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Din causa sfintei sărbători de Sâmbătă, 
ziarul nu va apare până Luni sara.

Se poate vorbi de răsboiu?
O importantă deosebită au răs

punsurile ce le-au dat eri în camera 
deputaților din Viena ministru-preșe- 
dinte Bienerth. La interpelațiunile de
putatului Adler și soți și a deputa
tului ceh radical Klofac și soți asu
pra situațiuuei esterioare și a sta
diului actual al mișcărei de boicot.

Primul ministru austriac a zis 
că, după intormațiuuile ce le-a primit
— firește dela ministerul de esterne
— n’ar fi nici o cauză de a privi 
situația europeană ca îngrijitoare. Di- 
ferințele existente nu sunt de acel soiu 
ca să nu poată fi aplanate pe calea 
negoaierilor diplomatice. Despre un 
pericol de răsboiu în Balcani să poate 
vorbi numai întru atât întru cât Ser
bia și Ivluntenegru au luat anumite 
măsuri de răsboiu, cari însă nu ne-au 
îndemnat să schimbăm atitudinea 
noastră liniștită așteptătoare.

Dispozițiile militare făcute de că- 
tră administrația de răsboiu n’au alt 
scop, decât de a întregi trnpele din 
Bosnia și Herțegovina, ca să poată fi 
capabile de-a face serviciile de garni- 
soană și de siguranță ce acum se cer 
în măsură mai încordată și de-a con
tribui astfel la liniștirea popoarelor de 
acolo. Sunt intenționate așadar numai 
cele mai necesare măsuri de apărare, 
cari n’au nici un caracter agresiv.

Acestea le-am mai auzit și le-am 
mai cetit. Totul atârnă dela aceea 
dacă se va împlini speranța ministeriului 
de externe și a guvernului austriac, 
că toate se vor putea aranja în pace 
pe cale diplomatică. In cazul contrar 
„anumitele” măsuri de răsboiu ale Sâr
bilor și Muntenegrilor pot aduce peste 
noapte răsboiul, poate la primăvară. De 
aceea e biue că se iau măsuri de 
precauțiune militară și la noi în mo-

FOILETONUL «GAZ. TRANS.*

„ Krampampuli “.
de Maria Ebner—Eschenbaeh.

(Fine.)

Acum ar fi plăcere să puști pe pră
păditul, din pândă sigură. Insă, Hopp pă
durarul nici asupra celui mai rău nevoiaș 
nu pușcă, fără să-i strige câteva vorbe. 
Cu o săritură se avântă de după arbore 
în cărare și strigă: «Predă-te vagabun- 
dule!« Și când lotrul în loc de răspuns 
prinde pușca de pe spate: pădurarul slo
boade cocoșul armei... Dumnezeule! — ce 
pușcătură minunată! Pușca pârăe închis, 
în loc să. pocnească. A fost răzimată de 
pom prea mult cu cocoșul ridicat, în pă
durea umedă — și n’a luat foc.

Noapte bună, iacă, ași-i moartea — 
îi trântește prin cap bătrânului și tot a- 
tunci îi cade pălăria în iarbă.. Celălalt, 
lotrul, încă n’a avut noroc. Singura puș
cătură, Ia care-și pregătise pușca, s’a dus 
în vânt, iar pentru a doua acum își scoate , 
patronul din buzunar.., |

«Prinde-I«! striga Hopp răgușit cătră 
câne, »prinde-I«!

«Hai Ia mine, vino, Krampampuli»! 
se aude de dincolo cu glas ademenitor, 
blând, iubitor si ah, de mult cunoscut 
glas...

narhie și ar fi bine, dacă s’ar pregăti 
pentru cazul unui răsboiu și înăuntru 
o situațiune mai suportabilă, care se 
mai scadă din nemulțumirea cea 
mare și adâncă ce apasă popoarele 
monarhiei dualiste.

Pentru așa ceva însă nu sunt șanse 
de loc și planul de fuziune al lui An
drassy, și dacă va succede nu va 
mulțumi decât tot numai cetele res
trânse ale guvernanților de astăzi.

In ce privește boicotul, ministru- 
președinte Bienerth n’a putut comu
nica nimic nou. A amintit numai de 
nota ce a adresat-o oficiul de externe 
Tnrciei, prin care s’au introdus relua
rea negocierilor, ce au fost întrerupte 
în urma boicotului, și a arătat cum 
s’a stabilit înțelegerea principiară cu 
Turcia și s’au reînceput negocierile 
asupra anexiunei, lăsând la o parte 
boicotul, care continuă ași face cur
sul. Și aici br. Bienerth a terminat 
dând expresiune speranței, că nego
cierile vor duce la o înțelegere și că vor 
pune capăt și boicotului.

A mai răspuns primul ministru 
al Austriei și deputatului Pernerstor- 
fer și soți la întrebarea ce i-au fost 
adresat’o pe la sfârșitul lui Noemvrie: 
Ce a făcut guvernul austriac spre a 
informa coroana că proiectul de re
formă electorală al guvernului ungu
resc e considerat de cătră popoarele 
Austriei ca foarte păgubitor interese
lor lor? Br. Bienerth a răspuns că stă 
necondiționat pe punctul de vedere 
al neamestecului în afacerile interi
oare ale Ungariei, tocmai așa precum 
— la un caz dat — ar protesta 
energic ca Ungaria să se amestece 
în afacerile interioare ale Austriei. 
De sigur că socialistul Pernerstorfer 
nu va fi fost mulțămit cu răspunsul 
ministrului-președinte și bazat pe co
muniunea de interese cu socialiștii 
din Ungaria va fi afirmat că și ne
amestecul își are marginile sale.

Dar cânele-------
Ce s’a întâmplat acum, a decurs cu 

’ mult mai repede, decât s’ar putea povesti.
Krampampuli și-a cunoscut primul 

stăpân și a năvălit spre el, — până la 
mijlocul drumului. Atunci i-a fluerat una 
Hopp și cânele se întoarce; flueră «galbi- 
nul* și cânele se reîntoarce iarăși, și in 
desperarea-i e aproape amețit, în continuu 
în acelaș loc, la egala depărtare de lotru 
și pădurar, de-o parte atras, de ceealaltă 
ademenit...

In sfârșit s’a lăsat bietul animal de 
lupta asta superfluă și desperată și-a pus 
capăt îndoielii, dar nu chinurilor. Lătrând, 
urlând, cu foalele încordându-și corpul pe 
pământ, ca o coardă, cu capul ridicat, ca 
și când ar chema cerul de martor al chi
nurilor lui sufletești, se târește mai încolo 
cătră primul său stăpân.

La vederea acesteia Hopp sângerează 
de mânie. Cu degetele tremurânde așază 
patronul și țântește cu siguranță liniștită. 
>GalbinuI“ asemenea din nou îndreptează 
țava spre el, Acum a ajuns lucrul la ca
păt. Asta o știu amândoi, cari se țintesc 
reciproc, dar ori ce se întâmplă acum în 
sufletul lor, așa de nemișcat țântesc, ca și 
când ar fi zugrăviți.

Două gloanțe sboară. Al pădurarului 
la țel, al lotrului în vânt. De aceea s’a cu
tremurat el, când cânele în momentul puș- 
cături a sărit să-l desmierde. Bestia !... sâ-

Interesante sunt și esplicările ce 
le-au dat eri ministrul președinte Bie
nerth, după prima cetire a proiectului 
de anexiune, asupra motivelor de cari 
s’a condus guvernai ces. șireg. când 
a întreprins pasul anexiunei. In ge
nere însă ale nu conțin decât un re- 
sumat al celor deja cunoscute, ținut 
într’un ton foarte conciliant și paci- 
nic cu speranța că negocierile diplo
matice vor avea un sfârșit favorabil, 
și că pentru conferența internațională 
ce-o dorește chiar guvernul ces. și reg. 
se va putea stabili prealabil o deplină 
înțelegere între puteri.

In fine venind vorba despre pre- 
tenziunile Austriei și Ungariei față cu 
Bosnia și Herțegovina, br. Bienerth 
și-a dat silința a documenta că nu 
poate fi nici o îndoială despre pari
tatea titlurilor de drept ale ambelor 
state. Aici mai mulți deputați au în
trerupt pe ministru esclamând : We- 
kerle cu Ungurii vor interpreta o 
altfel!

