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6AZETA apare în tkmre u
Aîicnamenîe pentru AnstfHta! 
Pe un an 24 cor., n- Ir*  i

12 oor., po trei 1 țy,! 6 eui'. 
M-rll de Duminecă 4 car. jie *r.  

Pentru România și sirăiiătiuv.
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N-rlI de Dumlneoa fl fr. po an.

8e prenumără la toate ofl- 
oiile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Brasov;
Admlnlstrațlunea, Piața maro 

târgul Inului Nr. 30. ctagiu 
I. Pe un an 20 corflf pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 2i 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât ahona- 
mentele. oh. ci însortiunile 

« p». mâți Vaaiur.e.

Brașov, Miercuri 3 (16) Decemvrie 1908.

Congrua e aci.,..
Așadar contele AppoDyi 

s’a ținut de cuvânt. El a prezentat 
eri camerei ungare proiectul de lege 
prin care se modifică art. de lege 
XIV dela 1898 privitor la întregirea 
venitelor preoțești, stabilându-se con- 
grua și pentru „preoții și preoții a- 
jutători ai bisericei romano-catolice 
de ritul latin, grec și armean.“

Prin proiectul său, care constă 
din opt paragrafi, Apponyi regulează 
așa dar din nou congrua extinzând’o 
nota bene și asupra bisericei ro
mano - catolice. Să fim lămuriți dar 
dela început: Apponyi nu cunoaște 
în Ungaria decât o biserică romano- 
catolică; pentru dânsul nu există bi
serică greco-catolică sau unită cu bi
serica Romei, cu atât mai puțin există 
biserică gr.-cat. română și ruteană. 
Aceste biserici, în ciuda tuturor bule
lor și a decretelor papale, precum 
și în ciuda art. de lege IX din 1868, 
încorporat legilor ungare în vi
goare, nu mai există înaintea minis
trului de culte și instrucțiune publică 
al țărei ungurești; ele sunt privite 
ca părți integrante ale bisericei 
romano-catolice cu diferite rituri. 
Metropolia română autonomă, despre 
care vorbește amintita lege dela 1868, 
nu mai are pentru sfetnicul în ale 
cultelor al Majestății Sale supremului 
patron bisericesc, nici măcar atâta 
importanța ca cea. din urmă sinagogă 
jidovească dintr’o suburbie a Buda
pestei. Nu ne aducem aminte să se 
fi folosit până astăzi vreo dată In [ 
vre-un act oficial terminul de „bise-1 
rică romano-catolică de rit latin, grec | 
etc.“ știm numai că s’a folosit pe ne
drept și în mod ilegal espresiunea de 
„biserică catolică de ritul latin,grec etc.“

Acum însă, cum vedem, Apponyi 
Introduce în mod volnic cu totul 
noue termine, cari nu mai corăspund 
de Joc legilor și așezămintelor pu-I 
biice din țară. Aceasta ne reamintește : 
desele declarații din partea episcopa
tului romano-catolic și ale guvernului 
că congrua stă în strânsă legătură

totuși j

FOILETONUL »GAZ. TRANS.*

„Krampampuli/
de Maria Ebner—Esclienbach.

Spre multe și diferite lucruri are o- 
mul aplicare: uibirea însă, adevărata, ve- 
cinica iubire numai odată o cunoaște, — 
dacă în general o cunoaște. Asta o sus
ține cel puțin jupânul Hopp, pădurarul 
districtului. Câți câni a avut și câți a iu
bit! Plăcut însă într’adevăr și neuitat 
unul singur a existat pentru el —■ Kram- 
pampuli. L’a cumpărat sau mai bine zis 
l’a schimbat în Wischau, la crâșma nu
mită »la Ieu« dela un holtei practicant 
de vânător. Deja la prima vedere a câne
lui, a simțit o atragere cătră el și asta 
nu s’a stâns până la ultimul răsuflet.

Stăpânul frumosului animal ședea 
înaintea primului pahar gol de vinars și 
înjura, pentrucă crâșmarul nu voia să-i 
crediteze al doilea păhar. Se vedea de 
pe față, că-i bețivan. Era mic la statură 
feciorul și tinăr, dar totuși așa de palid, 
ca un lemn putred; avea barbă cam rară 
și părul gălbui. Pe haina de vânătoare, 
probabil rămășița gloriei ultimului său 
post, se vedeau urmele nopții petrecute

cu autonomia catolică și că numai si
multan pot fi rezolvate definitiv a- 

Apponyi ia deja în 
proiectul său de lege pentru congrua 
poziție în ce privește contopirea în 
căldarea autonomiei „a tuturor ri
turilor bisericei romano catolice.“

Să ne întoarcem însă la proiec
tul de lege despre care e vorba. Prin- 
tr’ânsul să estinde, cum am zis, legea 
congruei dela 1898 și asupra preoți- 
mei catolici, numai cu deosebirea că 
pe câtă vreme preoții gr. orieut. și 
protestanți primesc dela stat deplina 
întregire a salariilor lor, preoțimei ca
tolice statul îi dă numai o parte din 
congrua, la care în primul rând con- 
tribue episcopatul catolic din benefi
ciile sale cu cel puțin 700,000, iar 
fondul religionar din Ungaria cu 
1,200,000 coroane pe an. In senzul 
proiectului, se întregește de cătră stat 
venitul preoților după condițiunile sta
bilite în legea dela 1898 la 1800 resp. 
800 coroane anual, iar venitul preo- 

■ ților ajutători la 1000 resp. 800 co
roane în așa mod, că preotului ajută
tor i se socotește întreaga întreținere 
cu 500 coroane. Preoții și preoții aju
tători de „riturile romano-catolice" pot 
fi împărtășiți de aceasta întregire nu
mai în cazul când vlădicii și iondul 
religionar vor contribui anual cu su
mele amintite mai sus.

Dispozițiunile legei dela 1868 
să estind asupra preoților tuturor ri
turilor romano-catolice ca și asupra 
preoților ajutători a tuturor confesiu
nilor recepte. Preoții și preoții-aju- 
tători, cari voesc a dobândi în viitor 
suma mai mare de întregire, trebue 
să dovedească conform art. VI din 
1840 § 8 că știu ungurește. Escep- 
țiuni poate concede în cazuri estra- 
ordinare numai ministrul de culte, 
întregirea salarului dela stat poate 
să i-se detragă preotului și atunci 
dacă el nu își împlinește îndatoriile 
ce i-le impune legea sau ordonanțele 
guvernului. Dacă el a lucrat după o 
ordinațiune a autorităței superioare 
bisericești, aceasta va fi provocată de

ceste eestiuni.

în șanțurile umede ale drumului. Deși 
Hopp nu întră bucuros în societate rea, 
a luat totuși loc lângă holteiu și s’a dat 
în vorbă cu el. A aflat iute că nevoiașul 
își zălogise deja pușca și straița de vână
toare crâșmarului și acum pe aceeaș urmă ar 
fi și cu cânele; dar crâșmarul, această »lo- 
custă murdară*  nici că voia s’audă d’un 
amanet, pe care trebuia să-l nutrească.

.Jupânul Hopp nici n’a amintit la în
ceput, cât de mult ii place cânele, ci a 
comandat o sticlă de vin bun de cerașe, 
de care ținea pe atunci crâșmarul, și tur
na cu stăruință bețivanului. Peste o oară 

I totul era gata. Pădurarul a dat douăspre
zece sticle din beutură, lângă care a fă
cut târgul — iar hoțomanul a dat cânele. 
Ii tremurau mânile, când a legat cureaua 
de gâtul animalului, de par’că nu mai a- 
jungea la capăt. Hopp aștepta cu răbdare, 
și admira în tăcere cânele minunat, deși 
într’o stare așa de mizerabil. Cel mult 
de doi ani a putut fi și la coloare sămăna 
cu stăpânu-seu, cu vagabundul, dar era 
cu ceva mai închis. Pe frunte avea un 
semn, o pată albă, resfrântă în linii mici 
la stânga și la dreapta, ca și acele pe o 
ramură de brad. Avea ochi mari, negrii 
și strălucitori jur împrejur cu rotițe gal- 
bine deschise, curate ca 'rouă; urechile 
lungi, nepătate, îndreptate în sus. Și totul

ministru de culte să-și schimbe ordi- 
națiuuea.

De nu o va schimba în timp de 
trei luni, ministrul poate plăti ne- 

1 mijlocit și în special întregirile preo- 
1 ților pe întreg teritoriul respectivei au
torități bisericești. Noua întregire în
tră în viață socotindu-se dela prima 
Ianuarie 1908.

