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Acțiunea de după culise.
‘ ’ i. .

Se poște observa destul de bine 
din diferite semne și evenimente, că 
se lucrează ’ mult și cu intețîre pe 
dâpăf culisele politicei noastre inte
rioare aiîstro-ungare, de cătră așa 
numiții factori competenți.

Să încercăm a ridica un colțișor 
al vălt>iui ce acopere activitatea a- 
ceaâta.

După căderea guvernului și sis
temului tîszaist s’a lucrat mult de 
după culise în Viena ca kossutiștii, 
cari ajuuseră a avea majoritate în 

• dietă, să fiă trași în horă și partidul 
lor să ia succesiunea celui tiszaist 
fără a se schimba mai de loc bazele 
pe cari a. guvernat acesta timp de 
30 de ani. Viena totdeauna a fost 
gata să facă în condițiunile aceste mi
nistru pe Kossuth. Dar știm că n’a 
mers la început. Coaliția a pretins 
prea mult de-odată și s’a iscat con- 

* flictul cu coroatia. După multe peri
peții s’a făcut,’ cum știm, împăciuirea 
coaliției cu coroana, tocmai in mo
mentul când se credea, că ministeriul 
Fejervary va inaugura un period de 
guvernare „cu prea înalta voie“.

Facea cu coroana din primăvara 
anului 1906 s’a încheiat în anumite 
condițiuni, dintre cari cea mai prin
cipală a fost de a se accepta status 
quo dela 1867 ca bază și direcțiune 
de guvernament și, lăsându-se in sus- 
penso chestiunile militare, a se pre
găti reforma electorală pe baza vo
tului universal. Independiștii lui Kos
suth au devenit de-odată, fără pre
gătirea și trecerea necesară, în alianță 
cu constituționalii și poporalii, partid 
de guvernament și au pățit-o cam 
așa cum o pățesc cei ce ajung pen
tru prima oară să joace pe o scenă: 
nu știu să-și stăpânească vocea și 
mișcările în spațiu restrâns și nu știu 
mai ales ce să înceapă cu manile.

Ca „națiunea" să se poată îm
păca cu ideia, că șefii partidului celui 
maî extrem au devenit membrii ai 
guvernului, s’a alcătuit un program 
de guvernământ, în care aîntrat tot 

ce voia neapărat Viena, precum și tot 
ce doreau patrioții postulanți ma
ghiari, aceasta însă numai în frumoasă? 
perspectivă și condiționat.

Tot ce au avut noii guvernanți 
la dispoziția lor nedisputabilă, a fost 
tolerarea din parteă cercurilor curții 
sau, mai bine zis, îngăduirea faimoa
sei „mâne libere", dată miniștrilor de 
interne și de culte și instrucțiune pu
blică, întru cât privește regulamenta- 
rea naționalităților între limitele re
sortului acestor ministerii.

In programul, cu care s’a pre
zentat guvernul coaliției după împă
ciuirea cu coroana, se mai cuprindea 
și regularea raporturilor economice cu 
Austria cel puțin până la 1917, pană 
când sunt în vigoare tratatele comer
ciale cu statele străine, ce au fost 
încheiate de guvernul Fejervary și 
moștenite de al coaliției; să cu
prinde în acest program și concesiu
nea făcută de coroană pentru a da 
unele „garanțe ale constituției".

încât pentru pactul economic ve
dem cât de mult se căznesc eele două 
guverne de a-1 încheia. Conferențele 
miniștrilor s’au întrerupt din cauză 
că nu s’au putut înțelege în cestiu- 
nea băucei și a cvotei. Adecă încât 
pentru bancă nici n’a putut fi discu-- 
ție multă. Apponyi a mărturisit în 
clubul koșuthist, că Ungaria nu se 
poate nici gândi încă la o bancă a 
sa independentă, fiindcă nu-i permite 
starea financiară. A rămas așadară 
cvotă.

Cu cvota știm eum stă lucrul. 
In Austria s’a schimbat situațiunea 
interioară pășind pe scenă parlamen
tul ales pe baza votului universal. 
Partidul lui Lueger, care altădată fă
cea singur opoziție contra pactului cu 
Ungaria, a devenit azi cel mai puter
nic și influent în parlament și mai 
are în chestiunea aceasta pe partea 
sa și partidul social-democrat. Guver
nul austriac ținând samă de această 
schimbare a situației, s’a văzut ne
voit de a reînoi cu mai mare aplomb 
vech'z pretenziune a guvernelor au
striac, 'ca cvota ungară să fie urcată.

Prea puțin plătește Ungaria pen

tru cheltuiele comune, zic Austriacii, 
cu 8—10 procente mai puțin decât 

I face partea armatei ce se vine pe 
Ungaria (42°/0) și care se susține din 
aceste cheltueli.

Wekerle și Kossuth răspund 
c’un simplu „Non possumus11, ceea ce 
le convine mai întâiu ca să poată 
arăta „națiunei", că eată nu cedăm, 
al doilea fiindcă sperează, că în cele 
din urmă Austriacii pe lângă o ușoară 
presiune a Coroanei vor renunța ei 
înșiși pănă la 1917 la ilfcarea cvotei.

E foarte cu putință însă, ca în 
privința această Kossuth și soți să 
se înșele. Lueger a declarat zilele a 
ceste că „pe câtă vreme el va sta 
în fruntea partidului creștin-social, nu 
va suferi cu nici un preț ca partidul 
să-și dea consimțământul (în parla- 
mnnt) pentr’un pact, care nu va fi în 
toate privințele favorabil Austriei și 
că în aceasta chestiune nu va lăsa 
din mână conducerea partidului".

Luegbr adause că atât creștinii- 
sociali, cât și social-democrații, ba și 
Cehii vor fi contra unui pact nefa
vorabil.

Ce se va întâmpla așadar? Un
gurii își razimă toată speranța și 
acum în Coroană. Kossuth a spus în 
clubul independistcă Monarchul s’a de
clarat categoric în favorul punctului de 
vedere al guvernului ungar, după care 
cvota nu este a se regula deodată cu 
întreaga transacțiune vamaiă-comer- 
cială, ci separat, eventual pănă la 1917, 
cum s’a făcut și în anii din urmă, prin de
riziunea Majestății Sale. In cazul acesta 
se va împlini vorba lui Lueger „Es 
gibt gar keinen Ausgleich mefcr“(Nu 
se va mai încheia pact).

Dacă așa zisul sistem de până 
acuma al reciprocității, fără de pact, 
s’ar putea continua încă zece ani, 
Ungaria ar putea vorbi de noroc, dar 
cine garantează că ceea ce a mers 
până acum, zece ani, va mai merge 
cu paliative provizorii încă zece ani?

Dieta Bucovinei. Prima ședință a co
mitetului țării a fost deschisă cu solemni
tatea obicinuită Luni de cătră mareșalul 
țării baronul George Vasilco. Ca reprezen

tant al guvernului a azistat prezidentul 
țării d-1 Dr. Octavian cav. de Bleyleben. 
Cuvântul de deschidre al d-ltii mareșal, 
scrie ^Apărarea Națională*, a fost primit 
cu deosebită căldură, deoareee era mai 
mult decât un cuvânt de deschidere, era 
o dare de samă temeinică asupra situației 
din țară. Intre altele mareșalul țării a co
municat că guvernul central a remis co
mitetului țării proiectul de lege relativ la 
întreținerea șoselelor, cari nu sunt ale sta
tului, precum și proiectul de lege relativ 
ia desrădicarea drepturilor de propinație 
în Bucovina și proiectul de lege relativ ia 
urcarea impozitelor pe bere, cari ambele 
stau în conex. Cu remiterea acestor pro
iecte, guvernul a transmis comitetului și 
propunerile sale de modificare pe cari le 
dorește. înainte de ce se vor putea înainta 
aceste proiecte dietei țării, s’a arătat ne
cesitatea îndrumării unor negocieri între 
comitetul țării și între guvernul central. 
Aceste negocieri fiind îndrumate pe cale 
telegrafică, proiectele se vor putea înainta 
încă în sesiunea asta. Relativ la proiectul 
de lege pentru modificarea legii electorale 
a țării, deciziunea guvernului centrai încă 
n’a sosit. Pentru ridicarea industriei cas
nice, comitetul țării a activat în Cernăuți 
un bazar al țării; proiectul de lege re
spectiv, va fi înaintat în curând. Relevând 
mai departe că comitetul țării a luat în 
privire în prima linie ridicarea industriei 
casnice prin crearea unei școli de țesut, 
trece la finanțele țării zicând că dieta va 
trebui să-i dea o atențiune deosebită ace
stei afaceri.