Nu vor lipsi dar nici în viitor 
puncte de frecare și de conflicte între 
guvernele dualiste. Marea întrebare 
însă este: Avea-vor Dorocul să scape 
și deastădată de-o mare încurcătura 
esterioară ?

Audiența de alaităeri a contelui Andrassy 
se aduce în legătură cu cestiunile militare 
dela ordinea zilei, de oare ce se spune că 
în fața situațiunei grave externe contin
gentul de recruți trebue urcat. După au
diență Andrassy a conferit cu miniștrii 
Aehrenthal și SchOnaich. In legătură cu 
aceste se crede, că, deși situația interioară 
politică a Ungariei e gravă, nu poate fi 
vorba deocamdată de o criză a guvernu
lui și în special de dimisionarea contelui 
Andrassy. Vacanțele parlamentare de Cră
ciun vor fi folosite spre a promova cesti- 
unea fusiunei. E vorba să se creeze baza 
unei noui constelațiuni a partidelor. An
drassy a elaborat un nou program, care are 
să formeze baza unei noui majorități gu
vernamentale.

Dlil dieta ungară In ședința de eri a 
dietei s’a primit în a treia cetire legea 

sae; se răstoarnă apoi pe spate și nu se 
mai mișcă.

Cel ce l’a omorât, se apropie :nceti- 
nel. Destul ți-a fost, gândește, ar fi păcat 
pentru tot dramul de alice. Cu toate astea 
și-așează pușca la pământ și-o încarcă cu 
glonț. Cânele șede înainte-i cu limba 
scoasă, gâtăie scurt și puternic și privește. 
Când pădurarul a fost gata, și-a luat din 
nou pușca ’n mână, încep să convorbească, 
din ce însă nimeni, dacă ar fi fost chiar 
viu și nu mort, n’ar fi putut înțelege ceva.

«Știi, cui am destinat glonțul ăsta?* 
»Mi-închipui.<
«Nemernicule, fugarule, bestie ce ți-ai 

uitat de datorință, bestie necredincioasă.«
»Da, stăpâne, așa-i.«
«Tu mi-ai fost bucuria. Acum s’a 

gătat. Nu mai aflu bucurie în tine.*
«Pricep stăpâne ; și Krampampuli s’a 

întins, la pământ, și-a plecat capul pe la
bele dinainte și privia la pădurar.

Da, numai de nu s’ar fi uitat așa 
afurisitul de animal. Atunci iute ar fi sfâr
șit, cu ceea-ce s’ar fi cruțat și pe sine și 
cânele de multe chinuri. Dar așa, nu se 
poate. Asupra unei făpturi ce se uită așa 
la om, nu-i permis să puști. Jupanul Hopp 
bâlbâie printre dinți o droaie de înjură
turi, una mai teribilă decât alta, și-acață 
din nou pușca pe umăr, ia iepurii lotrului 
și pleacă la drum.

financiară. In ședința de alaltăeri dieta a 
! hotărât, la propunerea președintelui Justh, 
I să trimită o telegramă de felicitare din 
I prilegiul deschiderei parlamentului tur
cesc.

Agrarienii aiistriaci întind coarda. Gu
vernul Bienerth își dă toată silința să asi
gure votarea așa’numitelor necesități ale 
statului încă înainte de sărbătorile ’ Cră
ciunului. Cu provizoriul budgetar și cu 
proiectul de anexiune ar merge, dar nu se 
poate stabili o înțelegere cu privire la le
gea de împuternicire, adecă la legea prin 
care guvernul să capete plenipotența de 
a încheia provizorie pe un timp anumit 
convenții comerciale cu statele, cu cari 
monarhia n’a putut să renoiască conven- 
țiunile în terminul prescris. Agrarienii din 
Reichsrath sunt cu totul 269 cari for
mează așa numita «Uniune liberă agrară*. 
Ei formează deci majoritatea relativă față 
cu ceilați 247 de deputați. Nu se poate 
deci vota legea de împuternicire decât nu
mai cu concursul agrarienilor așa, ca cel 
puțin a treia parte din ei să voteze pen
tru lege.

S’a discutat asupra legei de împu
ternicire politică-comercială și în conferen
ța conducătorilor de partid. Aici preziden
tul Dr. Weisskirchner a propus compromi
sul amintit mai sus, ca timpul de împu
ternicire să se reducă dela un an la trei 
luni și în loc de împuternicire generală, 
să i se dea numai împuternicire cu pri
vire la manuarea provizorică a conventiu- 
nilor deja încheiate. Ministrul președ. bie
nerth declară că se mulțumește și cu acest 
compromis ca minim deoarece conventiu- 
nea cu România are să se încheie de ’aci 
încolo și deci e timp a o prezenta de cu 
vreme -parlamentului. Intre vorbitori Dr. 
Lueger a rugat pe agrariani să nu întindă 
funia prea tare, căci altfel s’ar putea rupe. 
Dintre toți numai Lueger a accentuat ma
rea importanță a convențiunei cu Româ
nia. care, zise el, și din motive patriotice 
trebue să se încheie la timp. Nu s’a ajuns 
totuși la o înțelegere.

S’a ținut apoi o adunare generală a 
«Uniunei libere agrare* de față fiind br. 
Bienerth cu alți doi miniștri. Aici agrari- 
rienii germani au declarat hotărât că ei 
nu primesc nici propunerea de compro
mis amintită. Ministru-președinte Bienerth 
zise că e vorba de convențiunile comerci
ale ce sunt a se încheia cu Serbia. Bulga
ria și România și de aceea ca să nu se 
impute monarchiei că a călcat oareșicum

Cânele l’a urmărit cu privirea, pănă 
ce a dispărut după pomi; apoi s’a sculat 
și pădurea se cutremura de urlatu-i pă
trunzător. A făcut câteva ocoale, apoi s’a 
așezat din nou lângă mort. Așa l’au găsit 
oamenii legii, cari sub conducerea lui Hopp 
au venit pe amurgite să vadă cadavrul și 
să îngrijească de îngroparea rămășițelor 
pământești ale lotrului. Când s’au apro
piat domnii de mort, Krampampuli s’a dat 
câțiva pași înapoi. Unul a zis cătră pă
durar : «Esta-i doar cânele d-tale.< L’am 
lăsat de pază* răspunse Hopp, în rușinea-i 
de a mărturisi adevărul. — Ce folos însă? 
Totuși a ieșit la lumină, căci când au dus 
cadavrul, pus in dric, Krampampuli l’a ur
mat domol cu capul plecat și coada ’ntre 
picioare. A doua zi asemenea l’a văzut 
servitorul dela tribunal dând târcoale în 
apropierea camerei mortuare, unde era 
«galbinul*. L’a lovit și i-a strigat. «Pleacă 
acasă!« Krampampuli a scrâșnit din dinți 
și a fugit — după spusa servitorului —în 
direcția colibei pădurarului. N’a ajuns însă 
pănă acolo, ci și-a început mizerabilul trai 
de vagabond.

Sălbătăcit, slab ca un schelet umbla 
odată pust'u pe la marginea satului, în 
jurul locuințelor sărăcăcioase ale colpor
torilor. S’a aruncat fără veste asupra unui 
băiat, ce sta înaintea ultimei căsuțe, și i-a 
răpit cu lăcomie bucata de pâne din mână. 
Băiatul a încremenit aproape de spaimă, 
dar un șpitli a sărit din casă și a lătrat
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tratatele. In fine s’a primit propunerea 
baronului de Hurmuzachi, ca să nu se ia 
acum decisiunea, ci să se amâne pană 
când li-se va fi dat ocasjune tuturor par
tidelor să ia poziție.

Alegerile parlamentare în Turcia. Pană 
alaltăeri au fost cunoscute 206 alegeri și 
adecă au fost aleși: 161 Mohamedani, (în
tre cari 106 Turci, 28 Arabi, 23 Albanezi 
și 3 Curzi) apoi 41 creștini (între cari 23 
Greci, 9 Armeni, 4 Bulgari, 3 Sârbi, 1 A- 
român și 1 Maronit, în fine 3 lzraelili și 
1 Druz). Din 15 sandjacuri arabe și curde 
precum și din Ditre, vilaetui Monastir nu se 
cunoaște încă rezultatul alegerilor. In Con- 
stantinopol au sosit pănă în 16 1. c. peste 
190 de deputați, dintre cari vre-o 80 sunt 
juni Turci pronunțați și cam tot atâția 
sunt aderenți ai comitetului junilor Turci. 
Stradele capitalei turcești au fost împo
dobite pentru ziua deschiderii parlamen
tului. Decanul ambasadorilor br. de Mar
schall a invitat misiunile diplomatice să 
arboreze și să ilumineze în ziua deschide
rii parlamentului.

