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Mănușa lî-s’a aruncat...
Iute și de grabă după redeschi

derea dietei ministrul de culte și 
instrucțiune unguresc a depus pe 
biroul camerei proiectul de lege re
lativ la revisuirea legilor școlare. 
Vecjend nemulțumirea adencă ce a 
provocat’o acest proiect de lege în 
sînul confesiunilor și a naționalități
lor nemaghiare, s’ar fi căcjut și ar fi 
fost și prudent din partea ministru
lui Berzeviczy, ca și a soților săi din 
ministeriu, ee retardeze presentarea 
lui și se chibzuescă bine, decă este 
așa de consolidată și de mare pute
rea elementului maghiar diriguitor 
în stat, ca cu atâta ușurință și ne
păsare se potă risca un nou și mai 
turbat atentat asupra școlelor națio
nalităților, ridicate și susținute de 
aceste în decurs de peste jumătate 
de secol cu imense jertfe și cu-o 
rară abnegare.

N’a fost însă modru și putință 
pentru o astfel de cumpătare pru
dentă din partea guvernanților de 
acjT. Aceștia n’au eșit din șcbla celor 
ce au învățat să se mai scie cum
păta, ci au fost crescuți în atmos
fera infectă a vechiului regim ti- 
szaist, care ’și alesese ca problemă 
„sdrobirea11 naționalităților prin ma- 
ghiarisare violentă. Ei sunt deci fiii 
răsfățați ai sistemului despotismului 
de rassă, care nu cunosce decât 
pofta și patima de a subjuga și a 
distruge tot ce are și ce duce o vieță 
proprie în acest stat.

N’a fost modru și putință ca 
Berzeviczy și soți să revină la mai 
bune sentimente față cu milionele 
de cetățeni uemaghiari și să suprime 
o acțiune, care nu va face decât a 
lărgi abisul, ce desparte elemen
tul maghiar domnitor de celelalte 
elemente.

Ei sunt ca aceia, cari printr’un 
noroc orb au ajuns să stăpânescă 
mai mult decât pdte suporta echili
brul creerilor lor. Neputendu-șl da 
seină de consecențele finale ale fap
telor lor, ei îndrăsnesc, riscă și decă 
va fi de lipsă vor pune totul pe-o 
singură carte de joc.

Și acesta nu este o momentană 
pornire a lor, ci au învățat de la 
înaintașii lor a fi așa de nedrepți și 
intoleranți.

Mai e în joc și interesul de a 
se susține la cârmă. Și ne dă o do
vadă eclatantă despre stările de acji 
din Ungaria și despre pretinsa tăriă 
a cabinetului actual, faptul, că el nu 
se pote susține decât numai ațîțând 
și purtând resboitî în contra națio
nalităților nemaghiare.

Gfroznică răspundere ia asuprăși 
acest cabinet înaintea presentului și 
a viitorului! Dăr nu-șl dă sămă de 
ea, fiind-că pentru moment șl-a ajuns 
scopul pe deplin, căci ministrului 
Berzeviczy i-s’au adus ovațiunl și 
felicitări de cătră tote partidele ma
ghiare din cameră fără deosebire, 
când a presentat proiectul său de 
reformă școlară.

Și pe lângă urmărirea planului 
general de maghiarisare, ce l’a moș

tenit de la tată-său, contele Tisza 
acesta a voit’o — ca tote partidele 
maghiare să aprobe acțiunea în 
contra școlelor nemaghiare. Un ast
fel de atestat, că e șovinist get-be- 
get, îi trebuia în momentele când 
umblă să Introducă clotura și să 
facă să se primescă legile, ce dis
plac așa de mult celor din stânga.

Destul că faimosul proiect al 
lui Berzeviczy a fost presentat ca
merei, ca să-l desbată și să-l voteze. 
Și i-a fost presentat cu disposițiunile 
încă și mai înăsprite de cât erau 
cele ale proiectului supus anchetei, 
în contra cărora au protestat biseri
cile nostre.

Mănușa li-s’a aruncat der națio
nalităților.

E în joc esistența școlelor — a 
limbei și a culturei lor.

Ar însemna să-și subscrie în
sele sentința de morte, dăcă nu ar 
ridica mănușa.

Lupta între ele și maghiarismul 
violent este de dată vechie și ea va 
dura încă mult timp cu diferite 
șanse. Istoria va dovedi însă, că 
amar se înșelă cei ce cred, că acest 
proces îndelungat s’ar pute’încheia 
cu desastrul final al causei naționa
lităților.

Brașov, 11 (24) Octomvrie.

Situația politică ungară e cât se 
pdte de încurcată. Lupta ce a pornit’o o- 
posiția contra provisoriului vamal cu Ita
lia ia dimensiuni tot mai mari și devine 
din di în di mai superătore pentru gu
vern, în deosebi însă pentru planurile con
telui Tisza.

Se vorbesce, că contele Tisza — vi
dând, că n’are încătrău — ar voi să pre- 
limgescă ședințele cu o oră, și decă nici 
cu modul acesta nu va pute dobândi re- 
sultate, va introduce sistemul ședințelor 
permanente.

Elementele mai moderate din partidul 
koșutist sunt forte nemulțumite cu situa
ția politică. Gruparea moderaților e de 
părere, că prin atitudinea obstrucționistă 
a oposiției estreme s’a ușurat posiția gu
vernului, întru cât prin noua obstrucțiune 
ministrului președinte i-se dă un titlu de 
drept de a veni mai degrabă în fața die
tei cu proiectul seu de revisuire a regu
lamentului.

Pe diua de adi, Luni, toți deputății 
guvernamentali au fost chemați la Buda
pesta, căci se așteptă, ca săptămâna a- 
cesta să fie decisivă. Președintele camerei 
Perczel, a declarat, că în decursul acestei 
săptămâni ministrul-președinte Tisza își va 
motiva proiectul său de revisuire a regu
lamentului, pentru-ca să se potă alege co- 
misiunea de 21 parlamentară, care se va 
ocupa cu proiectul de revisuire. Se va 
începe, deci, o luptă mare, care se va 
sfîrși, probabil, cu disolvarea dietei.

Crisa patriarchatului. Diarului 
nLokalanzeigeru i-se telegrafieză din Bel
grad următorele: Nouele soiri spun, că si
nodul a declarat pe patriarch depus din 
demnitatea sa, der majoritatea consiliului 
mixt s’a pronunțat în favorea patriarchu- 
lui, pentru-ca el să rămână la post. Sino

dul a cerut ministerului cultelor îndepăr
tarea patriarchului. Se crede că este cu 
neputință ca patriarchul Ioachim să ră
mână la post întru cât are întreg sinodul 
în contra sa.

Din Gonstantinopol se telegrafieză: 
Patriarchul a destituit nu "numai pe 

mitropolitul din Durazzo, ci încă pe alțî 
membrii ai oposițiunei din sinod, înlocu- 
indu-i cu persone devotate lui.

Din acestă causă, cei opt membrii ai 
oposițiunei sinodului au consemnat minis
trului cultelor un memoriu, declarând pe 
patriarchul Ioachim depus din demnita
tea sa.

Oposițiunea din sinod a cerut în za
dar și intervenția ambasadei rusesci.

