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Politică responzabilă
și fapte neresponzabile.

Am fost accentuat zilele acestea 
cât de peste' mână' trebue să-i vină 
ministrului de externe al monarhiei 
noastre, baronului Aehrenthal, con
flictul acut între Cehii și Germanii 
Boemiei, cari sunt purtătorii ideii sla
vismului și germanismului în Austria, 
în niște momente când a inaugurat o 
acțiune hotărâtă în politica orientală 
răzimându-se pe sprijinul Germaniei. 
Excesele ce s’au petrecut în Praga 
Dumineca trecută au făcut să se re
simtă și mai mult contrastul între si- 
tuațiunea creată printr’o dușmănie 
pronunțată între Slavi și Germani în 
Austria și între politica exterioară ce 
o face azi monarhia.

Demonstrațiunile de stradă din 
Praga au avut un caracter nu numai 
contrar atitudinei ce au observat-o în 
timpul din nrmă deputății germani din 
Boemia, ci au fost niște demonstra- 
țiuni și excese îndreptate în genere 
contra germanismului, precum și în 
genere contra politicei, care se razimă 
pe sprijinul Germanilor. Așa cel pu
țin interpretează organul ministe
rului de externe „Fremdenblatt", 
demonstrațiunile de stradă antiger- 
rnaua din Praga mai adăugând, că 
ele au avut un caracter ostil și față 
cu politica exterioară a monarchieL 
Mulțimea excendentă care a atacat 
pe studenții germani concentrați la 
așa numitnl „Studentenbummel“ și 
au spart ferestrile dela casa națională 
și dela alte clădiri germane, s’au în
dreptat și în contra palatului baronu
lui Aehrenthal unde mulțimea a de
monstrat strigând și protestând în 
contra anexiunei. S’a mai întâmplat 
că demonstranții au huiduit și vre-o 
două redacțiuni ale foilor cehice cari 
observă o atitudine inai moderată. 
Manifestațiile lor au avut un caracter 
radical slavic. Totodată excesele au 
dat prilegiu Germanilor de a striga că 
sunt amenințați și lipsiți de scutul

trebuincios, ceea ce natural nu poate | 
să facă decât cea mai rea impresiune 
asupra aliaților din imperiul german.

Astfel de excese — esclamă 
„Fremdenblatt“ — sunt de condam
nat și în împrejurări normale, „în 
timpul de față însă nu pot fi nicide
cum tolerate". Precum se pare — 
adauge numita foaie — „se face în
cercarea de a împinge politica cehică 
prin presiunea exceselor de stradă 
într’o direcțiune care se contrariază 
direct cu scopurile statului și cu sco
purile politice ale monarchiei". După 
ce aduce ca exemplu pentru această 
nizuință sărbătorirea demonstrativă a 
oaspeților francezi, ce s’a întâmplat 
nu de mult, și călătoria cea mai nouă 
a lui Klofac la Belgrad, organul mi
nisterului de externe zice, „că astăzi 
trebue să se hotărască elementele se
rioase dintre Cehi dacă vor să se 
pună în calea politicei exterioare a 
statului și voiesc să devină o pie- 
decă pentru executarea unor sco
puri vitale de stat, ori nu? Re- 
pețirea unor excese ca cele de 
Duminecă ar provoca puterea statului 
făcându-1 să ia măsuri, ce pot fi du
reros resimțite de Cehii din Praga." 
De aceea, zice, trebue să se facă se- 
parațiune între politica responzabilă 
și și între faptele neresponzabile ale 
excedențelor, căci la din contră ar 
trebui să înceapă apărarea statului, 
când apoi nu se vor mai putea face 
asnmeni deosebiri.

Dacă direcția extremă ce s’a ma
nifestat acum în Praga ar câștiga tot 
mai mult teren și n’ar putea să fie 
curând stăvilită de cătră elementele 
moderate cehe, ușor s’ar produce o 
criză, care ar putea să devie fatală 
politicei exterioare nu mai puțin ca 
celei interioare-a monarhiei. De aceea în 
tot cazul criza și conflictul din Boemia 
îngreunează foarte mult situațiunea 
nu numai a ministrului de externe 
ci a guvernelor întregei monarchii 
dualiste.

Grisa în cabinetul austriac. Primmi- 
nistrul austriac bar. Beck a raportat alal- 
tăeri Maj. Sale Monarchului despre situa
țiunea creată în urma dimisionărei miniș
trilor cehi Prasek și Fiedler. Se crede că 
hotărârea Măj. Sale va urma în decursul 
acestei săptămâni, după ce ministrul Beck 
va conferi din nou cu bărbații de încre
dere cehi și germani.

Mișcarea de boicotare a mărfurilor 
austriece scade. Știrile sosite la direcțiu
nea companiei de navigațiune «Lloyd* din 
Constantinopole și Smirna spun, că miș
carea de boicotaj a mărfurilor austriaco 
scade. Mărfurile se descarcă acuma, deși 
cu oare-care greutate.

Un acord turco-bulgar. Luni au sosit 
în Sofia Feik și Fechtibey, membri ai co
mitetului central tânăr turc, spre a dis
cuta cestiunile pendente cu un comitet 
compus din membrii ai tuturor partidelor 
politice sub președința d-lui Naciovici, în 
vederea unui acord turco-bulgar. Cercu
rile competente din Sofia primesc cu sim
patie aceste încercări și se speră că se va 
ajunge la un rezultat favorabil, care să 
permită un acord pacific turco-bulgar.

Din delegațiuni.
Comisiunea financiară a delegațiunei 

ungare a votat în ședința sa de Luni cre
ditul necesar pentru provinciile ocupate. 
Ministrul Burian a pronunțat cu această 
ocaziune un discurs primit cu vii aplauze, 
în care a zis următoarele :

Autonomia complectă, care va fi in
trodusă în Bosnia, are în vedere cele trei 
elemente de căpetenie locuind provincia și 
cari trebue să aibă o reprezentațiune spre 
a se putea asigura o propășire liberă a 
țărei precum și pacea confesională. Fie
care din cele trei confesiuni va alege un 
anumit număr de deputați dar nimeni nu 
este obligat să declare confesiunea sa. In 
afară de dietă, se vor introduce conzilii 
județene.

Ministrul speră că dieta și reprezen- 
tațiunea județelor își vor putea începe ac
tivitatea primăvara viitoare. Guvernul va 
pregăti cu cea mai mare urgență și cu 
cea mai mare îngrijire legile de supus 
dietei. Printre acestea va fi un supliment 
la codul penal având de scop să asigure 
libertatea personală, inviolabilitatea traiu
lui domestic, secretul corespondenței. De

asemenea detențiunea, expulsiunea și con
fiscarea averei vor fi interzise de o lege, 
care va prevedea însă și câteva escep- 
țiuni.

Competing tribunalelor militare exi
stente până acum pentru diferite delicte 
va fi desființată. Organizarea dietei și le
gea electorală vor fi aduse la îndeplinire 
cu mare urgență. Ministrul speră că po- 
pulațiunea, care a dovedit până acum în 
reprezentațjunile rurale și comunale atâta 
conștiință pentru interesele lor, vor face 
uz de noile drepturi acordate cu conștiin
ță. Guvernul salfgardând autoritatea sa, 
va face tot posibilul spre a asigura o des- 
voltare sănătoasă a țărei și va înlesni die
tei ocaziunea de a lucra spre fericirea ță
rei. Monarhia austro-ungară a dovedit în 
ultimii 20 de ani o bună administrațiune și 
speră că va obține rezultate și mai bune 
cu introducerea nouilor institiițiuni.