Terminând mareșalul țării se dă ce
tire proiectelor de lege depuse pe biroul 
dietei și apoi se aleg cele 6 secții aie dietei.

România și Macedo-românii. «Pester
Lloyd* de Vineri seara publică un articol 
din București în chestiunea macedoneană, 
care este introdus cu un interview al 
președintelui societății culturale macedo
române din București Dr. Leonte, care 
zise între altele, că Românii urmăresc 
numai un scop cultural, adecă vreau să 
împedece, ca să se răpească Macedo-ro- 
mânilor naționalitatea și vreau să-și spună 

I și ei cuvântul la resolvarea chestiunei ma
cedonene. Articolul vorbește ‘apoi cam 
ironic despre crearea unei chestiuni cuto- 
vlache, accentuând că într’adevăr România 
vrea să-și reserve un rol pentru cașul 
resolvării chestiunei macedonene. Apoi 
zice :

>Un diplomat, care are un rol în
semnat în conducerea externă a României
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“W^XX'^XX'XXX-^XX'^XXXXXVXXVXXXXXVXX-VXX-VXX'KXX-XXX-XXVVXX'VXX'VXX.XXVXX-VXX-VXXVXX^XXXXXVXX'VXXX.XX'XXXV.XX'VX''

Din valea Tismanei.
O escursiune la Baia de aramă.
Intr’o Duminecă după amiazi din Iu- 

jie, voind să vedem Baia de aramă, ple
carăm dela conacul .ocolului silvic vre-o 
zece persoane, între cari trei copii, în două 
trăsuri. Părăsind șoseaua, ce trece prin 
satul Tismana, întrarăm în drumul de 
țară care duce la Severin, lăsând de a 
dreapta satele Vânata, Pocruia ș. a., de a 
stânga Godineștii. De aci ni se deschidea 
frumoasă panoramă a munților Gorjului 

' și Meh .dinților, și în fund spre sud-vest 
Oleșani. cu vestita sa peșteră, cel mai 
înalt munte din .Mehedinți.

Sub farmecul acestei mărețe prive
liști, după o călătorie de două ore, între 
felurite glume și cântece din partea celor 
m'ai tineri, întrarăm în Baia de aramă, un 
mic orășel de munte, așezat între dealuri 
păduroasă, numit astfel pentru minele de 
aramă- ce se esploatau aci în veacurile 
trecute și chiar până ia 1881. Neoprin- 

• du-ne de-oCamdată în oraș, continuararr 
drumul, care devenia din ce în ce mai ro
• 

mantie, printre dealurile înalte și pline de 
pietri mari, albe, cari păreau pe alocurea 
niște turme de oi sau de capre. Fiind 
Duminecă, mergem să vedem nedeia, care 
se face afară din oraș, pe un deal, unde 
ni se spunea, că e și ceva târg. N’am vă
zut nici târgul, nici nedeia care, fiind ziua 
prea călduroasă, să făcea seara, pe ră
coare. In schimb însă am fost încântați 
de frumseța selbatică a ținutului, și am 
văzut așa numitul >pod de pământ* dela 
ponoară, o minunată raritate a naturei. 
Șoseaua trece aci peste un pod natural 
de stâncă, sub care se vede din depărtare 
o largă deschizătură ca o gură de peșteră, 
în formă de semicerc. De o parte și de 
alta a drumului i 
stânga, cum 'r 
groapă largă, 
un deal pieziș, 
cărei continual 
sub pod. Din pk- 
gârliță cristalin .
pământ și se hs-’șVi iar la o mare depăr
tare, ca să se v6îse în Râul alb.

De aci ne întoarserăm înaori.. In 
Baia ne oprirăm înaintea unui restaurant, 
aer să ne răcorim și să gustăm câte ceva. 

■ Fiind.'toate mesele cuprinse, cerurăm alte 
nouă? mese, bere, dulceață etc. Lăutarii 

sunt prăpăstii adânci. In 
ri spre Severia, este o 

asupra căreia se înalță 
o peșteră de desupt, a 

e a fi semicercul de 
. curge pe sub pod o 
re se ascunde,apoi sub

cântau. In mijlocul stradei, care aci avea 
lărgimea unei piețe, se întinse o horă ve
selă de fete și feciori, îmbrăcați unii țără
nește, alții orășenește. Intre fete am ad
mirat trei costume țărănești de toată 
frumseța, cum n’am văzut nici ia expo- 
sițiune.

Făcurăm pe urmă o preumblare până 
la locuința d-lui H. C., propriefar în acest 
oraș și acum inspector comunal, cu care 
ne cunoșteam de când avea doi băeți sol- 
venți în internatul liceului din Craiova, 
unde eram director. Tocmai ne întâlnirăm 
cu d-sa în stradă; venia spre noi. Acasă 
găsirăm și pe cei doi fii ai d-sale, unul 
advocat, altul încă student în drept. După 
o conversare de o jumătate de oară la 
îndatinata cafea și dulceață, neînapoiarăm 
la restaurant, ne aruncarăm în trăsuri și, 
trecând prin pulberea ridicată pe drum de 
turmele ce se întorceau dela pășune, pe la 
9 oare seara eram acasă, în valea Tis
manei.

La târgul dela Gxrlinești.
La 8 Aug. s. v, s’a început târgul 

dela Godinești, întâiu târg de vite, 2 zile, 
apoi vre-o 8 zile târg de felurite producte 
ale industriei țărănești: cojoace, pieptare, 
căciuli, pălării, opinci, cisme, curele, ha

muri, haine femeești de țară și de oraș, 
cuțite, bricege, fluere, mărgele ș. a. Intr’o 
Duminecă după amiazi cercetarăm și noi 
târgul, care se face pe câmp afară din sat. 
De laturi, lângă șetre, era în vre-o două 
locuri și horă. — Pentru prima oară — 
zic tovarășilor mei — cercetez un târg, 
unde nu văd două lucruri, inevitabile la 
toate târgurile : nu văd ovrei sau alți ne
gustori străini, și cârșme. Ovrjei — mi se 
răspunse — nu vei vedea în toată Oltenia, 
decât în orașe, și încă și aci mai puțini 
ca în alte orașe ale țării. Iar cârșme, har 
Domnului, nu le ai observat d-ta, dar sunt 
și aci, la o parte vre-o cincisprezece.

Șezătoare literară.

O rară plăcere a procurat oaspeților 
Tismanei șezătoarea literară-artistică, or
ganizată de d-nii G. Coșbuc și C. Bălă- 
cescu, într’o Duminecă seara din August. 
Câteva doamne și domnișoare de pe la 
mănăstire și de la vilele de aci, aflând de 
venirea poetului Coșbuc și a sculptorului 
Bălăcescu la vilaSfetea, doriau ca d-1 Coș
buc să le țină o conferință. D-sa primi cu 
condițiunea, să mai fie însoțit de cineva, 
să se declame și să se cânte ceva cântece 
naționale. Atunci, după solicitările făcute 
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și este în măsură a cunoaște perfect ve
derile primului ministru și ministru de 
externe d-1 Sturdza, a ajuns la acelaș re
zultat. El a spus : Onoarea statului român 
e angajată în Macedonia și printr’o nemo
tivată ezitare nu se va renunța la onoarea 
României. Pacea cu Grecia e dorită și în
totdeauna au fost .silințe pentru restabi
lirea păcei. Noi vrem să trăim în bune 
relații amicale cu Grecia. Trăim în bună 
pace cu Turcia și vrem să menținem a- 
ceastă pace. Dacă marile puteri ar lua în 
sarcina lor egalarea fără excepție a tu
turor națiunilor din Macedonia și primirea 
lor în cercul binefăcător al reformelor, 
acțiunea României în favoarea macedo
românilor ar fi de prisos. Dar șg într’un 
asemenea caz influința pentru propășirea 
națională și culturală a macedo-românilor 
nu trebue să înceteze®.