Sultanul voesce cu ori-ce preț, a- 
planarea conflictului.

Prestigiul patriarchului este atins.

Reforma electorală în dieta Bu
covinei. Auspiciile, ca reforma electo
rală se fie votată încă în sesiunea actuală 
a dietei — scrie „Deșteptarea“ — au pro
gresat mult. Partidele majorității au că- 
dut de acord asupra detailiilor. Se speră, 
că și marii proprietari sunt dispuși la un 
compromis. Proiectul nou prevede 51 de
putat! în total. Proiectul nou susține curia 
comunelor rurale, adaogând o curie gene
rală. Arondarea cercurilor electorale are 
ca basă idea națională. Partidele majori
tății susțin votul secret.

Sașii și proiectul lui Berzeviczy.
In ce situație penibilă au ajuns 

deputății Sașilor cu prudența și cir
cumspecția lor tradițională, care i-a 
îndemnat se între în, partidul gu
vernului, din care abia cu câți-va 
ani mai nainte eșiseră, se pote vedâ 
acum cu ocasiunea proiectului de 
reformă al lui Berzeviczy.

Piarul „S. D. T.u din Sibiiu, 
care în ce privesce moderația și cir
cumspecția nu lăsa nimic de dorit, 
publică în ultimul său număr un ar
ticol din care transpiră suprema în
grijire față cu viitorul școlelor să- 
sesci. Articolul portă titlul „Die Zer- 
storung unserer Volks schule“ (Distruge
rea șcblelor nostre primare). Repro
ducem din el unele pasage mai mar
cante :

Cu o emoție profundă și cu senti
mentul unei amărăciuni inexprimabile am 
cetit vestea, ce ne sosi de la Budapesta. 
O declarație de resboiu este acesta, atât 
de neîntemeiată, atât de fără rost și atât 
de brutală, la care nu se așteptau nici cei 
mai desperați pesimiști în mijlocul nostru. 
Este o declarație de resboitî la adresa tu
turor poporelor nemaghiare, la adresa ju
mătății populației din țeră (Majorității! — 
Tr.), emanată de la un guvern, a cărui 
sfântă datorie este, nu se facă politică u- 
mlaterală de rassă, ci se cultive și pro
moveze interesele culturale ale tuturor 
fiilor acestei patrii, cu egală seriositate și 
îngrijire.

Decă acei agitatori, pe cari îi adul
mecă consciența cea rea a guvernanților 
și fantasia surescitată a salvatorilor de 
patrie impotenți pretutindenea, unde în 
realitate nu e vorba de altceva de cât de 
adevăr și de dragostea împlântată de 

Dumnezeu față de propriul teu sânge, — 
decă acei agitatori ar esista și ar cutriera 
țâra în cete ațițând cu oratorie detesta
bilă pacinicul și muncitorul nostru popor 
împotriva statului la granița căruia locu- 
esce de opt sute de ani, — dău n’ar pută 
obține resultatul, pe care trebue. se-haibă 
noul proiect al ministrului de“culte, și n’ar 
pute să stîrnescă revolta pătimașă chiar 
și a celui mai liniștit și mai moderat din
tre noi. — în măsura în care a isbutit s’o 
facă acesta domnul Berzeviczy.

Unde esistă pe rotogolul pământului 
vr’un stat civilisat, ai cărui conducători, 
sub pretextul, că trebue să consolideze 
statul și să întarescă autoritatea lui, să 
pornescă a zăticni pe propriii săi cetățeni 
din liniștea lor, când printr’u măsură, când 
prin alta? Ce stat civilisat mai ofenseză 
atât de brutal sentimentele cetățenilor săi 
aruncându-i pradă gr'jei pentru bunurile 
lor sfinte, cultivate din străbuni cu dra
goste și sacrificii? Unde se mai întâmplă 
ca cetățenii se nu fie lăsați a se bucura 
de patria lor, căreia ar vre se se alipescă 
din tot sufletul lor, și să li-se tacă abomi
nabilă glia de pământ, pe care o arau 
străbunii lor, și aerul, ce-1 inspiră aprdpe 
de o miie de ani? Unde mai domnesc a- 
semenea principii pentru a guverna și 
consolida un stat?...

Decă enunțăm aici, că noul proiect,în 
cas că va deveni lege, este propriu de a 
distruge întrega instrucție poporală să- 
sescă, isvorul culturei nostre, clenodiul nos
tru și lumina ochilor noștri încă din tim
pul imigrării ndstre, — acesta nu este o 
exagerație, ci este espresiunea recunosce- 
rei, ce ni-se impune cu cât mai mult ce
tim paragrafii acestui operat, din care 
transpiră fanatismul dogoritor, și cu cât 
mai mult ne zugrăvim consecințele prac
tice, ce trebue să le aibă esecutarea mă
surilor ne mai pomenite ale unei asemenea 
legi...

Cu profundă seriositate o spunem pe 
față, că prin înăspririle strașnice ale pro
iectului în comparație cu anteproiectul, 
poporul săsesc, biserica nostră va fi pus 
în fața alternativei, decă mai face se în
treținem din propriile și aprdpe inelucta
bilele nostre sacrificii școlele, a căror va- 
lore pentru noi este atât de depreciată și 
pentru administrarea cărora nu vom mai 
pute căpeta omeni din sângele nostru, ori 
se lăsăm întreținerea lor în sarcina acelora, 
cari au de gând se le despoie de conținutul 
lor săsesc?...

Cu nerăbdare chinuitore se îndrep- 
teză privirile nostre ale tuturor asupra 
bărbaților, cari sunt chemați a representa 
interesele poporului nostru acolo, unde se 
decide asupra binelui, și mult mai des a- 
supra răului populațiunei. O problemă mai 
grea n’au avut deputății noștri de mult, 
pote nici-odată! Să le dea putere cugetul 
la pericolul grozav de care sunt amenin
țate bunurile culturale ale poporului din 
care fac parte și se înlăture cu tdte mij- 
locele ce au mai rămas celor asupriți în 
acest stat de drept, Ungaria, nenorocirea 
ce ne pregătesce orbirea fatală.

întregul nostru popor privesce acum 
la dânșii și aștepta se vadă ce vor face 
și cum se vor afirma în acestă oră de es- 
tremă necesitate!
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Decisiunea în cestiunea procesului 
școlelor catolice din România.

Mai înainte de a-se publica în „Mo
nitorul Oficial", diarul „Voința Națională" 
•comunică decisiunea ministrului instruc- 
țiunei publice în cestiunea șoolelor cato
dice ale congregațiunei „Notre Dame de 
;Sion“. Etă în întregime acea decisitine:

Art. I. Se retrage autorisația dată 
icelor trei superidre ale școlelor „Notre 
Dame de Sion“ din Galați, Iași și Bu- 
curesci.

Se retrage autorisația dată pănă 
acum întregului personal didactic al aces
tor școli.

Art. II. Se dă termen pănă la 10 
Decemvrie 1904, pentru-oa câte trele in
stitute să se pună în regulă față de Mi
nister, în ceea-ce privesce autorisarea de 
a funcționa a întregului personal, progra
mele, orarele, listele complecte de cărți 
.și autorisarea de a funcționa a fie-căreia 
în parte din secțiunile din care se com
pune fie-care din aceste școli.

