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REDACȚIUNEA,
Âdmiiistraținnea ți Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30.

TELEFON Nr. 226.
Sorifiori nefrancate nu se 

primesc. 
Manuscripte nu se retrimit. 

Inserate
Se primesc la Admlnlstrapune 

Brașov și la următoarele 
BIROURI de ANUNȚURI: 

In Vlena Ia M. Dukes Naohf., 
Nux. Angenfeld & Emeric Lea
ner, Heinrich Sohalek, A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Golber- 
ger, EksteinBernat, Iuliu Le
opold (Vn Erzs6bet-k6rut).

Prețul Inserțlunllor: o serie 
gsrmond pe o coloană 10 băni 
pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă, și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
8-a o serie 20 bani.

GAZETA apare în flecare zi

ANUL LXX.

ADouMte pentru Austro-Ungâite: 
Pe un aa 24 cor., pe șase ltrat 

12 cor., pe trei luni 6 o#r.
N-rll de Dumlnooă 4 oor. pe a», 
Pentru România' și' străinătate: ■
Pe un a^ 40 franci,• pe șase 

luni 20 fr., pe trei' luni 10:tr.
N-rii de Dumlneoa 8 fr. pe an.

Se prenumeTă la toate ofi
ciile poștale din întru și îiih 
afară și la d-nii colectori. 
’• Acumulai pentru Brașov;

AdmlnUtrațhi ne a,- Piața mare 
târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Pe un an 20 cor.;, pe șape, 
luni 10 cor*,  pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul acasă': Pe un an 34 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona- 
mantele, cât și inserțiuniJe 
sunt a se plăti înainte.

*) Dăm loc articolului ce ni-1 trimite d-l 
Dr. C. Maniu relativ la organizațiunea de partid, 
rezervându-ne de a reveni la marea chestiune, 
ce-o sulevează. —Red.

’) Dacă autorul are în vedere aici partidul 
național înființat la 1881, căci alt partid național 
nu poate fi, atunci trece cu vederea, că la or
ganizarea lui întâi s’au luat serioase hotărâri 
pentru formarea de comitete ale partidului, și 
s’au fost luat cu succes. — Red.

2) Și aceasta nizuință a fost în vigoare 
multă vreme dând la început frumoase rezul
tate. — Red.

'') S’au fost făcut încercări serioase și în 
privința aceasta, dar egoizmul și lipsa de educație 
politică au eșit biruitoare. — Red.

4) «Restaurarea politicei noastre la 1905 ?«• 
— nu înțelegem! —Red.
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Mai încet, domnilor șoviniști!

Ca să-și acopere retragerea si
lită și rușinoasă în chestiunea vizitei 
miniștrilor români la Bistrița, cei dela 
„Bud. Hirlap" o dau acum pe coarda 
vechilor „ponosuri"^ că Românii și așa 
sunt o mare primejdie pentru țară și 
dacă vor veni mai des în atingere cu 
boerii escursioniști din România, vor 
pune țara în flăcări. Se plâng că d-l 
Ionel Brătianu nu și-a trimis nici mă
car carta sa de vizită fișpanului din 
Bistrița ca să arăte prințr’asta că nu 
urmărește scopuri secrete și neper- 
mise. Mai au și alte dureri încă de 
pe timpul expozițiunei jubilare din Bu
curești, pe când Românii dela noi au 
întâmpinat o primire atât de grațioasă 
la curtea din Sinaia. Ii mai râmă și 
alte atențiuni, ce s’au dat unor Români 
și Românce dela noi la amintita curte. 
Ceva însă îi doare și mai mult, dar 
nu vor s’o spună pe față, ci lasă să 
se întrevadă numai printre rânduri: 
escursiunile ce le-au făcut în vara acea
sta părechea regală și principii ro
mâni dela Sinaia cu automobilul prin 
mai multe localități aproape de gra
niță în Ardeal. Foile ungurești au 
dat pe față pe atunci displăcerea lor.

Sgomotui cel mare, ce l’au făcut 
cu pretinsa vizită a miniștrilor la 
Bistriță, a țintit a lovi indirect și în 
altă parte. „Bud. Hirlap“ și în arti
colul său cel mai nou, în care își 
marchează retragerea, îi poartă mult 
grija regelui Carol, despre care zice, 
că a. reușit a smulge din inimile Ro
mânilor dela noi — cu deosebire din 
a celor mărginași — conceptul de „îm
părat" și că „ochiul sufletesc al po
porului român începe a se întoarce 
cu totul spre București" că „pro
tectorul Românilor nu mai e împă
ratul, ci regele".

In armonie cu acestea sunt și 
concluziuuile ce le face numita foaie 
șovinistă. „Escursiunile acestea înpru- 
mutate — zice ea — cari se par ne
vinovate, devin tot mai dese și sim
țul irredentismului după fiecare es- 
cursiune sau întâlnire de felul acesta 
cupriude din ce în ce mai mult sufletul 
Românilor din patriș. Cazul din Bi
striță își are efectul său însemnat, că 
nu numai a deșteptat atențiunea Ma
ghiarilor din Ardeal, dar și aceea a 
întregei opiniuni publice maghiare și 
a guvernului".

Aici șoviniștii dela foaia lui Ap- 
ponyi amintesc, că regele Caro! se afla 
tocmai în Viena pe când scriau, și-și 
esprimă dorința ca br. Aerenthai să 
atragă atențiunea Maj. Sale ca să 
stâmpere zelul de escursiuni al mi
niștrilor săi.

Regele Carol a conferit de repe- 
țite-ori la Viena cu ministru nostru 
de externe br. Aehrenthal, dar nu de
spre susceptibilitățile ridicule ale șo- 
viniștilor unguri, ci despre chestiunea 
reformelor în Macedonia, despre con
flictul între România și Grecia și alte 
chestiuni însemnate la ordinea zilei.

Organul conducător al coaliției 
maghiare ne mai putând să amenințe 
cu mobilizarea armatei austro-ungare 
contra României, spune totuși că s’ar 
putea ca o esplicație reală asupra 

adevărului și a secretului ce se as
cunde sub aceste escursiuni, să dea 
naștere unui conflict care să turbure 
ntr’adevăr raporturile amicale dintre 
ambele state. Ba merge un pas și 
mai departe și afirmă că „în Transil
vania rapur’turile dintre Maghiari și 
Români n’au fost niciodată mai în
cordate ca acum. Simte fiecine că 
suntem în ajunul unor astfel de 
schimbări a căror sfârșit nimeni nu 
le poate prevedea."

Dacă în adevăr raporturile sunt 
așa de încordate între Maghiari și Ro
mâni, cine poartă vina dacă nu ne
norocita politică a guvernului coaliției ? 
Și dacă ne aflăm în ajunul unor schim
bări mari interioare, aceasta nu este 
decât urmarea unui proces natural pe 
care îl accelerează numai acea nefastă 
politică.

Ar fi bine și am sfătui pe domnii 
dela „Bud. Hirlap" să se liniștească 
și să stărue mai bine ca și Ungurii 
din Transil vania să se liniștească, căci 
prin agitația lor neîntemeiată și pă
timașe nu numai că nu vor drege 
nimic, ci își vor strica numai sieși și 
patriei.

Mai încetișor, domnilor șoviniști !

Chestia votnlni universal preocupă 
în mare măsură pe ^părinții patriei*  apar
ținători taberei independiste. La întrunirea 
de alaltăeri a clubului koșutist, ia care au 
jluat parte și miniștrii Apponyi, Kossuth 
mpreună cu președintele dietei Justh s’a 

vorbit mai multe oare de arândul despre 
modalitățile cum s’ar putea reduce numă
rul deputaților naționaliști și socialiști prin 
noua reformă electorală. S’a vorbit chiar 
de-o revizuire a regulamentului camerei, 
pentru a împedeca obstrucția naționalită
ților și a Croaților etc. Cu privire la îm
părțirea cercurilor electorale unul dintre 
kosutiști a surprins pe cei prezenți cu 
ideia genială, ca cercurile electorale să fie 
împărțite în formă de raze, astfel încât 
fie-care cerc electoral să aibă drept centru 
capitala țării, Budapesta. Prin împărțirea 
aceasta ar predomina elementul maghiar 
în toate cercurile.

