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ger, EksteinBernat, Iuliu Le
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Prețul Inaerțlunllor: o serie 
garmond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
8-a o eerie 20 bani.

ANUL LXXI.
Telefon: Nr. 226.

GAZETA apare în fleoare zl

Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
Fj-rll de Duminecă 4 cor. pe an. 

Pentru România șl străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.

8e prenumeră la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov;
Admlnlitrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 80. etagin 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul acasă ; Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un osem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, oât și inserțiunile 
eunt a se plăti înainte.

Nr. 165. Brașov, Duminecă 27 Iulie (9 August). 1908.

Oprirea cultului lui Bărnuțiu.
Cavalerii medievali dela cârmă 

au vrut să dea o nouă probă de li
beralism și generozitate, și de simțul 
lor de dreptate și au interzis pere
grinajul, pe care Românii din Șimleu 
erau hotărâți a-1 face la mormântul 
lui Simeon Bărnuțiu în Bocșa-română 
dimpreună cu toți cei ce de bună 
voie s’ar fi alăturat lor, ca astfel să 
aducă omagiu memoriei marelui băr
bat al națiunei noastre, tocmai acum 
când s’a împlinit centenarul dela naș
terea lui.

Nu știm cum va fi motivat au
toritatea din Șimleu ordinul de oprire. 
Despre două lucruri însă suntem în 
clar: întâiu că oprirea de sigur n’a 
urmat, decât după ce s’a făcut mai 
întâiu întrebare la guvern în Buda
pesta, cum e praxa în cazuri de a- 
ceste; al doilea că ori care ar fi mo
tivul pretextat, dacă s’a interzis acel 
pelerinaj sub pretext, că s’ar agita 
prin el în contra statului ungar, ori 
că s’a adus în legătură cu „Asocia- 
țiunea“, zicâudu-se că statutele acesteia 
nu permit nici un fel de politică pe 
timpul adunărilor ei, — rămâne în 
picioare faptul oprirei în toată bruta
litatea lui.

Pelerinajul a fost plănuit pe ziua 
de mâne, Duminecă, cu totul inde
pendent de societatea literară și de 
ședințele și festivitățile ei. Prin ur
mare nu membrii acestei societăți, ci 
cetățeni de naționalitate română au 
voit sa săvârșeasdă un act de pie
tate, de iubire de neam și de înalt 
patriotism, onorând memoria unuia 
dintre bărbații cei mai diștinși și me
ritați pentru națiunea lor și pentru 
patrie.

A voi să mai arătăm cum știu 
s i vancreze Maghiarii memoria băr
baților lor și pană unde merg cu cul
tul acestora, ar însemna a voi să do
vedim, ceea ce la noi știe și vede 
toată lumea, tocmai așa precum știe

și vede că ocârmuitorilor noștri le-a 
intrat în sânge de-a măsura până și 
sentimentele cele mai înalte și nobile 
ale cetățenilor cu douh măsuri, con
damnând, ba pedepsind chiar la con
locuitorii de altă limbă faptele, ce la 
ei trec de cea mai mare virtute na
țională și patriotică.

Trecând dar peste ceeace știu 
azi și copiii noștri de școală, ne vom 
opri la însemnătatea actuală politică 
a interdictului dela Șimleu, pentru 
Maghiari, ca și pentru noi.

Acest interdict ne prezintă nizu- 
ințele extreme maghiare ca ceva în 
veacul XX-lea imposibil și nereali- 
zabîl și ne descopere totodată slăbi
ciunea cea mare a politicei actuale 
maghiare, pe când de altă parte el 
ne convinge despre importanța ele
mentului nostru în acest stat, care 
prin astfel de prigoniri poate numai 
crește și în mod neîndoios contribue 
la întărirea rezistenței poporului nos
tru, dela care atârnă isbânda lui 
viitoare,

Aici ne vine în minte ceea ce a 
scris Carmen Sylva, în admirarea atât 
de idealistă a puterei ce a desvol- 
tat’o și o desvoaltă elementul jidovesc, 
și ceea ce se publică tocmai acum în 
foiletonul nostru în traducere.

„Popoarele celelalte" scrie Car
men Sylva, „le-au făcut Jidanilor un 
bine mare, persecutându-i mereu. Po
porul Iui Dumnezeu a rămas unit 
prin suferințele lui, el umilit mereu 
a ținut legea sa pentru ca să nu 
poată fi risipit".

Adversarii noștri nu pot să ne 
facă nouă Românilor un mai mare 
bine, decât deschizându-ne ei înșiși 
ochii prin prigonirile lor asupra ma- 
rei meniri ce au avut’o bărbații glo
rioși din istoria noastră pentru româ
nism și viitorul lui, și să ne constrângă 
astfel a ne încheia șirurile, ca să ne 
putem apără cu atât mai mare tena
citate limba și legea.

Exemplul luat din istoria Evreilor

pentru de a înțelege marea putere 
de rezistență a lor, explică mult și 
enigma cum noi Românii ne-am putut 
conserva în mânia tuturor prigonirilor 
prin veacuri întregi dearândul limba 
și naționalitatea neștirbită, așa că ea 
e în stare a pune azi în groază pe 
puternicii noștri dela Budapesta și 
numai când ne. pregătim a ne apro
pia de vr’un mormânt al eroilor tre
cutului nostru.

Poate fl acest trecut așa de ru
șinos, de păcătos și de pătat chiar, 
cum le place a bârfi de altă parte 
acelorași adeversari ai românismului ?

De sigur că nu. Contra acestor 
calomnii protestează cu foc spaima 
ce i cuprinde, când ne apropiăm de 
vr’un mormânt de sfântă amintire 
pentru noi, ca acela al lui Avram 
Iancu și Simeon Bărnuțiu !

Pentru fondul jubilai’ al »Gazetei*
au mai contribuit următorii Domni:

Antoniu Mocsonyi de Foen, Bulciu, 
200 (doue sute) coroane;

Petru lonașiu, secretar domenial, 
Bulciu, 10 (zece) coroane;

Th. Popovici, Inginer, Viena, 10 
(zece) coroane;

Andrei Mureșian, din Bocșa-mon- 
tană 5 (cinci) coroane;

Alexandru Târnăvean din Pogă- 
ceaua de Câmpie 2 (doue) coroane;

Zaharie Macaveiu, învățător Ta- 
târlaca 2 (doue) coroane;

Nicolae Muntean, din Sighișoara 
1 (una) coroană;

Vasilie Turc, Olâh-băBkds (lângă 
Micăsasa) 1 (una) coroană.

Cătră conducătorii politici
ai națiunei române-

Dăm loc următorului articol de importanță 
principiară, ce ni’l trimite unul din reprezentanții 
de frunte ai tinerei noastre generațiuni, și care

interpretează cu elocință. înaltele gândiri și aspi- 
rațiuni co-o preocupă în momentele de față juni
mea noastră. Eată’l:

Spiritul public românesc e cu
prins de adâncă nemulțumire, de când 
e silit a înregistra tot numai eșecuri 
în toate întreprinderile politice fără 
de a putea esercia controlul trebuitor. 
Spiritul public a oricărei națiuni fără 
controlul acesta nu are teren de afir
mare, în urma cărui fapt atât valoa
rea politicianilor cât și a faptelor în
deplinite rămân fără preț pentru for
marea unui spirit public național. 
Este datorința deci a noastră a tutu
ror, să punem stavilă decadenței spi
ritului public românesc și apelând la 
conducătorii politici ai națiunei ca, 
ținând în timpul cel mai apropiat un 
congres al politicianilor români, să 
stabilească cu puterea suverană a opi- 
niunei publice românești: valoarea 
politicei românești ce se face azi, da- 
torințele supreme politice pentru vii
torul apropiat, să se declare asupra 
mijloacelor ce trebue să se pună în 
lucrare pentru atingerea scopului po
liticei naționale, și să construiască 
lămurit revindicațiunile națiunei ro
mâne din Ardeal și Țara ungu
rească. Aceste trebue să se efectu- 
iască prin conducătorii noștri politici 
în timp scurt, fiindcă se începe epoca 
marelor reforme de stat pentru țările 
de dincoace de Laita.