Ecce congrua catolică a lui Ap
ponyi!

Foaia bisericească din Blaj când 
mai astă primăvară să tânguia așa 
de mult despre ce mai așteaptă bise
rica romano-unită și cu congrua și 
autonomia catolică, care vor fi legate 
una de alta, a fost atunci sinceră, 
însâ nici pe jumătate atât de îngri- 
jată cât ar fi trebuit să fie, știind 
ceea ce noi n’am putut ști, căci n’am 
stat la masa verde dar nici măcar ia 
ușa sălei de conferențe a primatelui 
unguresc.

Congrua e aci — vom vedea în 
curând ce va fi și cu proiectul pen
tru regularea autonomiei catolice !

Din dieta ungară. In ședința de eri a 
dietei deputatul din stânga extremă Bo- 
zoky a criticat cu violență atitudinea po
litică a guvernului. A exprimat prim-mi- 
nistrului Wekerle neîncrederea partidului 
său, liindcă prin declarațiunile sale referi
toare la jubileul de domnie a Maj. Sale 
s’a pus în contrazicere cu constituția. A 
mai declarat, că anexiunea a provocat duș
mănia statelor din Balcani fată demonar- 1
chie. De încheiere a prezentat o moțiune, 
în care se cere, ca dieta să. declare de ne
cesară înființarea băncii independente și 
ca guvernul să fie provocat a prezenta 
dietei fără amânare un proiect de lege 
corăspunzător, prin care banca indepen
dentă să între în activitate în anul 1911.

Demonstrațiuni. la universitatea din 
Lemberg. Activitatea noului guvernor al 
Galiției, Dr. Bobrzynski, căruia i-a succes 
să restabilească pacea națională în Galiția, 
a produs o mare agitație în sînul studen- 
timei polone, care nu vedea cu ochi bu
curoși nizuințele guvernului de-a împăca 
pretenziunile poporațiunei rutene. Această 
agitație s’a potențat la știrea, că guvernul 
a luat în budgetul anului viitor, la propu
nerea guvernorului, o sumă mai mare pen
tru crearea de două catedre rutene la uni

era nepătat la câ.iele ăsta, dela labe până 
sus la botu-i neted și fin; făptura-i puter
nică, sveltă, picioarele-i minunate, ca pa
tru stâlpi vii, ce-ar fi ținut și trupul unui 
cerb și nn erau mai groase decât cele de 
iepure. Pe sfântul Hubert, așa de vechie 
și nobilă poate ii rassa acestei bestii, ca 
și vița unui cavaler german.

Ii râdea inima pădurarului de târgul 
escelent. S’a ridicat, a prins cureaua, pe 
care i-a succes în sfârșit bețivanului să o 
înnoade și-a întrebat: «Cum îl chiamă*  ? 
— »Așa, ca pe acela, ce l-am vândut: 
Krampampuli îi fu răspunsul.*  — «Corect, 
Krampampului! haide! haide! nu vii? îna
inte!*  Dar zeu, oricât striga, fluera și-l 
trăgea •— cânele nu asculta; își întorcea 
capul cătră cel, pe care-1 credea încă stă
pân, s’a dat înapoi, când i-a strigat marș 
și a însoțit porunca cu o lovitură puter
nică, dar apoi se lingușia din nou pe lângă 
el. Jupânul FIopp numai cu grea luptă a 
reușit să-și afirme dreptul de proprietar. 
In sfârșit legat, înbotnițat a trebuit să-l 
pună într’un sac și așa să-I ducă în spi
nare, până la coliba pădurarului, departe 
la câteva oare.

Două luni întregi au trebuit, până 
ce Krampampuli, bătut până la sânge, fe
recat strâns în lanț după fiece încercare 

versitatea din Lemberg. Urmarea acestei 
agitații a fost o demonstrație aranjată 
Sâmbătă la amiazi în contra guvernorului, 
care a fost huiduit și aruncat cu ouă clo
cite de cătră un grup de vre-o 200 stu- 
denți. S’au spart și mai multe geamuri la 
edificiul guvernorului. O deputăție a sena
tului universitar a exprimat a doua zi gu
vernorului indignarea ei asupra inciden
tului regretabil. De altă parte studenții pro
gresiști poloni au votat o resoluțiune, în 
care condamnă atitudinea autorităților față 
de Ruteni.

Pactul încheiat între Coroană și 
coaliție.

In ședința de Vineri a dietei fostul 
ministru de justiție Geza Polonyi a dat 
cetire textului autentic al pactului înche
iat între coaliție și coroană. Pactul este 
după declarațiunile lui Polonyi de urmă
torul cuprins:

1) Totala eliminare a limbei de co
mandă și de serviciu din cadrul pretenzi- 
unilor naționale. Iu legăturăecu aceasta o 
declarațiune a gnvernului, în care să se 
dea expresiune drepturilor constituționale 
ale națiunei. Referitor la această declara
ție șeful guvernului, ce se va numi, va ra
porta Maj. Sale.

2) Indemnitate și recrutare normală 
pentru 1905/6. Ambele părți recunosc li
psa urcărei contingentului, susțin însă, ca 
această cestiune să se aducă în discuțiune 
de primul fsau al doilea guvern și să 
fie presentată legislațiunei de abia atunci’ 
când se va ivi necesitatea necondițio
nată.

3) Budgetul pro 1905 și 1906 împre
ună cu creditul deja votat de delegațiuni 
precum și acele sume, cari din acest cre
dit aparțin conform budgetului primului gu
vern, mai departe alegerea imediată a de- 
putațiunei cvotei și a delegațiunii.

4) Tarifele de vamă și comerciale cu 
statele streine, cari au fost deja încheiate, 
precum și tariful autonom vamal sunt de 
a se inarticula de dietă. In ce privește ra
porturile între Ungaria și Austria, Maj. 
Sa dă mână liberă guvernului pentru des- 
legarea definitivă a cestiunei, pune însă, 
de sine înțeles, condițiunea, ca între am
bele state să se ajungă la un acord pe 
baza articolului 30 din 1899. Dacă însă 
această soluție ar fi imposibilă, atunci ră
mâne în vigoare statu ț/wo-ul pană la ex
pirarea terminului tratatelor încheiate.

5) Acceptarea compromisului cu Cro
ația.

6) Absolutoriu constituțional pentru 

de fugă, în urmă a înțeles, că unde-i e 
locul acum. Dar apoi când supunerea i-a 
devenit deplină, ce mai câne s’a făcut 
din el!

E de nedescris, nu-i cuvânt pentru a 
exprima aceea perfecțiune, la care a ajuns 
în curând nu numai în îndeplinirea che
mării ci și în viața de toate zilele, ca ser
vitor zelos, pretin credincios și bun păzi
tor. Atât doar numai că nu știe să vor
bească, — s’ar zice despre alt câne inte
ligent — și Krampampuli par’că știa a- 
ceasta; stăpânu-seu cel puțin îi ținea dis
cursuri lungi, pretinoase. Soția păduraru
lui era geloasă pe câne; îi făcea de multe 
ori imputări bărbatu-seu. Femeea cât era 
ziua de mare, în toată oara, spăla sau 
ferbea, sta mută lângă «lucru*.  Sara după 
cină, dacă începea iară »lucru«, i-ar fi plă
cut să povestească câte ceva.

«Numai cânelui, știi tu să-i povestești, 
Hopp, mie nici odată? Atât vorbești cu 
animalul ăsta, că-ți uiți cu totul de vorba 
cu oamenii.*

Pădurarul a mărturisit, că e ceva 
drept în asta, dar nu putea ajuta. Despre 
ce ar fi și vorbit cu «bătrâna*  lui? Copii 
n’au avut, vacă nu le era permis să țină, 
iară galițele nu prea interesează pe vâ
nător nici chiar fripte. Iară la plantarea 
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guvernele Tisza și Fejervary în ce prive
ște responsabilitatea materială. Dieta va 
face însă us de drepturile sale, de a lua 
hotărâri cu privire la faptele politice ale 
guvernelor amintite.

7) Guvernul se va constitui pe baza 
din 1867 din aderenții votului universal 
din membrii partidelor coaliției la propu
nerea ministrului președinte, ce va fi nu
mit de Maj. Sa.

8) Chemarea acestui guvern este e- 
xecutarea agendelor stabilite în punctele 
de mai sus, afară de aceasta ca punct fi
nal introducerea reformei electorale pe 
baze cel puțin așa de extinse, cum sunt 
cele cuprinse în programul guvernului ac
tual (Fejervary).

