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învoiala militară și Austria.
Se vede că tratările pentru în

voiala militară cu Ungurii sunt în to
iul lor, căci, precum aflăm, guvernul 
austriac și-a dat toate silințele de a 
reține pe membrii camerei seniorilor 
din Viena dela ori ce fel de protes
tare demonstrativă în contra postula
telor militare ungurești. I-s’a promis 
chiar ministruiuî-președiute Bienerth 
din partea celor ce voiau să vorbea
scă, că se vor modera cât se va pu
tea mai mult; unii au renunțat chiar 
la cuvânt între cari și contele Clam- 
Martinitz Toate grupările Senatului 
au convenit, să proceadă în unire cu 
moderațiune, dar hotărât, să nu facă 
interpelare, ci să vorbească unul pen
tru toți, iar ministrul-președinte să 
răspundă.

Așa s’a și întâmplat. Contele 
Thun a ținut eri discursul deja de mai 
înainte anunțat in cestiunea conce
siunilor militare. Thun a declarat că 
nu se pot da Ungariei concesiunile 
militare ce le pretinde guvernul din 
Pesta, fiindcă printr’ânsele li-s’ar da 
numai ocaziune Maghiarilor să intro
ducă și in armată faimoasa lor ideie 
de stat. Aceasta ar aduce cu sine o 
puternică influințare asupra unor pă
turi ale poporațiunei țață cu cari 
Austria nutrește călduroase senti
mente. Dar acordarea concesiunilor 
ar mai avea și urmarea rea, zice, că 
ar deștepta în armată și alte aspira- 
țiuni periculoase. In fine, contele Thun 
propuse, ca să fie rugată Majestatea 
Sa, de a refuza concesiunile militare 
ce au fost aduse la ordinea zilei.

După discursul contelui Thun s’a 
ridicat ministrul-președinte și a decla
rat, că în srnzul legei pactului dela 
1867 art. XII, se pot tace concesiuni 
Nu ne putem ținea cu totul rezer
vați față cu această cestiune, zise 
br. Bienerth, deși e sigur că curând 
nu va urma o deciziune finală. Dacă 
se va lua însă o astfel de deciziupe, 
ea se va putea întâmpla, numai pe 
baza celei mai perfecte înțelegeri a 
forurilor constituționale, printre care 
e și parlamentul austriac.

FOILETONUL >GAZ. TRANS. <

Andr6 Theuriât.

Sărbătoarea sfântului Silvestru.
In seara de 31 Decemvrie, prietenul 

meu Iacobus, după ce cinase în tăcere la 
masa sa dela restaurantul Trandafirului 
de aur se întorcea, cu pas iute, pe strada 
Grangettes, unde se găsea locuința lui de 
holteiu. Strada era liniștită, slab luminată 
de un îndepărtat felinar; vântul de miază
noapte, suflând drept printre cele două 
șiruri de clădiri negre, tăia fața lui la- 
cobus, și, în ciuda pardesiulii'i strâns în
cheiat, făcea să simtă pe amicul meu că 
sângele celor patruzeci de ani ai săi nu 
mai avea proprietățile căldurei din prima 
tinerețe. Astlel, sgâlțăi cu mâna nerăb
dătoare clanța care împodobea poarta pro
prietarei. Veni să-i deschidă d-ra France- 
line, fata casei, ținând cu o mână capetele 
șorțului său plin cu castane, iar în cea
laltă lampa, care-i lumina tata și ochii ei 
albaștri, foarte vii. Acești ochi albaștri, 
părul br.in, încârlionțat și surâsul senin 

I

încep să se convingă acuma și 
în Budapesta, că de astâdată nu va 
mai merge de a rezolva cestiunile 
militare fără consimțământul Austriei. 
Deși postulatele militare ating drep
tul ile suverane ale Coroanei, aceasta 
se va vedea constrânsă ca înainte de 
a le încuviința să întrebe și repre- 
sentauța poporului Austriei. Dacă 
Ungaria își cere partea ei din dua
lism, și-o reclamă și Austria pe a 
sa întreagă. E foarte seducător pen
tru Ungurii de la putere gândul 
de a putea zice, că an dobândit o 
concesie și peste cele 9 puncte ale 
comisiei dietale de pe vremile regi
mului Tisza, și a se lăuda apoi, că 
au dus la sfârșit, ca în regimentele 
din Ungaria să fie introdusă în mod 
practic folosirea limbei maghiare ca 
limbă de regiment.

De aceea prietinii regimului coa
liției își ridică glasul, spre a admonia 
cetele independiștilor să. fie cu mare 
băgare de samă, căci factorii, cari 
stăruie cu mare încordare pentru a 
se conserva principiul unităței ar
matei, n’așteaptă decât apropiata 
cădere a sistemului de guver
nare, ce domnește azi în Uuga- 
ria, și le-ar plăcea deci dacă nu i-ar 
succede guvernului Wekeile să ducă 
la sfârșit învoiala militară. Li se cere 
prin urmare independiștilor modera
țiune înțeleaptă, ceva ce ei nu cu
nosc, n’au cunoscut și,nici nu vor 
cunoaște niciodată.

I

Slovacii din America în contra vo
tului plural- Ziarul slovac »Narodnie No- 
vinyi* primește din Cleveland Știrea, că 
adunarea generală a »Ligei slovacilor din 
America« a hotărât trimiterea unei tele
grame Maj. Sale Monarclnilui. în care se 
protestează în contra votului plural și în 
contra împărțirei nedrepte a cercurilor 
electorale, propuse de ministrul Andrassy.

Relațiunile între Austro-Dngaria și
Turcia. Din izvor semioficios so anunță, 
că noul ambasador al Turciei ia Viena 
Reschad Pașa a sosit cu misiunea de a 
stărui ca relațiunile prietinești între am
bele state să fie reluate și întărite.

al d-rei Franceline, dădea încă figureisale 
o atracție nostimă, cu toate că ea începea 
a se coace și a se trece, având 28-de ani 
la Sta Ecaterina.

— Vă rog să mă iertați că v’am fă
cut să așteptați, zise ea cătră chiriașul 

I nemulțămit de așteptare, tocmai spărgeam 
; castane... Am oprit la masă două prietine 
■ ale mele și astăseară vom sfârși anul pră
jind castane și stropindu-Ie cu un pahar 
de vin... Poftiți și d-voastră, domnule Ia
cobus!...

— Mulțumesc, răspunse el luând un 
j aer grăbit, mulțumesc, domnișoară.

Dacă refuza, n’o făcea fiindcă socie
tatea Francelinei îi era neplăcută, dimpo
trivă, dar se ținea în rezervă temându-so 
să se angajeze față de această fată vârst
nică, care doria so se mărite, și nevoind 
ca o prea mare familiaritate să-l facă să 
alunece puțin câte puțin pe o pantă pri
mejdioasă. Nu era nesimțitor pentru ochii 
albaștri și pentru zâmbetul domnișoarei, 
dar avea frică de căsătorie. Sămăna co
piilor acelora cari voiesc să facă o baie 
rece, cari înmoaie un picior în apă, apoi 

' îl scot afară și nu se pot decide să între 
I cu totul.

Tratatul comercial cu România. Din 
1 Vîena se anunță, că tratările cu România 
I vor fi continuate în luna Ianuarie în Bu- 
: curoști de cătră ambasadorul austro-ungar 
, principele Schdnburg, care a primit in- 
i strucțiuni speciale n urma hotărârilor re- 
j centului consiliu comun de miniștri Prin 
intervenția aceasta diplomatică se crede 
că vor putea fi delătu ate piedecile ivite 
îndeosebi în ce privește importul din Ro
mânia a cărnii tăiate. După aceste tratări 
se vor întruni din nou delegații români 
și austro-ungari, pentru a încheia definitiv 
tratatul.

Vecinii noștri austro-ungari — scrie 
«Conservatorul» — par a fi dispuși să ne 
Iacă oarecare concesii pe teren economic. 
Pagubele mari, pe cari au trebuit să le 
îndure în timpul din urmă industria și 
comerțul austro-ungar, sunt prea simți
toare, pentru ca guvernele din Viena și 
din Budapesta să nu fie îngrijorate de 
eventualitatea perderei și a pieței ro
mânești.

Trebue să recunoaștem, că pe cât 
le-a stat în putere guvernelor din Aiutro- 
Ungaria, ele au făcut toate sforțările (?) 

