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Afiomeuie pentru Ausuo-Ungaut: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 8 cor.
R-rU de Duminecă 4 cor. pe an.

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 ir., pe trei luni 10 ft.
8-rll de Dumineca 3 fr. pe an.

So prenumeră la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Alionamiul neutru Brașot;
Adminlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. stagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
aor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 8 cor. — Un esein- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, oât și inserțiuix&e 
sunt a se plăti Înainte.

Sr. 306. Brașov, Miercuri 19 Septemvrie (2 Octbmvrie). 1907.

Acțiunea de după culise.* 0

*) Prin paralaxă se înțelege aici unghiul 
format de liniile vizuale, pornite din amândoi 
ochii, în punctul unde stă obiectul văzut. Unghiul 
optic, din contră, e format din liniile vizuale por
nite dela marginile opuse ale obiectului văzut și 
împreunate pe retină.

ii.

Săptămâna aceasta o numesc fo
ile din Viena „săptămâna pactului", 
fiindcă astăzi se reîncep, după cum 
s’au învoit cei doi miniștrii-prezidenți, 
tratările în Budapesta. Să lăsăm la o 
parte însă chestiunea arzătoare a zi
lei și să continuăm observațiunile noa
stre relative la acțiunea de după cu
lise a politicei interioare din monar- 
chia noastră.

Un rol însemnat a avut și are 
în politica ce se țese în cercurile cur- 
ței, arhiducele moștenitor al tronului 
Francisc Ferdinand. De un timp în
coace mai ales foile din Budapesta, 
cari au legături cu guvernul, s’au a- 
rătat în mare măsură neliniștite din 
cauza acțiunei ce-o desfășură pe după 
culise arhiducele, care din momentul 
de când a fost proclamat presumtiv 
moștenitor, a fost întâmpinat cu multă 
răceală din partea maghiară, căci se 
zicea și se afirma că, în contrast di
rect cu răposatul moștenitor al tro
nului Rudolf, acest arhiduce n’are 
simpatii pentru Maghiari.

Nu numai odată s’a răspândit 
faima prin coloanele foilor ungurești 
că archiducele Francisc Ferdinand 
esercitează prin cercurile curței o in- 
fluință de natură a turbura buna ar
monie dintre coroană și guvernul ac
tual unguresc. Pănă și unele foi cu 
caracter semioficios susțineau, că ar- 
chiducele-moștenitor ar cocheta cu 
adversarii declarați ai Ungariei și ai 
Maghiarilor din Austria. In Iunie, când 
cu aniversarea de 40 de ani a înco- 
ronărei, prezența numai de câteva 
oare la serviciul divin în biserică a 
archiducelui Francisc Ferdinand a pro-1 
dus mare mâhnire în Budapesta și a 
fost luată ca o întărire a presupune- I 
rilor și temerilor de pănă atunci. La I 
toate ocaziunile se aducea în discu-

») A se vedea „Gaz. Trans.11 nr. 200 de la 
11 (24) Sept.
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Versuri albe.
Când nucul toamna ’și scutură cununa 
Mi-aduc aminte-atunci de-atunci și sufăr... 
...Știi am visat, că era toamna sara... 
Ședeam uimiți sub nucul, prieten vechi. 
Din când în când rupea o frunză vântul. 
Tu îmi spunea-i nimicuri, mari, cuminte: 
^Nădejdi țesute-atunci azi destrămate-s, 
>Vezi chiar și nucul bietul stă să moară, 
»Numai iubirea noastră e ’nviață*!
Eu par’ că ți povesteam atunci de pace. 
Ziceam : Azi valurile-s afinate, 
Nebuna-mi goană după fericire, 
Repaus află în a tale brațe.
Și nu știu cum îm pare câte-odată, 
Că mi-au murit a mele simțuri toate, 
Doar văzu-mi mai trăiește, o oglindă, 
Icoana ta întreagă să-o cuprindă.
Simțesc lumină ’n mine nesfârșită 
Printr’ânsa par’ că-mi văd eu tot trecutul,
— Ce până-acum părutu mi-a o ceață — 
Un nour alb, ce lin se pierde ’n zare...
— Atunci ai plâns ferice de chemarea-ți, 
De a’nsenina viața-mi zbuciumată, 
Zimbind prin lacrimi sfinte-adevărate, 
Duios mnstrându-mă, mi-ai zis de-odată: 
»Nu cred că mă iubești, că nici-odată
»Tu nu m’ai sărutat. Nu sunt frumoasă ?..« 
Privirea-mi înălțând spre tine,

ți-am răspuns: 
Amarul și durerea atâtor vremuri 

țiune de cătră ziarele coaliției atitu
dinea archiducelui și se răspândeau 
de multe ori faimele cele mai absurde.

In asemeni împrejurări era ușor 
de explicat că știrea despre audiența 
lungă, ce a avut’o ministru de interne 
Andrassy la moștenitorul tronului, a 
produs în Budapesta mare sensație. 
îndată s’au observat în pressa ma
ghiară două curente. Unul pesimist și 
altul optimist. S’a zis că în acea au
diență a fost vorba despre transac- 
țiunea economică dintre ambele state 
dualiste, apoi în rândul al doilea de
spre garantele constituțiunei. Andrassy 
a pretins c’a vorbit cu arhiducele de
spre toate chestiunile la ordinea zilei. 
Mai târziu însă a eșit la iveală că îd- 
suși monarhul și-a exprimat dorința 
ca moștenitorul tronului să primească 
în audiență pe conzilierul său dela 
interne și să discute cu el — de si
gur — asupra importantelor proiecte 
de lege ce le-a pregătit ca să formeze 
baza garanțelor constituțiunei pre
tinse de guvernul coaliției. Majestațea 
Sa a voit ca moștenitorul tronului să 
ia parte la stabilirea limitelor până la 
cari coroana poate merge în chestiu
nea aceasta prejudițioasă drepturilor 
sale suverane..

Faptul că monarhul a cerut să-și 
dea și moștenitorul tronului parerea 
sa când se tratează de niște pro
iecte de lege atât de importante, do
vedește nu numai că Majestatea Sa 
ține mult și la sfatul viitorului său 
succesor la tron, dar că voește să-i 
asigure de pe acum un cerc oare care 
de influență la aducerea hotărârilor 
de grea cumpănă în viața monarhiei.

împrejurarea aceasta a dat pri- 
legiu de a se forma două păreri cu 
totul contrazicătoare asupra inten- 
țiunei ce a condus pe monarch. In 
Austria se tălmăcește acea solicitare 
a sfatului moștenitorului din partea 
purtătorului coroanei, ca un semn că 
de aci încolo se va procede mai ener
gic și mai strict în interesul dinastiei
S’a strâns în colțurile gurii mele, 
Încât și zimbetu-mi se face sarbed, 
Când trece ’n fulgerarea unei clipe 
Spre buze, ’ncremenind de-odat’ pe ele. 
Atât amar și dor de fericire
Apropiat de mierea gurii tale,
Ca un setos de moarte ar bea nectarul 
Părându-ini rău, că ți am sorbit dulceața 
Prin sărutări ți-aș reînnapoia-o 
Și-amarul iar va ’ncremeni pe buze-mi, 
Și-aș rămânea setos ca nici-odată,..!— 
Mi-te-ai lăsat povară dulce ’nbrațe-mi
Și m’am trezit — de-arsura sărutării. —

Atunci în noaptea aceea fatală, Doamne, 
Ursita-mi blăstămată mi arătase
Pe-o clipă visteriile iubirii,
S’a ’nchis apoi izbind cu hohot ușa. 
Și vai, de-ațuncia dorul tău mă doare 
Când nucul toamna își scutură cununa.

Nicolae Brătianu.

Perspectiva în pictură.
Cum so esplică coloarea albaștrii a cerului și a 

munților în depărtare.