După resolvirea tuturor acestora gu
vernul va face nouele alegeri. După efec- 
tuirea alegerilor guvernul se retrage ime
diat.

Din România.
București, 1 Decemvrie 1908.

Meetingul dela »Dacia«.
Dumineca trecută a fost îu sala »Da- 

cia« o nouă întrunire naționalistă de pro
testare împotriva politicei austro-ungare. 
Aproape toate cuvântările au căutat să do
vedească purtarea neleală a Austro-Unga- 
riei față de România ca și față de Ro
mânii din Ungaria în cursul vremurilor. 
Au fost cuvinte rostite în scopul de a lu
mina opinia publică asupra efectelor reale 
ale amintitei politice.

D-l Petre Grădișteanu, președintele 
întrunirii și cel dintâi dintre oratori pro
pune boicotul împotriva mărfurilor austro- 
ungare și denunțarea convenției de co
merț. De altfel pe ici pe colo, prin țară, 
boicotul a început.

Dintre delegații din provincie, d-nul 
Băditlescu din Călărași face apel la patrio
tismul și la sentimentul național al tutu
ror ; cere fie-căruia, în aceste momente 
grele pentru românism, să se lapede de 
considerații de partid, de haina politică în
totdeauna strâmtă — și uitându-se și pe 
ei, să sacrifice pe cât îi stă în putință cu 
priceperea și cu banul său pentru cauza 
neamului nostru primejduit.

D-nul Giurguleseu din Câmpulung se 
arată dela început un perfect cunoscător 
al tuturor împrejurărilor de eri și de azi 
din Ungaria, Arată în culorile cele mai 
vii, mai mișcătoare, situația gravă, pe care 
de atâta vreme o îndură frații noștri în 
schimbul prieteniei pe care România dori
toare de pace o arată tuturor vecinilor 
săi. Descrie în amănunte opera distrugătoare 
pe care, în acești ani, au săvârșit-o pen
tru nimicirea Românilor ca națiune, mini
ștrii Apponyi și Andrassy. — apoi trata
mentul care i-se rezervă neamului nostru 
și României chiar în parlamentul din Bu
dapesta. Cere apoi dela guvernul Româ
niei o politică mai hotărâtă și mai demnă 
de atitudinea vecinilor noștri, iar dela pu
blic boicotarea mărlurilor austro-ungare.

D-l Tașcu Pucerea, macedonean, arată 
cu deamănuntul purtarea Austro-Ungariei, 
a Vienei și față de Aromâni. Consulii au- 
stro-ungari din Macedonia au arătat ade
sea ură față de Aromâni, dar întotdeauna 
le-au stat în drum sprijinind împotriva loi’ 
elementul și chiar bandele grecești, fmpo- 
triva iradelei, pe care Sultanul a dat’o 

pomilor și poveștile de vânătoare n’avea 
gust femeea. Hopp a găsit în fine scăpare 
și din dilema asta : în loc să fi vorbit cu 
Krampampuli, povestea despre Krampam- 
puli, despre marile succese, ce le-a avut cu 
cânele, de invidia, ce a stârnit’o cu el, 
despre prețurile ridicol de mari, ce i-se 
ofereau pentru câne și pe cari le respingea 
cu dispreț.

Așa au trecut doi ani, când într’o 
bună dimineață a sosit la casa pădurarului 
contesa, soția stăpânului său. Hopp a pri
ceput îndată, despre ce-i vorba și când 
nobila damă a început să vorbească : 
»Mâne, jupâne Hopp, e ziua nașterii băr- 
batu-meu...« Hopp a adăugat cu un su
râs liniștit: ași doamna contesă voește să 
dăruiască ceva d-lui conte și e convinsă 
că cu nici un cadou n’ar dovedi atâta 
stimă, decât cu Krampampuli.« >Da, da, 
jupâne Hopp!... Contesa a roșit de bucuria 
cauzată de aceasta complezanță, i-a mul
țumit îndată și a rugat pe Hopp să fi
xeze prețul cânelui. Pădurarul — vulpe 
bătrână — și-a râs în sine, a făcut pe 
supusul și s’a produs cu următoarea de
clarație : «Doamnă contesă! Dacă cânele 
va rămânea în castel, de nu va roade 
toate curelele, de nu va rupe toate lan
țurile sau — dacă nu le va putea rupe — 
de nu va crepa de atâta sforțare, atunci 
îl puteți ține gratis — atunci și așa nu 
plătește nimic pentru mine«. 

acum doi ani pentru recunoașterea Româ
nilor ca popor în Turcia, reprezentanții 
Austro-Ungariei s’au arătat dușmani pe 
față.

D-nul B,usu Abrudeanu, după ce 
spune din cele văzute de d-sa la Buda
pesta și prin alte părți ale Ungariei, zu
grăvește lupta grea pe care Românii din 
Ungaria o duc azi în parlament și afară 
de parlament. Față de aceste împrejurări 
Românii din Ungaria trebuie să opună cea 
mai înverșunată rezistență, iar România 
trebuie să ia o atitudine demnă și hotă
râtoare atât în legăturile noastre econo
mice cu monarchia vecină cât și în cauza 
fraților noștri.

Cam în acelaș sens a vorbit d-l maior 
la/nculescu, cerând boicotul împotriva măr
furilor austro-ungare și un pas hotărât din 
partea guvernului și a opiniei publice, cari 
împreună trebuie să amintească Austriei 
pe lângă altele, că Bucovina a fost răpită 
și că i-se cuvine pe drept României.

Urmează d-l Pompilian, delegat din 
Craiova și după cuvântarea însuflețită a 
d-lui Policrat, citește o Moțiune în’ care 
se zice :

»Cetățenii din Capitală și delegații 
din provincie, întruniți în sala »Dacia« în 
ziua de 30 Noemvrie 1908 ; ascultând cu
vântările oratorilor protestează din nou 
contra atitudine neleale și dușmănoase a 
monarchiei austro-ungare față cu neamul 
românesc.

Trimit salutul lor frățesc fraților de 
peste Carpați și-i asigură că urmăresc cu 
dragoste și cu durere luptele grele ce duc 
pentru conservarea limbei și naționalității 
române.

Invită pe toți Românii să ia măsuri 
de represalii contra exploatării economice 
la care Austro-Ungaria încearcă să supuie 
Țara Românească.

Invită pe Comitetul național să or
ganizeze lupta economică pentru înlătu
rarea comerțului austro-ungar din Ro
mânia.

Invită pe guvern să denunțe conven
ția comercială cu Austro-Ungaria.

Conferențele dela »Liga Culturală«.
D-I lorga a început Sâmbătă la Liga 

Culturală o serie de mai multe conferențe, 
cari vor urma tot a doua Sâmbătă, despre 
poezia populară din Maramurăș.

D-sa, călătorind prin acest ținut ro
mânesc a căutat să cunoască de aproape 
vieața și sufletul fraților noștri din Mara
murăș.

Conferența de Sâmbătă seara s’ar 
putea socoti mai mult o introducere pen
tru desvoltarea acestui subiect. Conferen
țiarul a făcut cunoscute ascultătorilor mai 
mult datele etnografice ; a vorbit de cu
rățenia limbii românești din această re
giune, păreri ale Maramureșenilor despre 
neamurile conlocuitoare, despre ei înșiși ; 
arată conștiința tare, care se păstrează în 
sufletele lor pentru originea lor aleasă, 
împărătească.

Și în adevăr cu atât mai mult tre
buie să ne ocupăm de acești Români cu 
cât sunt cei mai înțeleniti.

M.

Au încercat lucrul, dar n’a ajuns 
rândul pănă să crepe, căci contelui i-a 
trecut pofta mai iute de cânele ăsta în
căpățînat. Inzadar au încercat să-l câștige 
la început cu iubire, apoi cu strictețe. Pe 
oricine se apropia de el, îl mușca, nu-i 
trebuia mâncarea, și — cu toate că un 
copou nu prea are grăsime de perdut — 
era gata de ducă. Peste câteva săptămâni 
au înștiințat pe Hopp să vină după câne. 
Când apoi, folosindu-se de permisiune, s’a 
dus numai decât în cușca cânelui, reve 
derea a fost însoțită de o bucurie nebună. 
Krampampuli lătra nebunește, săria la 
stăpânu-său, își sprijinea picioarele pe 
pieptul acestuia și lingea lacrimile de bu
curie, ce se prelingeau pe fața bătrânului.