I spre a frânge opoziția agrarienilor, cari s’au 
arătat dușmani neîmpăcați ai exportului 
nostru de vite. Ce e mai mult, guvernul 
austriac, pentru a stoarce Reichsratului 
autorizarea de a continua tratativele co
merciale cu noi, s’a văzut nevoit să ceară 
chiar concursul grupărci social-domocrate 
din parlamentul vienez.

După cum am văzut, sub teroarea 
boicotului din Balcani, Reichsratul a votat 
urgența pentru reluarea tratativelor cu 
România. Discursurile, rostite cu această 
ocaziune de cătră deputății austriaci, au 
tost pline de elogii la adresa țărei noastre. 
Ca niciodată s’a accentuat în Reichsratul 
vienez necesitatea pentru monarchia aus- 
tro-ungară de a aduce jertfe în interesul 
păstrărei relațiunilor de sinceră și dura
bilă amiciție între Austro-Ungaria și sta
tul român, a cărui piață trebue neapărat 
câștigată pe seama industriei austro- 

1 ungare.
Tratativele se vor urma cât de cu

rând, și, după cum s’a anunțat, ele vor 
continua, spre a ne măguli și mai mult, 
la București. Manifestațiile de simpatie din 
partea Austriecilor pentru țara noastră 

I nu pot fi trecute cu vederea. Ceeace re
gretăm, este, că au trebuit să se abată 
vremuri grele asupra vecinilor noștri, ca 
ei să ne poată prețui mai mult pretenia.

Timpurile s’au schimbat, România în
vingând toate dificultățile ce s’au ivit în 
drumul emancipărei sale economice, a ajuns 
astăzi într’o situație destui de înfloritoare. 

' care-i permite o politică economică inde- —rr.wji«z<» —Jun—WIBT' WTif — » jmom i ■■■! I
— Mulțumesc! mai repetă urcând 

treptele. Nu mi-au venit scrisori?
— Nu, domnule Iacobus, factorul ni- 

I mic n’a adus.
— Haida de ! De bunăseatnă toți mă 

juită! gândea melancolic Iacobus vârând 
' cheia în broască ; lumea întreagă a uitat 
drumul spre locuința mea.

*

Iacobus se simți puțin câte puțin 
prada unui acces de gânduri negre. In a- 
ceastâ seară toate mergeau de-andoasele ; 
buștonii din sobă fumegau în loc să ardă, 
lampa sfârăia fără să dea lumină; un vân- 
tuleț trecea pe sub ușă și-l îngheța pănă 
la măduvă.

— Un cugetător, murmura el apriîi- 
zându-și țigara, a zis că «seara vieții își 
aduce și lampa»; a mea luminează destul 
de rău și amurgul meu e îndrăcit de po
somorât Această slăbire a luininei interi
oare este o urmare fatală abtiriăciei. Ma
turitatea și celibatul! Două mediuri vătă
mătoare in cari încolțesc o spuză de se
mințe rele, cari se credeau moarte și cari 
se pun să dea flori urâte cu mirosuri a- 
mare: remușcări întârziate, păreri de răii 
sterpe, ezitare și teamă de bătrânețe.

1
■

j
I
1

I

pendentă față mai ales de vecinii ei austro- 
ungari.

Până acuîn n’am putut observa do
vezi suficiente din partea vecinilor, întru 
cât privește concesiunile, ce ei sunt dis
puși să facă exportului nostru de vite. Se 
vorbește să ni se asigure exportarea nu
mai a unui anumit contingent de carne 
tăiată, egal cu acela acordat Serbiei, ceeace 
însemnează fără îndoială foarte puțin și 
nu poate nici decum îndruma viitorul no
stru economic pe o cale mai bună.

Aplanarea crizei guvernului sârbesc. 
Prin încheiarea unui compromis între cele 
două partide radicale sârbești, în urma 
căruia s’a votat cabinetului Veliniirovici 
încredere când cu votarea provisorului 
budgetar, s’a împedecat isbucnirea unei 
crise acute. Rămânerea cabinetului actual 
atârnă, însă dela rezultatul tratărilor pen
dente ale șefilor de partide privitoare la 
formarea unui ministeriu coalitionist.

i

Nota circulară austro-ungară.
Cabinetul din Viena s’a văzut 

îndemnat de a infern a și el la rân
dul său pe puterile semnatare a tra
tatului de Berlin despre starea nego
cierilor sale cu guvernul rusesc asu
pra ce-t.iunei conferenței europene. 
Lăsăm să urmeze aici în extras cu
prinsul notei circulare a br. Aehren- 
thal :

In introducere nota spune că guver
nul ces. și reg., îndată ce a primit progra
mul conferenței dela d-1 Isvolsky, a făcui 
tot ce a putut spre a promova ideia confe
renței și a luat posiție față cu toate punc
tele programului, și astăzi guvernul aus
tro-ungar observă o atitudine simpatică 
față cu conferența iar rezervele ce și-le 
formulează n’au de scop decât ușurarea 
problemei conferenței.

Nota cab netului vienez dela 14 Nov.

In această notă se declară că o con- 
ferență balcanică s’ar putea întruni cu 
folos numai atunci, când i-ar premerge o 
înțelegere între puterile semnatare. Gu
vernul ces. și reg. își precisează posițiu- 
nea față cu punctele programului conte- 
rentei în modul următor:

Cu privire la proclamarea indepen
denței Bulgariei, guvernul ces. și reg. e 
gata să o recunoască, dacă o va sancționa 
conferența după ce vor fi regulate cestiu-

i 
i

i

Teama de toate, o teamă lașă, care 
te desobicinuește de a lucra, care te ră
pește tuturor hotărârilor generoase, tu
turor îndrăsnelilor folositoare... îmi amin
tesc că în timpul tinereții, în clipa când 
era să urc b pantă iute a Pireneilor, în
tâlnii un om matur gârbovit, și, când îl 
întrebai de drumul ce aveam să urmez, el 
îmi strigă :

— Nu te urca sus : poteca e o ade
vărată văgăună, ai să gâfâi cu pierzare 
sigură !

Ridicai din umeri și îmi urmai dru
mul râzând de frica acestui bărbat de 50 
de ani. Și cu toate acestea iată undo mă 
găsesc! Cea mai mică petricică mă fac® 
să mă poticnesc, cea mai copilărească gre
utate ia proporțiile neputinței. Nu mai 
știu nici să cutez nici să vreau, și mă în- 
ghemuesc în celula mea de burlac, regre
tând prilejurile pe cari le-am lăsat să-mi 
scape in vremea când al douăzecelea an 
al meu înfloi’ia în noutatea lui verde.

In această clipă veniră de jos hohot® 
de râs tineresc și în această gălăgie ve
selă Iacobus deosebi râsul senin al Fran
celinei.



Pagina 2. G A Z E T"A§T R ANSILVANIEI. Nr. 279 -1908.

nil© financiare dimpreună cu cestiunea 
drumurilor de fier.

Iu ce privește Bosnia și Herlegovina 
și sandjacul Novibazar, guvernul ces. și 
reg. se declară învoit ca aceste două ces- 
tiuni să se primească în program; de sino 
înțeles însă, extinderea drepturilor suve
rane ale Majestățeî Sale asupra Bosniei și
Herțegovinei precum și evacuarea sandja- i .
«ului n’ar mai avea să formeze obiectul î negocierilor ce vor urma asupra puncte- 
unei disculiuni. Se mai observă că guver- : lor programului celor mai esențiale pen
mil ces. și reg. sperează a ajunge la o tru Rusia.
înțelegere cu Înalta Poartă asupra acestei 
cestiuni, pe care apoi conferența ar avea 
să o confirme, desființând tot-odată arti- ’ 
colul 25 al tratatului dela Berlin.

In ce privește cestiunea articolului
29 al tratatului dela Berlin, prin care se 
restrâng drepturile suverane ale Munte- 
negndui, cabinetul vienez n’are nimic în 
contra, ca să formeze obiect de discuț'une 
la conferință, își susțin însă rezervele 
cute pănă acum.

Cu priviro la avantagele ce ar 
se concede Serbiei și ; Muntenegrului, 
vernul ces. și reg. propune, spre a evita 
eventuale interpretări greșite, de a se zice: 
„avaniagii economice ce ar fi a se concede 
Serbiei și Muntenegruluic.

Relativ Ia capitulaîiuni și a oficiilor 
poștale streine în Turcia, cabinetul vienez 
e gata să se pună în înțelegere 
lalte puteri asupra modificărilor 
a se face cu priviro la ele.