Comunicatele ziarelor maghiare asu
pra celor petrecute la1 întrunirea clubului 
independist ne fac impresia că în tabera 
koșutistă domnește o zăpăceală și agitație 
.neobicinuită în ajunul deschiderei sesiunei 
parlamentare.

Un comunicat al partidului național 
român din BUCOVina. Partidul național din 
Bucovina a lansat următoarea declara- 
țiune :

«Comitelui central a! partidului national 
a luat cu regrete cunoștință de enunția- 
țiunea clubului român dietal, întrucât a- 
ceasta enunțiațiune e îndreptată contra 
partidului național, și ține a constata că 
partidul național nu a cauzat sciziune în 
tabăra Românilor.

«Cine cunoaște istoricul desvoltării par
tidului nostru, știe, că el a fost primul 
partid politic al Românilor din Bucovina ; 
că partidul democratic a fost înjghebat în 
mod artificios abia după atacuri nemăsu
rate contra conducătorilor partidului na
țional, între cari se află și membri din 
clubul româu dietal de astăzi; că s’a fost 
încercat mai în urmă unirea ambelor par
tide sub conducerea așanumitei«dirigențe>; 
din cauza neputinței absolute de a conduce 
afacerile Românilor, «dirigența» a trebuit 
însă să se desființeze; și că abia în acest 
timp partidul național în urma adunării 
memorabile din Suceavă, la care au par
ticipat mii de bărbați, s’a constituit din 
nou, fiind pentru aceasta reconstituire de

cisivă avididatea conducătorilor partidului 
democratic,

«Comitetul central al partidului na
țional regretă cu atât mai mult enunția- 
țiunea amintită a clubului român dietal, 
de oarece în mijlocul membrilor acestui 
club se află și politicieni, cărora disvolța- 
rea partidului național până în ultimele 
zile li este cunoscută din autopsie proprie, 
cari și-au anunțat candidaturile lor pentru 
mandate din Senatul imperial la însuși 
biroul comitetului național central, din 
care cauză alegerea acestora a fost în- 
fluințată de cătră partidul național în mod 
decisiv și favorabil.

«Comitetul centra] al partidului națio
nal își rezervă dreptul de a discuta de
tailat factele induse și de a le întări cu 
dovezi».

La lansarea acestei declarațiuni, a- 
daugă «Apărarea Națională >, comitetul 
centrai al partidului național a fost nece
sitat prin enunțiațiunea, pre care a fost 
lansat’o nou înjghebatul «club român die
tal» în jurnalele germane din loc, și în 
care s’a intonat, că acest club condamnă 
aspru faptul că «partidul național» ar fi 
cauzat sciziune * în tabăra Românilor din 
Bucovina.

Rezultatul alegerilor din Rusia. Ale
gerile «oamenilor de încredere» în vederea 
alegerilor pentru Dumă s’au terminat a- 
proape în tot imperiul pentru cele 3 clase. 
Clasa țăranilor a ales 2662 «oameni de în
credere», între cari 1424 moderați, 724 din 
partidul drept 288 din partidul stâng și 
211 din partide necunoscute. Lucrătorii au 
ales 543 «oameni de încredere» și anume, 
287 moderați, 218 din partidul stâng, 38 
din partidul drept și 2 cu partid necu
noscut. Micii proprietari au ales 458 oa
meni de încredere, repartizați astfel ; 299 
moderați, 39 ai partidului drept, 1 partidul 
stâng și 119 din partide necunoscute. Da
tele acestea sunt rezultatul controlului o- 
ficial. Din aceste date reese deci că noua 
Dumă va fi tot atât de opoziționistă ca și 
cea veche.

Critica organizațiunei
partidului național român.*)

Scriu în vederea marelor acte 
legislative ce au să întemeieze mo- 
narchia în spirit social-etic prin in
troducerea votului universal. Cu or- 
ganizațiunea actuală de partid nu se 
poate nici susține disciplina de partid, 
nici propagandă de principii nu se 
poate. Disciplina este măsurătorul real 
al zelului și al conștiențiozității mem
brilor partidului. Scopul propus al 
partidului este espresiunea gradului 
desvoltărei istorice a poporului și a 
înaintărei sale în direcțiunea prescrisă 
de momentul social-etic. Cu deosebire 
azi se pretinde să ne dăm seamă în 
mod critic obiectiv că poporul român 
cum este preparat pentru lupta con
stituțională, din care trebuie să iasă 
biruitor partidul național-român pentru 
ca viața mare politică a monarchiei 
să-și mențină direcțiunea ei spre rea
lizarea votului universal. E foarte fi
resc că scopul și disciplina unui par
tid au egală importanță. Cine mărtu
risește programul unui partid trebue 
să se supună necondiționat disciplinei 
de partid, căci în caz contrar partidul 
are datorința a’l scoate afară. Cine 
ar recunoaște disciplina de partid 

fără de a cunoaște scopul său devine 
simplă mașină, ceea-ce se face în pa
guba bunului simț al individului și a 
auctorității naturale a partidului. Pen
tru critica obiectivă mai necesar este 
a cunoaște spiritul instituțiunei poli
tice, la care se referă și mijloacele ce 
se aplică spre a conserva în acel 
spirit factorii săi. Dacă mijloacele 
aplicate sunt dictate de necesitățile 
partidului și dacă partidul funcționează 
amăsurat acelora, succesul e asigurat 
pentru un scop de partid cu temelii 
etice.

Ungaria nu e ca de eș. Hollandia 
unde sunt trei naționalități, trei limbi 
reprezentate prin stat. In categoria 
imperiilor unde anumite limbi, reli- 
giuni și națiuni sunt sau mai mult sau 
mai puțin oprimate și păgubite ta 
deosebite chipuri, Ungaria nu ocupă 
locul din urnjă. A fost deci necesar 
ca față de serioasele violațiuni ale 
acestor mai sfinte drepturi ale omu
lui naițunea română din Ungaria 
să ia poziție hotărâtă.

Ar fi fost urmare naturală și act 
de consecvență politică ca un partid 
organizat pentru apărarea celor mai 
esențiale drepturi să se îngrijască de 
timpuriu pentru a obținea un partid 
disciplinat desăvârșit și în spiritul ce 
l’a impus necesitatea morală ca pro
gram a acelui partid. Ar fi trebuit 
că deja la organizarea întâi a parti
dului sâ se ia hotărâre cu privire la 
formarea cluburilor de partid pentru 
înjghebarea Cărora aveam individua
lități adevărate politice w toate co
mitatele 1). Ar fi trebuit ca hotărârile 
partidului național să fie esecutate 
cu conștiențiozitate.2) Ar fi trebuit să 
se dea prin aceasta esemplu bun in
dividualităților nedesvoltate politicește 
și prin urmare dipsite de rezistență 
morală politică. Ar fi trebuit să se 
lămurească prin hotărâre de partid 
chestiunea raportului membrilor par
tidului față de chestiuni de tactică 
unde atârnă totdeauna ca săbia lui 
Damocle egoizmul și lipsa de edu
cație politică asupra esecutivei.3) 
Astfel am dispune azi de un popor 
ager politicește, oțetit prin luptele 
politice și prin urmare capabil de 
rezistență neînfrântă. In lipsa de atare 
prevedere politică s’au întâmplat toate 
scandalele publice ale partidului nostru 
politic atât în epoca memorandistă 
cât și în epoca mai recentă a res- 
taurărei politicei noastre prin decla- 
rațiunea din Ianuarie 1905.4)

Toate aceste simptome ale ade
văratei boale a partidului au urmat 
din relăsarea disciplinei de partid, 
ceea ce nu poate dura fără pângări- 
rea drepturilor omenești celor mai
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sfinte și fără provocarea conștientă 
a agoniei cauzei neamului nostru ro
mânesc din Ardeal și Țara ungurea
scă. Noi toți ca Români atunci vom 
dovedi că avem conștiința datorințe- 
lor noastre când vom simți că in
trând in partidul național român 
am devenit membrii unei comunități 
ee-și are legile sale proprii de exi
stență. Unitate de vederi cu privire la 
scop și supunere necondiționată la 
hotărîrile majorității cu privire la tac
tica ce este a se urma și cu privire 
la acțiunea politică ce este a se pune 
în esecutare. Cine nu se poartă în 
viața publică ca aderent al scopului 
partidului nu e vrednic a fi membrul 
său, iar cel ce la esecutivă deneagă 
ascultarea, sau e egoist sau e politi
cește neputincios și needucat; dacă 
nu cumva ceva conflict de interese 
meschine ’l duce in ispită.

