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Un jubileu înăbușit.

Cetitorii noștri își vor aduce 
aminte, că în Maiu a. c. sinodul în
trunit la Blașiu a hotărît se fie ser
bat jubileul de 150 de ani dela fun
darea gimnasiului din Blașiu cu totă 
demnitatea de cătră întrega archi- 
diecesă.

Pe când lumea română s’aștepta 
a fi încunosciințată despre pregăti
rile pentru acest memorabil jubileu, 
foia din Blașifl a publicat un comu
nicat scurt, prin care se da de soire, 
că aniversarea întemeierii școlelor 
din Blașiu nu va fi împreunată cu fes
tivități din causa secetei ce a bân
tuit și la noi în țeră și care a com
promis în mare mesură și economiile 
agricultorilor noștri.

Secetă a fost, ce i drept, destulă 
pe moșiorele mult nScăjiților noștri 
țeranî, der o secetă așa de cumplită 
ca aceea, ce a făcut se se stingă 
aprope cu totul însuflețirea bmeni- 
lor noștri pentru rodele mărețului 
trecut al desvoltării ndstre naționale, 
nu credem se se fi vecjut nicăiri.

Numai secetei în inimile celor 
ce datori sunt a da în ori și ce îm
prejurări tributul recunoscinței lor 
generațiilor trecute, cari au luptat 
și au jertfit pentru luminarea și des- 
robirea neamului, este a se atribui, 
că jubileul despre care vorbim a 
fost ca și suprimat înaintea opiniu- 
nei nbstre publice și a căfiut în baltă. 
Acest jubileu, indiferent dâcă avea 
să fie serbat cu pompă esterioră ori 
nu, trebuia în tot cașul se atesteze 
înaintea țerii și a lumei gradul mai 
înalt al conscienței naționale la care 
a ajuns generația de acjl, care s’a 
ridicat pe umerii altor patru până 
în cinci generații, hrănindu-se cu 
tbtele din isvorul nesecat al luminei 
și culturei ce au respândit’o școlele 
de la Bașiti; în loc de acestea ju
bileul măreț al acelor șcdle de care 
este legată istoria redeșteptării na
ționale a unui neam întreg a fost 
redus la o festivitate internă școlară 
cât se pote de simplă și astfel, pe- 
trecendu se în totă tăcerea între zi
durile bisericei la o oră matinală, 
în lipsa chiar a publicului român din 
localitate, putem cjice, că a fost ca 
și înăbușit.

Românii cu simț și cu venera- 
țiune cătră marile instituțiuni ale 
culturei ndstre, er în deosebi aceia, 
cari au de a mulțumi acestui gim- 
nasiu educațiunea și luminarea lor, 
vor fi așteptat — și cu tot dreptul 
— se li-se facă cunoscută înainte 
sărbătorirea acestei «iile, ca se potă 
participa și ei la o solemnitate atât 
de însemnată în viața unui popor, 
dâr, acesta — cum cu durere ne co
munică corespondentul nostru — nu 
s’a făcut.

Care a putut fi causa acestei 
tăceri mormentale, acestei temeri 
nemotivate de publicitate ? Ce mo
tive politice, ori de altă natură au 
putut îndemna pe factorii conducă
tori din Blașifi, să trăcă așa de ușor 
peste un eveniment cultural atât de 
însemnat, cum este jubileul unui 
gimnasiu, care esistă deja de un 

veac și jumătate, răspândind prin 
munți și văi racjele sale bineface- 
tore și încălcjitdre și dând din sînul 
seu ațâți bărbați iluștri, cari au bine 
meritat de națiune și de biserica ei ?

Apa din fântânile Blașiului nu 
s’ar fi aprins, decă jubileului i-s’ar 
fi dat alte contururi demne de o ast 
fel de serbare, nici nu s’ar fi cutre
murat piscul Ternavelor, decă s’ar 
fi făcut publicitate din acestjubileu.

De ce der atâta tăcere și tăinu
ire, când păte nici-odată nu era mo
mentul mai potrivit ca acuma de a 
se da acestei memorabile aniversări 
școlare românesc! o publicitate cât 
mai estinsă, printr’o numărosă și 
viuă participare la ea din tote păr
țile? Lumea avea să afle că cultura 
nostră națională nu este o inven- 
țiune a unor agitatori din era dualis
mului, ci are rădăcini vechi în des- 
voltarea poporului român din mo- 
narchia habsburgică, rădăcini, de care 
a se atinge cu intențiuni dușmănose 
e un sacrilegiu din cele mai mari 
în veacul al XX-lea.