Ce privește valoarea politicei ro
mânești, ce se face azi, avem un sin
gur măsurător: fâcutu-s’a tot ce se 
poate pentru a se afirma elemen
tul românesc în manifestațiunile de 
stat politice și diplomatice amăsurat 
importanței sale? !

Nu este ființă, nu este obiect 
în univers, care să nu aibă un scop 
un destin, un loc precizat de prove- 
dință și nu este păcat ma greu de
cât a abate o națiune dela ideea sco
pului său, adecă dela sentimentu 
propriului bine și propriului interest.

Făcut’au ceva politicianii român,
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Bernays.
De Carmen Sylva.

— Fine. —

In privința cunoștinței de oameni, 
cine s’ar măsura cu Moise, care a avut 
îndrăzneala și puterea de a da pieirei 
patru generații din poporul slăbit și stri
cat, înainte de a se duce în pământul 
mântuirei, să-i așeze pe cei renăscuți din 
sânge curat, cu puteri nouă.

Voința lui de fer, cine ar mai avea-o? 
Moise a stors apă din stânci, dar a făcut 
minuni și mai mari. EI a avut drept să 
sfarme în mânie tablele legei, fiindcă avea 
putere să scrie alte legi.

Cei cari se vor adânci cetind viața 
profeților, vor afla mângâiere și mân
tuire.

Când străjuim în nopți grele, nu ne 
poate mângâia nime cum ne mângăe Isaia, 
sau Ieremia prorocul. Multe pagini fru
moase sunt și în ceilalți.

Când celelalte cărți nu ne mai pot 
fi nimic, vom înțelege, cetind prorocii, că 
biblia e cartea cărților. Nici n’ar trebui să 
se mai scrie alte cărți pentru rugăciune. 
Scrierile prorocilor să le cetim. In ele aflăm 
tot amarul, toată durerea pământească și

plângere potrivită la fiecare durere pentru 
ușurarea inimei noastre.

E curios în adevăr. Trăim sufletește 
cu toții din isvorul bibliei, și desprețuim 
poporul, care ne-a dat’o. Nici nu-1 despre
țuim nu — ne temem, mai bine zis, de el, 
fiindcă le cunoștem puterea. E o frică in- 
conștie, o apărare, fiindcă ne temem să 
nu ne copleșească prin tăria lor.

Cum de nu învață creștinii dela jidani ?
Tot din israeliteni am răsărit cu toții, 

pentru ce ne făgăduim originea? Acolo și 
numai acolo ne e originea, cel puțin cea 
sufletească. Să zicem că Dante, Shakes
peare, Sophocles, Michelangelo, Goethe n’au 
aparținut unui popor și Christos de ase
menea. Totuși trebue să concedem, că e 
de însemnătate să știm, în care anume din 
popoare s’au ivit cele mai mari spirite și 
genialități ale lumei și să ne punem 
întrebarea: pentru ce s’au născut colo, nu 
aci, cum de au răsărit în cutare vestmânt 
și nu în altul ?

Christos, fiind apotheoza, sufer'nței nu 
era cu putință să se nască decât dintr’un 
popor amărât, subjugat, frânt. Pentru ca 
să mântuiască săracii și să judece pe cei 
avuți. Jidanii nu l’au știut înțelege, fiindcă 
ei îl așteptau pe Messia, ca să le redea 
splendoare și fericire vădită. In suferință, 

1 ei nu erau în stare să vadă biruința.
1 Creștinismul numai pănă când a fost
1 persecutat a fost adevărat creștinism. Cum

a ajuns la mărire și la putere, a încetat 
a fi ce a fost.

Dacă azi s’ar reîntoarce Christos între 
oameni, s’ar mira, văzând și auzind, ce oa
meni se numesc acum creștini!

. Jidanii nu sunt desbinați ca creștinii,
jidanilor nici când nu le-ar fi trecut prin 
minte să plece în cruciade, ei nici dogme 
nu și-au format, n’au avut deci pentru ce 
s.e desbina. Care sunt dogmele lui Chris
tos și unde se află? In vorbirea lui de pe 
munte? Sau în cuvintele lui, când spunea: 
»săraci să fim ca să ajutăm săracilor.« El 
nu s’a gândit, n’a visat că în urma lui, ai 
săi se vor desbina neputându-i înțelege 
cuvântul. Că cina cea de taină, cu care el 
a căutat să-și mângăe biata turmă rămasă 
fără păstor, va fl cauză de mari neînțele
geri. Nici că în numele lui se vor face 
înquisițiuni, că rugul aprins și toate chi
nurile iadului vor sluji în numele lui!

Christos era chemat, să complecteze 
învățătura lui Moise, să dea blândeța ce-i 
lipsea încă puterei, dar oamenii n’au fost 
în stare să cuprindă pe atunci încă cu 
mintea și inima lor blândeța, și au schi- 
monisit’o făcând din ea monstru.

Jidovi mea n’are credințe deșerte. E 
poate o enigmă a rasei lor, că nu sunt 
superstițioși sau tot din prorocul Moise se 
trage și aceasta : a clădit așa de trainic și 
le-a dat atâta ajutor moral, că nu au lipsă 
să-și ia refugiu la credințe deșerte.

Jidanul nu se simte niciodată părăsit, 
câtă vreme poate ținea la legile lui. Acolo 
se află tot, ceasuri bune, și ceasuri grele, 
își găsesc mângâiere în legile lor. Ele 
îl conduc pe jidan, ca și sfântul Scrin, prin 
deșert. Noi învățăm biblia și chinuim po
porul care ne-a dat’o.

Un jidan înțelept nu a vorbit odată 
zicând : »Vă doresc, ca să vă scrie cineva 
povestea vieței, așa cum ne-au scris’o pe 
a noastră, să se poată ceti în biserică po
vestirea întreagă așa cum o cetim noi pe 
a noastră în loc de rugăciune«.

Cum de n’a venit și alt popor pe 
gândul să își scrie în acest fel istoria ? 
Uite cum, nouă ne ajunge biblia, care e 
povestea omenimei. Ea cuprinde tot, Chris
tos ne-a condus, așa el nu s’a dus în In
dia, Persia sau China să-și clădească învă
țătura pe baza acelor cărți, pe cari de 
bună seamă că le cunoștea.

Moise a luat înțelepciunea lui din 
Egipt, a învățat tot ce a putut cuprinde 
cu mintea, dar a avut și inspirație așa că 
însuși Dumnezeu a vorbit prin el.

