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K-rlI de Dumlneoă 4 oor. pe an. 
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târgul Inului Nr. 30. etagiu 
1. Pe un an '20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pa trei luni 5 cor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni fi cor. — Un esem- 
ploi 10 bani. — Atât abona
mentele. cât și inserț-iunilo 
sunt a se plăti Înainte.

Nr. 171. Brașov, Dummecă 3 (16) August 1908.

Neastâmpărul în sferele înalte 
și întrevederea dela IschL

Capetele încoronate, șefii dinas
tiilor din Europa, sunt ca nici odată, 
până acum, preocupați de situațiunea 
prezentă și viitoare a statelor lor. 
Aceasta îngrijire se manifestă în mod 
destul de bătător la ochi prin desele 
lor întâlniri și vizite. Par’că s’ar teme, 
ca nu cumva stând pe loc fără a da 
tot mai mari semne de viață 
și de putere, să treacă peste 
ei valurile timpurilor nouă, pătrunse 
de spiritul revoluționar al progresului, 
care nu se mai oprește la nici o 
margine, ci mână înainte cu forță 
iresistibilă.

Ce rol mai pot avea dinastiile, 
dacă nu își vor da toată silința de a 
face, ca cel puțin la aparință ele să 
fie acelea, cari conduc și împing cu
rentele poporale, iară nu să fie con
duse și împinse de acestea. Tot ne
astâmpărul acesta în sferele cele mai 
înalte își are principala sorginte în 
grija dinastiilor de propriul lor viitor, 
apoi în înrâurință netăgăduită, ce o 
au azi dispozițiunile popoarelor asupra 
mersului politicei celei mari dintre 
state și națiuni.

După împăratul Germaniei este 
regele Eduard al Angliei, care prin 
călătoriile și vizitele lui pe la curțile 
mari europeue produce senzațiile po
litice ale timpului de față. Știm cum 
prin întâlnirea sa cu Țarul la Reval 
a adus în mare fierbere lumea poli
tică și diplomatică europeană, uimită 
de schimbarea de front a Angliei, 
care de-odată păru că-și părăsește cu 
totul politica sa tradițională. încă de 
pe atunci Eduard VII s’a hotărât să 
facă o vizită și bătrânului împărat 
jubilant Francisc Iosif I. pentru a do
vedi ierbi et orbi, că i-a rămas prie-
tin bun, deși, poate, în viitor cărările 
sale se vor încrucișa cu acele ale alia- i 
tulul nionârchiei austro-ungare, Wil-1 
helm JL ■

Trecând prin Germania, spre a 
merge la Marienbad, regulele de po
liteță între Suverani au adus cu sine, 
ca regele englez să caute o întâlnire
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Inima trădătoare.
de Edgar Allon Poe. i

— Fine. —
I

Numai câteva minute mă mai putui 
stăpâni, să rămân liniștită. Bătaia inimei 
însă deveni tot mai tare și credeam că 
acum, acum îmi va sări inima dela loc. 
Și deodata fusei cuprinsă de altă frică, 
sgomotul putea să fie auzit de vre-un 
vecin.

Aceasta punea capăt la toate. Oara 
bătrânului sunase. Cu un strigăt tare rup- 
sei orbitoarea laternei și sării în odaie. 
Odată — numai o singură dată gemu el. 
Intr’o clipită îl rupsei în bucăți și trăsei 
perinile grele peste el. După aceea zimbii 
mulțumită, că fapta a ajuns așa de departe.

Inima însă îmi batea tare mai multe 
minute. De asta însă nu-mi păsa, căci 
doar, nu era să mă audă prin părete; în 
cele din urmă înceta și asta.

Depărtai perinile și cercetai corpul. 
Nu mai încăpea îndoială era mort, mort 
ca și când n’ar fi răsuflat nici când. Ii pu

cu împăratul Wilhelm, care a și avut 
loc la periferia împărăției acestuia, în 
Friedrichshof. S’a ohservat cu drept, 
că dacă regele Eduard s’ar fi simțit 
atras de-o deosebită simpatie față cu 
nepotul lui de pe tronul german, i-ar 
fi dat vizita în Berlin sau la un cas
tel de vară regal din apropiere. Sim
țământul că întâlnirea dela Fridrichs- 
hof a fost numai curată curtoazie, îl 
are și pressa germană, care în zilele 
din urmă a lansat diferite știri, că ar 
fi fost vorba la Friedrichshof, ca 
Eduard VII să facă pe la începutul 
anului viitor o visita oficială la Berlin.

Primirea regelui Angliei la Ischl 
a fost cât se poate de pompoasă și 
călduroasă, ear Eduard VII pare că 
s’a simțit acolo în elementul său. 
Toasturile oficiale, ținute de ambii 
monarch!, conțin nota aceasta de cor
dialitate sinceră. Se evită a se vorbi 
în aceste toaste de pace și noi cre
dem, că aceasta s’a făcut nu atât ca 
o consecvență a raporturilor celor 
vechi și bune dintre Anglia și Aus
tria, cari fac a se subînțelege pacea, 
ci mai mult în scopul de a nu se a- 
minti cu aceasta ocaziunc tripla a- 
lianță și de a se izola astfel efectul 
întâlnirii numai asupra raporturilor 
dintre Anglia și monarchia noastră.

întâlnirea dela Ischl s’a remarcat 
și prin prezența miniștrilor de ex
terne a ambelor state, cari au ținut 
conferențe politice, unindu-se, se zice, ' 
în punctul de a observa în viitor o 
atitudine expectatoare în Orient și de > 
a urmări cu bunăvoință desfășurarea 
și desvoltarea lucrurilor în Turcia.

Se vede, că regele Eduard își 
are un plan bine croit și'l urmărește 
cu tenacitate. In Germania domnește 
sentimentul, că acest plan ar fi în
dreptat în contra puternicei desvol- 
tări a acestei împărății și că el ar! 
corespunde iritațiunei ce domnește 

Englezi și Germani 
rivalității, ce s’a dat pe 

față de un șir de ani între ei.
Ar fi poate greșit a presupune1 

planul de care vorbim trebue să 
numai decât dușmănos Germaniei 
desvoltării sale. Mai probabil este'

încă de fapt între 
din cauza

că
i fie
1 Și
sei mâna pe inimă și o lăsai mai multe 
minute. Nu să mai mișca. Era deplin mort. 
Ochiul lui nu mă mai putea năcăji.

Cine m’ar mai ținea de nebună, si-ar 
perde cugetile acestea, dacă îi voi arăta ce 
măsuri cugetate luai de a ascunde corpul.

Noaptea începea să dispară și eu 
lucram în grabă mare. Rupsei din podeală 
trei scânduri și ascunsei totul în umplă- 
tură. După aceea pusei podelelo Ia locul lor 
și drept acolo unde au fost înainte, așa că 
nici un ochiu omenesc, nici chiar al său 
nu ar II putut descoperi vre’o schimbare.

De spălat nu era nimic, nicări o pată 
de sânge. Cât privește aceasta, eram tare 
atentă!

Când terminai toate aceste pregătiri, 
era oarele patru dar încă întunerec besnă. 
Tocmai când bătea ceasul, bătu cineva la 
ușa dela casă dinspre stradă. Cu inima 
ușurată mersei afară să deschid. Zic 
cu inima ușoară, că de ce m’aș fi temut. 
Trei oameni veniră în lăuntru, cari mi se 
recomandară cu toată politeța, ca trei 
funcționari ai poliției. Unul din vecinii 
mei.auzise noaptea un ț.ipet, care deștep
tase bănuiala unei fapte rele.

Aceasta se făcu cunoscută poliției și 
ea își trimise funcționari, să facă o anchetă. 

că Regele se gândește mai departe și 
nizuindu-se a-și crea garanții, că Ger
mania nu va turbura cercurile An
gliei, tinde la o alianță mare euro
peană, care să apare interesele statelor 
europene față cu desvoltarea amenin
țătoare din America de Nord și Asia.