Complicațiunile în Orient.
In celo din urmă a sosit răspunsul 

regelui Victor Emanuel la scrisoarea pe 
care împăratul Francisc Iosif i-a adresat’o 
în afacerea Bosniei și Herțogovinei. Am
basadorul italian, din Viena, ducele de 
Avarna a adus alaltăeri la cunoștința mi
nisterului de externe scrisoarea regelui 
Italiei și a cerut totodată o audiență la 
împăratul ca să i-o predea.

Ziarul »Tribuna« din Roma zice că 
cauza întârzierii îndelungate a răspunsu
lui regelui Italiei a fost considerația de 
oportunitate de a aștepta până ce se va 
pronunța parlamentul, căci autoritatea gu
vernului avea lipsă de o solemnelă întă
rire prin declararea voinței parlamentului.

*
Ce pretinde Turcia dela Austro-Un- 

garia? »Vossischo Zeitung« din Berlin 
vrea să știe că marele vizir Kiamil-pașa 
ar fi redus pretenziunea de despăgubire 
pentru cmearânea Bosniei și Herțegovinei 
în ultima sa convorbire cu ambasadorul 
austro-ungar Pallavicini la 75 milioane de 
franci și că probabil va mai scădea ceva 
și din această sumă. Dar marelo vizir a 
declarat franc că înainte de a lua o ho
tărâre definitivă asupra unei eventuale în
voieli, va trebui să o supună mai îiitâiu 
opinării Angliei.

Același ziar berlinez află din Con- 
stantinopol că acolo se vorbește de dife
rite sume ce ar fi oferit Austro-Ungaria 
Turciei ca despăgubire pentru anexiune, 
dar se asigură că br. Aerenthal s’a măr
ginit până acuma numai la reluarea ne
gocierilor, la cari partea politică precum
pănește pe cea economică. Guvernul tur
cesc și comitetul junilor Turci continuă 
a sta sub înrâurirea și presiunea ambasa
dei engleze, cu care au zilnice consfătuiri. 
Până și articole destinate pentru ziarele 

pe tâlhar. Acesta a scăpat imediat prada 
și s’a șters p’aci ’n colo.

In aceeași sară Hopp, înainte de cul
care sta în fereastră și privia în noaptea 
luminoasă de vară. Și de-odată i-s’a părut 
că vede cânele șezând de cealaltă parte a 
câmpului, la marginea pădurii, parcă ar 
privi nemișcat și doritor iocul fericirii sale 
de odinioară — el, cel mai credincios din
tre credincioși, fără stăpân.

Pădurarul a închis fereastra și a ple
cat la culcare. După puțină așteptare s’a 
ridicat din nou și a pășit iară la fereastră 
— cânele a dispărut, Hopp a voit să se 
dea la odihnă, dar n’a putut să doarmă.

Nu mai putea. Fie ce-o fi!... Nu mai 
putea fără câne. II aduc acasă, se gândea, 
și după hotărârea asta se simția ca și 
când s’ar fi născut de nou.

In zori de zi era îmbrăcat deja; a 
spus nevestii să nu-1 aștepte la prânz și 
a plecat. Cum a eșit din casă s’a împiede
cat de cela, pe care voia să-l caute de 
parte. Krampampuli zăcea, mort, înainto-i, 
cu capul lipit strâns de prag, pe care n’a 
cutezat să-l treacă.

Pănă la sfârșitul vieții l’acompătimit 
pădurarul.

Momentele cele mai fericite îi erau 
cele, în cari putea să uite, că Fa perdut. 
Cufundat în gânduri adeseori începea din 
cântecul: »Ce face Krampam...«. Dar ia 
mijlocul cântecului se opria speriat și miș
când din cap, oftând adânc, zicea: »Păcat 
de un așa câne!«

I. Lupan.

turcești se compun și se scriu în ambasada 
engleză.

Sârbii se înarmează și fac pregătiri 
de răsboiu în ruptul capului. »Stampa« din 
Belgrad anunță că conziliul de miniștrii 
ținut Marți s’a ocupat cu cererea minis
trului de răsboiu de a i se încuviința un 
nou credit de înarmare, în suma de 11 
milioane denari.

Una după alta se concheamă toate 
categoriile rezerviștilor la exercițiul de arme. 
Se fac pregătiri deja pentru exercițiile de 
arme ale rezerviștilor de arme din a doua 
chemare.

Diîl Glllj ni-se scrie cu privire la con
stituirea clubului comitatens român națio
nalist următoarele :

»Astăzi Românii din comitatul Cojoc- 
nei au săvârșit o faptă vrednică do toată 
lauda. După înțelegeri și discuții priete
nești, ce n’au durat nici o lună de zile, 
astăzi, în ziua de 16 Dec. n. s’au întrunit 
în număr de peste cinci-zeci de inși la 
Cluj fruntașii Români ai comitatului și în 
cea mai bună înțelegere au hotărât con
stituirea clubului naționalist român, pentru 
comitatul Cojocna și orașul Cluj, în ca
drele și cu programul partidului naționa
list regnicolar. Numai decât au ales și co
mitetul esecutiv în următorul chip: Presi
dent Ioan Pop protopop în Morlaca, vice- 
presidenți Teodor Giortea v. prot. Cojocna 
și Dr. Ștefan Morariu adv. Cluj, secre
tar Dr. Victor Poruțiu adv. Cluj, cassier 
Leontin Pușcariu contabil Cluj, controlor 
Iosif Oarga contabil Cluj. Pe lângă 
acest comitet central s’au ales încă 15 
membrii fruntași din deosebite ținuturi, 
iar programul de acțiune a rămas a se 
fixa în proxima ședință generală. Ca taxe 
de membru au fost subscrise aproape 1000 
coroane.

i

Toate aceste s’au făcut la inițiativa 
și la deosebita stăruință a d-lui Dr. Ște
fan Morariu. — Goresp.

hi cauza școalelor noastre, j
Primim dela Zârnești o întâmpinare, căreia îi 

dăm loc maijo6, regretând totodată, că autorul ei 
nu răspunde nimic la faimele ce s’au fost lățit 
despre negocierile co ar fl avut ioc între fruntașii 
români din Zârnești și inspectorul de școale ung. 
dela Făgăraș.

Zârnești, 1. (14) Decemvrie 1908.
Onorată Rodacțiune! Ați publicat 

unele corespondențe referitoare la starea 
școalelor noastre confesionale, iar în Nr. 
260, după o introducere la obiect, ați dat 
loc ca și unui articol de fond, corespon
denței subscrise de Censor „situația- învă
țătorilor noștri".

Find-că în această corespondență se 
vorbește de câteva comune mai de frunte 
așezate în raza de cultură, a Brașovului, 
și de mai multe-ori se face pomenire de 
comuna Zârnești, ca fiu al acestei comune 
și președinte al comitetului parohial, mă 
simt îndemnat, nu atât pentru anonimul 
»Cenzor« cât față de marele public cetitor 
român, a-mi face și eu unele reflexiuni la 
acel articol.

Dacă desbrăcăm articolul Cenzorului 
de unele colorării menite numai a duce 
în rătăcire publicul, — alarmându-1 că școa- 
lele confesionale din Bran și Zârnești ar 
fi în pericol și că protopopii ar lucra la 
abandonarea lor — dacă cetitorii vor fi pe
trecut cu oarecare atențiune celo scrise 
de Censor, vor fi putut prea, ușor observa, 
că pe Cenzor îl doare nu atât starea, ci 
aceea, că nu i s’a înmulțit leafa, de învă
țător încă înainte de 1910, când comunele 
sunt prin lege obligate a înmulți salarele 
învățătorilor.