In fine își dă părerea că

fă-

ti a 
gu-

cu cele- 
ce ar fi

guvernul 
rusesc să-și facă cunoscut punctul său de 
vedere față cu diferitele puncte de pro 
gram.
Răspunsul (aide-memoire) cabinetului rusesc 

dela 22 Noemvrte.
Cabinetul rusesc declară mai întâiu 

că e înțeles cu necesitatea de negocieri 
premergătoare intrunirei conferenței, înțe
legere ce se refere la cuprinsul programu
lui conferenței. Acesteia însă trebue să i-se 
dea dreptul de a discuta în deplină liber
tate diferitele cesliuni.

Poate să fio folositoare o înțelegero 
cu Turcia, dar ea nu poate să prejudeco 
soluțiunii definitive, nici să împiedece dis
cuțiunea liberă între puteri Căci după prin
cipiul recunoscut de conferențadin Londra, 
nici o putere nu se poate subtrago unila
teral dela îndatoririle impuse ei de tratat. 
Art, 25 al tratatului din Berlin trebue să 
fie înlocuit de conferență cu o nouă dis- 
posiție.

Aide-memoire al cabinetului vienez de'a
8 Decemvrie.

Constată mai întâi că guvernele din 
Viena și Petersburg s’au unit asupra ne
cesității de negocieri prealabile. Dar scopul 
de a ajunge la o bună înțelegere va putea 
fi ajuns numai dacă schimbarea de păreri 
între cabinete nu se va mărgini Ia punc
tele programului, ci se va extinde cel pu
țin asupra esenței punctelor celor mai prin- 
cipalo ale programului. Așa de pildă, cabi
netul vienez crede că guvernul rusesc ar 
fi aplicat a pune discuțiunea asupra Bos
niei și Herțegovinei, așa ca faptul ane
xiunii să nu fie pus în cesțiune. Cu atât 
mai mult o așteaptă aceasta, cu cât evn- 
tualitatea anexiunii a fost prevăzută în 
mai multe învoeli de mai î minte între gu
vernele din Petersburg și Viena.

Nota guvernului rusesc dela 17 Dec.

In această notă cabinetul rusesc 
clară că spre a dovedi spiritul său de

de- 
mo-

— Ei petrec jos ! cugetă el din nou 
suspinând ușor; ei beau pentru anul care 
se sfârșește și pentru acela care va veni. 
Pentru ei un an care trece și un an care 
începe nu deșteaptă gânduri triste. Eu nu 
mai sunt la vârsta când săptămânile și lu
nile par a curge cu repeziciunea sborului 
rândunelelor. Cu toate acestea vor ajunge 
și acolo, iar Francelina ca toato celelalte ! 
Ea merge pe al douzeci și optelea an și 
n’a găsit soț. Sărmană fată! puțin câte 
puțin obrajii ei se vor veșteji, ochii ei al
baștrii își vor pierde strălucirea, râsul ei 
își va schimba notele curate în intonări 
pițigăiate și va cunoaște și ea singurăta
tea celibatului, părerea de rău după prile
jurile pierdute, teama de vârsta înaintată.

O 1 fetele bătrâne, le plâng încă mai 
mult decât pe flăcăii tomnateci:... închi
soarea singurătății e pentru ele măi în
tunecoasă și mai strâmtă; lumea e mai 
aspră. Un sânge viu gâlgâie în inima lor 
ca într’un rezervoriu închis, ele trebue să 
înăbușe clocotirea. Pentru ca să împiedece 
avântul florilor iubirei pe cari le poartă 
în elo și cari voiesc să crească în afară, 
religia, datoria, conveniențele sunt aici ză
brele strașnice. Ce luptă tristă și ascunsă! 
Și când revine fiecare primăvară, ce amară 

derațiune e gata de a accepta propunerea 
cabinetului vienez, ca schimbul de păreri 
între puteri să se estindă și asupra esen
ței punctelor programului și să ajungă 
astfel la formule, cari să poată ținea dis- 
cuțiunea conferenței în limite exact cir
cumscrise, dar numai în cazul când și ce
lelalte puteri o vor primi. Guvernul rusesc 
își rezervă de a se pronunța în decursul

Alegerile comunale în Cernăuți. Din 
Cernăuți se comunică, că Luni a avut loc 
în pavilionul Palatului Național din Cer
năuți o maro adunare a Românilor și 
creștinilor sociali, la care s’a stabilit mo
dul de luptă al acestora în vederea viitoa
relor alegeri. Oratorii au arătat pericolul, 
care amenință populația indigenă din par
tea elementelor venito ulterior cu gând 
de cutropiro. Au hotărât ca toți să voteze 
pentru candidații creștini sociali.

i

Un glas de durere.
De lângă Mureș, Dec. 1908.

Mult onorată Redacțiune ! A eșit în 
la lumina zilei planul ministru-

i

fine 
lui de culte grof Apponyi, și noi din cele 
mai mari depărtări putem vedea și fără 
sticle măritoare, că pe scena teatrului de 
amalgamisare din Budapesta nu se arată 
congrua mult dorită, de care legam multe 
speranțe, ci cămașa, de forță a maghiari- 
zărei, care în curând no va strânge de ne 
vor pârăi toate oasele, dacă nu vom re
nunța la drepturile noastre și nu vom îm
brăca haina servilismului.

Deși am putut prevedea cu toții, că de 
congrua noastră a preoților români se vor 
lega unele condițiuni umilitoare, totuși do 
atâta perildiă, nedreptate și batjocură stri
gătoare la ceriu nu no-am adus aminte, 
căci pe lângă tot șovinismul ministrului 
de culte, ca om cult credem că-i va fi 
rușine să iasă în lume la lumină c’un ast
fel de proiect do lege.

Așadară suntem prea deplin lămuriți, 
că după proiectul ultim de modificare a 
legei din 1898 de întreagă congrua nu se 
vor putea bucura decât singur numai pre
oții, cari astăzi se află in cura animarum 
și cari având cualificațiune deplină cunosc 
și limba maghiară și se vor bucura pe 
viitor următorii lor în parochii, dacă 
vor întruni aceste două condițiuni capitale. 
Toți cei ce au studiat și au absolvat toate 
școalele la vr’un gimnaziu românesc din 
patrie și prin urmare nu ș’au putut însuși 
limba maghiară în măsura recerută, ori do 
o învățase în școală ori cât de bine, dacă 
au oșit afară în vre-o parochiă curat ro
mânească, parte neavând ocasiune a o fo
losi, parte copleșiți de lipse și năcazuri, o 
au uitat, vor fi considerați și congruați nu
mai pe jumătate, adecă numai până la 
suma de 800 coroane.

In archidiecesa Blajului sunt cu to
tul 705 parochii matre ; din acestea 537 
cu poporațiune mai mică de 800 suflete, 
eară cu poporațiune mai mare numai 168, 1 
cari firește că fiind cele mai bune, foarte 1 
puține vor fi ocupate de preoți cu cualifi- 
cat'une de moralist. Vor fi însă foarte 
multe ocupate de preoți cu serviciu de 
20—30—35 ani, cari au studiat și absol- i 

( vat gimnaziul pe când nu se pretindea așa 
1 mult învățarea limbei maghiare și astfel 

cei ce au studiat numai la gimnazii ro- 
. mânești, fără vina lor nu ș’au putut’o în- 
suși. După proiectul de lege prezentat de 

glumă I ce ispito crude! ce turburări as
cunse I... Astfel, fete gingașe se ofilesc și 
se urîțesc; și aceasta are să i se întâm
ple și Francelinei, dacă nu s’o ivi un flă
cău vrednic destul de iubitor și do îndrăs- 
neț pentru ca să strămute într’un mediu 
mai deschis și mai înviorător această 
plantă gingașe care se ofilește... Dar atunci, 
mizerabile, dacă îți dai seama așa de bine 
de aceste lucruri, pentru ce nu ești tu 
acest flăcău vrednic ? Ești desgustat de că
minul tău friguros, cum e și ea desgus- 
tată de iățăcelul ei de virgină: pentru ce 
nu faci tu din ea o tovarășe fericită și 
întineritoare ?... Ah! e de bună seamă fiind 
că nu știu să îndrăsnesc !

