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Brașov, Joi 18 Septemvrie (1 Octomvrie). 1908.

Călătoriile d-lui de Isvolsky.
In decursul verei aceșteia întâlni

rile monarchilor și ale miniștrilor lor 
s’au ținut lanț. Dintre călătorii di- 
plorrați cel mai neobosit a fost de 
astădată ministrul de externe al Ru
siei d-l de Isvolsky. Acesta continuă 
excursiunile și vizitele sale. De cu
rând a avut o întâlnire cu secretarul 
de stat german de Schoen, iar acum 
se află in Desio (Italia) ca oaspe al 
ministrului de externe italian Tittoni. 
Se spuae că Isvolsky vrea să viziteze 
și pe regele Italiei la Racconigi și că 
va fi condus aici și prezentat regelui 
de d-l Tittoni.

D-l Isvolsky are, după cum se 
afirmă și o misiune specială, de a 
esprima adecă regelui Italiei regretele 
împăratului Nicolae II că pănă acuma 
acesta n’a fost în pozițiune de a face 
curții italiene vizita sa, ce de mult 
i-o datorește, și să-i anunțe, că în 
primăvara viitoare Țarul va face o 
călătorie mai lungă și cu acea oca- 
ziune va merge și la Roma. Ținta 
principală a întâlnirilor și convorbi
rilor sale diplomatice și acum a vi
zitei ce o face lui Tittoni au fost și 
rămân însă schimbările din Turcia, 
cari, se poate zice, pe neașteptate 
au cam tras o dungă peste calcu
lele și planurile Rusiei și a celorlalte 
mari puteri în ce privește mersul și 
dezvoltarea cestiunei orientale.

In urma întâlnirei Țarului cu re
gele Eduard al Angliei laReval, toate 
erau pregătite pentru o nouă campa
nie diplomatică în peninsula balca
nică, când eată că deodată, tocmai 
în urma acelei întâlniri, junii Turci 
au răsturnat prin mișcarea lor puter
nică sistemul vechiu și șubred de gu
vernare turcesc și au plântat la Bos
for steagul constituțiunei. Faptul ace
sta, în sine așa de firesc și îndreptă
țit, le-a cauzat diplomaților marea bă
taie de cap, care îi îndeamnă a se 
sfătui între ei cu atâta serioasă per- 
severanță.

Nu de mult d-l de Isvolsky a 
avut lungi conferențe cu ministrul de
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în Cluj — la proces.
»Lungu-i drumul Clujului* — așa 

zice graiul poporului, dar noi trebue să 
schimbăm cântecul așa : »Greu îi drumul 
Clujului*.... E greu drumul și-i greu Clujul 
pentru ziaristica noastră ^agitatorică*, cum 
se numesc procurorii.

E greu.... pleci seara la 5 din Sibiiu, 
la 11 ești culcat în un hotel din Cluj, a 
doua zi Ia pertractare, cu floricele de gra- 
țiozitate din partea procurorului, apoi sara 
pleci spre casă, ducând în spate câteva 
luni de temniță și mergi mai sărac cu 
câteva sutișoare.

Săptămâna trecută am făcut acest 
drum. Am plecat Miercuri, ca a doua zi 
dimineața să facem cunoștință reciprocă, 
eu și procurorul și să cunosc și pe domnii 
jurați.

Joi dimineața ne prezentăm, eu și 
apărătorul la tribunal, anunțând că sunt 
față.

Ni-se spune, că pertractarea s’a amâ
nat pe după prânz, având înainte de amiazi 
a se sfârși o altă cauză de eri. Era, mi-se 
pare un caz de omor.... 

externe al monarchiei noastre br. de 
Aehreuthal, cn care este vechiu prie
tin și cu care, se zice, au contribuit 
împreună la stabilirea faimoasei în
țelegeri ruso-austriace dela 1897, caro 
își alesese ca scop de a se susținea 
în unire status quo în peninsula bal
canică. Pe baza acestei înțelegeri au 
dus-o până acum liniștit, desfășurând 
cunoscuta acțiune comună de reformă 
în Macedonia. Constituția în Turcia 
însă schimbă situația și acum diplo
mații celor două puteri au mai mult 
grija Turciei, decât a Macedoniei și 
nu mai încetează de a se întreba ce 
va fi cu acea constituție și ce se 
facă și să întreprindă pentru cazul 
când junii Turci n''ar putea-o duce 
la un bun capăt cu acțiunea lor de 
reformă în întreg imperiul pe baze li
berale constituționale?

Se crede și se susține în cercu
rile politice ale monarhiei noastre că 
br. Âehrenthal ar fi ajuns cu d-l de 
Isvolsky la o deplină înțelegere, că 
le-ar fi succes a stabili un program 
comun pentru viitor și că ambii voiesc 
să tragă și pe Italia în cercul înțele
gerii lor. Deci oficiul nostru de externe 
nu s’așteaptă la nici o surprisă în 
urma convorbirei între Isvolsky și 
Tittoni.

Poate fi așa. Dar nu trebue să 
trecem cu vederea agitația ce o 
face acuma pressa engleză nu numai 
în contra Germaniei, ci și a Austro- 
Ungariei pe tema că tot ce se pe
trece azi în Bulgaria, și ce a dat naș
tere chiar temerei unui conflict even
tual bulgaro-turcesc, nu ar fi decât 
rezultatul 'intrigelor guvernului ger
man și austro-ungar.

Punând îd paralelă atitudinea foi
lor engleze cu aceea a foilor rusești, 
cari la rândul lor asemenea au în 
prepus pe Austria că vrea să anecteze 
Bosnia și că favorizează planurile de 
independență bulgare — putem ajunge 
la un rezultat, care nu prea pledează 
pentru deplina siguranță față de pla
nurile ce le poartă cu sine d-l Is
volsky.

Iată deci, că am la dispoziție o ju- I 
mătate de zi, spre a putea vizita pe prie- ! 
teni și a cutriera stradele ungurescului 
oraș.

Era zi de târg, pe strade lume multă, 
văzându-și de daraveri. Numai eu umblam 
fără țîntă hotărâtă. Afară de un prieten 
doi, ce să- mai cercetezi în acest oraș 
strein ?

începeam a mă plictisi, când pe la 
10 și jumătate îmi vine în minte casa lui 
lancu. In câteva minute stau în fața ei.

Casa lui lancu ? vor întreba unii. 
Doar casa lui lancu e în Vidra, colo de
parte în creerii munților și nu în Cluj.

Așa e... dar lancu al nostru a avut 
și în Cluj o casă. N’a fost, ce e drept pro
prietatea lui, dar și-a avut locuința în ea, 
cât timp și-a făcut studiile iuridice în Cluj. 
E totuși casa lui, unde și-a petrecut o parte 
din anii tinereței.

In strada Turzii, azi numită strada 
Petofl, la nr. 17 se află o casă veche, dar 
zidită solid și frumoasă, așa că nu o prea 
întrec casele moderne, ce se ridică alături. 
Pe la 1848 de sigur va fi fost una din 
cele mai frumoase zidiri ale Clujului. Acea
sta e casa lui lancu. E cu un cat și cu 
ferestrile în fața soarelui. Intrarea se face 
pe la mijloc pe o poartă mare, înfundată

Adunare poporală In Sebeșul-săsesc. 
Primim spre publicare următorul convo- 
cător : Subscrișii convocăm pe 4 Octomvrie 
st. n. pe Românii cercului electoral Se- 
beș’.flrsăsesc la o mare adunare poporală în 
orașul Sebeșul-săsesc. Adunarea se va 
ținea în piața mică la oarele l1/2 d. a. cu 
următorul program : 1. Constituirea adu- 
nărei. 2. Vorbiri în causa votului univer
sal. 3. Propuneri. 4. Conclusele adunărei 
în această causă. Sebeșul-săsesc, la 27 Sep
temvrie 1908. loan Bojiția advocat, Dr. 
Nicolae Lazar advocat, Dr. Dionisie Mol
dovan advocat, Dr. George Măcel ar advo
cat, Dr. Nicolae Schiau advocat.