Pănă la 10 Decemvrie 1904, caisele 
institute vor pute funcționa în mod pro- 
visoriu în starea actuală.

Art. III. Nu se va reînoi autorisarea 
de funcționare pentru șcdla de băeți de 
pe lângă institutul din Galați, precum 
nici pentru camerile în cari, persdne 
străine de institut, sunt admise a petrece 
un timp mai mult seu mai puțin lung, 
și cari se află anexate pe lângă insti
tutele din Galați și Iași. Atât șcdla de 
băeți, cât și camerele, vor fi închise chiar 
de acum.

Art. IV. După 10 Decemvrie 1904, 
nu va pute să funcționeze nici unul din 
aceste trei institute, precum și nici una 
din secțiunile, cari le compun, decă nu va 
fi depus la minister tote actele și do
cumentele cerute de regulament, pentru 
împlinirea art. 3 de mai sus și anume: 
In ceea-ce privesce personalul: certifica
tele și diplomele de studiile făcute ale 
fie-căreia din persânele pentru care se 
cere autorisarea și din cari să se con
state, că acea personă posedă studii re
gulate, cari țsă fie cel puțin echivalente 
cu acele pe cari vor fi chemate a le preda 
în institut.

In ceea-ce privesce învățământul: 
programele analitice ale cursurilor, ce vor 
ave a se preda în fie-care clasă în parte, 
și orariul de dilele și orele săptămânei 
în fie-care materie, va ave a se preda 
în fie-care din clase și de fie-care per- 
sână.

In ceea-ce privesce cărțile de învă
țământ: lista complectă a cărților, cari vor 
avă a se întrebuința în fie-care clasă, în
soțită de câte două esemplare din fie-care 
oarte.

Art. V. Autorisarea de-a funcționa 
se va da acelora din clisele institute, cari 
vor împlini condițiunile oerute de regula
mentul școlelor private de la 4 Iulie 1896 
și cari vor da garanții suficiente, că se 
vor satisface cerințele educației naționale 
asupra elevelor fiice de părinți români or
todox!, scoțendu-le de sub influența care 
le depărteză de religia lor părintescă și 
de familiile lor.

Art. VI. Odată ce lista personalului, 
programelor, orarele și lista de cărți vor 
fi fost aprobate de minister, nu se va mai 
permite nici o modificare în ele, fără o 
nouă autorisare dată de minister, în urma 
împlinirei tuturor formalităților prevedute 
de regulament.

Art. VII. Institutele rămân supuse 
tuturor obligațiilor ce le-au fost impuse 
prin ordinele ministeriale Nr. 39.445 din 
12 Iulie 1904 și nr. 42.019 din 2 August 
1904, precum și tuturor disposițiilor cu
prinse în legile, regulamentele și ordi
nele ministeriale. Ori-ce abatere de la dis- 
posițiile de mai sus, va atrage darea în 
judecată și eventual, Închiderea institu
telor.

Aceleași măsuri vor fi luate și în cas 
când în institutele menționate se va în
trebuința cea mai mică influență asupra 
credințelor religiose ale elevelor, fiind în
treg institutul răspundător pentru ori-ce 
încercare de acest fel din partea ori-cui 
din acei cari compun personalul său.

Art. VIII. Se va pedepsi cu retrage
rea autorisărei și cu interzicerea funcțio
narei în învățământul privat, ori-care per
sonă din personalul institutelor, care se va 
fi făcut culpabilă de vre-o abatere de la 
prescrierile art. 7 de mai sus; er acestă 
disposiție se va aplica chiar de acum, ur- 
mătorelor persone:

D-nei Maria Vîrnav,în religiune Soeur 
Marie Pudentienne, superidra institutului 
•din Galați.

D-nei Soeur Zelie, superiora institu
tului din Iași.

D-nei Apo-Iine Fontenoy în religie 
Soeur Marie Claire de la institutul din 
Galați.

D-nei Maria Theophane, în religiune 
Soeur Marie Theophane, de la institutele 
din Bucuresci și Galați.

Făcut în Bucuresci, adi 7 Octomvrie 
1904.

Ministru, Sp. Haret.

Resboiul ruso-japones.
Soirile, ce de două (Jile sosesc de pe 

câmpul de răsboiu anunță, că situațiunea 
la Șaho e neschimbată Cei doi adversari 
îșl stau față în față neactivi, și numai 
avantposturile lor se ciocnesc une-ori, fă
când recundsceri de tereD.

Pausa acesta o folosesc adversarii 
pentru a-se pregăti în vederea luptelor 
viitore. Se dice, că lui Kuropatkin i-a so
sit din Charbin un nou corp' de armajtă, 
pe care el îl aștepta de mult și se mai 
afirmă, că generalissimul rus ar fi tele- 
grafiat Țarului, că va esecuta din literă 
în literă ordinul ce i-s’a dat: a învinge 
seu a muri.

Soirile cu data de 22 Octomvrie spun 
următorele:

Petersburg-. Cu data de 21 I. c. 
Kuropatkin a telegrafiat Țarului, că în 
sera dilei de 20 1. c. Japonesii s’au retras 
din localitatea Sakepu. Ndptea de 21 Oct. 
a trecut liniștită. Nici o mișcare pe întreg 
câmpul de răsboiîi.

Tolcio-. Mareșalul Oyama anunță: 
Eri nici o schimbare ța front. Numărul tu
nurilor cucerite de armata stângă este de 
43. Lângă Handliapu avantpostul nostru a 
găsit în noptea de 20 1. c. 200 de Ruși 
morți.

Petersburg: Generalul Saharow te- 
legrafieză statului major cu data de 21 
1. c., că în acea di n’a fost nici o cioc
nire la frontul armatei manciuriene. Ini
micul a evacuat, grăbit, în noptea de 21 
1. c. localitatea Sakepu. In Sakepu s’au 
aflat arme, munițiuni și provisiuni. Arti
leria ndstră a aflat un tun, patru avantre- 
nuri cu munițiuni, pe cari le-a lăsat pradă 
inimicul. De la 16 Octomvrie trupele nds- 
tre au luat ca trofee 14 tunuri inimice, 
dintre cari 9 tunuri de câmp și 5 de 
munte.

Corespondentul Ziarului „Brsevija Vje- 
domosti" telegrafieză din Mukden urmă- 
tdrele, cu data de 21 1. c.: In noptea tre
cută Japonesii au atacat 3 compănii din 
regimentul nostru 35, atacul însă a fost 
respins și inimicul a fost gonit pănă 
la șanțuri, cari au fost cucerite. Cu oca- 
siunea acâsta Rușii au luat ca pradă o 
mare cantitate de conserve, munțiuni, 
unelte și un tun. O mare furtună a bân
tuit. Noptea termometrul a cădut cu 5 grade 
sub zero. Un vânt puternic suflă. Japonesii 
sufer nespus de mult din causa intempe
riilor. Mulți din ei se prăpădesc de frig. 
In zorii dilei cazacii noștri au aflat în po- 
sițiunile înaintate 12 Japonesi amorțiți de 
frig. Cazacii i-au adus la corturi și i-au 
readus la vieță. Ei spun, că frigul causâză 
mari stricăciuni Japonesilor.