❖

Pe când se cufunda în aceste idei 
negre și desamăgitoare, lacobus pierdu 
noțiunea fenomenelor exterioare. Un fior 
care-1 străbătu în lungul spinării îl aduse 
la realitate. Văzu că focul său se mistuise 
fără să dea căldură, că țigara se răcise și 
că fereastra se închidea rău. Ridicându-șe 
ca s’o închidă mai ermetic, din nou se ri
dicară de jos svonurile vesele și din nou 
îi răsună în urechi rîsul argințiu al Fran
celinei. — Mai avu o clipă de ezitare, apoi 
frigul acestei nopți de Decemvrie îl hotărî.

Apponyi, nici pentru actualii preoți din a- ; 
ceste parochii, nici pentru următorii lor în 
ele, de ar ști ungurește mai bine și decât 
,d-l Apponyi, nu se va da întreaga congruă 
dacă comuna bisericească nu va contribui 
la an cu câte 400 coroane, ceea-ce este ab
solut cu neputință, ori dacă fiitorii preoți 
nu vor umbla în coate și genunchi după 
grația ministrului de culte. Uondițiunile 
acestea două sunt legate firește și de pa- 
rochiile sub 800 suflete, în cari astăzi, se 
află preoți cari nu știu ungurește și de 
cele în cari se află moraliști pentru urmă
torii lor cu cualificațiune deplină.

Dacă în Șeinatismul arhidiecezei Bla
jului ar fi pusă și cualiflcațiunea fiecărui 
preot, am putea ști câți au cualificațiune 
deplină și câți nu, și prin urmare și aceea, 
că la câți ar compete deplina congruare. 
Dară, deși nu putem ști, nici câți posed 
limba maghiară, totuși dupăco din neferi
cire mai toato parohiile mai slăbuțe sunt 
ocupato de preoți cu cualificațiuno de mo
ralist, se cam poate da cu socoteala, că 
abia dacă L din întreagă preoțimea greco- 
cath. se va bucura de congrua deplină.

Dela sine se pune întrebarea, că față 
această batjocură și nedreptate, care 
se practică poate nici în China, ce e 
făcut? Simțul do onoare ne-ar impune 
simplu și frumușel să renunțăm la 

să ne luptăm

cil 
nu 
de 
ca 
toată congrua și mai bine
cu ori și ce năcazuri și neajunsuri făcându- 
no demni de antecesorii noștri mai fără 
de nici o cualificațiune, doc<t, să păstorim 
și jucăm pe domnul favorit de o milă, ce 
ni se dă cu condițiuni atât de umilitoare. 
Dară durere, aceasta nu so poate! Nu, că 
nu este însuflețire, — nu este unire între 
noi. Ținuta noastră față cu ajutorul de 
stat ni-o arată destul do limpede, că nu se 
poate Nu, căci tinerii noștri, cari au ab- 
solvat'acum cam do l'/2 de decenii, infoc- 
tându-se de morbul lipicios al luxului chiar 
în Blaj focularul luminei, într’un pas ca și 
acosta și-ar vedea moartea completă. Preo
țim ea cu cualificațiuno mai puțină tot așa. 
Prin urmare, am rămânea în luptă numai 
preoții cu cualificațiune deplină, dară fără 
limba maghiară, cari și altcum suntem de- 
dați cu năcazul, ca roatele carului cu isbi- 
turile bolovanilor de pe drumurile role; 
căci noi suntem cei mai neîndreptățiți. 
Cei cu cualificațiune deplină și cu limba 
maghiară, încă e sigur, că nu vor face ni
mic. Dară nici lupta noastră nu poate fi 
încununată de alt rezultat, decât că vom 
fi luați la goană, care ne va aduce numai 
neplăceri și daune materiale pe cap. De 
aceea încât proiectul do lege al grofului 
Apponyi despre congruă croeșto întregei 
preoțimi românești un viitor foarte proble
matic, al unei stări servile, prin urmare, 
lovește direct chiar în existența bisericei 
și produce un legion de daune naționale, 
fiecare 
făcut ? 
făcut?

ar trebui să ne întrebăm, ce e de 
„Hanibal ante port,as“ ; ce e de

Teltan.

Din Turda
— 28'XII 1908.

Duminecă în 27/XII I. c. s’a ținut 
adunarea generală a despărțământului 
Turda — sub presidiul d-lui Iuliu Vlă- 
dutiu director do bancă și fiind secretar 
d-1 Dr. Vaier Moldovan advocat. Dintre 
membrii Asociațiunei numai cei din Turda 
an fost de față — din jur nu a fost ni
meni (I?) deși, după cum știu eu, se țin 
pesto 100 comune de cercul și despărță- 
mântul Turdei. Poporul din Turda nu a 

Stinse lampa, coborî treptele, bâjbâ
ind, și, chemat de râsete, bătu cu teamă 
la ușa proprietarei.

Ușa se deschise largă și, la lumina 
unei flăcări frumoase zări împrejurul so
bei un cerc de tineri, gata să curețe ca
stane.

— Pre legea mea! zise lacobus, vă 
auzeam râzând de sus și veselia d-voastră 
mi-a adus apă la gură... Ești bună domni
șoară Franceline să-mi faci un locușor 
lângă d-ta?

Dar atunci, aruncând o privire prie
tenească spre Francelina, văzti îndată că 
acest loc era ocupat. Un bărbat de vre-o 
treizeci de ani, un pădurar, era așezat pe 
acelaș scaun cu fata și o strângea aproape.

In vreme ce prietinul meu căsca ochii 
săi mirați, proprietara îi zise întinzând un 
scaun :

— Vino lângă mine, domnule laco
bus, am să-ți spun o noutate ; noi facem 
două treburi de odată : serbăm ziua S-tului 
Silvestru și stropim logodna Francelinei 
mele cu domnul guard general Saudax... 
Ia un pahar și bea cn noi.

Trad, de R. Cioflec.

arătat interes față de aceasta frumoasă 
instituțiune — și nu s’a presentat la 
adunare decât în număr foarte mic — 
deși li-s’a comunicat în toate trei biseri- 
cele ținerea adunărei despărțământului, — 
ci mai bucuros au mers în piață sau la 
cârciumă să se încălzească do vinars de
cât de sfaturile părintești alo Domnilor 
și ale confcrențelor.

La aceasta adunare generală s’au 
propus și adus hotărâri Inimoase și anu
me s’a constituit o școala pentru anal
fabet! angajândo-se do instructori părin
tele protopop Nic. Rațiu și (ovian Murășan 
precum și învățătorii de ambele confesiuni. 
D-1 Vaier Moldovan a ținut un frumos 
discurs, prin care so obligă că în conțolo- 
gere cu tinerimea precum și cu preoții și 
învățătorii vor ținea o serie de prelegeri 
poporale și în Turda precum au ținut în 
provincio — pentru a atrage poporul, în 
parte însemnată demoralisat din Turda—• 
pentru arta și cultura națională.

S’a hotărât apoi procurarea unui 
scfiiopticon și înființarea mai multor bi- 
lioteci poporale. Delegaților țărani din 
Geamii desert (l’uszta Csăn) li-s’a predat 
125 de volume pentru completarea biblio- 
tecei poporale.

Tot atâtea cărți procurate de des
părțământ — au fost destinate și pentru 
biblioteca din Agârbiciu (Egerbegy) dar de 
acolo nu a venit nimeni la adunarea des
părțământului și așa nici raport nu au 
făcut despre starea biblioteci nici nu s’au 
putut preda cărțile destinate lor.

•S'. p.

— 17 Decemvrie v.
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Psntru »FonduI Cultural* a mai con
tribuit d-1 Pantaleon Lucufa asesor con
sistorial și căpitan ces. reg. în retragere cu 
frumoasa sumă de 2100 cor. ceeace cores
punde unui ajutor anual de 105 cor. și 
d-1 medic Dr. llie Beu a donat pentru a- 
celaș scop 200 cor. în 2 acții do ale băncii 
»Vatra< din Cluj.