Asociatiunea Ia Bistrița.
Bistrița, 21 Sept. n.&

Conform programului stabilit comi
tetul central al »Asociațiunei« a sosit Vi
neri la orele 12 din zi în Bistrița. La gară 
eșise spre întimpinarea oaspeților aproape 
întreaga inteligență română din Bistrița 
în frunte cu directorul despărțământului 
Bistrița, d I Dr. Tripon.

Membrii comitetului central, dându- 
se jos din tren, au fost salutați de cătră 
d-1 protopop Gerasim Domide, a cărui cu
vinte călduroase au fost subliniate cu vii 
aclamațiuni. D-lui Domide i-a răspuns vice
președintele >Asociațiunei« d-1 Andreiu 
Bârsanu, care a mulțumit comitetului lo
cal și publicului prezent pentru frumoasa 
primire ce s’a făcut membrilor comitetului 
central.

Intre cei sosiți se află d-nii: Andreiu 
Bârsanu și Dr. N. Vecerdea din Brașov, 
Nicolae lvan, asesor consistorial, Octavian 
Goga cu doamna și sora, Octavian Tăs- 
lăuanu, secretarii Asociațiunii, Nicolae Vă- 
tășan, cassarul Asociațiunii, Victor Fincu, 
exactor consistorial, din Sibiiu, Borza pro
topop din Făgăraș, Dr. Radu vicar din 
Hațeg, Dr. Izidor Pop adv. din Lugoj, Dr. 
Teodor Mihali deputat dietal cu doamna 
din Dej, Sârbu protopop, Dr. Victor și 
Aurel Nilvan advocați din Șomcuta, etc.

Incuartirarea oaspeților s’a făcut la 
hotele și la familiile românești.

Afară de oaspeții sosiți Vineri sunt 
anunțați încă o mulțime de oaspeți, între 
cari deputății: Vlad, Vaida, Maniu, Ștefan 
Pop și George Pop de Băsești. Joi seara 
sosise D-1 F. Hossu Longin din Deva cu 
doamna, prezidenta >Reuniunei femeilor 
române din Hunedoara®, doamna Erdelyi 
și d-șoăra Barcian, cari lucrează la aran
jarea expoziției lucrurilor din atelierul reu- 
niunei în sala cea mică din etagiu dela 
>Gewerbeverein«. Expoziția promite a fi 
foarte interesantă. De asemenea a sosit 
artistul Z. Bârsan cu d-na și d-1 Băila, 
d-șoara Virginia Gall Joi, Valeria Papp și 
d-1 Bratianu.

La orele 8 seara s’a șinut sara de 
■cunoștință la care a participat lume multă.

*

Din raportul comitetului ■»Asociațiunii«
presentat adunării generale convocate la Bistrița 

în 21 și 22 Septembre.

AZem&ni. Cu finea lunei August »Aso- 
■ciațiunea® are următorii membri: onorari 
10, în secțiuni 47, fondatori 95, pe viață 
256, ordinari 1393, în total 1800 membri 

față de 1742 din anul precedent. Creștere 
de 48.

Membrii ai »Asociațiunei« sunt cu 
totul 1800.

Despărțăminte sunt 51. Membri or
dinari mai mulți are desp, Sibiiu cu 95, 
apoi desp. Brașov cu 94, Timișoara cu 67, 
Săliște cu 50, Oravița cu 49, Sătmar cu 
47, Făgăraș cu 47, Blaj cu 45. Au sub 10 
membri ord. 4 desp.

Despărțămintele, care au desvoltat o 
activitate mulțămitoare sunt: Brașov, Bis
trița, Brad, Cluj, Dobra, Orăștie, Oravița, 
Săliște, Sebeș, Sibiiu, Timișoara. De model 
e desp. Brașov. S’a distins apoi desp. Cluj, 
unde tinerimea universitară a ținut 21 con
ference. Despărțământul nou înființat e al 
Tăsnadului.

Despărțăminte nouă sunt pe cale a 
se înființa în Hălmâgiu și Bozovici, apoi 
pe teritorul desp. Sătmar-Ugocia, Alba-Iulia 
și Lipova.

Prelegerile. Comitetul central a îm
părțit în 1905 câte 100 cor. la 12 desp. In 
toate desp. s’au ținut 150 prelegeri, cu 106 
mai mult ca în trecut. Despărț. Brașov și 
Oravița au împărțit și pomișori cu ocaziu- 
nea prelegerilor. La finea anului 1906 cen
trul a împărțit 970 cor. din cele 2000 cor. 
preliminate, pentru prelegeri.

Desp. Blaj, Brad, Brașov, Cohalm, 
Dobra și Sibiiu au și schiopticoane.

Pe lângă prelegerile pentru popor se 
accentuează necesitatea prelegerilor in
structive pentru intelectuali.

Agenturile. Numărul tuturor agentu
rilor cu finea anului 1906 e de 122, mai 
multe cu 17 ca în anii trecuți. Agenturile 
s’au înmulțit numai în desp. Agnita, Brad, 
Brașov, Orade, Orăștie, Sebeș, Sibiiu și To- 
rac. Mai multe are desp. Brașov, 21 toate 
în activitate deplină.

Bibliotecile poporale sunt legate de 
existența agenturilor. Cele mai multe des
părțăminte n’au înființat încă biblioteci și 
sunt și de acelea, care n’au nici o biblio
tecă. Unele desp. (Timișoara, Dobra, Caran
sebeș, Brașov, Bistrița,’ Blaj) au împărțit 
cărți gratuit între popor.

Secțiunile științifice-literare. Secțiunea 
istorică a ales membri corespondenți pe 
d-1 Sever Secul a și Iuliu Marțian. Raportul 
pune în vedere o mulțime de promisiuni 
ale secțiunilor, dar muncă săvârșită e cam 
puțină. Lucrări cu care se ocupă cam de 
multișor secțiunile și care se amintesc în 
raportul fiecărui an sunt: a) adunarea no
menclature! poporale referitoare la car, 
plug și războiul de țesut; 6) consemnarea 
alfabetică a tuturor comunelor românești 
s’au locuite de Români din regatul ungar.

Premiile Andreiu Mureșan de 300 cor. 
s’au dat d-lor I. Agârbiceanu și Z. Bârsan.

Publicațiunile „Asociațiunii". în cursul 
anului trecut în »Biblioteca pop.® s’a ti
părit un singur număr : ^Despre începutul 
neamului românesc« de Dr. 1. Lupaș, din 
care în scurtă vreme s’a scos și ediția a 
doua. E dar publicațiunea cea mai reușită. 
Lucrări cari așteaptă să se tipărească sunt 4.

Publicațiune însemnată e revista pen
tru popor «Țara Noastră®, redactată de 
secretarul literar d-1 O. Goga. Raportul 
spune, că a fost primită cu indiferență, 
azi se tipărește în 2500 exemplare, abono- 
mente plătite cam o miie, cetitori țerani 
abia 500.

Școala civilă de fete a funcționat cu 
rezultate mulțumitoare ca și în anii pre- 
cedenți. In anul școlar trecut au fost în
scrise în 4 clase 89 eleve, cu 14 mai multe 
ca în anul trecut. In cursul complimentar 
cleta, a fost siiit să se execute și ne-a 
spus cu mult gust ^Bastonul Ungurului® 
și ^Ungurul în tren®, două anecdote hazlii 
din colecțiunea Speranță.

Asemenea d-1 căpitan Emanuel Pă- 
răian, iubitul poet al Olteniei, cunoscut și 
ca plăcut povestitor și om de inimă, la 
rugarea auditoriului ne-a spus poezia plină 
de simțământ »Carmen Sylva«, cu care 
începe volumul său de poez i >Umbre și 
lumini®.

In urmă d-1 Coșbuc, care tocmai se 
ocupă cu traducerea lui Dante, ne-a pove
stit aproape o jumătate de oră minunata 
>călătorie prin iad® a poetului.

Eu încă promisesem ceva, dar am 
rămas pentru altă conferință, care însă nu 
s’a mai ținut, fiindcă după Sântămărie a 
început lumea se plece.

Cu o impresiune sărbătorească ne 
împrăștiarăm pe la locuințele noastre. Iar 
după cină tineretul s’a întrunit din nou la 
balul din vila Sfetea, care a ținut până pe 
la 2 oare din noapte.