Sara de bucurie au mers împreună 
la crâșmă. Pădurarul juca taroc cu doc
torul și administratorul, Krampampuli s’a 
așezat într’un unghiu,înapoia stăpânu-său. 
Câte odată privea îndărăt, și cânele oricât 
de adânc se părea că doarme, in mo
mentul acela începea să lovească pământul 
cu coada, ca și când ar vrea să zică: 
sunt aici I Și dacă Hopp, uitându-și de 
sine, începea — ca și când ar fi fost un 
cântec de vitejie — din melodia : »Ce face 
Krampampuli ?« cânele se ridica cu dem
nitate și cu cinste, iar ochiul curat îi răs
pundea : »E bine«.

(Va urma.)

Politica exterioară în
parlamentul german.

Vinerea trecută s’a continuat discuțiunea 
în parlamentul german asupra politicei ex
terioare.

Dep. Dr. Spalin (din centru) zice că 
Germania în urma evenimentelor celor mai 
nouă a ajuns să fie și mai izolată. Cance
larul Biilow la afirmarea deputatului Speck 
a negat că Germania numai târziu și după 
multă ezitare s’a dat pe partea Austro- 
Ungariei, dar ambasadorul nostru din Con- 
stantinopol a zis totuși acolo, că Germa
nia n’a avut cunoștință despre procederea 
Austro-Ungariei. Are dreptate cancelarul 
că ar fi frumos, dacă am putea micșora 
înarmările noastre. Străinătatea consideră 
înarmările noastre ca amenințătoare și 
avem cauză de a face tot ce poate să de- 
lăture neîncrederea din străinătate față cu 
noi. Știm că neîncrederea aceasta nu e 
numai urmarea destăinuirilor din »Daily 
Telegraphs, ci e mult mai veche.

Dep. Singer (social-democrat) întreabă 
dacă este adevărat că împăratul german a 
oferit împăratului Austriei, că în cazul unui 
război îi va pune soldați la dispoziție? E 
probabil, zice, ca împăratul Wilhelm să fi 
zis cătră Francisc losif: »Dacă va fi bă
taie, îți pui cătanelo mele la dispoziție*.

Dep Kulerski (polon): Dacă Germa
nia, care e călărită de Prusia reacționară, 
ar avea putere, ea încă astăzi ar procede 
la împărțirea Austriei. Prințul Biilow a 
zis, că numai situația noastră geografică 
ne împiedecă de a anocta părți din Tur
cia. Ce să zică atunci vecinii noștri? Ei 
trebue să se teamă în fle-care moment, că 
Germania va năvăli asupră-le (Ilaritate).

Dep. Heckser nu crede, că tractatul 
triplei alianțe poate să aibă cuprinsul că 
Germania trebue să dea ajutor Austro- 
Ungariei în toate împrejurările ; crede că 
poate fi vorba numai, ca Germania să a- 
jute Austriei de a-și apăra interesele în
dreptățite.

Dep. Erzberger (din centru) aprobă 
declararea cancelarului că Germania vrea 
să fie credincioasă Austriei. Dar foile ofi
cioase »Kolnische Zeitung*  și »Mordd. Allg 
Zeitung*  au avut imediat după anexiune 
o purtare foarte rece, ba chiar dușmănoasă 
față cu Austria; ele condamnau călcarea 
tractatului internațional. Numai după ce s’a 
deschis dieta prusiana. Germanii au aflat 
prin discursul tronului, că Germania vrea 
să fie credincioasă amică Austriei. Laudele 
ce le aduce cancelarul Biilow noului regim 
âl junilor Turci, nu pot să nimicească 
faptul, că primul ministru turcesc al ve
chiului regim reacționar numai cu 8 zile 
înainte de revoluțiune primise ordinul 
iVulturului negru*.

Secretarul de stat de Schon a înche
iat răspunsul său așa: »La întrebarea de
putatului Singer, dacă ne-am pronunțat la 
Viena în senz răsboinic; ori am fi oferit 
spre scopuri răsboinice sau spre alte sco
puri soldați Germani, la această întrebare 
dublă pot răspunde c’un hotărât, nu dublu 
subliniat. (Bravo! sgomotoase și îndelun
gate aprobări în toată camera.)

Mai târziu'la întrebarea deputatului 
Ledebeur, dacă împăratul Wilhelm când 
cu vizita sa în Viena a oferit Austriei în 
vre-o formă oare care ajutor militar pen
tru răsboiul balcanic ? — secretarul de 
stat Schon a răspuns din nou : „f-a între
barea, dacă am oferit Austriei trupe, de
clar încă odată: nu ! (Viue aplause.)

Boicotarea produselor
ungare în România-

Peste 60 mari agricultori din jude
țul Ialomița — scrie »SecoluI« — făcând 
parte din sindicatul agricol »Ialomița«, 
s’au întrunit Miercuri seara în Capitală și 
după animate discuțiuni au decis cu una
nimitate să nu mai cumpere absolut nici 
un fel de mașini și instrumente agricole 
provenind din fabricele din Austro-Ungaria, 
dar mai ales cele provenind din fabricele 
din Ungaria. La această deciziune au con
tribuit proprietarii mari ca d-nii Sabba 
Ștefanescu, D. Seeeleanu, I. Popea, Leon 
Popescu, etc, fără nici o deosebire de 
partid. Substratul deciziunei este pe de o 
parte campania agrarienilor austriaci și 
ungari în contra convenției comerciale cu 
România, iar pe de altă politica ce o duce 
guvernul ungar în contra Românilor de 
peste munți.

Boicotarea se va începe în primul 
rând în contra produselor industriale un
gare, care sunt foarte ușor de recunoscut, 
întrucât firmele, care au asemeni depozite 
sunt puține și cunoscute, deși au sucur
sale nu numai în București, dar și în 
Craiova, Ploești, Brăila. Galați și Iași. A- 
ceste firme sunt: Niculae Feher et. Comp., 
care desface mașinele și intrumentele a

gricole ale fabrici Căilor ferate ungare 
din Budapesta, având sucursale în mai 
multe orașe din țară; Fabrica »Kobrak< 
din Budapesta—Vaitzen, care desface marj 
cantități de ghete, șoșoni și galoși, toate 
de proastă calitate, având sucursale în 
București (str. Lipscani și strada Carol), 
în Iași, Galați, Brăila, Ploești, Craiova și 
Buzău. Fabricile din Arad și Timișoara, 
care desfac mari cantități de instrumente 
agricole și căruțe ușoare de țară. Apoi 
fabrica Ganz et Co. Citatele fabrici ungu
rești pompează din țară anual 30—40 
milioane și ele înseși recunosc, că de n’ar 
avea piețele române ar trebui să lichi
deze.

După informațiile „Secolului*  boico
tarea decisă de sindicatul agricol »Ialo- 
mița« se va generaliza în curând în toată 
țara. Membrii clubului agricol din Capitală 
s’au asociat cu mare en tuziasm la această 
deciziune și au hotărât să facă în acest 
senz o întinsă propagandă în toată țara. 
In afară de aceasta, comitetele naționale 
constituite în orașele țării spre a protesta 
în contra persecuțiunilor deslănțuite de 
guvernul ungar în contra Românilor, — 
sunt invitate să treacă la o activă pro
pagandă de fapt în contra produselor in
dustriale ungare.

— 2 Decemvrie v.

A patra mfergnță publică va avea 
Ioc Dumineca viitoare în sala cea mare a 
gimnaziului român din Brașov. Părintele 
I. Prișcu va vorbi despre Coran. începu
tul conferenței la orele 6 seara.

Pentru soldații noștri din Bosnia. Din 
partea magistratului orașului Brașov pri
mim spre publicare un călduros apel, în 
care locuitorii orașului sunt invitați a se 
alătura la mișcarea ce s’a pornit în întreaga 
țară pentru a ușura soartea soldaților no
ștri din Bosnia prin trimiterea de articoli 
de hrană sau albituri de Sf. Sărbători ale 
Crăciunului. Locuitorii orașului sunt rugați 
a. trimite banii, albiturile sau articolii de 
hrană (slănină, salam, prăjituri, cafea, ză- 
har, rum, cognac, etc.) sau direct la adresa 
comandei de întregire a regimentului 2 din 
Brașovul-vechiu sau la secția magistratu
lui pentru afaceri militare Str. Porții 63, 
etagiul I. până cel târziu Sâmbătă 19 Dec. 
ora 12 din zi.

In legătură cu acest apel, pe care-1 
recomandăm în deosebita atențiune pu
blicului nostru, ni se comunică că orașul 
Brașov aranjează în favorul soldaților no
ștri din Bosnia, Vineri seara, în 18 1. c. în 
sala Redutei un concert, la care își vor da 
concursul orhestra orașului și muzica mi
litară.

