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GAZETA apare în fisears i* 1 

îcqîil Ausîro-Uwifc 
Pa un rd 24 cor., r<- șf.ge Ic» i 

12 cor., po trei iTfifc 6 gce, 
M-rii da Duminecă 4 aor. pe *r 
Pentru România șl siîăliăiu.

seară ar fi bine s’o luăm spre pădure. 
Poate ne cade ceva la potică1

Și pa la toacă vine săniuța sprintenă
cu Puica, iapa noastră cea blândă. Cu 
pușca, cu torba, gros înfășurat în căldura 
hainelor, mă sui și-mi vâr picioarele în 
fân. Alăturea de mine se cuibărește Ște- 
fănache pușcașul, un bondoc care-mi ajunge 
la piept, cu flinta lui veche cu buza sub
țire într’o parte, ca hârtia de țigare, cu 
ochii lui mititei, picături de păcură lu
cind sub tuflele sprâncenelor, c’un zâmbet 
poznaș între mustăți și barbă, c’o traistă 
de snoave, gata să le scoată oricând la 
lumină.

»Co zici, Ștefănache? ne cade azi 
ceva ?

— Apoi eu știu? după cum s’a tâm
pla ! Dimineață am fost așa o leacă îm
potriva pădurii, și la margine am dat de 
urme multe...

— De epuri ?
— Cum spui, de epuri... Dar erau și 

de altele, erau și capre...
— Ce spui I
— Hm 1 face Ștefănache și mă pri

vește cu coada ochiului.
— Va să zică stăm bine ! zic eu. Și 

numai de urme ai dat?

Pe un an 4,0 franci, pe șaae 
luni 20 ir.t pe trei luni 10 fr
H-rll de Dumineca 8 fr. pe un.

Se prenumeră la toate ofi
ciile poștale din întru și dir 
afară și la d-nii colectori.

Âbauameatul pentru Brașov;
Admlnlstrațlunea, Piața marc 

târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., po șase 
luni 10 cor., pe treli luni o cor. 
Cu dusul acasă.; Pe un au 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 coi’. — Un eaom- 
pltir 10 bani. — _ Atât abona
mentele, crt c ni mnerțiuniîd 

a ae plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă 13 (26) Decemvrie 1908.

Nota circulară rusească.
Avem să mulțumim preșsei en

gleze că cunoaștem cuprinsul notei 
circulare a ministrului de externe ru
sesc, adresată tuturor reprezen
tanților ruși de pe lângă puterile sem
natare ale tratatului dela Berlin, îna
inte de a se publica în foaia oficioasă 
„Rossiia“, și tot acea pressă a făcut 
cunoscut în trăsături generale și cu
prinsul discursului, pe care d-l Isvolski 
îl va ținea astăzi, Vineri, în Dumă asu
pra politicei exterioare a Rusiei. Nota 
este răspunsul ce-1 dă guvernul Ța
rului la nota austro-ungară ce a fost 
prezentată cabinetului rusesc încă la 
7 Octomvrie a. c. de ambasadorul 
contele Berchtold, privitor la hotărâ
rile asupra Bosniei și Herțegovinei și 
a sandjacului Novibazar Ceea-ce se 
spune în acest act diplomatic și ceea- 
ce va spune azi Isvolski în discursul 
său, descopere intențiunile și apucă
turile diplomației rusești, cari numai 
amicabile nu sunt politicei austro-un- 
gare și denotă că țâuta politicei ru
sești nu este de a aplana dificultă
țile ce s’au ivit îd Peninsula balca
nică, ci mai mult de a împiedeca ca 
situația de acolo să se limpezească.

Anexiunea ca și proclamarea in
dependenței Bulgariei nota rusească 
le declară de acte unilaterale prin 
cari s’a schimbat tratatul dela Berlin. 
Reamintind hotărârea luată de pute
rile europene în conferența dela Lon
dra din 1871, prin care au recunoscut 
ca bază a dreptului internațional că 
nici una din puteri nu poate să se 
iibereze de îndatoririle, ce i-le-a im
pus un tratat, și nu poate schimba 
dispozițiunile lui decât numai cu con
simțământul paterilor semnatare, Ru
sia declară că ea a observat acest 
principiu și față cu tratatul dela Ber
lin, deși acesta a creat pentru ea și 
statele balcanice condiții asupritoare. 
Ori ce abatere dela acest principiu 
poate zdruncina bazele echilibrului 
politic și poate amenința astfel pace a 
universală. De fapt procederea Aus . 
tro-Ungariei și a Bulgariei au pro-
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Țapul.*)
Au venit și pe meleagurile acestea 

fluturii albi ai iernii. Au coborât leneși, 
tremurători, și au înălbit pănă în zare 
fața pământului. Și crângurile se întind 
desfrunzite, cafenii, cu o ușoară pâciă ară
mie deasupra lor. De acum îngropate în- 
tr’un fund de odaie rămân straele călăto
riilor verii; iar pușca, care mi a fost to
varăș tăcut, nu va trece mult și va începe 
să-și dea drumul glasului prin înghețatele 
păduri de pe coaste.

Eșiți la arătare, cizme cu turetcile 
înalte ! arată-te din fund de sipet, blăniță 
călduroasă! — .Și căciula mare de miel 
unde mi-i? și mănușile mari ca două ca
racatițe? Dar cingătoarea de piele? Dar 
eartușierile cu tuburile pline de poște? A 
venit iar vremea bună, măi Ioane ; ia ia-ți 
cojocul pe umeri și dă o fugă pănă la 
Ștefănescu pușcașul... Zăpada e de-o pal
mă: a dat un ger de scapără.... Mai spre

*') Sndoveanu. Povestiri de sărbători, Bibi, 
p. toți Nr. 234—225.

' dus o încordare a situației în Penin- 
I sula balcanică și au alarmat Europa. 
I Turcia a protestat formal contra 
] violării tratului dela Berlin, iar Rusia 

a declarat la Constantinopol că tra
tatul dela Berlin nu poate fi schim
bat fără consimțământul puterilor 
semnatare. Ideea emanată dela Turcia 
a conchemărei unei conferențe a dat 
prilej cabinetelor să-și schimbe păre
rile în mod confidențial, dar până 
acuma nu s’a putut ajunge la o de
finitivă înțelegere. Greutatea princi
pală o formează pănă acuma deose
birea de vederi între Austro-Ungaria 
și Rusia cu privire la competența 
conferenței. Guvernul austro-ungar a 
declarat că poate fi primită în pro
gramul conferenței și cestiunea Bos
niei și a Novibazarului, dar nu admite 
ca asupra acestor cestiuni să se des- 
bată în conferența, și a început ne
gocieri directe cu Turcia. Conferența, 
după Austro-Ungaria, n’avea decât să 

| ia la cunoștință înștiințarea despre 
cele petrecute și să desfiiuțeze art. 
25 al tratatului dela Berlin.

Cabinetnl din Petersburg — zice 
nota mai departe — n’a putut să se 
alăture la aceasta părere. Spre a spri

jini această procedere, nota aduce ca 
I exemplu ruperea clauzulei tratatului 
dela Paris privitoare la corăbiile de 
răsboi rusești pe Marea neagră, pe 
care Rusia a trebuit s’o supună votu
lui conferenței dela Londra din 1871. 
înțelegerea directă dintre Austro-Un
garia și Rusia — zice Isvolski în 
notă — face să ajute cauzei dar nu 
poate să înlocuiască sancțiunea de că- 
tră puteri după deliberarea obiectului, 

j Mai pretinde nota că nu-i destul să 
' se desființeze art. 25 al tratatului dela 
' Berlin, ci trebue să fie înlocuit prin- 
I tr’o dispoziție care să precizeze exact 
| noua situație în Bosnia și Herțego- 
vina.

Mai departe nota rusească spune, 
că guvernul austro-ungar și-a mai mo
dificat părerea și propune o nouă 
modalitate, după care lipea deliberărei 
cestiunilor în conferența să fie înlo
cuită prin negocieri premergătoare în-

I

tre cabinete. Modalitatea aceasta o gă
sește incomodă și complicată, dar to
tuși o crede aptă de a delătura pe
ricolul unor divergențe prea aspre la 
conferență.