Prin perspectivă în pictură se înțelege 
întocmirea linii'or, a clarobscurului și a 
colorilor pe pânză astfel, ca privindu-le să 
impresioneze retina ochilor așa, încât să 
formeze pe ea icoana obiectului întocmai, 
cu forma, mărimea și coloarea, în cari îl 
vedem aievea la o anumită depărtare. Fi

și al unităței monarchiei și că Maj. Sa 
e învoit cu aceasta politică preconi- 
sată de archiducele Francisc Ferdinand, 
ln Ungaria se crede și se' sperează 
contrarul de cătră cei dela guvern. 
Ei cred adecă ori se preface a crede 
că Majestatea Sa e ca în totdeauna 
și acuma înclinat de-a delătura pie- 
decile ce se mai opun înțelegerei gu
vernului coaliției cu coroana și că de 
aceea a solicitat și conlucrarea mo
ștenitorului tronului.

Puțină răbdarș și nu peste mult 
vom fi pe deplin în clar asupra ade
vărului celor ce se pregătesc acum 
încă după culise.

Ministrul de esterne rus Isvolski Ia 
Viena. Ministrul de externe a) Rusiei a 
fost primit Sâmbătă după amiaz în audi
ență de Maj. Sa Monarchul și de archidu
cele Francisc Ferdinand. înainte de audi
ență isvolsky a avut o convorbire mai 
lungă cu ministrul de externe bar. Aeh- 
renthal. Ministrul Rusiei a declarat per
soanelor din anturajul său, că în convor
birea avută cu bar. Aehrenthal s’au atms 
toate chestiunile dela ordinea zilei, con- 
statându-se cel mai deplin acord între el 
și Aehrenthal. De asemenea araportat de
spre convorbirea sa și Maj. Sale, care a 
dat espresiune mulțumirei sale depline. 
Maj. Sa a conferit iui Isvolsky însemnele 
crucei mari a ordinului Sf. Ștefan.

Chestia pactului- Astăzi se ține la 
Budapesta un consiliu de miniștri în che
stia pactului. La întrunirea de eri a clu
bului independist Kossuth să fi declarat, 
că pactul se va încheia, căzând ambele gu
verne de acord în punctele, în cari pănă 
acum nu s’a putut ajunge la o înțelegere.

Greștinii-sociali din Ungaria și chestia 
VOtlllui universal. Creștinii sociali din Un
garia au ținut Duminecă peste 30 adunări, 
în cari s’a pretins introducerea votului 
universal secret și pe comune nu numai 
la alegerile dietale ci și în viața comunală 
și municipală. In resoluțiunile votate se 
pretinde între altele ca fiecare alegător să 
fie constrâns a merge la urna de votare.

rește, această icoană pe'retină se formează 
întoarsă, și numai proiectată în afară de
vine dreaptă.

Perspectiva se zice lineară, întru cât 
ne înfățișază forma, mărimea și depărtarea 
obiectului, după cum se vede în realitate, 
mai mare când e aproape și în direcțiune 
orizontală, și mai mic când e departe și 
în direcțiune perpendiculară, în sus sau în 
jos. Forma, mărimea și depărtarea sa de
termină până Ia 200' după unghiul optic 
și paralaxă,*)  iar la distanțe mai mari de 
200' numai după comparațiunea cu alte 
obiecte cunoscute, cari se află între privi
tor și obiectul privit.

Perspectiva se zice aeriană, întru cât 
ne înfățișează și coloarea părută a lucru
rilor la anumite depărtări. Se zice aeriană, 
pentrucă straturile de aer, prin cari trec 
razele de lumină venite dela obiect, modi
fică coloarea lor, după cum aerul e mai 
mult sau mai puțin încărcat de vapori și 
de molecule microscopice, organice și ne- 
organice. Astfel că razele de lumină, cari 
au undulațiunile sau intervalele dela o vi- 
brațiune la alta mai lungi și cari prin acea
sta sunt mai puternice, trec și prin stra-

Românii, naționalitățile și Viena.
Cunoscutul naționalist sau „agi

tator" sas d-1 Lutz Korodi, care cum 
știm, în urma prigonirilor ce a avut 
să le îndure, aici a trecut în Ger
mania și trăește și este activ ca di
rector al unui liceu din Berlin-Char- 
lottenburg, publică în „Tăgliche Rund- 
schau" (foaie independentă pentru 
politica națională) ce apare în Berlin, 
un articol de fond, în care vorbește 
despre situațiunea în ajunul Introdu
cerii votului universal în Ungaria și 
arată la ce se așteaptă dânsul dela 
Viena în împrejurările date.

Dăm din acest articol câteva pa- 
sage mai marcante, din care resuflă 
dorul autorului de a vedea schimba
rea sistemului de guvernare actual 
din patria sa natală.

»Odată« — zice LutzKorodi, — »tre- 
bue să se schimbe lucrurile și se pot 
schimba imediat, dacă vor voi cei din 
Viena. Și tocmai acuma e momentul cel 
mai critic, acuma Vienezii trebue să arate 
pe față ce vor. acum când se introduse 
votul universal și secret. Decumva spe
ranțele Românilor, după toate experiențele 
amare din deceniile ultime,-s’ar zădărnici 
iarăși, cred și eu, că poziția Românilor 
față cu dinastia s’ar putea schimba din- 
trodată...*

»...Dacă acuma sufragiul universal va 
fi falsificat în vre-un mod oarecare,... sigur 
că iredentismul român s’ar naște în oara, 
în care printr’o reformă electorală, ce ar 
perpetua stările actuale în parlament pe 
timp nelimitat, Românii s’ar convinge că 
dela Viena nu mai pot spera absolut ni
mic...*

>...Deja noua lege școlară a contelui 
Apponyi a produs în sânul populațiunei ne
maghiare o nespusă amărăciune... La cas 
însă că guvernului unguresc i-ar succede 
— cum a anunțat de curând vicepreșe
dintele camerei Nâvay — ca în urma 
nouți legi electorale să nu mai po^tăîntră 
în dietă nici un »inimic al națiune^ *,  adecă 
nici un nemaghiar credincios poporului 
său, aceasta ar avea urmări incalculabile; 
casa Habsburg printr’asta fără de a o ști 
ar pune în joc un puternic capital de sen
timente dinastice, de iubire' șt aljpire a 
multor milioane.*  
turfle de aer mai dese și mai încărcate. 
Acestea sunt razele cele mai apropiate de 
roșu, și se zic în pictură »raze calde*.  Iar 
razele mai apropiate de albastru, numite 
»rec:«, fiind mai slabe, sunt reflectate de 
moleculele aerului și ale aburilor chiar și 
în strateie mai subțiri sau superioare. Din 
această cauză soarele și luna se văd la 
orizon mai roșii decât sus pe cer ; pentru 
că dela marginea orizonului, lumina lor 
având să treacă prin straturi de aer mai 
groase, numai razele cele mai calde, roșii 
și portocalii, pot pătrunde, celelalte sunt 
reflectate de aburii și de pulberea din aer; 
precum în mare sau într’un Jac o mică 
piedecă poate opri undele slabe și le în
toarce înapoi, iar pe cele mai puternice nu. 
Păturile superioare ale atmosferii reflectă 
numai razele cele mai î’eci, adecă cele al
bastre sau aproape ; pentru aceea, aerul se 
vede albastru, iar soarele și luna mai albe- 
gălbijili. Munții în depărtare se văd în o 
coloare albăstrie, fiindcă puțina lumină ce 
ne poate veni dela ei e reflectată de ae
rul, prin care trebue să treacă, și noi ve
dem astfel razele mai reci, partea mai slabă 
a luminei lor.

Un tablou, prin urmare, trebue să ne 
dea perspectiva lor aeriană, adecă să ni-i 
arete în părută lor coloare albăstrie, iar 
nu în coloarea verde sau întunecată, care 
o au când îi vedem de aproape.

