »Raiffei- 

1 sen#, arătându-se cum unele din însoțiri 
' lucrează numai cu banii proprii (cu depu-

siderabilă de cor. 179.079.88.

a

S’au arătat lucrările făcute la școala, 
practică de economie din Săliște; s’a dat 
samă de colecția din industria de casă 
(albumurile artistice do cusături și țesă
turi ale Reuniunei; colecția de vechituri, 
de brodării și țesături nouă; răsboaie șl 
cele 18 păpuși costumate) etc. etc.

Raportul general s’a luat la cuno
ștință și comitetului i-s’a votat'mulțămitfi 
pentru hărnicie și după cenzurarea soco
telilor, s’a dat comitetului absolutoriii.

Locul vacant din comitet s’a întregit 
prin alegerea dlui Aurel Coșciuc. S’a ex
primat condolențe pentru membrii răpo
sați și s’a votat mulțămite instit. » Albina# 
și celorlalți binefăcători ai Reuniunei.

După acesta membrul din comitet, dl 
N. Iosif, a ținut o interesantă prelegere 
despre cultura rațională a viilor și la boa- - 
lele Ioi'«.

Drept continuare a discursului dlui 
Iosif, a urmat vorbirea instructivă a dlui 
Aurel Coșciuc, caro, începând cu culesul 
viilor, a trecut la tescuit, la îngrijirea vi
nului, la ținerea în bună rânduială a piv
nițelor, a vaselor la morburile vinului 
etc. etc.

La apelul secretarului câțiva fruntași 
din Câlnic s’au înscris în șirul membrilor 
Reuniunei, iar între cei prezenți s’au îm
părțit un număr mare de cărți economice 
din editura Reuniunei. Terminându-so adu
narea, dl Simu mulțămește tuturor pentru 
binevoitoarea conlucrare și dorind, ca să
mânța. aruncată astăzi, să producă roadele 
dorite, declară adunarea generală încheiată.

La ora 3 și % d. a. ajunși la masa 
bogată a învățătorului pens. G. Rahovean, 
ne-am ocupat tot de afaceri de interes ge
neral și am aflat cu multă părere de răn,. 
că dacă afacerile românești din această co
mună bogată și mixtă nu merg după eum. 
ar trebui, cauza e indolența parohului 
stru de acolo de o parte, iar de alta 
înțelegerile dintre fruntașii noștri din Se- 
beșu-săs,, cari se resimt și în cerc.

/—/

ne
ne-

eri

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 25 Ianuarie. In ședința da 

a dietei dep. Nagy Emil și-a motivat 
propunerea privitoare la revizuirea regu
lamentului camerei. In anul 1905, a zis 
Nagy Emil, o minoritate a devenit majo- 
litate, care a luptat pentru ideia națională. 
Puterea sistemului de azi nu-și are rădă
cina în sus ci în popor. Puterea această 
reprezintă idealele națiunei. Ea trebue să 
fie asigurată, că majoritatea această își va> 
putea realiza dorința. In cas contrar pu
terea se prăbușește. Oratorul e convins, 
că disidenții sunt buni patrioți. După in
troducerea votului universal pot să între 
însă în cameră 20 socialiști, cari sunt în. 
stare să împedece activitatea parlamentului. 
Prin urmare revizuirea se impune și deci 
cere ca desbaterea propunerei să fie pusă 
la ordinea zilei.

Majoritatea primește propunerea. Con
tra votează disidenții și naționaliștii. Pre
ședintele anunță că terminul desbaterei se 
va fixa ulterior.

Budapesta, 25 Ianuarie. Camera a 
primit în general și special proiectele 
de recruți.

Budapesta, 25 Ianuarie. Ministru
lui Apponyi i-a succes a face pe de
putății disidenți să nu obstrueze pro
iectele de recruți și revizuirea regu
lamentului. Numai dep. Nagy Gyiîrgy 
a declarat că va combate revizuirea, 
căutându-și soți de principii.