In fine nota repetă că cestiunea 
Bosniei și Herțegovinei are un ca
racter european și că e de lipsă pen
tru definitiva ei resolvare consimță
mântul tuturor puterilor semnatare. 
In fine spune că cabinetul rusesc a 
propus cabinetului din Viena ca acesta 
să comunice proiectul său celorlalte 
puteri.

Iată ce vr< a deocamdată Rusia. 
Dacă vom adauge că Isvolsky mai 
reclamă pentru Bosnia și Herțegovina 
și o autonomie — deși n’o indică și 
formulează m< i deaproupe — vom 
avea icoana deplină a acțiunei ce o 
desfășură diplomația rusească bazată 
pe înțelegerea ei cu Francia și cu 
Anglia și ne vom convinge totodată 
cât de slabe sunt prospectele unei 
grabnice și pacinice aplanări a crizei 
din Balcani.

Cari sunt factorii cnmpetenți al arma
tei ? S’a constatat că nu toți factorii com
petent ai armatei împărtășesc vederile 
ministrului de răsboiu, care în comunica
tul său oficial asupra învoielii militare cu 
Ungurii a afirmat că cei din fruntea ar
matei sunt de părere, că dorințele națio
nale ale Ungurilor pot fi împlinite și că 
nu ating comuniunea și unitatea armatei. 
Intre factorii competenți ai armatei este 
în primul rând împăratul, apoi vine mini
strul de răsboiu și mai este a se socoti și 
votul statului major general al armatei. 
Afară de aceasta, — spune »N. Fr. Presse« 
•— s’a făcut cunoscut în mod oficial că ar
hiducelui moștenitor Francisc Ferdinand, 
care stă la dispozițiunea comandei supe
rioare împărătești și care prin urmare ase
menea aparține conducerei armatei, i s’a 
pus la dispoziție de curând o cancelarie 
militară. De aci rezultă că i s’a dat în 
chestiuni militare un vot important din 
partea Monarhului. In fine se mai ține de 
factorii armatei, încât pentru Austria, și 
parlamentul austriac. Dacă ministrul-pre- 
ședinte ungar cere din considerarea ce
rințelor parlamentare a se face schimbări 
în organizațiunea armatei, șeful guvernu
lui austriac trebue să protesteze contra 
unor dispozițiuni unilaterale, fără consim- 
țăm ntul parlamentului austriac. O învo-

— Numai.
— Așa, vre-un foc n’a pocnit ? vreun 

epure n’a dat cu botul în omăt?
— Hm ! face iar Ștefănache.
— Câți, Ștefănache? spune drept’!... 

câți ?
— »Doi...« Șoptește pușcașul tușind 

încet/
Și săniuța sboară pe omătul luciu; 

Puica sforăește ; în urmă rămân două dungi 
albăstrii ; pe de lăture o pulbere de dia
mante tremuaă i>car>nd, undoing par’ că. 
rămâne în urmă; și sUo, pe coastă. începe 
a se vedea pădurea, sub fumul ei arămiu, 
și bord-iul pădurarului la margine, fume
gând spre cerul albastru, limpede, neclin
tit. Aerul aspru îmi șuera pe la tâmple, 
îmi îngheață bărbia, îmi arde sfârcurile 
urechilor. Și ceva cald mi-se strecoară prin 
piept., îmi strânge inima : turburarea, aș
teptarea. Ași vrea să ajung mai curând, 
mai curând ași vrea să am sălbătăcimea 
în bătaia poștei ; și parcă nu-mi place că 
hoțul de Ștefănache a răsturnat singur doi 
urechi ati.

Zurgălăii sună repede împrăștiind în 
întinderi clinchete argintii. Un șirag lung 
de corbi se înnalță de departe din zare, 
punctând cu negru de cerneală albastrul 

ială militară poate fi încheiată ca ori și c« 
altă învoială numai de cele două parla
mente. Trebue să înceteze odată — în- 

j cheie numita foaie — duetul politic între 
I Coroană și guvernul ungar în chestiunea 
armatei.

Textul rezoluției lui Dr. Lusger în 
favoarea tratatului comercial cu România. 
Iată textul resoluțiunii propusa în ultima 
ședință a camerei deputaților austriaci de 
cătră Dr. Lueger în favoarea tratatului de 
comerț cu România: »Guvernul este in
vitat a lucra cu toată energia pentru ca 
negocierile tratatului de comerț cu Ro
mânia să fie continuate cu conștiința sco
pului de a obține un rezultat satisfăcător 

| pentru interesele industriei și agriculturei 
austriace. Tratatul să fie supus camerei 
fără întârziere*.

Discursul d-lni Isvolsky. Astăzi, vi
neri, Duma din Petersburg va ținea o șe- 

' dință de mare importanță, căci pentru 
ziua de azi a anunțat ministrul de externe 
Isvolsky vorbirea sa de mult pregătită 
asupra politicei exterioare a Rusiei. Cu 
abatere dela praxa de pănă acuma ziarul 
>Times« din Londra a destăinuit mai îna
inte, care va fi cuprinsul discursului lui 
Isvolsky. Spune că acesta va vorbi în 
Dumă despre nizuința Rusiei dea proceda 
în înțelegere cu Franța și Anglia în ces
tiunea crizei balcanice. Rusia a lost de 
părere că această cestiune este per esce- 
lentiam europeană și că prin urmare soluți- 
unea ei aparține unei conferențea pute
rilor. In presupunerea aceasta Rusia a 
consimțit la conferiri separate cum le-a 
propus Austro-Ungaria. Pe lângă aceasta 
dorește Rusia să se dea ^provinciilor o- 
cupate o formă oarecare de autonomie, 
spre a asigura interesele tuturor celor pe 
care îi atinge. In amănuntele planului nu 
va întră Isvolsky.

Aceste destăinuiri au făcut senzație 
pretutindeni, fiindcă din pretenziunea ce o 
ridică Isvolvsky ca să se dea Bosniei și 
Herțegovinei o autonomie, rezultă că Is
volsky în realitate nu vrea să se întru
nească conferența europeană, deși ea a 

■ fost propusă de guvernul rusesc. Bine că 
admite o discuțiune între guvernul din 
Petersburg și Viena pentru stubilirea unei 
înțelegeri, dar îndată ce pune astfel de 
condiții ca acordarea unei ^autonomii* 
trebue să știe înainte că Austro-Ungaria 
nu se va putea învoi a sa prezenta la 

. conferență în astfel de condițiuni. Se crede 
j că Isvolsky de aceea stăruie’ pentru auto- 
i nomia bosniacă, ca să încunjure ori-cere- 
I cunoaștere publică a anexiunei și să-și 
asigure printr’asta simpatiile Sârbilor.

i cerului. Și repede, repede, suim coasta, și 
i Puica sforăe zvârlind pe nări două su- 
I luri de aburi.
i

»Măi Gheorghe, măi cumnate Gheor- 
i glie !« strigă Ștefănache.

Și pădurarul ese cu părul vâlvoiu, cu 
pieptul descoperit. Ne coborâm repede, 
»cumnatul« Gheorghe duce pe Puica la ar 
dăpost. Cu Ștefănache după mine, o iau 
pe cărare, întru îndată sub bolțile ninse 
ale copacilor mari. Pe văi soarele împrăș- 

I tie luciri sângeroase ; ușoara negură a pă- 
! durii pare un fum de l’ummă. Și dintr’o- 

dat.ă, cum ne oprim în desișuri la margi
nea poenei, fără nici un cuvânt, o tăcere 

; adâncă se lărgește în laturi, în sus, ne în- 
| fășură, ne strânge, ne înlemnește parcă. 
I Nici un murmur de vânt nu se’ strecoară 
| prin crengi., nici un fâlfâit de pasere nu 
; trece. Pădurea e împietrită; o creangă care 
I troznește ușor înfioară tot codrul, și în 
1 urmă liniștea par’ că-i mai mare în ’ ne- 
I sfârșita singurătate.

In urma, spre asfințit, o bucată de 
i vreme pădurea parcă arde ; apoi uriașul 
foc se dărâmă, și umbra se strecoară prin 

! desișuri.
Ștefănache, de cealaltă parte a poenii 

pare o mogâldeață neagră; eu, ghemuit 
dincoace, stau cu cizmele în omăt, reze-
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Deșteaptă-te Române!
Proces la tribunalul din Alba-lulia.