In sarcina comitetului național 
ar cădea conducerea vieței de partid. 
El ar trebui să ia fără amânare firul 
Ariadnei pentru a scoate la iveală 
existența unui partid național organi
zat după principiile moderne ale drep
tului politic. El ar trebui să regene
reze conștiința de partid aproape de 
letargie. Mai ales în împrejurările ac
tuale politice munca organizărei par
tidului nu ar fi lucru ingrat și greu 
de executat. Tot comitetului național 
ar cădea în sarcină lămurirea popo
rului cu privire la legile de uriașă 
importanță ce sunt deja anunțate 
pentru sesiunea apropiată parlamen
tară. Prin aceste stăruințe ale comi
tetului sJăr putea iarăși restabili co- 
municațiunea dintre partid și condu
cătorii săi, ce a fost întrerupt’o negli- 
garea datorințelor noastre față de par
tid și prin aceasta indiferentismul pe
nibil ce cuprinsese teren în partid 
până la an. 1905.

Cluj, la 25 Sept. 1907.
Dr. Cassiu Maniu.

Regele Carol la Viena
Regele Carol a primit în audiență Joi 

dimineață pe șeful statului-major felma- 
reșalul Konrad von Hotzendorf.

După amiază, Regele Carol a primit 
îu audiență comisiunea monumentului Îm
părătesei Elisabeta, care i-a predat un me
moriu asupra solemnităței desvălirei mo
numentului și un model în miniatură al 
monumentului, pentru a fl predat Reginei 
Elisabeta. Regele și-a exprimat imediat 
dorința de a vedea monumentul, pe care 
în trecerea sa prin Viena nu l’a văzut 
decât Regina Elisabeta. La ora 1 și jumă
tate Regele a vizitat monumentul împă
rătesei Elisabeta și pe acela al lui Grill- 
parzer, care se află în apropiere.

De aci Suveranul României a plecat 
să viziteze Capela română. In fața porței 
i-au eșit întru întâmpinare, președintele 
societăței române, d-rul Ciurcu, architec- 
tul capelei, d. Popovici și mai rnuiți mem
bri ai coloniei române și alte persoane. 
La intrarea în capeiă Suveranul României 
a fost binecuvântat de preotul dr. Ciobanii, 
iar d-rul Ciurcu a ținut o cuvântare, ară
tând cum s’a înființat capela română.

După această cuvântare Regele a vi
zitat capela, expiimând architectului Po
povici laude pentru opera sa. Suveranul a 
trecut apoi priu (altar la școala alipită de 
biserică. In timpul vizitei Suveranului, ca
pela a fost frumos decorată cu flori și 
coroane. La eșire Regele a fost salutat de 
mai multe doamne române cu strigăte : 
«Să trăiască !»

La orele 5 după amiazi, Regele a 
primit în audiență la hoteiul , Kranz pe 
comandantul marinei austriaco, contele 
Montecuculi, cu care a avut o lungă con
ferință. Mai multe personagii au depus 
cărțile lor la hotel, printre acestea se află 
baronul Beck, guvernatorul Austriei-de-Jos, 
ambasadorul Japoniei, ministrul Serbiei, 
atașatul militar al Germaniei. Printre per
soanele, care s’au înscris pe registrele ho
telului, se află ministrul de războiu, Nun- 
ciul și secretarul său, ministrul Bulgariei, 
doctorul Lueger și alții.

La orele 7 seara a avut loc la Schodn- 
brpnj în onoarea Regelui Carol un prânz 
de gală. Au luat parte Regele Carol cu 
suita sa, miniștri 1 României, Alexandru 
Lahovary, secretatul legațiunei Oantacu- 

zino, atașatul militar, maior Schina și 3 
locotenenți detașați la Viena, Comarovski, 
Candiano și Polineanu, apoi baronul Aeh- 
renthal și înalții demnitari ai Curței im
periale.

Presa vieneză și vizita Regelui Carol.
Ziarul scrie asupra vizitei Re

gelui Carol următoarele : Prezența Regelui 
Carol ia Viena nu poate fl privită acum 
numai ca neoficială. Suveranul României 
înainte de a se întoarce la Viena a căutat 
prilejul unei întâlniri cu baronul Aehren- 
thal și s’a oprit la Viena acum cu atât 
mai mult, cu cât a aflat că și ministrul 
de externe al Rusiei Iswolsky se află aci. 
Regele Carol e direct interesat în eveni
mentele din Balcani și în special îl doare 
situația Românilor din Macedonia. Rapor
turile .încordate cu Grecia necesitau de 
drept o convorbire cu miniștrii puterilor 
aliate pentru realizarea reformelor și a- 
ceastă convorbire a și avut acum loc între 
Suveranul României și miniștrii Aehren- 
thal și Iswolsky.

*Neue Freie Fresset află din izvor 
diplomatic că Regele Carol a conferit cu 
baronul d’Aehrenthal și cu ministrul afa
cerilor străine al Rusiei asupra conflictu
lui dintre România și Grecia. Regele Carol 
a declarat că dacă față cu Grecia guver
nul actual ține un limbagiu mai moderat 
decât acel al cabinetului precedent, totuși 
el nu este dispus să adopte o atitudine 
dăunătoare protecțiunei intereselor aromâ
nilor din Macedonia. Dacă un asemenea 
compromis nu a fost încă atins, cauza este 
că din partea grecilor nu se constată do
rința de a înlătura piedicile, care se opun 
dezvoltărei aromânilor prin biserici și școli. 
In primul rând patriarchatul produce mari 
dificultăți naționalităței românești în Ma
cedonia ; guvernul român crede dar, că este 
afacerea puterilor să împedece această a- 
titudine a patriarhiei.

Din Bihor.
Oradea-mare, 23 Sept. st. n.

Adunarea poporală din Siohitelec. Nu ne 
mai desparte multă vreme din ziua, care 
va trebui să schimbe stările actuale din 
țara noastră, dându-i întocmire nouă, re- 
dându-i temelia puternică: dreptul com
plet și egal al tuturor națiunilor din pa
trie. Nu ne temem noi Românii de pu
ternicii zilei, căci în noi e puterea, care 
îi înspăimântă. Pentru a cultiva, desvolta 
și susținea însă această putere, avem lipsă 
arzătoare și de școală politică.

Cel mai potrivit expedient de a face 
școală politică în straturile poporului, mai 
vârtos prin vastul Bihor, sunt adunările 
poporale. Cu bucurie vedem că acțiunea 
de deșteptare națională, campania adună
rilor poporale s’a început deja de nou prin 
Bihor. Sufletul este și astăzi d-1 Dr. Dumitru 
Lascu, care bine știind, că așa numita cu
cerire a Bihorului e încă la începutul în
ceputurilor, fără considerare la multele 
pedeci și greutăți, își continuă munca. Cu 
ziua ;de ieri ne surprinse cu frumoasa 
adunare națională din Sichitelec, cercul 
Tincei, despre care grăbesc a vă raporta 
următoarele :

Deși anunțarea adunării s’a făcut cu 
o săptămână mai înainte, pretura din 
Ținea nu s’a grăbit cu răspunsul. Numai 
în ultima zi înainte de adunare s’a expe- 
dat — pe postă! — decisul fibirăului, în 
care face cunoscut preagrațios anunțătorilor, 
că a luat la cunoștință anunțarea.