Ce i a împedecat pe mai marii 
școlelor de la Blașiu, dăcă au ere- 
cjut că situația nefavorabilă econo
mică n’ar permite a se aranja festi
vități sgomotose și costisităre, cum 
le-a fost contemplat Sinodul — de 
a da serbării cel puțin un caracter 
pur școlar-bisericesc, îngrijind în a- 
celaș timp ca ea să fie înălțată prin 
presența, tuturor acelora, cari s’ar fi 
cuvenit să ia parte și căror nu le 
era permis a lipsi dela ea?

De unde atâta sfîelă orî temere, 
căci a-i dice modestie ar fi ofen
sator? Noi credem că înainte de toți 
se cerea se fie de față la acest ju
bileu Archiereii din întrega Metro- 
polie. Nu seim decă Mitropolitul a 
asistat la serviciul divin ce s’a ce
lebrat erl în vechea catedrală, căci 
corespondentul nostru nu aminteece 
nimic despre acăsta, der trebuiau să 
fie de față și Episcopii, cari au ajuns 
la demnitatea și oficiul sfânt ce-1 
ocupă adi numai trecend prin filiera 
școlelor și a instituțiunilor culturale 
din Blașiu.

Să nu ni-se ia în nume rău, der 
nu putem să nu observăm, că în ce 
privesce capitolul sfielei și al teme
rilor, numai dilele aceste ne-am vă- 
dut cu durere constrînșl a constata, 
că Prea Sânțiile Lor nu arată nici-, 
decum aceleași sfieli și temeri, când 
li-se cere să participe la adunările 
și jubileurile celor de limbă și de 
lege streină.

Nu voim să afirmăm — ferescă 
Dumnedeu — că episcopii noștri 
uniți, decă ar fi fost invitați la ju
bileul școlelor din Blașiu ar fi șovăit 
a lua parte.

Neajunsul residă însă tocmai în 
faptul, că n’au primit o astfel de 
invitare, că s’a tăinuit chiar serba
rea și în urmă s’a făcut în condi
țiile arătate, cee-ce e aprăpe echi
valent cu o înăbușire a ei, ca să nu 
se mai scie și să nu se mai audă 
înafară nicăiri despre ceea-ce s’a pe
trecut erl dimineță între zidurile cate
dralei.

Noi credem că isvorul principal 
al acestui neajuns este vecînica 
temere, că puternicii cjilei sunt gata 
a-se folosi de ori ce manifestație, ce 
s’ar face în Blașifi, pentru a învinui 
pe mai marii bisericei și ai școlei 
de agitațiune.

Pănă când și pănă unde va merge 
însă acestă temere și câtă vreme vom 
fi condamnați, ca ea să paraliseze 
cu totul nervul vieții nostre româ
nesc!? Am crede, că e timpul suprem 
ca să vadă și să cunos’că odată cei- 
ce stau ac|I în fruntea aședeminte- 
lor nostre de cultură, că înaintea pu
ternicilor d'le* a ajuns a fi privită 
de agitațiune însâ-șl esistența aces
tor așezăminte românesc!. Și nu în- 
sămnă a încuragia poftele violente 
și trufașe ale guvernanților, decă 
vom merge cu sfiala și cu temerile 
așa departe, încât să renunțăm chiar 
de a ne împlini datoriile cele mai 
sfinte de recunoscință față cu trecu
tul nostru?

Cunoscem prea bine sistema ne
fericită, care a făcut să resimță atât 
de amar și Metropolitul dela Blașid, 
că nu este persona grata la stăpânire. 
Dăr ce păte să schimbe în acestă 
sistemă necontenitele pitulăn ale 
omenilor noștri în cestiunile româ
nesc!, ce au calitatea de a displace 
așa de mult celor de la putere?

Ce să opunem vijeliei, ce tot cu 
mai mare putere se ridică în contra 
instituțiunilor nostre, decă nu con- 
sciința, că una trebue să fim și să 
simțim de la vlădică pănă la opincă?

Etă de ce nu putem renunța la 
speranța, că cei din BlașiCt vor afla 
modalitatea de a împlini dorința si
nodului, precum și dorința generală 
a Românilor, ca jubileul de 150 de 
ani al școlelor din Blașifi să se ser
beze, dâcă nu cu pompă mare este
rioră, cel puțin cu demnitatea ce o 
reclamă cultura de aeji a poporului 
nostru.