Petersburg : Agenția telegrafică rusă 
anunță din Uciuci cu data de 21 1. c.: 
Primul corp sub conducerea lui Mayen- 
dorf a susținut o luptă mare de la 11 —18 
Octomvrie pe înălțimile de la Yansiritun, 
și cu tote că a avut mari pierderi în acest 
ținut muntos, totuși s’a distins mult în 
luptă. O sângerosă ciocnire a fost aceea 
ce s’a dat cu ocasiunea cucerirei înălțimi
lor de pe malul rîului Saho lângă locali
tatea Sahoyang. Rușii au luat ca pradă 
14 tunuri, 40 cară cu munițiuni și un mare 
număr de pusei.

Țarul Nicolae a decorat cu ordinul 
Sf. George pe generalul Potilov, care la 
13 Octomvrie a cucerit 12 tunuri de la 
Japonesi cu ocasiunea luptei de pe colina 
numită Arborul-solitar. Colinei i-s’a dat 
numele Potilov. Ea trebuia ocupată cu ori 
ce preț, decă era vorba, ca Kuropatkin 
să susțină linia Saho și să nu fie tăiat de 
aripa răsăritână.

Succesul acesta a fost urmat și de 
alte succese mai neînsemnate, fără înse 

ca' Rușii să fi bătut armata Iui' Nodzu. 
Priîî acest sacces Japonesilor îi-s’a oprit 
înaintarea.

Un ucas ai Țarului ordonă chfărna- 
rea sub arme a1 reservelcv din 32'0 dis
tricte militare, pentru a-se întregi corpu
rile de armată din Varșovia,. Vilna, Chiew 
și Moscva și pentru a-se completa numărul 
reservelor din districtele militare siberi'ane,

*
Asupra situațiwnei la Port-Arthur m» 

se scie nimic positiv. Scirile ce vin din- 
Cifu spun, că Japonesii pregătesc uw 
atac general pe la începutul lunei Noerrr- 
vrie, de la care speră resultate defi
nitive.

Faptul, că flota rusă din Baltica a 
plecat deja spre Extremul Orient, în
demnă pe Japonesi a grăbi cu operațiu
nile de asediare. Flota a părăsit piscul de 
nord al Danemarcei și merge acum prin 
marea de Nord spre canalul Lamanche. 
Englesii în Dover, er Francesii în Calais 
așteptă trecerea flotei. Japonesii așteptă 
sosirea flotei în fața P'ort-Arthurului pe 
la mijlocul lui Ianuarie. Se ivesce, der, 
cestiunea, decă Port-Arthurul se va pute 
susține pănă în Ianuarie? Pănă acum Ja
ponesii n’au putut să cucerâscă nici for
turile externe, așa că deoă garnisona dis
pune de provisiuni și munițiuni'suficiente, 
e posibil, ca și în Ianuarie ' Pbrt-Arthurul 
să fie încă în mânile Rușilor. Dăcă însă 
îi vor lipsi munițiunile, provisiunile și nu
mărul suficient de brațe de apărare, ge
neralul Stossel va fi silit ori să închine 
cetatea, ori să-și jertfâscă pănă la unul 
toți luptătorii, înainte de a fi primit aju
tor. din afară.

De la comitat
Brașov, 22 Oct. n.

Decă vom ave în vedere crisele cele- 
multe ce neliniștesc și nemulțămesc spiri
tele din t<5tă țâra, orisa economică, crisa 
pactului, crisa armatei, crisa parlamentu
lui produsă die-o parte de obstrucție, de 
altă parte de amenințările guvernului cu 
clotura și cu disolvarea, nu putem nici 
decum să ne mirăm, că în. genere popo- 
rațiunea dă așa puțină atențiune mersului 
treburilor administrative și lucrărilor adu
nărilor municipale și a comisiunilor lor.

Sub regimul absolutismului constitu
țional, de care avem parte de atâta amar 
de ani, nici nu s’a putut, ca vechea insti
tuție a comitatelor să prospereze așa ca 
să pâtă deveni un adevărat scut al drep
tului și al libertății cetățenilor de diferite 
naționalități.

De mult comitatele au ajuns a fi 
numai o jucărie în mâna guvernului. Tot 
ce mai pote să fie trecut în contul profi
tului poporațiunii, deoă vom abstrage de 
la tdte afacerile ce cad în sfera politicei 
guvernului față cu naționalitățile, este lu
crarea consciențidsă, ce și câtă se face 
pentru îmbunătățirea administrației comi- 
tatense.

Nu sunt prea multe comitatele, în 
cari se lucreză cu deplină seriositate, zel 
și pricepere pe terenul acesta, mai isolat 
de politica militantă a dilei.

Intre aceste comitate pdte fi numă
rat cu drept cuvânt comitatul nostru al 
Brașovului, care în ce privesce lucrarea 
seriâsă pe terenul administrativ, ocupă un 
loc de frunte. Luna Septemvrie a fost fo
losită de cătră comitatul nostru pentru a 
pregăti materialul bogat, care a fost pre- 
sentat Congregației ordinare de tomna, ce 
s’a ținut adî o săptămână.

Cu ocasiunea acesta d-1 fișpan al co
mitatului Brașov Dr. Szekely a ținut o 
vorbire de deschidere, în care a desfășu
rat idealul ce-1 urmăresce, în ce privesce 
administrațiunea comitatului.

D-1 fișpan Dr. George Szekely în dis
cursul său de deschidere a mulțumit pro- 
vedinței divine, pentru-că cel puțin comi
tatul nostru l’a salvat de pericolul fome- 
tei. Tot-odată își esprimă mulțumirea față 
cu guvernul, pentru-că a luat sub îngriji
rea sa comunele cele mai lipsite din acest 
comitat, trecându-le în sfera așa numitei 

acțiuni s&cu'iescî. Mai pe sus de 65'te însă 
exprimă mulțumirea sa față cu popula- 
țiunea comitatului, față cu funcționarii 
comitatului și ai comunelor, cari lucreză 
cu zei și sentiment de datorie pentru bi
nele public; mmlțumesce de asemenea 
membrilor în comitete, cari au desfășurat 
o activitate zeldeă întru promovarea inte
reselor economice și culturale ale comi
tatului. Numai ast-fel va fi posibil a-și 
realisa idealul esprimat deja în discursul 
«program, și anume r De a asigura prospe
ritatea întregei populațiuni prin pace 

•trainică, prin crearea și întărirea bunei în
țelegeri și a stimei reciproce.

Tot în sensul acesta a vorbit d-1 
fișpan și la pFândul, ee l’a dat după adu
nare și la care au fost invitați mai mulți 
membri din comitet.

La ordinea (jhlei au fost numărose 
cestiuni, din cari amintim următârele:

Comitetul municipal a însărcinat pe 
d-1' vice-șpan a face demersurile necesare 
pentru cedarea- spitalului militarîn sarcina 
orarului.

Din suma de 23.680 corone disponi
bilă în urma regulării salarelor funcționa
rilor comitatului pe contul budgetului de 
stat, s’au distribuit diferite sume pentru 
administrația centrală,, er 5555 s’au adăo- 
gat la fondul de reservă.