0 dramă familiară la o producîiiine 
școlară. Școala de fetițe din Orăștie a dat 
zilele trecute o reprezentație pentru un 
scop filantropic, la care reprezentație au 
luat parte 30—40 fetițe. Pe când fetițele 
se îmbrăcau după culise, s’a produs o mare 
învălmășală în restaurantul, în a cărui 
sală se da reprezentația. Proprietarul re
staurantului prinsese pe soția sa în flagrant 
delict cu un tînăr, și se luase pe urma 
vinovatului, care cerca să scape. în goana 
lor au ajuns în sală, unde proprietarul re
staurantului a pus mâna pe vinovat și l’a 
împușcat înaintea copiilor. In urma acestei 
scene s’a născut o mare panică în sală și 
numai mulțămită pașilor luați de învăță
toare s’au putut liniști copiii.

Institutul Internațional da agricultură. 
D-l Dr. Creangă, secretar general al mini
sterului industriei și al comerciului Româ
niei, care a fost delegat de guvernul ro
mân să ia. parte la adunarea generală a 
institutului internațional de agricultură 
din Roma, a cerut o audiență Regelui Ca
rol, spre a expuno darea de seamă cuve
nită. Institutul internațional de agricul
tură a fost în cursul acestei din urmă 
adunări definitiv constituit și modul său 
de funcționare pe deplin stabilit. Acest 
institut va fi permanent, cu sediul în Roma, 
și fie-care stat, care a aderat, va fi repre
zentat. El va fi compus dintr’un comitet 
permanent, care va lucra în tot timpul 
anului și dintr’o adunare generală, care 
se va întruni odată pe an. Aceasta va di- 
scuța chestiunile propuse de cătră comi
tetul permanent și adoptate do guvernele 
respective. Fină acuma au aderat 42 de 
state. Ele sunt: Germania, Anglia, Austro- 
Ungaria, Brazilia, China, Spania, Statele- 
Unite, Franța, Italia, Japonia, România, 
Rusia, Egiptul, Indiile, Mexicul, Persia, Bul
garia, Serbia Belgia, Chili, Danemarca, Ca
nada, Australia, Noua Zeelandă, Grecia, 
Norvegia, Țările de jos, Portugalia, Suedia, 
Elveția, Costa-Rico, Cuba, Equatorul, Etio



Nr. 267.-1908. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3

pia, Insula Mauriciu, Luxemburg, Muntene- 
gru, Nicaragua, Peru și San Salvador.

Micul principe Hicolae al României 
3 plecat eri la Nizza, însoțit de o guver
nantă. Principele va locui la Nizza în vila 
marei ducese de Edinburg, mama princi
pesei moștenitoare. Principesa Maria va 
pleca de asemenea la Nizza mai târziu.

0 lucrare a generalului Kuropatkin. 
Generalul Kuropatkin a înmânat ministe- 
riului de răsboiu rusesc lucrarea sa în șase 
volume asupra răsboiului ruso-japonez cu 
rugămintea ca să fle înaintată Țarului. 
Cartea e însoțită de următoarele cuvinte: 
«Ca soldat am spus despre toate adevărul: 
dacă am greșit, rog să fiu condamnat«. 
Primele cinci volume, cari erau de mult 
terminate, au fost ținute până acum în 
secret Ia statul major al armatei/

Convocator. On. membrii ai despăr
țământului XIII Turda a «Asociațiunei 
pentru literatura și cultura poporului ro- 
mân« precum și toți binevoitorii și spriji
nitorii ei sunt poftiți la adunarea generală 
ce se va ținea în 27 Decemvrie sț. n. 1908 
la 2 oare p. m. în localul școalei gr. cat. 
din Turda, după următoarea ordine de zi: 
1) Deschiderea ședinței. 2) Raportul cas- 
sarului și al bibliotecarului. 1) Alegerea 
alor două comisiuni pentru cenzurarea ra
poartelor și pentru înscrierea de membrii 
noi și încassarea taxelor. 4) Predarea bi- 
bliotecei poporale înfiiințate pe seama co
munei P. Cean. 5) Eventuale disertațiuni. 
6) Raportul comisiilor esmise. 7) Eventuale 
propuneri. 8) Alegerea alor doi membrii 
verificatori. 9) Închiderea adunării. I, V7ă- 
duțiu, director. Dr. Vaier Moldovan, se
cretar.

Pl’80t — ferflBÎS- Dupăce Anglia de 
câteva săptămâni are un primar-femeie, 
acum are și domnișoară-preot. Sora unui 
preot din Southport a fost adecă rugată 
de o parohie de congregaționaliști să pri
mească postul de preot. Dacă liga congre- 
gaționiștilor va încuviința aceasta, Miss 
Schmidt, așa se numește domnișoara, va 
fi primul preot de sex’femenin în Anglia. 
D-șoara a fost mai multi ani de zile or- 
ganistă la o biserică engleză și în timpul 
din urmă se prepara pentru a deveni mi
sionară. Se spune că ar posede un exce
lent talent oratoric.

Automat pentru mărci poștale Posta 
din Germania a așezat în 35 de oficii câte 
3 aparate automate »Abel« pentru vânza
rea mărcilor poștale. Acestea au desfăcut 
15.300.000 mărci, în proporție de 600 mărci 
pe zi, de aparat. Se știe, că aceste auto
mate nu funcționează când gologanul e 
falș sau nu e de va'oarea, pentru care e 
construit aparatul. Din încercările de până 
acum, s’a dovedit, că pe când cu automa
tul s’au făcut greșeli de dat pe bani falși 
de 0,005 la sută, la vânzarea prin funcțio
nari greșelile sunt cu mult mai multe, 
anume 0,08 la sută. Când banul e falș, el 
rămâne în aparat; banii buni, dar de altă 
mărime decât cei anumiți pentru aparat, 
sunt aruncați afară ; când se pun mai mulți 
gologani do-odată, aparatul funcționează 
numai ca pentru unul singur și pe ceilalți 
îi dă înapoi. Când se isprăvesc mărcile din 
aparat, 500—1000 bucăți, el dă de știre 
singur, așa încât poate fi încărcat din nou 
cât se poate de repede. Trebuo să mai 
spunem, că marca iese singură din auto
mat de îndată ce am pus banul cuvenit;
<u e nevoie adecă să se tragă de vre-un 

saltar sau să se facă vre-o mișcare oare
care. Față cu rezultatele de până acum, 
poșta germană s’a hotărât să puie în fie
care oficiu asemenea automate. In Anglia și 
Franța au început să fie do asemenea în
trebuințate.

Divorțurile la Newyork. Tribunalele 
civile din New-York pentru divorțuri au 
foarte mult de lucru înainte de sărbătorile 
Crăciunului urmând a-șiîncheia anul judi
ciar. Numai judecătorul din Dowigni într’o 
ședință a rostit 46 sentințe de divorț.

Atragem atențiunea asupra pu- 
blicațiunilor perceptoratului orașului de pe 

fpag. 4.

Voci dhi public/)
Dala •» Racoțanau.

Onorată Redacținne! Vă rog să bine
voiți a publica în prețuitul Dv. ziar rela
tiv la ședința plenară a direcțiunei «Raco- 
țana« din Șeica-mare ținută în 11 Nov. a. 
c. următoarele:

Ținându-se șodința plenară de direc
țiunea noastră pentru rezolvarea mai rnul-

tor obiecte, între altele a venit și întregi
rea postului de jurisconsult la Mediaș 
pentru centrală în urma abzicerei d lui 
Dr. loan Ivan mutat la Sibiiu. La propu
nerea d-lui membru în direcțiune losif 
Lissai a se alege dirigentul nostru dela 
Mediaș d-1 Dr. Dionisie Roman ca iuris- 
consult și pentru centrală, subscrisul și cu 
d-1 membru din direcțiune loan Ittu am 
făcut următoarea propunere în scris: «Pen
tru întregirea postului de iurisconsult la 
Mediaș, in urma abzicerei d-lui Dr. Ioan 
Ivan propunem: «să se aleagă ca iurisconsult 
o persoană cu totul independentă de afa
cerile interne ale institutului, în mod pro- 
vizor — pănă la prealabila acceptare defi
nitivă din partea adunărei generale pro
xime», —. motivându-ne și verbal propu
nerea noastră pentru că, alegerea de iu
risconsult nu stă în competința direcțiunei, 
ci în a adunărei generale, dar totuși ca 
institutul să nu sufere din lipsă de iuris
consult, am făcut propunerea de mai sus 
spre a se alege o persoană cu totul stre
ină de afacerile interne ale institutului; 
motivând mai departe că de oare ce d-1 
Dr. Dionisie Roman e dirigentul filialei din 
Mediaș, e iurisconsultul filialei, e totodată 
și membru în direcțiune, nu e corect ca 
D-sa să monopoliseze toate posturile dela 
»Racoțana«.