D-lui Coșutic era să i se întâmple la 
Tismana o mare nenorocire. Nemulțămit, 
se vede, cu prăpăstiile închipuite ale iadu
lui lui Dante, dânsul voia să întâmpine 
aievea prăpăstii reale ; și după ce cutrieră 

14 In corpul didactic sunt: 1 director, 2 
profesori def., 3 profesoare, 2 catecheți, 5 
instructoare și instructori. In internat au 
fost 77 eleve.’ Cheltuiele cu școala au fost 
46.048 cor. 51 fii.

Biblioteca s’a sporit în 1906 cu 171 
opere, cea mai mare parte schimb și do- 
națiuni. In depozitul de cărți de vânzare 
sunt 47 publicațiuni, 3* 1 2 3 * 5/, mii tomuri, 35 
mii broșuri. La bibliotecă s’au cumpărat 3 
opere în 8 volume. Prin urmare cărțile 
cele mai noui lipsesc în biblioteca »Aso- 
ciațiunei® și aceste sunt multe, dacă ne 
gândim numai la edițiile »Minervei«.

puturăm combina următoarea programă, 
care a fost foarte bine executată.

1) Dra Olimpia Bărbulescu, studentă 
a facultății de litere din București, a cân
tat cu o voce limpede și sonoră »Dragi ne 
suntem, bade® ; și la cererea publicului 
alte două cântece: »După fragi și după 
mure®, șț sMugur-mugurel®.

2) D. Mihail C. Seciureanu, elev în 
cl. VII. de liceu, a declamat ^Rugămintea 
din urmă®, de Coșbuc, și a interpretat așa 
de bine simțămintele poetului, încât a fost 
aprobat și de autorul, care se știe că e 
foarte dificil în această privință. Fiind bi
sat, a mai recitat apoi ^Institutul Bara- 
boiu®, poezie satirică cu mult haz de A. 
Vlăhuță.

3) Dra Stefania Miloșescu, absolventă 
cl. VIII, de liceu, a cetit o interesantă di- 
sertațiune despre trilogia lui Rădulescu- 
Niger: >Străin în țara lui®, »Victor Cos- 
min® și »Măria Sa Ogorul«, trei romane 
cu conținut național și de adevărată va
loare literară.

4. D-ra Irina Miloșescu a declamat 
cu haz două anecdote de Speranță.

5) D-1 Henric August, tînăr advocat 
din T.-Jiului, deși nu figura în programă 
și numai atunci sosise din oraș cu bici

Muzeul s'a îmbogățit mai ales cu 
modele de cusături și țesături, cu porturi 
țărănești și 1 model de moară în minia
tură. Donațiuni au făcut: D-naMaria Cosma, 
soc. »Andrei Șaguna« și desp. Timișoara. 
Pentru sala »Associațiunei« s’a cumpărat 
un mare aparat de proiecțiune.

Ședințele comitetului central au fost 
13, în care a rezolvat chestiunile curente.

Bilanțul. La finea 1906 Associațiunea 
are active de cor. 887.442’05. între acestea 
sunt depozite 116 mii, efectele fondului 
general și a fundațiunilor 196 mii, realități 
559 mii, mobiliar 13 mii, aproape 3 mii 
debitori. Pasivele au aceeași valoare și sunt 
trecute la pasive: fondul general cu aproape 
314 mii, fondul muzeului cu 141 mii, G. 
Barițiu cu 12 mii, A. Mureșianu cu 9 mii, 
apoi 5 fonduri mai mici, 17 fundațiuni ad
ministrate de Asociațiune, un depozit tran- 
zitor și creditori 62 mii.

Venite și chelhieli. Cheltueli 32'/, mii 
coroane, din care salare 7720 cor., chirie 
și spese de cancelarie 5741, dotațiune la 
^Transilvania® 3955 cor., prelegeri popor. 
1100. Venite sunt: taxe de membri aproape 
16 mii, chirie aproape 10 mii, interese 2864, 
taxe de adm. 1947 și estraordinare 2272 cor.

Budgetul pe 1908: Spese:, salare 
9360 cor., spese de cancelarie și chirie 
5400, dotațiune pentru bibliotecă,’ »Tran- 
silvania®, foaia poporală, fondul G. Barițiu 
5800, secțiuni 650, contribuție 2000, pre
legeri 2000, interese 7400, neprevăzute și 
escedent 1481 cor. Venite: taxe de mem
brii 16 mii, chirii aproape 10 mii, interese 
5722, taxe de admin. 1902, extraordinare 
500 coroane.

Cronica din afară.
Anarhie în Corsea. Din Londra se te- 

Iegrafîază că călătorii sosiți din Tientsin 
spun, că în toată Coreea, afară de capi
tală, domnește o mare anarchie. Locuitorii 
au întreprins o acțiune de nimicire contra 
Japonezilor. In multe părți s’au rupt firele 
telegrafice și s’au scos șinele. Coreanii po
sedă arme moderne. Japonezii pentru un 
moment se mulțumesc să incendieze sa
tele răsculaților. In Seul se află o puter
nică armată japoneză, care e în atare să 
menție ordinea.

Criza ministerială în Bulgaria. Din Sofia 
se anunță, că în guvern a izbucnit o gravă 
criză. Ministrul agriculturei, Neculai Ghe- 
nadief, a publicat o scrisoare deschisă, in 
care arată, că măsurile ce s’au luat în po
triva profesorilor, au dezorganizat învăță
mântul și sunt ilegale. Din această pricină 
demisia ministrului scoalelor ApostoJof, 
este sigură. Faptul acesta a sdruncinat si
tuația întregului cabinet. Prințul Ferdi
nand a fost nevoit să-și amâne plecarea.

Știre dezmințită. Exceptând >Vecerna 
Posta®, toate ziarele bulgare desmint ști- 
rea de curând răspândită, că la primirea 
culmile sălbatice dimprejur, i ;ându-se une
ori pe brânci, ca să vadă o peșteră sau 
vre-o priveliște rară, într’o zi se hotărî cu 
d-1 Bălăcescu, să se urce amândoi la cru
cea lui Gârbea, de-asupra mănăstirei, de 
unde amețești uitându-te în jos. La cobo
râre părăsiră poteca, pe care veniseră, ca 
sâ se coboare pe altă parte. Fiind coasta 
foarte piezișă, alunecară amândoi. Sculpto
rul se opri mai curând, dar Coșbuc merse 
târâș pe spate vre-o 40 de metri. Norocul 
că s’a putut apuca de o ramură subțire 
dintr’o tufă tocmai de-asupra prăpastiei, 
unde începe partea verticală a stâncei ; și 
s’a ales numai cu spaima și cu câteva sgă- 
rieturi pe mâni și pe picioare. Asta l’a 
scăpat poate de o primejdie mai mare; 
pentrucă întâlnindu-ne în 
iași stâncă, în curtea m 
nea că avea de gând st 
sântului Nicodim, unde 
nu s’a mai suit nimeni, 

imposibilă astăzi.
Sântămăria Ia

“uă zi sub ace- 
irei, îmi spu- 

sue la peștera 
timpuri uitate 

unde suirea pare
și

Tismana.
Mănăstirea Tismana fiind închinată 

Maicei Domnului, la 15 August în fiecare 
an se adună aci mulțime de oameni și fa
milii întregi de prin satele și orașele apro
piate. De pe la 2 oare noaptea încep să 

emigranților macedoneni, marele duce Wla
dimir a plâns și le-a promis sprijinirea 
plângerei lor din partea Rusiei. Ziarele 
declară că această știre este o simplă in
venție plătită de stambuloviști și în care 
se întrezărește tendențiositatea.

Dela conferința păcei. Conferința pen
tru pace a adoptat în unanimitate, în șe
dința plenară de Sâmbătă noul proiect pri
vitor la tratamentul persoanelor neutre pe 
teritoriul beligeranților. Proiectul relativ 
la crearea unui tribunal internațional a 
a fost adoptat cu 37 voturi contra 1 și 6 
abțineri.