— 23 Decemvrie n.
E bine cunoscut înaintea publicului 

cetitor, că pentru marșul „Deșteaptă-te 
Române*, care s’a cântat cu ocazia unei 
petreceri aranjate de societatea pompierilor 
din Blaj în iarna trecută la prima Fe
bruarie — în urma unei arătări făcută de 
un »oaspe« strein — procurorul din Alba 
lulia a intentat pe baza binecunoscutului 
§. 172 din legea penală proces criminal 
împotriva d-lor: loan Maior, Dr. Dănilă 
Sabo, Victor Muntean, Iuliu Pop, Traian 
German și doamnelor: Augusta Sabo, Cor
nelia Maior, Eugenia Muntean și Silvia 
Pop, toți din Blaj. Senatul de acuză a sis
tat procedura dar tabla din Cluj în urma 
recursului înaintat de procuror a îndru
mat tribunalul din Alba-Ilia, să pertrac- 
teze delictul statorit de procuror.

In 19 și 20 Decemvrie c. tribunalul 
din Alba lulia s’a ocupat de acest delict, 
și după o desbatere întrețăsută de scene 
vii și interesante, a achitat pe toți acuza
ții. Această achitare însă nu ne mulțămește 
pe deplin, pentru că în motivare tribuna
lul spune, că marșul «Deșteaptă-te Ro
mânei conține in sine sâmburile agitației, 
dar în cazul de față acuzații au tre
buit să fie achitați de oare ce aceștia 
n’au cântat ^cuvinte" din acest ^marș. Nu 
ne mulțămește sentința asta, pentru că e 
scoasă și ea din spiritul vremilor de azi 
necruțătoare față de noi. De aci înainte 
deci — de am sta să ne conformăm sen
tinței tribunalului din Alba lulia ar fi să 
nu se mai intoneze cântarea noastră izvo
dită din sbwiumata și puternica liră a lui 
Andrei Mureșianu. N’am mai avea deci 
voie, decât s’o lăsăm să tremure pe coarda 
violinelor și să răsară puternică din far
mecul trâmbiți’or și al flautelor sau să a- 
lunece neauzită din graiul tăinuit al vr’u- 
nui pribeag depărtat de lume, eșit dintre 
oameni.

Pertractarea,

Pertractarea s’a început Sâmbătă în 
14 Decemvrie c. la 3 oare d. a. Dintre fa- 
sionările acusatilor, cari au fasionat ungu
rește, unii fără să cunoască bine limba ma
ghiară — afară de d-nele Sabo și Pop, cari 
au fasionat românește, țin să relevez fa- 
sionarea d-nei Sabo, pe care o dau aici în 
întregime drept răspuns la întrebările puse 
de președintele tribunalului.

Președintele: Cunoști acuza?
Acuzata (d-na Sabo): Da!
Preș.: Recunoști, că ești vinovată?
Acuz.: Nu pot să recunosc, pentru-că 

știu, că n’am comis delict.
Pr.: De ce v’ați sculat d-voasfră sus, 

când s’a cântat Deșteaptă-te Române ?
A.: Ne-am sculat, ca să dăm cinstea 

cuvenită acestui imn. Eu așa am învățat 
în casa părintească, ca să cinstesc cu orice 
ocazie acest cântec.

Pr. Ce însemnătate are această cân
tare ?

A.: E imnul nostru național, care are 
acelaș rost, pe care-l are imnul Maghiari
lor și precum aceștia se scoală în picioare 
când îl cântă, așa ne-am sculat și noi.

Pr.: Cine a provocat publicul, să se 
ridice în picioare?

A.: Nu știu. Atâta știu, că eu când 
am auzit, că se intonează „Desteapiă-te Ro- 

mat’de un trunchiu bătrân; ochii cerce
tează desișurile ; parcă-mi fug pe luciul 
albăstriu al zăpezii, și țăsăturile ramurilor 
parcă joacă în umbra, care tot mai mult 
le cucerește.

Stau, aștept.
Și dintr’odată inima-mi zvâcnește 

scurt, apoi prinde a bate cu grabă. Un fâ- 
șiit nelămurit se aude, răzbate tot mai a- 
proape... O umbră neagră se arată, se 
șterge, iar răsare...

Clipesc repede din ochi, îmi lărgesc 
pleoapele ; întunerecul crește.

Un țap sprinten s’a oprit, cu capul și 
coarnele înălțate, aproape de mine supt 
un arc negru. Cu botul întins, parcă mi
roase aerul ; blana cenușie lucește ape- 
ape, tremurând. Se pregătește să se arunce, 
într’o copcă,..

Nici nu știu cum ridic pușca; inima- 
mi bate iute în pieptul înfierbântat.

O bubuitură adâncă, care trece clo
cotind și durue spre vale, sfărâmând tă
cerea singurătății.. Dar numai o clipă... 
Sălbătăciunea se ridică tremurând, în- 
nalță în sus capul, par’ că soarbe aer, și 
se repede... Picăturile de sânge fac dâră 
pe zăpadă...

Mă avânt dela locui meu; de dincolo 
se ridică Ștefănache. îmi pregătesc pușca; 
un glas detună: «Nu trage!® Și văd pe 

mâne* m'am sculat în picioare, și după 
mines’au sculat și celelalte dame, ș’am cioc
nit cu toții paharele în cinstea acestui 
imn.

Pr.: Așadar d-ta te-ai sculat întâiu 
în picioare?

A.: Da eu. M’am ridicat și mă voi ri
dica totdeauna, pentru-că altfel nu pot 
face.

Pr.: Cuvinte a-ți cântat ?
A.: Nu !
Acesta a fost interogatorul doamnei 

Sabo, soția advocatului Dr. Dănilă Sabo. 
Cred, că nu e de lipsă nici un comentar. 
D-na Sabo și-a făcut datoria. Alt răspuns 
nici n’a putut da. cuvintele dânsei au fost 
izvorâte din conștiința sa curată. Prin fa- 
sionarea sa a încălzit sufletele, cari mai 
poartă încă o scânteie din simțămintele 
genuine românești și’a datcelor răi, încur
cați și neștiutori prilej, să înțeleagă, că 
neamul nostru are încă fii curagioși, cari 
știu să-și spună cuvântul în mod demn și 
cari știu să dovedească în ori ce împre
jurări, că limba românească ține să-și pă
streze încă drepturile sale și că tradițiu- 
nile și cântecele poporului român au încă 
îndreptățirea ca să trăiască și eziste pe a- 
ceste plaiuri... A trăit odată pe vremuri o 
mamă zisă Sempronia, care a crescut pe 
frații Grachii și alta pomenită în cronici 
cu numele Doamna Oltea, care a crescut 
pe un Ștefan... Cine diotre cei ce au as
cultat mărturisirile d-nei Sabo, femeie cu 
chip demn și glas hotărât, nu i-a atribuit 
acestei Românce ceva din strălucirea ace
lor mame?...

După ascultarea acuzaților a urmat 
ascultarea mărturiilor. Ca martor a fost 
ascultat și pretorele neofit Lengyel Mo- 
ricz, care cu fruntea învăluită în sudori, 
și-a dat cea mai desnădăjduită silință, ca 
să «dovedească® .acuza. «Când am auzit, 
că se cântă «Destyapte® — zicea el — m’am 
gândit să provoc societatea, să se împră
știe, dar n’am avut destulă forță brachială 
la îndemână și singur n’am îndrăsnit să 
mă iau la harță cu ceata agitatorilor®.. 
Martorul Elekes spunea, că știe atâta, nu
mai că cântecul »Destyapte« batjocurește 
pe Maghiari și că prima impresie ce i-a 
făcut-o acest cântec e, că ar fi dorit sa se 
vadă afară. Martorul Posza Gergely (țigan) 
Ia întrebarea președintelui, că de ce a zis 
marșul Deșleapti-te Române, a răspuns, că 
acest cântec e un cântec tare bun și că 
cine are simț trebue să se ridice în pi
cioare când îi aude acordurile.

După respingerea cererei d-lui apă
rător Maniu de a se asculta încă câțiva 
martori s’a purces a doua zi Duminecă în 
20 c. la 10 oare a. m. la ținerea rechizi
torului ș’a pledoarelur. Procurorul declară, 
că față de acuzații Traian German pro
fesor și d-nele Cornelia Maior, Eugenia 
Muntean, Silvia Pap retrage acuza, de
oarece «din fasionările acestor acuzați de
duce, că "ei au fost siliți la provocarea 
celorlalți să se ridice în picioare.® Susține 
însă și mai departe acuza fată de d-nii: 
Ioan Maior, Dr. Dănilă Sabo, Victor Mun
tean, Iuliu Pop și d-na Augusta Sabo.