Ministrul Apponyi a avut eri la amiazi 
o audiență la Majestatea Sa, căruia i-a ra
portat asupra afacerilor resortului de culte 
și instrucțiune publică. Se asigură că cu 
aceasta ocaziune a raportat Monarhului și 
asupra autonomiei catolice.

Cum ă ajuns ia lumina zilei marele 
secret? Aceasta, scrie „Az Ujsdg“, e azi 
cestiunea momentului. »Noi nu părtinim 
păcatul și dacă s’a întâmplat o indiscre- 
țiune culpabilă, (dându-se la lumină pro
iectul de reformă al lui Andrassy) să-și 
ia pedeapsa cel ce a comis’o. Dar totuși e 
straniu, că rezolvarea celei mai mari ce- 
stiuni publice naționale, despre care de 
mult cu adevărată iritațiune se discută în 
public, este în ce privește esența ei încă 
și în ora a douăsprezecea un așa mare 
secret de stat, încât nu ministrului res
ponsabil, ci mimai necunoscutului hoț de 
acte îi poate mulțumi țara, dacă în cele 
din urmă a ajuns a ști: despre ce dis
cută în realitate.

Despre furtul actelor relative la re
forma electorală se telegrafiază din Buda
pesta, că cercetarea polițienească a con
statat, că actele au fost furate probabil 
de un lucrător din tipografia și litografia 
Georg Karolyi. Directorul oficiului central 
statistic Iuliu de Varga a comunicat unui 
colaborator al ziarului »Nap« următoarele: 
»La ordinul ministrului de interne am 
compus mai multe tabele alăturate legei 
electorale. Una din aceste tabele — care 
acum e cunoscută publicului — am pre- 
dat’o tipografiei Karolyi spre a o litogra
fia în 20 de exemplare. Tabela originală 
fu preparată la noi cu cerneală chemică și 
de pe acest original s’au luat cele 20 de 
exemplare litografiate. Proprietarul tipo
grafiei Karolyi a garantat, că se va păstra 
discrețiunea cea mai desăvârșită. A pro
mis că va fi prezent la litografiarea tabe- 

| și cu boltitură. La stânga și la dreapta 
porții sunt, de ambele laturi trei odăi, cu 
câte 5 ferestri. De-asupra la cat numărul 
tereștrilor e de 11, cu una mai mult, ca 
în parter, cu fereastra de-asupra porții.

Intru în curte și întreb de proprietar. 
O servitoare mă conduce în locuința dân
sului. E numai doamna acasă. O întreb 
unele și altele despre casă. îmi spune, că 
e casă veche, dar bună și solidă. îmi mai 
spune, că pe bărbatul ei îl cheamă Erkedi 
Săndor. Acesta e acum proprietarul. Doamna 
face menagiul pentru universitari. Unii din 
ei țin în chirie odăile de jos.

— Și dacă e permis să întreb, îmi 
zice doamna Erkedi, pentru ce te intere
sezi de casa noastră?

— Mă interesez, fiind-că în casa acea
sta a șezut odinioară lancu. prin anii 
1844—45, când era iurist în Cluj. Ședea 
el și cu mai tnulți colegi, tot iuriști.

— Se poate, dar eu nu Vam cuno
scut, îmi reflectează doamna cu naivitate, 
de altcum noi nu avem de mult casa, abia 
de vre-o doi ani. Acum asemenea locuesc 
aici iuriști, noi le facem menagiul și ne 
merge bine...

Am terminat conversația. Ies și mai 
privesc din stradă vechea casă. lancu avea 
închiriat întreg parterul, de ambele laturi 

lei și spuse, că lucrul acesta va face să 
se execute de un lucrător care nu știe 
ungurește. Originalul și cele 20 exemplare 
comandate le-am primit. Dar se vede că 
exemplare s’au- făcut mai multe și unul 
din ele a ajuns în mânile redacțiunei foaiei 
socialiste »Ndpszava«. S’a dovedit că per
sonalul oficiului statistic nu poartă nici o 
vină pentru aceasta indiscrețiune.

Din Budapesta.
— 28 Sept. n. 1908.

— Majestatea Sa și drepturile poporului — Pro
fesorul Alexie Viciu la Saluzinszky.— întrebați 
mintea sănătoasă. — Tisza Pista și votul uni

versal. — Informatorii străinătății.

— Foile au fost adus știrea, că de
putatul independist Iuliu Muzsa ar fi zis 
într’o convorbire ce a avut-o cu Andrassy 
în culoarele dietei, în cestiunea votului 
universal, că ^socialiștii trebue sdrobiți*. 
Acum vine Muzsa și desminte categoric, 
zicând între altele: »Asta cu atât mai pu
țin am putut-o zice, fiind-că sunt aderent 
al principiului, că dacă Regele vrea să deie 
drepturi poporului, atunci reprezentanții 
poporului numai lărgi pot cadrele prevă
zute de Rege, nu strâmta*.

Pe semne mai are și câte-un depu
tat independist câte-un moment lucid, care 
însă îndată se ’ntunecă prin disciplina de 
partid.

— Un fapt, care va trebui însemnat 
cu roșu în calendarul sfatului unitar: Du
minecă în 20 profesorul din Blaj Alexie 
Viciu (în calendar se va scrie Vics) a că
lătorit gratuit până la Pesta, unde a fost 
primit în audiență specială de Saluzinszky.

— In urma interpelației lui Vlad s’a 
iscat dispută între deosebitele foi asupra 
temei, că oare Majestatea Sa în pactul în
cheiat cu guvernul din coaliție a pretins 
ca legea despre dreptul de alegere să fie 
pusă pe bazele celei proiectate de Kris- 
toffy, ori numai atâta, că numărul alegă
torilor să nu fie mai mic decât l’a plănuit 
Kristoffy ?

Ei, ce mai atâta hărțuială? Ce-a voit 
Majestatea Sa cu reforma electorală? A 
voit ca parlamentul de azi, care nu repre
zenta de fapt decât o fracțiune a popora- 
țiunei, să fie înlocuit cu unul, care să re
prezinte cât mai fidel voința popoarelor 
acestei țări.

La ideia asta ar ajunge de sigur și presa 
maghiară, dacă ar avea intențiuni bune și 
cinstite. Dacă...

— Ziarul »Az Ujsag*, care se mai 
zice și al lui Tisza, a scris într’un număr 

ale porții. In stânga dela ieșire erau odăile 
Iui, în odăile din dreapta pusese tot pa
turi, mese și scaune. Făcuse un fel de in
ternat gratuit pentru colegii săi lipsiți de 
mijloace. Iți duceai o saltea și un țol (pla- 
poma era prea mare lux pe acele timpuri) 
și puteai sta cu lunile în casa lui lancu. 
Tatăl meu, Simeon Pop Moldovan, de la 
care știu toate acestea, asemenea a bene
ficiat de casa lui lancu în două rânduri, 
în timpul când a făcut dreptul Ia acade
mia din Cluj, prin anii 1844—5.

— Erau frumoase acele vremuri, îmi 
spunea răposatul meu tată, deși eram pu
țini Români la academia din Cluj, încât 
ne puteai număra pe degete. Dar duceam 
o viață românească frumoasă și centrul 
acestei vieți era lancu, la convenirile noa
stre în cafeneaua Tivoli, acasă la el și 
pretutindenea.

La praznice mari, când nu mergea 
acasă în munții lui, serbam zilele împre
ună cu el și atunci lancu de obiceiu chema 
lăutari și-i punea sub poarta boltită să 
cânte, lăsând ușile deschise.

lancu era om așezat și de omenie și 
cu noi studenții de român făcea mult 
bine.,..