In privința creării unui palat admi
nistrativ a fost însărcinat d. v.-șpan de a 
întră în tratative cu institutul de pensiuni, 
în al cărui edificiu, se află actualmente 
cancelariile administrației, decă s’ar pute 
cumpăra acest edificiu și să fie adaptat, 
ori dăcă nu 8’ar pută ajunge la înțelegere 
atunci să se caute ura loc potrivit pentru 
zidirea unui alt edificiu.

In privința orelor ofioiale la viceșpan 
și scaunul orfanal s’a decis, ca de la 1 
Octomvrie — 1 Mairâ să fie între 8—12 a. 
m. și 3—5 p. m., er în lunile de vară de 
la 7 — 1, er după amiadi să rămână liberi.

In cursul anului 1905 fondurile scau
nului orfanal s’a hotărît a se depune la 
„SparkaBsa", filiala „Albinei", la „Onse- 
gelyzo" și la „Bank u.Lagerhaus". Depu
nerile să se facă în proporția fondului de 
reservă a fiecărui institut. (Sparkassa 
667.000 cordne„ Albina 200,000 cor., Onse- 
gelyzo 80.000, Bank u. Lagerhaus 20.C00 
corâne.)

Hotărîrea comunei Brașov referitdre 
la esploatarea arborilor aflători pe livedile 
private din păduri, a fost înapoiată comu
nei din cause de competențe, împreună cu 
recursul lui Arsenie Vlaicu.

S’a aprobat cedarea terenurilor co
munale din Ghimbav pentru comunitățile 
bisericesc! ev. luterane și cea greco - ori
entală.SOIRILE DILEI.J

— 11 (24) Octomvrie.

Un nou proces de „agitație". Ceti
torii noștri cunosc afacerea, cu confiscarea 
a doue cărți de cântece compuse de d-1 
învățător 1. Dariu și apărute în editura 
librăriei Zeidner. Tribunalul din T.-Mure- 
șului a fixat termin pentru petractarea 
principală în afacerea „Cărții de cântece 
diverse" (în sensul alimei 2 și 3 a §-lui 
477 din pr. p.) pe diua de 4 Noemvrie a. 
c. orele 8 a. m. Pe acestă di au fost so
rociți la T.-Mureșului atât d l I. Dariu, 
cât și d-1 Carol Zeidner, eu observarea, 
că pot se se presente în persdnă, seu să-și 
trimită un representant. Chiar de nu s’ar 
preseota însă, ori de nu și-ar trimite re
presentant, judecata se va ține și se va 
aduce sentință.

Visita Regelui Carol la universi
tatea din Iași. In diua de 4 Octomvrie 
ora 10 dim., Regele Carol urmat de suita 
regală a visitat palatul universitar din Iași. 
Tinerimea universitară i-a făcut o entu- 
siastă primire, er d-1 rector C. Climescu, 
l’a salutat prin o frumdsă cuvântare mul- 
țumindu-i de bună voința ce a arătat vi- 
sitând Universitatea. La acâsta cuvântare 
regele a răspuns mulțumind, din inimă, 
atât profesorilor universitari, cât și tine- 
rirnei universitare de frumosa și entusiasta 
primire, ce i-s’a făcut. Studenților le ureză 
spor la muncă, ca astfel să devie buni 
cetățeni și buni patrioți. După acesta a 
urmat discursul de deschiderea cursurilor 
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ținut de distinsul profesor universitar d-1 
Găvănescul, vorbind despre „Rolul și me
nirea 'Universităților1*. Regele a felicitat 
călduros pe conferențiar, exprimându-și 
tot-odată dorința de a ave o copie după 
acea conferență. Apoi a semnat actul de 
deschidere și visită rând pe rând sălile de 
curs, laboratoriile, museele și biblioteca 
centrală, rămânând pe deplin mulțumit. 
La plecare Regele s’a fotografiat împreună 
cu profesorii, studentele, studenții și per
sanele presente. La ora 5 în aceeași d>, 
Suveranul a visitat facultatea de medi- 
-cină.

Iubileul lui Lueger nu lasă să dfirmă 
liniștiți pe adversarii lui implacabili, con
sorțiul evreo-socialist din capitala Austriei. 
Interdicerea retragerei cu torțe motivată 
de amenințările socialiștilor, că vor face 
o contra-demonstrațiune — a fost adusă 
tin desbaterea dietei provinciale din Viena, 
unde social-creștinii au protestat energic 
contra interdicerei. Au avut loc scene tu- 
rnultuose, la cari a luat parte și galeria, 
aclamând pe primarul Lueger. La eșire 
deputatul socialist Seitz a fost maltratat 
și scuipat de o câtă de femei. Socialiștii 
vor cu orl-ce preț să tulbure serbările 
aranjate în onorea lui Lueger și și-au în- 
■ceput opera deja în prefiiua aniversării cu 
oeasiunea desvălirei unei fântâni monu
mentale jubilare. Socialiștii au început să 
vocifereze așa că primarul Lueger numai 
cu mare dificultate a putut sS-șI țină dis
cursul. — Este nostimă afirmarea lui Seitz 
■în dieta Austriei, (jicând că Lueger face 
concurență împăratului, de fire-ce când se 
întîmplă ca împăratul se iasă pe stradă 
și Lueger să fie și el pe acolo — popo
rul îi face lui mai mari ovațiuni de cât 
împăratului. — Ne putem aștepta să pri
mim scirl nouă despre scene tumultuose 
ce se vor fi petrecut eri, în <jiua aniver
sării .

Procesul de pressă al ministrului 
președinte Tisza. In fața curții cu jurați 
din Budapesta s’a judecat dilele acestea 
procesul intentat de fosta direcțiune a 
băncii industriale din Budapesta diaristului 
Fenyes. Se scie, că banca industrială con
stituise un consorțiu („Steua Română11) 
pentru exploatarea de petrol în România. 
•«Consorțiul în a cărei direcțiune era și ac
tualul ministru președinte contele Tisza, 
avend perderi, a trebuit să lichideze. Dia- 
ristul Fenyes, pus la cale de cei-ce și-au 
perdut totă averea în acestă întreprindere, 
a acusat într’o serie de articole direcțiunea, 
de malversațiunî. De aici proces de pressă. 
La proces s’a presentat și ministrul pre
ședinte și a rostit un discurs, în care a 
cerut juraților să-i apere onorea și să sal
veze pressă de fimeni ca Fenyes. Ver
dictul a fost afirmativ și onorea lui Tisza 
spălată. Fenyes va sta trei luni la închi- 
sore, unde va ispăși delictul de a fi tras 
la îndoială onorabilitatea unei direcțiuni 
din care făcea parte și un ministru pre
ședinte.

Adunarea generală a „Reuniunei 
invețătorilor din archidiecesa gr. cat. de 
Âlba-Iulia și Făgăraș^ e convocată pe 
filele de 4 și 5 Noemvrie st. n. 1904 în 
Blașiu.

Catedră de istoria Românilor la 
univ. din Cernăuți. Deputății români 
Nicolae de Wasilco și Lupul au cerut în 
ședința de Vineri a dietei bucovinene să 
se înființeze o catedră de istoria Româ
nilor la universitatea din Cernăuți.