Când vorbea despre Dumnezeu fața 
lui strălucea ca cuprinsă de o aureolă, 
fiindcă o atinsese Dumnezeu în care credea,

Credința aceasta nemărginită i-a dat 
puterea uriașă și o încredere cum din oa
menii lui n’a avut’o nici unul! Noi pentru 
ce țn’avem atâta credință? Am putea-o 
avea! Dumnezeu e cu noi! Dacă există un



Pagina 2. G A Z S Ț A TRANSILVANIEI. Nr. 165.—1908

r

pentru respectarea scopului național j 
și prin urmare pentru binele și inte-! 
resul propriu a trei milioane de cetățeni 
români?! Răspunsul categoric este, 
că : nu. 1

Toți ne găsim în acea rătăcire a 
spiritului și "a curagiului, la care ad
mirabil se potrivește observațiunea ge
nială a lui Dela Rochefoucauld : ,/fre- 
bue să fie o anumită proporțiune în
tre făptuiri și școpuri, dacă omul vrea' 
să obțină toate efectele ce ele pot 
produce !!“

0 națiune însă în întregimea sa 
nu poate rătăci. Ea-și simte scopul și 
menirea sa în mod instinctiv, numai 
conducătorii să aibă mereu înaintea 
ochilor idealul păzit cu sfințenie a 
națiunei și să fie la înălțimea eveni
mentelor. Adecă să-și cunoască dato- 
rințele politice. Tiebue deci, ca acel 
congres să aibă instinctul lucrurilor 
mari naționale și din acest punct de 
vedere înalt să desfășure priveliștea te
renului de luptă pentruca ostașii de rând 
cât și generalii să poată fi la locul lor. 
Trebue deci înlocuită lupta de pănă 
acum banală și bagatelă, fiindcă era 
impersonală cu o luptă disciplinată 
ntemeiată pe personalitatea genera

lilor și ostașilor, ceea-ce numai atunci 
se poate, când principiile politice sunt 
statorite și sunt precizate datorințele 
fiecărui luptător național. Trebue prin 
disciplină să dovedim contrarilor pu
terea principiilor și valoarea incom
parabilă a scopului pentru care in
trăm în luptă. Aceasta numai prin 
cunoașterea datorințelor supreme po
litice se poate închipui ca realizabil. Și 
fiindcă având conducători politici tre
bue să le pună la dispoziție națiunea 
și mijloacele, trebue să publice un 
manifest bine chibzuit despre con
duita ce o așteaptă conducătorii noștri 
politici din partea fiecărui român cu 
caracter, despre datorința fiecărui 
strat social românesc, despre partea 
de activitate pozitivă publică, ce i-se 
vine fiecăruia dintre noi după situa- 
țiunea sa ca cărturar, ca profesionist, 
ca țăran etc. etc.

Să se dea lămuririle necesare fie
căruia asupra adevăratelor revindi- 
cațvuni naționale, fără de cari o na
țiune. nu poate fi fericită si linișt tă 
și prin urmare nu poate exista.

La statorirea definitivă a acestor 
revindicațiuni ne silesc tot mai mult 
împrejurările nesuportabile și eveni
mentele ce se vor deslănțui asupra 
noastră în timpul apropiat asemenea 
unui vifor de vară repentin, ce tre
bue întâmpinat de cu bună vreme

prin așezăminte puternice de adăpost, 
ca să nu fim răpiți de torente sălba
tice, confuze și sombre.

Lumină așteaptă, azi neamul ro
mânesc după viața cufundată în în- 
tunerecul neștiinței drepturilor sale 
străvechi naționale și istorice !

Pășirea deschisă, hotărâtă și chib
zuită a tuturor conducătorilor săi po
litici este azi așteptată cu nerăbdare 
de cătră fiii credincioși ai neamului 
românesc! Lupta pentru votul obștesc 
trebue organizată pe temelia dreptului 
celui mai mare, a dreptului național 
și toate revindicațiunile naționale să 
aibă un singur principiu : autonomia 
națională pe temelia dreptului ce nu 
l’am înstrăinat nici când și nu-I vom 
înstrăina niciodată pentru voia nimă
nui, pe temelia dreptului nostru la 
viață.

Cluj, 3 August 1908.
Dr. Cassiu Man iu.

Seria adunărilor poporale ale alegători
lor dietali români pusă în vedere de de
putății români naționaliști în conferența 
din Lunia trecută, ținută la Arad, se va 
începe mâne Duminecă, 9 August, prin 
adunarea convocată de dep. Dr. T. Mihali 
la lleanda-mare. Pe ziua de 16 August 
sunt convocate adunări poporale la Ighvu 
de dep. Dr. Vaida, la Siria de dep. Dr. St. 
Pop, la Boroșineu de dep. I. Suciu, la Lu
gos de dep. Dr. G. Popovici și la Vașcău 
de dep. Dr. V. Lucaciu. Pe ziua de 19 Au
gust n. (sărbătoarea Schimbării la fațăj se 
vor ținea adunări în Cuvin de dep. V. Gol- 
diș, în Beiuș de dep. Dr. V. Lucaciu, în 
Bract de dep. V. Damian, în cercul Zor- 
lențului-mare de dep. Dr. Stefan Petrovici, în 
Vini de dep. Dr. 1. Maniu și în cercul Oră- 
știei de dep. Dr. Aurel Vlad. La aceste 
adunări va participa, afară de dep. cercual, 
și câte un alt deputat al clubului naționa
list. Deputății naționaliști vor raporta în 
aceste adunări despre situația generală 
politică și vor inzista îndeosebi asupra 
cestiunei importante a votului universal.

Este de datorința tuturor Românilor 
din ținuturile, în cari s’au convocat și se 
vor mai convoca adunări, ca să participe 
în număr cât mai mare la aceste adunări 
și la hotărârile ce se vor aduce.

0 pildă rsa și demoralizatoare a dat 
Dumineca trecută episcopul loan Jgnatie 
Papp al Aradului cu ocasiunea sfințirei 
bisericii gr. or. române din fruntașa co
mună Șir ia. S’a întâmplat adecă, că la vor
birea de bineventare a solgăbirăului Dr. C. 
Novac, adresată vlădicului în limba ma
ghiară la primirea sa în comună, episco
pul Papp i-a răspuns tot în limba ma
ghiară. Incidentul acesta penibil, întâmplat 
în mijiocul unei mari comune românești, 
în fața sutelor de cărturari și țărani ro
mâni eșiți întru întâmpinarea episcopului 
lor românesc, a produs, de sine înțeles, o 
justă indignare în sânul turmei credin-

cioase, care azi mai mult ca ori și când 
așteaptă dela capii săi pilde de demnitate 
și conștiință de sine. Atitudinea acestui 
Episcop, care cu aceasta ocaziune a dove
dit că n’are nici un simț pentru situațiu- 
nea poporului său credincios și că ia în 
deșert respectul, ce-1 datorește ca archiereu 
limbei oficiale a bisericei sale, merită să 
fie înfierată în modul cel mai hotărât.

„Âsociatiunea“ Ia Simleu.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Primirea comitetului în Cizer.— Adunarea desp.
Șimleu. — Seara de cunoștință-.

Șimleu, 6 August 1908.
Azi s’a început șirul festivităților 

culturale dela Șimleu. Deja cu ziua de eri 
au plecat spre Cizer 8 trăsuri menite 
pentru de a primi și aduce pe membrii 
comitetului central al Asociațiunei dim
preună cu alți participant!, cari vor sosi 
cu trenul dela Ciucia.

Primirea oficioasă a avut loc în Cizer 
la 8 oare a. m., unde vreo câțiva membri 
din comitetul aranjator în frunte cu Rev. 
Domn Alimpie Barbolovici, vicarul Sela- 
giului, mai multi membri din cler, precum 
și toți învățătorii tractuali, încunjurați de 
mulțimea de popor din comunele vecine, 
au salutat comitetul central și pe oaspeții 
sosiți.