Poate nu s’ar fi putut înmanua răs
punsul pretorelui decât cam a doua zi 
după termin. Dar Dr. Lascu înformându-se 
pe alte căi, deja Sâmbătă după ameazi a 
avizat pe convocătorii în Sichitelec, că 
adunarea are să se țină în ziua urmă
toare, Duminecă. Tot atunci a înștiințat și 
comunele din jur, a căror locuitori înțele
gând, că la adunare va vorbi și D-1 Dr. 
Lascu, în frunte cu bravii lor preoți, învă
țători, primari și alți fruntași s’au grăbit 
cu toții a lua parte.

In fața unui public număros d-1 Al. 
Mihuțiu, preot gr. cat. din loc a salutat 
pe cei prezenți, mulțumindu-le că s’au 
adunat în număr atât de impozant și după 
o scurtă expunere a rostului adunării re
comandă de prezident pe bătrânul de 90 
ani d-1 loan Vaida, preot în Husasău, de 
notar pe d-1 loan Andreiu, oficiant de 
postă, iar de bărbați de încredere pe ță
ranii fruntași din Sichitelec: Todor Vlă
dică, George Andreiu, Grigoriu Țiț și 
Toma Galiș. După alegerea cu aclamațiune 
a numiților, prezidentul mulțumind pentru 
încrederea și onorul ce i-s’a dat, roagă 
pe d. Dr. Lascu să vorbească.

Dr. Lascu în vorbirea sa de aproape 
3 oare a aprețiat mai ’nainte situația po
litică în general, apoi a vorbit despre vo

tul universal, dreptul de liberă întrunire 
și asociare, egala îndreptățire a naționali
tăților, recunoașterea poporului român ca 
factor politic, etc. A fost ascultat cu o 
deosebită atențiune și acompaniat de ne
numărate aprobări însuflețite. Vorbele sale 
pătrunzătoare au mișcat adânc mulțimea, 
încât mulți lăcrimau, când li-se enarau 
grozavele suferințe din trecut și de pre
zent ale nației românești și a conducăto
rilor ei firești.

Al doilea orator a fost d-1 George 
Budulescu, preot în Miersig, care printr’o 
frumoasă și înțeleaptă vorbire a explicat 
rostui adunărilor, ce țintesc organizarea 
partidului național român și deci eliberarea 
poporului de sub influința partidelor străine. 
Atrage atențiunea poporului asupra lup
tătorilor săi naționali, și-i impune de sfântă 
datorință prețuirea lor, precum și să-i 
urmeze și să le dea mâna de ajutor în 
munca lor grea pentru desrobirea nea
mului.

După d. Dudulescu a urcat de nou 
tribuna d. Dr. Lascu, a cetit și explicat 
moțiunea, în care să pretinde :

a) introducerea neamânătă a votului 
universal, secret, direct, după comună și 
fără n’ci o restricțiune;

&) introducerea dărei directe și res
pectarea minimului de existință;

c) respectarea dreptului de liberă în
trunire și asociare și a limbei românești 
pe toate terenele, etc.;

d) se protestează contra atrocităților, 
a căror săvârșire a devenit deja uz prin 
cercurile românești cu ocaziunea ale
gerilor dietale ;

e) să votează neîncredere guver
nului ;

/) li-se mulțumește deputaților na
ționali pentru lupta lor din parlament și 
sunt rugați totodată, să pună la cale adu
narea generală a tuturor Românilor din 
Ungaria și Transilvania.

Moțiunea s’a primit cu însuflețire și 
cu aprobări frenetice.

Dup’aceasta veteranul președinte mul
țumind publicului pentru ordinea exem
plară, ce a dovedit’o în durata adunării, 
mulțumind mai departe oratorilor și aran
jorilor pentru munca lor plină de abnega- 
țiune, declară adunarea de încheiată, iar 
poporul s’a depărtat în cea mai bună dis
poziție.

Țin să accentuez aici, că părintele 
gr. or. din loc, d-nul Vasile Popovici, incă 
are meritul principal pentru reușita adu
nării.

Proxima adunare se va tinea în Tulea, 
o comună puternică românească, unde 
însă poporul nici pe departe nu se poate 
lăuda, că stă la nivelul trezire! și al mo
ralului național. E deci mare necesitate, 
ca și aici să se aprindă felinarul conștiinței 
de individualitate națională.

Raportorul.

ȘTIRILE ZILEI.
— 15 Septemvrie v.

Marii duci Vladimir și prințul Bulga
riei în România. Joi la oarele 3 p. m. a 
sosit în gara Rusciuk trenul special, care 
a adus pe marii duci Vladimir și pe du
cesa Vladimir. La orele 3 și 5 minute, marii 
duci s’au îmbarcat pe yachtul bulgar Krum, 
care excortat de vaporul bulgăresc Ale
xandru a trecut spre portul Ramadan. Por
tul era foarte frumos decorat. Marii duci 
n’au întârziat pe bord decât 10 minute. 
După aceea au debarcat pe monitorul ro
mânesc, unde au fost salutați de cătră pre
fectul de Vlașca d-1 I. Ghica și de d-1 I. 
Panaitescu, șeful siguranței generale al 
statului, d l Râmniceanu dela c. f. r. și alte 
persoane oficiale. Marii duci s’au întreținut 
cu d-1 prefect al județului, apoi au plecat 
cu trenul special ce aștepta în portul Ra
madan. înainte de a pleca trenul special, 
a plecat un tren de siguranță tot spre Bu
curești. Se luaseră cele mai mari măsuri 
de siguranță pentru primirea marilor duci. 
Pe linia București-Giurgiu erau înșirați la 
mici distanțe soldați de geniu, iar în gara 
de nord se luaseră cele mai întinse mă
suri de pază. La orele 5 și jum. sosesc în 
gară cu tren special marele duce Vladimir 
cu marea ducesă și fiul său Andrei Vladi
mirovich Din Bulgaria marele duce a fost 
condus pe tot trenul de cătră prințul Fer
dinand al Bulgariei. La sosirea trenului 
special în gara de Nord, marea ducesă a 
eșit la fereastră și a salutat pe persoanele 
de pe peron. Intru întâmpinarea marelui 
duce Vladimir și a prințului Ferdinand n’a 
venit nimeni în gară dintre persoanele ofi
ciale. Timp de 35 minute, cât a stat tre
nul special în gara de Nord, prințul Fer
dinand a trecut în vagonul ducal și a luat 
ceaiul. Trenul a plecat din gara de Nord 
Ia orele 6 și 5 m. și a fost condus spre 

Vârciorova de cătră inginerul șef Al. Pe- 
riețeanu și subdirectorul căilor ferate d-1 
Râmniceanu.

In ultima ședință a representanței ora
șului s’a decis â se aduce târgul iarăși pe 
locul liber de sub Strajă.

Societatea de lectură >Andreiu Șa- 
guna< din Sibiiu S’a constituit pe anul 
1907/8 în ședința ținută la 29/11 August 
1907 sub presidiul P. C. S. D-Iui Eusebîu 
R. Roșea, director seminarial și protosincel 
în modul următor : Președinte: Dr. Nico- 
lae Bălan, profes. semin.; Vicepreședinte : 
Petru Debu, cler. a. 111.; Archivar: Iosif 
Tătulea, cler. a. III.; Notar : Aurel Bodea, 
cler. a. I.; Cassar : Romul Perian, cler. a. 
II.; Controlor : George Ciupe, cler. a. I.; 
Bibliotecar: Ascaniu Crișan, cler. a. II.; 
Vicebibliotecar; loan Dragomir. pedag. a;
l. ; Redactor: loan Modroiu, cler. a. III. 
Econom : loan Ilașiu, pedag. a. III. Mem
bri în comisiunea literară: George Navrea, 
cler, a III.; loan Podea, cler, a III.; Pan- 
tilimon Bratu, cl. a. II.; Alexandru Mol
dovan, cler. a. II.; Nicodim Cristea, cler, 
a. I.; Vasiliu Jura, cler. a. I.; Victor Pleșa, 
pedag. a. III.; loan Pușcar, pedag. a. III.; 
Ioan Grama, pedag. a. II.