Dela universitatea din Cernăuți. Cetim 
în ziarele vieneze că d-1 Dr. tiewtil Puș- 
cariu, profesor extraordinar la universi
tatea din Cernăuți, a fost numit profesor 
ordinar pentru limba și literatura română 
la universitatea din Cernăuți.

inaugurarea filialei »Albinei* în Lugoj. 
Luni, și-a început activitatea în Lugoj nou 
înființata filială a institutului »Albina« din 
Sibiiu. Localul se află în strada Făgetului, 
casa fundațiunei Ana Alexandroviciu, în 
aceeași curte cu «Lugoșana*. Sfințirea lo
calului a săvârșit-o P. O. D protopresbi- 
ter Dr. George f’opovici, azistând dm par
tea direcțiunei «Albinei* d-1 llie Trăilă, 
apoi cenzorii filialei și directorul executiv 
al filialei d-1 D. Rațiu. In legătură cu acest 
eveniment în viața economică din Bănat 
«Drapelul* scrie un articol prim, în care 
exprimă speranța îndreptățită, că dela 
deschiderea acestei filiale bănățenii așteaptă 
organizarea capitalului național pe întreaga 
piață a ținutului bănățean și o nouă îndru
mare a vieții noastre economico în direc
ție sănătoasă și folositoare. Același ziar 
ne comunică că apariția filialei «Albinei* 
pe piața Lugojului nu poate să însemne 
o înmulțire a firmelor românești și nici o 
concurență, care duce la sfâșierea forțelor 
noastre economice și așa destul de șub
rede și modeste, ci este secrot public, că 
pentru viitorul cel inai apropiat e nu 
numai pusă în vedere, ci și pregătită deja 
fuzionarea noii, filiale cu cel mai vechiu 
institut românesc lugojan, cu „Lugoșana“. 
Direcțiunile celor două instituto sunt deja 
pe deplin de acord’și rămâne numai ca 
și acționarii să-și spună cuvântul hotărâ
tor în adunările generale, cari vor fi con
vocate după încheierea compturilor acestui 
an do gestiune.

Să fie în ceas bun!

Cutremur în Italia. Din Montecono, 
(Calabria), se anunță că Luni dimineața 
pe la 5 20s’a simțit uciși în comunele ve
cine o puternică sguduitură de pământ. 
Cutremurul de pământ a cauzat pagube 
însemnate în comunele următoare: Milefo 
Jonadi, San Gregorio, Majerato și Stefan- 
coni. Se svonește că sunt victime ome
nești, dar detalii lipsesc.

După ultimile știri sosite din Calabria 
cutremurelo de Luni au avut ca urmare 
isbucnirea unor mari incondii și inundări. 
In Maletto (provincia Reggio) s’au prăbușit 
55 edificii, înRiporto s’a prăbușit catedrala. 
Celelalte biserici ți primăria amenință să 
se dărâme. Partea ceea mai mare a ora
șului Messina situat pe malul mării se află 
sub apă. Se vorbește de mai multe sute 
de morți.



Nr. 279—1908. G A;ZIE TA TRANSILVANIEI. Pagina '.

Obiceiuri supărăcioase și condamnabile 
O înmormântare- Ni se scrie: Zilele tre- 
■e a murit în spitalul din Turda tină- 
îmvățător Augustin Pestean’ din Co

ld (Torda Koppând). La înmormântare 
uat parte aproape întreaga inteligență, 
nană din loc cu Doamne cu tot. Proho- 
i și ceremonialul oficios l’a săvârșit pro- 
lopul gr. cat. Iosif Costin și părintele 
n Boșianu. Cu aceasta ocaziune am ob- 
■vat unele obiceiuri supărăcioase, cari 
interesul repulațiunei bisericei gr. cat-, 
bue stârpito. La îngenunchiare părintele 
itopop striga mereu să îngenunche toți 
tcnințând cu bățul pe ceice nu voiau 

îngenunche —• lucrul acesta, să mă 
te d-1 protopop, nu e la loc și dacă D-l 
itopop s’a îndatinat cu acest obicjiu rău 
câmpie — să îl fi lăsat acolo și să nu 

ictizoze acest obiceiu de sate aici la 
iș, unde pe lângă credincioși români 
i sunt do regulă și străini, cari ne ju- 
;ă pentru atari lucruri. Deasemenea a 
tut la ochi, că deși fiind timp irumos și 
,ul înghețat, D-l protopop pentru a 
ita că are caleasă cu doi cai, nu a 
it să meargă pe jos până la cimiter, 
și e numai un sfert de oară. Și așa în 
easa a trecut în ornat bisericesc dea- 
igul pieței și a stradelor principale. Dar 
;a nu a fost de ajuns — ajungând îna- 
ea bisericei gr. cat-, din Turda-vechiă 
ș’a luat nici atâta osteneală să se sco- 

are din trăsură și așa să cetească Sta 
ingolie, ci s’a sculat numai în picioare 
așa a cetit evangeliape când caii bues- 
i ai Sfintei Sale jucau de frig amenin- 
îd pe D-l protopop să îl răstoarne din 
sură cil evanselie] cu tot. Atitudinea 
jasta a produs în loc de seriozitate alt- 
za... Eu nu sum preot, dar atâta știu că 
:ruri de aceste nu am observat la n ci 
altă confesiune și nu pot crede că bise- 
a gr. catolică ar fi introdus astfel de 
iceiuri — ci mai mult îmi vine să cred 

aceste sunt obi eiuri introduse de 
moditatea domnului protopop Iosif Costin. 
■ fi bine dacă forurile competente ar 
ri astfel de lucruri.

Afară de aceste mici scene nepotri- 
;e, înmormântarea a decurs în toată or- 
lea ținând la groapă învățătorul loan 
scări u un frumos discurs de adio cole- 
lui său repausat. .s-, p.

Construirea noilor aeroplane Zeppelin, 
nstructorii balonul lui Zeppelin au făcut 
ultimul timp încercarea de a construi 

erite părți alejbalonului din o speță de 
nn de brad ușor și totuși destul de re- 
itent. Doși rezultatul a fost relativ sa- 
făcător, pentru un moment s’a renunțat 
acest lemn, revenind la aliimin um 

ci funcționarea regulată și sigură a mo
acelor depinde mai ales de stabilitatea 
iterialului, care îi servește de cadru., 
,tă fiind greutatea de 400 kgl. a motoa-. 
or, stabilitatea lemnului mai sus amin- 
nu pare a prezenta destule garanții, 

n aceste motive s’a renunțat mai anii 
icuți la încercările cu trestii de bambus.

Unificarea ortografica. Se știe bine că în 
an ța, ideea unei reforme a ortografiei 
discutată cu aprindere și o chiar pe cale 
a fi realizată. Ori, ideea aceasta a dat 

;tore alteia, cu hotare mai largi și cu 
îdințe mai ridicate. Iată despre ce o 
rba: unul dintre aderenții reformei or- 
?rafiei franceze, pledând pentru reali- 

ei, a susținut ca motiv principal 
«’ă. străinii nu pot învăța limba di- 

inK.vâsă din cauza ortografiei încărcate, 
mai ales încărcată cu inutilități. Dacă 
vorba de străini, se înțelege că reforma 
întinde mereu mai mult și firesc să 

prindă uniformizarea ortografiei tuturor 
nbilor do pe pământ, în scop ca învățarea 
r să se facă ușor. Ideea a prins și e 
rba să se convoace chiar un congres 
oernațional pentru adoptarea: 1. a unui 
abet-latin, bine ^înțeles pentru toate 
abile și 2. pontru unificarea ortografiei 
adăogarea de semne noă, pentru sune

te cari nu fac parte din toate limbile. 
>piii vor învăța toate aceste semne, chiar 
că în limba lor unele nu se găsesc și 
crede, că vor putea învăța mai târziu 
destulă ușurință limbilo a căror lectură 
va face fără nici o greutate.

Se caută o damă română, care poate 
dea instrucțiune din limba; română e- 

ntual ți din limba franceză. Amănunte 
redacția »Gazetei«.

Un .nou id.il la conacul sârbesc-
Intre ultimile scandaluri alo război

tului moștenitor de tron al Serbiei se 
i-egistrează o nouă întimplare.

Un locotenent sârb l’a atacat pe prinț 
conac, dâudu-i o bătaie sdravănă. Cauza 

te următoarea: îndată după suirea pe 
)n a tatălui său, prințul Ghoorghe a în- 
it în strânse relații de pretinie cu ofi- 

cerii, cari au fost părtași la omorârea re
gelui Alexandru. EI lua adeseori parte la 
petrecerile lor și Belgradul multă vreme 
a vorbit de orgiile sălbatice pe cari prin
țul le facea în cercul pretinilor săi oficeri.