»A Nap« revine la proiectul de re
formă electorală Și spune, că acum s’a mai 
descoperit, că voiesc să schilodească și 
prin introducerea unai cens personal, acest 
proiect, care și așa se va naște fără mâni 
și fără picioare. Repetă, că nici disidenții, 
nici opiniunea publică a țării nu se va în
voi una cu capul să se iacă reforma cu 
votul plural ! Noi, zice, suntem aderenții 
neclintiți ai votului universal general, egal 
secret și după comună. Dreptul electoral 
cel nou nu e permis, zice, să elimineze 
dintre alegători pe nici un cetățean al 
acestei țări, pe baza vre-unui cens, fie după 
avere, fle personal.

Pressa și întrevederea dela Ischl. — 
Ziarele vieneze constată cu unanimitate to
nul extrem de cordial și pacific al toas
turilor schimbate la Ischl, precum și de
plinul acord al persoanelor chemate să di
rijeze politica Austro Ungariei și a Angliei 
cu privire la evenimentele din Turcia, cari 
provocaseră oarecari neînțelegeri și ten
siuni în Europa. Nu numai între Austro- 
Ungaria și Anglia, dar chiar și între cele
lalte mari puteri ale Europei există o de
plină concordanță de vederi cu privire la 
politica orientală ; toate puterile doresc fe
ricita continuare a resurecțiunci Turciei în 
profitul păcei generale.

Cu privire la- întrevederea dela Ischl 
ziarele engleze decliră, că această întreve
dere a servit păcei. Ele spun, că rapor
turile dintre cei doi suverabi sunt din cele 
mai bune. Poporul britanic privește cu 
simpatie această întrevedere, în care vede 
întărirea păcei europene.

0 msnifestație a Grecilor din Tesalia. 
Din Atena se anunță, că 1500 de escur- 
sioniști greci din Tesalia, între cari și doi 
deputați din camera grecească, au mers la 
Salonic spre a aduce salutările Greciei li
bere cu prilejul proclamărei constituțiunei. 
Ililmi-Pașa, primind delegațiunea excursio
niștilor, le a vorbit în modul următor : 
Sunt fericit să primesc oaspeți din Tesa
lia, cari au venit să ia parte la bucuria 
noastră. Grecii ocupă un loc preponderant 
din punctul de vedere al civilizațiunei, ali 
progresului și al sentimentelor*  liberale. 
Chiar aci. la Salonic, elementul cel mai 
progresist este grec, și pe ajutorul său

Eu zimbeam căci de ce aveam să mă tem? 
și zisei domnilor: bine a-ți venit! Despre 
strigăt zisei, că par’că și eu l’ași fi auzit 
în somn, iar cât privește bătrânul zisei 
că-i dos la țară.

Conduc vizitatorii mei prin toată 
casa și îi provoc să privească în toato 
părțile și să cerceteze bine cu deamă- 
nuntul. In cele din urmă îi condusei și în 
odaia bătrânului, le arătai, că tot ce are 
bătrânul este binepăstrat și neatins. In 
sentimentul încrederii eram formal îmbă
tată, așa că adusei scaune să se odihnească 
funcționarii de osteneala lor. Și pentru 
mine în sumeția reușitei mele depline, 
pusei un scaun tocmai pe locul, unde as
cunsei cadavrul prăzii mele. Polițaii erau 
mulțumiți. Purtarea mea îi convinsese și 
eu mă simțeam iarăși bine. Ei luară loc 
și pe când eu răspundeam cu plăcere la 
întrebările lor, ci flecăreau alte lucruri. 
Insă nu dura mult și simții cum deveneam 
palidă și voiam să plec.

Mă durea capul și îmi vuiau urechile, 
dar ei tot acolo ședeau și flecăreau mai 
departe și vorbeau întru’n ton mai anumit.

Ca să mă eliberez do sentimentul 
acesta îngrozitor, mă amestecai de bună 
voie în petrecere. Insă sgomotul zurnitor 

punem cea mai mare speranță. Când vă 
reîntoarceți în patria voastră, mulțumiți 
concetățenilor voștri pentru participarea 
lor la bucuria noastră.

Stolypin și Evreii din Rusia. — Intr’o 
convorbire cu publicistul Stead,primul mi
nistru rus Stolypin a declarat, că ecu ne
putință ca să admită egalitatea deplină a 
evreilor cu celelalte populațiuni din Rusia, 
deoarece o asemenea hotărâre ar provoca 
noui masacre ale populațiunei evreești. 
Stolypin a zis, că ura de rasă, ca și ura 
religioasă, pe care poporul rus o nutrește 
împotriva evreilor, face cu neputință încă 
pentru multă vreme îmbunătățirea stărei 
acestora din urma. Declarațiunile acestea 
sunt considerate ca fiind părerea lui Sto
lypin față cu proiectul ce se va discuta la 
toamnă in Dumă.

„Conjurația44 pan-sârbă.
Ziarele maghiare se ocupă pe lungi 

coloane cu alacerea broșurei denunțiantu- 
lui Nastici, înregistrând între altele și ști
rea, ce-o primesc din Belgrad, că planul 
conjurației descoperite a fost făurit încă 
prin anii șeasezeci de cătră Svetozar Mi- 
letici și că actualul proces nu e altceva 
decât continuarea procesului Omladinei.

Interesantă este convorbirea cc-a a- 
vnt-o un redactor al corespondenței »Kel. 
Ertesito« cu deputatul Dușan Popovici, 
unul din apărătorii conspiratorilor sârbi 
arestați. Acesta a declarat următoarele:

Dacă ar fi adovărat, că cei arestați 
au luat parte la publicarea cunoscutului 
statut revoluționar, aceasta n’ar fi încă o 
explicație a actualelor persecuții și ares
tări în masă. In acest statut o explicat lă
murit, că pe teritoriul regatului ungar nu 
trebue să aibă loc o acțiune revoluționară 
și că misiunea comitetului se va mărgini 
la deșteptarea conștiinței naționale. Statu
tul nu recomandă acțiune revoluționară 
pentru Croația și Slovonia, ci grăbește nu
mai sprijinirea elementelor, cari cer aso- 
ciarea Dalmației și asigurarea drepturilor 
lor de state individuale. Dar sârbii arestați 
până acum n’au luat parte la redactarea 
textului acestui statut, lucru ce l’au și de
clarat și dovedit.

In special n’a luat parte la publicarea 
statutului partidului sârb independent, care 
s’a entuziasmat în totdeauna pentru ideea 
continuărei pacinice a progresului și.a fost 
totdeauna în contra oricărei politici ca
tastrofale. E lucru copilăresc apoi a se 
crede, că sârbii de aci s’ar hotăra pentru 
revoluție, deoarece ei știu, că ar trebui să 
dea piept nu numai cu un milion de baio- 

dura mereu și devenea tot mai limpede, 
până ce în fine mă convinsei, că nu era 
în urechile mele In tot cazul trebuia să 
fi fost acum foarte palidă, însă ei vorbiau 
înainte și cu o voace taro. Chiar și sgo
motul devenia mai tare — ce trebuia să 
încep? Era un ton înăbușit iute, întocmai 
ca ticăriîtul unui ceas înfășurat în vată, 
îmi perdui respirarea și funcționarii tot 
nu încetară. Vorbiam mai repede mai iute, 
însă sgomotul devenia tot mai tare Mă 
sculai în sus și disputai despre nimicuri, 
cu o voce tare ridicată și cu gesturi vio
lente. Nu’mi ajuta nimic. Și ca și când 
funcționarii cu privirile lor m’ar fi turburat, 
umblam cu pași grei prin odaie, în sus și 
în jos. Totul în deșert. Sgomotul creștea 
mereu, spumegam de mânie, mă înfuriam 
blăstămam., Apuc scaunul pe cari șezui și 
bat podinele, dar sgomotul devenia tot 
mai tare și toate celelate le astupa. Mai 
tare, mai tare, tot mai tare devenia. Și 
oamenii flecăreau mai departe și râdeau. 
E posibil, că ei să|nu fi auzit? Puternice 
Doamne! nu nu! Ei o aud! Ei presimt le
gătura, cunosc însemnătatea! Ei își bat 
joc de frica mea! Acestea erau cugetile 
mele și mai sunt și azi. Toate păreau ră- 
coreala pe lângă chinuirea sufletului. Totul 
era mai de suportat, decât aceste bătăi 
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nete ale monarchiei, ci și cu întreaga con
stelație europeană.