D-1 Ioan I. G. Brătianu, ministru ro
mân de interne s’a reîntors din concediu 
și și-a reluat activitatea la ministeriu, în
cetând interimul cu care a fost însărcinat 
ministrul de finanțe d-1 E. Costinescu.

Cununie. D-șoara Mina itieuhardși d-1 
Amos Pop, locotenent în reg. de inf. Nr. 
4 ne anunță cununia lor, care se va cele
bra Sâmbătă în 5 Octomvrie la orele 5 p.
m. în biserica » Alt-Lerchenfeld< din Viena.

Din Sinaia se comunică, că starea 
d-lui ministru de finance Emil Costinescu 
continuă să fie cât se poate de mulțumi
toare. Atât eri cât și azi d-1 ministru de 
finanțe s’a ocupat cu afacerile departamen
tului său. Piciorul fracturat a fost pus în- 
tr’un bandaj de ghips, care va putea fi 
scos peste vre o 10 zile. Este sigur acum, 
că nu se va ivi nici o complicațiune.

Mutarea în ziua de Sf. Mihaiu. in ur
ma unui ordin ministerial, se permite mu
tarea și în ziua de Sf. Mihaiu, care anul 
acesta cade pe o Duminecă. Transportul 
mobilelor trebue să se facă însă exclusiv 
cu căruțe particulare.

Nou adVOGat român. D-1 advocat Dr. 
Nestor Porumb ne aduce la cunoștință, că 
și-a deschis cancelaria advocațială în Ora- 
dea.-Mare, strada Bebthy Odon Nr. 4 vis 
avis de catedrala gr. cat. Cu 1 Noemvrie 
a. c. n. însă își va muta cancelaria pe 
strada Teleki nr. 5, a doua zidire de la 
casa orașului.

Târgurile din Brașov. Magistratul ora
șului aduce la cunoștința publicului, că cu 
aprobarea ministrului reg. ung. de comer- 
ciu din 12 Iulie 1906 Num. 50832—IV de
ocamdată și pe timp nedeterminat s’a si
stat târgul de țară pentru mărfuri, care 
să ținea în Brașov Joia, Vinerea și Sâm
băta din săptămâna după »Joia verde*,  
mai departe că târgul de țară pentru măr
furi, care să ținea Joia, Vinerea și Sâm
băta după ziua evanghelistului Luca din 
Octomvrie, până la altă dispoziție a fost 
redus numai la o singură zi, adebă pe Joia 
ce cade după ziua evanghel. Luca. Târgu
rile de vite, care să țineau până acum Lu
nea, Marția și Miercurea din săptămânile 
târgurilor de țară precum și târgul de vite 
săptămânal ce se ține Joia și târgul de 
săptămână de Vinerea să susțin și pe viitor.

Avis pentru posesorii de câni, ivin- 
du-se un nou cas de turbare, poliția din 
Brașov a dispus ca începând cu ziua de 
azi, cânii să fie ținuți închiși timp de 40 
zile.

Condamnări la moarte în Ungaria. — 
Curtea de Casație din Budapesta a confir
mat două condamnări la moarte. Evreul 
Abraham Husz din comitatul Maramureș 
și fostul jandarm Iohan Mihalko, fuseseră 
condamnați la moarte prin ștreang, pen
tru o crimă săvârșită la Petrova, comita
tul Maramureș. Ei au făcut recurs la Cur
tea de Casație. Curtea a respins re
cursul confirmând sentința.

Sărbătorirea memoriei voevodului Bar- 
GSay Akos. Mâne în 29 Septemvrie se va 
serba în comuna Cozma (Kozmatelke) din 
cercul Teaca inaugurarea monumentului 
ridicat în memoria lui Barcsay Akos, care 
a fost numit de marele vizir voevod (prin
cipe) al Ardealului in locul lui G. Rakoczy 
I, care căzuse în disgrația Sultanului. După 
moartea lui G. Rakoczy, Barcsay, bătut de 
oștirea lui Kemdny, a abdicat la 1661 ; el 
fu ucis pe când l’au transportat în tem
niță.
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Deputatul Dr. Maniu între alegătorii 
Săi. Ni se scrie: Duminecă în 29 Septem
vrie, deputatul cercului Viuțului da Jos 
Dr. 1. Maniu, își va ține darea de samă 
în comuna Șpring lângă Sebeș.

Invitarea la serbare s’a trimis tuturor 
cărturarilor din jur. Programul conține 
afară de cântarea »Himnus*-ului  și a »Szo- 
zat*-ului  de cătră muzica >turnărilor« 
din Teaca, predarea monumentului comunei 
Gozma de cătră viceșpanul Dozsa Endre; 
primirea monumentului în numele comunei 
de cătră notarul de cerc Aurel Keresztes. 
Membrul casinei maghiare din Cluj Fel- 
szeghy declamează o poezie ocasională 
maghiară, apoi proprietarul din Cozma 
Mera Gyula depune în limba română în 
numele comunei vot, că monumentul va 
fi îngrijit și că sentimentele patriotice vor 
fi păzite. Urmează binecuvântarea monu
mentului de cătră plebanul romano-catolic, 
preotul ev. ref., preotul gr. cat. Kobbl- 
kutean Simo (vrea să fie Chibulcutean Si
meon) și de cătră preotul evang. luteran.

Șoviniștii n’au lăsat să treacă nici 
aceaBta ocaziune de a propaga ideile lor 
și vedem cu părere de rău că câțiva dintre 
Românii fruntași au ajuns a figura pe pro
gramul festivității cu numele maghiarizate.

Zidirea unei biserici gr. or. române în Bistriță. Suntem rugați a da loc urmă
toarelor rânduri : In numele comitetului 
porociral al parochiei gr. or. din orașul 
Bistriță rog pe toți acei prea stimați 
domni, cari parte ca privați parte ca re
prezentanți al parochiilor române sau alte 
corpuri morale, au primit apelul cu lista 
de colectare esmisă în favorul zidirei unei 
biserici române gr. or. în orașul Bistrița 
să binevoiască și să ne retrimită apelul și 
listele îndărăpt, cel mult pănă în l-a Oc- 
tomvrie a. c. ca pe deoparte să vedem ce 
resultat avem, ear pe de altă parte să ne 
putem face darea de samă tuturor celor 
interesați. Cu stimă Dr. Vasile Pahone 
președintele comitetului.

ConcOFte- Ni-se comunică că d-șoara 
Helene Honigberger, cunoscuta și apreciata 
cântăreață de concerte va da în 10 Oc- 
tomvrie st. n. în sala Redutei diu Brașov 
un concert cu un program ales. Deastădată 
d-șoara Honigberger va fi acompaniată Ia 
pian de însuși fratele dânsei dl Emil Ho
nigberger, absolvent al conservatorului din 
Berlin și actualmente dirigent de orchestră. 
In program vor fi luate și câteva compo- 
siții foarte succese ale d-lui E. Honigber
ger. Bilete de intrare pentru acest concert 
sunt depuse în librăria Hiemesch. Balconul 
3 cor., Fauteuil 2 cor. 50 b., Parquet 1 
cor. 80 b., rang 1 cor. 20 b., Loc de stat 
1 cor., studenți 60 b.