De aceste îmi spunea tatăl meu. Și 
vechea casă a fost martoră la aceste scene. 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 205—1908.

un articol de fond, în care se răfuiește cu 
coaliția, că de ce umblă cu măța ’n sac 
în chestia reformei electorale. In numărul 
cel mai nou iată că se pomenește c’o scri
soare dela Tisza Pista.**)

Foile guvernamentale (zi: plătite) 
sunt pline de osanale la adresa autorului 
acestei scrisori, care când e vorba de na
țiune, își știe stăpâni așa de tare mânia 
față de aceia, cari l’axx trântit cu așa ru
șine.

Noi însă, cari nu numai nu suntem 
plătiți, ci plătim noi pentru convingerile 
noastre, judecăm altfel;

Vine Piștuka și-i dă mână de ajutor 
lui Gyuluka — cum s’a mai întâmplat asta 
în decursul istoriei — pentru a împiedeca 
realizarea planului isvorit din «iluziile 
atât de nobile, dar atât de fatale*.*)

Ah, Pistuka și Gyuluka, nu veți scăpa 
de fatalitatea evoluției în istorie...

— Și pe când Pistuka și Gyuluka, 
corespondează, aducând argumente minci
noase pentru sprijinirea unei cauze com
promise, Joszli umblă prin străinătate cău
tând să înduplece lumea să creadă că în 
Ungaria nu-s lucrurile așa cum sunt.

In genere reprezentanții «națiunii* 
fac o propagandă foarte agilă prin străi
nătate, și dacă n’ar fi pe partea noastră 
adevărul, atunci noi, dată fiind inerția și 
sărăcia noastră, n’am mai afla nici un 
apărător.

Contele Iosif Mailath, deputat, a scris 
mai anii trecuți prin foile, engleze mai «ușor 
de căpătat« niște articole despre chestiu
nea naționalităților în Ungaria, relațiunea 
cu Austria și cu Croații.

In vederea conferinței interparlamen
tare din Berlin a plătit în grabă cutărui 
Saluzinsky ori Alexics de i-a tradus în 
nemțește și i-a publicat într’o broșură sub 
titlul vHungaricae res*.

Cartea e împărțită în 3 părți: I. De
spre Naționalități; II. Despre relațiunea de 
drept cu Austria și III. Despre relațiunea 
cu Croația.

Noi să vedem de astădată numai par
tea I. Aici întâlnim tot minciunile vechi, 
că adecă străinătatea n’ar fi bine infor
mată din cauza, că pentru informarea 
străinătății nu se face destul din loc com
petent, ci lucră mai mult «agitatorii*. 
Dacă cetești aceasta broșură și-ți ia-i în 
gând să afli argumentele cardinale, și vezi 
că cel mai cardinal argument al acestui 
informator este, că precum în Ungaria nu 
s’ar suferi să se amestece oameni neche
mați în afacerile unui stat străin, așa nici 
alte state să n’o sufere asta, — atunci îți 
vin în minte suferințele, pe cari axx avut 
să le sufere popoarele în decursul secoli- 
loi’ din cauza diplomației rafinate și a 
alianțelor «sfinte*, triple și nesfinte.

Apoi înaltul conte vine cu argumen
tul argumentelor false : cu irredentismul: 
că adecă noi nu ne lxxptăm împotriva sub
jugării economice, ci pentru dărăburirea 
Ungariei.

**)Despre scrisoarea aceasta s’a raportat pe 
larg în numărul penultim al „Gazetei11. — Red.

*) Cuvintele aceste sunt citate din scrisoa
rea mai sus amintită a lui Stefan Tisza unde se 
zice: ...Ori ce Maghiar, care-și iubește patria, tre- 
bue să se roage ca acel pas impus de Coroană 
guvernului pe baza unor iluzii atât de nobile, dar 
atât de fatale (!) (adecă introducerea votului uni
versal) să fie încunjurat de cât mai multe garante1*...
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Ea a găzduit un suflet atât de ideal și 
nobil, cum a fost al lui Iancu.

Mă pierd în vraja vremilor apuse, în 
zarea timpului depărtat și uit pe un mo
ment ticăloșiile prezentului....

Dar iată vremea trece și pănă la 
prânz mai am să cercetez un prieten, care 
își ispășește în temnița din Farkas-utcza 
«păcatele de agitator*. Este Aurel Domșa, 
dela «Unirea*.

Flec. Dela casa lui Iancu, haid’ la 
temniță. Gunosc bine obiceiurile temniței, 
căci am mai cercetat și pe alții de-ai no
ștri zăvoriți aici. Trag clopoțelul, ușa se 
deschide și sunt condus la directorul tem
niței. Ii spui scopul venirii. El îmi zice, că 
trebuie să am permisiunea dela procuror. 
La rugarea mea, cere permisiunea dânsul 
pe cale telefonică și mi-se arată odaia ami
cului Domșa. II găsesc sănătos și bine dis
pus. Are o odaie sănătoasă, în fața soare
lui și dinainte cu un coridor. In odaia a- 
ceasta a stat pe vremuri Septimiu Albini, 
iar mai de curând nepotul meu, Vasile E. 
Moldovan, acum pribeag în America.

Povestim diferite lucruri. Dânsul îmi 
spune, că are tratament bun, căci directo
rul e om aspru și punctual, dâr foarte cin
stit și cum se cade. Domșa e vesel, că în 
câteva zile i-se împlinește sorocul și scapă 
de temniță.

De ce mai vine cu aceasta aserțiune, 
pentru a cărei dovedire nici când nici un 
argument valabil nu s’a putut aduce ? Iată 
de ce : cartea e scrisă în nemțește și s’a 
distribuit în capitala acelui stat, al cărui 
guvern, seducând opinia publică, a făurit 
c’o mică majoritate legi, cari asupresc pe 
Poloni. Principalul argument, al asuprito
rilor Poloniloi’ a fost tot irredentismul. 
Folosind acum același argument nobilul 
conte crede că va putea motiva și câștiga 
și el pentrxx politica de asuprire opinia 
germană.

Și acum voi toți, câți cunoașteți evo
luția configurațiunii etnice a patriei noa
stre, cumpăniți și valoarea argumentului, 
cix care vrea contele Mailath să dovedea
scă, cumcă la noi nici vorbă nxx este de 
maghiarizare. El zice: nici nxx poate fi 
vorba că în Ungaria se maghiarisează, când 
chiai' și în jurxxl Budapestei sunt ținuturi 
întregi de străini, iar la periferie maghia- 
rimea pierde într’una.

Un lucrxx caracterisează în de-ajuns 
aceasta carte: Dupăce cartea amintește 
cazxxl cxx Polonii, se plânge, că de ce toc
mai Germanii cad pradă informațiuniloi’ 
naționaliste, când doar Germanii și Ma
ghiarii sunt avizați unul la altul în lxiptă 
cxx slavismul. Va să zică totuși este ana
logie între acțiunea de desnaționalizare de 
colo și de aici, numai cât altă putere este 
acolo (și totuși nxx vor «isprăvi* nimic) și 
alta la noi. Es lebe diese nette nAssimi- 
lationsivaffenbruderschaft«...

Votul universal și moștenitorul tro
nului. In cercurile politice din Budapesta 
circxxlează svonxxl, că contele I. Zicliy se 
va prezenta cât de curând iarăși înaintea 
moștenitorxxlui tronului în legătură cxx pro
iectul de reformă electorală al lui An- 
drâssy. Unii, în special acei cari staxx 
aproape de guvern, cred, că Zichy va lucra 
în favorul intențiunilor guvernului actual. 
Lucrul acesta — spune «Az Ujsăg* — 
abia va putea fi, deoarece e secret public, 
că arhiducele Francisc Ferdinand este ade
rentul votului ttniversal secret și egal și, 
ce e mai mxilt, dânsxxl nu se amestecă, 
cel puțin de prezent, în politică.

Nunțiul la primatele Vaszary. Eri nun
țiul papal din Viena Granit-o de Belmonte 
însoțit de secretarul săxx Msgr. Rossi a fă
cut o vizită primatelui Vaszary, care a 
durat o jumătate de oră. Se crede că 
înalții prelați axx convorbit asupra auto
nomiei catolicilor în Ungaria și a regularii 
congruei și se mai crede că în convorbi
rea lor a fost atins și decretul papal «Ne 
temere*.