— De ce au fost atunci arestați a- 
cești sârbi ?

— Nu e greu de ghicit. Actualul re
gim din Croația nu se poate menține de
cât prin vechiul sistem de brutalizare. în
treaga alacere a fost inventată de acest 
regim pentru a putea apărea ca salvator al 
monarchiei și pentru a putea fi autorizat 
să facă uz de măsuri extreme în contra 
croaților. Guvernul crede apoi, că arestarea 
sârbilor va produce consternare între croați, 
cari se vor întreba cu spaimă unii pe alții: 
»E cu putință oare ca noi toți să fim a- 
liați cu trădătorii de patrie ?*

*) Nu e cuvânt maghiar, ci latin după oii 
gine. înseamnă mezuină, între două ținuturi !

Dar actualul regim se înșeală. Croații 
văd în aceste arestări numai persecuții în
dreptate în contra sârbilor și știu, că ba
ronul Rauch ar considera loial elementul 
croat de îndată co i-ar sprijini politica sa. 
Din aceste persecuții maghiarismul nu va 
avea însă decât pagube, pentrucă ele tur
bură amiciția sârbo-ungară.

Din România.
București, 1 August 1908.

Politice. — Moartea Iui Ștefan Grcceanu.

Viața politică, în acest sezon mort 
pentru ori ce soiu de activitate, este și 
ea aproape moartă. Lipsesc odată cu fap
tele de politică generală și actele de gu
vernământ, în jurul cărora pressa opozi
țiilor ar putea stărui o agitare a spiritului 
public. Faptele de mai puțină însemnătate, 
cu un caracter particular și chiar perso
nal, sunt de nevoie îmbrățișate de ziarele 
zilnice, expuse altfel a-și pierde cetitorii.

Aproape aici se mărginește activita
tea politică de obiceiu în sezonul de vară 
al fie-cărui an, fără să se socotească, se 
înțelege, intrigile mărunte ce se țes prin 
culisele tuturor grupărilor și planurilor 
bune sau rele ce se urzesc pentru zilele 
de o mai rodnică activitate politică.

*

După moartea episcopului Nicolae Po
pea, un alt bătrân academician (acesta 
numai membru onorar al Academiei) îi 
urmează: Stefan Grecianu. A încetat din 
viață Vineri la orele 10 a. m.

Făcând parte dintr’o bogată și veche 
familie boierească, a ocupat înalte demni
tăți în stat și a avut însemnate rosturi în 
politica țării într’o vreme.

Coborâtor din familia boierului scrii
tor Radu Grecianu (Logofătul), a iubit și 
el știința și în deosebi în anii din urmă 
a făcut mai multe cercetări, cari l’au fă
cut membru onorar al Academiei Române.

Intre lucrările sale mai însemna'e se 
pot cita următoarele: 1) Eraldica română. 
2) Câteva documente și un arbor genealo
gic pentru a proba descendența Domnului... 
•din neamul boierilor »ot Brâncoveni*.  3) 
Discurs de deschidere a primului congres 
agricol în România. 4) Dela București Ia 
Sarmisegetuza. O escursie istorică în Ardeal.

Toate scrierile sale aproape au ca
racterul istoric și unele se ocupă și cu ge
nealogii de ale unor familii boierești sau 
a vre-unui domnitor. Defunctul făcuse și 
multe prețioase daruri «Academiei Ro
mâne*.

M.

de joc. Acest râs diabolic, nu’l mai puteam 
suporta. îmi era ca și când ar fi trebuit 
să mor, dacă nu strigam tare.

«Și acum ascultați oameni blăstămați*  
strigai eu »nu vă mai ascundeți, Vă arăt 
fapta! Rupeți podelele aici! aici! este bă
taia îngrozitoare a inimei lui.

trad, de G. Slinghe.

Epilog
la serbările dela Șimleu ale Asociațiune'.

Mod, 12/VI1I 1908.
I.

Mai la drept: epilog și adausuri. Sau 
în plural: epiloguri.

Anume, atunci, în goana întâmplă
rilor, chiar și celui mai abil raportor îi 
scapă câte ceva «neprins*.  Aceasta, ca să 
nu rămână «nesatisfăcută nici o așteptare*,  
— și câtă; mare nu sunt ele 1 — le pune 
•deci, pe urmă, în adausuri.

Și tot atunci, în goana întâmplărilor, 
stăpânit de obicei numai de amăgitoarea 
«prima impresie*,  raportorul nici despre 
adevăratul preț al locurilor nu-și poate 
făuri numai decât o judecată temeinică, 

Inmormântareaepiscopului N. Popea.
La înmormântarea episcopului N. Popea a 

rostit în numele „Academiei Româno11 dl loan 
Bianu următorul discurs funebral:

Prea Sfințite Părinte! 
întristați frati\

Nu poate fi inimă omenească, care să 
nu se înduioșeze, căre să nu se mâhnească, 
când vede pe membrii unei mari familii 
înnecați în durere pentru că au pierdut 
pe căpetenia lor, pe îngrijitorul, conducă
torul și apărătorul lor, acela, care le sta 
în frunte și le arăta drumul cel bun și 
căile rele și primejdioase. Inima omenească, 
caro nu s’ar mișca și nu s’ar înduioșa 
nici la vederea unor asemenea dureri, ar 
trebui să fie neatinsă nici do cea mai u- 
șoară adiere ale învățăturii dumoezeescu- 
lui Mântuitor, care a pus dragostea, iubi
rea deaproapelui cu temeiu întregei Sale 
învățături: «Să iubești pe vecinul tău ca 
însu-ți pe tine (Rom. XIII, 9). Explicând 
Romanilor măreția acestei învățături Ra
vel — lumina Apostolilor zice (Rom. XIII, 
10, 11, 12):

«Dragostea nu lucrează rău vecinu
lui: drept aceea împlinirea legii este dra
gostea*.

«Și aceasta știind vremea, că acuma 
vreme este noi din somn să ne sculăm, 
că mai aproape este nouă mântuire acum, 
decât când am crezut*.

«Că noaptea a trecut, iar ziua s’a 
apropiat, să lăpădăm dar lucrările întune- 
recului și să ne îmbrăcăm în haina lu- 
minei».

Stejarul falnic, care a stat în fața 
furtunelor și s’a adumbrit și s’a apărat 
sub ramurile lui, a căzut jos părintele iu
bitor, care s’a condus cu atâta iubire și 
s’a îngrijit cu toate puterile sufletului 
său, de sufletele și de mințile voastre, s’a 
dus dela voi; el și-a îndeplinit datoriile 
lui în această viață de frământări și de 
dureri. Cel de sus l’a chemat la răsplata 
fericiroi veci nice.

Inălțându-se dintre voi, el v’a dat 
dovadă nouă și hotărîtoare, că sufletul lui 
întreg era cuprins numai do iubirea voas
tră, că numai la voi s’a gândit, că întreg 
numai al vostru a fost. Plecând dintre voi 
a ținut să arate turmei păstorite de dân
sul, cu toată iubirea sufletului său, că pe 
toți v’a umbrit, fără deosebire de prietini 
și nepretini, de buni sau răi. Pilda sublimă- 
— învățătura luminoasă — pentru cei 
cari rămân în urma marelui păstor!

Pildă, care ne arată că sufletul Iui so 
înălță spre sferele cerești, totdeauna, când 
în cele mai sărbătorești momente ale în- 
deplinerei îndatorilor sale arhierești, el 
rostea cu glas înalt și cu privirile spre 
turma sa prea iubită cuvintele:

«Doamne, Doamne caută din ceriu și 
vezi și cercetează și întărește via, care a 
sădit-o dreapta Ta !*

Dar, întristați frați, acest păstor și 
părinte al vostru, nu a lost numai al vo
stru din aceasta de Dumnezeu binecuvân
tată dieceză a Caransebeșului, nu, el a mai 
fost și al tuturor preoților și fiilor, înce
pând dela Săcelele de sub munte și dela 
valea Timișului, unde s’a născut, el a mai 
fost și al nostru al tuturor, cari slujim 
pretutindenea cărții românești.