Etă ce ne scrie corespondentul 
nostru din Blașiu:

Blașiu, 3 Nov. 1904.

piua de a<Jî 3 Nov. st. n. este o di 
memorabilă pentru analele Blașiului. In 
aedstă <ji s’au împlinit 150 de ani de la 
înființarea gimnasiului din Blașiâ.

Simplă de tot cum nu se putea mai 
simplă a fost sărbătorirea acestei <Jile me
morabile. Ea — contrar decisiunei sinodu
lui din Maiti — s’a mărginit la celebrarea 
unei sf. liturghii în biserica catedrală ți
nută la 7 dre dimineță de direcțiunea gira- 
nasială cu o asistență de 10 preoțî-profe- 
sori, la care au participat elevele și elevii 
de la tdte institutele de învățământ din 
localitate.

Cântările le-a esecutat corul sub con
ducerea profesorului Iacob Mureșianu, er 
vorbirea ocasională a ținut’o profesorul 
Emil Viciu.

După finirea sf. liturghii s’a cântat 
doxologia mare, și cu aedsta s’a pus ca- 
pet la tdtă festivitatea acestei dile mărețe.

a.

Brașov, 22 Octomvrie v.

Dieta ungară, după o pausă de 
câte-va (file, șî-a reînceput erî ședințele. 
S’a continuat desbaterea proiectului des
pre regularea rîului Raba. Ședința de erî 
a avut și un moment interesant. La pro
punerea președintelui oamerei, s’a hotărît 
ca în ședința de adl (Vineri) se se pună la 
ordinea dilei motivarea propunerei ministru
lui președinte Ștefan Tisza privitor e la revi- 
suirea regulamentului camerei. După a- 
cesta Francisc Kossuth șî-a motivat pro
punerea relativă la o intervenție în scop 
de a-se pune capăt resboiului ruso-japo- 
nesf!) Ministrul președinte Tisza a răspuns 
că o eventuală intervenție n’ar ave nicî 
un resultat Camera a respins propunerea 
lui Kossuth.

Convențiunea comercială cu Ger
mania. La 2 Noemvrie s’a ținut în Viena 
prima conferență în cestiunea încheerei 
unei convențiuni comerciale între Austro- 
Ungaria și Germania. La conferență a 
participat și ministrul german contele Po- 
zadowszki, care a fost primit și în audi
ență de cătră Maj. Sa monarchul. După 
scirî din Viena deja în prima conferență 
s’a dat de greutăți mari, din care causă 
se 4*ce, că va fi necesar, ca raportorii de 
specialitate să confereze erășî între sine 
înainte de ce miniștri ar relua firul disen
siunilor.

In dieta Bucovinei lucrurile merg 
strună. In ședința de Miercuri a dietei au 
fost primite cu unanimitate tdte propu
nerile comisiunei școlare, între cari înfi
ințarea de secții rutene și române la pre
parandia din Cernăuți, înmulțirea orelor 
de instrucțiune în limba polonă (!) ca o- 
biect neobligat la pedagogiul de învăță
tori, înființarea unui gimnasiu român în 
Câmpulung, a unei șcdle reale superidreger- 
mane,în Cernăuți, a unei șcdle medii rutene- 
germane în Vișnița și numirea a câte u- 
nui inspector școlar al țării, ruten și ro
mân. In aceeași ședință s’a votat și o pen
siune viageră de 2400 cor. văduvei ba
ronului Mustață, fost ani îndelungați mem
bru a! comitetului țerii.

Situația politică în Austria. Co
respondentul din Viena al diarului ^Pes
ter Lloyd'1, vorbind despre remanierea ca
binetului Koerber, spune că prin acesta 
nici vorbă nu pdte fi despre o schimbare 
a direcțiunei politice a cabinetului. Cabi
netul rămâne ca și mai nainte un minis- 
teriu neutru de funcționari. Der el are sar
cina de a pune „Reichsrath“-ul în stare 
de a lucra și nu e de loc blamabil, ddcă 
se silesce a face acesta fără concesiuni 
naționale unilaterale, decă în cestiunile 
naționale ține la principiul înțelegerei re- 
oiproce dintre partide și decă se încărcă a 
arunca Cehilor o punte, căutând astfel să 
scape de obstrucție...

