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Până când atâta orbie?
Din nou a luat asuprăși cunos

cutul făuritor de formule pentru toate 
ocaziunile și pentru toate trebuințele 
suprematiștilor maghiari, Coloman Szell, 
misiunea ingrată de a se ocupa cu 
cestiunea naționalităților și a face să 
se amintească iarăși în pressa din 
străinătate, că unul dintre politiciauii 
de frunte maghiari a vorbit așa și așa în 
spirit mai pacinic despre naționalități 
și a asigurat sus și tare, că cei dela 
putere nu voiesc răsboiu, ci pacea, cu 
susținerea supremației și a despotis
mului lor național de până acuma. 
Deci nu e vorba de o politică agre
sivă, ci numai de cultivarea și lățirea 
limbei maghiare pentru consolidarea 
statului la care voiesc să ajungă pe 
cale pacinică nu cu forța.

Ca de obicei d-1 Szell a întrebu
ințat frazele deja învechite despre 
puterea adevărului prin care voese 
suprematiștii să câștige naționalitățile, 
convingându-le că numai în interesul 
lor voese să lățească cultura ma
ghiară.

Toate acestea le-au vorbit și 
le-au reeditat Coloman Szell cel cu 
devisa de* mult deochiată de „lege, 
drept și dreptate," în adunarea de 
Duminecă a reuniunei Szechenyi din 
Sătmar. EI a terminat arătând ce nu 
pot admite suprematiștii maghiari în 
nici un iei de împrejurări și adecă: 
întâi ca să nu fie seduși concetă
țenii de limbă nemaghiară prin șoapte 
și aspirațiuni din afară, căci nu vor 
să sufere în țara aceasta nici un fel 
de irredentă fie ea română, slovacă, 
sârbească ori germană ; al doilea nu 
pot admite încercarea de a se face o 
grupare interioară prin care să se 
pue limite desvoltărei corpului unitar 
maghiar, căci nu vor suferi nici un 
fel de aspirațiune federalistă.

Cu mult mai sincer s’a esprimat 
autorul articolului din „P. Naplo" 
despre care am vorbit în numărul de 
aialtăeri al foaiei noastre, când a zis

FOILETONUL >GAZ. TRANS.c

Bogumilismul
în Bosnia și Herțegovina.

De când cu anexarea provinciiloi* 
Bosnia și Herțegovina la imperiul habs- 
burgic, nu numai relațiile politice, ci și 
cele istorice: sociale sau religioase, au 
ajuns obiecte de preocupație generală a 
pressei europene și — de interes obștesc.

In ziarul vienez „Reichspost“ (Nr. 284) 
cetim, astfel, un interesant foileton despre 
Bogumilismul, care era răspândit în aceste 
țărișoare. Fiindcă această sectă a avut și 
asupra poporului nostru, se știe, oare-care 
influință, în urma contactului frecvent cu 
Bulgarii, socotim folositor a da în tradu
cere românească menționatul foileton Iată-1: ■)

»Ca un loc de graniță între Orien
tul conservativ și între Occidentul, pornit 
spre progres, provinciile Bosnia și Herțe
govina au fost din vechime martore unor 
sbuciumări religioase, care adeseori isbuc- 
niau în lupte aprinse. Astăzi mai mult, 
decât ori când, poate fi.de un interes is
toric deosebit a îndepărta negura trecu
tului, care învălue această nouă țară habs- 
burgica, și mai ales a cunoaște mai de 
aproape o sectă, care avu rol principal în 
istoria ambelor țări. 

că suprematiștii maghiari, violenți și 
neînduplecați cum sunt, nu vor nici 
un fel de pace și înțelegere cu nați
onalitățile, ci pretind necondiționata 
lor contopire, din care cauză ei vo
iesc și cassarea legei naționalităților. 
Acest limbagiu îl înțelegem, e brutal 
dar franc și cu mult mai de 
preferit decât fățărnicia perversă a 
lui Szell care nu numai că afirmă 
că politica șovinistă maghiară n’ar 
fi agresivă, dar mai are și tupeul 
de a pretinde ca naționalitățile să se 
mulțumească a le suferi și a le duce 
toate în spinare, fără de a protesta 
sau a se jălui măcar de nedreptățile 
ce trebue să le îndure.

Și pe când se continuă astfel 
jocul cel vechiu disgustător și revol
tător al celei mai mari perfidii poli
tice, bătrâna foaie română din Sibiiu 
„Telegraful Român" nu să sfiește 
de a continua șirul acelor articoli 
cu cari a opăcit pe cetitorii săi 
și a stricat așa de mult presti
giului moral al luptei noastre de apă
rare față cu dușmanii existenței na
ționale și cu străinătatea, găsind a- 
cum în urmă, că anexarea Bosniacilor 
și a Herțegovinenilor va face pe Szell 
cu ai săi să caute mai mult ca pănă 
acuma prletinia Românilor față cu 
slavismul amenințător.

Așa se sprijinesc intențiunile unei 
politice perfide, care sub masca uma- 
nităței și a liberalităței tinde a sugru
ma cu totul naționalitatea noastră. 
Până când atâta orbie și uitare de 
sine?

C o n v ocări.
Adunare poporală în Brașov.

Convocăm prin aceasta pe toți 
alegătorii din Brașov și din comitatul 
Brașovului, aderenți vederilor noastre 
politice, la o adunare poporală, care se 
va ținea Duminecă în 19 Octomvrie 
(1 Noemvrie) 1908 în Brașov în sala 
hotelului Nr. 1. la 1 oară după a- 
miazi.

Aceasta e secta Bogumililor.] 
De-odată cu introducerea creștinis

mului Ia poporul bulgar, în sec. al IX-lea, 
se ivi și această sectă; fu însă organizată 
abia mai târziu prin un popă bulgăresc, 
Bogumil, dela care își primi și numele. 
Mai multe argumente dovedesc, că Bogu
mil ar fi identic cu ereticul Ieremia, care 
își desvoltă activitatea sub Țarul Petru. , 
Mai ales un indice din anul 1608 arată că i 
Ieremia ar fi Bogu-ne-mil(pembit"de D-zeu). 
Mai târziu își luă însuși numele de Bogu- ! 
mii, prin care știa, că o să poată influența 
mai adânc asupra păturilor de jos ale po- 
porațiunii slave.

Impunând preoților săi toată rigoa
rea creștinismului, iar pentru popor con
struind o morală mai laxă, bogumilismul 
câștigă în curând aderența poporului, care 
trăia în libertate nețărmurită prin munții 
Bosniei și Herțegovinei. O comunitate bo- 
gumilică se împărția în două grupe: în 
a martirilor, cari totdeauna trebuiau să 
fie gata a-și apăra credința cu sabia, și în 
cea a desăvârșililor sau a celor aleși, cari 
nu erau îngăduiți a face uz de arme, 
trăiau în celibat și se rețineau dela mân
carea de carne și dela plăcerea de a bea 
vin. Acești din urmă formau tagma preo
țească și erau foarte stimați de popor. 
Este interesantă observarea, că Englezii, 
cari bucuroși intrau în contact cu sectele 
mici, ca d. ex. cu unitarii din Ardeal, ară

Adunarea va decurge după ur
mătoarea ordine:

1. Deschiderea adunării. 2. Con
stituirea. 3. Ce pozițiune ia adunarea 
în _estiunea votului univeisal? 4. 
Propuneri. 5. încheierea adunării.

Brașov, în 14/27 Oct. 1908.
loan Lengeru, Vasilie V. Voina, Dr. 

Vasilie Saftu, Iostf Pușcariu, Dr. Nicolae 
Vecerdea, Andrei Bârsan, Plic. Bogdan, 
P. Popoviciu, Dr. Al. Străvoiu, losifComa- 
nescu, George Ludu, loan Broju, loan 
Aron, D. Manole, D. Greceanu.