— Celebrul artist pe vioară Kocian, 
supranumit >poetul vioarei*  (poet of. the 
violin) va da în 15 Oct. un concert în sala 
Redutei, in turneurile întreprinse prin ca
pii alele Europei și ale Americei genialul 
artist a secerat succese neîntrecute. Pre- 
notări pentru concertul lui Kocian se pot 
face de pe acum în librăria Hiemesch.

Mulțămită publică. D-l Max Krause, 
dirigentul muzicei orașului ne roagă să 
dăm loc următoarei mulțumiri: Din inci
dentul jubileului meu de serviciu de 25 
ani, mi au sosit din depărtări și apropiere 
număroase felicitări.Necunoscând adresele 
tuturor stimatelor doamne și d-ni, cari 
m’au felicitat, le exprim pe calea aceasta 
cele mai călduroase mulțumiri.

Schimbarea regiunei manevrelor române- ln urma corespondenței telegrafice 
urmată între ministrul de războiu al Ro
mâniei și Regele Carol s’a hotărât ca ma
nevrele regale să se facăîn jud. Constanța, 
între orașul Constanța și Medgidia, pără- 
sindu-se astfel regiunea județului Tulcea, 
din cauza tifosului.

I La statul-major al corp. II. de armată
se lucrează cu activitate la întocmirea 
măsurilor ce sunt de luat în urma, schim- 
bărei regiunei manevrelor.

Tinerimea română din Buoium-șasa 
învită la concertul ce îl va aranja sub con
ducerea d-lui Nicodim Ganea, elev al con
servatorului din București Dumineca în 
29 Septemvrie st. n. a. c. în hotelul »văd. 
J. Macaveiu«. Venitul curat este destinat 
pentru ajutorarea dirigentului la urmarea 
studiului de muzică la conservator.

Câștigul trustului american »Standard 
Oii Comp*.  In potriva datelor oficiale ale 
soc. Standard Oil Company s’a dovedit, că 
deși guvernul a impus desființarea trustu
lui încă din 1892, în adevăr n’a fost de
sființat niciodată, ci, sub o altă formă, a 
urmat înainte. Posesorii de acțiuni au pri
mit dividendele regulat. însuși Rockefeller 
are mai mult de o pătrime de acțiuni ale 
companiilor înjghebate sub auspiciile lui 
Standard Oii. S’a dovedit că trustul a câș

tigat în cei din urmă opt ani 2.500.000.000 
de lei, adecă 2 miliarde și jumătate. Casierul 
trustului pretinde că Rockefeller a încasat 
dela 1899-1905, 250.000.000 de lei.

îngrozitoarea crimă dela Unțeni jud- Botoșani- Cetim în >Voința Naț.«: Zilele 
acestea parchetul din Botoșani a fost în
științat de cătră medicul primar al spita
lului Sf. Spiridon Antonescu, că un țăran 
de pe moșia Unțeni s’a găsit bolnav de 
dalac. Energicul procuror Tufescu împre
ună cu inspectorul comunal Jean Ulld, cu 
șeful jandarmeriei și cu medicul veterinar 
Frunzescu au pornit în comuna Unțeni ca 
să facă cercetare. Din ancheta făcută la 
fața locului se dovedește, că arândașul 
moșiei Unțeni, evreul Guttman avea boală 
de vite pe moșie dela 11 Iulie și că toate 
vitele atinse de dalac și gaia să piară, 
erau tăiate și date ca hrană la țărani. 
Iusăși vechilul de pe moșia sa Grigore Ca
ras, a făcut declarație, -că stăpânul său 
Guttman i-a poruncit să taie vitele și să 
hrănească pe lucrători cu carne otrăvită 
dela vitele bolnave de delac. Această crimă 
îngrozitoare, ce nu o poate cuprinde min
tea omenească, se practică pe cele mai 
multe moșii unde se oploșesc arândașii 
evrei. Medicul de plasă a găsit în Unțeni 
încă 11 oameni infectați de dalac.

Un candidat de advocat se primește 
imediat în cancelaria subsemnatului advo
cat în Brașov, pe lângă condițiuni favora
bile. Dr. N. Manoiu.

AVIS- Din causa repausului dominecal 
va fi deschisă mâne în oraș dela oarele 
1—9 seara numai farmaciația >La spe
ranță*  a d-lui Jekelius.

Pentm locuitori În orașe, amploiațî 
etc. cari în urina ocupației sedentare și a 
muncei spirituale încordate sufer de ne- 
mistuire, prafurile Seidlitz ale lui Moli 
sunt o doftorie de casă indispensabilă, în 
urma efectului disolvant și regularea func
ționării stomacului. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite zilnic prin postă cu rambursă 
de farmacistul A. Moli, k. k. liferantul 
curții din Viena I. Tuchlauben 9. In far
maciile din provincie să se ceară prepa
ratul A. Moli, provezut cu marca de con
travenție și subscriere. — (3)

Spicuiri.
In valoroasa revistă >La Revue*  de

venită internațională prin caracterul uma
nitarist și prin programul larg ce a îm
brățișat, cineva se ocupă de conferența 
dela Haga.

Autorul, cu drept cuvânt, se plânge 
că chestiunea păcii nu e discutată decât 
în chip platonic în conferența, care se 
ocupă cu lucruri mărunte, cu caracter mai 
mult de a reglementa războiul, decât a-1 
stârpi.

Prin aceasta, conferența din acest an, 
nu se ridică la înălțimea celei din 1900, 
care . avea într’unul din punctele sale de 
rezoluțiune, desarmarea, deci sfârșitul răs- 
boiului.

întreaga conferință e împărțită în pa
tru comisiuni, cari prin numele lor arată 
că au mai mult chemarea de a reglementa 
războiul, decât a aduce pacea între popoa
re — și anume: comisiunea de arbitragiu, 
a răsboiului pe uscat, a răsboiului pe mare 
și comisiunea dreptului maritim.

Autorul găsește apoi prea depărtate 
datele între conferențe (1900—1907) așa 
că între o conferența și alta se pot face 
noi războaie (cele două războaie din Orien
tul as atic) iar înarmările să crească, cum 
a fost tot în răstimpul 1900—1907, când 
au crescut cu 50% !

Pentru ca reprezentanții diferitelor 
state să reprezinte pacea așa cum o do
rește omenirea și timpul de azi, e de do
rit ca acești reprezentanți să fie recrutați 
pe viitor dintre cei mai convinși apărători 
ai păcii, -»căci altfel — sfârșește autorul — 
conferența dela Haga s'ar transforma în 
tribunal pentru diferendele ivite între beli- 
geranți, iar militarismul, care acaparează 
tohtl: pământul, marea, aerul, toate inven- 
țiunile, toate resursele, toate viețile, ar is
prăvi acaparând și conferența de pace.

*

Se vede că și în Franța se dedau au
tomobilele la accidente...

Din inițiativa profesorului universitar 
M. A. Colin s’a format ^Societatea protec
toare contra esceselor automobilismului^, 
societate care are de gând să c^ară Par
lamentului modificarea regulamentului pri
vitor la circulația automobilelor și de a 
asigura victimelor reparațiunile cuvenite.

*
Franța cheltuește pe an pentru cele 

16 universități ale sale 13,800,000 lei. Nu

mărul total al studenților a fost în 
1906—1907 de 35,670, iar al profesorilor 
de 800.

*
Un editor german a avut idea origi

nală să ceară dela 10 poeți lirici recuno-- 
scuți biografia lor proprie. A publicat apoi 
într’un volum toate biografiile, lângă cari 
a alăturat, artistic executate, portretele au
torilor respectivi.

E de mare interes chipul, în care fie-care 
se vede și se judecă pe sine. Intre alții Wil- 
denbruch spune și următoarele : »Am venit 
pe lume la 3 Februarie 1845 la Beyrouth 
în Siria, dar m’am deșteptat la viață la 3 
Iulie 1866 pe câmpul de bătaie dela Konig- 
grătz în Boemia*.

*

Un binefăcător al universității din Pa
ris, M. Rahn, oferă anual câte două burse 
de câte 15,000 lei pentru călătorii în lu
mea întreagă.