Majoritatea oratorilor au relevat că 
schimbarea stărei de lucruri în Bosnia și 
Herțegovina a fost primită favorabil de 
opiniunea publică din Ungaria și au ex
primat speranța că politica urmărită până 
acum în aceste provincii, și care a corăs- 
puns exclusiv numai intereselor austriace, 
va fi pe viitor o politică care să corăs- 
pundă și intereselor ungare.

*
Comisiunea armatei a delegațiunei 

austriace a început Luni discuțiunea bud
getului ordinar al răsboiului. Ministrul răs- 
boiului Schiinaich, a făcut un lung expo- 
seu spre a esplica cum desvoltarea arma
tei va cere pe viitor sume mai mari de 
bani de cât până acum. Armamentul tutu
ror trupelor va trebui modernizat, educa- 
țiunea trupelor va trebui să fie cu atât 
mai mult îngrijită, cu cât durata serviciu
lui militar va trebui redusă. Aceasta va 
necesita și o însemnată sporire a efecti
velor. Ministrul accentuiază necesitatea 
întărirei forțificațiunilor de la graniță și 
relevă necesitatea desvoltărei flotei, pre
cum și necesitatea de a se îmbunătăți 
condițiunea materială a ofițerilor, avansa
rea lor, precum și necesitatea de a se îm
bunătăți condițiunile de traiu și legea pen
siilor subofițerilor.

Demonstrări antigermane în Praga.
De când s’a amânat dieta boemă, 

încordarea cea mare dintre deputății 
Cehi și Germani s’a transplantat] în 
publicul capitalei. Cele dintâi demonstra- 
țiuni și excese s’au întâmplat în sânul stu-

FOILETONUL «GAZ. TRANS.* iubit mai mult. Mai târziu, lumea mi i-a 
luat; dar știam bine că nu erau pierduți: 
Când suferiau, îi regăsiam....

— Atunci ■— zise Dumnezeu încet — 
tu ai fost pe pământ deplin fericită ? Iar 
în noua ființă care te așteaptă, nu găsești 
nimica care să-ți pară, mai pre sus de 
toate, de invidiat?

— Ea-și împreună manile, și strigă 
cu ardoare :

— Oh, ba da, Doamne 1 Ba da ! Tu 
știi: aceia pe care mi-ai luat’o, pe ea ași 
vrea s’o văd iarăși! Fă-mă s’o văd, Doamne! 
Se zice că tu dai pe copii mamelor lor! 
Adu-ți aminte de ceea-ce a făcut Fiul tău, 
când întâlni pe sărmana văduvă al cărei 
copil murisb: «Nu plânge* — i-a zis ; și 
dădu pe copil mamei sale.... Ah! de-ași 
vedea-o iarăși, sglobie, voiasă, când așa 
mititică cum e ea ar mai fi încă a mea, 
și apoi ași merge să sufer unde ai voi !

Atunci, foarte blând : «Privește*, — 
îi zise Dumnezeu.

Și pe întinsul negru al cerului o 
bortă de lumină se ivi, ca o bură de aur, 
în care, din ce în ce se deslușiau forme...

Se vedeau acolo arbori, câmpii, li
vezi cu ierburi înalte însmălțate cu flori ; 
iar în câmpiile acestea în plină verdeață, 
niște copii se jucau, culegând vinețele, mac 
roșu, mărgăritărele.

Și iată că pe cărarea strâmtă, stră-

juită de ierburi înalte, o micuță venea, 
drăgălașe, bătând stăruitoare din picioru
șele ei plăpânde: era trandafirie și’ zâm
bitoare cu niște ochi negri și cu părul 
d’auriu, strălucitor; brațele ei rotunde 
ieșiau, goale de tot, de sub hăinuța albă; 
măcar că avea cel puțin patru ani, ea 
mergea, se clătina, ca aceia cari își fac cei 
dintâi pași, prinzând cu cele două mânuțe 
lungile ierburi, cari îi slujeau de sprijin... 
Iar ceilalți copii,oprindu-se ca s’o privească, 
băteau din mâni, uimiți...

Dar arătarea se stinse.
Oh !, — strigă biata mamă, — e ea, 

da! așa a deprins ea să umble! Doamne! 
Par’ c’ar fi fost ieri... Nu începu să um
ble decât la cinci ani; căci o boală gro
zavă o săcătuia. Vai! cât era de plăpândă! 
Sărmanul ei trupșor nu mai avea nimica 
omenesc; cum striga ea ziua, noaptea! 
Trebuia s’o plimb fără răgaz : în cele din 
urmă se domolea puțin și adormia în bra
țe-mi... Dar atunci, o Dumnezeule! așa de 
mult sămăna cu un mic cadavru, încât 
aveam cruzimea să o deștept, ca să m’a- 
sigur că mai trăiește. Și totuși trăi : un 
om mi-o scăpă; unul din oamenii aceia 
cărora tu le dai o scânteie din atot știința 
ta, și cari o răspândesc în binefaceri asu
pra ’ omenirei suferinde, o vază, înțelese 

: răul care o săcătuia și de aceiași dată îi 
găsi leacul. Ea trăi apoi, se făcfi mare ; 
dar multă vreme rămase, nehotărâtă, în-

tre viață și moarte De câte-ori, în acești 
douăzeci de ani, n’am trebuit s’o disput 
cu boala, câtă veghe la căpătâiul ei ! câtă 
groază!

— Și câtă răbdare, biată mamă! — 
întrerupse Dumnezeu. Căci boala nu atin
gea numai trupul: sufletul rămânea ca 
adormit, trebuia să-1 deștepți... Asta nu-i 
totul; spune adevărul: caracterul copilei 
nu se resimțea de fel de marea ta îngă
duință.

Ea își lăsă capul, ca prinsă în gre
șeală :

— Sărmana mititică 1 — zise ea cu 
iubire; nu-i ceream decât un singur lu
cru : să caute să trăiască bine 1 De rest 
am scutit-o....

— Apoi ? — zise Dumnezeu Tatăl.
— Apoi ? Doamne 1 mă învinovățesc 

că 'nu m’am mai gândit decât să-i plac: 
era așa de dulce! — Dar, într’o zi, am 
greșit...

Ea începu a plânge.
— într’o zi, mi-a fost cerută în oă- 

sătorie; și așa de plăpândă, și mică, și 
fragedă cum era. am zis da... O Dumne
zeule ! era barbar cu toți cei douăzeci de 
ani ai ei, nu-i așa ? Ea nu era făcută pen
tru încercarea aceasta; trebuia s’o cruț...

— Ea o dorea aceasta — zise blând 
Dumnezeu Tatăl.
ț . • L • 1 .. • t

Cele trei judecăți ale lui
Dumnezeu Tatăl.

de Albert Bratel.

(povestire)

III.
Al treilea suflet se apropie.
— Ești vinovat — îi zise Dumnezeu 

— de a fi căutat în orice lucru propria-ți 
mulțumire?

Cu fața în pământ, el răspunde :
— Vai! da, Doamne 1 căci am căutat 

întotdeauna, și mai pre sus de toate, sin
gura fericire a copiilor mei ; iar fericirea 
ior, nu era oare a mea? Pentru ei, pentru 
a le face o bucurie, ași fi aprins, o Dum
nezeule I întreg pământul!

— Iți răsplăteau așa dară — zise 
Dumnezeu Tatăl — îndeajuns ? N'ai cunoscut 
într’adevăr printr’ânșii decât bucurii ? Dela 
leagăn chiar nu te-au costat destulă obo
seală? Mai târziu, n’au uitat tot ce-ți da
torau '? N’au fost de fel ingrați, ca fiii oa
menilor ?