Dintre soții de petrecere mai mult 
și-a câștigat pretinia prințului un locote
nent, cu care prințul a întreținut cele mai 
bune relații de pretinie până în timpul din 
urmă. Prințul ținea mult la locotenent mai 
cu seamă pentru forța cea mare muscu
lară a acestuia. Cu ocaziunea mișcărilor 
răsboinice i-a încredințat locotenentului o 
trupă cu care să plece în Macedonia.. Lo
cotenentul a primit aceasta propunere dar 
cu condiția ca prințul să îngrijească în 
absența locotenentului de mama acestuia, 
pe care o susținea din solda lui de ofițer. 
Prințul l’a liniștit proraițându-i că o să 
îngrijască de bătrâna lui mamă și locote
nentul a plecat în Macedonia. Săptămâna 
trecută locotenentul s’a întors din Mace
donia grăbindu-se să-și vadă mama. In 
buna credință că prințul va fi avut grije 
de mama lui, el fusese liniștit. A aflat’o 
însă într’un hal îngrozitor. Biata lui mamă 
era să moară de — foame.

Dela vecini a mai aflat că în timpul 
cât l’a petrecut el în Macedonia, ea s’a 
susținut numai cu coeace se îndurau streinii 
să-i dea de mâncare.

Locotenentul, indignat la culme, s’a 
dus de-adreptul la conac. In coridorul co
nacului s’a întâlnit tocmai cu prințul pe 
care-1 căuta. Locotenentul i-a făcut prin
țului aspre imputări și schimbul de vorbe 
a mers până acolo, încât prințul l’a păl
muit pe locotenent, care a răsplătit prin
țului în măsură cu mult mai mare in- 
zulța făcută.

Incăerându-se amândoi s’au bătut ca 
orbii, Prințul s’a aruncat asupra locote
nentului lovindu-1 cu pumnii, dar acesta 
reculegându-și puterile l’a trântit pe Gheor- 
ghe la pământ, i-a pus ghenunchiul în 
piept, și a început a-1 isbi cu pumnii 
în față.

Servitorii, cari au alergat din toate 
părțile, numai cu greu l’au scos pe vitea
zul lor prinț de sub genunchiul locotenen
tului și au despărțit pe cei doi cari erau 
plini de sânge.

Cei din conac au voit să ție secret 
acest scandal și să-l pedepsească aspru pe 
locotenent. Secretul însă n’a putut fi pă
strat mult timp și publicul a auzit tot ce 
s’a petrecut. In urma corerii poporului in
dignat, locotenentul a fost scăpat nepe
depsit. In schimb însă și-a cerut imediat 
demisionarea din armată, care i s’a și în
cuviințat fără multă vorbă.

Apel.
Deviza: ...iar po binefăcătorii 

„mesei acesteia, vii și morți, 
„pomene'te-i Doamne întru îm- 
,.părăția ta !“

(Din rugăciunea ce se roste
ște zilnic la inasa studenților.)

Apropiindu-so anul nou, cu neplăcu
tele sale formalități de felicitări, apelez la 
toți amicii și sprijinitorii școlarilor noștri 
săraci, ca să-și răscumpere silnicia forma
lității de felicitare cu oferte de bunăvoie 
pentru masa studenților români din Brașov, 
care e avizată la ajutoare acum mai mult 
decât ori și când !

Lista donatorilor se va publiea îndată 
după primirea ofertelor da răscumpărare 
în „Gazeta Transilvaniei“ spre știrea și 
orientarea tuturor amicilor și cunoscuților, 
acelor domni și doamne, cari nu vor să 
felicite și nil așteaptă să fie felicitați de 
anul nou.

Brașov. în 17 Decemvrie v. 1908.
Virgil Onițiu, 

directorul școalelor medii gr. 
or. române.

Varietăți.
Pahare de ghiață Un olandez d-l 

Huiser, a avut ideia să fabrice pahare de 
ghiață, cari pot mulțumi și pe higieniștii 
cei mai pretențioși. Beutura servită astfel 
e cu adevărat' răcoritoare, iar paharul ser
vește o singură dată; fiecare îl aruncă 
după ce a beut din ol. Fabricarea n’a fost 
tocmai ușoară la început; astăzi e îi 0- 
landa o instalațiuno comercială, «Nieder- 
landsche Ijsbdier Maalschappig*. Se pare, 
că un pahar o foarte ieftin. Principiul fa- 
bricărei e foarte simplu: se înghiață apa 
într’un tipar do porțelan, care are forma 
de pahar. Pentru ca să nu se topească 
prea repede, paharul e pus într’o învăli- 
toare de hârtie sau de celuloid. (La Na
ture.

Ocolul lumii în 40 zile. De pe vre
mea vestitului »Ocolul lumei în 80 zile« 
de Jules Verne, mijloacele de comunicare 
au progresat într’un chip de necrezut. A- 
stăzi acelaș ocol poate fi făcut în 40 zile 
și fără nici o sforțare. Iată cum: Sâmbătă 
pleci din New-York cu »Lusitania«; Joia 
următoare debarci la Plymouth și ajungi la 
Londra, de unde poți pleca în aceeași 
seară la Berlin, de unde iarăși pleci Vi
neri seara la Moscva, unde ajungi Dumi
necă dimineața. La Vladivostock ești Joi 
din săptămâna următoare; Sâmbătă pleci 
pentru Tsuraga în Japonia, unde ajungi 
Luni. lai trenul pentru Yokohama, unde 
te urci într’un steamer al societăței »Ca- 
nadian Pacific«. După 12 zile ajungi la Van
couver. Pe urmă prin Saint-Paul și Chi
cago ajungi din nou la New-York, unde 
poți sosi Joi dimineața, în mai puțin de 
40 zile de călătorie. După »Natura« 
nr. 3.)

ULTIME ȘTIKL
Rfiilîtl, 30 Decemvrie Știrile so

site despre ravagiile cutremurului de 
pământ din ținuturile Calabria, Cata
nia, Palermo, Messina și Sicilia aduc 
amănunte îngrozitoare. După știrile 
aceste sate întregi si părți din orașe au 
fost total distruse iar numărul morțiior 
și răniților se urcă la mai multe mii. 
Mai greu a fost încercat orașul Me- 
sina, care astăzi e o ruină. Deodată 
cu cutremurul pe uscat a avut loc și 
un cutremur de mare, în urma căruia 
apa s’a revărsat potop asupra satelor 
și părților orașului, care se aflau pe 
malul mării nimicind tot ce a mai ră
mas neatins de cutremurul de pă
mânt. In orașul Messina s’a mai is
cat și un foc uriaș, în urmii esploziei 
gazului, care a cuprins în flăcările sale 
tot ce i stătea în drum.

O grozavă panică ai cuprins pe 
locuitori, cari căutau să scape în fugă 
nebună. Numărul marților se urcă la 
75,000 oameni, cari parte și-au aflat 
moartea sub ruinele caselor ce s’au 
prăbușit, parte s’au înecat, parte au 
fost arși. Intre cei morți se află epis
copul Messinei Derco și căpitanul 
poliției. Mai multe vase s’au cufun
dat. Numărul răniților e de mai multe 
mii.

Regele a plecat eri la locul ca
tastrofei. La fața locului au fost di- 
rigiați îndată mai multe sute de sol
dați și ' ambulanțele „Crucei roșii11 
pentru a veni în ajutorul celor neno
rociți și pentru susținerea ordinei, 
periclitată de numeroși hoți și tâl
hari, cari au scăpat de prin închi
sori.

Constantiuopol, 30 Decemvrie. — 
Contele Pallavicini a declarat, că cauza 
încetinelei, cu care se urmează nego
cierile dintre Austria și Turcia trebue 
căutată în știrea nedefinită de gu
vernământ din Turcia. Relativ la ce
rerile de compensațiuni bănești, am
basadorul a zis, că atunci și Austro- 
Ungaria ar fi îndreptățită să ceară 
contra-compensațiuni, deoarece timp 
de 30 de ani, dânsa a cheltuit sume 
mari în Sandjac, în interesul Turciei, 
construind șosele și dând ajutoare 
Bosniacilor, Mahomedanilor fugari, pre
cum și cu întreținerea trupelor. Tur
cia n’a pierdut nimic în urma anexă- 
rei, pe care a fost forțată s’o facă 
Austro-Ungaria.

Conte’e Pallavicini ar fi decla
rat marelui vizir precum și lui Tefic 
Pașa că Austria se învoiește la urca
rea taxelor vamale de import dela 11 
la sută la 15 la sută, ceeace ar în
semna pentru Turcia un spor de ve
nituri de 4 milioane franci. Austria 
ar sprijini bucuros Turcia și în ces- 
tiunea căilor ferate și în alte ces- 
tiuni economice. Ambasadorul speră 
că va câștiga pe junii turci pentru 
părerile sale și să obțină în parla
ment autorizarea pentru o transac- 
țiune între Austro-Ungaria și Turcia.