Situația — (fee corespondentul — 
remâne tot cea veche, numai metoda pare 
a se fi schimbat. Guvernul începe să gu
verneze. Partidele sunt la locul lor, der 
ele împing statul ba într’o parte, ba în- 
tr’alta și-l condamnă la inacțiune. Dăr 
statul acesta vrea să trădscă ca orî-care 
altul, și de aceea e nevoie de mișcare, de 
activitate, de muncă. înainte de tdte ac
tivitate parlamentară, Germanii sunt apo
logeții acesteia; ei își dau în conținu si_
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lința să făcă din nou parlamentul capabil 
de muncă, să pună mașina erăși în miș
care, să dea la o parte grămada de ru
ine și să lase să răsară o nouă vieță. Ei 
țin cu credință la constituție și voesc să 
restabilescă un control eficace parlamen
tar și tribuna parlamentară. Decă posesi- 
unea lor națională rămâne neatinsă, er in
fluența lor politică legală asupra statului 
și a gestiunei acestuia nu se știrbesce, 
deci, dâcă situația rămâne cea veche — 
se vor încerca și ei a da din nou viăță 
constituției, a pune erăși parlamentul în 
mișcare și nu numai să-i tulbure lucrările 
ci să le ajute. Rămâne ca în desbaterile 
viitore guvernul să le dea garanțiile ne
cesare, că nu s’a plănuit nici o schimbare 
de sistem, că situația a rămas cea veche, 
chiar și decă Cehii au fost câștigați din 
nou pentru lucrările parlamentare.

Comitetul districtual săsesc al 
Cohalmului a luat în ședința sa din 31 
Oct. n. următdrea hotărîre: Comitetul cer- 
cual își esprimă buouria sa, că deputății 
sași au luat în mod unanim și bărbătesc 
posiție contre proiectului de lege privitor 
la învățământul primar și nutresce con
vingerea, că ei vor proceda în același 
seas și pe viitor în acestă afacere.

Conflictul aliglo-rus.
După scirile mai nouă, deși acest con

flict e pe cale de a fi cu desevîrșire aplanat, 
totuși continuă să agiteopiniuneapublică din 
Anglia. Agitațiunea și iritațiunea mai 
nouă a fost provocată de plecarea vase
lor rusesci din Vigo, der mai ales de fap
tul, că discursul din Southampton ,al mi- 
nistrului-președinte Balfour a fost greșit 
interpretat. Cuvintele lui Balfour au fost 
interpretate in sensul, că guvernul en- 
gles pretinde reținerea unei părți a flotei 
baltice în Vigo pănă când se vor încheia 
lucrările anchetei internaționale, pe când 
Balfour a dis în adevăr, că vasele rusesci 
vor trebui să rămână la Vigo pănă când 
se va stabili, cine au fost autorii princi
pali ai atacului din Huli? Acesta s’a în
tâmplat în faptă, căci ofițerii ruși învinu- 
ițl cu provocarea incidentului au debarcat 
la Vigo și au primit ordin să se reîntorcă 
la Petersburg.

Satisfăcendu-se acestei condițiuni, va
sele rusesci chiar cu învoirea guvernului 
engles au putut nesuperate să părăsescă 
Vigo și se raergă spre Tanger, unde se 
vor alătura la grosul flotei rusesci.

Despre întrunirea comisiunei interna
ționale nu se spune nimic positiv. Anglia 
numai dilele aceste a trimis la Petersburg 
propunerile sale cu privire la comisiunea 
internațională.

Diarele rusesci continuă se afirme 
cu hotărîre, că înainte de plecarea flutei 
din Baltica, în marea de nord circulau va- 

pâre japonese „Novoje Vremja" (jice, că 
în Londra se scie destul de bine, că mici 
crucișătdre japonese și torpilare s’au ivit 
în marea de nord, ba au apărut chiar și 
în apropiere de Londra. Ministrul preșe
dinte Balfour sciea despre acesta și fiind 
că în sensul tratatului dintre Angliași Ja
ponia, nu este permis ca vase de răsboiti 
japonese să apară în apele europene, 
Balfour a devenit de-odată fdrte îngrijat.