Budapesta, 25 Ianuarie. Desbate
rea proiectului de revizuire a regula
mentului a fost fixată pe ziua de 17 
Februarie. Desbaterea reformei elec
torale a fost amânată pe toamnă.

București, 25 Ianuarie. Cu înce
pere de eri Banca Națională a scăzut 
taxa scontului la 6°/0 și dobânda îm
prumuturilor contra depozite de e- 
fecte la (î’/aVo»

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisee.
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„C ăI i nd a rul
Plugarului

pe anul 1908
S© poate procura dela 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov, 
riB prețul de -8415 bană ( filer!

(plus porto postai de 5 bani).

Anunț de licitație.
în 17 și 18 Februarie 1908 ae vor 

vinde cu licitație obiectele ce sau 
amanetat din 14 Nov. 1906 pănă in
clusive 15 Ianuarie 1907 și anume: 
sub numărul 15433—1906 pănă inclu
sive cu Nr. 671 —1907, al căror 
termin au ©spiral și nu s’au răscum
părat.

Licitația va avea loc in localul 
Casei de zăloage, del a 8 oare pănă 
ia 11 oare a. m și in cas de lipsă 
dela 2 pănă la 4 oare p. m.

Obiectele, cari se vor vinde, sunt: 
tliuvxericiile, Ciasornice de aur și ar
gint și abe scule de aramă, Cioa e, 
Cositor, flanele, haine bărbătești și fe- 
meiesci, Cisme, Ghete și altele

Vânzarea se face în bani gata. 
Răscumpărarea s >u înuirea ama

netelor se poate face numai cu o zi 
înainte de licitație.

în ziua vânzării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre
lungi amanetai ea.

Bras s 6 26 Ianuarie 1908.
[i-3j. Oficiul cassei fie amanetare fiiu Brașov.

„BANCA POPORALĂ" 
institut de credit și economii soc pe acții 

în Als6 Arpăs (Arpașul-inferior.)

AVIS.
„Banca Poporală1*, noul institut 

de credit și economii soc. pe acții 
în Arpașul-inferior. începând cu 1 
Martie 1908 acoardă credite cam
biale, hipotecare și pro obligațiuni 
cu caveoți în condițiuni favorabile 
Primește dppunen păi ă la 1000 co
roane, cu 5°/n — ’iar depuneri mai 
mari și s’abile cu 6°/0 plătindu-și 
daree erarială.

Aipașul inferior, 22 laauar 1808. 
2—2.30. Direcțiunea-

Cereți și se trimite gratis și franco 
Preiscurantul meu cel ■■ i.re pentru cia- 

~ sornice Pr^ci-ion cu prețurile fabricei;
Omega, Billodes, Intact, Schaffhauser. 
Graciosa, ciasornice veritacile Cocos de 
la 7 florini 50 cr. în sus.
JOHANN JORGO
Wien IIS/4 Wennwtfț Kr. ^5. 

Casă de export petru mărfuri d’aur și argint, a- 
telier pentru fabricarea de ciasornico nouă și re
paraturi da tot felul, la un ciasoinie de buzunar 
se pune un rotr,rt cu 40 or., un ciasornic elvețian 
de Nikel-Ankor Rosskopf 2 fl Ciasorniee de argint 
Remontoir dela U fi LO cr. în sus Lanțuri de ar
gint dela 1 fi. în sus. inele cu brilante, ciasornice 
de aur pe tru Domni și Daine Mare asortiment 
de ciasornico de părete dela 5 fl. în sus. Weker 
bune 1 ii 20 cr. Pentru ciasornice ce se cumpără 
sau repareazăse dă garanție reelă. înșelare escliisă.

.BOOT, 5-6.)