UeskO, 30 Decemvrie. Alaltăeri 
s’a petrecut aci următorul incident, 

care caracterisează lupta împotriva 
mărfurilor austriaco. Un comerciant 
anume Neko, încearcă să introducă 
prin Sandjac o mare cantitate de za
hăr din Austria. Aflând despre acea
sta sindicatul Jde boicotare, lasă să 
se debarce marfa, apoi o confiscă ș«i 
dete foc sub cerul liber. Comercian
tul protestă, dar fără efect. Mulțimea 
iritată hotărâ se boicoteze și prăvă
lia lui.

Gatania, 30 Decemvrie. Știri din 
provincii anunță perderi serioase pre
tutindeni. La Maletto, Belpasso, San- 
giovanide, Giarri, Riposto și în alte 
numeroase comune casele și bisericile 
s’au crăpat ori s’au prăbușit, sunt 
mai multe victime. Marea a năpădit 
în locuințe, valurile aveau 10 metri 
înălțime. Primii răniți au sosit la Ca
tania pe vasul Washington. Cinci va
poare au plecat din Catania la Me
ssina cu ajutoare.

Cărți noi.
In institutul de arte grafice „ Minerva*1 

au apărut următoarele cărți frumoase:

Ludovic Dauș, „Iluzi* roman 1.50 
coroana

Ion Bârsanul: „Dor pustiu". C.l-50
N. Dunăreanu. „Ri<plată“ (nuvele) 

Preiul cor. 1.50.
1. L. Garagiale. „Momente, Schițe, 

Aminfri11, Prețul < or. 2.—,
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări11. Pre

țul cor. 1 50.
Guy de Maupassant. „O viață" (umi

lei adevăr) traducere de Em. Gârleanu. 
Prețul cor. 2'—,

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor" 
Preț- 1 cor. f-—.

Caton Theodorian : „Sângele Soiove- 
niior'. Cor. 1’50.

C. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu- 
gsr luminat", cărticică I-a. 50 bani.

Al. Gazaban: „Chipuri și suflete11 
Cor. 150.

Maria Baiidescu. „Extaz" (poezii). 
Prețul coi. 1.5U..

M. Sadoveanu. „ Dureri înăbușite “ 
ediția II. Prețul cor. 2- —.

M. ISminescu: „Poezii postume11, edi
ție t'O ia. Cor. 1 50.

Sa pot procura, șt prin librăria „Ga 
zalei Transilvaniei" în Brașov și a sa 
adauge la fiecare porto 10 bani.

Cărți nouă sosite la ^Librăria Gazetei*:
Din colecțiunea O. Sfetea au sosit 4 

numeri.
No. 1 Alexandri >Despot Vodă« 1 cor. 

10 porto.
No. 2 Mihail Eminescu »Proza« 1 

cor. 10 por:o.
No. 3 C. Negruzzi sPoezii și Teatru*

1 cor. 10 pori o.
No. 4 loan Sandulescu »Poezia lirică*

2 cor. 10 porto.

Nr. 1168/1908.

Circulara
On. Direcțiuni ale despărțămintelor »Aso 
ciațiunii pentru literatura română și cul

tura poporului român«.
Domnule Director,

E de prisos să mai accentuăm impor
tanța ce-o au prelegerile poporale pentru 
înaintarea culturală și întări rea economică 
a țărănimii dela sate. Cu ajutorul lor pu
tem îndeplini una dintre cele mai impor
tante problemo ale instituțiunii noastre 
culturale : răspândirea culturii la sate. Ex
periențele de până acum dovedesc că po
porul arată cel mai marc interes față de 
sfaturile și îndrumările pe cari i-le dă căr- 
turărimea cu ocazia prelegerilor. In des- 
părțămintele, în cari comitetele cercuale 
s’au îngrijit să se țină prelegeri sistema
tice și practice, se pot constata rezultate 
concrete îmbucurătoare. Și atunci când 
țăranii se vor convinge că »domnii« se 
îngrijesc din toată inima de soartea lor 
năcăjită, când voi- vedea că domnii dela 
orașe vin în mijlocul lor să le arete, cu 
vorba și cu fapta, căile și mijloacele cari 
le pot înlesni traiul, îi vor primi cu dra
goste frățească și se va întări și mai mult 
încrederea țărănimii în conducătorii săi.

Având în vedere importanța națională 
a acestor prelegeri, nădăjduim că toate
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despărțămintele noastre își vor da silința 
să aranjeze în toate comunele de pe teri- 
torul lor asemenea prelegeri poporale.

Comitetul central, în ședința sa ți
nută la 20 Iulie 1908, pentru a înlesni ți
nerea prelegerilor poporale, mai ales în 
despărțămintele lipsite de mijloace mate
riale, a votat, spre acest scop, pe anul 1909 
suma de 2000 coroane care se va distribui, 
în părți egale de câte 100 coroane, între 
20 de despărțăminte ale »Asociațiunii«.

Pentru orientarea On. direcțiuni ale 
despărțămintelor, ne permitem a înșira 
principiile călăuzitoare la aranjarea prele
gerilor poporale și condițiunile ce trebue 
să le îndeplinească despărțămintele pentru 
a putea fi împărtășite de ajutorul de 100 
cor. ce-1 dă comitetul central:

1. Comitetele cercuale să stabilească 
de mai înainte comunele, în cari se vor 
ținea prelegeri poporale, având mai ales 
în vedere acele comune, unde până acum 
nu s’au ținut nici prelegeri poporale și 
nici adunări cercuale și prin urmare >Aso- 
eiațiunea* e mai puțin cunoscută. Se va 
mai avea în vedere situația scăpătată a 
comunelor și neapărata trebuință de a se 
face ceva pentru povățuirea locuitorilor 
spre a înainta în cele economice.

2. Comitetele cercuale vor face apel 
la întreagă cărturărirea de pe teritorul 
despărțământului să țină prelegeri și să 
aranjeze șezători la sate, în Dumineci și 
sărbători. Dacă pe teritorul despărțămân
tului se găsesc specialiști în ale economiei, 
de exemplu preoți și învățători, cari în 
timpul din urmă s’au cvalificat în pomărit, 
vierit, stupărit etc., precum și medici, ad- 
vocați, funcționari de bancă ș. a m. d., 
trebue invitați să se angajeze să țină pre
legeri în diferite comune, tratând subiecte 
din specialitatea lor.

3. E de dorit ca prolegerile poporale 
să fie de mai înainte pregătite, dar să se 
țină liber — nu cetite — și cu demonstra- 
țiuni practice. Tot ce se poate arăta si 
experimenta, să se arete și să se experi
menteze. așa de exemplu:

a) Referitor la cultura pământului, 
se vor arăta diferitele soiuri de mașini și 
recvizite agricole și unde se poate, se vor 
pune și în lucrare, ca cei prezenți să se 
poată convinge de avantagele lor.

b) Tot așa se va proceda la prelege
rile despre pomărit, arătând cum se face 
în practică semănatul pomilor, strămuta
rea, altoirea și formarea coroanei lor, etc.

c) La cultura viei, se va arăta de 
ex. cum se face rigolarea pământului, al
toirea vitei, etc.

d) La cultura legumelor, se vor arăta 
diferitele soiuri de semințe mai alese și 
specii din legumele cele mai frumoase și 
mai rentabile, etc.

e) La stupărit, se vor arăta spre ex. 
coșnițele sistematice, diferitele soiuri de 
recvizite și mașini practice și așa mai de
parte se va proceda și la alte ramuri ale 
agriculturii.

Despărțămintele cari au schiopticoane; 
le vor întrebuința la prelegerile poporalei 
fiindcă s’au dovedit a fi foarte potrivite 
pentru a deștepta interesul țărănimii față 
de prelegeri.

Cele mai bune dintre prelegeri se vor 
înainta comitetului central, care le va cen
zura prin organele sale și eventual le va 
publica în foia „Asociațiunii" sau în „Bi
blioteca poporală a Asociațmnii".

4. Cu ocazia prelegerilor poporale se 
vor înființa agenturi și biblioteci poporale, 
spre care scop despărțămintele noastre pri
mesc gratuit toate publicațiunile poporale 
de cari dispune »Asociațiunea«.

5. Toate prelegerile se vor ținea sub 
conducerea unui delegat al comitetelor 
cercuale. Spre acest scop membrii comite
telor cercuale vor avea să-și împartă con
ducerea și prezidenția prelegerilor, ca toți 
să lucreze deopotrivă' la reușita acestora. 
Se va face propagandă ca la prelegeri să 
ia parte și poporul din comunele învecinate.