El a fost și unul d'ntre fruntașii lu
minători ai neamului nostru întreg, nu 
numai cu fapta și cu cuvântul dar și cu 
cartea, cu scrisul.  

după vrednicie. Insă coșarului trebue dat 
ce-i a coșarului. De aceea seamă-i — epi
logul !

Să încercăm deci a satisface toate 
așteptările și a da coșarului ce-i a cesa- 
rului — dar, a și lua ce nu i a lui.

« . ."I../

•Spre Șimleu ;
La Șimleu, poți să ajungi, din spre 

Ardeal, pe două căi.
Una cu trenul, pe la Dej, Jibou, Ză- 

lau etc. făcând un colac de o zi, și cobo
rând tot la un cias dintr’un tron, pentru 
a te sui în altul. Te mai mângâi doar cu 
ochii. Ei și se pot desfăta în văi mănoase 
și în dealuri romantice. N’ai putea să le 
zici ținuturi bogate, dar nici sărace. — 
Calea aceasta am făcut’o cei mai mulți la 
întoarcere.

Cealaltă cale o faci cu trenul până 
la Ciuda, o gară cam pe la mijloc pe 
linia Cluj-Oradea, tocmai în munții cei mai 
lrumoși și cei mai românești (țeara mo
canilor) — iar dela Ciucia te duce tră
sura, pentru bani scumpi, în cinci ore 
până la Șimleu. Ținuturi și mai frumoase 
decât pe cealaltă cale. Ales când, abia după 
3/i ciasuri de calo, to pomenești, după un 
suiș de câteva minute, pe vârful Mese-

De aceea am venit și noi aici să unim 
cu lacrimile voastre pe ale noastre la mor
mântul, în care se închid rămășițele pă
mântești ale fruntașului, ale părintelui no
stru al tuturor.

In fața acestui sfânt locaș să ne pă
trundem sufletele de învățăturile nobilului 
părinte, care și-a dat tot și toate pentru 
turma sa iubită, iar — ca să-i urmăm în
tru câtva vieței lui întregi să ne tintuim 
bine în minți cuvintele Apostolului Pavel 
(Corint. I. 10).

«Și vă rog pe voi, fraților, pentru 
numele Domnului nostru Isus Hristos, ca 
toți să grăiți aceeași și să nu fie între voi 
împărechieri, ca să fiți întemeiați într’un, 
gând.și într’o înțelegere : Ușoară îi fie ță 
rina, cum vecinică îi va fi reamintirea.

Scrisoare dela Cluj.
— Aug. n. 1908.

Ziarul «Ellenzek*,  în nrul său de la 
5 Aug. a surprins lumea cu niște verita
bile specialități clujene. Din prilejul, că 
niște >bravi*  cetățeni din așa numitul 
«hoștat*  au omorât un polițist și pe altul 
l’au rănit de moarte, ziarul caracterisează 
pe acești țărani maghiari, cari se fălesc a 
fi haiducii urmașilor colonizați de Bocskay. 
Zice că din lipsă de școale atâția analfa- 
beți sunt între ei încât ai putea face un 
mare sat de munte din et Din pricina ne- 
culturei, ei — zice «Ellenzek*  nu noi — 
operează mai ales cu 3 feluri de arme: 
1) cu cosorul ; 2) cu furcoiul; 3) cu re
volverul.

«Cu cosorul — cităm — împarte le- 
ciorul hoștăzan cultura socială între cei de 
sama sa; cu furcoiul cultivă pe străini, 
adecă pe cei ce nu sunt din «hostat*  ; iar 
cu revolverul ei învață morală pe polițiști, 
după cum arată cazul dureros de deunăzi.*

După această introducere destul de 
actuală și locală autorul trece la tema sa: 
denunță pe Românii din Cluj cari lucrează 
pentru cultura poporului lor. Denunță cu 
numele pe toți cei ce au luat parte la pe
lerinajul Românilor la Roma (7 Clujeni) 
denunță pe un venerabil domn, care a fost 
până de curând într’un post foarte impor
tant la comitat, iar acum pensionându-se 
a fost ales membru în direcțiunea institu
tului «Economul*,  denunță apoi «reuniu- 
nea sodalilor români*,  «reuniunea femeilor 
8. Maria*  și chiar școala română de fete 
din Cluj. La urmă, după atâtea denunțări, 
pe cât de malițioase, pe atât de neînteme
iate, conchide :

«Să dăm școală bună și lucru hoștă- 
zenilor, și să controlăm bine reuniunile și 
școalele.... atunci sălbătăcia va înceta 
de sine !« 

Asta e cea mai specială specialitate! 
Va să zică hoștăzenilor să le dăm școală 
bună, dar celorlalți să nu le dăm! Hoștă
zenilor să le facem școală, dar celorlalți 
să le împiedecăm umblarea la școală, căci 
«controlul*  acela ce se invoacă, nu poate 
avea alt scop. Eată o adevărată speciali- 

I tate! In toată lumea : quod uni jusliim, 
I alieri aeqitm ; numai aci nu ! Și nu-și dă 
seamă «Ellenzek*,  care publică lucruri așa 
de contrazicătoare, că servește cauza ne- 
culturei, când pentru cei violenți pretinde 
școală, și pentru cei blânzi și buni, escep- 
ționează că li se dă învățătură și condu
cere îngrijitoare.

șiuhd sau Meseșului*)  cum i-se mai zice, 
după ungurie, și din vârf ți se deschide o 
privire întinsă pe un șes roditor și l'ru- , 
mos dela poale, unde ajungi mult mai în
cet decât ai urcat Mezieșul, după un co- 
borâș de '/2 cias cel puțin.

. Trecând Mezieșul, ai dat îrr comitatul 
Sălagiu !

Cisentl, satul unde a fost întâmpinat 
cu alai comitetul central, este întâiul sat 
pe pământul sălăjean. De acea s’a făcut 
primirea în Cizer, și nu ia gara Ciucia !

Dintr’una ați aflat acum și aceea, că 
aceasta cale, a doua, a lăcut’o comitetul 
central, și deodată cu el mulți alții, despre 
a căror soarte bună s’a putut convinge 
ori cine a cetit fidelul raport, al celui de 
al doilea raportor.

Aceeași cale o făcusem și eu, a doua 
zi, Vineri, cu noaptea în cap, singur-sin- 
gurol, găsindu-mă zorile de zi cu nerăb
dare așteptate, tocmai pe vârful Mezie- 
șului. Am avut încalțe avantajul, de a mă 
putea, nezăpăcit de sgomotul primirei gă- 
lăg’oase, minuna în pace de frumsețile na- 
turei și a sorbi cu poftă aerul proaspăt 
de dimineață. Nu mă simțiam păgubaș de

A venit fără de veste ca să desminta 
denunțările de mai sus, moartea regreta
tului lacob Mureșan, fost cantor și învă
țător al bisericei gr. catolice, și dela în
ființarea ei, secretar al «reuniunei sodali- 
lor români*  până de curând, când schim- 
bându-se cârma, a predat secretariatul ur
mașului său în celelalte slujbe, remânând 
«secretar de onoare*.