In numele despărțământului Șimleu 
a ținut un discurs avântat de bineventare 
d. director al desp. A. Barbolovici,' vicarul 
Silvaniei. In numele preoțimei, intelectua
lilor și a poporului a vorbit preotul din 
Cizer, părintele Orian-, iar în numele po
porului comitetul și oaspeții sosiți au fost 
salutați prin rostul unui țăran.

La toate aceste le-a răspuns d. vice- 
prezident al Asociațiunei, Andrei Bârseanu 
mulțumind în termini aleși pentru fru
moasa primire.

Dupăce s’a făcut un popas de vreo 
2 oare servindu-se oaspeților sosiți un 
dejun în grădina lui Liscan din Cizer. In 
decursul mesei s’au ținut mai multe toaste, 
iar dupăce s’a terminat masa convoiul a 
plecat spre Șimleu, unde a sosit la oarele 
5 p. m. Dintre oaspeții sosiți din depăr
tări am observat pe următorii dni: An- 
dreiu Bârseanu din Brașov, care va pre- 
sida adunarea, Partenie Cosma cu dna și 
dșoara V. Podoabă, Dr. L. Lemeny adv. 
cu dșoarele Maria și Nora, R. Simu, I. Vă- 
tășan, Oct. C. Tăslăuan cu d-na, N. Ivan 
toți din Sibiiu, I. F. Negruțiu prof, cu 
dșoara Veturia din Blaj, Dr. N. Șerban dep. 
dietal din Făgăraș, Izidor Pep adv., T. Ha
țeg adv. din Lugoj, Dr. Cornel Popescu 
protopop Hațeg, azi au mai sosit dnii 
George Pop de Basesti, dl Tr. Hosu Longin 
cu dna Elena Pop Hossu Longin, dna 
'Victoria Dr, Erdelyi și dșoara Barcian, 
Zaharie Bârsan și dna etc. Lista oaspeților 
am să Vi-o trimit mai târziu.

La oarele 11 desp. Șimleu al Asocia
țiunei și-a ținut adunarea în biserica din 
loc pe lângă ordinea de zi obicinuită.

La 8 p. m. a avut loc seara de cu
noștință în pavilion. Oaspeții au fost salu
tați din partea președintelui comitetului

aranjator, d. loan P. Lazar prin cuvânta
rea următoare:

Domnilor și Doamnelor} 
Irea onorați oaspeți}

Chiar acum se împlinesc 30 ani de- 
când »Asociațiunea« p. 1. și c. p. r. ș’a ți
nut în Șimleu prima sa adunare generală.

Pe acele timpuri abia aveam în 
Șimleu 2—3 familii inteligente; iar în pro- 
vință afară de preoțime, — tot c’am atâ
tea... — N’aveam căci erau vremile, când 
abia se revărsară zorile.unui viitor mai 
bun pentru de a putea crea o clasă inte
ligentă, care să aibă menirea a lua frâ
nele conducerei în cele culturale și astfel 
a pune o bază bună și solidă pentru viitor.

Era puținăf inteligența noastră, în
ainte de aceasta;cu 30 de ani, dar acei pu
țini câți erau ardeau de dorul de a lucra 
pentru luminarea poporului nostru țăran 
și umblau ca păturnichile pribege, căutân- 
du-și un cuib, un culcuș, unde să se poată 
așeza, ca apoi să-si poată face datorința 
cum se cuvine față de mama națiune.

A dat apoi Dzeu un gând bun și 
sfânt bărbaților noștri luminați de pe 
acele vremi și a adus Asociațiunea la 
Șimleu, ca astfel să ne arete caiea cea a- 
clevărată, pe care trebue să mergem.

Aici vă așezați, a zis «Asociațiunea* 
și de aici probați a lupta în contra 
celui mai mare dujman al nostru: în 
contra neștiinței... Voi să fiți paza, voi 
Sălăgenii, să fiți sentinela limbei românești 
în acest colț de țară, unde mai mult este 
expusă pericolului și amalgamizării.

De atunci au trecut 30 de ani. Un 
timp foarte scurt acesta, un minut chiar 
în viata unei națiuni.

Cu toate aceste Sălajul poate arăta 
progrese îmbucurătoare — deși mai mo
deste.

Despre aceste Dv. scumpi oaspeți! 
Ve-Ți avea un mai bun prilej a Vă con
vinge mâne și poimâne și a constata, că 
sămânța sămănată de Asociațiune a fost 
bună și că noi mergem pe calea cea bună.

Să dea bunul Dzeu, ca prezența 
Dv. scumpi oaspeți și venirea din nou a 
»Asociațiunii« la Șimleu, să fie un îndemn 
și mai puternic și să ne îmbărbăteze tot 
mai mult la muncă bună și folositoare 
națiunei, bisericei și școalei românești...

In senzul acesta am fericirea a Vă 
saluta în numele comitetului ales pentru 
aranjarea acestor festivități și a Vă ura 
un întreit: Bine a-Ți venit! !!

La aceste a răspuns foarte frumos 
dl prof, din Blaj loan F. Negruțiu-, au mai 
vorbit domnii Barbolovici, vicarul Silvaniei 
pentru solidaritatea neamului nostru, Const. 
Lucaciu pentru vicarul și pentru Badea 
George Pop de Băsești etc.

In decursul mesei taraful lui Brașo- 
veanu din Sibiiu ne-a delectat cu mai 
multe piese românești. Pavilionul a fost 
frumos iluminat cu lumină electrică. Public 
imens.

Raportor 11.

creator, nu-și va părăsi creațiunea. Cum 
de nu credem?

Ne convingem zilnic, că știința lu
crează în deșert, descoperiri uriașe trăiesc 
zile, sau ani, și pier aruncate la o parte.

Numai în jumătatea de secol, pe care 
eu o pot petrece cu vederea, câtă știință 
n’a răsărit și pierit fără urmă, câte desco
periri mari nu s’au primit și dat pe urmă 
la o parte, câte învățături apodictice nu 
s’au ivit și n’au fost luate mai târziu în 
bătaie de’joc. Eu am ajuns acum iarăși la 
curata credință copilărească, nu mai aștept 
decât inspirații, ca prorocii.

N’au fost copiii proroci nu, din con
tră, lipse mari și nenorociri grele au în
vins cu credința lor. Ei n’au fost conduși 
de științe! Moise, care a fost cel mai în
țelept om al veacului său, geniul timpului 
în care a trăit, avea o încredere așa de 
mare, și o credință curată, neatinsă, de 
copil. De câte-ori n’a luptat el, singur, se- 
nitătea credinței lui în suflet, cu valurile 
unei lumi prostită și naivă.

Columbus asemănat cu Moise n’a pre
stat aproape nimic!

Ne obicinuim de copii cu mărirea lui 
Moise, ne-a uimit figura lui uriașe, din cum 
n-i-1 prezintă însă Michelangelo, îl cuprin
dem așa cum e. înțelegem pe un geniu, 
care l’a înțeles pe celălalt și i-a dat ade
vărata espresiune a feței. Michelangelo, ne-a 
dat în chip cea mai desăvârșită putere 
omenească, și bine a făcut. Moise, a fost 
în adevăr mare.

Clădirea lui stă, s’au prăbușit atâtea, 
au pierit popoare, civilizațiuni au pierit ca

măturate de pe fața pământului, poporul 
lui Moise trăiește !