M. Strujanu.
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»Și pericolul e mare, căci koșut'smul 
și acuma își va validita voința sa, tocmai 
în decursul negocierilor pentru pact; el va 
căuta să-și asigure »contra-concesiuni« și 
pe terenul acesta, ca să i-se plătească, 
pentru .că e silit să cedeze în chestiuni de 
drept public și economico-politice...«

»...Dacă este ca chestiunea naționali
tăților din Ungaria să nu se desvoalte mai 
departe, așa ca să devie un pericol de pri
mul rang al Europei răsăritene, trebue să 
li se deschidă drumul în dieta maghiară 
nemaghiarilor și firește și celor 2 și V2 
milioane Germani. Dacă se va lăsa nefolo
sită acuma ocaziunea, dacă vor lăsa să fie 
seduși și înfricați de visurile imperiului 
maghiar, care aspiră a se estinde până ’n 
Balcani, atunci pierderea nu va putea fi 
nici odată înlocuită. De aceea e de lipsă 
ca cei din Viena să aibă ochii deschiși...

»Singurul Maghiar, care ar fi în stare 
a face bune servicii curții, ar fi fostul mini
stru de interne Kristoffy, din aera Fejer- 
vâry, Ar trebui să fie ascultați, cei drept, 
la curte și reprezentanții nemaghiarilor, 
pentru întâia oară dela pactul din 1867. 
Chemarea câtorva bărbați de încredere la 
palatul din Viena ad audiendum verbum 
ar fi deocamdată deja program de-ajuns ; 
sigur că ar fi ceva cutezat, dar ar fi tot
odată și o faptă liberatoare*.

Cronica din afară»
Noul mare duce de Baden. — In urma 

morții marelui duce Frideric de Baden, a 
fost proclamat de urmaș marele duce Fri
deric II. Foaia oficială al marelui ducat de 
Baden publică proclamația noului regent, 
prin care i-a în primire guvernarea țării.

Sf. Scaun șl conferința păcei. Agenția 
Ștefani publică următoarele : Câteva ziare 
continuă să vorbească despre angajamen
tele luate de cătră guvern sau de cătră 
un reprezentant al său, privitoare la in- 
tervențiunea sf. Scaun în conferința dela 
I-Iaga. Aceste afirmări sunt lipsite de ori 
ce temeiu, deoarece deliberarea ministru
lui Pelloux asupra acestui subiect, nu a 
fost nici-odată luată în considerare.

Un discurs a! ministrului de culte fran
cez. D-l Briand, ministrul cultelor și in- 
strucțiunei publice, vorbind la federațiunea 
socialistă din Saint-Chamond, a spus că 
astăzi ca și altădată este de nezdruncinată 
părere, că colaborarea partidului socialist 
cu celelalte partide ale stângei este o con- 
dițiune indispensabilă pentru un progres 
economic politic și social. Ministrul spune 
că socialismul nu trebuește confundat cu 
revoluționarismul; pe de altă parte mi
nistrul va răspunde totdeauna reacționa
rilor, că socialiștii sunt totdeauna gata să 
apere Franța, că ar fi o crimă a o părăsi 
când ea ar fi ameoințată. Herveismul nu 
este o doctrină socialistă ci o doctrină a- 
narchistă, combătută chiar și de socialiștii 
cei mai intransigenți. Adunarea a votat 
în unanimitate o ordine de zi, aprobând 
declarațiunile d-Iui Briand și repudiând te
oriile antipatriotice.

ȘTIRILE ZILEI.
— 18 Septemvrie v.

Despărțământul Bistrița al«AsoGiațiunei» a felicitat din incidentul serbărilor pe pre
zidentul Asociațiunei d. Iosif Sterca Șuluțu. 
Drept răspuns d. prezident a adresat di
rectorului despărțământului Gavril Tripon 
următoarea scrisoare :

«Vă mulțămesc din inimă pentru măguli
toarele cuvinte cu care nr’ați onorat. Primiți 
sincerile mele gratulări la fericita reușită a ser
bărilor «Asociațiunei», prin care a-ți binemeritat 
simpatia tuturor Românilor de bine. Eram de 
tot sigur, că astfel are să urmeze, de aceea am 
propus eu, iar comitetul central a primit cu bu
curie, să ținem anul acesta adunarea generală la 
D-voastră, unde nu s’a mai ținut niciodată; am 
dorit să vi se dele ocaziune: «să dați dovezi la 
lume».

«Acesta este triumful zilelor din luna a- 
ceasta, al cărui- merit în prima linie e al des
părțământului D-voastre și al poporului de acolo, 
care a atras la sine lume multă și aleasă».

«Regret că Dumai cu ochii mei sufletești 
am putut privi tot ce’mi înfățoșam că se petrece 
în zilele acele în Bistrița ; dar eram pe deplin 
liniștit, că sub șonducerea unui bărbat așa va
loros și înțelept, precum, e Domnul viceprezident 
Bârsan, numai onoare și bine poate să rezulte 
pentru „Asociațiune", la a cărei prosperare eu 
din tinerețele mele cu dragă inimă și din toată 
puterea sufletului meu lucrez».

«Primiți, vă rog, etc.»
Sibiu în 25 Septemvrie 1907.

Iosif Sterca Șuluțu, 
prezidentul „Asociațiunei”.

Desvălirea monumentului împărătesei 
Elisabeta la Segedin. Duminecă s’a desvălit

! în Segedin cu mare solemnitate monu
mentul fericitei împărătesc Elisabeta, lucrat 

i de sculptorul Ligeti Miklos. Lajfestivitatea 
i desvălirei au luat parte mai multe mii de 
oameni. Maj. Sa a fost reprezentat prin 
archiducele Iosif August, iar guvernul un
gar prin miniștrii Apponyi, Giinther, Zichi 
și Iosipovich. După desvălirea monumen
tului, archiducele a rostit următoarele cu
vinte: »Rămâi și mai departe îngerul no
stru păzitor ! Pe cât timp va bate în a- 
ceastă patrie o inimă ungară, figura ta 
mare va trăi, căci ți-ai făcut numele ne
muritor !<

Festivitățile jubilare ale ^Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu*,  cari s’au ținut 
Sâmbătă în 28 și Duminică în 29 Septem
vrie n. din prilejul împlinirii anului al 40-lea 
de existență și al 10-lea de când prezi
dentul actual dl Victor Tordășianu se află 
în fruntea reuniunii au avut—precum ce
tim în »Tel. Rom.« — un rezultat peste 
toate așteptările. Reprezentanți dela cele 
mai multe reuniuni de meseriași români 
din țeară au luat parte la aceste reușite 
sărbători precum și publicul sibian prin 
număroasă prezentare a dat sprijinul său 
acestei reuniuni, care formează un factor 
însemnat în viața noastră culturală.

t Ioan Papiu. Dela Deva ne sosește 
trista știre, că distinsul protopop din Sibiu, 
fost mult timp protopop al Devei, loan 
Papiu, a răposat acolo Luni în 30 Sep
temvrie seara. înmormântarea mult regre
tatului protopop se va face Mercuri după 
ameazi în Deva.

Gununie. Marți în 8 Octomvrie st. n., 
la 11 oare a. m., d-l Dr. Victor Bontescu, 
advocat în Hațeg,își va serba cununia re
ligioasă cu d-șoara Dora Vuia, în biserica 
gr. or. din Arad.

Sincerele noastre felicitări I

Logodnă. Marioara Șenchea și Nicolau 
llie fidanțați. Zernești, Septemvrie 1907, 
Feldioara.