*

Adunare poporală In Sibiiu.
Alegătorii și poporul din cercurile 

electorale Sibiiu, Nocrich, Cisnădie, Cris
tian și Sebeș sunt convocați Ia o adu
nare, care se va ținea Duminecă în 1 No
emvrie st. n. Ia oarele 2 p. m. în Sibiiit în 
sala casei societății (Gesellschaftshaus).

Ordinea de si: 1) Deschiderea și con
stituirea adunării. 2. Desbaterea asupra 
situațiunei politice și în deosebi asupra 
votului universal. 3. Proiecte de resoluții 
și hotărâre asupra lor. 4. închiderea adu
nării.

Sibiiu, în 25 Oct. 1908.
Parteniu Cosma m. p., Dr. Liviu Le- 

•meny m. p., Dr. loan Stroia m. p., Dumi
tru Comșa m. p., Octavian Tăslăuanu m. 
p., Dr. Octavian Russu m. p., Victor Fincu 
m. p., Nicolae Ivan m. p., Dr. L. Borcia 
m. p., Constantin Pop m. p., Dr. Al. Vasi
lie m. p, Emil Versariu m. p., Dr. Dumi
tru Ștefan m. p., Silvestru Moldovan m. p. 
Dr. Hie Beu m. p., luliu Popescu m. p., 
loan Rebega m. p., I'ominic Raliu m. p., 
Sofron Roșea m. p., Dr. Tiberiu Bredicean 
m. p., Dr. llariu Holom m. p., Dr. loan 
Borcea m. p, Petru Simtion m. p., luliu 
Enescu m. p., Dr. Ietru Span m. p., Dr. 
loan Fruma m. p., Octavian Tobias m. p., 
Dumitru Sândean m. p., Eugen Vancu m. 
p., Pelm Cioconea m. p., Lasar Tritean 
m. p.

Criza în Boomla n’a făcut încă nici un 
pas înainte spre rezolvare. Cei doi mi 
niștrii cehi cari fac parte din guvernul 
central și-au dat demîsiunea, care însă n’a 
fost primită deocamdată, amânând Maj. 
Sa demisiunea până la reîntoarcerea în 
Viena ce se va întâmpla cam pe la 2 Nov. 
a. c. Dacă se va primi demisiunea; ea va 
aduce cu sine demisionarea întregului ca
binet și criza se va estinde asupra Aus

tau față de Bogumili, încă în evul mediu, 
o simpatie deosebită. Afirmația lor, că 
Bogumilii au fost precursorii Reformațiunii, 
însă nu e decât o exagerare tendențioasă. 
Căci Bogumilii, de fapt, formează numai o 
sectă înființată și propagată, ca multe 
altele, de elemente revoluționare. Ei n’au 
nimic comun cu Calvin și cu Luther, mai 
mult înclină spre Albigenzi și Hussiți.

După crezul Bogumililor Dzeu, ca 
principiu al binelui, a creat numai lumea 
nevăzută, lumea curată a spiritelor, în
treaga creațiune văzută își trage originea 
dela Satana, isvorul tuturor relelor, căruia 
Dzeu, după căderea lui îi mai cedă încă 
timp de 7 zile puterea, ca să facă o lume 
văzută. Conform credinței bogumilice și 
Adam și Eva sunt creaturile »celui rău«. 
După crearea Evei, biblia bogumilică a- 
rată pe Diavolul stând la sfat cu sine în- 

. suși și întrebându-se ce ar putea crea încă 
I și mai rău decât femeia »aceasta operă 
măiastră în deliciu și stricăciune*. Răs- 

. punsul la aceasta întrebare, îl dădu cre- 
! ând pe Cain. Fratricidiul a fost actul final 

al creatiunii sale.
Bogumilii stigmatizează întreg testa

mentul vechiu, ca opera Satanei. Abia dela 
venirea Mântuitorului încoace s’a slăbit 
puterea diavolului, deși nu s’a surpat încă 
cu totul.

In bisericile lor simple se găsia nu- 
1 mai evanghelia așezată pe o masă acope

triei întregi. Se crede că Reichsratul nu 
se va întruni înainte de 17 Noemvrie, a- 
ceasta din cauză, că numai după decisiu- 
nea Coroanei asupra cererilor de demisiune 
ale miniștrilor cehi guvernul poate să facă 
pregătirile de lipsă pentru desbaterila 
Reichsratului.

Intr’aceea încordarea între Cehii și 
Nemții Boemiei este mereu nutrită prin 
demonstrațiuni și excese ce se petrec a- 
proape zilnic. Duminecă s’au repețit în 
Praga ciocnirile dintre studenții cehi și 
germani, de astădată n’au degenerat însă 
până la vărsări de sânge. Studenții uni
versitari germani au repetat preumblarea 
lor provocatoare numită »Studentenbum- 
mel« și au iritat și mai mult pe Cehi, 
cari adunându-se în mare număr au în
ceput să strige: »Luați-le chipiurile de 
pe capi In Praga nu ne trebue burșaki!« 
(Bursche). Mai târziu mulțimea cehă de pe 
strade a dat năvală iarăși asupra Casei 
germane. Poliția întrevenind a evitat ex
cese mai mari afară de mici păruieli între 
studenții germani și demonstranți.

Bummel-ul de Luni al studenților 
germani în număr de vreo 200 a rămas 
neconturbat. Studenții s’au preumblat pe 
»Graben« scutiți de-o mare patrulă de 
polițiști.

In delegațiunea austriacă a făcut oare
care senzațiune discursul delegatului ceh 
Klofac. Austria, zice acesta, eșind din pa
sivitatea ei în politica orientală, s’a dat 
mai mult ca ori și când pe mâna Berli- 

, nului și aceasta umple de îngrijire pe Slavi. 
Evenimentele cele mai nouă din Balcani 
ne-au adus grele perderi materiale. Boico
tul mărfurilor austro-ungare în Orient ia 
tot mai mari dimensiuni și aceasta se re
simte și în Boemia. Ținerea la tradițiunile 
lui Andrassy sen., mai ales cu privire la 
raporturile interne ale monarhiei, va tre
bui să aibă un sfârșit nenorocit. Condamnă 
regimul de violență și corupțiune al Ba
nului Rauch în Croația. Zice că anexiunea 
e un act de forță. Dualismul e în ajunul 
lichidărei, Bosnia și Herțegovina sunt azi 
țări independente legate cu noi numai prin 
uniune personală. Coroana nu poate să le 
dea Ungariei. Zice că de 60 de ani acum 
e criza cea mai mare prin care trece mo- 
narchia. La 1848 grănicerii au fost cari au 
stat credincioși pe lângă dinastie, ear as
tăzi ei sunt timbrați de trădători contra 
cărora se procede fără conștiință în Croatia.

Sustersic: Este o infamie de a ataca 
pe Croați cari sunt tot așa de buni Slavi 
ca și Sârbii.______  

rită cu pânză albă. Ziua și noaptea ve- 
ghiau, ca să nu se apropie Satana și săi 
încurce foile Evangheliei. Frica lor de Sa
tana era foarte mare și în halucinațiile 
lor bieții oameni vedeau pretutindeni pi
ciorul de cal. Deoarece și apa ca un ele
ment fundamental al lumii văzute, pur
cede dela acel rău«, — ei răspingeau bo
tezul, ocupând prin aceasta un punct 
diametral contrar Anabaptiștilor, deși aveau 
unele credințe asemănătoare cu ale aces
tora. Primirea sărbătorească în comunita
tea Bogumililor se făcea prin atingerea 
viitorului membru cu Evanghelia lui loan. 
Crucea nu o întrebuințau în obiceiurile lor 
religioase. Nu aveau nici o venerație, ci 
mai curând o groază față de aceasta, fiind
că Christos a suferit moartea pe cruce.