Conferința a adoptat apoi în unani
mitate rezoluțiunea recomandând convoca
rea celei de a treia conferință pentru pace 
la o epocă ce se va fixa de puteri cam pe 
la anul 1915. Cu doi ani înainte comite
tul va avea sarcina să fixeze programul 
conferinței. Delegatul României, d-1 Bel- 
diman, a propus în mijlocul unor vii a- 
plauze, să se adreseze o telegramă de o- 
magii țarului Nicolae, promotorul acestei 
opere de umanitate, congresele pentru pace. 
Delegatul Austro-Ungariei, d-1 Merey, se 
asociază cu căldură propunerei d-lui Bel- 
diman și propune să se exprime reginei 
Olandei mulțumirile cele mai respectoaBe 
pentru generoasa ospitalitate acordată con
ferinței. Toți ceilalți delegați s’au asociat 
la propunerea d-lor Beldiman și Merey. 
Președintele congresului, d-1 Nelidow, mul
țumește pentru omagiile adu^b țarului și 
reginei și ridică ședința.

Situația în Maroc. Ministrul Clemen
ceau intervievat în chestiunearuperei tra
tativelor cu Marocul, a declarat, că este 
absolut inexat că guvernul a impus anu
mite norme generalului Drude pentru tra
tative. Generalul Drude este liber de a 
asculta sau de a respinge propunerile ce 
i-se fac, el are întreaga răspundere, dar 
și întreaga încredere. Dânsul n’a respins 
pe emisari, dar s’a pregătit totuși în pre
vederea neizbutirei tratativelor. Guvernul 
l’a aprobat. Triburile mai apropiate de Ca
sablanca sunt pentru pace, triburile mai 
depărtate sunt însă răsboinice, au nevoie 
de o lecție, și această lecție li-se va da. 
Primul ministru a încheiat declarând, că 
este de părere, că Mulai Hafid și-a strâns 
trupele numai pentru a merge la Rabab 
iar nu pentru a combate.

Ministrul Regnault a oferit Vineri în 
Casablanca un mare banchet ofițerilor ar
matelor de uscat și apă francezi și spa
nioli. Toți consulii au luat parte la ban
chet, înafară de consulul Germaniei, care 
s’a scuzat din cauza unui doliu recent. In 
toastul ce l’a ridicat, ministrul Franței a 
spus, că a fost fericit să poată vizita la 
fața locului, frumoasele trupe de uscat și 
mare, cari au rivalizat prin curaj. Mini
strul își dă seama de puterea ce reese din 
camaraderia frățească a soldaților. Cea mai 
vie dorință a guvernului, a spus d-1 Reg
nault, este lucrând de comun acord cu gu
vernul spaniol, să se pacifice regiunea fără 
a se întreprinde nimic peste ceea ce este 
necesar, pentru a impune pacea acelora, 
cari au îndrăznit să masacreze și să prade, 
să excite fanatizmul pentru a distruge o 
operă de civilizație. D-1 Regnault a con
chis exprimând speranța, că sarcină’ va fi 
în curând îndeplinită, grație valoarei tru
pelor franceze și spaniole.

circule trăsurile și căruțele pe șoseaua mă
năstirei. Valea Tismanei, atât de atrăgă
toare prin liniștea și tainica ei singură
tate, acum devine sgomotoasă și plină de 
praf. Pe la 9 oare dimineața armonioasele 
vibrațiuni ale clopotului celui mare dela 
mănăstire vestesc începutul serviciului 
religios și chiamă pe oameni la rugăciune. 
Sute de oameni de toate vârstele și de 
ambe sexele, țărani și orășeni, cari nu mai 
încap în biserică, umplu curtea și împre
jurimile mănăstirei. După eșirea din bise
rică, oamenii se împart pe la căruțele lor, 
adăpostite la umbra arborilor, dealungul 
văii, unde își au proviziunile de mâncare 
și beutură. După masă încep apoi horele 
în jurul deosebitelor tarafuri de lăutari, și 
încep chefurile în jurul carălor încărcate 
cu butoaie de vin și de țuică. Petrecerea 

■se lungește pănă noaptea, și valea răsună 
de cântece și vesele chiuituri.

Ar fi de dorit ca unor asemeni peleri- 
nagii să li-se dea un caracter mai serios. 
Și aceasta s’ar putea face fără a esclude 
petrecerea și veselia, dacă ele s’ar orga
niza de preoți și învățători, într’un mod 
mai religios și mai estetic, cum se face Ia 
Românii de peste munți.

M. Strajanu.
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Congresul presei. Sâmbătă s’a deschis 
în Bordeaux în pompoasa sală de concert 
al. 11-lea congres al presei, la care i-au 
parte 400 de delegați. Guvernul e repre
zentat la congres prin prefectul departa
mentului Giron, care a comunicat că la 
banchetul presei de Marți va asista și mi
nistrul de externe Pichon, Congresul a 
fost deschis de președintele Wilhelm Sin
ger care, în discursul său a exprimat oma
giile congresului față de Franța și preșe
dintele Fallibres. A răspuns prefectul ce
tind o telegramă de salutare a ministrului 
Pichon. După amiazi au început dezba
terile. Seara a avut loc un banchet la ex
poziția marină.

Din Arhidieceza română unită. După 
cum aflăm din «Unirea*, I. Prea Sânția Sa 
Mitropolitul Dr. Victor Mihalyi fiind deplin 
Restabilit, a presidat ședința consistorială 
de Sâmbătă. Duminecă noaptea a plecat la 
piudapesta.

Sâmbătă în 21 Sept. n. 1907 a hiro
tonit întru preoți I. P. S. Sa d-1 metropo- 
iit pe următorii diaconi: . Ioan Isaic, loan 
Mărginean, Laurențiu Nicoară destinat de 
cooperator la Roșia de-munte. Nicolae Giur- 
ea, destinat de administrator parohial la 
-Coluni, Dumitru Mărdan, destinat de coo
perator parohial la Muchendorf.

Sfințire de biserică. După cum anunță 
«Tel. Rom.* înalt Prea Sânția Sșz Archi- 
episcopul și Metropolitul loan Mețianu a 
plecat Sâmbătă cu suită numeroasă la A- 
poidul-mic și de aci la Sângătin pentru a 
sfinți biserica gr. or. română de acolo.

Necrolog. In Năsăud a încetat din 
viață în 20 Sept. n. d-na Matilda Șimon 
nasc. Maier, după un morb îndelungat, în 
al 50-lea an al vieții și în al 22-!ea al fe
ricitei sale căsătorii. Rămășițele pămân
tești au fost așezate la repausul etern în 
cimiterul gr. cat. din Năsăud, Duminecă 
în 22 Septemvrie st. n. a. c. la 10 oare a.
m. Pe defuncta o deplâng soțul Dr. Nistor 
■Simon și numeroase rudenii.

Odihnească în pace 1

Jubileul unei reuniuni românești. Reu
niunea pompierilor voluntari din Săliște 
Invită la festivitatea jubilară ce se va 
aranja din prilejul împlinirei a 25 ani de 
existență, Duminecă în 29 Septemvrie st.
n. 1907, cu următorul program : Sâmbătă 
în 28 Septemvrie n. Seara la 8 oare con
duct cu torțe și convenire colegială în 
■«hotelul comunale. Duminecă, în 29 Sep
temvrie n. la 8 și jum. oare a. m. parti
cipare la servițiul divin în biserica cea 
mare și la parastasul, ce se va celebra în 
amintirea membrilor răposați. La 9 și jum. 
oare ședința comitetului central al Reu
niune! pompierilor comitatensi. La 10 și 
jum. oare ședința festivă a Reuniunei 
pompierilor voluntari din Săliște. La 11 și 
jum. oare adunare generală a Reuniunei 
pompierilor din comitatul Sibiiu. La 12 și 
jum. oare producțiunea pompierilor vo
luntari din Săliște. La 1 și jum. oare ban
chet. La 3 oare petrecere poporală cu joc

. și seara foc de artificii.

Manual didactic — oprit. Ministrul 
reg. ungar de culte a oprit din toate in
stitutele de învățământ din Ungaria ma
nualul școlar cu titlul «Geografia pentru 
școalele poporale Cursul I Edițiunea V. 
aprobată de comisiunea școlară archidie- 
cezană. Tipografia Seminariului archidie- 
cezan*.