Reposatul împlinise 71 de ani, din cari 
50 ani în slujba bisericei și a școalei. Dela 
1862 venise în Cluj, unde încurând a fost 
îndrăgit pentru vocea sa cea plă'ută, cu 
care desfăta pe credincioșii simpli, ca și pe 
domni. Era și un bun versificator; la în
mormântări versurile lui storceau lacrămi; 
de multe ori avea inspirații bune în aceste 
versuri de ocazie, și totdeauna căuta să 
fie instructiv. Ca învățător a funcționat 46 
ani, din cari în Cluj 44. In 1905 se ț en- 
sionase, și astfel n’a mai ajuns să lucre 
in școala cea nouă. A văzut însă dâră- 
mfindu-.se cuibul acela scund, întunecos, în 
care bietul bătrân instrua câte 60—70 
băieți, abia mai având loc să se mișto 
printre ei. Înmormântarea i-a făcut’o cura- 
toratul pe cheltuiala bisericei și a fost o 
înmormântare frumoasă, ca o apotoosă a 
unei vieți atât de îndelungate în slujba 
bisericei. Chilia cea mare a casei cantorale 
se îmbrăcase întreagă în doliu și un balda
chin cu patru stâlpi intrauriți scutea ca 
un cer sombru sicriul bătrânului dascăl. 
Biserica lui Bob, unde era să i-se facă 
prohodul, asemenea înbrăcase doliu. între
prinzătorii de pompe funebre rivalisau, care 
de care să facă mai mult pentru cantorul, 
care atâtora le făcuse «cinstea din urmă*.  
Atâta mulțime de popor, în frunte cu in
teligența din Cluj, venise la înmormântare, 
încât conductul lung, care so pornise din 
strada Heltai, peste piețele mai de frunte 
ale orașului, nu putea încăpea în biserică. 
S’a împi'ov'zat un catafalc în curtea cea 
nouă a școalei și acolo, în fața bisericei 
colei vechi și a școalei celei nouă s’a săvâr
șit slujba prohodirei aceluia, care pe atâ
ția i a prohodit. Protopopul Dr. E. Dăianu 
i-a rostit un potrivit panegiric, pornind 
dintr’un psalm și sfârșind cu poetul, care 
a făcut așa de bine portretul dascălului 
bătrân :

„Azi, ca un sfânt dintr’o icoană veche 
Blând îmi resai cu fața ta blajină 
Cu zâmbet bun, cu ochi cuminți și limpezi 
Strălucitori de lacrimi și lumină. .“.

Iertăciunile le-a luat părintele Dr. 
Juliu Florian, care denumit fiind preot mi
litar ia Viena, a ținut să iee parte la în
mormântarea moșneagului cantor, și lui 
i-a dat cea din urmă slujbă în Cluj. — 
«Versul*  — obicinuitul vers, pe care mai 
ales reposatul îl popularisaso, doar a pu
blicat o întreagă colecție «Coarda inimei*  — 
i l’a cântat d-1 Joachim Pop, învățător în 
Feneșul săsesc. La mormânt au rostit cu
vântări de adio: Eug. P. Păcurariu, ca pre
ședinte al «Reuniunei sodalilor*,  al cărei 
secretar a fost decenii de a rândul; Ioa- 
chim Pop, ca președinte al «Reuniunei în
vățătorilor gr. cat. din tractul Clujului*  
(«Ellenzek*  mai poate denunța o reuniune, 
de care n’a știut) al cărei președinte fu
sese și reposatul. In fine i-a mai cântat un 
«vers*  un fost elev, orb săracul, dar bun 
cântăreț, care neputându-și ceti opera, o 
cânta după sullerul acvirat anume. Era o 
duioasă scenă la mormântul luminătorului 
și cântărețului poporal...

Despre cantorul lacob Mureșan s’ar 
ci dea a se vorbi încă. Însemn, că curato- 
ratul bisericei a avut buna inspirație de 

loc. Îmi venia numai părerea de rău, pen
tru că n’aveam măcar un tovarăș — acum 
și nicicând, în acestea.

O cale pe drumuri așa de plăcute, te 
întramă și ’n suflet și ’n oase. Uiți cele 
două nopți nedormite, uiți ciuda de care 
trebue să ai parte cu ridicata când te des
parți de prietini, uiți zile plăcute, uiți griji 
ce te așteaptă, uiți tot ce a fost, și ce va 
fi — putând s’admiri strălucirea naturei 
ce te desfătează. Sau, cine știe dacă o 
admiri 1 Poate nici nu o privești cu ochii 
deschiși de tot Poate. N’o admiri, dar așa 
de bine iți cade, că te știi în ea, că o știi 
în jurul tău... Un simț neînțeles. Te uiți 
poate pe tine însuți, atunci....

Și cu simțirea aceasta de împăcare 
în suflet, străbați rând pe rând câmpiile 
cele mai roditoare și satele cu cele mai 
bune gospodării, ale Sălajului. Tot sate 
mari; te miră cum mai p >t fi atâtea lângă 
olaltă. Unele, chiar cu înfățișare de orășel. 
Vezi, în multe, biserici foarte vechi, de 
zid, calvine, dar vezi și frumoase biserici 
noi românești. Peste tot, cum aflu și din 
monografia cea nouă, dar cum ni-se spunea 
și de mai nainte, în ținutul Sălagiului ca 
și în al Sătinarului, țăranul român are o 
soarte mai bună decât în multe părți, 
unde stindardul românismului fâlfâie sus 
și tare.
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a-i eternisa numele printr’o fundațiune. In 
loc de jciinună peritoare*  pe sicriu, cura- 
toratul a deschis o listă, care a avut aci 
în Cluj destui de frumos rezultat și se 
speră, că și cunoscuții din afară, precum 
și toți cei ce prețuesc scopul filantropic ce 
se urmărește, vor contribui cu câte o co
roană neperitoare. Menirea fundațiunei, 
caro va purta numele lui >Iacob Mureșan*,  
este pentru cantina școlară, care țintește 
a da ceva de mâncare la ameazi acelor 
-elevi săraci dela școala română din Cluj, 
care vin din marginile orașului la școală 
si nu merg acasă de dimineața până seara. 
Un mai potrivit scop nu se putea găsi 
pentru eternisarea memoriei aceluia ce a 
fost dascălul copiilor săraci din Cluj 44 
ani de-arândul. Ori cine contribue spre 
acest scop servește cultura și contribue la 
cultul bunilor dascăli.

Bine înțeles, în cele materiale numai. 
Căci în cele spirituale stau slab de tot. 
N’căiri poate nu se mai vorbește o româ
nească așa de pocită, plină de cuvinte ma
ghiare, ca și aci. Anallabeții dau un con
tingent tot așa de mare ca alte ținuturi 
românești. >Cartea românească* e tot așa 
de puțin răspândita ca și pe aiuri, unde 
stăm slab — cu toate că, socotind mai 
bine, țăranul sălăjan încă tot mai multă 
carte românească va fi având în mână 
decât cărturarul sălăjan.

Bine înțeles, în calea spre Șimleu, 
încă nu tulburau constatări de acestea 
gândul unui raportor.

Priveam mai bucuros la câmpuri și 
Ia sate.;

Mă uitam cu o conștiențiositate de 
tânăr gazetar, la — recoltă. Bune bucate. 
Și eram parcă ușurat în suflet. într’un an, 
-care amenință cu grea secetă, par’că 
mergi mai cu inima liniștită la îserbâri 
culturale*, dacă poți zice fără cutremur : 
bune bucata.

Mă uitam cu plăcere și la sate. Nu
mai când trecusem prin Crasna, îmi adusei 
aminte de gălăgiile dela alegerile dietale, 
.și — mi-a fost dor de celălalt sat Totuși 
•mi-a părut foarte scurtă calea pănă la 
Șimleu. Cătră 8 ciasuri, când îmi spunea 
birjarul că acuș sosim, gândești că mi-ar 
mai fi plăcut să mergem o leacă.

5. D.

ȘTIRILE ZILEI.
— 2 August v.

Reprezentanta orașului Brașov va ți
nea Miercuri în 19 August o adunare ge
nerală ordinară în casa >Sfatului«. începu
tul la orele 3 p. m. La ordinea zilei sunt 
15 obiecte, între cari și propunerea privi
toare la rugarea băncilor >Kr. Allg. Spar- 
kassa*  și >Național-Bank-Aktiengesell- 
scliaft*,  de-a somna și comuna acții în 
suma de 100,000 cor. în vederea zidirei 
noului hotel.

Dep. Dr. I. Maniu între alegătorii săi. 
Președintele clubului electoral din Vințul- 
de-jos, d-1 A. Maniu, ne comunică că de
putatul cercual, d-1 Dr. Iuliu Maniu își va 
ținea darea de samă în Vinț Ia 23 August 
1908 st. n. (Duminecă) la 12 oare a. m. 
și nu în 19/VIII cum din eroare a fost 
anunțat în > Tribuna*  din Arad.