Bogumilii au dat mult de lucru pa
pilor. In cursul evului mediu ei stăpâniră 
întreagă Bosnia și Herțegovina; numai 
după ivirea Turcilor s’a început stăpânirea 
lor. Bogumilismul s’a pierdut cu timpul în 
Mohamedanism, fiind absorbit cu desăvâr
șire de acesta. Astăzi numai unele obice
iuri învechite, câte-o superstiție nebuloasă 
și mormintele uitate ale Bogumililor îm
prăștiate prin toată țara — mai amintesc 
de această sectă odinioară atât de puter
nică*.

JFlorin.
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Klofac: Ați tăcut despre cele ce s’au 
petrecut în Croația (zgomot). Spune că a 
fost la Belgrad și în Bulgaria ca să se in
formeze. Vorbind despre situația interna
țională, zice, că acuma e motiv de a ne 
îndoi de intențiunea pacinică a Germaniei. 
Maghiarilor li-s’a dat ca recompensă pen
tru că au consimțit la anexiune, asigura
rea că vor primi sancțiunea prealabilă 
pentru reforma lor electorală care e stri- 
căcioasă Slavilor ungureni. Trebue să pro
testăm contra acestora. Cei dela guvern 
prea se bazează pe tăria interioară a mo- 
narchiei, care însă nu există. Un stat care 
suprimă majoritatea poporațiunii, nu poate 
trece de consolidat.

Zile grele.
Făgăraș, 11 (24) Octomvrie a. c.

N’a trecut mult, de când locuitorii 
comitatului Făgăraș, aproape fără deose
bire de confesiune și naționalitate, cu oca- 
ziunea instalării actualului fișpan, se îm
bulzeau să-și exprime nu numai nădejdea, 
dar și satisfacerea că ne-a bătut norocul 
să ne fericească o persoană în care sunt 
grămădite atâtea și atâtea calități exce
lente. Ce-i drept, era și atunci un grup de 
Români, cari țineau mult la zicalele : »Nu 
sări în joc, până n’auzi cetera« și iarăși 
»Nu grăbi cu urda "n Turda« ; dar glasul 
lor a rămas înăbușit.

Acuma s’a adeverit că aveau drep
tate. Iluzioniștii au fost curând desiluzio- 
nați și pe cel cu calitățile excelențe îl vă
zură nu odată cum o de dextru întru apli
carea lor, în scopul ca mai bine, mai sigur 
și mai pe neobservate să ia apa dela 
moara intereselor noastre culturale și na
ționale. Ș’apoi fiind îndopat cu atâtea ca
lități, nu-i (zornic, le dă rând la toate și 
în toate direcțiunile își are omul.

La rând par a fi școalele confesio
nale ; iar omul este: llustritatea Sa d-1 
Szabo Elemer fost învățător, acum vice- 
inspector școlar, însărcinat provizor cu 
agendele inspectoratului r. u. de scoale 
din Făgăraș. Titlu lung nu-i așa?

Cel dintâiu sucește șurubul în cen
tru ; al 2-lea aleargă în dreapta și ’n 
stânga și omoară, pe bieții creștini clin co
munele mai fruntașe cu dragostea oferin- 
du-și serviciile.

Unul apără comunele politice de 
»cheltuieli superflue« ce le fac cu ajutora
rea comunelor bisericești întru susținerea 
școalelor confesionale ; celălalt constată cu 
durere (?) că zău nu mai e modru de a 
scăpa din încurcătură, ci numai de a pre
face școala confesională în școală de stat, 
începând a înșira rând pe rând toate avan- 
tagele. In câte-o comună mai lasă câte 
ceva: se mulțumește deocamdată și numai 
cu câte un post de învățător de stat; în 
altele însă mai ofere pe pe-asupra câte 
un azil de copii (kișdedovo). Nu credeți? 
Rog să vă.informați prin Bran, Zârnești, 
Tohan, Șinca, Galaț, etc. O viă dovadă de
spre cele espuse e și faptul petrecut în 
adunarea comitatensă din 15 Octomvre a. c.

Comuna politică Șinca-veche votase 
comunei bisericești, — ai căror membrii 
sunt identici, — un ajutor anual de 2400 
cor. Fapta aceasta atât de nobilă a re
prezentanței comunale se vede că nu le-a 
venit la socotealălluslrităților și și-au pus în 
gând s’o nimicească cu orice preț, ca 
astfel să facă imposibilă susținerea și pe 
mai departe a școalei confesionale.

fn comisiunea permanentă a stre- 
curat’o! Cum — cum nu, dar a strecu- 
rat’o și încă bine. Nimicește în fond de
cisul reprezentanței comunale din Șinca- 
veche — deși a fost adus cu unanimitate 
de voturi, — îndurându-se prectgrațios a 
concede ca pe viitor să se dea dela co
mună numai atâta cât s’a dat anul trecut, 
adecă 136 cor.

In adunarea generală de toamnă, — 
amintită mai sus, — trece și mai și; căci 
d-I fișpan Szell nu lasă pe nimeni nici să 
sufle! Inzadar vicariul Făgărașului Rever, 
dn lacob Macavei cere cuvânt; înzădar 
stau gata să apere cauza o grămadă de 
binevoitori ai ei, — între cari părintele 
protopop Borzea, preotul din Șinca-veche 
Fulicea și cel din Veneția infer. Aldea, și 
să documenteze că reprezentanța comu
nală din Șinca-veche, când a votat pentru 
biserica gr. cat. de acolo suma de 2400 
cor. a fost în dreptul său, drept pentru 
care pledează și deriziuni ministeriale 
aduse în cazuri analoage. Bunăoară în de
cisul ministerial din 1903 Nr. 12755 ho
tărât să deneagă dreptul însușit pe ne
dreptul de congregațiunea comitatensă a 
Făgărașului de a trage în atari' cașuri 
dungă peste hotărârile representanțiilor 
comunale, ca unele ce sunt autonome.

înzădar sunt toate! Mai înainte ade
că de ce referentul ar fi isprăvit cu re- 
ferada, prezidiuL anunță ca primită pro

punerea comisiunei permanente și în con
secință încheiată ori ce discuție. Se repetă 
cazul din aceeași ședință, când unui dn. 
advocat, care voia să ia cuvântul la un 
obiect, cornițele suprem nu-i dă cuvânt 
tot sub acelaș pretext. S’a insinuat recurs! 
E penibil să fi martor la atari scene! 
Vrând nevrând ți-se urcă sângele în cap 
și inima ți-se strânge de durere!

Grele zile am ajuns, să nu poți face 
ce vreai cu al tău! Să ai genunchele pe 
piept și să nu poți zice »vai«, căci gura 
îți este astupată.

Ași paria, nu știu pe cât, că dacă 
reprezentanțele din comunele — între cari 
precum sunt informat și Șinca-veche — 
prin cari a colindat chiar în zilele trecute 
d-1 titular de inspector, ar vota înființarea 
»Kisdedovului« și prin urmare și spesele 
recerute — urce-se acelea la zeci de mii 
— nu s’ar întâmpla că actualii conducători 
ai comitatului să desaproabe hotărârea 
nimicind-o!

Un membru al congregației.

Suntem rugați a da loc următorului apel 
electoral :

Cătră alegătorii cercului electoral al Bra
șovului la congresul național-bisericeșc!