Papa și alegerile italiene.
Diarul „N. Fr. Pr.“ aprecieză faptul, 

că papa a autorisat pe episcopii italieni 
să permită credincioșilor în anumite ca
șuri a lua parte la alegeri, într’un articol 
de fond din care estregem următorele:

Acesta este mai mult decât un eve
niment politic, — scrie „N. Fr. Pr.“ — 
este un eveniment cultural de supremă 
importanță. Vaticanul renunță din principiu 
la tradiția păzită timp de o generație și 
mai bine, esprimată prin parola dată de 
Piu IX: „Ni eletti, ni elettori!^

Ar fi de sigur o exagerare, dâcă ci
neva ar intrepreta decisiunea papei drept 
un semn de apropiere a lui Piu X față 
cu guvernul italian, der nu se pote tă
gădui, că acăsta abatere a lui Piu X de 
la politica celor doi antecesori, are ca 
premisă, că Vaticanul nu ignorăză, ca pănă 
aci, existența regatului Italiei, ci ține cont 
de el ca de un fapt, căruia și politica Va
ticanului trebue să se acomodeze.

Și deorece, precum se scie, politică 
acesta nu se socotesce după ani și de
cenii, ci este deprinsă a potrivi fie-care 
pas mai însemnat din punctul de vedere 
al tradițiunilor bisericesc! seculare și mai 
mult decât seculare, așa și decisiunea 
Papei de a nu mai opri pe catolicii ita
lieni de la urna electorală, are importanță 
mai mare decât un simplu eveniment po
litic, și în cașul acesta este echivalentă 
cu o întorsătură, care în importanța ei 
întrece pdte tdte decisiunile papale înce
pând cu timpul, de când bersaglierii au 
năvălit prin Porta Pia.

Va fi forte instructiv a vede oe con
secințe vor resulta de aici pentru minis
terial Giolitti. Insă nu e vorba numai de esis- 
tența ori căderea unui rainisteriu, ci faptul 
cel mare este că papismul, deși deocam
dată numai indirect, ia parte la vieța po- 
lică a Italiei. întrebarea este, că dre di
versiunea Vaticanului se face în favorul, ori 
în defavorul Italiei? Etă de ce cestiunea 
are o importanță și în afară de granițele 
Italiei.

*
„N. Fr Pr." prognostiseză pentru Quiri- 

nal dile sombre în viitor, și nu pare edificată 
de loc de noua întorsătură, care nu în- 
semneză nici mai mult nici mai puțin, 
dect întărirea clericalismului și întrarea lui 
în arena politică.

Resboinl ruso-japones.
Atențiunea generală e îndreptată a- 

cum erăși asupra Port-Arthurului, pe care 
de Miercuria trecută Japonesii îl bombar- 

deză necontenit. Se proorocise și se bu
ciumase în lume, că pe diua de eri, 3 
Noemvrie, aniversarea lui Mikado, Japo
nesii au să cucerescă cu asalt formidabila 
fortărâță. Pănă în momentul când scriem 
rîndunle acestea, n’a sosit nici o scire des
pre o faptă de arme atât de mare.

Cartierul general japones a publicat 
însă nisce raporte oficiale asupra atacului 
de la 26 Octomvrie, când Japonesii și-au 
îndreptat forțele contra grupului de for
turi numit Ișușan, în care se află forturile 
Kekvanșan, Erlungșan și Sungșușan.

După raportul oficial, Japonesii au 
dobîndit succese însemnate. Fortul Erlung
șan a fost spart și i-s’au nimicit mai multe 
acopereminte principale; în fortul Sung
șușan a fost distrus un tun (!), în fortul 
Kekvanșan alt tun.

Resultatul acesta a produs la Tokio 
mare bucurie și mulți cred, că în curând 
o să urmeze căderea cetății.

Pe teatrul răsboiului în Manciuria 
nu s’au întîmplat evenimente mai de sârnă. 
Generalul Saharow telegrafeză, că la 1 
Noemvrie Japonesii au bombardat întrega 
di satul Sahepu, fără ca Rușii să fi avut 
pierderi. In zori de di Japonesii au voit 
să înainteze contra posițiunei centrale ru
sesci, însă ariergarda rusâscă i au silit se 
se retragă. Tot atunci Japonesii au încer
cat să instaleze o baterie contra colinei 
Putilow, dâr focul tunurilor rusesci i-au 
forțat să-și retragă bateria.

După o depeșă din cartierul general 
ai lui Oku, nu s’a întîmplat nici o schim
bare mai îndemnată în posițiunea celor 
două armate inimice.

SOIRILE BILEI, y
— 22 Octomvrie v.

Sfințire de biserică și școlă. Se
natul bisericesc gr. cat. și poporul român 
din Tirsolț învită la sfințirea biserieei și 
șcdlei nou edificate, ce se va face Marți 
ia 8 Noemvrie st. n. în diua de „Sf. Du
mitru". După actul sfințirei va urma ban
chet, er sera petrecere cu dans în sala 
cea mare a șcdlei.