Contra grevelor. Ministrul preșe
dinte Tisza, ca ministru de interne, a dat 
un ordin catră tfite autoritățile adminis
trative, in contra grevelor. Ordinul nu se 
referă la muncitorii de câmp și industralî, 
•ci combate viu grevele provocate de agi
tatorii neconscieoțioși, și îndruraeză auto
ritățile administrative să scape, cu tote 
mijlocele ce le stau la disposiție pe mun
citori dm ghiarele agitatorilor părăsiți, 
cari înfluințeză asupra lor. Ordinațiunea 
nu înșiră taxativ mijldcele de salvare, ci 
se mărginesce la generalități, indicând la 
fine, că guvernul va face din parle-i tot 
posibilul, ca prin esecutarea măsurilor 
luate de guvern din partea autorităților, 
să se pună basele unui viitor mai bun.

D-l Sp. Haret, ministrul cultelor și 
instrucțiunei publice al României a ob
ținut un concediu, începând de la 10 Oc- 
tomvrie v. și pănă la 14 Noemvrie. Pre
ședintele consiliului d-l Sturdza ministru 
de răsboiu, a fost însărcinat cu interima
tul ministeriului cultelor și instrucțiunei 
publice. D-l ministru Haret, împreună cu 
domna Haret, va pleca în străinătate.

Din Alba-Iulia Di-se scrie urmă- 
torele: La pola munților apuseni acum 
•de 2 săptămâni s’a început culesul viilor, 
< u un resultat mijlociu, însă mustul e de 

o calitate mai bună ca în anul trecut. 
Viile altoite peste tot au dat mult vin și 
prețul încă e mulțumitor, plătindu-se hec
tolitru și cu 50 — 60 corone. Cel din viile 
vechi de la 30 — 40 corone hectolitru. — 
Recolta cuouruzului în mare parte a fost 
compromisă, însă ici colea a fost și 
bună, mai ales în valea Mureșului, unde 
seceta nu a devastat. Fân a fost puțin, 
dâr au otăvit fenațele forte bine, numai 
timpul de ar ajuta ca se se pfită usca otava. 
De vom avă o tomnă mai lungă pericolul 
lipsei de nutreț se va micșora. Cât de 
mănfise au fost ploile din Septemvrie s’a 
vădut din înfrundirea și înflorirea multor 
pomi și arbori. Napii cartofii și curechiul 
în urma ploilor s’au restaurat și sunt de
plin desvoltați. — Notariul George Ca- 
dariu din Ciugud, care a fost împușcat 
într’o nfipte în cancelaria lui prin ferestră 
de cătră un om rău, care nici pănă acum 
nu s’a putut erua, este restaurat pe de
plin și sănătos, deși glonțul nu i-s’a putut 
scfite din piept.

Sfințire de clopot. Ni-se scrie din, 
Sălsig (Sălagiu): D-l loan Nistor, protopop 
ai tractului Mireșul și paroch în Sălsig, a 
procurat pentru biserica din acâstă co
mună pe cheltuiala proprie un clopot 
mare întru amintirea repausatei sale soții. 
Sfințirea clopotului s’a săvîrșit cu solem
nitate. Predica ocasională a rostit’o pă
rintele G. Centea din Asuagiul de sus. 
Asemenea fapte se laudă de sine.

Societatea de lectură „loan Po- 
pasu“ a tinerimei studiose de la institu
tul teologic-pedagogic din Caransebeș s’a 
constituit în ședința sa din 2/15 Oct. 1904 
sub presidiul d-lui prof. Dr. Petru Ionescu 
în modul următor: Președinte: Dr. Petru 
Ionescu, prof, la institutul pedagogic, v.- 
președinte Romul Ancușa teol. c. III., no
tar I. Valeriu Perin teol. c. IIL, notar II., 
Dămian Izvernicean ped. c. IV., bibliote
car Petru Olde teol. c. II., v.-bibliotecar 
(econom) George Săcoșan ped. c. III, ca- 
sar George Șdicu teol. c. II. controlor, 
Alexie Crețiu ped. c. IV., redactor Cornel 
Mircea teol. c. III. Membrii în comitet: 
Marcu Boldovina teol. c. III., loan Surlaș 
teol. c. III., Constantin Bălean teol. c. II., 
Pavel Magdescu teol. c. II., loan Enuica 
teol. c. I., Nicolae Popovic! teol. c. I., Si- 
mion Sârbu ped. c. IV,, Iosif Bogdan ped. 
c. III., Aureliu Bălan ped. c. II., loan Popa 
Curescu ped. c. I.

Avis. Adunarea cercuală a despăr
țământului „Hida-Huedin“ al „Asocia- 
țiunei peutru literatura rom. și cult. pop. 
român11, neputându-se ține în 16 Septem
vrie a. c., se convfică din nou în Hida 
(Hidalmâs) pe 30 Octonrvrie 1904 pe lângă 
același program.

Arestarea defraudantului Jenner. 
Vineri a fost arestat în Viena servitorul 
de bancă Anton Jenner, care defraudase 
mai acum câte-va săptămâni suma de 
233,000 cor. Jenner a fost găsit în casa 
prietinului seu Beichbuchner, unde a stat 
tot timpul ascuns. Afară de Ienner au 
mai fost arestați încă 7 complici, implicați 
în acestă defraudare. Din suma de 233,000 
cor. s’a aflat partea cea mai mare.

Fuga lui Kalman Soos. — Consi
lierul de la tribunalul din Budapesta Dr. 
Soos, osândit pentru corupțiune în oficii 
la 3 ani închisore, a dispărut de mai multe 
dile din Budapesta și se presupune că ar 
fi luat drumul spre America. Soos fusese 
pus pe pioior liber din causa stării sale 
sanitare sdruncinate, se afla însă sub pază 
severă polițienescă.

Țarul și studenții din Dorpat. Ța
rul a permis corporațiunilor de studențî 
de la universitatea germană din Dorpat, 
rusifioată de curând, de a purta însemnele 
speciale ale universității. Hotărîrea Ța
rului a provocat o mare manifestare de 
bucurie în rândurile studenților, cari au 
trimis Țarului o telegramă de omagii și 
mulțumire. Retragerea cu facle proectată 
a se face în onorea ;ministrului instruc
țiunei publice a fost părăsită în urma do
rinței esprimată de ministru.

Drama de la Bologna. La 11 Oc- 
toravrie s’a început în fața curții cu ju
rați din Turin, — unde s’a transpus afa
cerea din causa de suspiciune legitimă — 
procesul lui Tullio Murri și complici acu- 
sațl de a fi asasinat la 28 August 1902 
în palatul Bisteghi pe contele Bonmartini, 
cumnatul său. Afară de Tullio Murri, ad
vocat, care este acusatul principal, mai 
sunt inculpați : 1) Teodolinda Murri vă
duva contelui asasinat, Rosina Bonetti, 
metresa lui Tullio, doctorul Pio Naldi și 
doctorul Carlo Secchi, amantul Teodolin- 
dei. Procesul forte misterios, pe care ju
decătorul de instrucție l’a studiat timp de 
doi ani, va dura 2 —3 luni. Sunt citați 380 

martori. Numărul apărătorilor este de 22. 
Este interesant, că denunțiatorul lui Tullio 
a fost însuși tatăl seu doctorul Murri, 
profesor la universitate în Bologna.