Având în vedere alegerea de deputat 
mirean la Congresul național-bisericesc, ce 
se va face Duminecă în 26 Octomvre v, a. c. 
subscrișii recomandă pentru cercul electo
ral al Brașovului pe </-/ Dr. Nicolae Vecerdea, 
dirigent al filialei băncii »Albina«, despre 
care sunt convinși că va reprezenta în 
mod demn acest cerc în congres. Invităm 
deci pe toți alegătorii a vota pentru dânsul.

Brașov, 14 Octomvrie v. 1908.
Dr. l/asih'e Saftu, loan Prișcu, Romul 

Verzea capelan, losif Pușcariu, l/irgil Onițiu, 
G. Dima, Andreiu Bârseanu și Nicolae Bogdan.

Compiicațiunile în Orient.
—■ aZeitung am Mittagc din Berlin 

primește știrea, că împăratul-rege Fran- 
cisc losif și-ar fi exprimat părerea de rău 
că regele Eduard al Angliei este în con
tra Austriei, care nu urmărește în Bal
cani decât interese economice, Aceste in
terese sunt periclitate de influența Angliei.

— Marchizul Pallavicini, ambasado
rul Austro-Ungariei la Constantinopol, a 
făcut eri demersuri pe lângă Poartă în 
cauza boicotărei mărfurilor austriace la 
Valona. Poarta a făgăduit a face tot ce 
va fi necesar spre a împiedeca boicotarea.

Ministrul de externe al Serbiei, Mi- 
lovanovici, n’a rămas mulțumit cu rezul
tatul vizitei sale la Berlin. A stat de vorbă 
numai cu secretarul de stat Schbn. Nici 
cancelarul, nici împăratul Wilhelm nu l’au 
primit. Dela Berlin a plecat la Londra în 
sigura așteptare că acolo va fi primit în 
audiență atât de ministrul de externe 
Grey, cât și de regele Eduard.

In Serbia fierberea și mișcarea contra 
Austro-Ungariei și a supușilor ei, ce lo- 
cuesc în Serbia, continuă? cu ocaziunea 
reprezentării unei drame în Teatrul na
țional din Belgrad, în care fu vorba de o 
răscoală a Sârbilor din Ungaria, publicul 
prezent a demonstrat sgomotos contra 
Austro-Ungariei. In Simendria un gimna- 
zist a luat jos steagul arborat pe clădirea 
agenției austro-ungare și l’a ars. Ministrul 
președinte sârbesc și-a exprimat din cauza 
aceasta regretele sale ambasadorului au- 
stro-ungar, conte Forgach..

Elevii dela școalele medii din Belgrad 
au avut o întrunire în care au luat rezo
luția să fie provocați elevii dela școalele 
medii din Londra, Petersburg, Paris și 
Roma să se manifesteze contra Austro- 
Ungariei. — La stațiunea vapoarelor din 
Zimony au sosit 40.000 de puști și 10,000 
de revolvere pentru Sârbi. Pe basa ordinu
lui de oprire austro-ungar estradarea ar
melor a fost refuzată. — La un mare me
eting ținut în Zvornic mulțimea purta 
steaguri sârbești și turcești cu inscripția : 
> Trăiască regele Petru, jos Austro-Unga- 
ria!« — Ziarul sârbesc »Tampa* anunță, 
că Duminecă regele Petru a subscris un 
tractat de alianță intre Sârbia și Munte- 
negru în care se prevăd toate pentru o 
acțiune comună de război a ambelor state.

Meetingul femeilor din Belgrad.
Duminecă după amiazi, la orele 4, 

s’a ținut marele meeting al doamnelor 
din Belgrad. Au luat parte peste 10.000 
persoano. D-șoara Nadia Popovici, cunos
cută prin talentul ei ca pictor, a ținut un 
discurs prin care a protestat în mod e- 
nergic în contra Austriei. Femeile sârbe, 

a spus oratoarea, ca și Spartanele, vor sa
crifica totul pentru patrie. Au mai vorbit 
apoi d-șoara Bekovici și d-na Kreicik în 
numele femeilor boheme, cari trăesc în 
Serbia. Adunarea a votat apoi o rezoluție 
prin care se hotărește a se trimite un me
moriu femeilor din Franța, Italia, Anglia 
și România.

S’a amintit cu entuziasm faptul că 
România mai ales în cursul zilelor din 
urmă, a manifestat o sinceră amiciție față 
de poporul sârb.

Mulțimea a străbătut apoi străzile cu 
drapele naționale în frunte și a aclamat 
legațiile, engleză și turcească, și pentru 
prima oară și pe cea rusească. Procesiunea 
s’a oprit apoi în fața ministerului de ex
terne, unde generalul Vucovici era în con- 
ferență cu primul minstru. Trimisul mun
tenegrean a ținut un entusiast discurs, în 
care a spus că va povesti femeilor mun- 
tenegrene despre eroismul femeilor sârbe. 
A răspuns d-șoara Petrovici. Manifestanții 
s’au oprit apoi în fața palatului prințului 
moștenitor, unde au avut loc din nou de- 
monstrațiuni patriotice.

Meetingul femeilor sârbe, după-ce a 
protestat contra anexiunei Bosniei și Her- 
țegovinei a acceptat în unanimitate o ho
tărâre invitând poporul sârbesc să boico
teze mărfurile austro-ungare și germane.

Apoi se dădu cetire memoriului adre
sat femeilor din Franța, Anglia, Rusia și 
România, reclamând sprijinul lor contra 
procedeului violent al Austro-Ungariei.

*
Un toast al regelui Petru.

Duminecă seara s’a dat un banchet 
în onoarea trimisului extraordinar al Mun
tenegrului, generalul Vucovici. Au asistat 
toți miniștrii, toți șefii de partid, mai mulți 
ofițeri superiori și notabilii din Belgrad.

La șampanie regele Petru ridică un 
toast prințului Nicolae al Muntenegrului, 
casei și țărei lui, relevând cu acest prilej, 
deplinul acord și marea, concordie care 
există între cele două țări independente 
față de actuala situație gravă, precum și 
însemnătatea cicțiunei corpului diplomatic 
în viitor.

Dintre reprezentanții străini, a asis
tat la banchet numai ministrul Turciei, 
Azarian Effendi, pentru a da mărturisirea 
prin prezența lui de acordul complect al 
Serbiei și Muntenegrului față de Turcia.

Conducerea deputațiunei sârbești la 
Petersburg a fost predată ptințului moște
nitor în urma cererei sale urgente. Hotă
rârea a fost precedată Vineri de o con
sfătuire la palatul regal. Toți au fost ui
miți de faptul că prințul moștenitor s’a 
oferit ca conducător al deputațiunei. El e 
conziderat în genere ca salvator al patriei.

Principele moștenitoi’ George al Ser
biei, însoțit de misiunea specială sârbă a 
plecat la Petersburg, via Viena.

Voevodul Vukovici a plecat de ase
menea Ia Cetinje via Sandjacul Novi-Bazar.

*
Ziarului >Narodni Listi« din Praga 

i-se comunică din Cetinje: O mare mul
țime de Sârbi și Muntenegreni au fă
cut manifestațiuni cu drapele în fața con
sulatului englez. Șeful demonstranților a 
ținut un discurs. Mulțimea s’a îndreptat 
apoi spre conac unde a aclamat pe prințul 
Muntenegrului, care a eșit pe balcon și 
s’a adresat mulțimei, spunând: »Să sperăm 
că conferința nu ne va face nedreptate; 
dacă ne va face, să dea Dumnezeu să nu 
trăesc clacă nu îmi voi implini datoria*.

*
Călătorii sosiți din Serbia spun că 

autoritățile sârbești au întreprins expulsa- 
rea în massă a supușilor bulgari, ixră. a le 
lăsa timpul să-și orânduiască afacerile. 
Mulți dintre cei expulzați au trecut în 
Bulgaria și au protestat la autoritățile 
bulgare contra arbitrariului sârb. Acești 
expulzați sunt așteptați la Sofia, unde vor 
lace o plângere formală guvernului.