Un proces pentru caiumnie. Din cauza 
unei notițe injurioase apărute spre sfâr- 
.șitul anului 1905 în foaia social-economică 
„Deșteptarea11 din Brașov, d-1 prof. Ioan 
Pricib a intentat numitei reviste un pro
ces pentru caiumnie. Pertractarea acestui 

■proces a avut loc Sâmbătă înaintea curții 
cu jurați din Târgul-Mureșului. Despre de
cursul acestui proces ziarul «Szekely El- 
lenzek* din Târgul-Mureșului raportează 
următoarele : «Tribunalul reg. din loc, ca 
curte cu jurați, a ținut astăzi judecată a- 
supra lui George Măzgăreanu (redactorul 
responzabil al >Deșteptării«) acuzat pentru 
delictul calomniei, comis pe cale de pressă. 
George Măzgăreanu, locuitor din Brașov, 
a sosit în decursul zilei de eri (Vineri) 
aici, dar nu s’a prezentat la pertractare. 
Președintele Wittich s’a adresat îndată po
liției, ca să-1 aducă pe acusat în fața curții 
cu jurați. Aceasta a și succes. Jurații l’au 
achitat pentru delictul calumniei, l’au de
clarat însă vinovat pentru delictul vătă
mării de onoare și pe motivul acesta tri
bunalul reg. a condamnat pe acuzatul Ia 
21 zile închisoare (foghăz) ca pedeapsă 
principală și la 50 cor. amendă ca pedeapsă 
secundară. Deasemenea a condamnat pe 

acuzat la suportarea tuturor cheltuelilor 
de proces*.

Aventurilo «contesei Teleki*. Contesa 
Teleki, despre care am raportat în nrii 
țrecuți, se află de trei zile internată în 
arestul procuraturei din Sibiiu. Cercetarea 
se face în cel mai mare secret. Ziarul 
«Sieb. D. Tageblatt* este informat, că în 
contra «contesei* s’au făcut numeroase 
denunțuri.

Societatea de asigurare «Transilvania*. 
Cetim în «Revista Economică® : «Un mem
bru român din direcțiunea Transilvaniei* 
s’a simțit îndemnat a lua în «Lupta* 
apărarea societății sale contra învinuirilor, 
ce i-s’a adus din partea mai multor ziare 
de ale noastre, că nu dă susținătorilor săi, 
Românilor, atențiunea cuvenită. «Membrul 
român* zice între altele, că Sașii nici-când 
n’au abuzat și nu abuzează în detrimentul 
Românilor de majoritatea, ce o au în di
recțiunea acestei societăți. Față cu aceasta 
constatăm faptul, că la «Transilvania* 
dintre vre-o 20 de funcționari, abia 4—5, 
adecă circa 25% sunt Români, pe când la 
numărul asiguraților, a celor ce susțin so
cietatea cu filerii lor și dau un venit bun 
și sigur proprietarilor de obligațiuni* («în
scrisuri de participare* cum zice «mem
brul român*) raportul este invers, circa 
75% Români și abia 25% neromâni. In 
posturi cu adevărat superioare și bine re
tribuite nu se află la «Transilvania* nici 
un Român, nu este nici un procurist (Sași 
sunt doi), licuidator, șef-contabil. Și nu 
pentru aceea nu se îmbulzesc funcționarii 
Români la «Transilvania*, fiindcă aci s’ar 
cere o muncă mai serioasă, ca în altă 
parte, cum crede «membrul român*, ei 
din cauză, că, ca și în cazul recent cu 
postul de cassar, concursurile nu se pu
blică și în foile noastre și fiindcă chiar 
angajați fiind, funcționarii. Român’, nu au 
șanse să ajungă în posturi mai bune, cari 
sunt rezervate pentru «alții*.

Tarife nouă la poștă. Cu 1 Oct. c. pe 
baza hotărârii congresului internațional al 
poștelor, ținut în Roma, se vor reduce ta
xele de transportul epistolelor astfel: Uni
tatea de greutate va fi în loc de 15 gr. 20, 
iar taxa de 25 cent, ce s’a luat până acum 
pentru 15 gr. va fi reformată astfel, că 
numai pentru primele . 25 gr. se va plăti 
25 bani (fileri) și pentru fiecare alte 25 gr. 
câte 15 bani. Și la epistole se va putea 
cumpăra o foaie cu răspuns ca și la co
respondențe cu răspuns. Taxele pentru 
banii trimiși cu mandate poștale (posta- 
utalvâny) vor fi reduse așa : de fiecare 50 
de cor. se vor plăti 25 bani. In loc de 400 
de cor. se vor putea trimite 800 de cor. 
cu un mandat. Cartele de corespondență 
vor fi pe pagina pr’mă în partea stângă 
pentru comunicat (scris) și în partea dreap
tă adresa, netrebuind să fie pe ele scris 
«Cartă de corespondență* (Levelezd lap). 
Mărimea lor va fi între 14:9 cm. și între 
10:7. Mai mari ori mai mici posta nu va 
trimite. Mandate poștale va primi oficiul 
postai de aci încolo până la 800 cor. afară 
de Bosnia, Bulgaria, Columbia, Grecia 
și Turcia, pentru cari rămâne tot până la 
400 de coroane.

Nou inginer român. Ni se scrie: d-i 
Septimiu S. Pop fiul protopopesei văduve 
Ana Pop din Sâmărtinul sărat, în zilele 
trecutn a luat diploma de inginer me
chanic la politechnica din Bpesta.

Mersul colerei în Rusia. Agenția 
Westnik spune, că pănă acum s’au con
statat 4512 cazuri de coleră din cari 2320 
urmate de moarte în guveramintele Sa
mara, Saratov, Simbirsk, Astrachan, Nișni- 
novgorod,Kasan, Kostroma, Iaroslaw, Baku, 
Wiatka, Tșerrigov, Perm, Vladimir și în 
orașele Kiew, Jekaterinoslaw, Baku și în 
teritoriile Sirdaria și Akmolinsk.

Memoriile reginei Victoria. «Magde- 
burger Zeitung* află din Londra că me
moriile reginei Victor a vor apare la 1 
Octomvrie. Cartea cuprinde amintirile fostei 
regine a Angliei din anii 1834—61. După 
propunerea regelui Eduard ziarele nu vor 
putea reproduce nimic din aceste memorii. 
Vor căpăta câte nn exemplar numai capii 
marilor puteri : împăratul Wilhelm, Fran- 
cisc Iosef, țarul Nicolae, președintele Fal- 
lieres și Roosewelt.

0 femee profesor Ia universitate. Nu
mirea d-rei Eliza Richter ca docent privat 
la Universitatea din Viena a apărut în nu
mărul de Sâmbătă al ziarului oficios.

0 pățanie a lui Tolstoi. Ziarele din Moscva 
află că în noaptea de Vineri spre Sâmbătă 
o bandă de răufăcători apropiinduse de 
proprietatea contelui L. Tolstoi, lasnaia- 
Poliana (guvernământul Tula), a tras asu
pra locuinței marelui scriitor rus mai multe 
focuri de puști și revolvere. Pacinicii so
sind, răufăcătorii au fugit dar s’au întors 

iarăși și au tras din nou. Fiul Iui Tolstoi 
a încunoștiințat de acest fapt pe guverna
torul din Tuia. O anchetă a fost deschisă 
asupra acestui curios incident.

După o altă telegramă știrea că ță
ranii au atacat castelul Leo Tolstoi pare 
a se adeveri. Tolstoi luase hotărârea de a 
împărți proprietățile sale între țărani; fa
milia î’a amenințat însă cu punere sub in
terdicție și contele a fost silit să predea 
rudelor întreaga sa avere, așa că actual
mente Tolstoi nu mai are nici un drept. 
Țăranii sunt amărâți de faptul că familia 
lui Tolstoi Ie cere arendă. Nu s’a stabilit 
încă dacă țăranii au voit numai să demon
streze sau organizaseră un real atentat 
în contra castelului.

Groaznică nenorocire într’o mină. Din 
Marquette (statul Michigan) se telegraflază: 
Un coș pentru scoborârea în mină a lu
crătorilor, a căzut cu 17 lucrătorii de la o 
înălțime de 700 picioare. 14 lucrători au 
fost uciși, ceilalți grav răniți.