— Nu-mi amintesc — reluă el do
mol. Știu atât că atunci când erau mici, 
când mi-au dat mai mult de grijă, i-am
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ențimei din Fraga. Duminecă, în 18 Oc

tomvrie, a fost concentrarea studenților 
germani cu ocasiunea deschiderei univer
sității, numită în limbagiul studențesc 
«Eroffnungsbummek. înainte de amiazi 
s’au adunat toate reuniunile studențești 
cu colori (Burschenschaft) în aula univer
sității germane (Carolina) și în «Casa ger - 
mană« de pe Graben. Ei au fost întâmpi
nați de o mulțime mare cu strigătele 
«Hamba !« Jos cu Germanii! Demonstranții 
Cehi s’au încăierat cu studenții germani, 
cu toate că poliția luase măsuri pentru a 
pune stavilă exceselor. In învălmășeală 
mai mulți studenți germani au fost vul
nerați de lovituri de bâte. Asemenea au 
pățit’o și mai mulți dintre demonstranți. 
Poliția întrevenind cu mai mare energie 
s’a mai liniștit furia dintre atacați și ata
catori și studenții germani au putut să 
se adune înaintea «Casei germanes, unde 
cu capul descoperit au cântat «Wacht am 
Rhein«. Cântarea aceasta a înfuriat și mai 
mult pe demonstranții cehi, cari au năvălit 
acum asupra »Casei germanes, dar au fost 
reținuți de poliție- Pe la oarele 1 demon
stranții mergând înaintea casei unde se 
află sala de cetire a studenților germani, 
au bombardat cu pietrii ferestrile edifi
ciului. Sosind un pluton de sergenți călări, 
mulțimea fu împrăștiată. Pe același timp 
a fost atacat și edificiul teatrului nou ger
man, unde au fost sparte aproape o sută 
de geamuri. Excesele s’au continuat și în 
alte strade înaintea edificiilor publice ger
mane. Demonstranții strigau cătră trecă
torii germani : «Vorbiți celiește căci nu 
sunteți în Reisenberg!< Reprezentația ce 
s’a dat Duminecă sara în noul teatru ger
man s’a putut ținea numai sub scut mi
litar, căci poliția a declarat că n’are destui 
sergenți pentru pază suficientă, de aceea 
a fost concentrată înaintea teatrului o ju
mătate companie de infanterie și un plu
ton de jandarmi, iar rampa muzeului a 
fost ocupată de un regiment întreg de in
fanterie. Când i-au văzut mulțimea cu 
chiverele pe cap au început să strige : «Vin 
Prusii!« S’au făcut în total 70 de arestări.

Seara, când miliția a fost adusă să 
curețe piața Wenzel de mulțimea adunată 
acolo, a fost atacată de demonstranți, cari 
au aruncat pietrii asupra ei, comandantul 
fiind atins de câteva din ele. — Nu
mai foarte cu greu a putut fi evacuată 
piața.; G0 dintre demonstranți au fost pre- 
dați tribunalului penal. Se zice că direcția 
poliției a tras pe 48 de polițiști în' cerce
tare disciplinară fiindcă n’au procedat cu 
energia cuvenită contra demonstranților, 
dar, pe cum se vede din comunicatul po
liției, aceste cercetări s’au făcut mai mult 
ca să dovedească contrarul, că adecă ser
genții polițienești și-au făcut pe deplin da
toria, dar au fost prea puțini la număr. 
Aceasta o dovedește și faptul, că 76 de 
demonstranți au fost arestați de poliție. 
Studențimea germană a trimisdeputațiuni 
la rectorii universităților și la directorul 
poliției spre a cere scut în contra exce
selor.

Conziliul orașului Praga a luat o de
riziune, prin care protestează contra ținerii 
de concentrări de studenți pe stradă (Stu- 
dentenbummel) ce nu sunt permise nici 
•măcar în Viena și în alte orașe, unde ma
joritatea populațiunei e germană. In fine 
condamnă faptele prin cari s’a violat a- 
verea străină și pretinde ca să nu se mai 
ia măsuri de siguranță, cari contribue nu
mai a mări iritațiunea poporațiunii. Pen
tru susținerea ordinei e de ajuns poliția 

— Dar, eu trebuia s’o luminez, să 
i mă opun 1 — reluă ea, frângându-și mâ-. 
■nile ; căci ea pentru asta e moartă! Moartă*! 
■mititica mea, pe care am păzit’o atâta, pe ; 
care o mâneam cu ochii de dragă!

Și plângea amarnic.
— Crezi tu — îi zise Părintele oa- 1 

menilor — că dacă i s’ar fi lăsat alegere,1 
n’ar fi năzuit și atunci spre ursita ei ?... I 
Privește; și adu-ți aminte cât era de fe-1 
rirită!

Cerul se lumină iarăși; și pe întin-1 
sul luminos, siluete noi apărură.

O biserică: în sunetul orgei, în adu-I 
narea strălucită, un convoi apăru, cu mi- ; 
reasa în frunte. Ea ,e subțirică și așa de î 
puțină. Viața îi apare cu totul frumoasă:! 
zâmbește supt voalul ei...

Iar mama murmură cu durere:
— Cum am știut’o eu lăsa? Unde-i ! 

acuma? Cum voi mai vedea-o?
— Privește — zise Dumnezeu. Și pri- . 

veliștea se schimbă iarăși : în fundul unei j 
odăi, un pat mare ; iar pe patul acesta, o : 
formă omenească. Trupșorul apare nedes
lușit supt giulgiu. Un lin profil de medalie 
se lămurește, în paloare de ceară, din 
albul pernei, peste care zorește în unde ; 
închise părul cel lung. Unul din brațele , 
ei mici stă întins peste învelitoare : de 1 a 
încheetura mânii, greoaia brățară de aur, 
odinioară prea mică, acuma prea maro,1

pedestră și călăreață și e cu totul de pri
sos a cere și intervenția miliției.

Excesele din Praga, scrie «Neue Fr 
Presse«, fac ca criza în care se află poli
tica austriacă de prezent să devină și mai 
grea. Ministrul-președinte sub impresia îm
prejurărilor din Boemia a plecat la Buda
pesta, unde se află încă împăratul.

Fortificațiile dela Gernaroda. Ziarul 
„Lupta Economicele, apărut Sâmbătă seara, 
publică următoarea informație de foarte 
mare importanță:

»Imediat după isbucnirea conflictului 
Româno-bulgar în anul 1900, guvernul ro
mân a luat grabnice măsuri pentru întă
rirea podului peste Dunăre dela Fetești 
Cernavodă. Lucrările esecutate atunci în 
pripă au avut, însă, numai un caracter 
trecător, iar guvernele viitoare, după avi
zul stat-majorului general al armatei, au 
dispus ridicarea de fortificațiuni serioase 
și permanente, care să pună podul la a- 
dăpostul unui atac eventual din partea 
Bulgarilor. Aceste lucrări au fost lucrate 
cu stăruință, mai ales în ultimele vremuri, 
când, deodată, în urma evenimentelor din 
Bulgaria, aflăm că ministerul de răsboiu a 
dat ordin ca lucrările să ; fie suspendate.

De ce? Oare motivele cari au deter
minat statul major să le construiască au 
dispărut? S’au este adevărat svonul, ce 
circulă în unele cercuri, cum că a inter
venit o mijlocire între Austro-Ungaria, 
România și Bulgaria pentru ca regatul ro
mân să obțină o rectificare de graniță în 
Dobrogea așa încât ori-ce surprindere din 
partea Bulgarilor să fie exclusă?