Că școalele noastre din Bran și Zâr
nești ar fi abandonate, aceasta este numai 
o scornitură răutăcioasă; și cine ar putea 
și crede, că pe câtă vreme vor mai fi în 
Bran bărbați din fruntașa familie Pușcariu, 
iar în Zârnești din familia Metropolitului 
și poporul va asculta sfaturile lor, școalele 
noastre confesionale ar putea fi abando
nate ? aceasta nici Censorul nu o crede. 
Censorul însuși va fi știind, că în biserica 
noastră constituțională asupra nici unei 
fol de averi ori cât de neînsemnate, și cu 
atât mai puțin asupra școalei, caro e ave
rea noastră cea mai prețioasă, nu poate 
dispune nici preotul, nici protopopul, nici 
episcopul și nici chiar Metropolitul, ci nu
mai corporațiunile legale bisericești ca co
mitetul și sinodul parohial, Conzistoriul și 
sinodul eparhial; apoi despre atari corpo- 

I rațiuni, în cari sunt concentrați cei mai 
distinși fruntași ai bisericei, cine ar putea 
chiar și numai presupune, să nu aibă cel 
puțin atâta durere pentru școale, câtă si
mulează a avea Cenzor, carele nu știu dacă 
s’ar putea lăuda cu vre-un merit.

Plânsoarea lui Censor e neadevărată 
și în ce privește ridicarea solarelor învă- 
tătoresti.■»

In tractul Branului actualul protopop 
Ioan Hamsea a cutroerat încă din vreme 
toate comunele și a înduplecat comunele și 
pe singuratici a aduce jertfe uimitoare 
pentru susținerea școalelor noastre confe
sionale din mijloacele lor proprii fără a 
cere ajutorul statului.

Din câte am cetit până azi prin jur
nale, dar și afară de cele publicate, cred 
că nu există protopop sau preot, care în 
aceste timpuri grele să nu-și fi împlinit și 
să nu-și împlinească și pe viitor conștien- 
țios chemarea sa de apostol al bisericei, 
școalei și culturei românești.

In comuna Zârnești comitetul paro- 
I chial a pertractat chestiunea școlii și a 
i înmulțirii salarelor învățătorești și prezen- 
1 tându-o apoi sinodului parochial — cum 
prescrie legea — sinodul în diferite rân
duri a denegat ridicarea salarelor înainte 
de anul 1910, și știți din ce motiv? pen- 
trucă învățătorii, cari singuri își trimet 
copiii lor la școala de stat, nu arată spoi’ 
îndestulitor cu elevii lor și deci nu merită 
nici înmulțirea salarelor înainte de 1910. 
Cine e cauza, dacă învățătorilor, nu că 
li-s’a detras, ci nu li-s’a mai înmulțit spri
jinul material?

Censor însă se plânge, că învățători
lor li-s’a detras și sprijinul moral. ,

Censor poate își aduce bine aminte 
cum după publicarea articolului de iege 
XXVII ex 907, fără să mai aștepte îndru
mările forurilor superioare, ba contra sfa
tului dat de unii bărbați mai calmi, unii 
învățători au alergat în ruptul capului la 
depunerea jurământului, numai ca cu o 
oară mai curând să devie „oficianți pu
blici", crezând, că după depunerea jură
mântului, forurile noastre bisericești n’au 
să Ie mai poruncească, iar bisericele vor 
trebui să le plătească lefurile statorite în 
lege.

Câtă spaimă a băgat în învățători ju
rământul depus, putem vedea în vieața de 
toate zilele a. învățătorilor. Un caz spre 
ilustrare.

La o propunere comitetul parochial 
din Zârnești a voit să auză mai întâiu pă
rerea învățătorilor din punct de vedere pe
dagogic; învățătorii au cerut termin spre 
a studia obiectul, când colo încă a doua 
zi anunță, că ei au depus jurământ, nu 
pot zice nici da, nici ba. Ei bine, acel ju
rământ v’a legat mânile și picioarele? v’a 
înăbușit glasul în gât? v’a scos din piept 
toate simțămintele față de popor, biserică, 
școală, limbă și datine Strămoșești, în a 
căror serviciu v’ați pus și pentru care pre- 
tindeți înmulțirea salarelor? așa interpre
tați jurământul depus, că veți fi credin
cioși față de Maiestatea Sa, față de patrie 
și constituție? apoi noi Românii nu sun
tem supușii Maiestății Sale? nu suntem 
fii patrii acesteia? nu suntem constituțio
nali? au doară ați pus jurământ să înă
bușiți în voi și să vă desbrăcați de toate 
simțămintele de Români?

In pedagogie prima virtute.ee se pre
tinde dela învățători este caracterul, căci 
în prima linie învățătorul e dator să for
meze în elevii săi caracterul, ce are să-i 
fie elevului steaua conducătoare în toată 
vieața sa.

Mai susține Censor, că ridicarea lefi
lor s’ar putea face și înainte de 1910 din 
banii bisericei! Ei bine, chiar în Zârnești, 
lefile la actualii învățători și o învățătoare 
s’au plătit și se plătesc numai din banii bi
sericei de ani de zile. Rogu-vă mai ară- 
tați-mi o singură biserică măcar și de altă 
confesiune, dar mai bogate ca noi, ai că
rei credincioși să nu contribue la susține
rea bisericei și școalei nici măcar cu o 
para frântă.

In Zârnești se făcuse o mică repar
tiție conform legii de 5% după darea di
rectă do stat, iar mai târziu un arunc 
după clasă do 0.50 fl., 1 și 2 coroane, în 
anii din urmă însă poporul s’a opus și n’a 
mai plătit nici un filer, afară de unii pâ- 
rochieni mai cu tragere de inimă pentru 
școală și biserică.

Cine a agitat și sumuțat poporul să 
nu mai dea nimica pentru școală și bise
rică? tot numai unii din învățători. Ei ve
deți d-lor Învățători, cine samănă vânt va 
secera furtună: despre aceasta v’ați putut 
convinge la sinoadele parochiale ținute in 
cauza școalei și a înmulțirii salarelor.

Poporul nu voește să vă ridice lefile, 
căci zice că nu meritați; în fața acestei 
sentințe ar putea să vă elibereze epitropia 
salare mai mari din banii bisericii?

Dar chiar să voiască, biserica nu 
poate, nu e în stare să supoarte încă și 
mai multe spese și conducătorii ei ar fi 
prea scurți de vedere, prea puțin precaută, 
dacă față de legea cea nouă de școală ar 

sili biserica să-și ia asuprăși mai multe 
deobligămlnte.

Nimenea nu poate ști, că dacă din 
nefericire prin careva împrejurări nefaste 
școala noastră și-ar pierde caracterul ei 
confesional și s’ar preface în școală de 
stat, că oare în acest caz n’ar pretinde 
statul ca biserica să-și împlinească acum 
și față de stat esact toate angajamentele 
ce le luase față de școala confesională? 
Conzult ar fl d-le Censor în presupunerea 
unei atari fatalo împrejurări să angajăm 
biserica, și la alte nouă jertfe, când aceste 
jertfe le-ar putea aduce însuși poporul, 
care și în caz de statificarea școalelor nu 
va putea scăpa fără atari jertfe?

Răspunsul la aceasta cred că și-1 
poate da și însuși d. Censor.

Nicolae Garoiu. 
preș, comit, parochial.

Situația băncilor populare
din Homânia.

Băncile populare, cari sunt chemate, 
într’un timp oare-care, să producă o re
voluție în viața economică a țărănimei, se 
prezentă în almanahul lor pe 1907 într’o 
lumină cum nu se poate mai mulțămi- 
toare.

Sunt date instructive și îmbucură
toare, pe cari le culegem din această bro
șură. 206 bănci nouă s’au înființat la anul 
1907 în toată țara, adăogând la vechii 
membrii ai băncilor încă 56.332. intr’un 
singur an (anul 1907) capitalul social văr
sat s’a sporit cu 10.000.000 iei, iar la sfâr
șitul acestui an au fost în total 295.325 
membri, având subscris un capital de 
27.431.195 lei, sumă, care împreună cu 
5.052.301 lei, depuneri spre fructificare, 
1.262.418 fond de rezervă, apoi donațiuni 
și alte fonduri de operațiuni — fac în to
tal un capital de 41,000.000 lei.

Această cifră trebuie să ne bucure 
când socotim că numai acum câți-va ani 
toato băncile n’aveau împreună 15.000.000 lei

Dintre cele 2223 de bănci (cam al 
doilea sat își are banca) 70 bănci au ca
pitalul între 10 și 50 mii ; 42 bănci între 
50 și 100 do mii, iar 17 bănci au capitalul 
peste 100 do mii. Sunt câte-va cari troc 
de o jumătate de milion, altele au trecut 
de milion, cum o banca din comuna No
vaci din Gorj cu 1 milion de Iei numai 
fondul de rezervă.