Alegându-se cu 3 voturi contra 2 de 
iurisconsult al centralei noastre, d-1 diri- 
gent Dr. Dionisie Roman, protestăm și pe 
această cale contra alegerei d-sale, care 
nu s’a făcut pe cale legală și pe care o 
vom aduce și înaintea adunărei generale 
proxime. Simțindu-se lipsa unor clădiri în 
curtea institutului și renovarea localului 
vechiu, cu conclusul din 1 August a. c., 
direcțiunea a hotărât ca să se însărcineze 
d-l inginer Negruțiu cu pregătirea planu
rilor și preliminarelor, și care ajungând 
la desbatere tot în ședința aceasta d-1 di- 
rigent Dr. Roman a propus ca acest obi
ect să se ia dela ordinea zilei; iar ca lo
calul vechiu să rămână și pe mai departe 
să-l folosească fără nici o chirie, ca cum 
îl folosesc și pănă acum dela cumpărarea 
lui de fostul proprietar și de alții. D-1 di- 
rigent nu are In vedere că dacă s’ar fi fă
cut localul nou cum e preliminat de d-1 
inginer cu cor. 6000 (șease mii), cel vechiu 
s’ar fi putut închiria cu o chirie anuală 
de cor. 400, care ar aduce o rentabilitate 
de mai bine ca 6 7, %; D-sa uită poate 
împrejurările cumpărărei casei lui Schuster 
din Mediaș în conto institutului, fără ști
rea direcțiunei noastre, și care azi no 
costă circa cor. 21'000 și ne aduce un venit 
anual de abia 3'/.2%, iar la o eventuală 
vânzare, cred că vom avea o*însemnată  
perdere; D-sa acestea nu le vede, iar con
secințele crede că le va trage institutul. 
Mai departe, fiind însărcinat în vară de 
direcțiune pentru revidarea documentelor 
de cassă dela filialele noastre, și ajungân- 
du-mi la cunoștință între altoie că un de
bitor care avea la filiala din Mediaș un 
împrumut hipotecar de K. 230 per 6/1V 
1908, și deși acel debitor s’a rugat la fi
lială să-i mal dea un respir de 2 luni de 
zile, d-1 dirigent din motive bine știute de 
D-sa l’a împrocesuat, făcându-i spese de 
proces de circa K. 40; pe alt debitor însă 
care și el avea un împrumut la filială de 
K. 1600, și decăzut în 28/VI1I 1907, pe a- 
cela l’a lăsat în restanță, nici cel puțin 
să și reguleze cu interesele. Aducând îutre 
altele și aceasta la cunoștința direcțiunei, 
d-1 president al direcțiunei, director exe
cutiv și revizorul filialelor Nicolau Racota 
— căci afară de d-sa când am constatat 
cauza de mai sus era și d-1 membru Ioan 
Ittu — în plină ședință se ridică d 1 pre
sident și-mi zice «Ai fi meritat să-ți dea 
cu cărțile în cap contabilul dela .Mediaș», 
căci eu, vez Doamne nu trebue să am cu
noștință de secretele dela filiala din Me
diaș.

*) Pentru forma și cuprinsul celor publi- 
ca’o sub rub i;:a aceasta lieaacțiuuea nu i-a lăs- 
pfcndorea.

Aviz d-lor revizori de pe la bănci, 
și comitetului nostru de supraveghere, căci 
iată cum ține disciplina d-1 prezident și 
cum se măsoară dreptatea la institutul 
nostru «Racoțana»... cu parul. De altfel t.re- 
bue să se știe că la institutul «Racoțana» 
lucrurile sunt de așa întocmite că în unii 
membrii din direcțiune e concentrat tot 
destinul institutului, și să îndrăsnești 
cumva să nu joci cum îți cântă d-1 pre
zident — căci atunci îți numără Sâmbe
tele. Dacă cumva ai curagiul să faci ob
servarea în direcțiune, că la filiala din 
Mediaș se plasează bani ;și fără interese, 
că nu se respectează concluzele direcțiu 
nei, sau că cum se poate că la »Racoțana» 
se votează mii de coroane cu 5’/-2u/(>- pt 
cât timp institutul plătește un etalon cu 
mult mai mare, și unde institutul are o 
perdere anuală de 2,/2,l/l) (pănă la 8u/0) — 
atunci să vezi ce pățești... amenințări ș 
vorbe de insultă, iar pe lângă altele ca ss 
to sperie și să te facă să taci și să. nu-ț 
mal ridici cuvântul la astfel de chestiuni 
după care institui are perdere, te ame

nință cu abzicerea în corpora a direcțiunei, 
cu abzicerea însemnatului credit ce avem 
la institutul «Albina» și cu nimicirea in
stitutului ; uită însă d-lor că din 2000 de 
acțiuni câte sunt la »Racoțana« circa 1700 
sunt din Mărginenime, iar d-lor nu re
prezintă interesele adevăraților acționari. 
Din epistola de mai jos cred că se vor 
convinge acționarii Mărgineni a căror 
adevărată proprietate e institutul «Raco- 
țana» despre intențiunile și dragostea ce 
îe poartă d-1 prezident Nicolau Racoța. — 
După adunarea generală din 1907 pentrucă 
nu a ajuns în direcțiune candidatul D-sale 
și din motivul că acționarul Vasile Tipu- 
riță a îndrăsnit a face și el o propunere 
în adunare, de a se alege în direcțiune un 
membru care nu era pe placul d-lui pre
sident, și că tomai atunci era a se înființa 
și filiala din Elisabetopole și unde era să 
meargă ca contabil fratele acționarului V. 
Tipuriță, iată ce-i scrie d-lui Dr. Alexandru 
Morar actualul dirigent dela Elisabetopole: 
»M. St. D-le Morar! In urma celor în
tâmplate la adunarea generală va trebui 
să ne folosim de oareșcari mijloace spre 
a-i aduce la reson, și fiindcă fratele fiito- 
rului contabil s’a purtat așa de obrasnic, 
Vă rog după ce vom primi recursul Vă 
voi scrie că venim acolo spre a inactiva 
filiala, iar D-Voastră să ne răspundeți că 
nu mai sunteți aplicat a întru în serviciul 
unui astfel de institut a cărui direcțiune 
e desconsiderată de acționari, și să resis- 
tați pănă ce Vă voi scrie iar eu, dacă să 
va amâna și vreo lună de zile nu face ni
mica. Căci numai presionându-i îi vom 
putea aduce la reson. Cu altă ocasie mai 
mul te.«

Șeiea-mare, în 12/11 1907.
AI D-voastre stimător 

Racoța m. p.

După 5 zile iată ce scrie d-1 dirigent 
Dr. Morar : Onorată Direcțiune! »Cu plă
cere am primit illo tempore epistola D.-V. 
din Noemvrie 1906,prin care sum ales di
rigent al filialelei «Ra-oț.na» din Ibaș- 
falău, dar regret, că dirigența filialei nu o 
pot primi, din cauza, că la adunarea ge
nerală din ianuarie a. c. m’am convins, că 

, acționarii institutului D-voastră lucră contra 
I intereselor atât de mult prețuite din par- 
i tea direcțiunei do pănă acum a institu- 
I tutui. Fiind aceasta stare abnormală nu 
pot lua garanța, că institutul D-voastră, 
va putea prospera în părțile noastre. In 

I urma acestor împrejurări m’am decis să 
■ înființez în Ibașfalău o bancă centrală»

Elistibeiopol, 17 Feb. 1907.
Cw toată stima

Dr. Alexandru Morar m. p. 
advocat.