6. Comitetele cercuale vor avea să 
alcătuiască, în luna Ianuarie 1909, lista 
prelegerilor, pe cari au de gând să le țină 
în cursul anului, indicând atât comunele 
cât și numele conferențiarilor, precum și 
numele membrilor din comitet cari le vor 
prezida.

Listele aceste se vor înainta comite

tului central cel mult pănă la 1 Februarie 
1909 arătând, dacă doresc să fie împărtă
șite de ajutorul de 100 cor.

Acele dintre despărțăminte cari nu 
vor înainta lista prelegerilor poporale pănă 
la terminul indicat mai sus, nu vor putea 
fi împărtășite de ajutorul de 100 cor.

O prelegere economică nu se va pu
tea remuneră cu mai mult de 10 cor. din 
partea despărțămintelor. Așa încât despăr
țămintele cari primesc ajutorul de 100 cor. 
vor avea să țină cel puțin 10 prelegeri 
economice.

Deodată cu înaintarea acestor liste 
comitetului central, se va arăta și câte 
agenturi și biblioteci poporale vor să înfiin
țeze, cerând numărul corăspunzător de 
exemplare din publicațiunile poporale ale 
»Âsociatiunii«.

Totodată atragem atențiunea On. di
recțiuni asupra Tovărășiilor sătești, învi- 
tându-le să stăruiască să se înființeze cât 
mai multe în comunele de pe teritoriul 
despărțămintelor. Cei-ce vor izbuti să în
ființeze tovărășii de credit, de producțiune, 
de valorizare etc. să fie împărtășiți de 
premii, ca încurajare. Deasemenea se vor 
da premii, și cărturarilor, cari vor înființa 
pepinorie do viță americană, grădini de 
pomi, gospodării model etc.

In părțile, unde o teren prielnic pen
tru negoț, despărțămintele se vor îngriji 
să angajeze un specialist — eventual mai 
multi —, ca să țină cursuri de negoț pen
tru țărani, în cari să li se spună : 1. Fo
losul negoțului Ia sate; 2. întocmirea unei 
prăvălii; 3. Marfa cu care trebue să în
ceapă negoțul ; de unde se poate procura 
această marfă; 4. Părți mai de căpetenie 
din legea, comercială; 5. Pregătirea hâr
tiilor trebuincioase pentru cererea drep
tului de a deschide prăvălie ; 6. îndrumări ' 
pentru purtarea socotelilor ; 7. Despre în-' 
soțirile de consum etc.

Comunicând onoratelor direcțiuni acest 
program de acțiune, le atragem atențiu
nea să iee cu ajutorul comitetelor cercuale 
dispozițiuni, ca să câștige ajutoare mate
riale și’ din alte părți (averea proprie, ve
nitul petrecerilor, donațiuni dela bănci etc.) 
ca să se poată ținea cât mai multe pre
legeri economice la sate.

In așteptarea răspunsului D-Voastră, 
Vă rugăm, Domnule Director, să primiți i 
încredințarea deosebitei noastre stime.

S i b i i u, în 10 Decemvrie 1908.
tosif St. Șulutu m. p., Oct. C. Tăslăuar.u in. p., I 

prezident. secretar

Proprietar: Dr. Aurei Mureșîsnu 
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noastră
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Se capu în toate farmaciile.

Concurs.
Curatoratul bisericesc din Caia- 

nul-mic prin aceasta publică concurs 
pentru edificarea unei scoale cofes. 
gr. c?t în Caianul-mic.

Reflectanții sunt rugați să-și 
trimită ofer ele oficiului parochial 
pănă inclusive în 8 Ian. 1908.

Condițiunile, planul și prelimi
na: ul să pot vedea la d-1 preot lo
cal George Mold)van.

Licitația, care va fi publică, se 
va ț nea în 9 Ianuarie v. a. c. Pre
țul strigării sa fixeată în 6000 cor. 
Cel ales va avea să depună ca eau- 
țiă 10% din prețul edificării.

Caianul-raic, luna Dec. 19C8. 
(448,i-i.} Curatoratul bisericesc.

SĂNĂTATEA
este cea mai scumpă binefacere pentru 

Dune, se poate conserva și cultiva folosim

CORSET GRADEFRONT 
care este comod și modern.

se capătă după măsură sau gata numai îi
MA.« tXINUI,

B. GOLDSTEIN.
I Confecționare de corsete specialitate 
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ee pot face ori și când pe timp i 
îndelungat sau lunare.

Desnărță s âniul p ntm 3lame: Despărțătnâiiîul pt, bărbați:
Balton cui t de pt-stav, I Costume de Chevio și

de îwrnâ K 16-— Camgarn K 2D —
Bâlt -u se-.nt de postav, | Bilioane ds iarnă ;» 22 —

de iarnă 7) 20-- Balioane de iarnă scurte 1 16 -
Balton on plus prei-ht n 25'— | Baltoane ulster >i 20' —
Balton cu puia d* ntStasc », 45-- Costum fin M 15--
Baiton cu blană. w 60-- Balton de iarnă fin n 16'-
Mantale de teatru M 40 - Costum de copii 5) 7--
Co ti tno n 26 — | Balton de iarnă de copii '1 10 -
Roclu ugiuat ce r 10-— g Bunde pentru oraș >1 80--
Btiloapâ do t opii ?i 12 — Bunde de vonj î î 50-
Mania'e de copii n 10— & Balton scurt, blănit. 26--
Blu-tc di* flanelă 4 — 1
li Usi- do Catifea

p 1( ■— | Pantaloni de bărbați îî 6 —
Caposili' de flanele 12'- | Pantaloni de băeți 4 60
Bor coli- r n 5-- i Pantaloni de oopu 3 50

Magazinul
Brașowg

Frețuri fixe.

ae
Târgu Sinului

487 7 — 10.

ASGHER
Teltfwn 330.

«M-

\*..

'vs

Kt* e crucea !u Volta,
j? a, tent 3STx.

circulația neregulată a
Ini se VxD de că piir» electricitate. — In cancelaria mea
țile cari p'e.țmsc cu mtclpimvre mcențiunea mea ? oricine polc wmina
Acel pacient 
06 încerearo

Deoseb tă. atențiune e a 
avert aparat vindecă boa-

Aparatul atsesia vindecă ș! fcicsașts contra: durerilor do cap și dinți, migren.
iralgie, impodacarea oirculațiuiifii sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini

mă, Ggâi’ciuv: ie Inimă, asmă, amțnl greu, agârciuri de stomac, lipsii poftei de mâncare, re- 
ceaiă la mâni șl la piolâre, rauiuă, pudagră, lcchiae, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 

sângelui și multor altor bole, carl la fracture normală a medicn- 
ițtil atestate încurse din tote pdr- 

u.ceste n'estate
■■•ara în decurs do 45 .fila nu se va vindeca, i-ae retrimite bani’. Unde yrT- 

ș’a consti/at. zadarnică. ro;ț a proba aparatul meu.
Atriig at.i'mț-.une? P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e per.-iiis si se 

co ct-'âe cu aparatul „Vidltr1, de ăro-c- „< tasul-Voltaa stât în Germania cât și în Austro- 
Ungar.a a lost o/îci * oprii, bind nefolcșnor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat ji cercetat. L‘e;&. kftJnătatoa, crucai mele elcstro-magnetice o recomandă îndeosebi 
rrețifi i-i'hf.A.bhii sțare s cw.

tr'loeil.ii la aiorhrn, car! nt> sunt 
mai ■ ei-.ht •.!<■ lt> ani.

E'spedip'1 t(hf vnnint și i«t‘u'. J-.-

MOLLER ALBERT, Budapesta, »'*

Prețui «iiaratishii mic e B cer. 
folosibil la copii și femei <L 

constituție forte siabft.
veuilare. «eiitru țerâ și Atreinătute etc.

SfirstSft VADAS2 34, 
coițaul afipashi: Kalmar..,

XI. Ft r 
X-H yr
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A

flă a Kr®i»wfiratel jpB-smspețL — Șșasscă exccșleutâ- €?ostițe de gMire, fieifis și
Lwi. a ftefierîe — Cieie amuil Oase căs’sagsri —...........    -....  .......

KAMNER & JIRKOFSKY,

'1 ipografia A Mureșianu, Brașov.