Pe lângă fondurile lor băncile au mai 
împrumutat, în cea mai mare parte cu 
scop de arendare sau cumpărare de pă
mânt, dela casa lor centrală în cursul anu
lui 1907 aproape 2.000.000 lei.

La 1 Iulie 1906 se face cea dintâiu 
federație de bănci (9 din județul Tecuciu).

Federația aceasta de 9 bănci sărace 
dă putința Ia două obștii să ia în arendă 
două moșii mari — so înțelege având și 
sprijinul Casei centrale. A doua federație 
s’a făcut de curând în județul Muscel și 
alte trei sunt pe cale do a se înființa în 
două județe din Moldova copleșită de 
Evrei.

Obștiile de arondare erau la 31 De
cemvrie 1907 în număr de 106, cultivând 
în arendă 76.884 hectare cu o arendă anu
ală de 2.344.491 lei.

Societăți cooperative de consum au 
fost la sfârșitul anului 1907 91 cu 3898 
membri și un capital de 395.491.

De curând s’a deschis și în Bucu
rești cea dintâi prăvălie a cooperativelor 
sătești, unde se găsesc pe prețuri modeste, 
toate articolele pe cari le produce econo
mul rurală sau industria casnică.

Și ceia-co e semnificativ, e că acest 
magazin s’a deschis tocmai în localul din 
Calea Victoriei, în care o casă pentru fur
nizarea automobilelor își ținea automobi
lele sale de reclamă.

Au fost în 1907 și 9 cooperative pen
tru esploatare de păduri lucrând cu un 
capital de 45.845 lei.

Au fost trei grădinarii cooperative și 
câteva brutării cooperative, cari n’au dat 
rezultate tocmai mulțumitoare fiind din 
pricina capitalului neîndestulător biruite 
de concurență.

Mai norocoase au fost lăptăriile coo
perative, ce-i drept pănă la sfârșitul a- 
nului trecut numai în număr de 3.

S’au mai pus bazele unor coopera
tive pentru fabricarea și vânzarea varului, 
pentru fabricarea apei gazoase, pentru pro
curarea mașinilor agricole, apoi țăsătoriile 
cooperative etc.

M.

virtute.ee
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Confiscarea numărului jubilar al Ga
zetei- La ordinul procuraturei din Târgu- 
Mureșului judele de instrucție dola tribu
nalul reg. din Brașov, d-1 Csăszăr, dimpreu
nă cu notarul său, s’a prezentat alaltăeri 
seara în localul redacțiunei noastre, și a 
cerut pe baza ordinului primit să i se pre
dea materialul cules (zațiul) al numărului 
jubilar, precum și exemplarele, câte se află 
în depozitul redacțiunei din acest număr. 
In ordinul adresat judelui de instrucție 
dola Brașov, procurorul din Târgu-Mure- 
șului spune că dificultează mai multe părți 
din cuprinsul numărului jubilar al «Gaze
tei*. Încât pentru materialul cules i s’a 
dat să cunoască judelui, că acesta a fost 
deja împărțit îndată după aparițiunea nu
mărului jubilar. După confiscarea exempla
relor, aflate d-1 Csăszăr a încheiat un pro
ces verbal cu redactorul responzabil al 
ziarului nostru.

0 nouă perchizițio domiciliară s’a fă
cut alaltăeri în localul redacțiunei «Tri
bunei* din Arad pentru găsirea mânu
se» îsului a trei articole. Intre acestea este 
și foaia volantă scrisă în limba germană, 
care conține datele statistice («Calvarul*) 
a ziariștilor osândiți și amendați, pentru 
cari a tost osândit deja la trei luni tem
niță d-1 Sever Bocu, redactorul «Tribunei*.

Examenul de emendare și suplelor de 
maturitate ia gimnaziul român din Brașov 
s’a ținut astăzi sub presidiul d-lui pro
topop V. Voina în calitate de comisar con
sistorial. Din partea ministrului de culte 
a asistat ca reprezentant d-Ldirector Szent- 
imrey. Toți 5 candidații (3 corigenți și 2 
candidați cari au avut să facă examenul 
suplelor din limba greacă) au trecut cu 
succes examenul.

Oferte benevole pentru soldsții noștri 
Jfiătorî în Bosnia au fost predate secției 
militare a magistratului orășenesc de 
îătră domnii 1. L. Hessbaimer 20 cor, 
?ranz Meldt 5 cor, fabrica de licoruri 
{enyores Kar. 2 sticle de rum, Salamon 
Uisenstein 5 cor., alte oferte se primesc 
;u mulțumită până în 19 Dec. st. n. la 
tarele 12 din zi.

Pentru soldații noștri din Bosnia s’au 
nai făcut încă următoarele contribuiri: 
lela funcționarii cassei de păstrare din 
îrașov suma de 51 cor. Familia Wetzel 
in Brașov 10 cor. 4 b. Corpul didactic 
ela școalele primare din Brașov 39 cor. 
lela d-1 losif Schul un pachet de salam, 
’uturor marinimoșilor contribuienți Ji-se 
sprimă și pe aceasta cale profunde mul- 
umiri.

Cu aceasta ocasiune atragem din nou 
tențiunea publicului nostru asupra con- 
artului de astăzi seară dat în favorul sol- 
aților din Bosnia în sala Redutei. Bilete 
j află de vânzare în librăria Hiemesch și 
java la casă.

Sf. Scaun și afacerea preotului Hlinca. 
e știe că preotul slovac Hlinca a 
■st suspendat de episcopul Parvy ab or- 
'ne et oficio pentru panslavism. In urma 
telului dat în contra acestei sentințe, 
aunul papal nu a aprobat suspendarea 

• moțului Hlinca și a provocat pe episcop 
.-și motiveze acuza și cauzele suspen- 
irei.

Dlsiincțiuiii în Romania. S’a acordat 
lăsplata Muncoi* cl. I-a pentru învăță- 
ânt : d-lui Emil Brăescu, din corn. Că- 
găra, județul Bacău, care a clădit o 
oală în comuna Călugăr» mare, pentru 
ma de 15,000 Ici. Preotului P. Savin, di- 
ctorul seminarului «Veniamin Costache« 
a Iași, care a construit un local de 
oală în satul Bibirești, comuna Lecajud. 
cău. Clasa Ii-a. d-lui căpitan M Vlă- 
scu, din inițiativa căruia s’a ridicat în 
unești un monument în amintirea sol
iilor căzuți în războiul pentru indepen- 
nță. S’a mai acordat «Răsplata Muricei* 
I. pentru biserică, d-nei Elena colonel 
ca, din București, caro a clădit în co
ma. Miroși, jud. Teleorman, o biserică 
■e a costat 130,000 lei.

Nou Ziar român popular. Cunoscuta 
;ă de editură românească «Minorva* 
tează și va face să apară Ia 12 Decom- 
e v. c un maro ziar popular „Mine.rua“, 
e se va vinde cu 5 bani în toată Ro- 
nia. Noul organ este înzestrat după 
te cerințele moderne ale ziarelor de 
ms tiraj.

Pentra masa studenților romani din 
ȘOV au întrat prin d-1 losif Oncioin 
i clubul >Kriigel-heraus« suma de 10 
oane.

Primească generosul donator sincerile 

noastre mulțumite.— Direcțiunea școalelor 
meclii gr. or. rom. din Brașov.

Reuniunea sodalilor Români din Gluj 
va aranja Duminecă în 20 Decemvrie n. 
a. c. în sala școalai de fetițe din Cluj la 
5 oaro d. a. o serată cu următorul pro
gram: 1. Cuvânt de deschidere. 2. «Coasa* 
de I. Vida, cor mixt. 3. Solo de voce, cu 
acomp, de pian. 4. Conferință. 5. »Badea 
meu« de Aug. Bena, cor mixt. 6. Solo de 
voce cu acomp. de pian. 7. «Dorul Ardea
lului* de A. Popovici, cor mixt cu solo 
de sopran și bariton. 8. Cuvânt de închi
dere.

Cinstirea unui hits binefăcător. Sâm
bătă se va inaugura la Bârlad statua re
gretatului Roșea Codreanu, marele filan
trop care a ajutat pe toate căile propă
șirea școalelor din localitate. La această 
solemnitate va asista și d-1 Spiru Haret, mi
nistrul instrucțiune! publice.