Aceste burse se dau membrilor învă
țământului secundar public sau univer
sitar.

Universitatea din Paris dispune și de 
două premii, tot anuale, pentru femei, cari 
fac parte din învățământul secundar. Bur
sele acestea sunt de câte 8500 lei, tot din 
partea unui filantrop. Titularele lor trebue 
să cunoască cel puțin o limbă străină și 
trebue să viziteze țările cele mai civilizate 
ale Europei, Statele-Unite și în special ora
șele New-York, Boston, Chicago și Univer
sitățile femenine.

*
De curând s’a ținut în orașul Cam

bridge din Anglia al treilea congres de 
esperanto. Au luat parte 1500 congresiști 
— 500 ma> mulți decât în congresul anu
lui trecut la Geneva. Discursurile, serviciul 
religios, desbaterile, reprezentațiile drama
tice, toate absolut au fost ținute în acea
stă limbă internaționale, care se întinde 
în chip uimitor.

Delegatul Statelor-Unite a anunțat că 
în acest an se va deschide la Filadelfla o 
școală pentru limbile vii, unde toate idio- 
mele se vor câștiga prin esperanto. In Ge
neva apare redactată în esperanto *Revi-  
sta științifică internațională*.

S’a anunțat intențiunea de a se pre
zenta Camerei franceze un proiect de lege 
pentru a se întro'duce în învățământul pu
blic și lectiuni de esperanto.

M.

ULTIME ȘTIRI.
Cluj, 28 Septemvrie. (Teleg. part.). 

Faimosul ziar „Elore“ publică năs
cociri îndrăsnețe despre protopopul 
Dăianu, care în „Eilenzâk" demască 
prin documente ne mai pomenitele 
minciuni.

BudapSSta 28 Septembrie. Ziarul 
„Budapesti Napl6“ declară că la ul
tima vizită la Viena, miniștrii un
guri, informând pe împăratul Fran- 
cisc Iosif asupra situației votului uni
versal în Ungaria, împăratul s’a de
clarat pentru sufragiul universal, 
adăogând : „Nu vreau să mă blamez 
în fața Europei".

BlldapSSta 28 Septembrie. — Zia
rul „A Hir“ comunică astăzi o nouă 
născocire asemenea aceleia cu mi
niștrii români Sturdza si Brătianu.

1 1

După acest ziar, miniștrii italieni 
ar vizita și ei în secret ținuturile 
ungare locuite de italieni, interesân- 
du-se de aproape de școlile italiene 
din Fiume și alte părți. Ziarul de
clară că miniștri italieni sunt pri
miți în călătoriile lor, în mod oficial 
de primarul din Fiume, care îi în
soțește la vizitarea școlilor italienești, 
în cari Ungaria e necunoscută și nu 
se învață decât despre Italia.

Viena, 28 Septemvrie. Din loc 
competent se anunță că vizita Re
gelui Carol prezintă mare însem
nătate pentru România. Prin faptul 
că Regele Carol a luat parte la con
ferința care a avut loc între ministrul 
de externe al Austriei baronul Aeh- 
renthal Și ministrul de externe al 
Rusiei Iswolsky, România este ridi
cată pe o treaptă mai înaltă rangului 
ei de până acum și capătă dreptul 
de a avea cuvânt în chestia macedo
neană, drept pe care nu-l are nici un 

alt stat balcanic. Până acum România 
n’a putut încă ridica cuvântul nici la 
Paris nici la Viena, și de data asta 
ia parte pentru prima oară într’o 
consfătuire asupra unei mari chestiuni 
politice externe între marile puteri. 
România formează deci Jacum statul 
intermediar între micile state și ma
rile puteri.

Regele Carol a plecat eri din 
Viena spre România.

Viena, 28 Septemvrie. Ziarul „Pol- 
litische Correspondenz“ scrie : După 
cum ni se anunță din Salonic o bandă 
de cuțo-vlachi ar fi atacat și ucis 8 
greci cari se întorceau din Agostos. 
La Tehowo, aproape de Vodena a 
avut loc o luptă disperată între trupe 
și o bandă de 60 persoane, sprijinită 
de bulgarii din localitate. Trupele fiind 
atacate din toate părțile au fost silite 
să se retragă.

Shanghai) 28 Septemvrie. „Agen
ția Reuter" află că o insurecțiune de 
boxeri a izbucnit a Nankpugksien, la 
sudul provinciei Kiangsi. In satul Ja- 
wooli mai mulți chinezi creștini și un 
preot italian au fost asasinați. Casa 
în care locuia misiunea lazariștilor din 
Kanșonfu a fost incendiată. Misionari 
au fugit la Kiangfu.

Maxime
din La Roche foueauld.

După cum e caracterul spiritelor 
alese de a spune mult în puține cuvinte, 
din contră sufletele sterpe au darul de 
a vorbi mult și a nu spune nimic.

*

Adevărata valoare e să faci fâr 
martori aceea ce ești capabil să faci în 
fața lumii.

*
Iubim în totdeauna pe cei ce ne ad

miră, dar nici odată pe acei pe cari îi ad
mirăm.

*
Nici odată nu ne par oameni de bun 

simț decât aceia, cari sunt de părerea 
noastră.

*
Sufletele mici sunt jicnite de lucruri 

mici; sufletele mari le văd pe toate și nu 
sunt nici odată jicnite.

M

Bibliografie.
In Tipografia „Garmenu din Cluj a apă

rut partea a IV din „Predici sau învăță
turi1' la toate Duminecile și Sărbătorile a- 
nului culese de Petru Maior de Dicio-Sân- 
Mărtin. Editate acum prima dată de Dr 
Elie Dăianu. Prețul 1 koroană. Toate pa
tru părțile se pot procura și prin Librăria 
A. Mureșianu. '

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

Stări de slăbiciune
fie ele ccrporele sau urmarea de infirmitate 
vindeoă repede Emulsiunea lui Scott. Emul- 
siunea lui Scott se poate numi un preparat 
curat ce nutrește și vindecă, cu efect ex-

traordinarși totodată fosrte 
ușor de mistuit si ? 5

plăcut
Pacientul cel mai s rupu- 
los se dedă iute cu 
și stomacului 
nu causesză 
tate.

Scott, 
slăbit 
grou
ts

de tot 
nici o

Veritabilă numai cu 
marca ocscaruZiu ca 
semn de garanție a 
procedure! lui Scott

Prețul unei sticle origi
nale 2 cor. 50 b. Se ca
pătă în toate farmaciile.

1 "ill

capetă pretutindeniSe

i
i Cremă de dinți indispensabilă ii 
§ conservă dinți curați, albi și sănătoși. 1i

<»»«»♦
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Profesoară
având praxă îndelungată în streină- 
tate, dă lecțiuni în limba franceză, ro
mână și germană. Asemenea și oare 
de COnversațiune pentru cei care po
sed deja cunoștințe în amintitele 
limbi. Instrucție în Pian pentru în
cepători.

Anunțări se primesc și informa
ții se pot lua în Strada neagră 
Nr. 54, (în curte îndărăpt.)

„Brașoveana",
Reuniune de păstrare și împrumut.

Convocare
la adunarea generală continuativă a 
Reuniunei de păstrare și împrumut 
„Brașoveana", care să va ținea Du
minecă în 22 Septemvrie v. 1307 (6 
Octomvrie n.) la 2 oare p. m. la școala 
comercială română din loc, cu

ordinea zilei:
1. Comunicarea aprobărei statu

telor și în legătură sentința Tribu
nalului Nr. 5920/1907 p. sz.

2. Alegerea reprezentanței Reu
niunei.

Brașov, din ședința Direcțiu- 
nei reuniunei de păstrare și împru
mut „Brașovean a“, ținută Ja 13/26 
Septemvrie 1907.

Vasile V. Voina,
președinte.

Banca Națională a României.
S i tu ați un e sumară. 