Puterea motrice cea mai sigură și perfectă!
Vabrteat «8© rangwS g»rign 
Motoare pentru sorbirea gazelor 

SÂUGGÂS-MOTORE 8

k£

Rogu-Vă, să nu cetiți acest anunț!!!
fără atenție.

FOTOfiRATIE ARTISTICĂ
|lB Muschalek 

Brașov,
27 Strada Porții 27 (lângă Fleischer & Co) 
recomandă fotografiile artistice, ca cadouri potrivite pentru 
sărbăt rile Crăciunului. Deoarece principiul meu este de a li
tera numai cele mai bune lucrări, mă rog să fiu sprijinită cu 

comandele mai din vreme.
Specialități :

Bîattphoto grafii și Tipar-Pygmeat 
foarte plăcute,

neîntrecute în efectul artistic și durabilitate
Fotografii a le mari, precum și picturi îf> Pastel, Aqiarell și Ulei 

executate cu îngrjire.
Ițai?*" B8og fSnfti'. public a hm in vedere exțmsitura 

mea (Witrin» ) ni St a<8a S’^rții JWr. 2X

Cu toată stima

Văduva Karl Muschalek,
27, Strada Porții 27, (lângă Fleischer & Co).

(3107,16-1L

Care este 
cea mai 

curată grăsime ?
0e!a „Tipografia și Librăria14 

A. MUREȘIANU, Brașov 
*•£ pot trocura nrmăt6rele cărți

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

Series3! economice.
Manual complet de agriculturi 

pgfyiMWld, de Dr George Maior, profesor 
de sgiioultură la șc61a superiori de la F’e- 
rPstrfiu și la Seminarul Nifon Metro poli tul 
din Bucuresol. — Cartea cuprinde patru 
volnme:

Vol. I Agrologla, «ăn Agricultura 
generală, 34 cole de tipar cu 217 figuri îd 
text. Carte didactică aprobată de Ou. Mi
nister de Agricultură al României cu deci- 
sia Nr, 2078 din 1897. Costă 5 cordne.

Vol. II. Fitotechnia, sfec cultura 
specială a plantelor, 38 oile de tipar eu 
202 figuri în text. —

Carte prem ată de Academia Româ
nă cu prem ul Naeturel-Herescu în sesiu 
nea d n anul 1889.Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia., său Cultura 
gem-rulă și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lâaăria și lăptăria, 49 cole de 
ripar cu 225 figuri în text. Costă 8 cortine

Vol. IV. Economia Murală, sâu 
org-ș-uisaț unea și administrarea moșiilor 
mari C mici. Costă 8 cortine.

Manual de Agricultură rațională voi 
V. Ippologlas^vt zootechnia specială a 
eail ir de George Maior. Prețul 3 cor. plus 
30 (aul porto.

Manual de Agiicultură rațională voi. 
V'. cuprincjend crescerea, mgrășarea și uti
lizarea Evreilor seu Zootechnia lor spe- 
pia ă de Georde Maior. Plețul 5 cor. plus 
i'O bani porto.

„Cultura si îngrijirea grâului", de I. 
F. Ntgințiu. Prețul 14 b. (plus porto 5 b.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agiicultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărao în țâră săracă". Emiuesou. 
Ptfțul 2 cor. plus 10 b. porto.

Permanent în deposit: Moiors de uSel 
ști ISenz.ira. Lo-omohlle șl Garni

turi de îmblătit.
— Condițiuni favorabile de ntată. • 
B. DENES,,“Să, »W T, 

ILipot-kiirut ®5.
X’xeț cvxxexxt și cLe-vie g-xatis!

(31,1-20).

întrebuințate Ia încăl
zirea cu Antracit, 
Kooks, precum și 

că buni de lemn.

Funcționarea 
cea mai ieftină 

și regulată.

Cea mal sigură 
!!! GARANȚtE!li

Spese de funcționat 
ca 1 —2 bani

Kg- de HP.