La examenul de oficer ai voluntarilor 
diviziunei 16 de infanterie s’au prezintat 
în acest an 15 tineri români. Examenul 
s’a dat în Sibiiu în fața unei comisiuni 
prezidate de simpaticul general Șaudru și 
după o durată de 10 zile, Sâmbătă în 28 
Sept, s’a publicat rezultatul, care ne sur
prinde plăcut, aflând, că tinerii români au 
reușit cu toții. Dăm numele noilor cadeți- 
aspiranți a-i regimentului 50 staționat în 
orașul nostru: luliu Caliani, cu distincție, 
loan Montani, Ioan Dima, Octavian Fulea, 
Beniamin Pop, Nicolae Poparadu și Paul 
Budiu. Rezultatul general a surprins prin 
împrejurarea, că dintre 57 aspiranți, 13 inși 
au fost relegați la ai 2-lea an de serviciu.

Viriliștii români ai comitatului Sibiiu 
pe anul 1908 sunt următorii : Excelența 
Sa Metropolitul loan Mețianu, Parteniu 
Cosma, N. Vidrighin, (Rășinari), Ioan de 
Preda, advocat (Sibiiu), Ioan G. Bozdoc, 
(Veștem), Dr. Octavian Rusu, advocat (Si
biiu), loan B. Boiu, presbiter ort. (Sibiiu), 
Petru Comșa, comerciant (Săliște), Dr. 
George Măcelar, advocat (Mercurea), Alex. 
Lebu, proprietar (Sibiiu), Petru Imbăruș, 
econom (Sibiiu), Teodor V. Păcățian, re
dactor (Sibiiu), Dr. Nicolau Schiau, advocat 
(Mercurea) și Nicolau Nadașdy, comerciant 
(Sibiiu).

Viriliștii români din comitatul Bis- trița-Năsaud. In lista viriliștilor pe 1908, 
au fost luați și următorii români: Dr. Va- 
sile Pahone, Dr. Gavril Tripon, Dr. Dumi
tru Ciuta, Dr. George Linul, Virgil Șotropa, 
Iulian Marțian, Dr. Victor Onișor, Gregociu 
Pletosu, Gavril Vărtie, Dr. Leon Scridon, 
Dr. Paul Tanco, Mihail Ifăgărășan, Dr. A- 
lexandru German, Constantin Flămând, Dr. 
Dionisiu Login, Samuil Poruțiu. Suplenți : 
Dr. Emil Filipan, Adeodat Coruțiu.

Manevrelele regale române. Din Con- 
tanța se anunță că Duminecă 30 Septem
brie, a sosit aici colonelul Istrati cu ofi
țerii statului major pentru recunoașterea 
terenului, unde vor avea loc manevrele re
gale. D, colonel Istrati a hotărât ca ma
nevrele să nu se facă pe zona Constanța- 
Cogealac, ci pe zona Constanța—Cerna
voda.

Cartierul general al corpului al doilea 
de armată va fi stabilit la Murfatlar, unde 
vor locui ministrul de răsboi, d. general 
Averescu și d. general Crăiniceanu.

Tot la Murfaltar va fi așezat parcul 
aerostatic al serviciului de geniu și rețeaua 
telegrafică. Trupele diviziei a 3-a vor can
tona la Cernavoda și li se va atașa și divizia 
roșiori. Trupele diviziei a 9-a cu brigada 
cavaleriei vor cantona în împrejurimile 
Constanței.

Alaltăeri au sosit și d-nii generali Ave
rescu și Crăiniceanu, cari au fost întâm
pinați de d. colonel Istrati și de prefectul 

județulu'. Cu automobilul corpului al doi
lea de armată au plecat cu toții pentru 
recunoașterea terenului de manevre. Tot 
astăzi au sosit cu trenul de București : 
compania de bicicliști, parcul aerostatic al 
serviciului de geniu, secția telegrafică și 
manutanța, care a adus și previziuni. Tru
pele sosite pănă acum cantonează în ta
bără.

Dr. Lueger despre epidemia vărsatului. Ziarele vieneze anunță că, în ședința 
de Vineri a consiliului comunal vienez, 
primarul Lueger a declarat, în contra zvo
nurilor exagerate cari au circulat, că nu
mărul de cazuri de variolă, cari au fost 
în Viena în ultimul timp, este neînsemnat. 
Primarul a zis că vaccinațiunea, la care 
s’a supus mai toată lumea din Viena, a 
provocat un mai mare număr de maladii 
și de cazuri de moarte decât însăși mala
dia variolei. Paguba pricinuită Vienei prin 
această exagerare și prin atitudinea auto
rităților sanitare poate fi prețuită la mai 
multe milioane.

Regele Italiei decorat de Sultan. Con
ferirea ordinului «Hanedani Aii Osman» 
Regelui Italiei este privită de către cercu
rile turcești ca un semn de bunele ra orturi 
dintre Sultan și Regale Italiei. împărații 
Francisc Iosif și Wilhelm sunt deja titulari 
ai acestui ordin.

Pe lângă Universitatea din București 
sunt vacante catedrele de drept roman, 
drept civil și limba germană, iar pe lângă 
Universitatea din Iași catedrele de pata ogie 
internă, chimie medicală, istoria evului 
mediu, limba latină și drepti.l roman. Pen
tru recomandai ea de titulari la aceste ca
tedre, Senatele universitare din București 
și Iași și consiliile profesorale ale facultă
ților respective, se întrunesc cu începere 
dela 1 Octombrie spre a înmâna titlurile 
și lucrările candidaților și a se pronunța 
asupra lor.

Gimnaziul din Caransebeș. Cetim în 
«Renașterea»: In 18 c., s’a început - prele
gerea regulată la gimnaziul din loc, des- 
chizându-se prima clasă. Studiile se propun 
în 3 clase paralele, hind înscriși 151 șco
lari. Corpul profesoral este următorul : 
Kalkbrenner Antal, director. Profesori : 
Gajda Bela, Elekes Pâl, Jakab Jânos, Weigl 
Geza (viitorii educatori al fiilor de grăni
ceri români !—Culeg. «Gaz.»), și Dr. Elie 
Minea pentru limba română, care se pro
pune 6 oare pe săptămână. (Până când ? 
Culeg. «Gaz.».)

Ateliere-model între Secui. Ministrul 
de comerciu a hotărât să înființeze mai 
multe ateliere de industrie mică prin o- 
rașele secuiești din Ardeal, ca să ajute 
desvoltarea industriei. Atelierele se vor da 
tinerilor Secui, demni de încredere, cari 
vor voi să se așeze printre Secui, și să 
poarte industrie independenți. Așa va în
ființa în Mureș-Oșorheiu o curelărie, în 
Reghin tâmplărie, în Cihszereda rotărie, etc., 
etc. Toate pe spesele statului !

Târguri de țară. In Lugoj se va ținea 
târgul de țară în 18 până în 20 Octombrie 
călindarul nou. Se crede că la acest târg 
vor fi aduse foarte multe vite spre vân
zare, deoarece economii în lipsa de nutreț 
nu vor putea ținea pe iarnă multe capete.

De Joi începând se va ținea târg de 
țară în Caransebeș.

Institut internațional pentru neuras
tenici. Congresul internațional pentru psi
hiatrie, nevrologie, psichologie și.aliena- 
țiune mintală, ce s’a ținut de curând la 
Amsterdam, a decis înființarea unui insti
tut internațional pentru studiul și vinde
carea boalelor nervoase, sub patronagiul 
Regelui Italiei, la Roma. Regele a acceptat.

Dela >Reuniunea economică Sibiiană«. 
Comitetul central al »Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu< în 
ședința sa ultimă a hotărât ca expoziția de 
copii (a 2-a) să se țină Duminecă la 13 
Oct. n. c. în comuna Ilimbav, iar cea de 
vite (a 17-a) la 20 Oct. n. c. în comuna 
Săcădate. Programele acestor expoziții se 
vor distribui de cu vreme între cei inte
resați. Pentru a contribui la cvalificarea 
fiitorilor conducători ai școalelor de pomi 
comunale, în zilele din 12—14 Oct. n. c., 
să va ținea în comuna Săliște un curs de 
pomărit, la care participanții vor primi 
diurne de câte 2 cor. puse la dispoziție de 
cătră comisia economică a comitatului și 
câte 1 cor. de cătră Reuniune. Partici
panții vor primi ca dar și câte un cuțit 
de altoit. Faptul, că în comuna Gușterița 
și Agârbici s’a alcătuit cu concursul se
cretarului Vie. Tordășianu, câte o însoțire 
de credit »Raffeisen«, s’a luat cu placare 
la cunoștință.