Dramă sângeroasă în Brăila. Subchi- 
rurgul Dumitru Constantinescu dela spi
talul județean din Brăila trăia de mai 
mulți ani în concubinaj cu Elena Ionescu 
originară din Alâciu. Duminecă după a- 
rniazi el a asasinat’o trăgând asupra ei 
5 focuri de revolver, din cari 2 în piept 
și 3 în spate. Servitoarea, alarmată de 
zgomotul detunăturilor a alergat imediat 
spre camera în care se aflau ei. Nenoro
cita zăcea jos în agonie iar criminalul era 
trântit pe scaun, foarte surescitat, nepu
tând scoate un cuvânt. Peste puțin ca
mera fu plină de curioși. Pe masă s’au 
găsit mai multe scrisori adresate rudelor 
și una parchetului. In scrisoarea parche
tului deschisă de procurorul Eremia, el 
spune că se sinucide după ce a asasinat 
pe concubina sa din motive «bine cunos
cute* și cere să fie îngropați amândoi la 
un loc fără a li-se mai face autopsie. Cri
minalul fiind dus la poliție dădu semne 
de alienație mintală vorbind fără șir și 
nefiind în stare să răspundă la întrebările 
ce i-se puneau. Iată ce se povestește asu
pra cauzei asasinatului. Dumitru Constan
tinescu a avut la spital în îngrijirea sa 
pe Elena Ionescu, care era foarte frumoasă 
și se îndrăgosti de ea. Dânsa ca recunoș
tință pentru îngrijirile ce i-a dat primi 
să-i fie concubină. Ei trăiră împreună a- 
proape un an și în cele din urmă fiind 
dat afară dela spital, Constantinescu nu 
mai putu s’o întreție și consimți ca dânsa 
să facă diferite cunoștinți. Intre alții dânsa 
făcu cunoștință și cu un mare armator, la 
care stătuse în urmă două zile și eri ve
nind să-și ia niște lucruri de acasă con
cubinul ei a asasinat’o. Peste o oră după 
ce Constantinescu fu adus la poliție el 
începu să scuipe sânge. Un doctor chemat 
în grabă îl examină și constată că dânsul 
a încercat să se sinucidă bând o soluție 

' de sublimat corosiv. El a fost transportat 
sub pază la spital.

Aniversare. Pentru Sărbătorirea a 
șapte ani de existență și ziarului «Acțiu
nea* din București s’a dat Luni seara în 
sala de marmură, a hotelului Bulevard 
un mare banchet, la care au participat 
pe lângă membrii comitetului de redacție, i 
și personalul redacției și mai mulți frun- I 
tași ai partidului conservator-demoerat 1 
dimpreună cu șeful partidului d. Take 
Ionescu.

D desmințire. In numărul? 266 al zia
rului nostru am adus știrea că preotul 
săsesc din Valchid a fost mâncat de lupi 
în noaptea de 11 Dec. n. mergând cu că
ruța spre Sigișoara. Cu privire la. aceasta 
știre primim o scrisoare dela d-nii Teo
dor V. Borza preot gr. ort. român și 
Al. S. Sighișoreanu, înv. în Valchid, in 
care ni se spune că știrea publicată nu 
este adevărată, și că d-1 preot ev. lohan 
Hechert se află deplin sănătos. Aceiași 
d-ni ne mai comunică, că locuitorii sași 
din Valchid și îndeosebi preotul lor pro- 
supun că dânșii ar fi făuritorii știrei pu
blicate în «Gazetă*.

Pentru restabilirea adevărului și pen
tru a nu lăsa să planeze asupra d-lor 
Borza și Sighișoreanu suspițiunea, că 
dânșii ar fi autorii știrei eronate, consta
tăm următoarele: Știrea din cestiune nu 
ni-s’a comunicat din partea nimănui ci am 
publicat-o după ziarul »[Jjsag« din Cluj, nrul 
de Duminecă 292. După acest ziar au luat 
știrea aceasta și alte ziare maghiare, între 
cari și ziarul local «Brassoi Lapok*. Rec
tificăm dealtfel cu plăcere știrea alarmantă și 
ne bucurăm că d-1 preot Hechert se află 
deplin sănătos în mijlocul familiei d-salo.

Institut internațional de agricultură.
U. dr. Creangă, secretarul general al mi
nisterului de industrie și comerț, care a 
reprezentat România la adunarea gene
rală a institutului internațional de agricul
tură, a fost primit do M. S. Regele în 
audiență. D-sa a arătat M. S. modul de 

organizare a institutului, expunând rezul
tatul desbaterilor urmate. După cum se 
știe, ultima adunare generală dela Roma 
a fost prezidată de d. Tittoni, ministrul 
de externe al Italiei.

Biblioteca Academiei Române în luna 
Noemvrie 1908 s’au consultat 2642 volume 
și broșuri tipărite de cătră 768 cetitori; 
249 manuscripte, 2863 documente, 56 cărți 
vechi (1508—1830) au fost comunicate la 
152 cetitori. — Colecțiunile bibliotecei au 
sporit în această lună cu 385 volume și 
broșuri, 212 numere de reviste române, 
258 reviste străine, 1 atlase și hărți, 22 
stampe și portrete, 145 volume manu
scripte, 1 documente, 18 fotografiii, 
684 foi volante, 3 note muzicale și 1 
medalie.

Princesa Xenia a Muntenegrului în 
Slll’ghiun. Princesa XeDia (27 ani), înfo
cată și patrioată cum e, poate și râvnind 
slava prințului moștenitor al Serbiei, a 
luat parte la o manifestație anti-austriacă 
în Cetinje; Austro-Ungaria a protestat, 
logodna cu un prinț i-s’a stricat princesei, 
iar ea însuși e surghiunită la Paris. Sur
ghiunul îi e foarte plăcut, ziua face plim
bări cu automobilul la Bois de Boulogne, 
iar seara merge la operă, Ia teatre sau 
concerte.

Princesă și Regina dolarilor. Până a- 
cum damele avute americane ș’au ales do 
miri aristocrați din Europa. Acum se în
tâmplă întors. Un milionar american ș’a 
ales de mireasă o princesă din patria 
veche. In săptămâna trecută cu vaporul 
«Cronprincessin Cecilia* a sosit în New- 
York princesa Maria Ysenburg. Mireasa e 
de 22 ani prima princesă germână, care 
ș’a luat de soț bărbat american, cu care 
a făcut cunoștință în castelul de Galten- 
bach. Mirele este tânărul Admor Robinson 
în etate de 27 ani înzestrat din abun- 
danță cu averi fiul vitreg al profesorului 
de universitate Hilprecht din Baltimore. 
Tatăl princesei la început nici nu a voit 
să știe despre căsătoria «nepotrivită*, 
dar în fine s’a învoit, și a decis să treacă 
dimpreună cu fata Oceanul.

Concert. Duminecă seara are loc un 
concert în sala «Europa* dat do muzica 
orașului. începutul la oarele 8 seara. In
trarea 60 b.

ÂVIZ. Din cauza repausului Domi- 
necal va fi deschisă poimâne în oraș numai 
farmacia d-lui Kellemen din strada Vămii.

Pentru locuitori în orașe, amploiat! 
etc. cari în urma ocupației sedentare și a 
inuncei spirituale încordate sufer de ne- 
mistuire, (■ralurile Seidlitz ale Ini Moli 
sunt o doftor e de casă indispensabilă, în 
urma el? ctului disolvant și regularea func
ționar i stomacului, l’rețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite z Inie prin postă cu rambursa 
de farmacistul A. Moli, k. k. liferantul 
curții din Viena 1. Tuchlauben 9. In far
maciile din provincie să se ceară prepa
ratul A. Moli, provezu.t cu marca de con
travenție și subscriere. — (3)

ULTIME ȘTIRI.
Constantinopol, 18 Dec. Deschide

rea noului parlament turc s’a făcut 
eri cu mare solemnitate. La oarele 
11 deputății au pornit în corpore de 
la clubul lor spre parlament. Pe străzi 
erau puternice cordoane de soldați: 
orașul și vasele sunt pavoasate. La 
aceeași oară au pornit dela legația 
engleză, excortati de armată, amba
sadorii streini. Sultanul însoțit de o 
puternică escortă, a sosit la cameră 
Ia ora 1, însoțit de prinții imperiali 
și de prințesele bătrâne. Corpul di
plomatic era de față. Ședința a fost 
presidafă de Tefikbey, ca președinte 
de vârstă Mesagiul a fost cetit de 
senatorul Goad-bey. In el se accen- 
tuiasă purtarea ilegală a Austriei 
și Bulgar iei și se cere bunăvoință 
din partea deputaților la aplanarea 
conflictului cu aceste țări pe cale 
pacinică. Pe când se cetia mesagiu! 
tonurile bubuiau. S’au tras 101 lovi
turi. După cetirea mesagiului s’a ce
tit o rugăciune: apoi Sultanul a ros
tit câteva cuvinte spunând că se 
simte leiicit că se află in mijlocul 
deputaților. S’a procedat după aceea 
la alegerea secțiunilor. Corespondenții 
străini au fost admiși la ședință.