Prețurile cerealelor din piața Brașou
Din 24 Ianuarie 1308

llăsura 
seu 

g -eutatea
CalHatcn.. |

Valuta
în

Kor. al.

l H. L. Grâul cel mai frumos. | 22
Grâu mijlociu . . . 21 —
Grâu mai slab . . . 20 —
Grâu amestecat , . 19 —
Secară frumoși, . . 17 —

fl Sficară mijlocia. . . 16 —
Orz frumos .... 9 —

J5 Orz mijlociu. . . . 8 —
Ov&s frumos. . . . 7 - —

j| 0v6s mijlociu . . 6 80
Cucuruz ................... 10 —
Mâlaiu (meiu) . . . 10 —
Mazăre................... 12 —
Liute .............................. 34 —
Fasole........................ 11 —

fl Sfimență de in . . . 20 —

fl Sămânță de cânepă . 12 —
Cartofi. ..... 2 —
Măzăriche................... — —

1 kilâ Carne de vită . . . 1 12
fl Carne de porc . . . 1 20

Carne de berbece. . — 72
109 kil S6il de vită prospăt . 40 —

fl Său de vită topit . 62 —

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei"
s© pot face ori și când p© timp mai 
îndelungat sau lunare.

Se produco din nuci de Cocos uscate, în sta
bilimentul propriu s« tescu-sc,

se lucrează în aparato de tot cur; t>, făiă a veni 
în atingere cu mână do om

Numai sticlo 
c numele

SI! CUI. A
sunt veritab le „8

Regele 
borviz lui 

sărat.

Ne
întrecută 
pentru 

escitar* a

Apa de isvor
1 C V L I A“ 

din Mălnăs.

r e 
imediat 

acreala.

Intreco 
toate apele 
minerale în 

cașuri de ca
tar al gâtle
jului, a o ge
nelor de res
pira ie, plă
mâni, stomac 
intestine, ri
nichi, beșică

l

Cea mal buni 
apă vlndecătârc 
șl reoorltoare.

Contra tusei, răanșelei și catarului are efeet mai bun.

Bomboane Femeie 
ale lui RETHȚ

apetitului
și ușurarea 

flegmei.

kălmân,

DEPOU 
principal 
peDtru

Ungaria:

Bpest, Jâzșef-kornt 37.
----- hon Nr. 59-64

Se capătă în 
toate farmaciile 

Drofluorle 
și prăvăliile de 

delloateae.

a se observă, ca la cumpărare să 
se ceară expresB mbosne Refhy, 
deoarece sunt multe imitații rele

fl Cran'ton SO hani.
Să cumpărăm numai

K^THYPemete Bwmbone!

Veritabile numni decă fie-care cutîă este provadută eu marca de 
... ■ . apărare n lui A. fîftOLL și eu subscrierea sa, -----------------

Prin efectul 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 acrelei la stomac, con- 
stipațiuiiei cronice, suferinței de ficat, ccngestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răsnâudire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2 — Fa -ilieații e se vor 
urmări pe cale judecătorâscă.

MOLllSFranzbranntwein și sare a iui Moli. 
Vei*itabî9 numai ducă fle-care sticlă este provăzute eu murea 
---------------- de scu ire și eu plumbul lui A.

Franzforanntwein-ul și sarea este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (irotat), alint 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răce'ă. - 

Prețul unei cutii originale plimbate cor. 1.90

i;

Săpun de copii a lid.Moll
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metcdul eel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți car. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.80
= Fic-care bucată de săpun, pentru copii este provădută cu marca do apărare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLLWien, I. Tuchlau’ben 9 

c. și reg. lurnisor al curții imperiale.
— Comande diu provincii se efectueză dilnic prin rambursa poștală —

La deposito să se ceră anumit preparatele provgcjute cu iscălitura și marca de apă
rare a lui A. MOL L.

Deposito în Brașov: ia d-nii farmaciști Ferii. Jekelius, Viator Roth și en gros la 
D. Fremias Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