Prigonirea școlilor românești din co 
mitatlll Gllljului. In comitetul administrativ 
al comitatului Cluj revizorul Varro a ra
portat, că sunt mai multe școli gr. ca
tolice și gr. or., cari nu realizează pro
grese în instrucția limbii ungurești și în
trebuințează manuale oprite. .'Comitetul a 
hotărât să denunțe pentru *delictul*  din 
urmă pe patru învățători procurorului, 
intre cari pe un învățător, care ar fi învățat 
pe copii cântece >antipatriotice din Ro
mânia*.  Șase școli, cari nu corăspund a- 
cestui scop, au primit avertismentul întâi 
sau al doilea. Comitetul a hotărât închi
derea a trei școale din motive sanitare și 
a mai propus’ ministrului închiderea altor 
șeapte școale.

Superiorul mănăstirei românești dela 
Muntele Athos, părintele Teodosie Soro- 
ceanu, a sosit de câteva zile la Sinaia. 
Venerabilul preot are intenția a prezenta 
regelui Carol un memoriu despre situația 
Românilor din Turcia față de ultimele eve
nimente.

0 vizită a Ungurilor din România Ia 
Budapesta. Societatea de cântări a Ungu
rilor stabiliți în România, compusă din 
peste 150 membrii, a plecat la Budapesta, 
ca să vadă capitala patriei lor și să i-a 
parte la serbările aranjate, în amintirea 
Sf. Ștefan. Comitetul societății generale de 
canto din Ungaria a ținut o întrunire sub 
presidenția d-lui Zidmy Iozsef, în care a 

luat ultimele dispozițiuni pentru primirea 
Ungurilor din București, formând din pre
ședinții societăților de canto din Buda- 
pesta și împrejurimi, delegațiunea pentru 
primire Ungurii din București vor lua 
parte la cortegiul din ziua de Sf. Ștefan, 
iar după amiazi la serbarea muzicală din 
grădina publică.

Teatro în Lipova. D-1 Zaharie Bârsan 
cu d-na vor da o reprezentație teatrală la 
Lipova, Duminecă în 16 August n. La Și- 
ria vor juca de Duminecă într’o săptămână, 
în 23 August n.

Dela o întrunire a țăranilor români 
bucovineni, care a avut loc Dumineca tre
cută în comuna Crasna din Bucovina, zia
rele vieneze relatează următorul incident:

I Duminecă a avut loc în acea comună o 
întrunire publică, convocată de partidul 
Lupu-Onciul, la care au luat cuvântul mai 
mulți membrii ai partidului creștin-social. 
Au azistat deputatul Isopescul și mai mulți 
învățători. După întrunire, țăranii, înarmați 
cu securi, topoare și sape, au pornit spre 
pădurea bar. Stârcea, pentru a pune stă
pânire pe o parte din moșie. Țăranii înce
pură să sape șanțul de despărțire, când 
sosi subprefectul din partea locului și cu 
mare greutate reuși să-i îndepărteze, sfă- 
tuindu-i să recurgă la justiție pentru a 
întră în stăpâniroa locului de pădure.

Inteligența română din Seica-mare și 
jur, în vită la petrecerea de vară, ce se va 
aranja în sala ^hotelului comunal*  din loc, 
la 15(28) August a c (la Sf. Marie). Pre
țul de intrare : de persoană Cor. 1'20. — 
Venitul curat e destinat pentru procura
rea de cărți pe sama școlarilor săraci dela 
școalele confesionale române. — Începutul 
la 8 oare sara. Comitetul : Nicolae Racoța 
president. Aron Domșa vicepresident. Ioan 
Nistor cassar. Pompeiu Morușca controlor.

Timpul în România. Din București 
ni se scrie: Căldurile mari, cari obicinuesc 
să bântuie prin Iulie și Iunie prin șesul 
Dunării și îndeosebi în București, anul 
acesta și-au făcut rândul în Mai și chiar 
pe la sfârșitul lui Aprilie, ca să poată ră
mâne, se vede, luna Iulie pentru vremea 
ploioasă de care atât Ardealul cât și Ro
mânia au avut parte. Apa n’a fo-t mult 
stricătoare grânelor secerate sau încă în 
picioare, dai’ a lost de un mare folos pen
tru pășuni, pentru vii (foarte bogate și fru
moase în acest an) și mai cu samă pentru 
porumburi. Au fost însă furtuni, cari au 
desrădăcinat copaci, au dărâmat și răstur
nat tot ce a fost cu putință și au ridicat 
coperișe, cum se poate vedea încă pe la 
cantoanele de pe linia ferată Ploești-Bucu- 
rești. Acum cerul e mai mult senin, iar 
nopțile răcoroase. Af.

140 000 exilați într’un an. După indi- 
cațiunile poliției turcești, anul trecut au 
fugit din Turcia, din motive politice, 60,000 
mohamedani și 80.000 armeni. Exilații s’au 
împrăștiat parte în Europa, parteîn America.

Un nou metod de tractare a canceru
lui. Din Londra se anunță, că D-rul Bell a 
descoperit un nou metod de tractare al 
cancerului. Cu tratamentul său, care e în 
curs de experiență, d-rul Bell a obținut 
câteva rezultate îmbucurătoare.

Biblia CU 412 limbi. Se anunță din 
Londra că John Sharp, care timp de 28 
de ani a avut conducerea publicărei tra
ducerilor de biblii în limbile străine pen
tru propaganda religioasă în toată lumea, 
s’a retras din funcție. Cu acest prilej a 
făcut unele comunicări interesante asupra 
activităței sale. In 1880, când a intrat în 
funcție, biblia era tradusă în 238 de limbi; 
acum e tradusă în 412 limbi. Mai rămâne 
însă — zice dânsul — foarte mult de lu
crat. Biblia a fost tradusă In 92 limbi in
diene ; numărul acestor limbi e de 150. 
Sunt foarte mari greutățile, ce sunt întâm
pinate când se fac traduceri în limbi primi
tive. La tribul Nupe din Africa, un cuvânt 
poate avea opt înțelesuri deosebite, după 
intonația cu care se pronunță. Una dintre 
cele mai mari greutăți le întâmpină socie
tatea biblică acum. Un misionar din Laos, 
lângă Annam. a tradus cu cea mai mare 
greutate părți din biblie în limba indige
nilor și și-a trimis lucrarea la Londra, ca 
să fie t părită. Semnele scrisului erau ast
fel că a trebuit să fie făcute tipuri spe
ciale de >litere«. Cu mare greutate au fost 
combinate colile pentru corectură. Dar când 
au sosit la Laos, misionarul și soț'a lui, 
cari aveau să le citească, muriseră de ho
leră. Dela întemeierea societății biblice în 
1804, au fost împărțite în toată lumea 
peste 200 milioane do biblii.

Muzica militară va concertă mâne, Du
minecă, începând dela orele 4 p. m. în re
staurantul >Gewerbeverein«.

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

Aparate fotografice pentru diletanțl. 
Recomandăm tuturor cari se intereseză de 
arta fotografiei, acest sport plăcut și ușor 
de învățat casa specială proveduiă cu ar. 
ticolT din domeniul fotografiei a firmei 
fondată în anul 1854. A Moli k. u. k. 
Ilof-lieferant Wien I Tuhclauben 9. La 
cerere se trimite preț curent ilustrat.

Varietăți.
Tabloul de mai la vale ne dă o icoană 

fidelă de rolul pe care, din aproape toate 
punctele de vedere, îl joacă Statele-Unite 
ale Americei pe întreg globul pământesc.