Noi în loc să-l admirăm, suntem co
pleșiți de pismă și de invidie.

Dintre jidani numai cei ce trec la 
creștinism pot ajunge la pieire. Nu înțeleg 
la creștinismul adevărat, ci la cel de acum, 
la acel creștinism, pe care Tolstoi cu drept 
cuvânt îl sbiciuie și nu vrea să-l numească 
creștinism.

Azi creștinismul e copleșit de cre
dințe deșerte și de fetișisme. Jidanii sunt 
scutiți de ele, mulțumită lui Moise. Acest 
rău nu vine decât din contactul creștinilor 
cu popoarele păgâne. Ce a ajuns învăță
tura lui Christos!

Dacă jidanii încă vor comite impru
dența de a se acomoda împrejurărilor, se 
vor pierde și ei cu timpul cum s’au pierdut 
creștinii lui Christos.

Unii oameni nici nu cred în existența 
lui Moise. Azi e obiceiu, să se întoarcă 
spatele idealelor nepătrunse — să se zică 
simplu — numai că astfel do suflete și de 
genii mari, nu e cu putință să fi fost 
oameni!

N’ar trebui să-și dea omenimea un 
așa »Testimonium paupertatis«. Din con
tră, sfinții și eroii ar trebui să fie aceia, 
care dau omenimei putere, viață și drep
tul de a trăi. In loc de a critiza, mai bine 
de ar căuta omenimea să producă pe un 
al doilea Moise, care să dea poporului său, 
puterea de a trăi și de-a petrece alte popoare.

Pentru jidani cel mai mare pericol 
ar fi avuție și putere stâpânitoare. I-ar 
aduce în prăpastie de sigur.

Popoarele celelalte, fără să vrea, le-au 
făcut jidanilor un bine mare, persecutân- 
du-i mereu. Poporul iui Dumnezeu a ră
mas, unit prin suferințele lui, umilit mereu 
el a ținut legile pentru ca să nu poată fi 
risipit.

Ce ar zice leremia și Isaia despre 
creștinii de acum? Ce ar zice, văzând fe
mei, schimbând atâtea pălării pe an, vă
zând cum săracii din jurul lor flămânzesc.

Biblia e tot așa de adevărată și vie ca 
și ’n trecut; iată pentru ce-i putem zice, 
isvor curat nesecat, ori cât s’ar vorbi și 
predica din cuprinsul ei."

Se pare, că oamenii își caută acum 
ruina lor, fac tot ce știu că nu le priește, 
ce ’i duce spre ruină și le stoarce puterile 
de rămân ca sgura din flăcări.

Viața n’ar fi iad, dacă oamenii ar 
căuta să’o schimbe în paradis. Dar, loc de 
încercări grele va fi viața mereu, trupul 
fiind destinat pământului și moartea fiind 
simburele și cheia, sfârșitul vieței.

Întocmai pentrucă-i moartea sfârșitul 
la toate, n’ar trebui să îngăduim sburdăl- 
nicii seci. Pe un loc atât de sfânt n’ar 
trebui să se puște mereu în lună!

Dar’ nu, să împodobește și acum încă 
vițelul de aur, îi vedem picioarele de lut 
și jucăm în jurul lui.

Rotta Korah, se mai revoltă încă, 
deși vede prăpastia deschisă.

Nu știu cine a numit pământul «in
sula dracului*. N’ar fi a celui rău, chiar 
dacă oamenii și-ar da silință s’o mântuie. 
Nu prin splendoare, svon și vanitate, prin

milă și ertare, prin răbdare cumpătare și 
pace.

Toate aceste stau în predica lui Chri
stos de pe munte și ’n legile lui Moise 
stau, dar oamenii, par a fi cu adevărat co
pleșiți de duhul cel rău, de s’aruncă de 
bună voiă și fără a gândi în prăpastie.

leremia plânge și azi încă în zadar. 
Ierusalimul nu mai reînvie.

Cine ar înțelege și ar crede, că e 
vorba de Ierusalimul de azi, unde în bise
rica sfântului mormânt e locul de urgie 
și nerușinare.

Ar cere jidanii Ierusalimul de acum?
Nu poate fi Sion pe pământ, oamenii 

l-au nimicit și nu-1 mai știu clădi din nou, 
fără podoabe, curat așa cum sfinții din bi
blie l’au știut clădi, când fără preget, fără 
opunere, credincioși și buni, l’a dat pe u- 
nicul lor fiu, de bună voiă jertfă omeni- 
mei-. învățăm biblia de copii, și cu păr că
runt pe cap nu o înțelegem încă bine.

La picioarele lui Bernays, ași dori să 
pot ședea, cum a șezut pe timpul său, 
Steadge, căruia Bernays îi spunea cuprinsul 
ovangeliilor în limba greacă. Acum în vre
mile noastre atât de grele cu lupte și sbu- 
ciumări, aș dori se pot ședea la picioarele 
lui Bernays și să-l aud, tălmăcind, cuvin
tele sfinte.

In pustiu n’aș asculta, căci Bernays 
vedea departe, vedea peste marginile lumei.

Trad, de Maria Cunțan.
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Discuție asupra conjurației din 1903 
și a regici’diului în SGupștina sârbească, 
în decursul discuției despre tratatul de 
comerț cu Austria, deputatul Periei, pro
gresist, a declarat, că călătoria regelui în 
streinătate n’a fost oprită de întreruperea 
relațiunilor comerciale, după cum s’a afir
mat, ci din cauza regimului stabilit de 
■conjurații dela 1903 până acum. Ministrul 
președinte Milovanovici protesteazăîn mod 
viu și declară, că aceste două cestiuni nu 
sunt în conexitate. Colonelul Misiei, care 
a luat o parte activă la conjurația din 
1903, declară că această conjurație a fost 
opera ambelor partide: naționalist și pro
gresist. Naționaliștii Ribaraci și Velkovici 
declară că această afirmațiuno nu este ade
vărată; din contră, naționaliștii s’au des
părțit de liberali spre a nu se solidariza 
cu conjurații. Atunci Misiei a mai repetat 
declarațiunea sa, ceeace a provocat o mare 
larmă. ('aționaliștii strigă: mincinoși, mâr
șavi !) Ședința a trebuit suspendată. După 
redeschidere, Misiei spune, că nu e vina 
lui, dacă Draga a fost aruncată prin fe
reastra palatului. Liberalii calculase, că 
trebuiau să ajungă la cârmă, dar s’au în
șelat, și acum ei sunt în contra conjura

ției. Șeful liberalilor respinge atirmațiunea 
lui Misiei. După acest incident ședința a 
fost închisă.

Noul minister turcesc. Din Constan- 
tinopol se anunță, că Sultanul a încredin
țat lui Kiamil-Pașa demnitatea de Mare 
Vizir. Șeik-ul Islam este menținut în func
ție. Kiamil-Pașa a format lista următoare 
de miniștri: Hasan Fehmi e ministru jus
tiției ; Tevgik externele, Hakki păstrează 
instrucțiunea. Valiul din Tripoli are răz
boiul, vice-amiralul Mehmed-Arif marina, 
Tewfik, fost secretar la marele Vizir, de
vine președintele consiliului de stat, con
silierul de stat Ehrem-Bey, devine minis
trul vacufurilor, Nurad-Ungian, armean, 
devine ministrul comerțului, consilierul de 
.stat Mavrocordato, grec, are agricultura. 
Noul minister pare a face bună impresie, 
mai cu seamă numirea lui Ehrem-Bey ca 
ministru. El aparține partidului tinerilor 
turci. Zvonurile, după care tinerii turci ar 
fi sfătuit pe Sultan să renunțe la tron, nu 
se adeveresc și sunt dezmințite de cătră 
Poartă.