Făcând cercetări în cercurile cele 
mai autorizate am căpătat — scrie »Con
serva — convingerea, că știrea confrate
lui nostru este absolut esactă, că, în ade
văr s’au dat ordine, ca lucrarea fortifica
țiilor dela Cernavoda să fie suspendată. 
Cerem guvernului să ne dea lămuriri re
pezi și france, dacă este adevărat, că s’a 
încetat lucrul la fortificațiile dela Cerna
voda și dacă este adevărat, pentru care 
motiv s’a luat această măsură? Căpătat-a 
guvernul asigurarea cumcă nici un pericol 
nu ne mai amenință din partea Bulgariei? 
Căpătat-a guvernul asigurarea, cuincă ni-se 
va acorda o rectificare de graniță în Do
brogea și că fortificațiile Silistrei vor fi 
dărâmate? S’au nis’a impus și această umi
lință primejdioasă de a dezarma cu totul 
Dobrogea pentru îndeplinirea unor planuri 
politice străine de interesele noastre? Ce
rem lămurire categorice.

Meetinpri de protestare în Macedonia.
Comitetul otoman de «Unire și pro

grese a luat în Sâmbăta trecută inițiativa 
de a convoca populațiunea Salonicului la 
un mare meeting de protestare, care a 
avut loc pe câmpia «zeului Marte«. Ora
torii înscriși au lost: Rahmi bey, care a 
vorbit în turcește; Doctor Rizos în gre
cește; Dobreff în bulgărește; Gh. Gionga 
în românește; Nicovitch în sârbește; Med- 
hat bey albanezește; J. Cozeș|în evreo- 
spaniolește și la urmă de tot a vorbit in
spectorul școalelor române din Salonic N 
Bațaria în limba franceză.

Toate discursurile aveau aproape a- 
celași conținut. Din toate discursurile re
ieșea că populația Salonicului protestează 
în contra anexărei Bosniei și Herțegovinei 

cade peste mâna slăbită... S’au aruncat flori 
cu amândouă manile ; crinii, trandafirii albi 
acoper patul..

xMama le vede toate îndurerată ; la
crimi curg pe obrajii ei obosiți.

— Da, — suspina ea — chiar așa 
era când i-am dat cel din urmă sărut, Nu 
puteam să cred că-i moartă 1 Dar ochii ei 
rămaseră deschiși...

— Privește ! — reluă iarăși glasul 
divin.

Domol, mica moartăși-aridicat pleoa
pele; marii ei ochi negri se întorc spre 
aceia care a iubit’o mai mult decât viața 
sa ; ea îî întinde mânile...

— Du-te! — zise Dumnezeu Tatăl 
— copila ta te chiamă. I)u-te, eu ți-o în
credințez iarăși, sărmană mamă ! intră în 
Raiu : singură te-ai știut da cu totul ; sin
gură te-ai învrednicit de fericirea veșnică.

El zise; și în vreme ce mama se ri
dică, tremurândă, zăpăcită de fericire, o 
armonie de nespus se răspândește în 
văzduh.

— Ge-i asta? — strigă ea, răpită.
Iar Dumnezeu Tatăl, zâmbind :
— Asta sunt — zise ei — rugăciu

nile sufletelor simple, cari urcă pană ari...
Trad, do C. Cioflec. 

de cătră Austria și ridicarea Bulgariei la 
rangul de regat.

Impresia cea mai frumoasă a produ- 
s’o discursul ținut în limba franceză, de 
cătră d-1 N. Bațaria. D-sa a fost întrerupt 
de aplausele furtunoase ale mulțimei a- 
proape după pronunțarea fie-cărui cuvânt. 
La sfârșitul discursului d-1 N. Bațaria în 
strigătele mulțimei de «trăiască Bațaria 
beye, toți oratorii l’au felicitat. Turcii nu 
mai puteau de bucurie.

*

La 27 Sept. v. c., din inițiativa co
mitetului «Unire și progrese s’a ținut |a 
Bitolia nn mare meeting de protestare, la 
care a luat parte o mulțime de peste 6000 
de persoane, de toate naționalitățile, pen
tru a protesta în contra anexărei Rume- 
liei la Bulgaria, în contra independenței 
Bulgariei, și în contra anexării provinciilor 
Bosnia și Herțegovina la împărăția Austro- 
Ungară. Meetingui s’a ținut pe câmpia 
Libertății din fața cazarmelor, în m'jlocul 
căreia era arborat un mare steag turcesc, 
lângă care se construise o tribună pentru 
oratori. La ceasurile 9 a. 1. t s’a început 
seria discursurilor, cari s’au ținut rând pe 
rând în limbile: turcă, albaneză, greacă, 
bulgară, sârbă, română și spaniolă. Conți
nutul discursurilor a fost unul și același, 
și a fost dictat de comitetul central din 
Salonic. In dialectul macedo-român a ți
nut d-1 Dr. Mișca un discurs care prin fap
tul că s’a ținut în dialect și a fost înțeles 
de mai toată lumea creștină, a produs o 
foarte bună impresie și a fost în multe 
locuri întrerupt de aplauze și de vii apro
bări.

ȘTIRILE ZILEI.
— 8 Octomvrie v.

Deschidere de școli românești în Ma* 
cedonia. «Românul dela Pind« află din 
sursă demnă de încredere, că chiar în cur
sul acestui au guvernul român a luat ho
tărârea, ca în locul gimnaziului român din 
Beral (Macedonia), desființat pentru eco
nomii, să înființeze o școală comercială 
inferioară. De asemenea tot în cursul a- 
cestui an se voi’ deschide mai multe școli 
primare în Albania.

Din Băiaset se comunică, că școala 
română, care în anul trecut din cauza 
antarților Bumără un număr mai restrâns 
de elevi, în anul acesta și-a inaugurat în
ceputul sub auspicii cu totul satisfăcătoare.

I Numărul elevilor înscriși a crescut în așa 
I chip, încât institutorul grec, pentru a nu 

i-se închide școala, se vede nevoit să um
ble din casă în casă și să amenințe pe 
părinți, că dacă nu-și vor trimite din nou 
copii la școala greacă o să fie nimiciți de 
antarți.

Viriliști români în comitatul Bistrița' 
Năsăud sunt: Dr. Dem. Ciuta cu 2553 co
roane, Dr. Vasile Pahone cu 1281 cor., 
Virgil Șotropa cu 1258 cor., Dr. Ioan Ma- 
laiu cu 878 cor., Qr. Gh. Linul cu 736 cor., 
Iulian Marțian cu 642 cor. Dr. Victor Oni- 
șor cu 626 cor., Dr. Nicolae Hăngănuț cu 
605 cor., Dr. Dionisiu Login cu 542 cor., 
Dr. Gavril Tripon cu 539 cor., Gavril Vâr- 
tic cu 510 cor., Dr. Simion Pop cu 486 
cor., Dr. Octavian Utalia cu 473 cor., Con
stantin Flămând cu 444 cor., Alexanru Franc 
cu 432 cor., Dr. Leon Scridon cu 422 cor., 
Dr. Alexandru German cu 408 cor, su- 
plenți: Dr. Iulian Pop cu 397 cor., Mihail 
Făgărășan cu 385 cor., Samuil Poruțiu cu 
383 cor., Ieronim Slavoacă cu 380 cor.

In atențiunea giotașilcr. Magistratul 
orașului aduce și pe această cale la cu
noștința glotașilor, că în zilele de 23, 24 
și 26 1. c. n la oarele 9 a. m. se vor ținea 
adunări de controla în casarma honvezilor 
din Brasov.