Din epistola de mai sus d-1 prezident 
după cum se vede vrea cu tot dinadinsul 
să vă calce în picioare și unicul drept ce 
aveți de a vota la adunarea generală după 
cum Vă dictează interesele Dv. d-lor ac
ționari Mărgineni, iată cum d-1 prezident 
vrea să Vă aducă la «reson», ca să nu 

| cumva să îndrăsniți a i critica procedura 
D-sale sau a-1 contrazice. Mă mir dar că 
cum D sa stă încă la un atare institutut 
pe ai cărui acționari îi desconsideră și se 
folosește de toate mijloacele spre a-i aduce 
la «reson presionându-i». De ce nu o făcut 
D-sa o bancă în care acționarii să-i fi ales 
pe sprânceană, după cum îi place D-sale, 
și cari să voteze în totdeauna cum zice 
D-sa? Deși institutul e de mai bine de 12 
ani și s’au votat sume considerabile pen
tru scopuri filantropice, votatu-va insă la 
școla Dv. cel puțin 1 cor? D-sa însă la 
jubileul de 10 ani și la modificarea sta
tutelor a voit să facă stipendii la tineri 
universitari numai din jurul acesta, când 
fondul de reservă era deabia de cor. 17,000 
și acela încă incurs mai bine ca jumătate 
dela acționari. Iată și o nouă teorie a 
d-lui prezident: «acționarii din Margine 
să se mulțămească numai cu dividende, 
căci jurul e al meu, căci debitori le dă și 
face dividenda» ; prin urmare după noua 
D-sale teorie proprietarii institutului «Ra- 
coțar.a« nu sunt acționari, ci debitori (da
torași), iar că lor (acționarilor) să ie pară 
bine că-și capătă dividenda, că nu le pla
sează bani și fără interese după cum se 
face la filiala noastră din Mediaș.

Cred însă că voi avea ocasie a do
vedi unde ne va duce institutul cu condu
cerea de intrigi și subminări a d-lui pre
zident cu garda D-sale.

Șeica-mare, 13 Decemvrie 1908.
loan Nistor, 

membru în direcțiune.

Bibnog r alî e.
A apărut Nr. 4 din „Biblioteca Na- 

•onală“ conținând „A cui e Dunărea*  
liscurs rostit de N. lorya la Giurgiu. 
Prețul 25 bani porto 5 bani. A se coman
da prin Librăria Gazetei.

In atențiunea d-lor preoți!
A apărut:

«Par ene ze<
Cuvântări ocazionale și funebrale 

pentru toate ocaziunile 
ce obvin în oficiul pas

toral al preotului 
de Pr. D. Voniga.

Lucrare aprobată și unică în literatura 
noastră pastorală 1

Publicată cu binecuvântare archierească.
Volumul 1. Ediția 11-a 

cuprinde o mulțime de cuvântări potrivite 
tuturor împrejurărilor, ocaziunilor și eve
nimentelor extraordinare ce obvin în vieața 
creștinului și în oficiul pastoral al peotului

Opul se poate procura cu preț de 4 
cor. 20 fii. la autor în Gyirok (Temes) și 
la toate librăriile românești.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 15 Decemvrie. Minis

trul Wekerle a răspuns ia sfârșitul 
ședinței de eri la destăinuirile făcute 
de Polonyi cu privire la conținutul 
pactului, declarând că Polonyi a ur
mărit scopul să conturbe stările ac
tuale. Neagă, că partidele coaliției ar 
fi primit pactul în detrimentul princi
piilor și intereselor vre-unui partid. 
Răspunsul lui Wekerle n’a prea mul
țumit pe koșutiști îndeosebi declara- 
țiunile sale cu privire la banca inde
pendentă. Astăzi va răspunde Polonyi 
lui Wekerle. La sfârșitul ședinței de 
eri Apponyi a prezentat proiectul de
spre com/rud.

Constantiliopol, 15 Decemvrie. — 
Ambasadorul Pallavicini a predat eri 
Porții nota austro-ungară în cestiunea 
anexării. In cercurile ambasadei fran- (
ceze se svonește că Austro-Ungaria e 
aplicată a dă Turciei o despăgubire 
de 50 milioane franci.

Constantinopol- 15 Dec. Negocie
rile austro-ungare asupra unui acord 
cu Poarta în privința anexiunei au 
început. Consiliul de miniștri turc a 
decis să ia cele mai severe măsuri 
pentrucă vămile să nu ia parte la 
boicotagiu.

PragR- 15 Dec. Statatriul a fos 
desființat.

Ciirțî noi
Din ^Biblioteca românească enciclo

pedică Socea a apărut:
No. 1. Em. Grârleanu 1877 Schițe 

d n războiu 30 ban .
A'o 2. Al. Odobescu «Poeziile Vă- 

oăreștdor" 30 bani.
No. 3. Alarcon «Morărița“ trad, de 

bl. Basiiescu 30 bani.
No. 4. Ion Dragoslav „Facerea Lumii" 

30 b^m.
No. 5. Cornelia Moldovan «Poezii» 

30 b«ui.
No. 6. «Autigoua lui Sufocie» trad, de 

Mihail Dragomireseu 30 bum.
No. 7. Halima „O mie și una de 

nopți" 30 bani.
No. 8. Oc'hov «Nuvele alese» trad, 

din rii’.eșirt de Duuăreauu, 30 bani.
No. 9 — 10. «Povestirile lui ALha 1 

Eminescu cu studii 1 terme de M. Drago
nul eseu 55 baiu.

No. 11—12. Alplimsu Dundee «Ne
vestele artițlilot« trad, de Em. Gârleanu 
55 buri.

No. 13 Fra. qj;s Copee „Pentru 
Sceptru*  tradusa de D. Nauu și G Or- 
1-turj 30 bani.

No. 14. „Teatru țcolar pentiu băeți“ 
ouai din fr»u. o, D-n*  Eufr. s na I.
Adam 30 bam.

pjopiietar: Dr. Aurei Mureșianu 
Redactor respons.: Victor Branias< 

¥»i¥.nsiusciJ.
VIII KoGiiyasse Hr. 29 — Viena 
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:u celebritățile medicale, cu specialiștii de la 

iacudatea da medicină din Viena.
Telefon nr. 17065.
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Nr. 11900/908.

Public atiune
referitor la fassionarea venitelor aparținătoare la darea de venit de cl- IV.

Amploiații dn stat, amploiații judecătorești, amploiații vre-unei fun- 
dațiuni comune, oficianții comunali, oficianții bisericești, oficianții unei 
societăți, sau oficianții privați, oficiali, canceliști, personal cari în luna 
Ianuarie 1909 trag leafă fixă sau penziune, gratifîcațiune ori taxe de 
onoare; văduvele cari trag penziune sau gratifîcațiune, conducătorii de 
prăvălii, cari sunt aplicați constant, îngrijitorii, manipulatori, comptabili, 
cassari și peste tot toate acele calfe și toți lucrătorii auxiliari cari au 
leafă lunară mai mare de 80 cor., precum și preoții, cari au leafă.fixă, 
profesori, învățători, instructori, scriitori, artiști, servitori de cancelarie 
etc. sunt obligați ca să indice în foaia de fassionare, ce li se va trimite 
gratuit, venitul aparținător în darea de venit de cl. a IV. afară de aceea 
direcțiunile întreprinderilor și a institutelor, primăria, cassa, proprietarii 
de pământ sau de prăvălie, dela cari contribuabilii își trag plata, încă 
se pot obliga, ca despre persoanele aplicate la dânșii sau în prăvălia 
lor, se înainteze o listă cu numele și plata respectivilor la comisia pen
tru statorirea dării.

Plătitorii de dare au să arete în foaia de fasionare pe basa datelor 
din a. c. sau a anului antecedent peste tot leafa ordinară, pensiunea 
gratificațiunea sau' competința de onoare, cu un cuvânt toate acelea 
venite, cari le trag în urma orișicărui serviciu împreunat cu oficiul lor, 
fie ’n bani gata, sau în naturalii, sau în alte beneficii.

De sub fasionarea acestor venite nu sunt scutite nici chiar acele 
competințe, pentru cari nu se plătește dare, deoarece numai persoanele 
competente de a statori și prescrie darea sunt chemate de-a judeca, că 
vre-un câștig oare-care în bani gata sau un venit în naturalii sau alte 
venite cad în sfera dării de venit de cl. IV, sau nu.

Prin fasionarea falsă a venitelor aparținătoare dării de venit de cl. 
IV cu intențiunea de-a păgubi statul [§ 31 din art. de lege XXIX 
1875) se comite transgresiune în contra venitelor statului, care se 
pedepsește 1 — 8 ori cu suma cu care a voit să păgubească statul. Suma 
care o constatează definitiv organele competente pentru statorirea dării, 
să consideră drept sumă cu care s’a păgubit statul, oficianții întreprin
derilor publice cari sunt deobligate a da socoteala publică, asemenea și 
cei a Reuniunilor nu fasionează, ci întreprinderile și reuniunile respec
tive sunt obligate a fassiona venitele acelora, de a încassa dela dânșii 
darea de venit aruncată și de a o plăti la cassa statului în quartale de an

Ofițerii, oficianții și amploiații, cari își trag plata dela stat sau dela. 
cassa vre-unei fundațiuni publice manipulată de stat, nu sunt obligaț1 
să fasioneze. darea de venit a acestor contribuabili o statorește oficiu^ 
financiar și o încassează în cassa comună prin detrageri lunare.