Rechizitorul procurorului.

In rechizitorul său procurorul rătă
cește prin trecutul istoric fără se vrea 
flind-că nu-1 cunoaște al Maghiarilor și 
Românilor și-l apreciază așa cum să pri
cepe, afirmă că dânsul nu vrea să se 
ocupe de intenția care l’a îndemnat pe 
Andrei Mureșianu, ca să scrie >hora® «Deș- 

Ștefănache lăsându-se pe brânci, trăgând 
din cizmă cuțitul, repezându-se,. S’a ani
nat de grumazul căpriorului, ridică mâna, 
o lasă iar o ridică, iar o lasă; și sălbătă
ciunea îngrozită, cu greutatea în spinare, 
cearcă zadarnic să între în desiș; cu mu
gete lungi, sfâșiitoare, cade frământând 
sub copite zăpada sângerată.

Și pentru o clipă iar se întinde tă
cerea. Soarele a asfințit. Un ger cumplit 
s’a lăsat deodată, și negura par’< ă izvo- 
rește ca un suflet din fiecare copac. Sun
tem singuri, cu țapul mort la picioare; 
privim cum pleoapele lunecă închizând 
ochii sticloși. De abia mai vedem, întune
recul crește-crește..

Un zbor iute de pasăre, un țipăt as
cuțit, au trecut pe deasupra... In zăpadă 
par’că a tresărit țapul... In urmă, spre casa 
pădurarului, poteca e o văgăună de în- 
tunerec...

Și simt ceva în mine, ceva nedeslu
șit... Mă cuprinde o simțire străină, rece, 
dintrodată: parcă sunt vinovat de ceva!

De departe, de departe, dela casa din 
marginea pădurii poate, vine o trâmbițare 
slabă, pierdută, de cucoș...

Mihail Sadoveanu. 

tyaptate Romanye®, ci ține să constate, 
că prin această «horă® (nota) ^națiunea 
română* (autentic: «a român nemzet®) 
se agită la ură împotriva națiunei ma
ghiare. Acuzații au cântat ca să agite. Și 
nici nu se poate esplica altfel intenția lor, 
când ei într’o sală, unde sunt și Maghiari, 
cântă acest cântec, în cari sunt cuvinte 
ca »barbari«, «despoți® și provocări ca 
«strigați® în lumea largă, că Dunărea-i 
furată® și «preoți cu crucea’n frunte, căci 
oastea e creștină®... etc. Sunt ignoranți 
Românii — zise procurorul Kiss mai de
parte — pentru că nu vreau, să știe, că 
Maghiarii au fost aceia, cari i-au mântuit 
de mânia Turcilor, dinaintea cărora »na- 
țiunea română® și-a aflat scut în puterea 
brațelor maghiare. Cu ce au răsplătit Ro
mânii aceste binefaceri?... Dar cu asta nu 
vreau să mă ocup mai detailat, (o! câtă 
deosebire între ocupație și știință !) Cu 
toate aceste enunțări însă procurorul bate 
și mai departe câmpii întunecați ai is
toriei.

Cunoaștem — zise el cu glas trăgă- 
nat — evenimentele din 1848, ni proaspătă 
în amintire încă marinlmositatea națiunei 
maghiaro arătată față de Români și cu 
toate astoa, ce răsunet a avut acest cava
lerism între Români ? Aceștia au răspuns 
cu represalii nedemne, au luptat în contra 
Maghiarilor și n’au voit să recunoască nici
odată îndreptățirea la existență a Maghia
rilor. Noi am apărat pe Români cu vite
jie, i-amîmpărtășit de toate bunătățile, pe 
dușmanii cari i-au atacat, i-am sfărmat cu 
vitejia brațelor noastre.... De reprivim în 
lungul istoriei (o ! ce reprivire 1) ne vom 
convinge, că tocmai Românii sunt aceia, pe 
cari i-am apărat și i-am menajat mai 
mult.... Și cu toate astoa acuzații cântă 
cântecul, care ne batjocurește, care agită 
pe Români în contra Maghiarilor. Cavale
rismul nostru îl răsplătesc cu agitații. Căci 
evident, că astfel de cântec, prin care se 
revoacă stările dela 1848, n’are alt rost 
decât agitația.... Aceste fapte însă dove
desc, că la noi nu sunt stări normale 
(splendid adevăr!) și mai ales în Blaj, 
vrând-nevrând trebue să ne facem convin
gerea, că, sunt stări bolnave (cine poartă 
vina?) Și cumcă această convingere mi-o 
întemeiez pe fapte, n’am decât să amintesc 
faptele îndrăsnețe ale studenților din Blaj, 
cari rup afișele în trei colori maghiare, 
lipite prin locurile publice (câtă naivitate!)... 
Nu pretind mulțumită dela Români pen
tru binele, ce li l’au făcut Maghiarii, dar 
am tot dreptul, să aștept respect și dra
goste dela ei! Românii însă nici asta nu 
ni-o dau, ci ei — precum o dovedesc 
acuzații - agită la ură împotriva nea
mului maghiar.. După toate acestea cer, 
ca acuzații, față do cari îmi susțin și mai 
departe acuza, să fie pedepsiți.

După acest rechisitor extrem de naiv 
și de primitiv, tocmai fiindcă îi lipsește 
materialul conștiu și baza îndreptățită mo
rală, din care să izvorască, a urmat cuvân
tarea plină de entusiasm, înțrețăsută cu 
idei bogate, cu cunoștințe temeinice și pre
dată cu o rară elocuență a d-lui deputat 
Dr. Iuliu Maniu. E adevărat, ca n’a avut 
în față pe Esckine, dar cuvântarea sa mă
iastră s’apropie de sigur de discursul «peri 
ton stefanon«.

Vorbirea de apărare a d-lui Maniu.

I-au la cunoștință zice d-1 Maniu 
— retragerea acuzei față do ■ ' patru acu
zați, dar mă miră mult celelalte afirmări 
ale d-lui procuror, în cari nu găsesc nici 
o armonie și cu atât mai puțin vre-o schin
teie de adevăr. Pe ce baze slabe stă 
acuza d-sale o adeverește faptul, că 
d-1 procuror nu tinde, ca să-și dovedească 
acuza, ci vrea să provoace simțăminte. Eu 
știu, că atunci, când e vorba ca să susțin 
un fapt ca acesta, trebue să-l dovedesc....

Protestez în contra afirmării făcute 
de d-1 procuror, care în rechizitorul său 
a zis, că tot omul, care are cât de puțin 
simț trebue să se întoarcă cu sufletul înfio
rat dela evenimentele provocate în 1848 
do Români, protestez în contra tuturor in
sinuărilor nedemne, ce le-a făcut despre 
Români, nu numai ca apărător, ci și ca 
Român... Eu mă voi ocupa numai cu acuza. 
Aceasta conzistă în aceea, că acuzații prin 
cântarea imnului nostru »Deșteaptă-te Ro
mâne® ar fi agitat la ură pe Români îm
potriva Maghiarilor. Dar întreb: este oare 
popor pe suprafața pământului, care să nu 
se gândească la trecut?... Acest imn e 
concepția ideală a ideilor de libertate și 
dreptate, cari se agitau prin "vremurile dela 
1848 în toată lumea. E răsunetul care în
truchipează în sine înviorarea și rostul ideal 
al lozincelor menite, să fericească toate 
neamurile. Iar astăzi dacă-1 cântă Româ
nul, nu face altceva decât își reamintește 
acea chemare sfântă, pe care puternica 
liră a poetului a îndreptat’o cătră neamul 
românesc pe atunci, pe când acesta zăcea 
ca un ilot lipsit de conștiință, în lanțurile 

sclăviei. Acest imn cheamă pe cei invidioși 
și împrăștiați la unire, po cei pătimași la' 
virtute, pe cei lași la vitejie, pe cei ce 
dorm nepăsători îi trezește la viață, pe cei 
ce se urăsc îi îndeamnă la iubire.... Poate 
deci o astfel de poezie să agite? Are «De- 
șteaptă-te Române« vr’un cuvânt, care să 
îndemne pe Români la ură în contra Ma
ghiarilor?... N’are drept ba chiar și dato- 
rință orice popor, care vrea să trăiască, 
să aibă astfel depoeziii? Se va gândi oare 
cineva, ca sufletul lui Andreiu Mureșianu 
să fie turburat în adâncul mormântului 
pentrucă a întrupat în aceste versuri dă
tătoare de viață cea mai sfântă chezășie 
a vieții omenești: libertatea? Nu cred, 
Onorat Tribunal! Și cine o face, nu poate 
să nu blasfemieze memoria unui om, care 
și-a făcut datoria față de omenire... Pen
trucă în această poezie e vorba de «duș
mani®, «barbari«, «despotism®, de «Dunăre 
furată®, do «preoți cu cruce ’n frunte® și 
de «libertate®, și asta încă nu dovedește, că 
ar cuprinde agitație în contra Maghiari
lor.... Sau doară, fiindcă poezia caută eve
nimente din trecut, conține în urma ace
stui fapt agitație? Dacă-i așa, atunci nu 
ne rămâne altceva, decât, ca orice poezie, 
care tratează întâmplări din trecut, să fio 
adusă înaintea tribunalului, fapt care în 
urmă ar aduce până și pe «Tatăl nostru« 
pe banca acuzaților.