ȘTIRILE ZILEI.
— 15 Octomvrie v.

La adunarea poporală din Brașov. 
Primim următoarea comunicare: >Depu- 
tații dietali români Dr. Teodor Mihalyi și 
Dr. Vaida-Voevod s’au anunțat, că vor 
lua parte la adunarea poporală convocată 
pe Duminecă în 1 Noemvrie 1908. E spe
ranță să vină și alți deputați ai clubului 
național. Rugăm pe ai noștri să se pre
zinte în număr cât se poate de mare. Și 
damele sunt binevăzute la asemeni oca- 
siuni. — loan Leuger.

Alegerea de învățător din Cristian s’a
ținut în 12 (25) Octomvrie 1908. Ni-se co

munică, că dintre 4 candidați Seorge Lincu 
a întrunit 122 de voturi, iar ceilalți nici 
un vot.

Adunarea fondurilor din Năsăud s’a 
ținut Joi, fiind de față 34 membrii din 57. 
Adunarea — scrie »Rev. Bistriței* — nu 
a primit dimisiunea d-lni Dr. D. Ciuta din 
funcția de president, iar° în urma stăruin
țelor adunării d-sa a rămas și mai de- 
parțe în funcție, după ce a desvoltat un 
frumos program do activitate a fondurilor, 
tratând foarte precis și ființa și natura de 
drept a celor 2 ionduri. Aceste au fost 
aprobate unanim de adunare. S’a primit 
apoi budgetul și s’au resolvat celelalte 
afaceri.

Meetinguri ÎI1 România. Ln fața eve
nimentelor din afară se pregătesc în Ro
mânia un șir de meetinguri de protestare 
ca cel din Brăila și Bacău. E vorba de a 
lua poziție față cu tendințele manifestate 
din partea diplomației și în deosebi a ba
ronului Aehrenthal, de a procura avantagii 
Serbiei și Bulgariei în cestiunea Dunărei 
în prejudițiul drepturilor României. Pentru 
Dumineca viitoare cetățenii craioveni din 
toate partidele politice au anunțat la 
Belle Vue, un mare meeting patriotic pen
tru ca să ia o hotărâte față cu evenimen
tele externe.

Curs pentru analfabeți. învățătorul 
Teodor A. Bogdan din Bistrița s’a hotărât 
— scrie »Rev. Bistriței* — a ținea în se
rile de iarnă un curs de sară, cu bărbații 
cari nu știu scrie și ceti. Cursul îl va 
ținea gratuit și începând cu 1 Noemvrie 
se va ținea în toate sările dela 7—8 oare. 
Cei ce vreau a lua parte sunt rugați a se 
anunța pană în 30 Octomvrie.J

Galsa ferată Ilva-mică — Rodna se 
apropie de realizare. Vineri a lost o co- 
misiune în Sângeorzul-român în această 
afacere, la care au fost de față și repre
zentanții comunelor năsăudene. — »R. B.<

Prințul de Monaco la Roma. «Tribuna* 
din Roma anunță că prințul de Monaco 
va sosi în curând la Roma pentru a ține 
o conferență asupra Oceanografiei. Cu pri
lejul deschiderei muzeului oceanografie la 
Monaco regele Italiei va întoarce vizita, 
împăratul Wilhelm a promis și el că va 
lua parte la deschiderea muzeului.

Alegere de preot în Gărpeniș. Ni-se 
scriu următoarele: Duminecă. în 18 Oc
tomvrie n. poporenii din Gărpeniș au avut 
o zi însemnată și mult dorită—dânduii-se 
prilegiul a-și alege preot în locul regre
tatului Grigorie Sima, care cu un zel deo
sebit — prin o muncă cinstită și întinsă, 
a deșteptat poporul din acea comună is
torică într’atât, încât poporul acesta treaz 
pătruns de iubirea de lege și neam a 1‘ost 
totdeauna conștiu de chemarea sa, fiind 
totdeauna unul pentru toți și toți pentru 
unul, la toate actele mai însemnate bise
ricești și naționale. Și cu prilegiul alegere! 
de preot toți s’au grupat în jurul unei 
persoane dintre 5 concurenți alegând cu 
totalitatea voturilor pe tânărul candidat 
Pompiliu Piso din Săcărâmb, un tânăr cât 
mai bine instruit și cu cele mai bune și 
mai nobile sentimente, cari îndreptățesc 
pe bravii noștri Moți să spereze că vor 
avea întrânsul pe un demn și vrednic ur
maș al fericitului și bine meritatului pă
rinte Sima. II felicităm pe bravul nou ales 
și îi dorim păstorire cu bine !

Glubul bosniac din Budapesta, ce a 
fost în ultimii doi ani fundat la Buda
pesta, al cărui scop era de a stabili relații 
cât mai prietinești între conducătorii ma
homedani ai Bosniei și între bărbații po
litici maghiari, s’a desființat. In urma schim- 
bărei situației, Mohamedanii și Sârbii s’au 
retras din acest club.

Măcelurile din Gorea. Ziarele chineze 
reproduc după date oficiale japoneze nu
mărul măcelurilor din Corea, cari s’au ri
dicat într’un an, din Iulie 1907 până în 
Septemvuie 1908, la 12.966, Ziarele pro
testează cu energie împotriva purtărei ne
omenoase a jandarmilor si soldaților ja
ponezi.

Omor. Miercuri în 14 Octomvrie ve
nind din pădurea Dorolei mai mulți lu
crători din Cușma, cari peste zi au fost 
lucrat în pădure, Hampo Vasile țigan-sas 
a lovit cu sapa în cap pe junele George 
Rusan, care a doua zi a murit. Omorul a 
fost săvârșit pentru că Rusan a zis cătră 
Hampo >tu țigane taci*. Țiganul a fost 
prins în Bistriță și azi stă la răcoare aș- 
teptându-și osânda.

Se caută pentru București un domn 
presentabil de naționalitate română, cores- 
oondent desăvârșit în limbile română si 1 s
germână. comptabi! experimentat și steno
graf german. Post durabil, plătit la început 
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pănă la 400 Lei lunar după merit. Oferte de
tailate, cu notițe biografice, copii de certi
ficate și fotografie se vor adresa la re
dacție pană Duminecă 19 Octomvrie (1 
Noemvrie n.) 1908. Numai ofertele dela per
soane într'adevăr capabile șt cu un trecut ne
pătat vor ft luate în considerațiune. Cif. : 
«Vultur*.

De ale Tării Oltului.♦

După multă vreme mi-a fost dat să 
petrec iarăși o vară întreagă între ai mei, 
dintre cari din generația mai veche se 
stinsese ultimul membru de curând. Mi-a 
fost dat să fac și unele experiențe și re
flexii, asupra schimbării vremilor între 
anul 1864 și 1908, cari și unul și celalalt îmi 
vor rămânea multă vreme în amintire. Anul 
1864 — anul în careamînceputlungul drum 
al școalei și respective al înstrăinărei de 
căminul părintesc — un an enorm de 
ploios și umed, cu 3 inundații grozave și 
cu ploi necurmate pe timpul secerișului 
de crescuseră bucatele în clăi și stoguri — 
de aduse pe bărbați și pe sărmanele fe
mei la desperare la făcutul pitei din bu
catele crescute.