Liga contra duelului a ținut sâmbătă 
prima ședință după vacanță în Budapesta. 

Secretarul general a prezentat un apel de 
invitație la primul congres al antidueliști- 
lor, care se va ține la Budapesta în Maiu 
1908. Propunerea a fost primită cu una
nimitate. In apel se arată scopul ce-1 ur
mărește liga și se învită la congres toate 
societățile antidueliste din străinătate, ru- 
gându le în același timp a-și comunica do
rințele pentru alcătuirea ordinei de zi a 
congresului. Congresul va nota ca princi
pală, chestiune în ordine de zi: mijloacele 
prin cari liga antidueliștilor va putea lupta 
în contra prejudecăței duelului.

Marele Duce Wladimir în Viena. Ma
rele duce Wladimir și soția sa, au sosit 
Sâmbătă la prânz în Viena. Dânșii au fost 
salutați în gară de cătră împăratul și de 
archiducele Francisc Ferdinand; în urmă 
s’au dus în aclamațiunile mulțimei la Hof- 
burg unde au fost salutați de către arhi
ducesa Maria Anunciata. După amiazi îm
păratul a vizitat pe ducele de Connaught la 
palatul ambasadei engleze. Seara a avut 
un prânz intim la împăratul, la care au 
asistat marele duce Wladimir și soția sa, 
arhiducii și arhiducesele. După amiazi îm
păratul a făcut o vizită marelui duce. Ma
rele duce Wladimir a asistat Duminică di
mineață la serviciul religios oficiat la bi
serica rusească. Marele duce a luat apoi 
prânzul la Hofburg cu împăratul. După 
prânz, marele duce s’a dus cu arhiducele 
Francisc Ferdinand să vâneze la Lobau și 
s’a întors la Hofburg la 6 seara. Seara 
marele duce și soția sa au luat prânzul la 
baronul Aerenthal unde au fost invitați și 
d-nii Iwolsky și Krusow, precum și amba
sadorii Austro-Ungariei la Petersburg și 
Londra.

Kbvăry Lăszlo, cunoscutul istoric ma
ghiar a răposat săptămâna trecută în Cluj 
în etate de 88 ani. Era un timp când zi
arul nostru între 1865—75 a avut viue 
discuții cu acest scriitor al istoriei Ardea
lului. El are un șir de scrieri tot despre 
Ardeal. Cea mai însemnată este »Istoria 
Ardealului în 6 volume, pe care a scris-o 
între anii 1859—67.

Târgul din Budapesta este mai ani
mat. Strugurii se caută mult. Asemenea 
și perele și merele. Acestea încă de cele 
văratice. Și soiurile de iarnă, mere de masă, 
au trecere și se recomandă comercianților 
să trimită de probă. Untul în urma tim
pului frumos sosește în cantitate mare. 
Prețul a scăzut nițel. Cartofii se caută 
bine, asemenea și ceapa. Hoarftle. tăiate și 
carnea afumată trec bine. Păstăioasele dea- 
semenea; oauă încă sosesc tot mai multe, 
prețul Jor a mai scăzut cu ceva. «Mes.»

Gafea;pentru Austro-Ungaria. in portul 
dela Triest a sosit o corabie a societății 
de navigație «Adria» aducând 52 de mii 
de saci de cafea din Brazilia. Corabia a 
călătorit 33 de zile din Brazilia până în 
Triest.

»R8forma< se numește revista poli
tică, economică ilustrată a căruia prim nu
măr a apărut în București (institutul »Mi- 
nerva<) la 16 Septemsrie st. v. »Am dat 
revistei noastre nnmele de »Reformă«, — 
zice redacțiunea în introducere — >totuși 
nu avem pretenția să reformăm pe ni
meni*.  Nru I al revistei, care apare în fie
care Duminecă (și costă pentru străinătate 
16 lei, pe o jumătate de an și 30 lei pe 
un an) conține pe 16 pagini, octav mare, 
numeroase articole în preponderant pri
vitoare la evenimentele politice și mișcarea 
din sânul partidelor din țară. Ilustrațiunile 
sunt numeroase și bine executate.

Școală «Sui generis». Tribunalul co- 
recțional din Colonia a condamnat zilele 
acestea, după cum anunță ziarul «Reichs- 
gost», la trei ani închisoare și cinci ani 
perderea drepturilor civile pe un pun
gaș, la care s’a găsit un certificat de ab
solvire (!) a unei școli speciale de pungași 
ce funcționează la Essen, în Germania.

La Librăria seminarian din Blaj (Ba- 
lăZSfalva) se află de vânzare toate tipări
turile de evidență pentru școalele noastre 
poporale conform §-lui 33, art. de lege 
XXVII—1907, și anume : coaie de primire 
â 6 fii., coaie de clasificări și absenții â 8 
fii,, coaie de materie ă 4 fii., coaie de vi- 
sitațiune ă 4 fii. Toate protocoalele de 
lipsă pe 1 an, legate (cel de visitațiune 
nelegat) pentru școală cu 40—80 băieți 
costă fco. 7'50 cor., 80—160 băieți costă 
fco. 8'40 cor., 160—200 băieți costă fco. 
9.80 cor., 200—250 băieți costă lco. 12.20 
coroane.

Ultramicroscopul. Re Când, până acum, 
cele mai puternice microseoape nu puteau 
arăta decât numai a patra din a mia parte 
de milimetru, ultramicroscopul d-lor Sie- 
dentopf și Zsigomondy mărește de o sută 
de ori mai mult micro organismele.
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Ciuma în Algeria. După un comunicat 
fii guvernului Algeriei, ciuma a fost oficial 
declarată ia Oran.

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

Drept esplicare și completare a telegramei 
particulare din Cluj, ce am publicat’o în nr.-ul 
foaiei noastre dela 29 Septemvrie, primim urmă
toarea corespondență:

C/uj, 29 Sept. n. 1907.
Din când în când câte o senzație 

sprâncenată îndreaptă atenția ziaristicei și 
a publicului asupra Clujului; ca și cândîn 
Cluj nu s’ar face nimic decât intrigi. Lu
crul nu stă așa, deși asa e prezentat de 
unii, cari de fapt nu lucră altceva decât 
se țese intrigi și să calomnieze pe unii 
fruntași din Cluj, pe cari și-i socotesc 
contrari.

S’au săvârșit aici fapte însemnate 
culturale. S’a cumpărat un loc foarte fru
mos și potrivit pentru biserica cea nouă 
a Clujenilor; s’a făcut o danie de 100,000 
cor. pentru zidirea bisericei, (dania vred
nicului Stetan Havasi); s’a zidit o școală 
cu etaj pentru patru clase, din cari 2 s’au 
deschis cu 2 puteri didactice, una pentru 
băieți, alta pentru fetițe, și s’a pus astfel 
temelia realizării unui vechi și măreț vis 
țesut în Cluj de decenii: înființarea unei 
școale de fetițe. Mai în urmă s’a cumpărat 
lângă școală, în centrul orașului, o grădină 
foarte potrivită cu 20,000 cor. așa că prin 
ea biserica cea veche și curtea parochială 
a câștigat răsuflarea spre a doua stradă 
și ă eșit din strâmtoarea, în care a rămas 
de când Bob, cu mare greutăți, a resbit 
a-și iidi biserica, cea dintâi biserică româ
nească intre zidurile cetătii.