O ascensiune sciințifică. Cunoscu
tul aeronaut Spelterini va veni la primă
vară în Bucuresci, unde a mai fost în două 
rînduri. Spelterini, care a trecut de curînd 
pe d’asupra Alpilor cu balonul, fotogra- 
fiind cele mai înalte culmi, îșî propune să 
facă și în România o nouă ascensiune sciin
țifică trecând pe d’asupra Carpaților. D-l 
Paul Ciculescu, care împreună cu d 1 ma
ior Văitoianu, pe atunci locotenent, a în
soțit în 1888 pe Spelterini în prima as
censiune sciințifică făcută în România când 
balonul s’a coborît în apropiere de Tur- 
tucaia, a propus celebrului aeronaut să-l l 
însoțescă și de data acesta în ascensiunea 
ce o va face la primă-vară.

Introducerea sistemului metric în 
Anglia și Statele-Unite. S’a făcut comu
nicare Academiei de sciințe din Paris, că 
în .fine sistemul metric a început a fi in
trodus în institutele geodesice și școlile 
superidre din Anglia și Statele unite. Se 
scie; că pănă acum sistemul lor de mă
suri unitar a fost yardul.

Obiectele găsite în tramvai, ca: 
umbrele, pălării, haine .etc. se vor vinde 
cu licitație în diua de 25 Octomvrie Ia 
firele 91/, la gara de pe promenadă.

„0 desilusie neașteptată/'
D-l Indre Laszld, advocat în Clușiu, 

ale cărui sforțări acrobatice pe terenul pa
triotismului hermafrodit sunt destul de 
cunoscute, publică în numărul cel mai re
cent al (Țarului „Ellenzek“ din Glușiii un 
articol sub titlul „Gestiunea episcopiei ro
mâne gr. orientale".

Redacția îșî spală manile, declinând 
orî-ce conivență prin următfirele cuvinte, 
a căror ironie este destul de manifestă :

„Deși nu suntem de acord cu autorul arti
colului, avend însă în vedere că d-l advocat s’a 
arătat în totd’auna patriot (mindig hazafinak mu- 
tatta magât), dăm loc întîmpinării d-sale“,

D-l Indre în numitul articol îșî es- 
primă durerea, că magistratul din Glușiii 
a respins petiția, pe care dânsul și încă 
doi advocațî românî și un jude pensionar, 
toți cetățeni ai numitului oraș, au adre
sat-o magistratului, cerând acordarea gra
tuită a unui loc pentru reședința unei epis
copii române gr. orientale. Secția magis
tratului, dice d-l Indre, a respins cererea 
aducând motivul insultător, că Clușiul oa 
oraș maghiar nu vrea se dea nimic unei 
biserici nepatriotice valahe, ba au fost în
tre senatori și de aceia, cari au dis, că 
aici în Clușiii să nu se mai îngădue a-se 
stabili nici unJVâlah.

D-l Indre continuă:
„Eu, care de când ara intrat pe ca

riera publică tot-d’auna am lucrat și lucrez 
ca neînțelegerile iscate între Maghiari și 
Românî, în urma unor intrigi puse la cale 
de singuratici egoiști, se le stingem cu 
sentimente patriotice și ca cetățeni ai pa
triei comune ungare în iubire și concor
die să colaborăm la întărirea patriei, — 
nu numai că nu tn’am așteptat la o ase
menea decisiune, der credeam chiar, că e 
o crimă a și presupune așa ceva. Am de
venit mai bogat cu o desilusie neaștep
tată." etc.

Mai anul trecut a pățit-o și mai rău 
d-l Moldovan Gergely tot din Olușiu, care 
după servicii enorme aduse șovinismului 
împotriva propriei sale națiuni, s’a vădut 
într’o di inculpat de „nepatriotism“...

Care este deci morala fabulei?ULTIME SCIRL
Viena, 24 Octomvrie. Mari de- 

natrațiunl au avut loc eri, aran
jate de socialiști contra primarului 
Lueger. După ce s’a restabilit ordi
nea, Lueger a rostit de pe balconul 
edificiului primăriei un discurs cătră 
mulțimea enormă, în care a tjis, că 
Viena este încă în manile creștinilor 
sociali.

Tokio, 24 Oct. Rușii au pierdut 
în luptele de la Șaho 60.000 omeni. 
Bușii se concentreză în contra ar
matei lui Knroki.

Mukden, 24 Oct. Rușii au recu
cerit Tanitsu. După tote semnele 
lupta se va reîncepe.

Londra, 23 Octomvrie. Rușii își 
concentrâză trupele pe marele drum 
al Mandarinilor. Statul major japo- 
nes crede că o nouă luptă maree în 
ajun a-se da. — Scirea despre îm
bolnăvirea lui Kuroki, nu se confirmă.

Petersburg, 23 Octomvrie. Am
basadorul britanic din Peking a pri
mit de la regele Eduard îndrumarea 
să sondeze la curtea japonesă te
renul în direcția, dbcă n’ar fi posi
bilă încheierea unui armistițiu pănă la 
primăvară. Cu acâstă cestiune se 
aduce în legătură conferență, ce a 
avut’o ambasadorul rus din Washing
ton Casini cu secretarul de stat la 
departameutul de esterne Hay.

Bibliografie.
„Gramatica română11 pentru șefii ele 

poporale. Partea I. „Etimologia11. Lucrată 
de P. M. Liuba, fost învățător. Ediția II. 
revăzută. Editură librăriei Oiurcu Brașov. 
Prețul 50 banî. Cartea este aprobată de 
ministeriul r. u. de culte și instrucțiunea 
publică.

Diverse.
Planta barometrică. E de sigur 

una din cele mai ciudate curiositățî ale 
naturei acestă plantă, pe care profesorul 
1. F. Nowak, un savant austriac, a isbutit 
nu fără greutate, se o aclimatiseze în 
Europa, — ea e originară din India, —și 
care predice timpul prin posiția foilor și 
înclinarea ramurilor, cu două, trei, cinci 
luni înainte, cu o precisiune uimitfire.

Etă mai bine ca doue-decî de anî de 
când botanismul vienes studieză, în fie
care <Ț, cele mai micî mișcări ale plantei 
barometrice, care a fost espusă din anul 
1888 în exposiția iubiliară din Viena, și 
care se cultivă de mai mulțî anî la Royal 
Kew Gardens din Londra. Descoperirea 
nu e deci nouă.

Der pănă acum, puțini erau aceia, 
carî cunosceau esistența acestei plante 
estra-ordinare. Recentul ciclon din St.- 
Louis, în Statele Unite, atrase asupra ei 
atenția lumei întregi. In adevăr la 22 Oct. 
1903, într’o întrevedere oficială, care avu 
loc între profesorul Novak și între co
misarul esposiției din Sthonis, savantul 
anunța, că un ciclon va trece asupra ora
șului, în diua de 14 August a anului 
viitor.

Planta misteridsă predisese acest lu
cru; faptul se petrecuse în epoca anun
țată, cu acea fatalitate neașteptată și ma
tematică a marilor revoluții ale naturii, a 
cărei primă causă pare tot-deuna că scapă 
cunoscințelor ndstre.