(Continuarea urmsază cu posta de mâne).

Din dieta ungară, in ultima ședință 
a dietei, ținută Marți 22 1. c., dep. Hoitsy 
a prezentat raportul comisiunei fi lanciare 
privitor la proiectele reformei dărilor și la 
proiectul congruei. Aceste proiecte de legi 
vor fi desbătute după vacanțele Crăciu
nului. La sfârșitul ședinței dep. Nagy a 
prezentat două interpelații urgente. Prima 
interpelațiune are de obiect urcarea plă
nuită de guvern a contingentului de re
cruți, iar a doua tratează de cazul ce s’ar 
fi întâmplat, că comandantul unui regiment 
de honvezi a interzis muzicei regimen
tului să și dea concursul la o serbare «pa
triotică®.

Archiducele Franoisc Ferdinand.
De un timp încoace pressa străină se 

ocupă tot mai mult cu persoana moșteni
torul tronuluiui austro-ungar, trăgând din 
faptele cunoscute ale moștenitorului con- 
cluziuni asupra persoanei viitorului împă
rat și rege. Intr’nn număr recent marele 
ziar german «Frankfurter Zeitung® scrie 
iarăși un articol mai lung, pe caro îl ro- 
sumăm în următoarele :

Archiducele Francisc Ferdinand — 
zice amintita foaie — are o judecată foarte 
clară și prin urmare e obicinuit a cugeta 
și judeca independent. Din această inde
pendență a cugetării și judecății rezultă o 
altă calitate foarte prețioasă pentru viito
rul regent al unui mare imperiu, darul 
de-a găsi pentru fiecare post omul potri
vit. Archiducele examinează în toată tăce
rea activitatea tuturor persoanelor mai 
marcante. El le cunoaște activitatea și din 
aceasta trage concluziuni asupra activității 
lor viitoare.

Din cauza acestei independențe în 
judecarea faptelor și a oamonilor arhidu
cele nu va cădea ușor în mrejile unuia sau 
altuia partid. Clericalii Austriei consideră 
astăzi pe arhiducele do omul lor. Și acea
sta este adevărat. Arhiducele nu oste nu
mai un om evlavios, ci el susține cu par
tidul clerical legături mai strânse decât 
cu oricare alt partid. In camera austriacă 
se poate vedea foarte des un călugăr Be
nedictin, care se numește Pater Augusti
nus. înainte de a întră în ordul Benedie- 
tinilor, călugărul acesta so numea Grai 
Galen, fusese odinioară ofițer prusian și 
mai târziu funcționar guvernial în West- 
falia. El este astăzi duhovnicul și totodată 
omul de încredere în cele politice al ar- 
chiducelui. Prezența călugărului Augusti
nus în camera austriacă stă în legătură 
aproape in totdeauna cu cestiunile dela 
ordinea zilei și înseamnă un aviz pentru 
membrii partidului creștin-social.

Deși susține legături mai strânse cu 
partidul clerical, nu so poate însă zice că 
și arhiducele ar fi clerical. Dacă ar exista 
în Austria partide burgheze, cari nu și-ar 
bate capul cu nimicurile naționale, archi
ducele de sigur n’ar întârzia a se apropia 
de aceste. Căci în politică urmărește nu
mai un singur scop, și ori cine îl ajută Ia 
ajungerea acestui scop, îi este binevenit. 
Acest scop este : susținerea pioziției de mare 
putere a imperiului.

E de tot greșit, a i-se pune în cârcă 
așa numitele planuri «pan-austriace®, cari 
ar urmări ștergerea monarchiei dualiste 
și «incorporarea Ungariei®. Archiducele 
nu va face nici când nici cea mai mică 
încercare de a zgudui bazele constituției 
ungare. Dar vai și de acela, care ar în
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cerca așa ceva! Archiducele știe, că par
tidul koșutist nutrește în secret astfel de 
planuri și din cauza aceasta dânsul nu 
agrează partidul independist și e în contra 
oricărei pactări cu acest partid. Împreju
rarea aceasta i-a și scos faima de duș
man al Maghiarilor. Nu este însă adevărat.

Timp mai îndelungat archiducele a 
fost foarte puțin iubit în armată. Era te
mut ca un critic sever și necruțător. Deo
dată însă archiducele a început să facă o 
curățire strașnică în sânul generalității 
austriaco. Aproape în flecare număr al 
monitorului oficial apărea pensionarea 
câte unui general ramolit. Ba mtr’o zi 
i-a succes archiducelui să delăture chiar 
pe șeful statului major de Beck, sub a 
cărui couducere învechită armata începuse 
să. se usuce. Din momentul acesta archi
ducele a devenit aproape popular în ar
mată. In întreg statul, major al armatei 
nu există ofițer, care să nu recunoască, 
că archiducele dispune de toate calitățile 
unui beliduce modern, calm, precaut și ho
tărât. De parade și alte lucruri de soiul 
acesta nu vrea însă să țtie nimic.

Bulgaria. — Marți a fost înmânată 
representanților din Sofia ai marilor pu
teri o notă, care se referă la tonul brutal 
al discursului tronului turcesc față de Bul
garia. In notă se înșiră toate măsurile și 
demersurile guvernului bulgar, cari dove
desc iubirea de pace a acestuia. Cu toate 
acestea însă, Turcia continuă cu înarmă 
rile, boicotează pe deasupra importul bul
gar și se silește să insulte Bulgaria Nota 
se încheie atrăgând atențiunea marilor pu
teri că, în asemenea împrejurări, Bulgaria 
trebue să se scuture de răspunderea pen
tru viitor.

(irscia. — Din Atena se anunță, că la 
ultimul prânz parlamentar regele a decla
rat oaspeților săi, că unirea Cretei cu Gre
cia e de acum aproape asigurată. »Sunt 
fericit, a adăogat regele, că călătoriile 
mele in străinătate au avut acest rezultat 
chiar dacă sunt atacat de cătră pressa lo
cală pentru că n’am luat cu mine pe mi
nistrul responsabil.

Serbia. — Din Belgrad se anunță 
că tratativele dintre partide pentru con
stituirea unui cabinet de coaliție continuă. 
O parte din deputați au cerut numai o 
reconstruire a unui cabinet Velimirovici, 
iar un guvern de coaliție să se formeze 
mai târziu, când situația externă va im
pune Serbiei să între în acțiune. In acest 
caz, viitorul prim-ministru va fi șeful pro
gresiștilor, Stoian Novacovici. După toate 
probabilitățile, această ideio va fi adoptată 
și Milovanovici va continua să rămână 
ministru de externe.ȘTIRILE ZILEI.
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Reprezentanța orașului Brașov va ți
nea Marți în 29 ev. Mercuri în 30 Dec. n. 
o adunare generală. Începutul ședinței la 
oarele 3 p. m. La ordinea zilei sunt 35 
obiecte.

Francisc Ferdinand în Italia. Din 
Roma se anunță că archiducele Francisc 
Ferdinand a fost înainte de asta cu 8 zile 
în Liza, de unde a plecat la proprietățile 
sale din Toscana pentru aranjarea unor afa
ceri de moștenire. Alaltăeri arhiducele s’a 
reîntors la Piza, de unde a plecat cu au
tomobilul la Viena.