Criza în Boemia.
Cele două ședințe de Vineri ale die

tei boeme s’au încheiat în urma obstruc- 
țiunei deputaților germani în mijlocul 
unei extraordinare iritațiuni. In ședința de 
seară procedându-se la o votare nominală 
asupra unei propuneri, deputății germani 
axx părăsit sala, ear după votare întorcân- 
du-se axi făcut sgomot și n’au lăsat să vor
bească pe cei, cărora le da cuvântul pre
ședintele, mareșalul țării Ferd. Lobkowitz, 
susțiind că a procedat contra regulamen
tului. Germanii începură să strige, să flu- 
ere, să lovească cu capacele dela pupitre. 
Era un sgomot infernal. Deputatul pan- 
german Wolf striga: «într’o ședință ilegală

— Tu scapi, dar mie acum îmi vine 
rândul — îi zisei la despărțire. Poate să-ți 
fim urmaș în acest locaș..

După prânz e la ordinea zilei per
tractarea. Nimic nou, nimic deosebit Ace- 
laș rechizitor al procurorului, ca la toate 
procesele noastre, cxx învinuiri nedrepte și 
umflate. Acelaș verdict de osândire. Cu 
multele formalități vremea trece și pe când 
răsună sentința tribunalului sunt oarele 
6. Abia am timp să fac depeșele necesare 
și să scriu la ai mei, apoi să plec la gară.

Sunt nouă oare, când suntem eșiți 
din gara Clujului. Din cupeul vecin se aude 
sunetul duios al unui fluier. Un Român 
își varsă durerea sufletului în o dragă 
doină de pe Târnave. Lampele electrice 
ale Clujului licăresc tot mai departe. De
odată zarea nu li-se mai vede, am intrat 
între dealuri, Clujul a dispărut din ve
dere...

Hei Clujule, Clujule, să-ți spun ce a 
zis despre tine Iancu în un moment lucid 
al vieței sale desnădăjduite de pe plaiu
rile Zarandului? Dar nu, nxx spun acum 
nimic, ca să nxx dau iarăș față cxx procu
rorul...

Silvestru Moldovan. 

nxx poate nimeni vorbi*. Cehii le strigau: 
«Asta-i cultura voastră? Să vă fie rușine.* 
De-odată răsună de pe băncile depxxtaților 
germani cântecul „Wacht am Rhein“, din 
care axx cântat trei strofe. Cehii tineri stri
gau : «Asta-i lealitatea voastră ! Acum să 
meargă o deputăție la împăratul Wilhelm !* 
și altele.

După-ce s’a repețit ultima strofă din 
«Wacht am Rhein* președintele, prințul 
Lobkowitz, zise: Incheiu ședința, deoarece 
nu putem suferi, ca în sala ședințelor die
tei să se cânte «Wacht am Rhein*. Vii
toarea ședință o conchem pe Miercuri la 
11 oare a. m.

Așadar astăzi s’a ținut iarăș ședință 
și deoarece în cele 4 zile din urmă guver
nului nxx i-a succes să găsească un mijloc 
de-a împăca și liniști lucrurile, fiind-că 
Germanii de-oparte și Cehii de altă parte 
persistă în atitudinea lor, e aproape sigur 
că se va continua și astăzi obstrucțiunea.

Solutiunea devine dar tot mai cri- 
tică, fiindcă în asemeni împrejurări va tre
bui închisă dieta boemă, iar aceasta va 
avea negreșit urmări și în ce privește mer
sul trebilor în «Reiclisrath* și îix genere 
poate aduce cu sine o sguduire a siste
mului actual de guvernare. Cehii axx pro
testat îndată după ședința de Vineri a 
dietei în contra demonstrației cu cântarea 
imnului german-național „Wacht am Rhein*. 
Deputății cehi s’au plâns guvernorului con
tele Cuodenhove asupra atitudinei «neleale* 
a Germanilor. Acum numai vor să știe 
de nici o concesiune si le impută mereu 
această atitudine. Guvernul și-a esprimat 
indignarea sa asupra acestei demonstrații 
germane antipatriotice tocmai în anul ju- 
bilar. S’a plâns mai ales, că chiar și repre- 
sentanții partideloi1 moderate germane au 
cântat împreună cxx ceilalți acel imn. Marii 
proprietari conservatori au hotărât, ca în 
ședința de astăzi a dietei să facă o ma
nifestare de lealitate și indignare asupra 
obstrucțiunei Germanilor, desemnând ca 
vorbitor pe George Lobkowitz, fostul ma
reșal al țării.

Germanii în ziua când au hotărât să 
facă obctrucțiune axx adresat un manifest 
cătră poporul german în Boemia, în care 
axx cerut dela el să-i urmeze cu credință. 
«Suntem siguri*, zise unul din deputății 
radicali boemi cătră un ziarist, «că popo
rul ne va urma, și că astfel vom putea 
rezista până la estrem*.Puterea pressei.

„L’lndependance Boumaineu de Sâm
bătă publică în fruntea sa un articol a- 
supra presei, în care face in legătură cxx 
congresul internațional al pressei ur
mătoarele contemplări:

«Cu elocvența sa comunicativă d-1 
de Biilow a definit rolul ziariștilor. Ei tre- 
bue să fie patrioți, apărători ai ideii jus
tiției, apostoli ai apropierii popoarelor.

«De altfel cel ce zice pressă zice tot. 
In zilele noastre, fie vorba de politică 
sau de arta de a cultiva cartofi, toate i- 
deile și toate industriile găsesc expresiu- 
nea lor într’o foaie mai mult saxx mai pu
țin specială. Jurnalele sunt sindicatele ac
tivității.

«Puterea lor e mai absolută, decât 
a fost vre’o dată aceea a unui Soare-rege. 
Și ceeace e nobil în opera lor este, că 
sunt chemate a tămădui ele singure esce- 
sele lor. a se amenda însele încetișor. Ele 
manuează o lance a lui Achille, care vin
decă, și poate singură să vindece ranele 
ce le tace. Inzădar caută unii să reducă 
pressa la tăcere. Când ea e obligată de a 
tăcea într’o țară, pressa din alte țări vor
bește pentrxx aceia, cari tac și face mai 
multă larmă în lumea întreagă pentrxx a- 
numite idei pe cari se încearcă să le su
grume în unele ținuturi*..

«Astfel vă întreb, ce pot câștiga o- 
cârmuitorii maghiari contra timidei pu
blicități, pe care ziarele de peste munți o 
fac asupra actelor lor deplorabile, când 
lovesc cxx amende și cxx închisoare in jur
naliști? La laptele ce le încriminează, ei 
adaug faptele lor proprii și răsunetul uni
versal e cxx mult mai considerabil, decât 
acela al câtorva articole publicate într’o 
limbă mai puțin răspândită. Să găsește 
apoi un Bjornstjerne Bjornsonși se găsesc 
jurnale, cari să culeagă protestările sale; 
se constitue un tribunal de ziare, cum se 
întâmplă în acest moment la Berlin «spre 
a asculta rechiz toriul oprimaților*. Și ce 
diferit e sgomotul ce’l produce aceasta în 
lume, de acela ce’l poate produce de pildă 
un ziax’ ca > Gazeta Transilvaniei*? (Alu
ziune la procesul de pressă și la con
damnarea «Gazetei* din cauza scrisorii 
lui Bjornson. — Red. «Gaz.*)

«Pressa e supusă regulelor sufra- 
i giului universal, fiecare își poate exprima 
avizul său, sunt deci jurnale bune și rele!... 