Se lucrează așadar în Cluj, necon
tenit, la biserică, unde sunt 3 preoți, Ia 
școală, unde sunt, 2 învățători, la bănci, 
(sunt două acum) și pretutindenea. Dar 
despre lucrările acestea nu se scrie la ga
zete, — și mai bine e așa, ■— se scrie însă 
necontenit despre scandale ’și senzații, — 
și rău e așa — fiindcă sunt o samă de 
oameni, cari nu știu altcava decât să in- 
trigheze, și cari cu o ne mai pomenită 
duplicitate operează în foi ungurești, și 
românești, mai ales în >Elore< și >Tri- 
buna«...

Faza cea mai nouă a urâtului joc 
dublu a dat’o un articol sign at (Dp.) apărut 
în nr. penultim al ziarului >Erdelyi Hir- 
Jap«, care a încetat cu 1 Sept. Articolul a 
fost dat ca senzațional, ca scris de un 
concetățean >preot române, s’a atras aten
țiunea asupra lui și în nr-ul proxim s’a 
început o serie de reflexiuni la el, cari 
însă prin încetarea neașteptată a ziarului 
s’au ciuntat.

Imediat după apariția articolului în 
>Tribuna« în legătură cu niște notițe ma
lițioase din Cluj iscălite (—e—ă) s’a es- 
primat bănuiala, că articolul din chestie 
ar fi fost scris de d-1 protopop Dr. Dă- 
ianu, și ca să prindă vorba, s’a prezentat 
articolul ca și când ar fi fost signat simplu 
[DJ. D-l protopop Dr. Dăianu a declarat 
în * Gazeta Transilvaniei*,  > Unirea*  și 
>Tribuna*  că n’a scris nici când articoli 
în foi ungurești, în deosebi nici în >Er- 
delyi Hirlapc.

*) Aceste acte sunt a) articolul întitulat 
„Vesztegetâs11, apărut în »Elore“ din 28 Sept a. c. 
b) Declarațiile din „Ellenzek“ dela 28 Sept, ale 
d-lui Dăianu și a trei martori, care declară că 
afirmațiile lor sunt gata ale întări prin jurământ 
nîaintea tribunalului. — Red.

In acelaș timp a provocat pe autorul 
adevărat, ca. dacă ține să fie socotit între 
oamenii de omenie, să se anunțe. Nu s’a 
anunțat nimeni ca autor, dar a venit Ba- 
siliu Podoabă, și într’un articol din >Tri- 
buna< iar a repețit bănuiala că protopopul 
Dr. Dăianu ar fi autorul.

In aceasta situație a chestiunei vine 
cea mai nouă intrigă.

>El(5re« din 28 Sept, publică sub (titlu 
>Vesztegetes< și cu subscrierea >Tamăssy 
Gyorgy, ujsăgirot o poveste de senzație, 
în care se spune pe scurt, că d-l protopop 
Dr. Dăianu ca pretins autor al articolului 
din >Erdelyi Hirlap*  vrând să pună odiul 
pe Podoabă, ar fi făcut ziaristului maghiar 
propunerea că-i dă bani, numai să declare 
într’o societate că el știe că autorul arti
colului este V. Podoabă. Ziaristul Tamăssy 
ar fi simulat, că acceptează, și la o invi
tare s’ar fi dus în 12 Sept. n. la 8 oare 
la casa protopopului, să facă declarația, 
dar sub oare-cari pretexte i-ar fi zis pro
topopul că amâni pe altădată. In urmă, 
zice Tamăssy, în 24 Sept, dimineața l’ar fi 
întâlnit protopopul Dăianu în piață, și i-ar 
fi dat 20 cor. ca să tacă despre întreaga 
afacere, care sumă el a și depus’o la o 
bancă drept premii pentru 4 copii de 
școală.

Povestea aceasta plină de detailuri 
menite să provoace credulitatea, este fău- 
ritură vrednică de cea mai îndrăzneață 
companie de intrig’. Mititelul intrigant 
Insă, cu tot ajutorul patronilor săi, s’a prins 

în lanțul minciunilor sale. Pentru că Dr. 
Dăianu a declarat că n’a propus nici un 
fel de plan lui Tamăssy, nu i-a scris nici 
un șir, nu i-a dat, nici nu i-a promis, nici 
bani nici vin, (se lăuda că a beut și din 
vinul de Cut al protopopului) nici măcar 
»pourboire«, și că preste tot întreagă po
vestea e o iscodire mincinoasă.

Dr. Dăianu publică în »EIlenzek« do
cumente, prin cari dovedește cu doi mar
tori că în 12 Sept. n. Tamăssy nu a putut 
veni în contact cu dânsul. De asemenea 
dovedește cu martori că în 24 Sept, a fost 
în pat bolnav și prin urmare aserțiunea 
individului că s’ar fi întâlnit cu protopopul 
dimineața în piață, e pură scornitură, ca 
întreaga poveste.

întrebarea însă e acum: cine l’a pus 
pe acest colaborator al lui >Elore« să scor
nească astfel de povești? Cui prodest? — 
Și ce interes național ori public e de a 
încerca cu astfel de ființe să atingi repu
tația unui protopop român din Cluj ? Si 
ce fel de Români și oameni sunt aceia 
cari recurg la astfel de apucături?

Răspunsul rămâne sii-i dee publicul 
de bun simț, eapă eu vă aclud aci drept 
documente actele de cari vorbii.*)

Probus.

Fondurile diecezei de Gherla.
A apărut în tipografia diecezană din 

Gherla o broșură întitulată: ^Rațiunile 
finale ale tuturor fondurilor diecezei gr. cat. 
de Gherla, de pe anul 1906, administrate 
de capitlul catedral*.

Sunt cu totul 56 de fonduri, pe cari 
le lăBăm să urmeze arătând sumele totale 
ce le-au avut aceste fonduri la 31 Decem
vrie 1906 :

1. Fondul viduo. orf. ard. 425.246 cor. 
70 fii.

2. Fondul viduo orf. ung. 165.630 cor. 
53 fii.

3. Fondul central, 239.240 cor. 69 fii.
4. Fondul orf. trofial ard. 49150 cor. 

44 fi).
5. Fondul orfano trof. ung. 99343 cor. 

91 fii.
6. Fondul diecezan ard. 44474 c. 14 fii.
7. Fondul diecezan ung. 14943 c. 72 fii.
8. Fondul Coșeian 16404 cor. 64 fii.
9. Fondul cantoral ung. 9320 cor. 59 fii.
10. Fondul Bobota, 1851 cor. 80 fii.
11. Fondul școalei din Seplac, 2081 

cor. 67 fii.
12. Fondul scoalei din Szek, 1992 cor. 

90 fii.
13. Fondul preoților deficiență ard., 

12579 cor. 18 fii.
14. Fondul preoților defic. ung. 11228 

cor. 59 fii.
15. Fondul Mihail Favel pentru școala 

din Recea, 5495 cor. 37 fil^
16. Fondul Gaborul diacului, 3388 cor. 

24 fii.
17. Fondul școalei din Babția, 1294 

cor. 28 fii,
18. Fondul loan Alexi, 2254 c. 94 fii.
19. Fondul Macedon Pop, 6269 c. 89 fii.
20. Fondul Teodor Szilâgyi, 1057 cor. 

09 fii.
21. Fondul Mateiu Kiss, 1215 c. 31 fii.
22. Fondul George Pop, 2635 c. 03 81.
23. Fondul Ex. Sale Dr. Ioan Szabo, 

14541 cor. 09 fii.
24. Fondul Dr. loan Nechita I., 1000 c.
25. Fondul Dr. loan Nechita II., 527 

cor. 35 fii.
26. Fondul Dr. loan Nechita III., 2010 

cor. 24 fii.
27. Fondul Dr. loan Vancea, 422 cor. 

05 fii.
28. Fondul Gavril Vajda, 6507 c. 72 fii.
29. Fondul Ladislau Vaida, 1058 cor. 

82 fii.
30. Fondul Demetriu Babaleu, 10237 

cor. 57 fii.
31. Fondul Marincaș, 15365 cor. 77 fii.
32. Fondul Vasiliu Mihalca, 1657 cor. 