DiSiincție. Protopopul gr. cat. al Ti- 
mișorii, d-1 Gheorghe Trăită, a fost distins 
de Maj. Sa din prilejul serbării jubileului 
de 50 ani preoție cu crucea do aur pen
tru merite.

Din Brad se comunică »Tribunei«, 
că procurorul din Deva, care în urma unui 
denunț mizerabil s’a prezentat pe neaș
teptate în gimnaziul din Brad, a consta
tat pe baza cercetărilor că arătarea fă
cută nu a 1'ost altceva decât o denunțare 
ordinară și lipsită de temelii.

Epidemia tifusului în Sibiiu. Din Si
biiu ne sososc știri mai liniștitoare cu 
privire la epidemia de tifus, care a încer
cat atât de greu poporațiunea acestui oraș. 
După ultimul buletin medical publicat de 
ziarul >Sieb. D. Tageblatt* situațiunea 
este următoare: Numărul bolnavilor a fost 
Miercuri de 374. Până eri, Joi, s’au mai 
îmbolnăvit 5 iar 7 s’au însănătoșat prin 
urmare au rămas cu ziua de eri 372 bol
navi. Soldați bolnavi au fost cu ziua de 
eri 98. Zilele viitoare — scrie »Sieb. D. 
Tgbtt.« — vor fi dimiși din spitalul civil 
vreo 50 bolnavi însănătoșați, deasemenea 
un număr mai mare și din spitalul mi
litar.

ProGase și Perchiziții. in un nou 
proces de pressă al ziarului slovac națio
nal „Norodny Noviny“ au fost condam
nați funcțioarul de bancă Andrei Obach 
la 8 luni temniță de stat și 800 cor. a- 
mendă în bani, iar Iosif Csipcr la 3 luni 
temniță de stat și 300 cor. amendă în bani,

Marți seara a fost din nou perchiziție 
la *Tribuna«, căutându-se niște manu
scripte despre meetingul din Bacău și 
»Criza orientală*.

Drept rescumpărare a felicitărilor de 
Anul NOU 1909, au intrat pentru „Muzeul 
Asociațiuneiu următoarele contribuiri: Io
sif Sterca Șuluțu, prezid. Asoc. cor. 10, 
Parteniu Cosma, dir. executiv cor. 10, Dr. 
Liviu Lemdny, advocat cor. 10, Dr. Euse- 
biu R. Roșea, dir. semin. cor. 10, Dr. Ila- 
rion Pușcariu, Arhimandrit cor. 10, Nico- 
Iau Ivan, asesor consistor cor. 4, Dr. At. 
Marienescu, jude de tablă în p. cor. 4, 
Arseniu Bunea, secretar cor. 3, Nicolau 
Togan, protopop cor. 3, Dr. Vasile Bologa, 
dir. școlar cor. 3, Dr. Dumitru Ștefan, ad
vocat cor. 3, Oct. C. Tăslăuan, secretar 
3 cor. In total: Cor. 73. Sibiiu, în 24 De
cemvrie 1908. Prezidiul Asoc.: losif Sterca 
Șuluțu.

Dela Academia Română. Astăzi, Vineri, 
Academia Română va ținea o ședință 
publică, în care d-1 Dr. V. Babes va ceti 
o comunicare despre »Problemele turbă
rii*.

Societatea muzicală românească »Doi- 
na< organizează Duminecă în 21 Dec. 
v. în sala Apollo din Turnu-Severin a 2-a 
șezătoare. După executarea mai multor 
coruri d-1 Al. Brătescu- Voinești va ceti 
părți din openle sale.

înfrângerea șoviniștilor la Buziaș. Din 
Buziaș, comitatul Timișului, i-se telefo
nează ^Drapelului", că Marți au avut loc 
alegerile pentru Reprezentanța comunală, 
sfârșindu-se cu o derută comple tă a șo- 
viniștilor S’au aliat Românii cu Germanii 
și au compus o listă comună, din 4 Ro
mâni și 4 Germani. Lista aceasta a întru
nit 170 voturi, pe când lista ■. ontrară 
— a șoviniștilor — deabia vreo câteva 
voturi.

Soldat ungar împușcat la graniță Din 
Timișoara se anunță, că pe sentinela Ioan 
Franeen, caporal din regimentul 33 de in
fanterie, de orig ne din Jebel, l’au aflat 
împușcat ia locul de pază. Se crede că el 
a fost împușcat de pe țărmul sârbesc. 
Cercetările s’au început deja.

Bucuria Olaildsi- Medicii reginei au 
predat guvernului următorul anunț oficios: 
»Suntem în plăcuta situație do a aduce 
vestea de bucurie că Majestatea Sa Regina 
e în stare binecuvântată. Ceeace contribue 
și mai mult la bucuria noastră e, că Ma
jestatea Sa se află deplin sănătoasă«. Mini
strul președinte a cetit acest anunț în ca
meră și deputății au luat cu bucurie la 
cunoștință vestea cea bună. Președintele 
camerei a ținut cu aceasta ocaziune un 
discurs, în care în numele camerei își ex
primă speranța, că cu ajutorul Iui Dumne
zeu îmbucurătorul eveniment va decurge 
fără nici un pericol.

Dsmonstrațiuni în teatrul național sâr
besc. Luni s ;ara s’a reprezentat în teatrul 
național din Belgrad piesa »Hagi Loia«, 
al căreia autor, Nusic, este unul din șefii 
mișcărei anti-austriace. Piesa are o ten
dință dușmănoasă Austriei so prevedeau 
deci demonstrațiuni Cu toate astea prin
țul de coroană sârbesc George a azistat 
la reprezentație până la sfârșit, aplaudând 
de repețite ori. Când s’a cântat după 
scenă marșul »Hoch Habsburg* și când a 
apărut pe scenă un soldat austriac, publi
cul a început să fluere. Prințul de coroană 
a aplaudat viu și alunei când autorului 
piesei i-s’a dat cadou o pușcă cu observa
rea, ca în viitor să scrie cu această 
„peana*. In cercurile diplomatico e criti
cat prințul do coroană pentru această 
lipsă de tact.

Goa mai nouă afacere de dragoste a 
prințului de Goroană sârbesc Gheorghe e 
de prezent obiectul de conversație în Bel
grad. Un căpitan de artilerie, cu a cărui 
soție prințul Gheorgho sta în relațiuni, a 
ajuns în posesiunea unor epistole, pe cari 
prințul le-a scris nevestei aestuia și cari sunt 
foarte compromițătoare pentru prinț. Că
pitanul de artilerie a cerut prințului clari
ficări dar a primit drept răspuns,— o palmă 
zdravănă, — un fapt de altfel obicinuit la 
curtea regală sârbească.

Târnava-mare^Xn 16 Dec. 1908.
G Românii și școala din Șeica-mare. 

înainte cu 35—40 ani Românii din opidul 
Șeica mare, deși împărțiți în două confe
siuni, in privința politică s’au unit într’un 
singur mănunchiu, așa încât ani dearândul 
având ei majoritatea au ajuns ca condu
cători în fruntea comunei politice; și a- 
ceasta grație conducătorilor inteligenți 
cari cu multe jertfe iau smuls din ghiarele 
Pașilor. Școală aveau numai una "unită, 
fiind uniții în majoritate cum sunt și as
tăzi și materialminte mai’bine situați.

învățătorul se plat°a cinstit și regu
lat, iar școala își făcea treaba sa bună. In 
timpurile mai recente au venit însă în pa- 
rochia greco-ortodoxă preoți tineri și cel 
dintâiu lucru ce l’au avut în vedere, a 
fost despărțirea școalei, făcând în chipul 
acesta două sărăcii goale-, pe cari de abia 
le pot susținea cu ajutoare deosebite și 
pănă în ziua de azi nici unii n’au regulat 
salarele învățătorești după noua lege șco
lară Apponyi.

Școala de repetițiune nu se ține, fi
indcă copii au trecut la școala de stat. Se 
spera că în urma primejdiei și a lipsei se 
vor uni cu școala iarăși, da de unde ? Ac
tualul preot ortodox român a mers ceva 
mai departe, n’a admis ca nași la botezul 
unui prunc ortodox uniți, cum se poate 
adeveri din cazul următor, anume:

In 13 a 1. c. st. n, n’a voit să boteze 
copilul lui Ioan Novac a lui Nicolae, care 
avea de naș pe unitul Ion Tolciu măcar 
că acesta i-a spus verde și limpede preo
tului spărinte doar noi suntem toți Ro
mâni* la ce preotul i-a răspuns că îl o- 
presc canoanele și că în pri/ința aceasta 
s’ar fi cerut înviațiuni dela consistoriul din 
Sibiiu.