Așa în țara aceasta a României, unde 
pressa e libere până la licență, unde sin
gura jurisdicțiune, ce se încearcă a i-se 
opune câte odată timid, juriul, achită in
variabil. Ce diferință între nivelul pressei 
noastre de azi și acela de acum 30 de ani! 
Cât de mult s’a atenuat tonul mijlociu 
al trivialităților! Câte ziare cxx bună ținută 
sunt mai bine primite ca în trecut*...:

«L’Ind. Roum.* spune apoi că repu- 
tațiunea ziariștilor din România tinde a 
deveni tot mai bună. Se începe a se face 
selecția capacităților în România și nu mai 
e de ajuns de a te numi ziarist pentru a 
fi ziarist. Tocmai așa precum cineva nu 
se poate proclama inginer și architect cu 
propria sa autoritate. La acest rezultat va 
contribui în mod norocos și participarea 
sindicatului ziariștilor Români la congre
sul pressei din Berlin, care va avea partea 
sa de influință*...

Alegerile în Turcia. Rezultatul, îucră- 
rei premergătoare a comisiunei electorale, 
cxx reședința la primăria din Salonic, este 
următorul: Cazaua Salonicului este împăr
țită în trei părți administrative : 1) Ora
șul Salonic, 2) Nahiea Vardarului și 3) 
Nahiea Calamariei. După recensământul 
făcut, în orașul Salonic sunt 38200 băr
bați, Nahiea Vardarxxlxxi 12761 și în Cala- 
maria 9514, așa că în total sunt 60475 
bărbați. Cei 38200 din Salonic daxx 18405 
alegători de primul grad ; Nahiea Varda- 
rulxxi 5012, iar Calamarie 2630, în total 
26046 alegători, cari voi’ fi chemați să 
aleagă 52 alegători de gr. al II-lea. Din 
întregul Sangiac al Salonicului se vor 
alege 6 viitori deputați, din Sangiacxxl 
Drama 2, și din Sangiacxxl Seresxxlxxi, 4; 
in total 12 deputați.

Dela frații Slovaci.
Adunări poporale oprite. — Dările de samă ale 

deputaților Hodzsa și Ivanca.

Partidul național slovac a convocat 
pe Dumineca trecută mai multe adunări 
poporale, pentrxx a protesta în contra vo
tului plural. Cea mai mare parte din a- 
ceste adunări au fost însă oprite de cătră 
autoritățile locale pe motive ridicole și 
trase de păr. Astfel au fost oprite adună
rile convocate în trei comune din comi
tatul Zolyom, apoi adunările din localită
țile Szenicze, Verbo, Miava și Rosenberg.

In urma acestor opreliști ilegale 
fruntașii slovaci au renunțat la ținerea 
adunărilor, în schimb însă aix adresat te
legrame cancelariei cabinetului Maj. Sale, 
aducând la cunoștința Maj. Sale proce- 
derea dujmănoasă și ilegală a autorități- 
lor administrative locale și cerând Maj. 
Sale să împedece falsificarea intenționată 
a votului universal, secret și egal, prin 
dreptul plural și prin arondarea meșteșu- 
gită a cercurilor.

*
Deputatul Milan Hodzsa și-a’j ținut 

Duminecă în Begecse darea de samă în 
fața alegătorilor săi, atăcând cu violență 
guvernul și îndeosebi pe ministrul An- 
drassy pe tema votului plural. «Guvernul 
— a zis Hodzsa, — vrea să sugereze im
presia, că deabea se află în țară dujmani 
ai votulxxi plural și pentru aceea oprește" 
sau împiedecă cu putere acele adunări, 
în cari mii de oameni vreaxx să protesteze 
contra votului plural... In cazul când con
tele Andrassy ar voi să se sustragă dela 
împlinirea promisiunei guvernului de-a 
introduce votul universal adevărat, va fi 
inevitabilă crisa guvernului eventual chiai’ 
o crisă parlamentară, fiindcă Coroana nu 
poate să gireze cambiile lui Andrassy și 
soții*.

De încheiere Hodzsa a adus la cu
noștința alegătorilor săi, că pentru do
bândirea votului universal nefalsificat par
tidul naționalist dietal va întră în coaliție 
cu toate acele partide, care doresc serios 
votul universal curat și egal. Din adunare 
s’a trimes Maj. Sale o telegramă în sensul 
mai sxxs indicat.

*
Tot Duminecă și-a ținut darea de 

samă în Bazin și dep. Milan lvarika. Au 
luat parte la 5000 oameni, între cari și 
numeroși socialiști. Adunarea a votat o re- 
soluțiune, în care se protestează contra 
votului plural și în contra împărțirii arti
ficiale a cercurilor electorale. In sensul 
acesta s’a trimis o telegramă și Maj. Sale. 
In această adunare dep. Ivanca și-a luat 
totodată și rămas bun dela alegătorii săi, 
fiind condamnat ixi un an închisoare de 
stat și a designat ca urmaș al săxx pe na
ționalistul Dr. Iuliu Marcovici. Adunarea 
a mai aprobat înființarea unei contra-coa- 
lițiuni pentrix combaterea votului plural.
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Câte votnri românești avem
In comitatele bănățene și ardelene.

(F i n e).

In comitatul Făgărașului din 534 
alegători cu 3 voturi sunt 47'7% Români, 
dintre 2382 alegători cu 2 voturi 18'4% 
Români, dintre 9302 alegători cu 1 vot 
91'4% și din 10.597 analfabeți 94’2°ln Ro
mâni. Din totalul voturilor de 16.727 Ro
mânii dispun do 817%.

In comitatul Hunedoarei dintre 1842 
alegători cu 3 v. sunt 31’3 R., dintre 6941 
alegători cu 2 v. sunt 39’6% R., dintre 
12.056 aleg, cu 1 v. sunt 61’6% R, dintre 
57.291 analfabeți sunt 96% R. Din totalul 
voturilor de 37.200 Românii dispun de 
56'2%

In comitatul Târnavei-mici dintre 
670 aleg, cu 3 v. sunt 22’4^ R., dintre 
3029 aleg, cu 2 v. sunt R» dintre
7141 aleg, cu 1 v sunt 25’5^ R. și dintre 
14.695 analfabeți sunt 68'4% R. Din tota
litatea voturilor de 16.681 Românii dispun 
de 26'2\.

In comitatul Cluj din 914 aleg, cu 3 
v. sunt 25 8ja R., dintre 3316 aleg, cu 2 
v. sunt 26’4% R., din 8943 aleg, cu 1 v. 
sunt 36’7% R., dintre 37,041 analfabeți 
sunt 80’1% R. Din totalul voturilor de 
22.026 Românii dispun de 39’6%.

In comitatul Murăș-Turda din 886 
aleg, cu 3 v. sunt 16’5% R., dintre 4566 
aleg, cu 2 v. sunt 11’7%> R., dintre 14.642 
aleg, cu 1 v. 17’5% și din 22.' 06 analfa
beți sunt 57’3'F R. Din totalitatea voturi
lor de 28'635 Românii dispun de 18 6%

In comitatul Târnavei-mari din 1079 
aleg, cu 3 v. sunt 13’2% R., dintre 6911 
aleg, cu 2 v. sunt 12’9"lo, din 14.771 aleg, 
su 1 v. sunt 31’l°lo R. și din 12.871 anal
fabeți sunt 67l43la R. Din totalul voturilor 
de 33.060 Românii dispun de 23-fh.

In comitatul Sibiiului din 1779 aleg, 
cu 3 v. sunt 22’7'jo R., dintre 6785 aleg, 
■cu 2 v. sunt 32’4<>la R, dintre 15.410 aleg, 
cu 1 v. sunt 64’7"h R., și dintre 13.723 
analfabeți sunt 90’4ah R. Din’ totalul votu
rilor de 35.570 jRomânii dispun de 47'2%.

In comitatul Solnoc-Dobâca din 1229 
aleg, cu 3 v. sunt 2<9% R., din 3742 aleg, 
cu 2 v. sunt 30’2*% R., din 8111 aleg, cu 
1 v. sunt 53% R., și din 44,522 analfabeți 
sunt R. Din totalul voturilor de 23.742 
Românii dispun de 48'2*/o.