Cifrele de mai la vale arată partea 
ce revine Statelor-Unite din producția celor 
mai însemnate bogății ale pământului: 

1) Suprafața (în mile pătrate):
Pământul Statele-Unite °/n

50,650,000 3,026,000 5-9
2) Populația 1,650,000,000 86,000,000 5-2
3) Cereale 3,285,000,000 2,592,320,000 78-8
4) Tutun 2,210,000,000 698,000,000 311
5) Bumbac 18,578,000 13,346,000 71-3
6) Fier 61,000,000 25,780,000 42 2
U Petrol 260,000,000 162,000,000 62-5
8) Aramă 1,537,000,000 918,000 000 57-5
9) Aur 404,000,000 89,620,000 22T

10) Argint 106,835,000 37,914,000 35-5
11) Sulf 832,644 298,859 35-8
12) Linii ferate 570,000 225,000 39-4

După cum se vede Statele-Unite, Cil
o suprafață, care nu e nici a 16-a parte 
din suprafața totală a uscatului, joacă un 
rol covârșitor în viața economică a lumei. 
Chiar populația, pe când în Europa crește 
cât se poate de încet, în Statele-Unite dim
potrivă creșterea e atât de mare încât 
încă în zece ani ea se poate ridica dela 
86.000,000 Ia 100,000,000, iar la 1950 ea 
poate ajunge cifra de 200,000,000 locuitori.

Da altfel trebue să se știe, că nu atât 
de mult nașterile măresc populația Ame
ricei de nord și lipsa lor scade pe aceia a 
Europei, — cauza creșterii populației 
Statelor-Unite c marele număr de imigrați, 
cari trec în Noul Continent.

Cu toată această creștere Americanii 
nu se îngrijesc, întemeindu-se pe întinderi 
imense de pământ încă neesploatate, pe 
bogățiile nemărginite de cărbune de pă
mânt, cari au o întindere de opt ori mai 
mare decât în Europa.

După cum se vede, e zadarnică lupta 
pe care Europa vrea s’o poarte ca să se 
țină economicește în rând cu Noul Con
tinent. *

Acum sunt Turcii la ordinea zilei, 
turcii șl turcoaicele (e vorba și de eman
ciparea lor de sub văl) — dar sunt în 
deosebi la ordinea zilei tinerii turci. Și a- 
cum când evenimentul de căpetenie în po
litica europeană e mișcarea de reformare 
politică a împărăției musulmane să vedem 
ce rost are cuvântul Poartă, Înaltă Poartă 
sau Sublinia (și într’adevăr sublimă a fost 
ea odată, într’un fel).

In adevăr ce legătură poate fi între 
puterea turcească, între guvernul turcesc 
și o poartă?— Și povestea acestui nume 
e destul de simplă totuși.

La Curtea otomană, ca și la cea din 
Persia, împărații trăind închiși în palatul 
lor, aveau obiceiul să dea audiențe la in
trarea palatului, aproape de poartă. In 
acest vestibul se țineau și marile consilii 
ale împărăției, la cari luau parte miniștrii 
si marele vizir.

Și, astfel s’a luat obiceiul de a se nu
mi Poartă guvernul otoman sau chiar nu
mai un element al puterii otomane. Apoi 
biruințele ienicerilor au făcut-o în cursul 
veacurilor Înaltă și Sublimă și tot așa i-a 
rămas .numele, cu toate că azi ea nu-i nici 
măcar *înaltă<.

Se vede însă și azi la palatul Sulta
nului, poarta care a botezat puterea tur
cească cu numele ei și arhitectura ei se 
poate admira cu un interes îndoit: arheo
logic și istoric.

M.

Maxime și cugetări.
De Vauveniirgnes.

Catilina nu nesocotea primejdia unei 
conjurațiuni.

*
Cine a făcut împărțirea pământului, 

dacă nu puterea? Toată preocuparea jus
tiției este de a menține legea violenței.

’ *
Am cunoscut un bătrân devenit surd, 

care nu prețuia musica, fiindcă el, zicea, 

judecă fără pasiune. Iată ce numesc oamenii 
a judeca cu sânge rece.

*
Nu e nimic atât de rece pe lume, 

decât aceea ce cugetăm pentru alții.
*

Dacă o cugetare nu este de folos de
cât la puțini, o vor aplauda.

ULTIME ȘTIM.
Viena, 15 August. George Nastici 

a trimis următoarea declarațiune zia
relor vieneze : Față de comunicatul 
oficial al regelui Petru și al guvernu
lui sârbesc, cari au dezmințit cele cu
prinse în broșura mea, declar că in
strucțiunea, care se urmează actual
mente în Agram, va dovedi cu priso
sință complicitatea guvernului sârb 
în uneltirile din Croația.

Constantinopol, 15 August. —In 
cursul zilelor vi.toare va apare aci un 
ziar liberal românesc, 2 ziare zilnice 
bulgărești și un ziar zilnic pentru a- 
părarea intereselor populației spaniole. 
La Monastir vor apare de asemenea 
un ziar românesc și unul bulgăresc.

Sofia, 15 August. Șefii bandelor 
bulgare vor pleca în corpore la Con
stantinopol pentru a prezenta omagii 
sultanului pentru restabilirea Consti
tuției.

Glume.
Din filozofia banilor.
X — In sfârșit, dragă Z, ce crezi că 

poți să faci fără bani ?
Z (sentențios) Datorii.

*
O fetiță de 6 ani cătră mamă sa:
— Mamă, am necontenit durere Ia 

stomac.
— Pentru-că n’ai mâncat, draga mea, 

și pentru-că stomahul tău e gol; te-ai 
simți mai bine, dacă ai avea ceva în iei.

După prânz preotul face o vizită și 
în timpul conversației spune, că sufere de 
durere de cap.

— Pentru-că capul d-tale este gol, 
observă copila; te-aî simți mai bine, dacă 
ai avea ceva înăuntru.

*
Un ofițer nou prezintându-se la un 

regiment, comandantul între altele îi re
comandă :

— Iți atrag atenția asupra unui lu
cru : nu admit să dai nici o pedeapsă, nu 
vreau pedeapsă la mine în regiment... Ime
diat ce vei pedepsi pe cine-va, te trimit 
zece zile la garda pieții.

Bibliografie.
St. O. losif. „Zorile* 1 .Dramă istorică, 

în aouă acte și în versuri. Prețul î oor 
(10 b. porto).

„P. Ispirescu*  Povestirile unohiașului 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. Ediția II din opere 
complete, l'eatru 1.

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

șcu Boccegiul-1, „Clevetici11, „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpușariul", , „Cucoana Cbirița" 
„Barbu Ltutaru", „Paraponisitul", „Kera Nastasia. 
„Haimana", „Gură-Cască", ,,^tan Covrigariul", 
„Vivandiera", „Păcală și Tâudilă ‘, „S:ara mițai’4 
„Craiu nou", Harță Răzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
tra din c.să", „Nunta țărănească", „Chiriță ia. 
Iași", „Chirița în Provincie".

Prețul 1 cor. 50 b. (20 bmi port’.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisee.

Wăllîschhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr.. 
Lahmann — cu toate întocmirile modene 
ale therapiei lisicale și dietetice; ’/2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantici 
și sănătoasă. Posta și telegraf: Ma 
r i a-E n z e n s d o r f bei Wen.

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

Or. Marius Sturza
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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, dala 8 oare pănă 
ia 11 oare a. m și în cas de lipsă 
dela 2 pănă la 4 oare p. m.

Obiectele, cari se vor vinde, sunt: 
Giuvăericale, Ciasornice de aur și ar
gint și alie scule de aramă, Cioa e, 
Cositor, flanele, haine bărbătești și fe- 
ineiesci, Cisme, Ghete și altele

Vânzarea se face în bani gata. 
Rescumpărarea sau înciiea ama

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

în ziua vânzării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre
lungi amanetai ea.

Brasso 1 August 1908.
[3-3], Oficiul cassei de amanetare din Brașov.

Fabrică de tricotaj GEORG FOITH & BraȘOV Magazin cu articoii trico și

®O®0® 3@a®O-€3-O-© 
âm|.

Sâmbătă în 22 curent la 8 
oare a m. în cancelaria subscrisului 
notar public, la cererea „Băncei Na
ționale “ societate pe acțiuni, se vor 
licita mai multe rânduri de giuvae- 
ricale de aur și argint (ciasornice, 
inele, colliere, brățare, tabachiere), 
amanetate la dânsa sub numerii: 
57, 99, 101, 132, 140, 195. Celui 
mai mult promițător, contra plătirei 
în bani gata.