Aproape aidoma au pățit bieții Olteni 
și în vara aceasta — 1908— căci deși aveau 
o recoltă splendidă, ploile necurmate de 
Iulie nu-i lăsau să ie strângă — erau cres
cute spicele încă în picioare; snopii de pe 
vârful clăilor iar alții până 'și la pământ 
erau cu holdă verde pe ei —■ și bieții 
oameni nu știau ce să mai facă cu ele, să 
mai tindă clăile ori nu? Cu o pierdere 
de 5—10—15 la sută tot le-au putut a- 
duna așa că total au avut o recoltă peste 
mijlocie — bunicică chiar.

Să trec la starea socială. La 1864 
mi-a fost dat să văd jucându-se primul 
Cadril —■ la Maialul școalei elementare 
grănițărești din Ohaba — care era atunci 
la apogeul ei — cercetată de vreo duzină 
de ardeleni, de Șincani de-i noui și chiar 
de Tohăneui; erau și 4 fete cu noi în 
școala de băeți — singurele cari învățau 
ceva carte mai multă pe vremea aceea și 
2 la călugărițele catolice din Sibiiu, adecă 
cu totul 6 fete cu carte în tot cercul. 
Dansatorii erau ofițerii dela reg. din Fă
găraș, câțiva juriști dela Academia din 
Sibiiu și funcționarii dela district cu fami
liile lor; ceștia cei mai mulți foști subofi
țeri și manipuianți în graniță. Limba de 
conversație era românească și germană — 
de cea ungurească nu se pomenea prin 
partea locului. Școlile grănițărești erau pe 
vremea acea ca niște focuri de lumină și 
cultură germană și română, cu programa 
militară demodată ce e drept, și scoasă 
din uz, dar mai rămăsese încă în vigoare 
educația strictă germană șl disciplina, ba 
ași putea zice rigoarea militară. Diregătoriile 
comunale erau aproape peste tot dintre 
cei locali.

După aproape cincizeci de ani 
sunt invitat în comuna vecină Vad, co
mună fruntașe, la un concert dat de Reu
niunea de cântări din loc, împreunat cu 
teatru și dans. Neapărat, când era să aud 
producțiunea unui cor sătesc și să văd in- 
fluința lui educativă asupra poporului, era 
un motiv destul de puternic de a urma 
Invitării. Teatrul și concertul au reușit bi
nișor, iar dansurile au continuat până în 
ziua albă, de sigur spro mulțumirea tine- 
rimei. S’au dansat cadrile, valsuri, polci, 
hore, sârbe până și bostonul. Dar de cine? 
Și care este societatea noastră actuală ?

Intâiu un cor al plugarilor, ori cel 
local, a lipsit aproape cu totul, și în locul 
lor, vr’o 3 învățători și 2 învățătoare au 
înjghebat iute corul și teatrul, ’ pe țăranii 
și țărancele din loc nici că le-am văzut 
portul luând parte. In cel mai românesc 
județ, aproape nu mai este nici un Român, 
nici în administrație, nici la justiție. Ad
ministrația, altădată când nu aveam oa
meni titrați, era întreagă românească, azi 
trebue să-i cauți cu luminarea, întrebând din 
om în om, dacă se mai găsește vre-un 
Român. Se vede că prefacerea districtului 
cu mare și mic Căpitan, în comitat, și-a 
ajuns scopul întru a scoate cu totul pe 
Români din țâțâni. Ba și pe cei din nea
mul nostru ajunși la situațiuni mai bune, 
îi auzi desvoltând niște idei de rămâi cu 
gura căscată, acoperind volniciile streini
lor, susținând că numai cei, streini sunt 
buni funcționari, neavâiicl legătură în co
mună. și județ, cu alte cuvinte că cei lo
cali sunt incapabili de a se guverna și chi
vernisi pe sine. Un răspuns, că oare nota
rul Zorea care a ridicat Vlădenii din să
răcie lucie și a făcut comună model din 
ea, un Pușcariu, Mețianu, un Grideanul și 
ațâți alții nu au putut lucra în interesul 
Țării O tului, tocmai fiindcă erau locali?? 
— pune capăt discuțiilor. Cu astfel de ad
ministrație și cu astfel de vederi -- se 
înțelege că, cine se va interesa de cultura 
și progresul material și moral al poporu

lui ? Concertul și balul a fost bine cerce
tat, do clasa zisă a inteligenței, un jurist, 
câțiva studenți în drept, apoi câțiva (3—4) 
notari, vicenotari, învățători, candidați de 
preoți, vre-o 2—3 funcționari de pe la 
băncile românești. Domnișoare destule, 
toate îmbrăcate după moda cea mai nouă 
parisiană. Portul național îl vezi abia la 
2—3 dintre dansatoare.

După 50 de ani de muncă pe terenul 
cultural și economic mă așteptam să văd 
și câțiva dintre cei din ramurile produc
tive : comerciu și industrie. Afară de un 
Sas și un Jidan, ambii comercianți, și un 
singur birtaș român, alte persoane n’am 
văzut. Cum se potrivește progresul și schim
barea portului, cu atâta nesucces în cele 
economice?! Preoți nu erau decât doi, dar 
lipsia cel local din cauze de divergență cu 
învățătorii, și mi se pare de aici a prove
nit și izolarea corului local dela petrecerea 
poporală. Cum se potrivea bostonul și cum 
îi prindea pe Oltenii noștri, cu eliminarea 
jocurilor vechi locale, atât de mlădioase 
și de grațioase ? !!

Societatea aceasta a noastră schim
bată ne îngrijește — și trebue să-i dăm 
serioase atențiuni. După informațiunile cu
lese în partea locului sunt acum pesto 30 
de juriști absolvenți și studenți în drept
— fără ca să se vadă vre-o mișcare se
rioasă din partea lor și pe urma dor pen
tru cultura și desvoltarea poporului. Iusti- 
ția și administrația este luată din mâna a 
lor nostrii. Toți sunt practicanți și candi
dați de advocați. Cine să-i țină și plătea
scă pe toți? La pădurile comunale de pe
ste una sută de mii de jugăre, n’avem un 
singur forestier român. La fermele statului 
și bunurile erariale de asemenea nu e a- 
plicat nici un Român, care ar putea esplica 
mai pe înțeles poporului nostru rolul și 
folosul agriculturei raționale de care și po
porul muncitor trebue să profite și tragă 
foloase. In administrație erau înainte apli
cate 1—2 persoane la pretură. Bătrânul 
pretore Pop Grideanul având sădea lucră
torii și zilele de prestație ale cercului Ve
neției la construirea șoselei pe valea Șin- 
cei — căci așa cereau interesele statului
— iar el cătră casă pe valea Oltului să se 
îngloade în noroiu cu carul și ceasuri în
tregi să rămână locului — el fără de or
din, fără de încuviințări dela mai marii săi 
și dela municipiu, cu dela sine putere ca 
pretore, a scos pe oameni cu carăle și 
brațele de au cărat peatră și nisip de au 
astupat niște băltoace cu isvoare adânci— 
și a lacut șosea largă și bine întărită de 
poate merge ori și ce cară și ori și ce pu
teri pe ea ca șosea normală. Azi ai la 
administrație, întâiul al doilea și al treilea 
pretore — și servitori deosebiți. Notarul 
înainte vreme cu judele satului cunoștea 
ultimul colț al hotarului comunei și toate 
procurile și planurile și-ți putea da deslu
șiri despre ele.