Din România.
București, 25 Iulie v. 1908.

Prima adunare a membrilor Cassei rurale. ■— 
Reorganisarea serviciului sanitar. — Timpul.

Dumineca trecută a avut loc la Banca 
Națională cea dintâiu adunare generală a 
acționarilor Cassei rurale.

Au fost representate 15,294 acțiuni 
-din 20,000, deci conform statutelor, mai 
mult ca jumătate.

La orele 3 p. m. d-1 Anton Carp, mi
nistrul Domeniilor, declară deschisă cea 
■dintâi ședință a adunării acționarilor și 
după completarea biroului, luând din nou 
cuvântul, arată utilitatea acestei institu- 
țiuni pentru prosperitatea micei proprie
tăți țărănești, precum e Creditul rural 
pentru marea proprietate agricolă, și cel 
urban pentru proprietatea urbană.

Sunt aleși cu mare majoritate de vo
turi în consiliul de administrație d-nii Vin- 
tilă Brătianu, Al. Orleanu și Costescu Co- 
măneanu.

Au mai obținut un număr mic de 
voturi d-nii P. P. Carp, Petrini-Paul, Poe- 
naru-Bordea etc. Numiți de guvern vor fi 
încă trei membrii în consiliu și anume : 
d-nii AI. Constantinescu, Paul Brătășanu 
și Mihail Săulescu, deci din fie-care partid 
câte-unul. Va mai fi numit apoi, conform 
statutelor, un consilier dela înalta curte 
de cassație și anume d-1 Corneliu Mano- 
lescu-Râmniceanu; un membru din consi
liul de administrație al Cassei centrale a 
băncilor populare, d-1 I. G. Duca, un mem
bru din. consiliul de administrație al Cre
ditului funciar rural, d:l B. Missir și un 
delegat din consiliul superior al agricul
ture!.

Intre censori a fost ales de adunare 
d-1 Th. Stefănescu, rămânând să mai nu- 
miască guvernul încă doi.

Membrii din consiliu sunt aleși pe 
patru ani, iar censorii pe doi.

Dorința tuturor Românilor de bine 
este, ca munca celor puși în fruntea aces
tei instituțiuni, să aducă cât mai alese 
roade.

*
Se lucrează cu activitate la reorga

nizarea serviciului sanitar în diferitele ju
dețe ale țării.

Se știe, că noua lege sanitară se pune 
deocamdată în aplicare numai în opt ju
dețe ale țării, pe deoparte spre a vedea, 
dacă legea nouă dă roade, iar pe de alta 

fiind-oă guvernul nu vrea și nu poate de 
odată să ridice prea simțitor budgetul să
nătății publice.

Fără îndoială, că noua organizare va 
da rezultate dintre cele mai bune.

In Vaslui, unul din județele, în cari 
reforma sanitară s’a introdus din acest an, 
prefectul județului, d-1 Eduard Ghica, în 
unire cu medicul primar, d-1 Bordea, lu
crează cu activitate la încetățenirea re
formei în județ, care a fost împărțit în 
12 circumscripții medicale în loc-de 3 câte 
erau odinioară.

înconjurați numai de medici tineri, 
oameni de inimă, doritori de a ridica ță
rănimea din starea în care se găsește din 
punctul de vedere sanitar, prefectul și me
dicul primar al județului Vaslui vor putea 
să facă mult pentru locuitorii din Vasluiul 
bântuit de atâtea boale, dar în deosebi de 
nemiloasa pelagră.

Dar pe lângă munca de combatere și 
preveniie a boalelor se va stărui în prima 
linie pentru răspândirea măcar a cunoș
tințelor elementare de igienă printre să
teni.

*
După Maiul secetos și aproape dogo- 

râtor, care a împiedecat în primul rând 
semănăturile de primăvară în desvoltarea 
lor, au urmat, din vreme în vreme, câteva 
ploi, în Iunie, cari au folosit mult porum
bului, pășunilor și rădăcinoaselor.

In prima jumătate a lui Iulie apoi 
pământul României a avut parte de multă 
apă — și cu mult folos în deosebi pen
tru porumburi cari, sămănate cam târ- 
zior de obiceiu, abia atunci începuseră să 
lege. ,

Pe lângă recolta, în general mijlocie 
a grânelor, va fi o recoltă bună de po
rumb (hrana țăranului) și se așteaptă și o 
foarte bună recoltă a viei, care merge spre 
desăvârșită reconstituire.

1 ti n

ȘTIRILE ZILEI.
— 26 Iulie v.

»La Șimleil« este titlul revistei oca
zionale, edate din prilejul adunărei gene
rale a »Asociațiunei«, care ne-a sosit cu 
poșta de azi dimineață. Editor: comitetul 
aranjator. Redactor: Dr. Dionisie Stoica. 
Conținutul interesantei reviste, care se 
estinde pe 12 pagini, este următorul: Pro
blemele Asociațiunei; Date referitoare la 
Astra; Pregătirile noastre; Date etnogra
fice referitoare la Sălaj; Schița monogra
fică a Sălajului; Programul amănunțit al 
serbărilor și diverse inlormațiuni. Ilustra- 
țiuni: George Pop de Băsești, biserica ro
mână din Șimleu, Școala Românească din 
Cauaș, casă de pe Eriu, fecior și lată din 
Bădăcin și șipotul din Buciumi.

Starea sănătăței regelui Carol. De câ
teva zile ziarele au înregistrat știrea, că 
regele Carol s’ar afla bolnav. »Voința Na
țional desminte aceasta știre, spunând, 
că este autorizată din Ioc competent a da 
cea mai formală desmințire știrei publicate 
cum-că regele Carol s’ar fi aflând bolnav.

0 glumă rea. Sub titlul acesta »Li- 
bertatea« din Orăștie arată, că dl loan 
cav. de Pușcariu a dăruit pentru »fondul 
jubilar« al »Gazetei« suma de 50 cor. și 
că »L’Independance Roumaine« din Bucu
rești, luând notă despre aceasta și despre 
faptul interesant, că dl Pușcariu a fost 
împărțitorul »Gazetei« când a apărut în 
Martie 1838, — a făcut din 50 cor. 50,000 
cor. Mai departe, că a venit apoi »Tribuna« 
după ce scrisese »Gazeta« și «L’Indepen- 
dance Roumaine« și a luat într’o știre 
adusă cu litere grase suma anunțată în 
ziarul bucureștean francez ca dăruită în 
favorul fondului jubilar pentru ziariști, — 
de bani buni.

»Libertatea« e înclinată a reproșa 
foaiei franceze lipsă de seriositate în cazul 
de față. Noi credem însă, că merge prea 
departe. Nu putem să înțelegem ce interes 
ar avea »L’I. R.« să publice o astfel de 
glumă nesărată, ce nu se potrivește de 
loc cu cunoscuta seriozitate a acestei 
foi, ci trebue să credem, că în iuțala, cu 
care se lucrează la un ziar de zi așa 
de mare, scriitorul acelei, notițe n’a mai 
avut timp și răbdare să se uite încă odată 
la știrea adusă de »Gazeta« și în preocuparea 
sa, că suma trebuie să fie cu mult mai 
mare a scris în loc de 50 de cor.—50,000 
cor. Mai mult credem, se poate reproșa 
în cazul de lață confratelui dela »Tribuna«, 
care înainte de a fi primit ziarul »L’I. R.« 
s’a putut convinge din »Gazeta< despre 
starea lucrului și care cunoaște mai bine 
raporturile noastre sociale și deci trebue 
să știe, că dl loan cav. de Pușcariu, deși 
a făcut una din cele mai frumoase ca
riere ca funcționar în serviciul statului, 

nu dispune de o avere, care i-ar permite 
să dea o sumă de 50,000 cor. fondului 
ziariștilor noștri. Deci, fie zis din parte-ne 
— fără bănat — neseriozitatea o aflăm 
de astădată pe partea celuia, ce a adus 
știrea în »Tribuna«.