Și de atunci, dintr’un colț la celalt 
al lumei nouă, nu se vorbesce de cât de 
„wather plant11 și de miraculosa ei putere 
Din nenorocire trebuesc îngrijiri infinite 
pe cari numai un bun botanist le pote da.

Și spre a sfîrși, anunțăm cetitorilor, 
după prezicerile barometrului vegetal, des
coperit de profesorul Nowak, viitorea ca
tastrofă naturală: un grfiznic cutremur, 
agravat de o tombă de natură ciclonică, 
nu departe de Oporto, Portugalia la sfîr- 
șitul anului 1905.

De ce ore prevestesce numai catas
trofe ?

Cum, e plătită munca șefilor de 
stat. Statisticianii au socotit cum sunt 
plătiți șefii de stat pentru un minut de 
muncă, admițând că lucreză cel puțin șese 
fire pe di. Făcând acest calcul în raport 
cu lista civilă, au ajuns la următorul re
sultat :

Gel mai bine plătit e Țarul Rusiei, 
care primesce 405 lei pe minutul de lu
cru, vine apoi împăratul Austriei 176 lei, 
regele Italiei cu 108 lei, împăratul Ger
maniei 88 lei, regele Angliei cu 75 lei, re
gele Spaniei cu 72 lei, regele Suediei cu 
48 lei, regele Bavariei cu 40 lei. Regele 
Carol al României e trecut în acestă sta
tistică, cu 8 lei minutul de lucru.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșiauu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana" dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea, ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață11,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșiauu, Brașov 1903.

A trecut deja o, jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nosțre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s'a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani ăl „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutaț acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
ja primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originala 
lie „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
Ia finea broșurei și textul frumosei și atră- 
getorei musice â „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
inusicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cdle 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pote procura de la -ti 
pografia A. Mureșiauu, Brașov.

Eeia ,)l5fijw(jra£ia A. fereși3imu 
<sS3hs Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărții aici înșirate este a somai adauge 

lângă portul postai aretat, încă 20 bani pentru 
••acomandație.)

Cârțs de rugăciuni și pretââcL

Cuvântări bisericascl scrise de loan 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cimentări bisericesc! de Ioan Pa
piu: tomul III cuprinde cuvântări bi- 
sericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
șt pentru tote sât bătorile de peste an. Pe 

■ lângă predici, se mai află în text câte-o 
! instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. ('hriste. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări hisericesci pre sărbătorile 
de preste an scrise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul frances de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr. E. DAianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletâseă, 
care costă legată 3 cor. (plus'10 b. porto).

„Cimentări hisericesci de Mai- 
stllon* traduse din originalul tranoes de 
Ioan Genț orotopop gr.-cat. român al diecesei 
de Oradea-o.are. — Deja la 1898 a aoărut 
în Oradea-mare cartea cu titlul de tnai sus 
oare cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesmstic frances. Pi dicile sunt 
împărțit? da traducător după amil bisericesc 
r&săriten, și fieoire este pusă la acea Dumi
necă sâu sărbfttbre, cu a oarei evanghelie 
se potriv?se > predica. On volum elegant de 
presta 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Mas-nlon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagiîî aies. — Prețul 5 corone (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări funebrali și iertăciuni din 
autori rc-numițl, prelucrate de Titu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

-—-

XÎC5T3 Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!,

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Ootemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 119.—
Renta de corone ung. 4% • - • 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur • 89.20
Impr. căii, fer. ung. în argint 4% . 97.85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii....................210.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin , 162.50 
Renta de hârtie austr........................... 99.90
Renta de argint austr........................... 99.83
Renta de aur austr.............................. 119.75
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99.90
Bonuri rurale ungare °/o • . . 91.35
LosurI din 1860................................. 154 65
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.38
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 783.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 669.75 
NapoleondorI................................. 19.07
Mărci imperiale germane. , . . 117.55
London vista.................................. 239 25
Paris vista....................................... 95.25
Note italiene..................................... 95.20Cursul ■pieței Brașov.

Din 25 Octomvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.80 Vând. 18.85
Argint român. n 18.80 Jl 18.80
Napoleond’ori. n 19.70 w 19.10
Galbeni 71 11.20 n 11.30
Ruble RusescI n 2.53 n 2/5
Mărci germane n 117.20 n 117 40
Lire turcescl 21.50 71 21.60
Scris, fonc. Alb ina 5°/ 11 101.- .1 102 -
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Un must escelent 

de tot dulce, din comuna 
===== WisrmlocSa, -
unde sunt vițe tămăiosă, se capătă 

. --= ©se 4® CB*, litru, —
în Pivnița Eszterliâzy.

Un astfel de must este o surprisă 
de cules de vii.
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CUI îl PLACE
o fată delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul supun medicinal

Beminann’s „LiliewilolisBife"

V

V
V

V
V

(Marca: 2 mineri.)
dela Bergmann ISl Co. in Dresden și 

Țetsohen a/E.
Se capotă bucata eu 80 liană, 

în farmaciile: 
VICTOR ROTH la „Ursu", 
FR STENNER la „Leu", 
JUL. HORNUNG la „Arap", 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.
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Cruce seu stea dupla electro - magnetică
Z=a,

Nu e crucea lui Volte.

Vindecă și înviorezâ
Nu e mijloc secret,

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

căDeosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de’cap și dinți, migrene, 
uralgie, împedecarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de 
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucj.ul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prefuesc cu mu'țămire invențiunea mea și ori-cine p6te examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 d.il° nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s Sse 
co fur de cu aparatul „Volta", de ore-cc „Ciasul-Volta" atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea cruoei male eleclro-magnetice o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din neutru și locul de veinjare pentru țeră și streinătate e:c.

MULLER ALBERT, Budapesta, “■

nea 
ini-

X
X
X
X
X

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

Plecarea și sosirea trenărilor Oe sial reg. ou. în Brașov.
VaiafeâB dhi 1 st. sa. f®O4.

Plecarea trenurilor din Brașov, i 

Dela Brașov la Budapesta:
I. Trenul mixt la ora 5’32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Glușiu) la 6. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8-7 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4'59 m. dim.*)
*) (Nu mai până în 15 Novembre).

III. Trenul mixt la orele 11'35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la drele 6'50 sâra. * 

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

I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8'45 min. a. m.*

(* au legătură pana la Ciuc-Gyimes).
III. Trenul de per. la ora 2'50 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda\
IV. Tren de pers, la v,rele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la Zernescî (gara Bartolomeiu)

I, Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim 
II. Trenul de persone la ora 7'59 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2'9 m. p. nu
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera..

Dela BucurescI la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7'28 min. dinu.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
(Are legătură cu Sibiiii și Cluj).

III. Trenul pers., la ora 4'55 m. p. in.
IV. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sâra.
V. Tr. accel. la orele 10'14 m. sera.

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim,

(are legătură cu Oiuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1'59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
TTT. Trenul mixt, la Ora 6'10 m. sera.*) 
IV. Trea mixt, la orele 10'1 m. sera.
Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu.> 

I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.

;t X M M M M M X M M M M M K M M K M X M K M
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