Dacă cineva are mai multe venite cari aparțin dării de venit de 
clasa a IV., atunci toate aceste venite se contrag și după suma con
trasă se prescrie darea de venit de cl. a IV-a.

Brașov, 1908 Decemvrie 10.
435,1—1. ©rașesîesc

Această fasiune trebue subșternută antistiei comunale (perceptoratu- 
lui orășenesc) în decursul terminului mai sus amintit.

Toți acei plătitori de dare, cari cu ocaziunea conscrierii contribua
bililor și a obiectelor de dare, fasionează fals în scris sau verbal despre 
afacerile, întreprinderile, câștigurile și isvoarele de venit, cu scopul de-a 
păgubi statul, sau deneagă acestea, sau își basează fasiunea pe date a 
căror falsitate se poate documenta, prin denegarea în parte, sau peste 
tot a singuratecelor obiecte de dare, comit transgresiune în contra ve
nitelor statului și se pedepsește în sensul §-i 100, al art. de lege 
XLIV, din 1883.

Brașov, 1908 Decemvrie 10.
435)1_1. Perceptoratul orășenesc.

Dr. univ. med.

FRITZ HUBES I
k. k. asistent de clinică delaem.

universitatea din Graz, specialist pen- 
tm boala de urechi, nas și bronhită, 
precum și boale de piele, s’a reîntors 
din călătorie, și
(kdinează dela orele 9 ’/2-i2 a. m. 
Strada HirscSaer Nr. 28.

(438,1—3)

In cancelaria notarială din 
Feneș u. p- Ziatna, începând eu 1 
Ianuarie află aplâcasre doi ti
neri deplin vărsați in aface
rile notariale.

Taxa respective plata fixă lu
nară, precum și venitele latera'i, se 
vor solvi după învoială. Plata lunară 
și venitele laolaltă dau suma de 40 
pănă la 50 coroane, afară de inter- 
tenție, și cuartir.

Reflectanților li se va răspunde 
în scris.

Nr. 1190/0908.

P u b li c a t i m n e
1

referitoarele fasionarea venitelor aparținătoare la darea de câștig cl. a III
Toți contribuabilii sunt obligați de a fasiona pănă în 20 ianuarie

1909 venitul curat după câștigul sau afacerea sa, cari pe anii 1908 —
1910 nu sunt taxați cu darea de venit clasa IlI-a, pe timpul dela 
înființare, adecă pe timpul existenței aceleia.

Ca câștig curat să consideră partea aceea a veniturilor din afacere 
sau ocupațiune, care restează după ce se detrag spesele necesare pentru 
continuarea afacerii sau a ocupațiunii; acelea spese însă a proprietatului 
afacerii sau peste tot a plătitorului de dare, cari nu sunt în legătură 
nici cu afacerea, nici cu ocupațiunea, ci se recer sau pentru susținerea 
sa, sau a familiei — nu vin detrase din venitul agonisirii.

Dacă cineva trage venit din mai multe întreprinderi și isvoare de 
agonisire sau de venit, este deobligat de a fasiona separat despre fiește- 
care întreprindere, afacere sau agonisire.

Acei plătitori de dare, cari lucrează cu calfe, trebue să alătureze 
la fasiune și o listă despre lucrători, în care e de-a se induce prompt 
numele respectivilor, ziua intrării în serviciu și leafă lunară sau anuală.

Acel plătitor de dare, care întră în șirul plătitorilor a dării de venit 
de cl. a III., numai după conscrierea contribuabililor și a obiectelor de 
dare este obligat să-și înainteze fasiunea în decurs de 2 luni de zile, 
numărate dela ziua deschiderii afacerii sale, supuse dării.

Listele pentru fasionarea venitelor aparținătoare dării de venit de 
cl. a III., precum și a calfelor aplicate în afacere, se dau plătitorilor 
de dare gratis din partea antistiei (perceptoratul orășenesc).

Cei ce fasionează sunt obligați a umplea toate rubricile din listă, 
și ca dovadă că singuraticele date le-au comunicat punctuos și conștien- 
țios, în loc de jurământ își dau cuvântul de onoare ca cetățean, își' 
subscriu numele, adăugând ziua și locul. 1

I

Tae și lipește pe o corespondența.

Bsadaisesta, IV. B£.âs’Oly-k.®rwt ® SeSwm. 5®.

Coopon pentru ojarte de cinste:
Insll!tul.uiui de orei, nasesi 

„ELECTO-VITAMZEÎT1
Budapesta, IV. Kăroly-koriit 2 felem. 52. 
Rog -mi trimite gratis și franco, în 
covertă închin op 1 •. „SISTEMUL de 
VINDECARE ELDCTRiC MODERN11

, ( bălbntipentrul , h I temei
Numele : ___________ ____ __
Comuna și 
poșta ultimă_________ _____________

picior în mormânt oinul • 
oare fiind fio nav uu-ș> găsește leacul. 
Omul modern are morburi complicate, 
ascunse, ea provin din neregularitățile 
sistemului nervos nepătruns. Pentru a- 
eeste boale știința modernă mecbcală 
știe leac nou, sigur, — puterea electrică, 
care introdusă în sistemul bolnavilor, 
face minuni! Dar tot cu aaa succes să 
folo ește electricitatea contra reuaiei, 
neurasteniei, nesomnului, lipsei de apetit, 
slăbirii etc. Cela-ce are, dară, ori-ce fel 
de morb de nervi, sau din bordeie amin
tite pe care-va, după cetirea acestui a- 
nunț să g'ăbeasoA a-și procura cartea 
„INSSTRUCȚIUNE DESPRE VINDECAREA 
ELECTRICĂ1’, - carie ce se află deose
bii,!. pt-ntru bărbați și deosebită pentru 
fune’, și se trimite în cnvertă închisă 
ori-cm, de cătră:

Mitratral de ordin, medical

Scrisoare de recunoștință. 
Fragscisc «ffMigăsz, Dunaharoszti- 

A3ag, Nadormajor.
Cu bucurie îți fac woscut, că din 3 Maiu 

femeia mea folosește după instrucțiune instru
mentul „Electro-Vitalizei11, 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 atunci poate 
și eu muriam, n’aș mai fi putut vedea suferința 
ce o chinuia pe femeia n ea. Acum a trecut 
peste tot răul, și cu bucurie spune celor ce o 
întreabă, că „EÎectro Vitalizer“-ul a vindecat’o. 
Primește Domnule Doctor mulțumită mea re
cunoscătoare.
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Cruce seu stea ăuplâ electro - magnetică

I

Hu e. orrera Iu Volta.
=> z.

Nu e mijloc secret, 

pe lângă, garanție.

X
X
&

Deosebită atențiune e a 
aceșt aparat vindeca boa-

Aparatul acesta vindecă șl foiMește contra: durerilor do cap și dinți, migrene, 
uralgie, impedecarsa cirr.ulațiunei sângelui, anemie, am.țeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de Inimă, astnă, arului greu, Egărciuri de stoznac, lipsa poftei o.e mâncare, re- 
csală la mâni și la pioicre, reutnă, pedagră. ischias, udul in put. influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor boie, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă ptiu electricitate. — hi cancelaria mea se, ajld atestate. îneiirse am iote por
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire inven(iune,a mea ș ori-eine pole examina aceste, atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i»se retrimite baniu Unde ori
ce încercare s'a constatat zădărnici, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e 
co ’ fus de cti aparatul „Volta11, de dre-ci „Cnișul- Volt»11 atât in Oermar.ia cât- ș: 
Ungaria a fost o fids oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu c în fletiere 
aprecia, și cercetat. Deja i.eîtinătatoa crucei tnelo electru-magnetice o rsccmandă 
Prețui apâratitfm mar» e 8 cor. Preta! paratului mic e 

folosibil ia morburi, c-.arl nu sunt. folosibil la copii și ruinei
mai vechi d<> 15 ani. constitute forte slabă.

Expediție din centru și locui de vândute piiui-nt țcră și atreiuălntc etc.
KfPHtia V fi £? A, S Z 

coîtril atli'Ki’a tfâts'iisisî,

se da împrejurării, 
le vechi de 20 ani.

ltte

pr.rmts si se 
in Ausî.ro- 

cunoscut 
îndeosebi 
$ 
d<*

cor. ‘ '?’’k

Tipografia. A. Mureșianu, Brașov.