Meetingui din Brăila. Duminecă s’a 
ținut ia Brăila un mare meeting popular 
în sala «Paradis®, organizat de Liga cul
turală, in care s’a discutat asupra atitudi- 
nei ce trebue s-o aibă România față de 
evenimentele din Balcani. A prezidat d. G. 
Eremia. Au vorbit d-nii Leonte Moldoveanu, 
Eliad, advocat, Demetrescu-Brăila, Jecu, 
Liviu Macedonescu, la urmă d. Alexiu a 
dat citire moțiunei care a fost primită cu 
aclamațiuni. lată textui acestei moțiuni:

«Românii Brăileni, întruniți în adu
nare la 5 Octomvrie 1908, exprimă cre
dința lor, că numai prin desvoltarea cul
ture! comună tuturor Românilor putem a- 
tinge și îndeplini misiunea impusă nouă 
de istorie do a fi paznicii gurilor Dunărei: 
că prin urmare România liberă nu poate 
fi înfeudată unei poiitici streine, care ar 
lucra la distrugerea elementului românesc; 
ca în sfârșit pe cursul inferior al Dunărei, 

| dela Porțile de Fier până la Marea-Neagră, 
interesele cele mai mari fiind ale Româ

niei. și aceste interese sunt, de însemnă
tate nemăsurată pentru statul român — 
acesta trebue să aibă preponderant^ pen
tru asigurarea navigațiunei libere; iar la 
gurile Dunărei, pe teritorul curat româ
nesc, autoritatea României nu poate fi 
știrbită cu nici un preț, ci din potrivă 
trebue mărită pentru a fi pusă în armo
nie cu atributele unui stat neatârnat.«

Societatea de lectura «Inocenți» Micii 
Glain® a teologilor din Blaj, s’a constituit 
pe anul 1908/9, în feliul următor: Preșe
dinte: luliu Maior t.eol. an. IV, vicepreșe
dinte: Octavian Bugner t. an. III, secretar: 
Onoriu Savu t. an. IV, cassar: Nicolae 
Crăciun t. an. III, controlor: Longin Cor- 
cheș t. an. II, arhivar: Octavian Mihălțan 
t. an. UI, bibliotecar: Victor Neamț t. an 
II, notar: Niculae Vesean t. an. I, vicobi- 
bliotecar: Emilian Cosma t. an. 1. In co
misia literară: luliu Căpâlnean t. an. IV, 
Cornel Popa t. an. IV, Nicolae Costea- t. 
an. III, Vicențiu Pandrea t. an. III, Alexan
dru Lupean t. an, II, Ștefan Suciu t. an. 
II, Teodor Groza t. an. I. loan Fătu t. an. I

Un accident grav, a cărui jertfă a 
fostd-1 generaldr. Theodori, s’aîntâmplatîn 
castelul regal din Sinaia. D-1 gen. Theo
dori voia tocmai să se urce în etajul de 
sus și s’a așezat în ascenzor. El avea obi
ceiul să se servească întotdeauna singur de 
ascenzor și apăsă și acum pe botonul ce 
pune în mișcare mechanismul. Din neno
rocire generalul ajunse cu un picior între 
ascenzor și între părete și piciorul îi fu 
total strivit. Copleșit de durere d-1 dr. 
Theodori leșina și astfel zăcu timp de 2 
oare fără nici un ajutor. LTn servitor al 
palatului, care din întâmplare trecea pe 
acolo, a observat că la ascenzor ceva nu 
este în regulă și dete alarmă, în urma 
căreia generalul Theodori fu scos din sta
rea nenorocită și fu așezat în pat. Starea 
generalului Theodori e foarte îngrijitoare.

Sondă aprinsă. Un trăsnet a aprins 
sonda Nr. 3 (Steaua română) din Buște- 
nari, care a ars total. Pagubele se evalu
ează la 15.000 lei.

Incendiu groaznic- Un mare incendiu, 
a cărui cauză nu se știe, s’a iscat în Se- 
rajevo prefăcând în cenușe 86 de prăvălii 
și 4 locuințe. Focul a fost localizat numai 
cu mare greutate.

Din cânteceie bosniace. — Șoimul și 
'fecioara.
«Peste Seraievo sboară’un Șoim, 
Caută recoare. să se recorească, 
Găsește un brad în Seraievo, 
La rădăcină o fântână cu apă rece, 
La fântână văduva Zambilă 
Și fecioara Grădină de trandafiri. 
Să sărute pe văduva Zambila 
Sau pe fecioara Grădină de trandafiri ? 
Dar s’a gândit în sine 
Și-a șoptit în taină:
«Aurul, chiar purtat, e mai scump 
De cât argintiu, ehiar făurit proaspăt®. 
Și sărută pe văduva Zambila.
Mânioasă zice fecioara Grădină de tran
dafiri:
«Seraievo, nenorocul dea în tine 
Aice a început năravul rău, 
Ca tinerii să îndrogostească văduve 
Și moșnegii, fecioare frumoase!®

Adunarea „Fondului11 școalei de fete 
din Clu],

Cluj, 19 Oct. n. 1908.
Onorată Redacțiune! Desvălirile în

tâmplate în adunarea de eri a «Fondului® 
pentru școala de fete, asupra denunțărilor, 
cari s’au pus la cale contra acestei insti
tuții, sunt de o importanță generală. Iată 
pentru ce, spre a evita orice notă subiec
tivă, Vă rog să publicați, în întregime, 
procesul verbal ce Vi-1 alătur, ca să cu
noască obștea românească din documente 
obiective rolul d-lui B. Podoabă în aceasta 
afacere. Observ că afară de denunțarea în
tâmplată la autorități, acțiunea d-lui Po
doabă este secundată și în pressa de aici, 
cu o mulțime de invențiuni și neadevă
ruri, după cum ați putut vedea din «Er- 
delyi Ujsâg® ce vi s’a trimis.

Corespondentul.

Din procesul verbal mai sus amintit 
luat în adunarea generală a ^fondului 
pentru înființarea unei școale române de 
fetițe în Cluj® ținută în 18 Octomvrie n. 
1908 la oarele ’11 a. m. în localul școalei 
române gr. cat. de fete din Cluj sub pre- 
sidiul d-lui Dr. Elie Dăianu protopop gr. 
cat — reproducem verbal punctele 9--13 
Inclusive.

In introducere (punct 1—9) se vor
bește despre deschiderea adunărei printr’o 
cuvântare a protopopului, care a 1'ost pri
mită cu vii aprobări; apoi președintele 
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constată că convocarea adunării s’a făcut 
conform statutelor și că este de față nu
mărul de membrii receruți pentru a putea 
lua hotărâri valide.

Președintele designează de verifica
tori ai procesului verbal pe d-1 Ioan Nes
tor de Desmir, jude de tablă în pens., La- 
dislau Popp de Lemenyi asesor ^de sedrie 
orfan, în pens, și Vasilie Ranta Buticescu 
jude de tribunal în pens.

Vasilie Podoabă (p. 3) cere să se citească 
■lista celor ce au fost înscriși cândva mem
brii și dacă nu și-au plătit taxa. Președin
tele arată că după statuie membrii sunt 
numai aceia, cari își plătesc anual taxa. 
Deci cererea d-lui Podoabă nu se poate 
admite. Adunarea ia act de enunciațiunea 
presidentului. Podoabă protestează și a- 
nunță vot separat.

Se citește apoi lista membrilor ac
tuali, cari și-au plătit tacsa. Urmează ce
tirea raportului de cătră notarul Victor 
Poruțiu. Conspectul socotelilor fondului 
pe anii 1905—8 fiind tipărit, se conzideră 
de cetit. Se cetește budgetul pe anul 1909. 
Se aleg apoi la propunerea d-nului Eugen 
P. Păcurariu în corn siunea pentru cenzu
rarea raportului și a socotelilor d-nii : 
Nicolae Căciulă contabil de bancă, loan 
lsaiu paroch în Feneșul săsesc și Mihail 
Radu măiestru croitor.