In comitatul Turda-Arieș din 837 aleg, 
cu 3 v. sunt 26’4 la sută R., din 3108 aleg, 
cu 2 v. sunt 33’1 la sută R., din 8090 aleg, 
cu 1 v. sunt 48’2 la sută R., și din 26'9.14 
analfabeți sunt 85’1 la sută R. Din totalul 
voturilor de 19.511 Românii dispun de 
45 7 la sută.

Raportul voturilor în comitatele cu 
populațiune mai puțină românească este 
următorul:

In comitatul Ciuc din 22'215 voturi 
sunt românești 3'7 la sută și ungurești 
95'7 la sută.

In orașul Cluj din 17.547 voturi sunt 
românești 3'4 la sută, germani 2'1, ma
ghiare 94T la sută.

In orașul Târgu-Mweșului din 5926 
voturi sunt românești 2'5 la sută, germane 
2'8 la sută și maghiare 93'5 la sută.

In comitatul Odorheiu din 26 078 vo
turi, românești 1'1 la sută, germane 3 1 la 
sută și maghiare 95'6 la sută.

ȘTIRILE ZILEI.
—117 Septemvrie v.

La examenul de maturitate supletor, 
ce s’a ținut Sâmbătă la gimnaziul gr. or. 
român din Brașov, s’au prezentat 12 can
didați, dintre cari 7 corigenți din câte 1 
obiect și 5, cari au avut să facă examen 
din toate obiectele. Rezultatul examenului 
e următorul: 7 candidați au fost declarați 
maturi și anume: George Popovici sen., 
Petru Pătean, loan Petrișor, Nicolae Lazar, 
Ilie Paștina și Nicolae Todor ; 3 candidați 
au fost avizați la examen de corigență pe 
Decemvrie a. c., iar 2 inși au fost relegați 
la repețirea examenului întreg peste 1 an.

Starea sănătății Regelui Garol. Din 
București se anunță : Continuă să circule 
în Capitală diferite știri alarmante asupra 
stărei sănătăței M. Sale Regelui. Toată 
lumea doritoare de a vedea desmințân- 
du-se aceste zvonuri îngrijitoare, așteaptă 
un buletin medical oficial asupra stărei 
sănătății iubitului nostru Suveran. Se afir
mă că va fi chemat la Sinaia celebrul Dr. 
Roux, precum și o altă celebritate medi
cală, care a îngrijit acum un an pe M. S. 
Sultanul. De asemenea se asigură că zilele 
acestea va avea loc la Sinaia un consult 
medical cu medicii noștri din Capitală, 
4-nii D-ri Buicliu, Nanu-Muscel, Theohari 

și Stoicescu. Persoanele sosite din Sinaia 
ne asigură că deși Suveranul simte de 
câteva zile dureri, Luni însă a fost mai 
bine.

Stagiunea Teatrului național din Bu
curești se va deschide Joi 25 Septemvri ev. 
cu >Ultimul Vlăstar», dramă națională de 
d-1 I. Pândele licențiat în litere. Rolul prin
cipal în această piesă va fi jucat de maes
trul Nottara.

Despre pretinsul atentat săvârșit asu
pra principelui Ferdinand al României ce
tim în ^Acțiunea Conservatoare» : Cerce
tând asupra celor publicate de unele ziare 
despre un pretins atentat de tren, îndrep
tat în contra A. S. R. Principelui Ferdi
nand, putem da următoarele detalii.

O persoană, care se afla în trenul cu 
care venea A. S. Regală .din străinătate, 
acum câteva zile, ne afirmă că pe când 
Alteța Sa era în restaurant, un necunoscut 
a dat cu o piatră în ultimul vagon, în- 
tr’un compartiment unde se afla o damă 
singură, iar nu în compartimentul ocupat 
de Alteța Sa. Impresia tuturor celor din 
tren e că acesta e actul unui nebun sau 
al unui rău făcător, și că nu s’a urmărit 
un atentat în contra persoanei A. S. Re
gale, despre a căruia prezență nici nu 
putea bănui acest atentator.

Suveranii Spaniei au sosit aiaităeri 
în Munchen, unde au fost primiți în mod 
cordial și cu mare pompă de principele- 
regent Luitpold. La dineul ce s’a dat în 
onoarea oaspeților regali, sau schimbat 
toaste amicale, în cari s’au relevat din 
ambele părți legăturile strânse de prietinie 
între cele două case domnitoare.

Camera comercială și Industrială din 
Brașov va ține Luni în 5 Octomvrie a. c. 
la 3 oare p. m.'în localul propriu o ședință 
plenară cu următoarea ordine de zi: Co
municate presidiale și raport despre afaceri. 
Partea a doua a proiectului de lege elec
torală. Opiniune asupra proiectului de lege 
despre repausul duminecal la munca in
dustrială. Raport și opiniune asupra ținerei 
de cursuri de perfecționare industrială. 
Opiniune asupra proiectului unui nou re
gulament pentru exploatarea căilor ferate. 
Acordarea a două stipendii industriale și 
unuia comercial din partea camerei de 
câte 600 cor. Adresa reuniunilor comerci
ale locale relativă la plătirea banilor pen
tru cazul de boală din partea caselor pentru 
asigurarea lucrătorilor districtuali la mâna 
funcționarilor comerciali. Proiectul de bud
get al Camerei pe 1909. Opiniune asupra 
cererii comunei Ticușul săsesc săi-se acorde 
două târguri anua'e. Propunerea sosită spre 
sprijinire dela camera din Târgu-Mure- 
șului în cestiunea ordonării să se socotea
scă obligatoriu valuta de coroane. Cereri 
de subvențiuni. Alegerea conzilierilor in
dustriali municipali.

Cununie. D-șoara Marioara Felea și 
d-1 Miron Popovici când, preot ne anunță 
cununia lor ce se va celebra Duminecă în 
21 Septemvrie (4 Octomvrie) 1908 la 12 
oare în biserica gr. or. din Valea-Brad.

Holera în Petersburg, in ultimele 24 
oare s’au constatat 263 nouă îmbolnăviri de 
holeră. Decese au fost 102. Numărul total 
al celor bolnavi e de 1846.

0 măsură bună. Cetim în »Rom. dela 
Pind» : Ni-se comunică din Constantinopol, 
că consiliul de miniștri de acolo a ho
tărât suprimarea examenului de admitere 
la universitatea turcă de acolo. Se știe, 
că pănă în prezent, pentru ca cineva să 
se poată înscrie la această facultate, era 
nevoie în primul rând să treacă un eza- 
men de admitere. Din această cauză foarte 
puțini din absolvenții liceelor naționalită
ților din Turcia puteau sâ pătrundă acolo. 
In urma ncuei dizpozițiuni toți absolvenții 
liceelor recunoscute de statul otoman, se 
pot înscrie deadreptul la facultate fără de 
nici un alt examen, decât prezentând cer
tificatul de absolvire. Avis studenților și 
absolvenților noștri de liceu.

Nou advocat român. Primim spre pu
blicare următorul avis: Am onoare a Vă 
aduce la cunoștință că am deschis cance
larie advocațială în Blaj (strada Tipografiei, 
casa Naftali) Dr. Ludovic Csalo advocat.

Noul patriarch al Sârbilor. Lucian 
Bogdanovici, nou alesul patriarh al Sâr
bilor, a sosit la Budapesta. Călătoria pa
triarhului stă în strânsă legătură cu în
tronarea lui, care a trebuit să se amâne, 
din cauza sosirei regelui spaniol la Buda
pesta. întronarea ori instalarea patriar
hului a fost fixată pe ziua de 3 Octomvrie, 
dar atunci este împedecat comisarul regal 
Gunther de a merge la Carloveț.

Inspecție școlară. Din Salonic se a- 
nunță, că d 1 N. Bațaria, harnicul inspec

tor al școalelor române din vilaetul Sa
lonic și Scapia, s’a dus să inspecteze școala 
din Poroi și să dea Românilor instrucțiuni 
cu privire la alegerile electorale, cari vor 
începe în curând.