Fraga, 18 Dec. Procurorul de 

Stat a secvestrat peste 20 de ziare, 
cari îndeamnă populația, să boicoteze 
produsele germane.

Beriiil, 18 Dec. Ziarul „Vossi- 
sche Zeitung“ află din Salonic, că 
guvernul turcesc a permis Serbiei să 
treacă prin Turcia cei 3000 de cai 
cumpărați din Rusia. Primul trans
port de 500 de cai a și sosit eri Ia 
Salonic.

Berlin, 18 Decemvrie. Ziarul „Kol- 
nische Zeitung“ află din San-Francisco 
că pe coasta occidentală a Americei 
s’a descoperit o mare conjurație în 
contra domniei engleze în India. Re
volta trebuia să isbucnească în Apri
lie, când cea mai mare parte din ofi
țerii englezi sunt absenți, și în ace
lași timp trebuia să se împiedece în
tărirea trupelor engleze din India prin 
astuparea canalului de Suez, în mij
locul căruia avea să se scufunde un 
vapor mare.

New-York, 18 Dec. Guvernul Ve
nezuelan a declarat răsboiu Olandei 
pentru că aceasta a răpit Venezuelei 
un vas de răsboiu.

BOSÎOW, 18 Dec. Centrul orașului 
a fost nimicit de un incendiu; mai 
multe persoane au pierit.

ConstantinopOl, 18 Dec. Tratati
vele cu Austria înaintează bine și se 
speră că ele vor ajunge în curând la 
rezultatul dorit, dacă actualul prim- 
ministru nu se va ratrage și dacă 
Parlamentul otoman nu va creia greu
tăți sub influința vreunei Puteri duș
mane acordului anglo-rus.

Glume.
— Ei, ce e cil prietinul tău Vasile?
— Ne-am certat. Mi-a zis imbecil 

bătrân.
— N’a avut dreptate, fiind-că tu ești 

acum în puterea vârstei...
*

— Iți port o recunoștință nemărgi
nită, doctore... Iți datorez viața !

— Nu tocmai atât... îmi datorezi două
zeci de vizite.

*

Ea. — Ți-aduci aminte ce mutră pro
stească aveai în ziua când ai venit de m’ai 
cerut tatii ?

El. — N’aveam numai mutra... am fost 
prost îj toată regula!

Proprietar : Dr. Aurel Mureși&nu. 
Redactor rafipona,: Victor Braimeso

Jmnort de cafea

Terqulu Anului3133.



Pagina 4. Nr. 270.-1908.

Gălindarul Plugarului".
A apărut în editura tipografiei 

A. Mureșianu din Brașov 
Plugarului11 pe 1909.

99

„ Călindarui

Cu aparițiunea lui pe 1909 „Călin
ul 17-lea andarul Plugarului11 întră în 

al existenței sale.
Convins fiind că cetitorii acestui că- 

lindar îi vor face și de rândul acesta o 
bună și caldă primire, invităm pe roți, 
dela țăran pănă la Iruntașii dela oraș, eu 
frățească dragoste să I cumpere, să-l ci
tească și să 1 răspândească, ca pe un eă- 
lindar de care nimănuia pănă acuma încă 
nu i-a părut rău că a dat pentru el pu
ținii bani ce costă.

In partea întâia a „Călindaruluî Plu
garul ui “, aducem datele calendaristice în 
toată estensiunea, după cari urmează în
drumările necesare, privitoare la postă, 
telegraf, la taxele pentru timbre, compe- 
tințe etc. Urmează apoi tabela târgurilor 
din Ardeal. Bănat și țara ungurească după 
datele oficiale ale ministerului ung. de co 
merciu. Târgurile sunt indicate atât după 
alfabet, cât și după lunile anului.

Partea economică conține următoa
rele: Așternutul vialor. îngrășatul vitelor. 
(I. Georgescu). Să ținem o lânduială anu
mită la nutrirea vitelor. (A. Nistor). O pre
legere poporală despre alegerea și pregă
tirea seminței, de A. Boldor. Animale 
folositoare și stricătoare plugăritului și 
grădinăritului, (I. Georgescu) Economia și 
seceta, (I. Georgescu). Povețe.

Partea literară are următoarele ar
ticole : Baronul lui Toma Vulture, (de I. 
Rodina). Florile dalbe, (colindă, de V. Ale
xandri). Sărbători vesele, (de Th. Popo- 
vici-Grivița). Jubileul „Gazetei Transilva- 
niei“. Poesii poporale. (Constantin Mânu, 
învăț.). Anecdote și glume: Păn’ mi-a eșit 
părul prin căciulă.... Dada toși a murit.... 
De-ahăla... Luați-1 daeă-i al vostru... Ce a 
zis David?... Mai mare deoât mine nimeni 
nu-i pe lume. E butrin seracul. Năduful 
eel mare și răzbunarea femeei. Mătușa 
dela stână. Multe și de toate. Sfaturi de 
ale bucătăriei pentru femeile econoame,

Printre articoîele de mai sus sunt 
mai multe ilustraținni representând pe 
neuitații Metropolis Iosif Sterca Șuluțni 
și Andreiu br. de Șaguua, pe S'rneon Băr- 
nuțiu și Avram Ianeu. ..Gazeta de Tran- 
silvania11 (apărută în anul 1838) și pe di
rectorii ei dela înființarea ei pănă în ziua 
de azi eto.

Că'indarnl Plugarului costă 40 bani 
(fileri) esemplarul plus porto postai de 
10 bani.

Cursul ia bursa din Viaii;.
Din 16 Decemvrie n. 1908

Renta ung. de sur 4''/0. , . . . 10975 
Renta de joroue ung. 4°/0 ■ ■ ■ 91.20 
liapr. că; . Ier. ung. în aur 8%% • 80 90 
I npi. căii. fer. ung. în argint 4n/(, . 92 40 
Bonuri’ rurale croate-slavone . 93 50 
l'mpr. ung. cu premii........................ 183.50
L ’suri 
Renta 
Renta 
Renta 
Renta
B.mnri rurale ungare 3'/20/0 , 
Lts.irî din 1860 .....
Acțiî de-ale Băiicei ung. de credit 
Aoții de-ale Bâncei austr. de credit 
Acțiî de-ale Băncei austro-ung. . 
Napoleondorî......................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista........................... .
Paris vista............................... ..... '.
Nve italiene...................................

pentru reg. Tisei și Seghecfiu 
tie hârtie austr, 42/10 
de argint austr. 42/,„ ,
de aur austr. j.40/0 - ■ 
de corb ne austr. 4% . .

OEOROE BOOM 
croitor bărbătesc, 

Brasov, Strada Orfanilor Nr. 7.5 1

Confecționează:
Cisterne saaosSersțe. 
ÎFasmJ eSegamt.

Depozit de

Stofe veritabile englezești.
’S’ ’SVES’S’a 'S’E'0 B'S®’ H

WILHELM SCHMIDTS,
Fraozelărie finsă șs «le Itix. 
EBrutărie, Vânzare «Ie făină.

Brașov, Str. Aței 3, Str. Hirschei* 2.
In fie-care zi se capătă de 3-o i frnit- 

fsieJe pro spete, și jpăsie «Ie easă.
Pane neagră Graham prroas) ă'ă.
C«z»s»ae5 și Fszim'țS proaspeți 

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

produsele mele au fost premiate cu c»l din- 
tâiu preț. La expoziția din București din 
anul 1906 premiat cu mediu ia de argint.

N. GRĂDINAR,
1.

â Cor.
r> n
» r

Klgr
n
n

Rum Jamaica.