Azi notarul este un mare domn în 
comună, care nu se trudește cu atari lu- 
cruri mărunte și fără importanța. Azi no
tarul este funcționar de stat — apoi pe 
lângă el mai sunt unul sau doi vicenotari 
un tutor orfanal, un scriitor la notarul, 
unul sau doi practicanți așa că nu numai 
țăranul simplu, dar și alții mai umblați 
prin lume, nu știu cui să se adreseze — 
și de resortul căruia se ține afacerea lui ? 
Sunt notari, cari au depus examenul de 
notar de câte 5—6 ani și cu greu pot is- 
buti la un post de vicenotar într’o comună 
oare-care. Alegerea într’un post de vice
notar îl costă pe candidat 5—600 coroane 
cel puțin, una de notar trece peste o miie 
coroane. Cele de preot și învățători de a- 
semenea mai multe sute de coroane. Cu 
aceste alegeri dese se corupe și demorali.- 
sează enorm poporul. La o alegere de în
vățător candidații, 2 vecini și veri primari, 
au spesat fie-care câte 500 coroane, pe 
lângă beutură au cumpărat voturile plă
tind pănă ia 10 coroane bani ghiață votul. 
Titulaturile cele multe ne înspăimântă. 
Am început și noi Românii să imităm pe 
Germani — cu titulaturile, pe acel Be- 
amtenstellvertreleraspirant, pe aspiratorii 
cu aspirații cari cu anii umblă după un post 
problematic în comună, când afaceri foarte 
remunărătoare și productive ne stau la în
demână neocupate sau cel mult ocupate 
de niște streini sărăntoci oploșiți prin co
munele noastre. Preoții cu congrua mă 
tem că se vor înstreina tot mai mult de 
popor și de interesele comunei.

(Va urma).

Varietăți.
Sunt diferite păreri asupra vârstei 

când inteligența și puterea de creațiune 
încep a declina la om. După unii dela 40 
de ani ori-co operă ar fi creată nu va pu
tea rămânea între fructele alese ale cuge
tului omenesc — și pierzându-so deci, nici 
o părere de rău nu trebue să ne apese.

Alții sunt dimpotrivă de părere că 
nu numai pănă la vârsta de 40 de ani, ci 
mai cu seamă dela această vârstă înainte 
fructele minții omenești snnt mai coapte. 
Și o mulțime de exemple vin să întărea
scă părerea acester din urmă. Astfel Verdi 
a compus pe Othello și Falstaff după 60 
de ani. Tot astfel Goethe, partea a doua 
din Faust, apoi Michel Angelo, Judecata 
din urmă — Don Quicholte al lui Cervan- 
tds; Comentările lui Cezar; Tabla de loga
ritmii a lui Kepler. Hegel construește sis
temul său filosofic etc.

De bună seamă jnsă că inteligența 
începe să slăbească nu la o anumită vâr
stă, ci după pornirea pe drumul de isto
vire a puterilor noastre de ordin fizic ca 
și moral.

Deci acesta depinde de felul cum ci
neva își petrece viața, mai întâi, și mai pe 
urmă de numărul anilor.

*
La congresul pentru înaintarea știin

țelor, ținut în luna August într’un oraș 
din Franța, doctorul Papillon printr’un ra
port, constată că decadența poporului fran 
cez, în ceeace privește negoțul și industria, 
se datorește în primul rând, în împuți
narea nașterilor, a cărei cauză o găsește 
îndeosebi în întinderea peste măsură a 
funcționarismului pe care îl atacă cu ve
hemență : «Proporția fără măsură dispro
porționată a funcționarilor noștri a avut 
drept urmare că a determinat crearea 
unei mentalități franceze care așteaptă 
totul dela stat.

Toți funcționarii de prisos, în loc să 
fie cetățeni producători, ajung paraziți cari 
consumă.*

Numărul lor însă se înmulțește în 
fiecare an. Funcționarul în Franța apoi, 
foarte rar se însoară și are mai rar încă 
copii și apoi și mai rar încă dă copilului 
o educație și o instrucție care să-1 facă 
apt a duce o existență mulțumitore în afară 
de bugetul statului.

La sfârșitul imperiului erau în ser
viciul Franței (la stat) 225,000 de func
ționari.

La 1 lanuar 1906 au fost 703 566 
» » » 1907 i 870.589
» > » 1908 » k 913.192
Autorul raportului isprăvește prin 

următoarele cuvinte: «Această proporție 
nemăsurată de funcționari este economi- 
cește o greșală, din punct de vedere fi
nanciar o ruină, politicește o primejdie în
spăimântătoare pentru interesele Franței.*

Cuvinte mult mai aspre s’ar putea 
potrivi pentru aceleași stări din patria 
noastră, cu atâta deosebire numai că po
pulația scade sau rămâne pe loc nu din 
cauza naționalității, ci a emigrărilor...

M.

Numărul jubilar al „Gazetei 
Transilvaniei*' 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 rezulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „Gaze
tei" seva da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor români 
din Transilvania și Ungaria.

Glume.
La examenele facultății juridice.
Profesorul cătră un student:
— Ce este o cauțiune ?
— Aceia ce servește spre a garanta.
— Pot eu dar să spun do umbrela 

mea că este o cauțiune ?
— Nu ! răspunde studentul : aceasta 

e o precauțiune.
*

Când la o masă o damă sparge un 
pahar, toată societatea spune veselă că e 
semn de fericire.

Dar dacă acest accident i-se întâm
plă unui bărbat, toți își zic în gândul lor: 
«Ce imbecil!«

*

După tragerea unei loterii:
— Ai câștigat ceva ?
— Nimic. Și par’ că aveam o presim

țire : n’am luat bilet.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 28 Octomvrie. Foile 

ungurești înregistrează știrea că clu
bul naționalist s’a pus pe lucru, că 
deputății naționaliști aleargă prin ți
nuturi ca să țină adunări de protes
tare contra reformei electorale pe baza 
pluralităței. Duminecă se vor ținea 
vre-o 100 adunări poporale, 60 româ
nești și 40 slovace. Adunările de po
por vor adresa telegrame Majestățeî 
Sale cu rugarea, ca să nu aprobe un 
proiect contrar votului universal.

Budapesta, 28 Octomvrie. Se asi
gură că Monarchul va pleca de aici 
în 31 Octomvrie direct la Schonnbrun. 
In primele zile ale lui Noemvrie Mo
narchul va primi pe împăratul Wil
helm, care vine Ia Viena pentru a lua 
parte la vânătoarea, la care a fost 
invitat încă din luna Mai moștenito
rul tronului Francisc Ferdinand.

Budapesta, 28 Octomvrie. „Az 
Ujsag“ află că monarchul n’a dat 
sancțiunea prealabilă proiectului de 
reformă al lui Andrassy. Deoarece dela 
început s’a pronunțat că pluralitatea 
vr produce numai nemulțumiri și va 
ațâța pe unii contra altora. Proiectul 
îl va presenta cu toate astea dietei 
dar nu se va desbate, ceia ce va a- 
duce cu siue căderea lui.

Constantinopol, 28 Octomvrie. — 
Turcia își continuă cu tot mai mare 
energie pregătirile de răsboiu. Trupele 

j ce-au fost mobilizate până acuma în 
Europa și în Anatolia se urcă la ci
fra de 300 mii. Turcii se înarmează 
fiindcă n’au încredere în Europa și țin 
că să pot prezenta altfel la confe- 
rență dacă vor dispune de-o armată 
gata de răsboi.

Bibliografie.
. — ^Legenda funigeilor«, poete dra

matic în trei acte <le St. O. losif și D. 
Angliei. Prețul. 1 Leu.

Dante „Infernul" traducere în ver
suri <ie N. Game. Prețul 3 cor. 50 bani, 
plus bani porto.

„Prin Vraja Dragostei", nuvele de 
Visile Pop, editura Minerva. Prețul C.
1 50 plus 10 fileri porto.

M. Sadoveanu „Vremuri eh Bejemie"
2 cor.

Guy de Maupaansst „Povestiri alese 
traduse de M. Sadoveanu. 2 cor.