09 fii.
33. Fondul Mihail Pavel pentru școala 

din S. Slatina, 10015 cor. 43 fii.
34. Fondul bisericei din Ocna-Suga- 

tag, 2178 cor. 97 fii.
35. Fondul bisericei din Ocna-Slatina. 

1293 cor. 54 fii.
36. Fondul bisericei din Dragomiresti, 

2769 cor. 28 fii.
37. Fondul școalei din Săcel, 10248 

cor. 80 fii.

38. Fondul Anton’u Wolos, 420 c. 76 fii.
39. Fondul Ioan Iepure, 225 cor. 21 fii.
40. Fondul bisericei din Poieni, 5977 

cor. 48 fii.
41. Fondul Gratian Carpati, 4226 cor. 

11 fii.
42. Fondul școalei din Borșa benef. 

inferior, 1385 cor. 60 fii.
43. Fondul școalei din Borșa benef. 

superior, 1657 cor. 23 fii.
44. Fondul biser. școlar din Bocicoel, 

6206 cor. 23 fii.
45. Fondul bisericei din Mocirla, 103 

cor. 21 fii.
46. Fondul bisericei din Lăpușul-rom. 

15406 cor. 63 fii.
47. Fondul pentru ajutorarea prep, 

în caz de morb, 2485 cor. 24 fii.
48. Fondul loan Hosszu, 205 c. 83 fii.
49. Fondul do premii pentru industria 

domestică. 250 cor. 31 fii.
50. Fondul loan Hurducaș pentru bi

serica-din Iclodul-mare, 200 cor.
51. Fondul Alexiu Bidian, 4233 cor. 

30 fi).
52. Fondul pentru edificarea bisericei 

parohiale din Gherla, 18483 cor. 66 fii.
53. Fondul diecezan comun, 4871 cor. 

22 fii.
54. Fondul Bobian, 41272 cor. 17 fii.
55. Fondul pentru susținerea prepa

randiei diecezane, 8077 cor. 44 fii.
56. Fondul școalelor gr. cat. din vi

cariatul Rodnei, 734006 cor. 42 fii.

ULTIME ȘTIRI.
Vi8Ha, 1 Octomvrie. întrevederea 

dintre d. Iswolsky, ministrul afaceri
lor străine al Rusiei, și baronul d’Aeh- 
renthal, a fost din cele mai cordiale 
și a înfățișat prilejul pentru acești 
doi oameni de Stat, de a avea un 
schimb de vederi, care a îmbrățișat 
întreaga situațiune politică, precum și 
în deosebit chestiunile cuprinse în 
înțelegerea celor două cabinete cu 
privire la politica în Balcani.

Cei doi miniștri au convenit a- 
fară de aceasta să se facă un demers 
pe lângă reprezentanții Statelor Bal
canice pentru a se pune capăt inter- 
pretațiunei greșite ce se dă punctului 
al 3-lea din programul dela Murszteg 
și să se ia astfel agitatorilor orice 
putință și pretext de a pune la cale 
lupte odioase între naționalitățile cre
știne, din Macedonia.

VÎ0M, 1 Octomvrie. Marele duce 
Wladimir a făcut eri o vizită de un sfert 
de oră, ministrului afacerilor streine, 
baronul d’Aehrenthal. După aceea 
marele duce a luat dejunul la archi- 
ducele Francisc Ferdinand. După a- 
miazi marele duce, a vizitat pe prin
cipele de Lichtenstein, fost ambasa
dor la Petersburg. Seara împăratul a 
dat un prânz în onoarea marelui duce, 
la care au luat parte archiducii cu 
arChiducesele, marele duce cu marea 
ducesă, prințul Urussow, d. lswolski, 
ministrul afacerilor streine al Rusiei, 
baronul d ’ Aehrenthal, președintele 
Beck și înalții domnitori ai Curței.

Viesia» 1 Octombrie. După cum 
se anunță din Constantinopol știrile 
cu privire la formarea de bande româ
nești în Macedonia se desmint în mod 
categoric. Se declară că buna credință 
a inspectorului general din cele două 
vilaete din Macedonia a fost omistifl- 
cație de cătră persoane interesate. Amă
nunte asupra atrocităților comise în 
Karaferia, stabilesc că aceste atroci
tăți nu se datoresc aromânilor ci al
tor naționalități.

Londra, 1 Octomvrie. Din Sebas
topol se comunică, că pe vasele flotei 
Mărei-Negre, s’a produs o gravă răs
coală. Intre marinari și ofițeri s’a dat 
o luptă desperată, 6 ofițeri au fost 
uciși și foarte mulți răniți. Cei scă- 
pați cu viața s’au unit cu răsculații. 
Artileria de cetate refuză să tragă în 
răsculați. Amănunte sosesc foarte 
greu, deoarece cenzura oprește tele
gramele.

Coastantmojiol, 1 Oct. Poarta a- 
meriință să suspende din nou ziarul 
patriarchatului, dacă nu încetează po
lemica sa. Patriarchatul a răspuns că 
dacă guvernul stărue în această ho- 
tarîre va publica organul patriarchiei 
la Atena.

Milano, 1 Octombrie. La sosirea 
lui în Florența, Toselli a fost vizitat 
de un agent teatral, care i-a oferit un 
milion și cheltueli de voiaj și hotel 
pentru un turneu artistic în America 
de sud, cu condiție ca să apară pe 
scenă si contesa.

Teheran, 1 Octombrie. Numeroși 
deputați ai parlamentului au ținut eri 
o ședință, în care au cerut detronarea 
șahului. O deputațiune s’a prezentat 
apoi la șah cerându-i să recunoască 
noua brdine sau să abdice. Șahul a 
consfătuit câtva timp cu deputăția. 
Dacă parlamentul nu s’ar fi temut de 
conflicte internaționale, șahul ar fi 
fost detronat de mult.

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

turilor sau contabilitatea în partidă du- 
plă, un volum de I—-VIlI-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 în mod inductiv la, 
compunerea acestei cărți, începând cu e- 
xemple de tot ușoare și continuând gra
dat cu exemple tot mai grele, pană 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 Ioan I. Giurcu, 
Brașov, la tipografia și librăria A. Mure- 
șianu, cu prețul de patru coroane, precum 
și la celelalte librării din patrie.

Diverse.
Durata de existență a trandafirilor. 

Observații științifice au permis că se con
state durata de existență, a trandafirilor. 
Astfel soțul »Crimsim Ramierc trăește 
336 de ore; »Marie Niel<, 176 ore; »D-na 
Demazin*,  113 ore; »Bengal<, 104 ore ; 
>Gustave Regis«, 56 ore. Trandafirii cari 
trăesc mai puțin, aparțin varietăței »Amin
tiri din Malinaisonc și anume 48 de ore.

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

Puteri Două.
se câștigă cu Emulsiunea lui Scott, când 
toate celelalte mijloace rămân fără resul- 
tat. Este periculos â esperimenta cu pre
parate dubioase, când e vorba de sănăta
tea omului, și se tratează de

stări de slăbiciune
cari se ivesc la reconvalescenți sau în 

urmă de anemie, oftică și 
surmenaj. —
Cine este ou minte, folose
ște preparatul, care în ne
numărate cașuri de slăbi
ciune s’a dovedit ca folosi
tor și cu efect. Acest pre- 
părat se numește Emulsiu
nea lui Scott. (5)

Veritabilă numai cu n , , . . , . .
marca pwcan./uv ca Pre^lunel sticle ongl- 
semn de garanție a nai a 2 cor. 50 b. Se oa- 
procedurei lui Scott pătă în toste farmaciile.

t Cremă de dinți indispensabilă iii 
| conservă dinți curați, albi și sănătoși, iji
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Bela „Tipografia și Librăria" 
A. MUREȘIANU, Brașov 

se pot procura următârele cărți
' (La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

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

Oiwerse.
Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 

dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.
Lira Sionului seu cântarea sărbători

lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. pbrto.