Din întâmplare a fost o femeie or
todoxă română, care din necesitate a func
ționat ca nașă și în felul acesta s’a putut 
încreștina copilul. Altcum ca preotul să 
nu poată veni în conflict cu canoanele se 
poate folosi de Sârbi și Bulgari orto- 
doxi, cari adeseori petrec sau trec 
prin opidul Șeica-mare cu zarzavaturi. E 
drept că e preot tânăr abia de câteva 
luni, cu toate acestea însă ar fi trebuit 
sași conzulte matricola botezaților din pa- 
rochia sa, ar fi aflat acolo inviațiunea de 
lipsă primită — poare prin uz — de pre
decesorii săi și n’ar fi trebuit să mai bată 
câmpii pănă la Sibiiu. — Eu nu în
țeleg cum un om cu mintea sănătoasă 
poate crede să frângă legăturile do con- 
sângenitate, afinitate și convețuire ce e- 
xistă de secoli între poporul compact unit 
și neunit din Șeica-Mare pe calea cercată 
și motivul încercat de preotul Morușcă și 
în locul bunei înțelegeri a frăției și păcii 
de pănă acum să samene zâzanie, ceartă 
și ură în inimile acestui popor!

Zău nu pricep! Mi-se pare că gândul 
tăinuit al preotului ortodox român Mo
rușcă — rău gând — Dumnezeu nu i-1 
împlinește,—o de a separa și isolapopore- 
nii săi de cei uniți și poate ai alipi lângă 
Sași nu doar ca să-i facă luterani — pre
cum se mai făcuse alipirea aceasta cu o- 
caz'unea și în cauza comasărei de prede
cesorul lui, Ciuruga, când a rămas sar ina 
pe umerii uniților, ca să apere interesele 
economice naționale ale 1 iuror Români
lor din Șeica-mare...

Veritas.

Am dat loc corespondenței de 
mai sus pentru că caracterisează tris
tele urmări pentru cauza comună a 
școalelor și a culturii noastre din ca
uza nepriceperii și a micinimiei unor 
oameni, cari nu văd mai departe de 
cât lungul nasului lor și bagă intrigi 
adeseori pentru lucruri de nimica, 
cari turbură buna armonie și hrănesc 
confesionalismui. De multe ori și un 
zel prea mare rău aplicat strică ma 
mult decât poate folosi. In privința 
aceasta se pâcătuește și de o parte 
și de alta. Și cine sufere? Cine are 
pagubă? Cauza noastră comună, po
porul nostru, care ca în Șeica mare 
se alege dintr’o școală bună comună 
cu două sărăcii goale — cum zice 
corespondentul de mai sus. Aici este 
terenul pentru superiori, să suprave- 
ghieze și să susțină echilibrul în in
teresul comun românesc calmând fără 
alterarea drepturilor confesiunei res
pective excesele de zel și ambițiunile 
rău plasate.

Varietăți.
Președintele institutului britanic al 

fierului și oțelului Hugh Bell prezice pen
tru navigație cuceriri mari, prin înlocuirea 
vaporului cu electricitate. Vaporul cu 
electricitate ar fi după părerea sa aceea 
ce e automobilul față de celelalte mij
loace de tracțiune pe uscat. Si asta se va 
întâmpla în scurtă vreme (unde n’a în
căput electricitatea?)

Un alt inginer englez prezice că în 
cel mult 25 de ani vom putea avea un 
vapor, care să străbată Oceanul Atlantic 
în mai puțin de o zi făcând cel puțin 64 
kilometri pe ceas. Acest vapor ar avea 
400 metri lungime, 7 metri adâncime (in
trare în apă) și 30 metri lărgime.

Acest vapor ar avea un reservoriu 
de apă de o capacitate de 2500 de tone, 
ținut vecinie plin și putând fi golit la ne
voie în 20 minute. Greutatea lui va fi de 
65,000 de tone. Ar avea o putere de 
170,000 de cai și ar fi încăpător pentru 
6700 călători.

Ar costa însă 85 milioane de lei.
5t<

In Franța, țara în care acum popu
lația e în descreștere, sunt mai multe so
cietăți, cari se ocupă cu problema repopu
lării. S’a constatat că ofițerimea dă un 
mai mare procent de celibatari decât 
funcționarii publici, car prin numărul lor 
(1 milion) sunt cel mai primejdios vrăj
maș al familiei.

Dintre ofițeri jumătate sunt celiba
tari, cât privește cealaltă jumătate, de 
căsătoriți, abia se vine câte-un copil de 
flecare. Un dușman serios al familiei in 
Franța sunt apoi femeile cu moravuri 
ușoare, foarte numeroase. Intr’unul din 
departamentele mari ale Franței jumătate 
din femei sunt nemăritate. Și »văduvele« 
sunt așa de multe fiindcă sunt mulți celi
batarii.

*
S’a vorbit mult de virtuțile femeei 

japoneze, dar s’a amintit mai puțin de 
suferințele și de jertfele, cu cari ea își 
răscumpără titlurile atâtor virtuți. Situația 
ei ca soție e do plâns. E disprețuită, e un 
fel de servitoare-roabă a casei.

In fata legei bărbatul, pe orice motiv 
poate divorța; femeia niciodată. In caz de 
divorț copiii trec la bărbat. Adulterul nu 
există decât pentru femeie; bărbatul își 
poate ținea concubină.

Pe când în Statele-Unite femeia e 
totul, în Iaponia e nimic.

E destul de trist pentru învingătorii 
Rușilor și pentru amicii de azi ai civiliza- 
tilor Americanii

M.

ULTIME ȘTIRI.
Londra, 25 Dec. Ziarul „Times“ 

află din Constantinopol amănunte cu 
privire la memorandul înaintat Mer
curi marelui vizir. In acest memorand 
se declară că Austro-Ungaria se în- 
voiește la urcarea vămilor cu 15°/0, 
la închiderea oficiilor poștale pe teri- 
torul Turciei și la abzicerea patrona- 
giului asupra catolicilor albanezi. Iu 
cercurile turcești se crede însă că 
Poarta va refuza aceste oferte, dacă 
nu se vor da și despăgubiri în bani.

Constantinopol, 25 Dec. Ambasa
dorul austro-ungar a exprimat Porții 
regretele sale asupra pasagiului din 
discursul Tronului, în care se vorbește 
despre Austro-Ungaria.

Bibliografie.
.SZ. (J. losif. „Zorile11 Dramă istorică. 

■ n aouă acte și în versuri. Prețul 1 cor 
(10 b. porio).

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu 
Redactor response: Victor Braniss».

„P. IspiresciP Pove-tirile unchiașuhsi 
sffttos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. E lifta II din opere 
corn le e. Teatru I.

De cuprinsul următor:
„Șoldan Viteazul", Mama Anghelușa", „Her- 

șcu Bocoegiul", „Clevetici", „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Ciiirița" 
„Barbu Lăutaru", „Paraponisitul", „Kera Nastasia« 
„Haimana", „Gtură-Cascfi.11, ,,'tan Cov îgariui", 
„ Vivandiera1', ..Picată și Tândală „Scara mâței" 
„Craiu nou", Harță Răzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din casă", „Nunta țărănească", „Cbiriță la 
iași", „Chirița în Provincie".

Prețul 1 oor. 50 b. (20 bani porto
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„Călindarul Plugarului".
A apărut în editura tipografiei 

A. Mureșianu din Brașov „Călindarul 
Plugarului11 pe 19OSL

Cu aparițiunea lui pe 1909 „Călin
darul Plugarului11 întră în al 17-lea an 
al existenței sale.

Convins fiind că cetitorii acestui că- 
lindar îi vor face și de rândul acesta o 
bună și caldă primire, invităm pe toți, 
de’a țăran pană la Iruntașii dela oraș, cu 
frățească dragoste să 1 cumpere, să-l ci
tească și să 1 răspândească, ca pe un că- 
lindnr de care nimănuia până acuma încă 
nu i a părut, rău că a dat pentru el pu
ținii bani ce-costă.