Chestia universităței bulgare. Ziarul 
«Poli. Corr.« scrie: In străduințele sale 
pentru a putea redeschide universitatea 
pe la mijlocul lunei Octomvrie, ministrul 
de culte al Bulgariei Apostolov a întrat în 
legătură cu profesori slavi din străinătate 
pentru a i chema ca profesori Ia Sofia. O 
telegramă din Sofia anunță că după cum 
se afirmă în cercurile guvernamentale, mai 
mulți profesori ruși și cehi au acceptat să 
vie la Sofia. Celelalte locuri vor fi com
plectate cu profesori de pe la licee. La re
deschiderea universităței, se va crea o ca
tedră de geodesie, pentru care s’a făcut! 
contract pentru câțiva ani cu cunoscutu' 
profesor german de geodesie, Weber.

întinderea revoltei în China. Din Hong
kong se anunță că 2000 insurgenți au dat 
asalt orașului Liuciu, dar au fost respinși 
pe când escaladau zidurile orașului. Șeful 
trupelor imperiale a fost ,ucis. Revolta se 
întiBde.

Arestarea mai multor spioni japonezi. 
Se telegraflază din Vladivostok că autori
tățile rusești au arestat 10 ofițeri japonezi 
cari făceau spionaj. Guvernul japonez a 
intervenit cerând punerea în libertate a 
acestor ofițeri; Rusia se opune însă și 
protestează contra spionajului Japoniei.ULTIME ȘTIRI.

BildfipSSta, 23 Septemvrie. Un 
ziar din Leipzig a anunțat acum 
câtva timp că mintstru Francisc 
Kossuth pe când se afla la Marien- 
bad ar fi solicitat o audiență la re
gele Eduard și că acesta nu i-ar fi 
acordat’o. Agenția telegrafică ungară 
desminte această știre, ca fiind cu 
desăvârșire nefundată.

Berlin, 23 Septemvrie. Părechea 
princiară de Saxa-Coburg a scăpat, 
ca prin minune, de o mare primejdie. 
Reîntorcându-se dela înmormântarea 
ducelui de Coburg ei s’au dus cu 
automobilul la gară. Abia s’au dat 
jos din automobil, când mașina făcu 
explozie.

Berlin 23 Septembrie. — Wiliam 
Taft, ministrul de răsboiu din Ame
rica, va sosi în curând la Petersburg. 
De aci el se va duce la Berlin, unde 
va sosi la 26 Noembrie.

Petersburg, 23 Septemvrie. Ziarul 
„Rus“ anunță că șeful poștei din 
Amur a dispărut după ce a comis o 
fraudă de 1,000,000 ruble.

Petersburg, 23 Septembre. — Cu 
ocazia jubileului de 50 de ani de ac
tivitate a lui Tolstoi, a apărut în ziare 
o scriere a sa, întitulată: „Să nu 
omori". Din cauza cenzurei n’au pu
tut apărea decât fragmente din scrie
rea lui Tolstoi.

Petersburg, 23 Septembre. — Șase 
deținuți din închisoarea din Ufa, omo
rând pe directorul închisorii și atacând 
garda, au reușit să evadeze. Patrulele 
urmărind pe evadați au împușcat pe 
cinci dintre ei. Unul singur a reușit 
să se facă nevăzut.

Petersburg, 23 Septembre. — Pen
tru mai marea siguranță și apărare 
a țarului se va înființa în curând un 
regiment special, compus din ofițeri 
și soldați recomandați special de co
mandanții lor.

Bibliografie.
A apărut: 1. G. Panțu : Știința con

turilor sau contabilitatea în partidă du- 
plă, un volum de I—VllI-f—323 pagini oc- 
tav mare. Cartea aceasta este scrisă pe 
baza teoriei nouă matematice și este me
nită de a face bune servicii ori și cui se 
va interesa de știința contabilității. Un 
avantagiu mare oferă explicările poporale, 
ce s’au dat, precum și multele exemple 
lămurite. S’a purces îu mod inductiv la 
compunerea acestei cărți, începând cu e- 
xemple de tot ușoare și continuând gra
dat cu exemple tot mai grele, pănă se ex
plică complet această știință frumoasă și 
utilă pentru poporul nostru. Regulele sunt 
extrase din exemplele indicate în carte. 
Se recomandă membrilor din direcțiunea 
băncilor, celor ce au să facă revizii și con
trol la socoteli, celor ce administrează averi 
sau poartă socoteli publice sau private, con
tabililor de specialitate și tuturor cari au 
daraveri comerciale. — Se poate procura 
direct dela librăria editoare loan 1. Giurcu, 
Brașov, la tipografia și librăria A. Mure- 
șianu, cu prețul de patru coroane, precum 
și la celelalte librării din patrie.

In institutul grafic „Minerva* a apă
rut „Popasuri vânătorești“ de Ion Bâr- 
seanul pe 205 pagini formatul octav mare 
prețul cor. 1.50 bani plus 20 bani porto. 
Se poate procura prin librăria A. Mureșia- 
nu Brașov.

Nestor Urechiă: „In BucegU (Nara
țiune) Format octav mare pagini 285 pre-, 
țul 1 cor. 50 plus 20 porto.

Ludovic Dauș: „Doamna Oltea* 
(Mama lui Stefan cel mare) poem drama
tic în versuri. Musicade d-1 D. G. Chiriak. 
Piesa aceasta s’a jucat pentru prima oară 
pe scena Teatrului național din București 
în seara de 19 Noemvrie 1904 la repre
zentația de gală dată cu ocazia jubileului 
de 400 ani dela moartea lui Ștefan cel 
mare. Poemul e scris pe 62 pagini. Costă 
1 coroană plus 10 bani porto.

D. G. Moruzi: „Rușii și Românii11 c’o 
prefață de N. Iorga. Prețul cor. 1.50.

N. Iorga: „Negoțul și meșteșuguilar 
în trecutul românesc11. Prețul cor. 2.50.

„Doamne ajută-ne“. Schițe din po
por de Romulus Cioflec, â 2 ooroane plus 
10 bani porto. A se procura prin librărai ■ 
A. Mureșianu.

Al. I. Odobescu opere complete. 
Vol. I. Pagini 360. Prețul Lei 1.50.

„Călăuza stațiunilor balneare" de 
Aurel Scurtu. Prețul 1 cor. 50 fii. plus 20 
bani porto.

Diverse.
Haz. Mitică urmărește o damă cu 

care caută să între în vorbă.
— Domnișoară, îmi permiteți să vă 

pun la dispoziție umbrela mea. ..?
— Dar, domnule, d-ta nu vezi că nu 

plouă?
— Nu face nimic... Ne plimbăm până 

o începe să plouă. *
Profesorul. Dacă 100 de lei aduc 5 

lei într’un an, cum poți să scrii că 300 
aduc 180 într’un an? ••'

Elevul. Așa socotește tata dobânda."
*

Intre doi pungași.
— Ce frumos ceas ai? Cât te costă?
— Nu știu... Când l-am luat, nu eră 

nimeni în prăvălie.

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

La suferințe de plămâni
să se ea în toate oazurile imediat Emul- 
siunea lui Scott. „Scott* nu numai vin
decă părți'e bolnave, dar întărește și însă- 
nătoșează organismul întreg. „Scott* este 
un preparat spec fie și sigur

contra tuturor
suferințelor de plămâni 

și cel mai ieftiu.
Puterea lui de vindecare 

și nutrire se bazează pe a- 
oeia oă la preparare se fo
losesc materialele cele mai 
fine curate și cu efect, și 
prin procedura speoifică și 
neîntreoută a lui Scott 
devine nu numai gustos dar 
și ușor de mistuit., (2)

Veritabilă numai cu 
marca pescarului ca 
semn de garanție a nale Ș cor. 50 b. Se ca- 
procedure! lui Scott pătă în. toate farmaciile.

Prețul unei sticle origi-
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Dela „Tipografia și Librăria" | 
A. MUREȘIANU, Brațov 

se țot procura următârele cârti
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
A apărut o nouă carte de rugăciune 

întitulată „Laudă lui Dumnedeu“ pentru 
credincioșii de religiunea ortodoxă română 
cuprindend: rugăciuul de dimineță, de sâră, 
de sfânta Liturgie, pentru taina mărturi- 
sirei, precum și alte rugăciuni folositore.