1906 __ 1©O7
9 Septembre. c t i _ 1 Septembre. 17 Septembre.

«Gazeta Transilvanieia cu numerul ă. 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitru Pup, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

109.481,848 177121848 Reser, metal, aur 899853561
132360000 „ Trate aur 37300000f 127.371,193 127.285,356

677,631 Argint și diverse monede .... 528,664 429,577
92.948,627 Portofoliu Român și străin. . . . 100.893,618 98.676,984
29.546,104 *Impr. contra efec. publice 150486501

„ „ „ în cont-corent 230642911
Fonduri publice..............................

37.606,618 38 112,941
11.999,924 11.999,924 11.999,924
14.801,390 Efectele fondului de rezervă . . . 15.806,084 15.806,084
2.908,324 Efect, fond, de amort, imob. și mațer. 3.253,121 3.253,121
5.769,938 Imobile............................................ 5.901,375 5.901,454

604,199 Mobilier și Mașini de Imprimerie . 638,627 638,729
376,831 Cheltueli de Administrațiune . . . 329,187 345,394

95.107,770 Depozite libere......................... 109.229,549 108.254,949
7.128,110 Conturi curente.............................. 9.513,489 12.267,775

23.090,333 Conturi de valori.............................. 26.260.047 28.180,364
394 441,029 Z3 a, s i "v :

Capital............................................

449.331,496 451.152,652

12.000,000 12.000,000 12.000,000
21.373,442 Fond de rezervă.............................. 23.051,453 23.051,453

3.222,588 Fondul amortis. imob. și material 3.473,646 3.47.3,646
260.377,640 Bilete de Bancă în circulațiune . . 298.801,700 301.510,640

1.646,498 Profituri și perderi......................... 2.077,070 2.077,070
713,091 Dobânzi și beneficii diverse . . . 698,078 784,894

95.107,770 Depozite de retras '......................... 109.229,549 108.254,949
— Conturi curente.............................. — —

394.441.029 Scontul 6'1/,, 
* Dobânda 6 ’.A,

449.331,496 451.152,652

Fie-care uamf care are trebuință de 

o rochie nouă
’i-se trimite la cere.re gratis

Colecția mare d.e mostre, 
care cuprinde toate novitățile sesonnlui din stofe bune 
și mai ieftine în Genres de lână și stofe moderne, Bar- 

chent, Flanele și Catifea, Bumbac și Batist.
Cu deosebire se atrage atențiunea 

Ofertialui de seson ocasional I £1 / HO
Halat din Velur turcesc i

(întocmai ca clișeul). I
La co mande ne rugăm a se arăta lungimea, măsurată dela gât, lă
țimea de sus, dela gât și lungimea brațelor. — Mustre de halat gratis. 

Ce nu convine se schimbă sau se retrimit banii.
WIESER ROni'V-l^lOV

Wien IX/22 Lichtensteinstrasse 20.

1.50

O SPIHT AHfe KV-GKOS ȘI a^ETAHi.
ARTKXHLE HE SPALAT ȘI 1MIM1MT. O
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DEPOSITUL PRINCIPAL
al

Apei vindecătoare din Elepatak 
se află acum la

Wilhelm Dresnandt, 
Strada Vămai Nr. 23.

Unde să primesc și comandele.

A
rtico’e 

de toaletă și Parfum
erieMumărul telefonului 318.

© Ileposit tuturor apelor minerale indigene 
si din streinătate.
5

O

La tipografia și librăria A. Mureșianu 
. se află de vândare următorele: 

Cărți literare âpărute din ediția „Minerva, 
—------ = Bucurescî. -------

N. Petra-Petrescu. Uie Marin, istorid- 
ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50 

Vasilie Pop, „Domnița Viorica® ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto băni)

M. Salodeanu. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani 

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

sch țe din vieța boarilor moldoveni 
Eugeniu Boureanul. „Povestiri din 

copilărie". Prețul â . . . cor.

20

20
1.5

1.50

1.50

AI. Eminescu, Poesii postume", ediție 
nou6, 263 pag. ou note. Prețul c.

N. N. Beldiceanu. „Chipuri dela Maha
la" Conține 305 pag. Prețul oor., 

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

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

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

1.50

1-50

2.50

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Anunț de licitație.
în 21 și 22 Octomvrie 1907 se vor 

vinde cu licitație obiectele ce sau 
amanetat din 22 Iulie 1906 pănă in
clusive 21 Septemvrie 1906 și anume: 
sub numărul 10288—1906 pănă inclu
sive cu Nr. 12709—1906, al căror 
termin au espirat și nu s’au rescum- 
părat.

Licitația va avea loc în localul 
Casei de zăloage, dela 8 oare păDă 
la 11 oare a. m. și în cas de lipsă 
dela 2 pănă la 4 oare p. m.

Obiectele, cari se vor vinde, sunt: 
Giuvaericale, Ciasornice de aur și ar
gint și alte seule de aramă, Cioate, 
Cositor, flanele, haine bărbătești și fe- 
meiesci, Cisme, Ghete și altele.

Vânzarea se face în bani gata. 
Rescumpărarea sau înoirea ama

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

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

Brass6, 28 Septemvrie 1907.
ii-a]. Oficiul cassei de amanetare din Brașov.

Un farmacist, ™$ 
care cunoaște bine limba română, 
Să primește sub condițiuni favorabi
le îndată în farmacia (apoteea) D nei 
AURELIA CUTEAUU în Zerneșți

Informații mai detaliate să pot 
lua dela D-sa.

[3002,5-10.]

AVIS IMPORTANT!
Aduc la cunoștința On. Dame din loc și din împrejurimea Brașo
vului, că m’am reîntors din voiajiu de toamnă din etreinătate și 
am adus un mane asortiment de 

Z= JL Xu A. 11

lie Dane, Domnișoare ei de Copii pentru sesonnl de ioamna și earn. 
Asortiment bogat de Modele din VIENA și PARIS se gă- 

sesce tot deauna în magazinul meu. Pălării vechi prelucrez 
după moda cea mai noauă și cu prețuri foarte moderate.

Asemenea se primesc în salonul meu orice comandă pre
cum : ROCHII, BLUZE, COSTUME de DAME și de COPII 
de cusut precum Rochii și pălării de doliu se efectuează 
îil 24 de oare cu prețuri foarte reduse.

Rog Onoratele Dame a-mi da tot sprijinul Dumnialor.
Ou toată stima

HOSA WZISS,
Strada l'orțli Hfr. 16. JEtagiul I.

Prafurile-Seidlitz ale lui MOLL
Veritabile numai decâ fie-care cutia este provădută eu marca de 
----------------- apărare R iui A. MOLL și cu subscrierea sa. __________

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greutăți
lor celor mai ceibicose la stomac și pântece, în contra cârceilor și acrelei la stomac, con- 
stipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și a celor mai 
diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răSDândire, ce cresce mereu de 
mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2 — Falsificațiile se vor 
urmări pe cale judecătorescă.

o

Franzbranntwein și sare a iui Moli. 
Veritabil numai dacă fie-care sticlă este provăzutc cu marea 
----------------- de scutire și cu plumbul lui A. Moli __________

Fran zbranntwein-ul si sarea este fdrte bine cunos- 
cută ca un remediu popular cu deosebire prin tras (frotat), alină 
durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcd'ă. — 

Prețul unei cutii originale plumbate cor. 1.90.

r

Săpun de copii a lui Moli
Cel mai fin săpun de copii și Dame, fabricat după metodul cel mai nou, pentru cultivarea 
rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl, — Prețul unei bneăți eor. —.40 b. 

Cinci bucăți cor. 1.80.
— Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provădută cu marca de apărare A. Moli. —

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

— Comande din provincii se efectuezi diliiic prin rambursă poștală —
La deposite să se ceră anumit preparatele pr.ovficjute cu iscălitura și marca de apă

rare a lui A. M O L L.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Viator Roth și e n gros la 

D. Eremias Nepoții, și C. H. Neustâdter.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