❖
9. Vasile Podoabă cere să se dea co

misiunei și procesul verbal al adunării ge
nerale din urmă, ca să se vadă că tot e 
»fals«. Președintele îndrumă la ordine pe 
V. Podoabă pentru aceasta insultă și-l face 
atent, că dacă continuă cu espresiuni ne
cuviincioase i va detrage cuvântul pentru 
întreaga ședință. Președintele protestează 
în numele celor trei bărbați, cari au veri
ficat acel protocol, contra insinuării lui V. 
Podoabă și declară că acel protocol nu 
este la ordinea zile', nu poate fi deci per-
ractat de nou acum. La ce V. Podoabă 

protestează, că nu i-se admite propunerea 
și insinua vot separat.

Ședința se suspendă la ll3/4 oare 
a. m.

10. Redeschizându-se ședința la oara 
11/2 d. a. președintele invită comisiunea 
esmisă sub punctul 8 să-și presinte rapor
tul. Domnul Ioan fsaic, referentul comi
siunei de trei, cetește raportul și propu
nerile comisiunei, care să alătură la acest 
protocol sub D. Președintele deschide des- 
baterea. Dr. Ștefan Morar cere a se ceti 
contractul încheiat între fond și bis. gr. 
cat din Cluj, în urma hotărârei adunării 
generale trecute. La dispoziția președin
telui notarul Dr. V. Poruțiu’ cetește în 
întregime contractul dimpreună cu clau
sula de aprobare a Consistornlui Archie- 
piscopesc din Blaj sub Nr. 4252—1906. 
După cetirea contractului ia cuvântul Dr. 
Ștefan Morar, și declară că contractul îl 
află întru toate corect și conform cu ho
tărârile adunării generale. Iși esprimă sa- 
tislacțiunea că s’a dat posibilitatea de a 
să face școala aceasta și astfel s’a realisat 
menirea fondului. In schimb însă cere lă
muriri, dacă s’a esecutat hotărârea adu
nării din urmă privitoare la sistarea pro
cesului contra V. Podoabă fostul adminis
tram al fondului? Relevând astfel ora
torul că la timpul său el era contra sis
tării procesului, fiind că a fost convins că 
Podoaba trebuia să restitue fondului anu
mite sume. Cere aceste lămuriri cu atât 
mai vârtos pentrucă a aflat că domuul 
Podoabă a denunțat fondul la cornițele su
prem, fapt co el i-1 reproabă și constată 
că prin aceasta d-1 Podoabă a perdut multe 
din simpatiile ce le-a avut. In legătură în
treabă dar, dacă e adevărat, că adunarea 
aceasta s’ar fi convocat sub presiunea de
mersurilor făcute de autorități pe urma 
denunțării d-lui Podoabă.

la cuvântul apoi d-1 V. Podoabă și 
declară că și el află contractul corect, dar 
spune totodată că a denunțat și va de
nunța fondul la cornițele suprem', pentrucă 
președintele l’ar fi tiranisat. Povestește pe 
larg ilustrând cu anecdote cum s’ar fi fă
cut afirmativ complanarea pentru sistarea 
procesul<i și acasă presidiul că n’ar fi voit 
să esecute hotărârea de pace a adunării 
gonerale. Mai departe susține că presidiul 
ar fi căpătat ordin dcla cornițele suprem 
în 6 Octomvrie și adunarea a fost convo
cată în 7 Octomvrie sub presiunea acelui 
ordin.

Președintele reflectând la cuvântul 
d-nului Dr. Ștefan Morar declară, că ține 
să constate purul adevăr în chestiunile 
relevate. In deosebi constată că adunarea 
de față este convocată din hotărârea ve
che și spontană a biroului și se provoacă 
ca martor la însuși d-l Morar, care cu
noaște din acte hotărârea presidiului de 
a convoca adunarea și pricina pentru care 
s’a mai amânat. Constată că scrisoarea 
domnului comite suprem — la spatele că
reia, după, cum se vede abia acum, se as

cundea denunțarea d-lui Podoabă, despre 
care presidiul n’avea nici o știre — a so
sit la mâna presidiului după datul convo
cării, și nu în 6 Octomvrie cum susține 
d-1 V. Podoabă ceeace se poate constata 
din stampila poștală de pe plicul care se 
păstrează. Și de altfel în scrisoarea d-lui 
comite suprem nu se cuprinde altceva de
cât dorința de a i se prezenta statutele 
și procesul verbal al adunării generale 
anterioare. In ce privește procesul fondu
lui cu V. Podoabă presidiul constată că 
nu adunarea generală din urmă, ci comi
tetul a hotărât a sista din partea sa pro
cesul sub anumite conditiuni si anume :1 1

V. Podoabă să nu pretindă nici un 
fel de spese, să retragă contra-acțitmeâ sa 
și să declare că nici odată sub nici un 
titlu nu va formula nici o pretenziune 
fată cu fondul.

Constată președintele, că d-1 V. Po
doabă nici la repețite provocări făcute la 
însărcinarea presidiului prin representanții 
fondului d-nii, Dr. Victor Poruțiu, apoi d-1 
Dr. Juliu Pordea, n’a vrut să împlinească 
condițiunîle stabilite ci a răspuns cu in
sulte. Cu toate acestea V. Podoabă a in
tentat fondului un nou proces, pentru a-I 
sili să sisteze procesul din cestiune pre
tinzând că s’ar fi încheiat între el și fond 
o pace, însă refuzând în același timp da
rea declarațiunei, de care era inomis con
diționată posibilitatea unei transacțiuni. 
După constatările hotărâte ale președinte
lui d-1 Dr. Stefan Morar se declară mul
țumit cu lămuririle date, iar B. Podoabă 
declară că nu va da declarația de pace și 
nici nu va da-opănă nu i-se vor plăti spe
sele și motivează denegarea declarației cu 
faptul că presidiul a denegat advocatului 
său estradarea procesului verbal al adună
rii generale. Președintele fixează declarați- 
unea d-lui V. Podoabă, arată că advocatu
lui său Dr. A. Varadi, deși nu era obligat, 
ia permis privire in acte, — în colo con
stată că câtă vreme d-1 Podoabă nu dă 
declarația cerută, »Fondul« nu poate sista 
procesul pornit la tribunal. D-1 V. Poruțiu 
advocatul comitetului însărcinat în proce
sul al doilea al d-lui V. Podoabă, declară 
că advocatul lui Podoabă Dr. A. Varadi 
i-a pus în vedere că va da în numele d-lui 
Podoabă declarațiunea cerută pentru pace, 
a căzut asupra terminului chiar de acord 
cu numitul advocat și nu înțelege de ce să 
pune în contrazicere cu promisiunea advo
catului său. Președintele încheind inciden
tul dispune a se da din nou propunerile 
comisiunei de sub p. 8. B Podoabă pre- 
sintă din partea sa ca propunere scripta 
alăturată la acest proces verbal sub E. și 
cetită prin dânsul în estenso.

Președintele întreabă adunarea dacă 
primește propunerea d-lui Podoabă, ordo
nând votare prin ridicare.

Neridicându-se nimenea, propunerea 
cade.

Referentul comisiunei, loan Isaic, ce
tește propunerile comisiunei și punându-se 
pe rând la vot.

adunarea primește cu toate votu
rile, afară de d-1 Podoabă, și președin
tele enunță că :

1. adunarea ia act cu aprobare și 
mulțămită despre raportul comitetului 
cătră adunarea generală,

2. adunarea aproabă socotelile fon
dului pe anul 1905, 1906, 1907 și 1908 
și se dă absolutor casarului și comite
tului.

11. Enunțându-se votul adunării B. 
Podoabă insultă adunarea cu cuvintele ^vo
tați, votați, că de acea v’a plătit* — la ce 
președintele îl îndrumă energic la ordine și il 
provoacă să se mai abțină dela insulte, că 
altfel va trebui să ia alte măsuri.