Necrolog. Din Lancrăm ne vine trista 
știre despre moartea preotului lsidor Blaga, 
tatăl profesorului Tit Liviu Blaga. Familia, 
rămasă în doliu, a lansat următorul necro
log: Cu adâncă durere aducem la cuno
ștință tuturor rudeniilor, prietinilor și cu- 
noscuților, că prea iubitul nostru soț, tată 
și moș lsidor Blaga, preot ort. român, 
după lungi și grele suferințe, în etate de 
57 ani, a decedat în 5 August a. c. 10 '/t 
oara seara. Rămășițele pământești ale 
scumpului defunct se vor depune spre 
vecinică odihnă, Sâmbătă la 8 August a. c. 
la 2 oare d. a. în cimiteriul gr. or. din loc. 
Odihnește în pace suflet blând! Lancrăm, 
la 7 August n. 1908. Nina Blaga, ca soție, 
Letiția m. Pavel, Livius, Lionel, Longin, 
Licinius și Lucian, ca fiică și fiii, Ioan Pa
vel, înv. ca ginere, Malvina Blaga, ca noră, 
Dorin și Leii, ca nepoți.

Un anunț funebral a lansat și insti
tutul de credit și economii »Sebeșana«, a 
cărui membru în comitetul de suprave
ghere a fost reposatul.

Adresăm instristatei familii sincere 
condolențe.

Congresul internațional de geografie 
ținut Ia Geneva a hotărât, ca viitorul con
gres să se întrunească Ia 1911 în Roma 
cu prilejul serbărei cincuantenarului.

Amănunte asupra desastrului balonului 
Zeppelin. într’o convorbire asupra cauzei 
catastrofei, Zeppelin a declarat, că e cu 
putință ca oamenii să nu fi bătut țerușii 
destul de adânc în pământ și să nu fi ob
servat la vreme apropierea norilor de fur
tună. Zeppelin spune, că focul a fost pro
vocat de o descărcătură electrică. Benzina 
n’a luat foc, ci gazul din balon s’a aprins 
numai decât. După o conferință a contelui cu 
reprezintantul guvernului german, s’a decis 
ca Zeppelin să construiască cât de curând 
un nou balon cu mult mai mare, pe soco
teala imperiului german. ’După cum se a- 
nuntă din Berlin, dezastrul se datoreste 
nebăgărei de seamă a personalului însăr
cinat cu supraveghiarea. Deși se observase 
apropierea furtunei, nimeni nu se gândi 
să înțepenească frânghiile. Cei cincizeci de 
soldați, cari alergară să țină balonul, fură 
trântiți la pământ. In momentul când doi 
mecanici se siliră în nacelă, ca să pună în 
mișcare motorul și să dirigeze astfel mer
sul balonului, se produse o detunătură. 
Unul din mecanici fu trăznit, iar celuilalt îi 
fură zmulse amândouă picioarele.

Din toate părțile în Germania se a- 
dună fonduri pentru noul balon Zeppelin ; 
sume considerabile au fost subscrise până 
acum și de mai multe ori s’a donat 100 
mii mărci. In biroul contelui Zeppelin se 
află până acum suma de 1 milion și 300 
de mii de franci. Statul i-a acordat, după 
cum s’a anunțat, suma de 500.000 de franci. 
Băncile berlineze au subscris 10.000 franci. 
Ziarul »Kblnische Zeitung* a deschis o 
listă de subscripție înscriindu-se el în 
frunte cu suma de 2.000 franci.

Gâți locuitori are imperiul britanic ? 
O carte albastră apărută de curând în 
Londra, cuprinde următoarele date asupra 
imperiului britanic: Numărul locuitorilor 
imperiului e de 378 mii. 991.000, pe o su
prafață de 11 mii, 323.000 mile pătrate, 
fiind 35—36 locuitori pe milă pătrată. Ma
rea Britanie are o populație de 44 mii. 
104.000 locuitori, pe o suprafață de 121.391 
mile p.; India 294 mii. 317.000 locuitori pe 
o suprafață de 1 mii. 767.000 mile pătrate 
(166—167). Celelalte colonii la olaltă au o 
suprafață de 9 mii. 445.000 mile p.; cu o 
populație de 49 mii. 570.000. Orașul cel 
mai mare și mai populat al imperiului e 
Londra; urmează apoi Glasgov, Calcutta, 
Bombay, Liverpool, Manchester, Birmin
gham și Madras. Acesta din urmă are 
546.000 locuitori. Comerțul exterior al An
gliei e de 1526 milioane lire sterline.

Holera în Rusia. Agenția »Westnik« 
vestește, că în gubernia Astrahan au fost 
constate 51 cazuri de holeră, dintre cari 
au fost 24 mortale; la Tzarițin au fost 96 
cazuri cu 55 mor ți; la Saratow, 10 cazuri 
cu 2 morți. Câteva cazuri au fost de ase
menea constatate la Rostow pe Don, și pe 
fluviul Volga până la Nișni-Novgorod. La 
Petersburg a fost constatat Joi un caz sus
pect de holeră.

Aviz. Din cauza repausului duminical 
va fi deschisă mâne în oraș dela 1—9 
seara numai farmacia d-lui Hornung »La 
Harap «.

Concert militar. Mâne, Duminecă, dela 
orele 4—7 seara va concerta în restau
rantul »Gewerbeverein« muzica militară.

Concert militar Ia >Warte«. Mâne, Du
minecă, începând dela orele 2'/2 p. m. va 
concerta la »Warte« muzica militară.

In restaurantul »Wald-Cafs« (Villa 
Kuschmann) concertează în fiecare Dumi
necă după ameaz muzica.

Gu 1 Septemvrie nou a. c. am lipsă 
de un candidat. A se adresa la Dr. Teo
dor Popescu, advocat Făgăraș.

Avis amatorilor de fotografie. Aparate 
de fotografie pentru salon și voiaj recu
noscute ca escelente, aparate moment por
tative neîntrecute precum și tote articolele 
necesare la fotografie, se capetă la firma 
A. Moli k. u. k. Hof-lieferant, Wien Ia 
Tuchlauben 9. Manufactura fotografică, 
fondată 1854 La cerere se trimite catalog 
ilustrat cu prețuri.

Numărul jubilar al ?,Gaze- 
tei“ se va expedia numai până la 
finele lunei Iulie stil v. cu prețurile 
stabilite pentru abonați și neabonați. 
De aceea Domnii, cari voesc să’l 
aibă, să bine voiască a grăbi cu tri
miterea prețului. Venitul curat al nu
mărului jubilar să știe că e destinat 
pentru fondul jubilar.ULTIME ȘTIRI.