Acestă carte de rugăciual e negru și 
luxos legată și aurită. Formatul ei e sub 
ootav. Are 255 pagini și costă numai 90 
bani, plus 10 bani porto.

Atragem atențiunea fie-câror doritori 
de asemenea cărți de rugăoiunl. cari în fe
lul lor n’au mai eșit pănă acum la noi Ro
mânii. Fie-care carte are și un toc de car
ton tare, în care se păstrâză.

„Cuvântări bisericesc! de Mas- 
sillorU traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al diecesei 
de Oradea-naare. Prețul 5 corone (6 Lei 50, 
plus 30 bani porto.

Predici și învățaturi la toate Du
minecile și sebătorile anului oulese de 
Petru Maior de Dicio-Sân Mărtin editate 
acum de prima dată cu litere latinești de 
Dr. E. Dăianu. Toate 3 părțile ou 3 co- 
rdne plus 30 bani porto.

Cheia Raiului e o carte nouă apă
rută acum pentru credincioșii români greoo- 
oatolici care cuprinde în sine rugăciunile 
de dimineață și de seară la sfânta Liturgie 
și la toate trebuințele sufletești. Această 
carte e tipărită cu litere frumoase și mari 
latinești pe 256 pagini și e foarte frumos 
legată iar pentru o mai bună păstrare are 
fie-care și câte un toc tare de carton. Pre
țul ei e numai de 75 bani plus 10 bani 
porto recomandat mai mult. Se potrivesc 
foarte bine ca dar de Crăciun.

Sonorul, cântec ce să cântă la în
mormântarea D-lui nostru Isns Christos 
a apărut pe muzică modernă pentru o sin
gură voce de Lazar Stefănescu. Prețul 1 co
roană și se poate procura prin Librăria A. 
Mureșianu, plus 10 bani porto.

Preoții cari doresc să răspândeasoă 
această excelentă carte pe la credincioșii 
lor capătă un rabat de 10% dacă procură 
mai multe deodată.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra’ 
goste a veacului. Bochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă. După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

„Te pragul mormentului,11 de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrele 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-j- 6 b. porto).

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscarm. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, prețul 50 b. -ț- 5 b. porto.

Nu mă uita! Colecțiune de versuri 
pentru ooasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Negruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ 6 b- P-)

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Macedonski. Preț. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

H Penbru ° familie in-
SudiSllltâ teligentă © Doa- 

" '' mnă ori SJom- 
nîșoară, care posede perfect limba 
germână și maghiară și e capace a 
instrua un băiat în clasele elemen
tare. Cualifîcația pedagogică sau dex
teritate muzicală în violină au pre
ferință. Condițîuni avantagioase.

Ofertele sent a se trimite la 
adresa: „INSTRUCTIO“ post-’estante 
Zsibo (Szilâgy-m.). [2999,3-3.]
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Primul atelier românesc de spălat și călcat in Brașov.
—= AVIZ! =—

Subscrisa am onoare a aduce la cunoștința On. public din 
loc și streinătate, că în atelierul meu de spâlat și căScatj 

se spală tot felul de haine de vară 
pentru Dame, Bărbați și Copii cât de fine, precum și rufărie, 
gulere, manjete și altele, asemenea și trusouri pentru mirese cu 

Prețuri foarte'ieftine.
Rog deci pe On. public a mă cerceta cât mai mult, spre 

a se convinge de acurateța și prețurile reduse, ce le fac.
Cu distinsă stimă

Văduva Maria Cacâz,
Strada Măcelarilor Nr. 3,

s:

$
9

Diverse.
„Novei eu de Vasilie Banta Huticescu. 

Broșura are 286 pagini și conține istori ore 
frumdse scris, într’un limbagiu plăcut. Pre
țul ei e 1 cor. 60 bani plus 20 bani porto.

Poesii de Vasile Banta Butioescu. 
Edițiunea „Amicului Famllieiu. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A. Prețul 50 bani (-]- 5 b. porto.)

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Acâstă broșură conține 
poesii istoridre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
-|- 56 b. porto.)

Dinu Milian roman. Nenuioa sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani
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Habile folesese renumita
MARGIT 
CREMA 

a Ini FOLDES, 

care nn conține grăsime, este 
nevătămătore și înfrnmsețeză 

numai decât
Crema-Margit a lui Foides este un cos
metic nevătămător, are efect sigur contra 
pistruilor, pete de fieat, sgră- 
bunțe, eesenie și defecte ale pielei. 

Lame nobile din lume folosesc Crema- 
Margit și se esprimă încântate de minu
natul efect. — Lupă folosirea unui bor
can se va convinge fie-care, de imitații 
trebue a se feri.

I’UE'f'IJSi unui borcan mic Cor. I.— 
mare Cor. 2.—. Săpun Margit 9W bani: Pu
dră Margit Cor. 1-80 b. Apă de obraz Mar
git Cor. 4 —. Pasta de dinți Margit Cor. 1. 

Prodncent: CLEMENS î. FOLDES, 
farmacist în AKAD.

Comande de 6 cor. se trimite franca.
V Se capătă la farmaciile: Jul. Hornung, y 

Emil Jekelius, Fr. Kelemen, V. Klein, 
Rud. Kugler, Eugen Neustadter, / 

H. Obert, V. Roth, Fr. Stenner ./ >

■3 
o
8
?
8 «»
tt
W 
fi
8

fi

?

Plecarea și sosirea treînrilor de stai rug. nu. în Bram.
Valabil din 1 Maiu st. n. și până în 1 Octomvre st. n. 1907.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’31 mip. dimin. 
EL. Tr. aecel. (peste Olușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
IU. Trenul de pers, la ora 8 06 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
L Trenul de persdne la ora 3’20 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4’59 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.
, (ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la 6rele 6'50 sâra. *

*) (care circulă numai la PredeaL.
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8'26 min. a. m.*

III. Trenul de per. la 6ra 2'50 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda'.

IV. Tren de pers, la /'rele 7 00 m. sera.*
(* au legătură până la Ciuc-G-yimes).

Dela Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9'02 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3-14 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 9 47 sera.
IV. Tren de pers, la 6'14 dim. (HflUlcLj DUlDiDECă)

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 7'51 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiiî la 6.2'09 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'28 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov :
I. Tren, de pers, la ora 7'28 min. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.00 min. p. m. 
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

HI. Trenul pers., la ora 4'55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sera.

V. Tr. aooel. la drele 10'14 m. sera.
Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov

I. Trenul de persone la ora 8.25 m. dim.* 
(are legătură cu Ciuc-Sereda),

H. Trenul de pers, la ora 2'00 m. p. m.* 
HI. Trenul mixt, la 6ra 6’13 m. sera.*) 
IV. Tren E?ixt, la orele 10'08 m. sera.

(* au legătură cu Ciuc-Gyimes).

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7'12 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'17 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 7'34 sera.
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Cruce seu stea duplâ electro - magnetică.
SE» a

Nu e crucea lui Voita.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret

pe lângă garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă șl folosește contra: durerilor de cap șl dinți, migrene, ne- 
uralgie, impedecarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sg&roiuri de inimă, asmă, audul greu, sgârciurî de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioibre, reumă, podagră, isohiaa, udul in pat, influența, inedmnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bdle, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate tncurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire vnvențiunea mea și ori-cine pite examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
confunde cu aparatul „Voltau, de dre-ce „Oiasul-Volta“ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat șl cercetat. Leja leftinătatea cruce! mele electro-magnetioe o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de vendare pentru ț6ră si streinătate etc. 

MULLER ALBERT, Budapesta, »' colțul strada Kălmău.

Prețul aparatului mic e 6 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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brașov, Tergui Inului îVr. 80. ..
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-co 
Comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-A-’T’TT’TZEZ-

FOI PERIODICE.
BILETE BE VISIT!

DIFERITE FORMATE.

FROGRĂMEJLEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AjWTWTI'BSH.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Couvc-ztc, vn iotă măvimca-

TAW1 raffles, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREfURl-CUBES ȘI DIVERSE
BILETE DE INM0MENTÂRI.

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — O 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. S|

Tip afî Mureșianu, Brașov.