Lucrurile 
pot privi la 
oficioase.

Brașov,

mărunțișuri 
en gros — eh detail.

Mare asortiment de cămăși da Tu'iști 
mărime mare și mică, diferite c-fități 
prețuri. Tot soiul de rufârie, trico, cămeși 
rețelate, abso bătoare de sudoare pentru 
turiști Mare depoz’t cu mânuși de ață, și 
tot-felul de mărunțișuri (Kurzwaaren)

W W <S!? •& ’SP <39 'SP 39 S3» W ’3? <W

Comande de împletituri FOITH, precum 
se primesc 

exclusiv în Magazinul nostru
Strada Porții t-S,
se ex< cută cu acurateța.

Fabricație proprie de tot felul de ciorapi
din mătase, ață, bumbac. Mare asortiment și de toate produsele fabricei
cu articole de sport pentru turiști și bi- 
cicliști, Swetev etc. Recunoscut ca cele 

mai bune fabricate.
Distins cu „Grand Prîx« ia cincibiserici. 1907. | 
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GEWERBEVEREIN*
Rudolfsring 7 (Bulevardul Rudolf 7).

Se recomandă Onor, visitatori streini 
cât și știm. Public brașovean prin 
bucătăria sa bună și aleasă. Bucate 
naționale române în fie-care zi, pre
cum si beutori esceiente si curate. 
Serviciu prompt și conștiențios.

Curățenia perfectă.
Cu deosebită stimă

JOSEF PETER,
fost • ni îndelungați Autrepr. al Colo- 
seubii Oppler din Sinaia și al Restau
rantului Cantinei Fabricei de postav 

din Azuga.
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Ba vânzare
o droperie și ferărie 

esisten'ă de 50 ani cu circulați 
escelentă, eventual și © con
statatoare din mai multe localuri 
pentru prăvălii și mai multe locuințe.

S^ekelyliidy Gero, 
Tovis.
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Avem onoare a aduce la cunoștința On. pu 
din loc și străinătate, că ia firma noastră

FSAȚil SIMM!, 

Brașov, Târgul grâului 3. (lângă Cafenea), 
cu ziua de 1 August începând să vinde lin Hiat'O 
asortiment de Lingerie, compute trusouri cu pre
țuri foarte reduse ceeace numai printr’o cumpărare 
foarte avantagioasă dela o fabrică 
Deci recomandăm amatorilor, că în 
mâni cât va dura, să asorteze după

MAHE ASORTIMENT 
Bluse, Jupoane, Confecțiuni, Toilete de Dame, 
atât costume de Dame, cât și de Domni, se pregătesc 

îu timpul cel mai scurt.

am putut ajunge, 
timp de 4 săptă- 
plac.
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Funcționarea 
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și regulată.
e 
c

♦

«
♦'

♦ 
e

întrebuințate la încăl
zirea cu An tr aci t, 
Kooks, p-ecum și 

că-buni de Jenm

ce se vor licita, să 
subscrisul în oarele

în 10 August 1908. 
Or. JLesH®,

not. public reg.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei 

se pot fuco ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

Grădină frumoasă
cu perspectivă încântătoare în apro
piere de oraș este tie vânzare în to
tal sau parțial. Informații se pot lua 
dela i dmmistrațiune. [2682-3.1

Ape minerale Sen “s a 1 a, “

Damele îl pat conserva prin folosirea a miraculoasei

■ ARGIT-CR-EHM 
a a lui FOLDES.

M&HlPIT este Uil cosrnet'c CLl deosebire fin și plă-
IVi.e’ii.SWM 1 cut, care netezește fața în scurt timp
face p elea moale ca catifeaua, în 10—20 zile. Dispare cu desăvâr
șire pistrui, petele de ficat și orice necurățen e a feței.

0 particularitate avantagioasă a Cremei este că nu face pielei 
lucie ca a!te creme, din contră dispare lustrul, se poate folosi peste 

Avautagiu principii că nu conține argint v.u sau plumb.
Prețul unui borcan mare 2 cor., borcan mic 1 cor. Murgit Pasta 

dinți I cor. Apă de obraz 1 cor.
Deposit principal in Brașov: Kdlemen Fere.ixz; Klein Victor; 

Kugler Rez>o; Lang & Tneil drog.; O. H Neusiii.lier drog ; Neu- 
stădter Jeno, Oberth H-orick, Rolh Victor, Sleuner Fr-gy-. s.

In Sighișoara-. A. V. Langner, farm,; Julius Tarller, drog. 
ProSnCBllt: C.’JL'OflE&S v. ^FWLIHESj farmacist îir Arad. 

Comande de 6 c r. să trimit franco.
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Cea mai bună
Cremă 

da
Ghete

Proprietatea statului franțes 
Recomandate de celebrități medicale.

P XI «Aj « > contra suferințelor de 
'UGwOHSfO . rinivJiî, ud, biișieă, sol- 

dină, diabet.

Grande-Grille: ,T£
ficat, piatră la fleră, îngreiiiiărl la pântece. 
S-fAnHîsS" contra tuturor afecțiunilor 
HUpUd.! . dyspopsice.

Se capelă în tdte prăvăliile de ape 
minerale si la farmacii.

160,3—3. A'

Puterea motrice cea mai sigură și perfectă
IFabricftt s?e rangul prins 

Motoare pentru sorbirea gazelor 
SAUGGAS-MOTORE 

4 ’
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Prafmle-SeidHtz ale lui iOLL
V’es’ttaVssEe numai decă fîe-care cutîă este provăduiă eu niarsa de 
----------------- apărare k iui A. MOLL și cu suisscs-ies’ea sa, ------------------

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. 3Ioll în contra greutăți
lor celor mai ce bicose la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
stipațiuuei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoideior și a celor mai 
diferite bole femeescl a luat acest medicament de casă o răspândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2-— Falsifîcațiile se vor 
urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a ini Moli.
Veritabili numai dacă lle-eare sticlă este provăzute cu marca 
----------------- de scu ire și cu plumbul lui fi. EHolI -------------------

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

Prețul unei cutii originale plumbate cor. 1.90

cu'patent 
CHEIM

Se capătă în toate prăvăliile mai mari

The „N O XI N“ Co.
Bjosiifira :
E.C. 57. Chisvali St'eet 
Hiena XVHL s

Willy Weingârtner
S mpey-Strasse 13 
Selefon 22149.

fl’aris:
125. Rue Montmartre

Slaulajiesia., VI.: |>|
Bruder Hochsinger.|Ș 

Pil tgs

Cea mai s’gurâ I sPese de fancîionat

Lca 1—2 bani 8de TIP. |

Permanent în deposit: Mows «te Batea 
și SessxâtB. JLotOBssobSIe șâ flns-siâ- 

îKsB-i «Ie aasshEăOt.
—~ Condițirni favorabile de ntafă.

B. DENES, .jS;., BniawtJ,
£B <i 6 —Ei «S £111. 65.

2Freț c-oient și devis gratis I
(31,16-20).

S ■ ■'I '"

Săpun de copii a iui Moli
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou,'pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. — Prețul unei bucăți c<>r. —.40 b.

Cinci bucăp cor. 1.80
= Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca de apărare A. Moli.----

Trimiterea principală prin Farmacistul A. MOLL Wien, I. Tnchlauben 9 
c. și reg. lurnisor al curții imperiale.

— Comande diu provinciă se el'cctuâză dilnic prin rambursă poștală —
La deposite se se ceră iinuir.it preparatele provedute cu is-ălitura și marca de apă

rare a lui A. MOLL.
Poposite îu Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Viator JRoth și en gros la 

D. Fremias Nepoții.

bAa „Gazeta Transilvaniei*  cu numărul ă 10 fileri sj 
vinde la zaraful Dumitru Tap, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf și îa Eremias Hepoțiî.

Tipografia A. Mureșiaiiu, Brașov.

iinuir.it