Apele Prutului au început să vie mari 
în județul Covurlui și amenință să se re
verse. Prefectul județului Ilfov a trimis o 
circulară primarilor comunelor de pe ma
lul Prutului să pună în vedere locuito- 
rilor să-și adune recolta și să-și retragă 
vitele.

Votul universal în Egipt. Din Alexan
dria (Egipt) se anunță, că mai multe ma- 
nifestațiuni în favoarea votului universal 
s’au făcut Duminecă mergând spre palatul 
Kiedivului. Mulțimea a fost risipită de 
poliție.

Aviz. Din cantitatea de lemne folo
site la edificarea viaductelor căii ferate 
locale Făgăraș-Brașov și rămase (lemn 
moale, scânduri și bucăți tăiate) se vinde 
în mic și mare. Cu vânzarea lemnelor 
este încredințat la fața locului funcționarul 
aplicat pe teritorul comunei Șinca-nouă.

Varietăți.
Femenismul a ajuns departe, atât de 

departe, încât un inginer din Chicago, so
țul unei doctorese, a fost nevoit să înde
plinească slujba de mamă pentru un copil 
pe care aceasta i-1 lăsa acasă în vremea 
multor consultații, pe cari le avea în oraș.

Silit de nevoie, dela o vreme ingine
rul născoci un aparat electric, care să 
poată pune în mișcare leagănul și în ace- 
laș timp făcea să cânte un fonograf cân
tecul de leagăn cu care copilul fusese de
prins.

Dar inginerul nu a fost mulțumit. 
S’a gândit și la copiii, cari ar mai putea 
veni, și poate Ia înmulțirea clienților so
ției sale, și-a construit și un aparat elec
tric, care face să iasă laptele dintr’un bi
beron, alăptând astfel copilul. Folosința a- 
cestui aparat însă de bună seamă va fi 
mai puțin ușoară.

*

Biblia e tradusă până acum în nu 
mai .puțin.de 412 limbi, afară de cele eu
ropene. Iată cartea cea mai răspândită. In 
1880 ea nu era tradusă decât în 238 de 
limbi.

Totuși și azi mai sunt încă destule 
triburi și rase, cari nu au traduaă biblia în 
limba lor. Așa spre pildă din cele 150 de 
limbi, cari se vorbesc în Indii, în 92 din
tre ele traducerea cărților sfinte n’a putut 
fi făcută. Mai sunt apoi în arhipelagul Ma- 
lez 100 de limbi, cari așteaptă traducerea 
bibliei. Tot astfel se găsesc limbi, cari încă 
n’au putut cuprinde adevărurile și frum- 
sețile acestei capodopere a creștinismu
lui in Noua Guinee, în Africa și America 
de sud etc.

Adese-ori traducerea bibliei prezintă 
greutăți de neînvins. Astfel exploratorii și 
misionarii din Africa sunt în neputință de 
a învăța’limba unui trib, care are, pentru 
un singur cuvânt, după accentuare, până 
Ia opt înțelesuri diferite.

Mai răspândită și mai mult tradusă, 
însă, o biblia în America de Nord, unde 
nu e limbă cât de neînsemnată, în care 
Biblia să nu fi fost până acum tradusă.

Cu toate că trăim în Europa, ne vine 
totuși să credem, că guvernanții noștri nu 
numai că n’au cetit biblia, ci fac parte din
tr’un trib, a cărui mentalitate nu numai 
că e străină de învățăturile sfinte, ci e 
vecinie pornită împotriva a tot ce se ri
dică în numele acestor învățături.

M.ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 30 Sept. Bar. Banffy 

a declarat unui ziarist, că se va re
trage în curând de pe arena politicei.

Budapesta, 30 Sept. Poliția de 
aici a dat de urma unui complot 
anarhist

Viena, 30 Sept. In cercurile po
litice se svonește, că Maj. Sa Monar
chal va face cu prilegiul deschiderei 
delegațiunilor mportante declarațiuni 
privitoare la cestiunea balcanică.

Viena, 30 Septemvrie. „Politische 
Correspondenz“ spune că guvernul 
austro-ungar a remis ambasadorilor 
Franței și Spaniei răspunsul său la 
nota franco-spaniolă în chestiunea Ma
rocului, primind toate punctele notei, 
accentuând însă necesitatea, ca Europa 
să lucreze solidar în această chestiune.

București, 30 Sept. Manevrele 
regionale ale diferitelor corpuri de ar
mată cari trebuiau să înceapă Luni 
au fost suspendate până la 21 Sep
temvrie. Această suspendare era ne
cesară din cauza transportărei trupe
lor din Moldova pe marginea Prutu
lui ca măsură de pază contra holerei, 
precum și din cauza epidemiilor ce 
bântue în mai multe județe din Mun! 
tenia.

Diverse.
Câte trenuri vin și pleacă din gă

rile Parisului. Cunoscuta revistă franceză 
»L’Ilustration< a avut ingenioasa idee ca 
cu ocazia rescumpărărei de cătră stat a 
liniilor ferate franceze care formează re
țeaua de apus, să publice o interesantă 
statistică de toate trenurile cari vin și 
pleacă din diferitele gări ale Parisului în- 
tr’un timp de 24 oare. Numărul lor — un 
număr la care nimeni nu s’a gândit, de
sigur — se ridică la 3946.

Iată acum cum sunt repartizate. Nor
dul Franței este servit de compania li
niilor ferate de nord care n’are decât o 
gară cu 991 de trenuri. Răsăritul Franței 
este servit de compania liniilor ferate de 
est, care are două gări: gara de est cu 
374 de trenuri și gara Vincennes cu 204 
trenuri. Sudul Franței este servit de com
paniile P. L. M., care are gara Lyon cu 
212 trenuri și compania Orleans care are 
gara Quai de Orsay cu 249 de trenuri și 
gara Luxenburg cu 164 de trenuri. Apu
sul Franței este servit de compania de 
Vest care are gările St. Lazare cu 1173 
de trenuri, gara Montparnasse cu 269 de 
trenuri și gara Invalizilor cu 310 trenuri. 
Afară de aceasta pe linia de centură cir
culă zilnic alte 240 de trenuri.

Din cele două gări ale B.ucureștului, 
în intervalul de 24 ore, vin și pleacă 59 
de trenuri. După cum se vede dar, dife
rența este colosală. —

Cărți noi.
In institutul de arte grafice nMinervau 

au apărut următoarele cărți frumoase:
Titu Maioreșcu, „Critice*, Volumul 

I, prețul 1.50 cor.
O. Sandu-Aldea, „Pescar de Islanda* 

prețul 1.50 cor.
Ludovic Dauș, „Iluzii* roman 1.50 

coroane.
Ion Bârseanul: „Dor pustiu". C. P5O
N. Dunăreanu. „Răsplată" (nuvele). 

Prețul cor. 1.50.
I. L. Caragiale. „Momente, Schițe, 

Amintiri*. Prețul cor. 2.—.
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări*. Pre

țul cor. P50.
Guy de Maupassant. „O viață* (umi- 

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

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor". 
Prețul cor. 1* —.

Calon Theodorian : „Sângele Solove- 
nilor*. Cor. 1’50.

C. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu
gar luminat*, cărticica l-a. 50 bani.

Al. Cazaban’. „Chipuri și suflete*. 
Cor. 150.

Maria Baudescu. „Extaz* (poezii). 
Prețul cor. 1.50.

M. Sadoveanu. „Dureri înăbușite* 
ediția II. Prețui cor. 2*—.

M. Eminescu-, „Poezii postume*, edi
ție nouă. Cor. 1 50.,

Se pot procura și prin librăria „Ga 
zetei Transilvaniei" în Brașov si a se 
adauge la fiecare porto IO bani.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisc®

Dr. STEME S. CIWU.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

o nsu lt ați u ni
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de la 

facudatea de medicină din Hiena.
Telefon nr. 17065-

(5»

pu%25c8%259bin.de
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P. T.
Am onoarea a aduce la cunoștința On. public că am deschis Etablisementul meu de hăinărie fină pentru bărbați, băieți și copii 

în localul Parter și în etajul I

Un salon de confecțiuni pentru Dame
sin"b cozicâ/uLcerea, ZDor^zruLlvii Imd.vig' Feroyvesy în. 