ȘifflleoDSilVaniei, 7 August, 5 oare 
seara. (Telegrama raportorului nostru 
special). Pelegrina^ul la mormântul 
neuitatului Simion Bărnuțiu nu se 
face din causa, că a fost oprit din 
partea autorităților. încolo decurg toate 
în liniște.

ȘimleuDSilvaniei, 8 August. La 
prima ședință a „Asociațiunei“ a asis
tat un public imens. După discursul 
de deschidere rostit de d-1 prof. A. 
Bârseanu, adunarea generală a fost 
salutată de d-nii G. Pop de Băsești, 
A. Barboloviciu, Dr. Deleu și V. Oltean 
în numele diferitelor societăți. Aglo
merația este foarte mare. La banchet 
s’au rostit 8 toasturi. Au sosit mai 
multe sute de țărani, din comunile în
vecinate, cari au asistat la deschiderea 
expoziției etnografice, la petrecerea 
poporală și la producția teatrală. în
suflețirea e mare. Nu s’a întâmplat 
nici un incident.

Constantinopl, 8 August. Junii 
Turci au condamnat la moarte pe 
Ahmed-Pașa, care a distribuit bani 
marinarilor, ca să meargă cu el la 
Ildyz-Kiosc pentru a sili pe Sultan să 
retragă Constituția.

Bibliografie.
SI. O. Iosif. „Zorile* Dramă istorică, 

în clouă acte și în versuri. Prețul 1 cor. 
(10 b. porto).

„P. Ispirescti* Povestirile unchiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. Ediția II din opere 
complete. Teatru I.

De cuprinsul următor:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anghelușa", „Her- 

șcu Boccegiul", „Clevetici", „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", „Cucoana Chirița" 
„Barbu Llutaru11, „Paraponisitul", „KeraNastasia* 
„Haimana", „Crură-Cască", „Stan Covrigariul", 
„Vivandiera", „Păcală și Tândală'1, „Scara mâței14 
„Craiu nou", Harță Răzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din casă4', „Nunta țărănească", „Chiriță la 
Iași", „Chirița îu Provincie".

Prețul 1 oor. 50 b. (20 bani porto.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Vietor^Branisee

Wălliscliliof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahmann — cu toate întocmirile modene 
ale therapiei fisicale și dietetice; y2 or& 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: M a- 
r i a-E n z e n s d o r f bei Wen.

Cu deslușiri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta
bilimentului :

Or. Marius Sturza
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La o parte cu condeiul!
scris

..................   r

de

Industria englezească au adus în comerciu o mașină de 
de clasa primă și totuși ieftină

Mașina de scris „Moya“
costă numai

200 Coxoane.
Plată în rate mici 20% mai mult. Este egală cu mașinele
scris cele scumps. „M0YA“ are litere visibile, claviatura tare, 
este fabricată din oțel englezesc fin. Manipulația este foarte 
simplă. După un exercițiu de 24 oare poate și un copil scrie

(1-36.)cu „MOYA“.
La cerere presentă mașina reprezentantul nostru 
„Vertrieb auslândîscher Heuheiten11.

Chibrituri

ie sine!
an, costă

8. —
(1-36.)

„PATENTA LUMEI! 
(WELTPĂTKNT) 

„Vîctoria“-Aparat electric, care se aprinde i 
O presiune dă toc și lumină. Umplutura durează un 
numai 50 bani și se capătă ori și unde.

Elefant Cor.
trimite cu rambursă 

„Vertrieb auslândischer Neuheiten 
BUDAPEST iîemhînszky-uteza Ni»-. «S.

Garanție îndelungată. Garanție îndelungată.

Rabat mare pentru vânzători!

0I

§
Io o
s

§
o o o$

Ifr©0e000e0000€>0©0e000€>4
Anunț de licitație.

în 24 și 25 August st n. 1908 se vor 
vinde cu licitație obiectele ce sau 
amanetat din 10 Maiu 1907 pănă in
clusive 20 Iulie 1907 și anume: 
sub numărul 6883—1907 pănă inclu
sive cu Nr. 9938—1907, al căror 
termin au espirat și nu s'au rescum- 
părat.

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

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

Vânzarea se face în bani gata.
Rescumpărarea sau înoirea ama

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

în ziua vânzării cu licitație nu 
se permite nici îutr’un chip a pre
lungi amanetarea.

Brass 6, 1 August 1908. 
[3-3], Oficiul cassei fie amanetare fiin Brașov.

Puterea motrice cea mai sigură și perfectă
Fabricat rîe rangul prim 

Motoare pentru sorbirea gazelor 

SAUGGAS-MOTORE

Permanent în deposit: Moiors «8e wâei 
și Benzin. locomobile Garni

turi «Ie îmbiătit.
—— Ooi'liti uni favorabile de Dtată.

întrebuințate la încăl
zirea cu Antracit, 
Kooks, precum și 

cărbuni de lemn.

Funcționarea 
cea mai ieftină 

și regulată.

Cea mai sigură 
!!! GARANȚIE!!!

Speâe de funcționat 
ca 1—2 bani

ES- de HP.

B. DENES, “e°oX, Budapest, v., 
ILipot-korut 15.

T’ze'ț c-a-rexit și cLe^ris gratis!
(34,15-20).

Veritabile numai deca fie-care cutia este provădutâ cu marca de 
----------------- apărare ti lui A. hlOLL și cu subscrierea sa. ------------------

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți
lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
stipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, haemorhoideior și a celor mai 
diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2 — Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judecătoresc».

Franzbranntwein și sare a ini Moli. 
Veritabil numai ducă fle-eiire sticlă este provăzute cu marca 
__________  de seu ire si cu plumbul lui A. RfiolS __________

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

Prețul unei cutii originale pluinbate cor. 1.90

i ț

MOLliS

’ 3 "
P8 o Ape minerale

«lin isvorele

cu

A nu neglija nici odată a consulta me
diei, caro apa se se folosăseă din cele 

trei isvdre
o 
s
a

s
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P- 
a
53

Proprietatea statului francez.

Gdlestins. Grand-Griile Hopital.
SC” Se capotă îu tdte prăvăliile de ape 

minerale și la farmacii. “^0
14—7.2 93. ’ B.

L

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metcdul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți cor. —.40 b.

Cinci bucăți cor. 1.80
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provecjută cu marca de apărare A. Moli. =
Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. TnclilaubGn 9 

c. și reg. lurnisor al curții imperiale.
— Comande din proviuciă se efectueză diluic prin ranibursă postulă —

La deposite să se ceră anumit preparatele provădute cu iscălitura și marca de apă
rare a lui A. M O L L.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști T'erd. Jelcelius, Viator Both și e n gros la 
D. Eremias Nepoții. dl

ATONCIMII 

(taerțmm și reci.) 
șiasși a se ffltiire a a subscHasit 

a^ffiiinSstratiunL la eastti pia» 
mai emttmcm Bias m«h; 

ss aăâffltâ se face scădâmâmfc, 
oacro creste cu cât puhlscarecs 
a® face mas maîte-orJ.Aâmidstr. „Gazetei Trans-U
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AcOxSt stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta 0H-C8 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUB1ȘIAOT, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI. 

CĂBȚÎ DE SCIINȚĂ. 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TX7TE. 
FOI PWODICE.

BILETE DE VISITA
DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE. 

BILETE DE LOGODHĂ Șl DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

A^IJ^ȚUSSL

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tot© speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

\Souv<2.'vt<ii in Iota mărimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE MOMENTÂRI, 
se primesc în biuroul

j

3J

1 ipografia A. Mureșianu, Brașov.
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