12. La proiectul de budget pe anul 
1909, d-1 Dr. Morar întreabă, că ce cu
prinde ordinul min. de interne Nr. 1508 — 
875, citat în §-ul 33 al statutelor,, pentru
că are de gând a face eventual o pro
punere.

D-nul membru în comitet Dr. Amos 
Frâncu declară, că acel ordin este de o 
natură generală referindu-se la reglemen
tarea organisarii reuniunilor și relevează, 
că reuniunea noastră și organele sale au 
stat totdeauna pe basa disposițiunilor le
gale.

După acestea d-1 Dr. Morar renunță 
la propunere.

și adunarea primește budgetul pre 
anul 1909.

13. Se anunță abzicerca. comitetului 
și se pune la ordinea zilei alegerea unui 
comitet nou.

Pentru consultare președintele sus- 
pendează ședința pe 5 minute.

Redeschizându-se ședința, membrul 1. 
Pop propune o listă de comitet, pe care 
adunarea o primește unanim — depărtân- 
■du-se V. Podoabă din .sală —

și președintele enunță de aleși pre :
1. Dr. Victor Poruțiu președinte. 2. An
drei Pora secretar. 3. Iosif Orga casar. 
4. Petru P. Bariț controlor. Membrii în 
comitet: 1. Ladislau Papp de Lemenyi 
ases. 2. Vasilie Ranta Buticescu. 3. Dr. 
Amos Frâncu. 4. Nicolae Căciulă. 5. Eu
gen P. Pecurar. Suplenți: 1. loan Isaic.
2. Aurel Hațegan. 3. Mihail Radu.

*

înainte de încheierea adunărei d-1 
P. Barițiu face propunerea, sprijinită de 
d-1 Ladislau Popp, și adunarea primește 
cu unanimitate să se exprime mulțămită 
d-lui președinte pentt’U gestiunea sa. — 
Procesul verbal e semnat de președinte și 
secretar și de verificatori.

*
La punct 9 d. V. Podoabă a înaintat urmă- 

tornl vot separat:

Onorata adunare generală /■
Mă rog ca să se cetească procesul 

verbal al adunării generale ultime din 905, 
căci acolo e vorbă, că fondul școalei de 
fete numai a dat banii împrumut pare-mi-să 
30.000 coroane bis. gr. cat. pe 30 ani, și 
uu-i hotărât să facă însuși școala pe cum 
apare din raport.

Tot acolo e vorba, că procesele pur
tate cu multă nesocotință contra mea, s’au 
sistat dupăce eu am abzis și de spese și 
de procesul de calumnie ce l’am fost in
tentat contra celor ce au fost început o 
goană sălbatică. Deci nu-i adevărat, că eu 
a-și fi mai dator ceva fondului, precum 
stă la statul activ din raport și domnul 
președinte a făcut abuz de oficiu, când 
contra pactului sigilat cu sărutat a con
tinuat și continuă procesul contra hotă
rârei adunării generale. Iară adunare nu 
a voit să convoace, nici la cercărij în ziare, 
nici la rugarea mai multor membrii vechi 
până când n’a întrevenit autoritățile civile, 
cărora m’a silit să mă plâng, atâta m’a tot 
tiranizat.

întrucât onorata adunare nu l’ar lua 
la răspundere pentru că a lucrat contra 
statutelor și deciselor adunării generale, 
mă rog ca aceasta propunere să se intro
ducă în protocol ca să aibă urmă.

Declar și în scris, că tot raportul 
este făcut pe baze falze — școala practi- 
zată dela venirea președintelui aci.

Cluj, 18/10 1908.
Bisiliu Podoabă, m. p.

.GAZETA TRANSILVANIEI".
Gn 1 Octomvrie st. v. 1908

se deschide nou abonament pe cuartalul trei 
ai anului, la care invităm pe toțî amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

soroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
5 coroane, pe o lună 2 coroane,

ĂDMÎNISTRAȚIUNEA.

ULTIME ȘTIRI.
Sofia- 21 Oct. O înțelegere 

complectă a intervenit intre delega
ții comitetului central june-turc și 
comitetul' federal în privința Gestiu
nilor în litigiu. Un protocol comun, 
insistând asupra necesității de a men
ține pacea între Bulgaria și Turcia, 
invită guvernele celor două țări a 
trimite delegați însărcinați să găsească 
modalitatea pentru a tranșa diferen
dele. Protocolul a fost predat eri gu
vernului bulgar și va fi- publicat azi 
la Sofia, la Uonstantiuopol și la Sa
lonic. După ziare, delegații juni turci 
ar fi declarat în cursul deliberărilor 
cu comitetul federal, că Poarta va 
recunoaște și va executa angajamen
tele luate aci. Iu cercurile oficiale se 
asigură că un delegat al guvernu’ui 
bulgar a plecat incognito la Constan.- 
tinopoie, spre a negocia în privința 
Gestiunilor pendente cu cercurile 
diriguitoare turcești. Sobrania a fost 
convocată pe ziua de 15 Octomvrie 
în sesiune ordinară.

Paris 21 Oct. In cercurile ofi
ciale de aci se știe că peste câteva 
zile se vor începe la Constantinopol 
tratative între Austria și Turcia. Se 
pare că s’au și găsit bazele apropia
tei înțelegeri, Tratativele din Bulga
ria și Turcia sunt sprijinite de catră 
reprezentantul diplomatic francez.

Belgrad: 21 Oct. însărcinatul de 
afaceri austro-ungar a făcut pe lângă 
guvernul sârbesc reprezentări serioase 
în urma evenimentelor de Duminecă. 
Ministrul președinte și-a exprimat re
gretele pentru aceste incidente și a 
declarat că toate măsurile au fost 
luate sore a împedeca. reînoirea lor.

Numărul jubilar al „Gazetei 
Transilvaniei'1 se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România și străinătate.

Venitul curat ce va ruzulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" se va da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor români 
din Transilvania și Ungaria.

Bibliografie.
„Luceafărul* Nr. 20 a apărut cu ur

mătorul sumar: Cat. Theodorian: Tătucu. 
Aron Cotruș: Cântec (poezie). I. Pădureanu 
Strofe (poezie). O. C. T.: Pictorul Aman. 
Victor Eftimiu: Din seara cu sfârșiri de 
stele (poezie). Oct. Goga: Tragedia omului 
de Emeric Madach (trad.) O. A.-Tăslăuanu 
Synnove Solbacken de Bjornstjorne Bjorn- 
son (trad.) I. U. Soricu: Oceanul cântă (po
ezie). H. P. Petrescu: Cântec (poezie). Cro
nică: .... Ilustrațiuni: T. Aman: Jocul Bă
tutei, Moș Neagu, Țigancă, Bivoli, Chirigiu, 
După urzici, Mama pictorului, Pictorul T. 
Aman, de el însuși, Muzeul Aman.

Si. O. Iosif. „Zorile* Dramă istorică, 
in nouă acte și in versuri. Prețul 1 cor. 
(10 b. porto).

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

Vasile Alexandri. Ediția II din opetș 
co de e. Tea'ru I.

Do oupriosul următor:
„Șoldan Viteazul11, Mama Anghelușa11, „Her- 

șcu Boccegiul4, „Clevetici11, „Sandu Napoilă11, „8w- 
rugiul", ,,Ion Păpușariul11, „Cucoana Chirița” 
„Barbu Lăutaru11, „Paraponisita'“, „Kera Nastasia* 
„Haimana", „Gură-Cască“, ,,'tan Covrigariul", 
„Vivaudiera“, „Păcală și Tândală1, „Scara mâței11 
„Craiu nou11, Harță Răzășul11, „Rămășagul11, ,;Pea- 
tra din casă", „Nunta țărănească1', „Chiriță la 
lași'1, „Chirița în Provincie11.