Brașov, Tîrgul Inului Nr. 26 (lângă Magazinul Schiitz).
Deoarece baza unui serviciu solid o formează prețurile fixe, m’am decis a le introduce în negoțul meu și sper cu aceasta a 

câștiga confiența Onoratului public.
Pâziți«vă de Sn ș e I ă c s u n e !

în prăvălii unde se tocmește se înșală fie-care. Vânzătorul știe înainte, că mușteriul să tocmește, și de aceea cere prețuri îndoite și întreite.. 
Dacă cumpărătorul după multă tocmeală, cumpără în fine marfa cu prețul jumătate, toț nu are siguranța, că a fost într’adevăr 

servit ieftin si solid.
în negoțul meu este eschis 
îmi iau voea a încunostiinta 
Sper că Etablisementul meu

Cu toată stima

xxxxxxx*^

B. GOLDSTEIN./ 
Confection ira de corsete specialitate 

BRAȘOV, Strada Vămei Nr. 21.
[296,12—12.)

ori-ce șantaj.
On. Dame, că se află un bogat asortiment de costume gata, haiaturi, mânecuțe și bluse. 
V6 va conveni, Vă rog a mă onora cu încredere și cercetare numeroasă.

110 80
92 70 

. 82 40 
. 92 80 
. 93.50
185 60

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Septemvrie n. 1908

Renta ung. de aur 4%. . . .
Renta de corone ung. 4°/0 • .
Impi. că; . fer. ung. în aur 3'-/.2°/Q 
Impt. căii. fer. ung. în argint 4°/0 
Bonuri rurale croate-slavone . .
Inipr. ung. cu premii ....
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . ! 44 40 
Renta de hârtie austr. 42/t0 ... 96 —
Renta de argint austr. 42/(0 ... 95 60
Renta de aur austr. 4c/0 . . . .115 50
Renta de corâne austr. 4% . . . 96 10
Bonuri rurale ungare 3'///o . . . 86.60
Los ir! din 1860 ..... 151 75
Acții de-ale Băncei ung de credit 1764 — 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 749 50 
Acții de-ale Băncei austro-ung. . 644 50 
Napoleondori.................................. 19.10
Mărci imperiale germane , . . 117 40
London vista............................. 239 35
Paris vista..........................................  95 35
Note italiene. ................................. 95 35

Cursul pistei Brașov 
Din 30 Septemvre n. 1908 

Bancnote rom. Oump 
Argint român „ 
Lire turcesc! „ 
So/is. fonc.Albine 5*/< 
ifut.ie Uusesci „ 
Napoleondori. „ 
Galbeni „
Mărci ger nane .

>. 18.94 Vând; 19.—
18.t-0 „ 18.90
21 49 „ 21.60

'» 100.- 1CL-
251 2.53

19.— „ 19.12
11.20 „ 11.40

117.— . 117.4

La spălat merg ca la joc, 
Și nu ostenesc de loc.
Dela Scl»Jelit am supun, 
Și puterea nu-mi pun.

j

este cea mai scum
pă binefacere pen
tru Dame, se poate 
conserva și cultiva 
folosind

Corset

ZF'î.s-ceur® posesor a- \xxxei 

w Trăsuri-motor a tai PUCHJ 
economisește multi ttani și «aal nnilt iiăcaz

Bicicle motor:
Si guranț-ă mare :

HP. (35Kg.) 2>A, 2%, 3’/2, 4, 5 &6HP.
Automobile:

construcție simplă. Executare solidă:
8/ 9/ 14/ 20/ ȚȚP
/9* /IO' /16’ /25 ‘

Beuzin. Ulein. Părți constitutive 
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER, strâdâ"011039.

care este co
mod și modern.

se capătă după 
măsură sau gata 

numai în
MAGAZINUL

Puterea de curățire minunată și intensivă 
a săpunului

Plecarea $1 sosirea trenurilor fle stat reg. oog. în Brasov.
Valabil din 1 Maiu st. n. și până în 1 Oct. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov ia Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'46 min. dimin, 
II. Tr. accel. (peste C-lușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
UI. Trenul de pers, la ora 7'30 miu. sera. 
IV. Tr. accel. p. Atad la orele 10'26 m. sera-

Dela Brașov la Bucurase!:
Trenul de persons la ora 3'20
Trenul mixt la orele 12'00 to. 
Trenul accel. la ora 2T9 min.

(ce vine pe la Clușiu).
Tren mixt la oreie 7'47 săra.*

♦) (care circulă numai la PredeaD.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk 
și Ciuc-Gbimes:

m. dim- 
p. m.
p. m.

IL 
ILL 
IV.

Sosirea trenurilor în Brașov:
De!a Budapesta la Brașov :

L Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
Trenul de persons la ora 7T2 dim.
Tr. accel. peste Clușiu la 6.2’09 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 8'50 miu. sera.

D8>a Bucuresci la Brașov:
Tren, de pere, la ora 7’28 miu. diurn, 

(nufuai delii Predeal);
Treuul accel. la ora 2.18 roin. p. m. 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., ia ora 4 65 m. p. m. 
Treuul mixt, la ora 9'18 miu. s4ra.

I.

n.

»Rofflana«
aste titlul broșurei, care a apărut în 
editura tipografiei A. Mureșianu, cu 
dascrierea și asplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romanau dans de colonă în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 
cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefață14,) de Tunarul din Dumbrău, 
Popa. — Tipografia Aurel Mureșianu, 
Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, 
hârtie lină și tipar elegant, cu adau
sul unei cole de note (musica „Roma- | 
nei“ cu esplicărl) și oostă numai 2 
cor. 50 bani (plus 5 bani porto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pote procura de 
la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Cerb a lui Schicht 
vine dela modul de fabricație deosebită și 
alegerea cu grije a celor mai bune materii 
brute 1

Săpunul Cerb a lui Schicht 
cruță manile și rufăria! Cruță osteneala, 
iiăcazu și sănătatea! Este economie în bani, 
timp și lucru. Pentru curățenie garanție de 

30,000 coroane

Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.* 
Trenul 
Trenul

(are legătură eu Ciuc-Szereda).
Tren de pers, la reia 7’00 m. s6ra.*

(* au legătură numai la Szepszi-SzL-G^ orgy).
06la Brașov la Zeinasci (gara Bartoionioiii) 

I. Trenul mixt la ora 8'40 min a. in. 
îl. Trenul mixt la ora 4 16 miu. p. m.

III. Tren mixt la or a 9 46 sera.

mixt la ora 8'41 min. a. in/ 
de per. la ora 3’05 ni. p. m.

III.
IV.
Dela Bersczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 

la Brașov:
I. Trenul de persâne le ora 8.16 m. dim.*

(are legătura cu Ciuc-Soreda)
II. Trenul de pers, la ora 159 m. p. m.*

IU. Trenul mixt, la dra 6'33 m. sâra. *)
IV. Tren mixt, la orele 10'08 m. sera.

(* au legătură cu Ciuc-Oyimss).
Dela Zeni63cî la Brașov (gar. Sartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7'12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1'39 miu. p, m. 

111. Tren mixt la oro. 7'07 6iira.

«xxxxmxxxxxxxkx>

(iaserțsusi și reel.)
eusii a sa aiiresa ftubsorisstță 

adffeîăcti&tratsuwă. in cașul yiw- 
ținui anuneiu raai mult 

sa adîată so faca soâdfiment, 
cai7, a crsace om oât publicarea- 
s® ’face ana: die mulie-arî.

Admi istr, «Gazetei Trans.u
Notă. Începând cu I Iunie întră în circulațiune trenul direct Arad-Budapesta șj trenul accelerat 

de dimineață Brașov-Budapesta.

Ijpo.îuifia A. Mureșianu. Brașov.