Octavian Goga „Poezii". 1 cor.
Zaharie Bârsan „Poesii" 1 cor. 50.
Sandu (Aldea) “Cărticica Plugarului" 

— 50 bani.
Ioan Adam : „N»zuinți“ povestiri ți 

„Pe lângă vată", pilde și glume țărănești. 
Ambele â 1.50 cor.

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

Copii înțărcați
se îngrașe curând, se întăresc, ca
pătă fața tuandafirie dacă li-se dă 
Emulsiunea Scott, care este foarte 
hrănitoare. Emulsiunea Scott o vor 
lua bucuros și mistui ușor.

Medicii și moașele din toată lu
mea are confiență în

Emulsiunea Scott 
având cunoștință de re- 
sultatele obținute cu>

Emulsiunea. (7)
VarifaHi'â numai cu 
marca — r>ese.arul — 
ca semn de garanție 

a procedurei lui 
Scott.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se capătă în toate 
farmaciile.

Br. STERIL N. CIUBCU.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

Consult a ț i u n i 
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de fa 

facudatea de medicină din Viena.

Telefon nr. 17065.
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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

lin saloo sie ©onfecțium penîry Dame 
stxlo conducerea ZDoznaravLluii liSiilvig Fessyvesy în 

Brașov, Tîrgul Inului Nra 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.
Păzgțs-vă de înșelăciune!

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, tot nu are siguranța, că a fost într’adevăr 

servit ieftin si solid.î 
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 V6 va conveni, Vă rog a mă onora cu încredere și cercetare numeroasă.

Cu toată stima

I. A S C H E R.

!
0r. Alfred Jekelius ș

medic primar,

locuește dela Sân-Mihaiu a. c.
Strada Hârsclser IMr. 2

Etajul I (casele „Eremias"). y
Ordinează dela oara 1—3 p. în. V 

(347,8-8) V

BRASOV. Slab straje.
Numai timp scurt să p ate vedea!

Cunoscuta mare menegerie a lui

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

oare și sara la 7% oare mare repie- 
zentație de dresură, împreunată cu 
nutiirea tuturor animalelor rapace, 
4 renumită îmblânzitori de 
animale și o îmblânzitoare. 
12 lei. Primadată să poate vedea: 
O luptă (trânteală) mare intre o damă 
și un leu desvoltat! Aici încă nu s’a 
văzut! Cei mai muci trei cai din 
lume de pe inzula Crinilor, 73 cm. 
de malți, vârsta 5 ani Entreb: Lo
cul I. 1 cor. Locul II 60 fi’. Lo< ul 
III 40 fii. Dumineca2 reprezentații: la 
11 oare a. m. și la 3 oare p. m. De 
sprijin binevoitor sa roigă

Direcțiunea.
w w w w w^ ww w w w

„Tipografa și Librăria
A. MUREȘÎASU, Brașov 

ss pot procura armatOrele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adanga 

pe lang- portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
racomandație.)

ăcm-td Siteraire pentru popor.

„Din lumea basmelor" de /. Z. 
Mera cu 87 ilustratului originele for 
mat octav mare pe 284 paguie. Prețul 
cor. 3'50 plus 20 bani porto.

N. Iorga „Lupta pentru limba ro- 
mânescă‘i, care conține acte și lămuriri 
privitoro la fapte din Martie 1906 sevîrșite 
în Buctirescî. Prețul 1 cor. pl. 10 b. porto. 

„Scrisori și inscripții Ardelene 
si maramureșene" de A larga, prc.fe or 
univer-it.ar. Format cuart mare hărt'e tină 
pe 533 pagini Prețul cor. 3.50 bani plus 
30 bani porto.

De ren, mitul pevestitor Sadoveanu. 
„Mormântul unui copil". Conțme urmă
toarele povestiri: Mormântul unui copil. 
Pacat boeresc Tu nai iubit: In noap 
tea anului nou O pove-tire d« sărbeto i. 
Strajerul, Cel în'âi, Plopul, Pustiul. For
mat o tav pe 233 pagini. Prețul 2 cor. 
plus 10 b ni porto.

I. C. Panțu: „In plasă". „In Baltă "< 
„Cale greș»". „La Code". „La cârciuma 
lui Tiriplic." Schițe din vidța dela ț&â. O 
broșura de 112 pag. cu prețul 40 bani (-ț 
5 bani porto.)

1. Punțu. „Z4t povest re din
vi6ța unui < îoban O brosurâ din 32 pag. 
o?< prețul 16 haul -f- 3 haul porto.

„Foiletoane" de Slelian Russu cu 
cuprinsul irnbtur: „O bucurie de Pașt.i", 
„La mănăstirea Sinaia^, „Cad Frunzele", 
„Căpitanul Iomu“, „La Hui edoar*<“, „O 
povestire", „Lângă Somes", La Castelul lui 
Ioan Hi niade Corvin". Format Octav mare

pe 75 pagme prețul 1 cor. plus 10 bani 
porto'.

Sofia Nădejde „Robia banului" ro
man 361 pagine, prețul 2 cor. plus 30 
bani porto.
„Valuri alinate", traduse de Coșbuc, după 
Carmen Sylva. Cor. 150 plus 20 b. porto.

A. O. Maior „Biblioteca copiilor^ 
Vol. I. a apărut în editura „Lu>-efăr<>iu “ 
cu o poveste inedită scrisă anume pentru 
acestvohim âe Carmen Sylva cu nurnSrdse 
ilustrați uni, costă 1 cor. 60 bani plus 10 
bani porto.

„Carnetul Itoșu“, o interesantă no
velă nihilistă, tradusa din germană de Mo
șul Prețul cu pos*-a....................—.50 b.

„Caractere morale, esemple și sen

tințe culese din istoriile și literaturile po- 
pârelor vechi și moderne" de loan Popea.. 
Prețul cor. 2.— b. (cu posta cor. 2.40 b.)

Cugete și consider ațiuni din es- 
periența vieții lui Argbirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scdse din pățania 
vieții. . . Prețul 20 b. (cu posta 24 b )•

Novele de. Sienkiewicz: „Natură și 
vieță". „Sluga veche" și „laneo musican- 
t.ul.J Traducere de 1. C. Panțu; o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani 5 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antonii 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicol.ae, schiță din vi^ța. 
preoților de (f. S'«n.. Prețul 60 b. -j- 6 bauE 
porto.)

să se adreseze cine 
dorește a cumpăra

Pomi Roditori Ăltoiți, 
ale calitatea» I., arbor» ale pro-

menadă, tufe ale ornament, acățt, 
l'Lgiealicii, eoniferk ș a., precum hi 

Viță de vie altoită, 
vița ale vie europeană și ame

ricană cu și fără rădăcini.
CntaLage trimit gratuit, și friveo.

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

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

HOTELUL „EUROPA"

2
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
finețurile odăilor simt moderate.

hotel se află Retail rație. Bucătărie lecunoscută ca esce- 
Jentă. VINURI escelente și BERE de Budweis.

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

Iu i

(2*5,3-6.)
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a ia zonă
COST esceleoi cu abonament în restaurație și pentru casă. 

BEOTURI furate.

ANUNȚ DE DESCHIDERE.
Am onoarea a aduce la cunoștința On. public, că 

iarăși asupra-mi conducerea bine cunoscutului

Restaurant Gabel,
Tâ.rg'-ml "boilor ZbTz?- 2

17 a lunei curente va fi deschidere. îmi voiu

am luat

da toată 
On orații

și în
-silința ca numele cel bun ce l’am avut până acum la
oaspeți să mi 1 păstrez și de aci încolo prin un serviciu solid 
și neescepționabil, oferind On. public mâncări și beutiri escelente.

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

Johana Muntean-Gabel.
Pentru societăți mai mici stau Ia dispoziție camere.

(362,4—6.)

'.tipografia A. Mureșianu, Brașov,

Nicol.ae