Bocete adecă Cântări la morțî, adu
nate de 1. Pop-Reteganul. Prețul 80 bani. 
(+ 10 b.p.)

Cu verflil penei, scrieri satirico-humo- 
ristioe de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Arion sâu carte de cântece diverse 
pentru toți și pentru tote de I. Dariu —.50.

„Elemente din Constituția Patriei s6u 
Drepturile și datorințele cetățenești11, de 
Goldiș —.40.

Bucătăresa națională, carte de 
bucate escelentă și ușor de înțeles scrisă 
de Hințtscu după bucătăria română, fran- 
eesă, germană și maghiară. Prețul 1 cor. 
60 bani plus 30 bani porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pâ- 
răeamt, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișore de 
IonO A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto) 

lnfluința trancesă în România de A. 
Xenopol profesor la universitatea din Iași. 
Cu 50 b. 5 b. porto.

Teoria dramei cu un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Plaga. Prețul eorbne 3.60 (pluș 30 b. 
porto.)

„Despre cel dintâiu ajutor la vătă
mări ale ochilor" de Dr. loan Popp, me
dic coloneii.și r. Acâstă broșură conține pe 
36 pagini sfaturile cele mai bune, cum să 
se procedă și ce măsuri grabnice să se ia 
în cașurile de vătămări ale ochilor, o căr
ticică, care n’ar trebui se lipsescă din nici 
o familie.

Cântul în școla poporală de lull 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă i

cântări. Este o scriere întocmită pentr 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rația, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b, (cu posta 90 b.)

A mai apărut tot din până medicu
lui oolouel Dr. Popp instructiva broșură 
„Combaterea Malariei" și va apare în ou- 
rend în broșură și tractatul forte intere
sant și folositor „Despre tutun", o schiță 
istorică-igienică.

Broșurile de mai sus se pot procura 
dela tipografia și librăria A. Mureșianu ou 
40 b. exemplarul cu porto cu tot pentru 
intern și cu 50 b. exemplarul pentru Ro
mânia.

Amintiri din Grecia da Teodor 
Bule, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Schițe din Italia de Teodor Bule. 
prețul 2 oor. (-|- 20 b. porto).

Oral general pentru șodla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețui 80 b. (-|- 10 b. p.

Pomul de Crăciun. Iconă familiară 
într’un act. Localizată din nemțește de 
Moșul. — Tipografia A. Mureș an Pag. 45 
Prețul 40 bani.

„Novele" de Vasilie J^anta Ruticescu. 
Broșura are 286 pagini și conține istoriore 
frumose scris, într’un limbagiu plăcut. Pre
țul ei e 1 cor. 60 bani plus 20 bani porto.

Poesii de Vasile Ranta Butioescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei11. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

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

Un farmacist, Km Yt 
care cunoaște bine limba română, 
Să primește sub coudițiuni favorabi
le îndată în farmacia (apoteca) D nei 
AUHELIA CUTEANU în Zernești.

Informații mai detaliate să pot 
lua dela D sa.

ȘB’SEMT BE AKft» EW-GBOS ȘI 0&ETAIE.
ABTICOEE BE 8PAL.W ȘI' I EE MI I V4T.

DEPOSITUL PRINCIPAL
al

Apei vindecătoare din Elepatak
se află acum la

Wilhelm Dresnandt,
Strada Vămei Nr. 23.

Unde să primesc și comasidele.
Numărul telefoziutlni 31S.

Beposît tuturor acelor minerale indigene 
și din streinătate.

-CC

na 
a> 

s 
a 
CD 
2.

j STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC

Damele îl pot conserva prin folosirea a miraculoasei

■ ARGIT-CREHA
a lui FOLDES.

este un cosmel'c cu deosebire fin și plă-
■ "OieLlSliJU cut, care netezește fața în scurt timp, 
face p'elea moale ca catifeaua, în 10—20 zile. Dispare cu desăvâr
șire pistrui, petele de ficat și orice necurățenie a feței.

0 particularitate avantagioasă a Cremei este că nu face pielea 
lucie ca alte creme, din contră dispare lustrul, se poate folosi peste 
zi. Avautagiu principal că nu conține argint viu sau plumb.

Prețul unui borcan mare 2 cor., boroan mic i cor. Margit Pasta 
de dinți I cor. Apă de obraz 1 cor.

Se capătă în toate farmaciile și droguerii.
Protanî: v. IFOILOIESy farmacist în Arad.

Comande de 6 cor. să trimit franco. I-«

Plecarea și sosirea trenurilor fle stat reg. ng. în Brașov.
Valabil din 1 Main 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  min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 8 06 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3-20 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4'59 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’35 sn. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6’50 s£ra. *

*) (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.*  

DL Trenul de per. la ora 2'50 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda).

IV. Tren de pers, la '-rele 7 00 m. sâra.*
(*  au legătură până la Ciuc-Gyimes).

Eeia 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.
V. Tren de pers, la 6’14 dim. (Mi Dcmiiieca)

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușift la 6.2’09 m, p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’28 min. sera.

Dela Bucuresci Ea 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).

III. Trenul pers., ia ora 4 55 m. p. m.
IV. Trenul mixt. 1?. ora .9'18 min. sera.

V. Tr. accel. la 6rele 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).

II. Trenul de pers, la ora 2-00 m. p. m.*
III. Trenul mixt, la dra 6-13 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-08 m. sera.

(*  au legătură cu Ciuc-G-yimes).
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.

a lui MUSCHONG din Baia Buziaș
Htodern instalat-----  afară de Kartel liferează prompt ori ee cantitate de

3 ACID CARBONIC 3 

natural, chemic foarte curat, fluid 
din izvoarele cu aoid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, cârciumarilor, 
și alte scopuri industriale.

că ti t j 1 P «trhimhP cu .noi.d, carbonio PreP'rat O a IlU ac a .. . Sil U c artificial și pujm spornic.
Serviciu demn de îaieredere și conseiențies !

Apă minerală și apă vindecătoare
în sticle de 1/\ și '/2 litre.

Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul îiitâiu!

Informații se dau cu plăcere din partea
Muschong’s Kohlensăure-Werke und 
Mineralwasser-Versandt in Buziăsffirdo.

Adresa telegramelor: muschoxg buziăsfurdo. — iitsr. țeiei. 18.

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.

Important pentru vândetoriî de cărți prin orașe și țe.rgnri 
este caHea de rușgăciime

Layds Iași53
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprindând rugăciuni de 
diminâța și de seră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositbre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acesta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue se 
stăm în privința acesta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui JDumnedeu" s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumosă și 
se pote căpeta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț forte moderat.

Prețula
Cor. b.

lor*  es^e:
Legătură trainică Degră și au

rită cu seu fără chip sfânt 
de fildeș în alb seu negru

n
n

Imit.
JJ

7»
cu încheietore

„ ou cadriu argintat 
și înebujătore

-.90
1.60
1.80

2.10

2 65

. 3.10 
rabat

rugă-

Cor. b.
Imit, de fildeș cu catifea și în- 

ehietbre
„ „ „ cu catifea și po-

dobă mai mare
Vindelorii Ae cărți primesc un 

mai considerabil.
Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de 

ciune“ întocmite de protopresbiterul Calistrat Coca cu aprobarea consistorului 
episcopesc ortodox-orientaî din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin
zând asemenea iote rugăciunile nostre folositore ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toțî școlarii.

Pr ețul acestei cărți-.
In pânză nâgră

n
n

T6te acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. APu- 
reșianu, Brașov, unde au se se adreseze și vensletoriL 'SJjj

„ „ ceva mai luxosă . . .
„ „ format ceva mai mare

. cor. 1.— 

. cor. 1.20
. cor. 1.40

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