320
4' —
480

lava

<

Cursul bietei B ; $ so
Din 17 Decemvrie n. 1908 

Bancnote rom. Ounip. 18.80 Vend. 
Argint român , 
L're turcescî „
Scris, fone. Albine 5"/,, 100.— 
ilul-ie Rus.eseî 
Napoleondori.
Dalbeni 
Jărcî ger ane

18 70
21.40

C? fr? V v

•»

V-

n n
s

18.70
18 80 
••1 70 

101.—
2.3

1.9,1!
1.17 35
12.10)

Csl mai nou deposit de mobile

BRAȘOV, Strada Hirsciier 1 
(în casele Iui WAIÎL’S) 

cu prețurile cele mai ieftine.

Deposit principal
de

prețurile de concurență, cele mai 
kHhse.

Solid și elegant lucrate. — Se garantează 
durabilitatea. — Atelier de tapițer propriu. 
Lucrări none și reparațiuni prompt și culant.

Friedrich Bahmuller, 
cel mai mare deposit de încălțăminte, 
Brașov, Sta*airîa IFoi’țSi m*. 18, 

(382,11—12.) (în casa proprie).

(Basine de cusut

VICTORIA ȘTIINȚEI.

A se observa marca 
fabrice! înregistrată.

SINGER
mașine de cusut, Soc- pe acții, Brașov, Strada Porții nr. 23.

&

Mașine de curat 
și părțile ior ewatsUiittatllve, 

fabricat indigen și din streinătate 
se capătă lucrate foarte bine și solid 
en prețnsi‘1 loarle le£'«.£ase hs

Michael Mooser,
39. Brașov, Strada Pas'îtâ 39.

-J.e.SaÂ^Ssîi»''

E cu un picior în mormânt omul 
care fiind bo nav nu-ș’ găsește leacul. 
Omul modern are morburi complicate, 
asmute, ee provin din neregularit.ățile 
sistemului nervos nepătruns. Pentru a- 
eesie boale știința modernă medicalii 
știe leac nou, sigur, — puterea electrică, 
care 
face 
foi o 
neurasteniei, nesomnului, lipsei de apetit, 
slăbirii et'-. Cela-ce are, dară, ori-ee fel 
de morb de nervi, sau din boulele amit - 
ti'e pe c-.re-va. ditpâ cetirea acestui a- 
i unt -ă grăbească a-și procura carte». 
/NSSTRU .TIUNE DESPRE VINDECAREA 
ELECTRICĂ", carte ce se află deose
bii! n ntrn bărbați și deosebită pentru 
f m-i, și se trimite în uuvertă închisă 
ori-cm, de cătră:

Mituim de ordin, medical

introdusă în sistemul bolnavilor, 
iiiiauni! Dar tot nu așa succes să 

ește e 1 eel ricitatea contra reunie1,

Tae și lipește pe o corespondență.

lELECTfi3-VÎ?A.4ZăS“)5J'
Smfiagsesta, IV. B£.ân*oly-k.orftt. ® feSem.

s

Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după nietcdul eel mr.i nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți cor. —.40 b.

Cinci bucă;’ cor. 1.80
= Fie-carc bucată de. săpun, pentru copii este provedută cu marca de apărare A. Moli. ----
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. TumaMen 9 

c. și rea;, iurnisor al curții imperiale.
— Comande din provincia se efectuăză dilnic prin rambursa postulă —

La deposits s6 se ceră anumit preparatele proreclnt.e 'u iscălitura și marca de apă
rare a lui A. MOL L.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Fercl. Jcketius. Victor J’oth si en r fOB 
O. Eremins Nepoții

FrairtraiiitwBiii și sare a m Moli. 
Versifaăssl stismai dacă fie-care sticlă este prevăzute cu marcu 
--------------- de seu fire și eu plumbul lui fi. fiS»83 ____________

Frariiz!îfaBnnit.ve8w=iil șâ sarea este forte bine cunos
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (trot.st), alină . 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răce’fi. -

Prețtil unei cutii originale plumbate cor. 2.—.

VerEtstwssse râecă fâe^cair© cutia esiie prowacluftă cu mBrca de
------------------ apărare se 9ni fi. RBOLIL șâ css suSsscrîerea sa, ____ _______

I’rin efectul de lecuire durabilă al Prafnrilor-Scidlitz de A. Moli în contragreutăți
lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în <'ontra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
sțipațiutiei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai
diferite bole femeescî a Juat acest medicament de casă o răspândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2 — Fa1 -ificațiile se vor 
urmări pe cale judeeătorescă.

Bsa«iilssliiSnsâ <!e or<2, asses! 
r.ElECTRO-VITÂLlZEti11 

Budapesta, IV. Kâ'oly-kdriit 2 felem 52 
Rog -mi trimite g-asis și franco, în 
cnvenă închi ă op 1; „SISTEMUL de 
VINDECARE ELDCTRIC MODERN'1

. f b ubati pentrul , '1 i femei
NumclcBi _______ ______________
Comuna și
poșta ultimă__________ ______

Scrisoare de recunoștință.
Fraaaelse .îwtasisK, SSaBsaiîSaarasy.tJ- 

A’rtg, N&dorBlBttjOK*.
Cu bucurie î;i t’.c nmoscut, că din 3 Maiu 

femeia mea L-lesește după instrucțiune instru
mentul „Electro-Vitaliz,’t“, care funcționează 
ndmirabii. Femeia nu ” ai simte dureri nu mai 
are simțul spaimei, cum avea înainte de aceea. 
Mulțumită Ini Dumnezeu, că mi a dat gândul 
să cumpăr acest instrument, că de atun-.i poate 
și eu muriam, n’aș mai fi putut vedea suferința 
ce o chinuia pe feme'a n ea. Acum a trecut, 
peste tot răul, și cu bucurie spune celor ce o 
întreabă, că „Electro Vit>dizer“-ul a vindecat’o. 
Primește Domnule Doctor mulțumită mea re- 

osc.ătoare.

Iei ffiecas'c sâ s
Knenwiirstel proaspeți.
Șuncă escelentă.
Costița de porc fierte și nefierte. 

Cele mai fine
©■ăsFasftwă «afumate (mezeltiîi) 

so capăt.?, la 

H. G ZEIDHER, 
BEa^așov, Stirasla MlrseSser.
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BRAȘOV Strada neagră Nr.
Recomandă:

Cafea prăjită,
D D

w r
Liqneruri fine
Cuba. Diferite soiuri de Cognac 
în buteli, și tot felul de mărfuri 

de băcănie.

SANATATEA
este cea inai scumpă bi’-efacere pentru 

Dame, se poate conserva și cultiva folosind 

CORSET GRADEFRONT 
care este conwd și madsrn.

se capătă după măsurii sau gata numai îu 
SIAK -. JKIJffUa.

Mhî B. GOLDSTEIN, 
Confac-ționiro de corsete specialitate 

BRAS9V, Strada Vămei Nr. 21

I

KERTSCH FRIGYES sen.
Agentura pentru mijlocirea tie 
vânzări de case și pământuri.

BRAȘOV, Strada Neagră Nr. 4. 
100 2000 jupăre resp. și 3000 de jugăre 
pământ la loc șes (împreună cu edificiile 
economice aparținătoare) în apropiere de 
calea ferată sunt de d t iu arăndă pe ntai 
mulți ani în comitaie'e: Tri-isoaune, Odor- 
heiu, Târnava - mure, Tu d: -Arieș, Arad, 

Făgăraș și Cluj

t H. Kleveitaas I 

Q Brașov, Strada Htrscher Nr. 6. 0 
0 ’ FASmiCAKFS? BJJE A

0 SALAKĂ și CĂRNĂȚĂRIE (Selcher) 
Q pvts îm. mișcare c-ct motor f) Recomandă: Șuncă prima călită'e. limbi a- 

fumate, salt,mă, unt.uiă de porc, slănină af -
D mată. Cu deosebire'specialitate de cârnați 
fb eu hrean, așa numiți Kreuwurstel. 

•' Comandele se eseculă prompt și se espe- 
1;' dează cu poșta ori și unde,
zh Prețuri curente la cerere se trimit gratis.
nw 'xz vr w

n^xm-cLată. la 18'ZG.

, . bi’4 Gâlz
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Institut artistic fotografic
JOSEF SCHULLER & SOHN 

mai înainte Leopold Adlar, 

SB S& A $ ® V,

Str? (Ia PorțJ Nr. 14.

Lucru solid. — Prețuri i olide.

Tipogia.fia. A. Muroșianu, Brașov.