In partea întâia a „Călindarului PIu- 
garului1*, aducem datele calendaristice in 
toată estensiunea. după cari urmează în
drumările necesare, privitoare la postă, 
telegraf, la taxele pentru timbre, cornpe- 
tințe etc. Urmează apoi tabela târgurilor 
din Ardeal, Bănat și țara ungurească după 
datele oficiale ale ministerului ung. de co 
rnerciu. Târgurile sunt indicare atât după 
alfabet, cât și după lunile anului.

Partea economică conține următoa
rele; Așternutul vielor. 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, Bolder. Animale 
folositoare și stricătoare plugăritului și 
grădinăritului, (I. Georgescu). Economia și 
seceta, (1. 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
niei11. Poesii poporale. (Constantin Mânu, 
învăț.). Anecdote si glume: Păn’ mi-a eșit 
păru! prin căciulă..,. Dada toși a murit.... 
De-ahaia... Luați-1 dacă-i ai voJt.ru... Ce a 
zis David?... Mai mare decât mine nimeni 
nu-i pe lume. E butrin seracul. Năduful 
cel mare și răzbunarea femeei. Mătușa 
dela stână. Multe și de toate. Sfaturi de 
ale bucătăriei pentiu femeile econoame.

Printre articolele de mai sus sunt 
mai multe ilustrațiuni representând pe 
neuitații Metropoliți Iosif Sterca Șuluțiu 
și Andreii) br. de Șaguna, pe Simeon Băr- 
nuțiu și Avram Ianeu. „Gazeta de Tran
silvania1, (apăruiă în anul 1838) și pe di
rectorii ei dela înființarea ei pănă îu ziua 
de azi etc.

Că’indarul Plugarului costă 40 bani 
(fileri) esemplarul plus porto postai de 
10 bani.

Banca Națională a României.
st ia a.țs saga© sistară»

1307 ——  isos
8 Decembre c t . 29 Novembre | 5 Decembre

Nr. 275. - 1908.

Teiefon 339

scurt de postav,
de iarnă K 

scurt de postav, 
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Despărțământul pt, bărbați:
Costume de Ohevio și 

Oamgarn K
Paltoane d-> iarnă
Baitoane de iarnă scu.'te
Baltoane ulster
Costum fin
Bal ton de iarnă fin
Costum de copii

vânzare de Crăciun!
—— ZEPretviri cLe ocasîe I zzzzzzz------ —— 7 ------------------------

Despărțământul pentru Dame:
Palton

Baiton de iarnă de copii •1 10—
Bunde pentru oraș H 80-
Bunde de voiaj !î 50‘—
Balton scurt blănit 11 26--
Pantaloni de bărbați H 6 —
Pantaloni de băeți 4 50
Pantaloni de oop>i H 3 60

137.019,399
817,908 

88 065,811 
13.163,900 
17.909,196 
11.999,86 
15 717,546

3 248,62 i
5.928.324

640.814
804.287

104.907 674
3.194,849 

29.097,157
432 5t'b.3^7

12.000.000
23 329 895

3 534.606 
284.448.110

2 077,070
2.207 992

104 907 674
432.505 347

I

197249399 Reser, metal, aur 91138965| 
139770000 „ Trate aur 373')0000(
Argint și diverse monede ....

128.912,497
523.916

128.438,965
588,226

Portofoliu Român și strain. . . . 83.105,100 81.023,085
*lmpr. contra efec. publice 159395OO( 33 792,080 33 190,398„ „ „ în cont-coreut 17250898[
Fonduri publice............................. 11.999,914 11.999.914
Efectele fondului de reseivă . . . 15 372,463 15.372.463
Efect, fond, de amort, imob. și mater. 3 196.121 3.196.121
Imobile.................................. 5.970,123 5 970.297
Mobilier și Mașini de Imprimerie 701.886 701 648
Cheltueli de Administrațiu'ne . 787,609 797.605
Depozite libere .... 100.992,034 10’.337 734
Conturi curente ....... 4.569,866 7 936 954
Corn uri de valori ... . . 30.168 688 27.135 580

3? a, s i ■vz :
Capital....................

420.092 297 417.688,990

12.000.000 12.000,000
ifond de rezervă............................. 25.202.197 25 202.197
Fondul amortis. imob. și material 3.794,654 3.794.654
Bilete de Bancă în circulațiune . . 274.076,070 271.243 310
Profituri si pierderi........................ 2 190,64? 2.190,642
Dobânzi și beneficii diverse . . . 1.836 70< 1.92O,45>
Depozite de retras........................ 100 992,034 101 337 734

Scomptul 5%
* Dobânda 5'/2u/o

420.092.297 417.68'- 990

1 XXVII Loterie de stat reg. ung.
pentru scopuri de binefaceri. Loturia aceasta conține cu
suma totala de S@»5,0®0 c®Fe, cari se plătesc în bani gata.

Câștigul principal 150,000 coroane.
1 10 câștiguri cu 1.000 cor.

1 câștig principal cu 20,000 cor. 150 > > 100 »
1 » > » 10 000 > 300 > 50 >
1 > 5 000 1,500 > > 20
0 ce<t‘guri » 2 000 > 10,000 » > 10

Tragerea Mimează irewQcafeiS ass 30 Oecemva'âe Î908.

Un los costă 4 coroane.
Losnri -e pâr' la Direcția Loteriei r. u. în Budapesta (Oficiul vamal), I 

ia toate o fi o le de Puste, Dajdie, Vamă și S-ire, la sUțsme Căilor ferate, 
rJ rafiii i și Z -rafii.

391.7- e. Direcțiunea loteriei reg. ung-

!S

,.CRISTA]LY“
rii Li'j
H fabrică de spălat și curățit în mod chemic, Koiozsțăr. || 

Spală și cal ă aSbitaaa’s femeieștii șb Baărfeațâ
aju ornl mașineior tecboice moderne, foarte frumos curâhtl
și pe lângă prețurile cele mai moderate.
Prime te pentru curățit în mod chemie vestrain1 e femeiești in.c!
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ȘtS’ Deposit principal
de

Galocl veritaMli rusești din FeMiirg
Galoci Se gmi și Șoșoni -«*

marea i°ncun«»scut& «Se clas»

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

a e f t i se e» -^oi

Friedrich Bahmiiller,
cel mai mare deposit de încălțăminte, 
țBi’rtșwv, S9r«itli« nr. SE.

(3b2.13—12.) (în casa proprie).

și bărbătești, mareri de mătase, țesături și obiecte de lux etc.

Reprezentanță în Brașov la

Strada KTesag-iăi (S’efc.ete-ufceKa). — TeBei’wSn ®2,
un e se primesc obiectele pe lângă revers, și în cei mai scurt 
timp so reinapoiază Tot acolo se capătă și regstrul prețurilor. 
(431.6--10.) B’acSselai’ea și exjiedsrea

Schimbare de local.
Aducând mulțumirile noastre On. mușterii din oraș și îm

prejurime pentru încrederea ce ni a arătat în decuis de 22 de 
ani — aducem la cunoștința On. public, spre a evita erori — 
că anp msstat gjrăvaiss «lisa Strada JtlHftaeB-WeSss 
Nr. O s> am aranjat’o în localul din nou zidit 
MiSa&WhWeiss colțul Târgul Florilor un bogat
asortiment de ciasomice, obiecte d’anr și argint

liugându ne și de aci încolo de o cercetare nu mănoasă 
semnăm cu

(411,2—3.)

toată stima.

J. Both & Muller.

sie lucru. 
Halina, 
de vânat, 
de călărit.

Papuct albi de alias. 
Pejiuei! aloi 
JPajBuei de dans. 
H® a«ja «a es de gimnastică 
B®s5gnBei câlduroși 
SBaj?5B«5 de postav.

Cissase 
Cisniw 
©isswe 
©îssBne
f.ian.a&He. 
iJaB-iteS.

GB»ete eu șinoare. 
fcîiele cu nasturi. 
Gt>«-ae cu zug.
Ulițele de voi jiu. 
Q'*»«tB<i>n de casă

asortitaiant

A

original americane pentru Dame, Domn? și Copii U

prsitru Oiuue, Hamul §5 Copil.
Calitate solida. — Magazin de încâlțămirfe — fe'are 

Fa-on fiîsde n. yraM ID&M

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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