Prețul 1 oor. 50 b. (20 bvii porto

„Coiupassul Românesc" de N. P. 
Petrescu parte» I. A II. care conține si 
h-gea comercială. Se poa'e procura prin 
lib'ăria A Murehanu, Brasov. Prețul am- 
be'or tomuri plus 3 ■ or. 20 bani porto

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

RACHITIS
Cele mai bune substanțe de nu- 

trire, care conține Emulsiunea lui 
Scot, hrănesc oasele, le fac tari, 
drepte, și promovează desvoltarea iute 
a cărnei sănătoase.

Starea sanitară
generală

revine și copii mici care 
sufer de Rachitis de
vin asa de sănătoși si... s ’ ’

/UA- ' tari ca ceilalți copii. (4)
V«ri.am ă numai pretu! unei gtjc|0 
marca —>«yrc«rr'.Z— , ’ _ _ _ ,, , nale 2 coroane 50 banica ►•omn d**

a p• • ■-«•ndurpi iui ospăta in toate
.-■■■<■,r>. farmaciile.
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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 die confecțiuni pentru Dame
s-CLb cond-VLcerea ZDorx^n-uLlni End vi Feuyvesy în. 

Brașov, Tîrgul Inului Nr. 26 (lângă Magazinul Schutz).
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.

1

Păziți-vă de înșelăciune!
îu 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, tot nu are siguranța, că a fost într’adevăr 
servit ieftin si solid.> 

în negoțul meu este eschis ori-ce șantaj, 
îmi iau voea a încunoștiința On. Dame, că se află un bogat asortiment de costume gata, halaturi, mânecuțe și bluse. 
Sper că Etablisementul meu Ve va conveni, Vă rog a mă onora cu încredere și cercetare numeroasă.

Cu toată stima

I
fi

I
La tipografia și librăria A. Mureșianu 

se află de vândare nrmătdrele:
Cărți literare apărute din ediția „Minerva, 

............ — Bucnrescs. =====
N. Petra-Petrescu. Ilie Marin, istoricS- 

ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50 

Vasilie Pop, „Domnița Viorica" ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto b&nl) 20 

&L Salodeanu. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (piua porto bani) 20 

Ștefan losif, „Credințe/ Poesii â cor.
Em. Gârleanu-Emilgar, „Bătrânii", 

schițe din vieța boenlor moldoveni
Eugeniu 'Boureanul. „Povestiri din 

copilărie14. Prețul â . . . cor.
"Vasilie G. Osvadă, „Băncile poporale 

din România44 cu un adaus infor
mativ. Prețul 1 cor. (plus 5 b. 
porto).................................................

Ion Manolache-Holda. Fețe, portrete 
schițe și nuvele, ediție I. 316 pag.

Prețul Lei
11. Chendi. „Fragmente". Un șir de in

teresante articolo (informațiunl lite
rare), și sunt o continuare a volu
melor „Preludii44 și „Foiletone44 sori
se. 246 pag. Prețul .... Lei 

Vasilie C. Osvadă. „Legea Tovără
șiilor44. Prețul — 50 cor. (plus 

porto 5 b.)...................................... ’—'55
/V. N. Beldiceanu. „Chipuri dela Maha

la" Conține 305 pag. Prețul oor., 
frl. Eminescu, Poesli postume44, ediție 

nouS, 263 pag. cu note. Prețul c.

Prețuri!» cerealelor to piața Brașov.
Din 16 Octomvrie 1908

1.50

1.50

1.50

1-05

1-50

25)

1.50

150

Mâsura
66U 

greu ta toi*
Calitatea.

Valuta 
în

K.or 1 ti

1 H. L. Grâul cel mai frumos.
i
17

n Grâu mijlociu . . . 16 -
n Grâu mai slab . . . 15 —
Ji Grâu amestecat 12 —

SScarâ frumosâ. 10 —
T* Secară mijlocii. . 9 60
Jț Orz frumos .... 8 —

Orz mijlociu 7 —
n OvSs frumos. . . . 6 40
n Ovăs mijlociu , . . 6 —
j» Cucuruz .................... 11 —
yj Mă'aiu (rneiu) 11 —
jț Mazăre........................ 16 -- 1
țț Linte.......................... i 26 —
71 Fasole.......................... 1 12 —
W Sâmență de in . 20 -
n SSmență. de cânepă. . 10 —

Cartofi........................ 2 —
7) Mâzâriche................... — —

1 kilă Carne de vită. . . 1 12
71 Carne de porc . 1 28
n Carne de berbece. - 72

100 kil ri6u de vit>l orospAt: , 40 -
** Sbu de vita topit 62 —

AVIS!
Am onoarea a face cunoscut On. public din loc și împre

jurime, că dela 1 Octomvrie a. c. am luat asupra-mi 

HOTELUL „EUR0PA“
Hotelul s’a aranjat din nou complet. îmi voiu da cea mai mare 
silință, ca On. public călător să se simtă cât se poate de bine 

în Hotel
Frețwirîfie odăilor sunat moderate.

hotel se află Ketaurație. Bucătărie recunoscută ca esce- 
lentă. VINURI escelente și BERE de Budweis.

Rugând On. public de sprijinul său binevoitor semnez 
cu toată stima

Rubolf ForkerK

BBK&ȘOW. Sub straje.
Numai timp scurt să poate vedea !

Cunoscuta mare menagerie a lui

ANTON KOCZKA.
In fiecare zi după prânz la 4’/2 

oare și sara la 7r/2 oare mare repre
zentație de dresură, împreunată cu 
nutîirc-a tu'uror animalelor rapace, 
4 B°e^MmâțB îmblânzitori die 
ammaHe si o îmbtâfrezstojwe. 
82 lei. Primadată să poate vedea:] 
O luptă (irânteală) mare între o damă 
și un leu desvoltat! Aici încă nu s’a 
văzul! Cei mai miei trei cai din 
lume de pe inzula Crinilor, 73 cm. 
de înalți, vârsta 5 ani. Entree: Lo
cul I. 1 cor. Locul II 60 fii. Locul 
III 40 fii. Dumineca 2 reprezentații: la 

■ 11 oare ,a. m. și la 3 oare p. m. De 
sprijin binevoitor sa roitgă

(265,1-6.)

In

I.

30,000 cor. G*ra^i6

în bucătărie și casă 
se spală tot ce se poate curății și spăla 

numai cu 

Săpunul Ceri) a lui Schicht 
EstP result tnl numai unui studiu de ani înde
lungați și conștiențios. Are p.<tero extraordinară 
de curățit la spălat. E te curat și fără îngra- 
diențe stricăcioase. Fără teamă p are deci fi 
folosit la ori-ce spălat șrturățire, și chiar acolo 
unde săpunul obiciu it nu folosește, sau re

clamă o deoseb'tă îngrijire.

rîe-caxe posesor a, xzxxex 
Trăsm-motor a tai PUCK] 

ee®îWKms®ște mnaHS bsaaas și. inai mwSt Biasca®»

B cîcîe motor:
S'gvranță rnarp :

IIP. (35Kg.) 2’/, 2%, 3%. 4, 5 &6HP.

A u t o a; o b i le:
eonstrufipe s (tipii-.. Exe-cnnre

8/ n/ ii/ 20/: ȚJp 
/g* /t0' ZlG» '‘25 ‘

Benzin. Uieiu. Părți constitutive
Pneumatice.

Separaturi de automobile.

Reprezentant: kBael strada Porții 39.

ooooooooooeocoo I

«Gazeta Transilvaniei* eu numărul a 10 fileri se 
vinde la zaraful OamîthfPop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf și . Ia E’r&mias’

Tipografia A. Mareșianu, Brașov.
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