In școla de agricultură din He- 
restren vor fi primiți, în urma unei deci- 
siuni a ministrului de domenii, pe viitor 
și tineri, cari au absolvat mai puțin de
cât 4 clase gimnasiale, însă numai ca 
elevi estra-ordinari. Aceștia vor fi obligați 
a lua parte la învățământul practic și teo
retic, nu vor fi admiși însă la esamene și 
prin urmare nu vor primi diplome, ci nu
mai certificate simple de frecuentare.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au Intrat de la Prea onoratul 
domn Avram P. Pecurariu, protopresbiter 
gr. or. în Hunieddra și soția sa Maria n. 
Boldin din incidentul împlinirii de 40 de 
ani de la hirotonirea sa întru presbiter, 
suma de 20 cor. Primescă generoșii do
natori cele mai călduidse mulțămite. — 
Direcțiunea școlelor medii gr. or. rom.

„Quo vadis?" .Celebrul roman al lui 
Sienkiewicz, care portă titlul de mai sus 
nu numai că a fost cetit și recetit la tdte 
națiunile civilisate (românesce încă a a- 
părut dilele acestea îu a doua ediție ilus
trată), der a produs și multe încurcături 
în creerii acelora, cari nu l’au cetit, însă 
voiau să-și dea aerul că l’au cetit. Un 
profesor d. e. dintr’o țeră ore-care, venind 
vorba despre „Quo vadis", a susținut în 
rîsul homeric al unei societăți inteligente 
că el a cetit acel roman încă în origina
lul latinesc (f), înainte de a se fi tradus în 
vr’o limbă modernă, er acum un savant 
publicist de la d’arul „Ellenzăk" din Clușiiî 
apostrofeză guvernul lui Tisza cu urmă
tdrea frasă bombastică:

„Ajungând înaintea tribunalului pu
blicității un nou fapt nepatriotic al gu
vernului, involuntar ni-se impune întreba
rea întrebuințată cu drept cuvânt în epoca 
cea mai deplorabilă a Romei, anume în
trebarea: „Quo vadis'P...

Bravo „E—k“.

Un canal între marea adriatică și 
liguriană. Italienii plănuesc un canal, care 
să unescă marea adriatică cu marea ligu- 
riană, plecând din dreptul Veneției între
buințând pănă la Milano cursul Padului 
și apoi răind Apeninii pănă la Genova. 
Mai întâiu se plănuesc lucrările pănă la 
Milano, rămânând pe mai târziu partea 
a doua.

Eserciții de stil. Recrudescența fu
riei „patriotice" din incidentul proiectului 
Berzeviczy a dat prilegiu la diferiți ener
gumeni de a face prin foile șoviniste 
eserciții stilistice în materie de patriotism. 
Reproducem un specimen scris de un anu
mit Joviăn Antal, care debitâză în „E k“ 
următorele frase ridicole:

„Au trecut 1000 de ani, de când 
strămoșul nostru (al lui Jovian ?) glorios, 
Arpad, în fruntea poporului și a vitezei 
sale armate a cucerit ca moștenire acesta 
patrie și după 1000 de ani nici atâta să 
nu putem sevîrși ca limba maghiară să 
fie limba statului? O rușine mai mare 
pentru legislația maghiară nici că se 
păte... Las’ să ne acuze, că maghiarisăm 
cu forța! Las’ să strige, că suntem into
leranți! Proverbul latin <jlioe: „A malibus 
(sic) vituperare (sic) decorum est... Nicăiri 
nu se întâmplă ca la noi, ca naționalită
țile de diferite limbi să se tină mai mari 
domni decât Maghiarii... Trebue să le 
arătăm cine e mai voinic „m cârciumăl 
(Ki a legeny a csârdăban?)"

Pe terenul acesta d lui Joviăn i-se 
cuvine fără îndoiâlă întâietatea! Înainte 
însă de a lua condeiul în mână, nu i-ar 
strica să mai repete declinarea II și oon- 
jugarea pasivă!

Tulburări antisemite în Rusia. Din 
Petersburg se telegrafieză, că reserviștii 
ruși, chemați la arme, au demolat eri în 
mai multe localități dughenele de beuturi 
spirtudse ale Evreilor din causa prețuri
lor prea mari a băuturilor. Tulburările 
aceste au fost provocate și de împrejura
rea, că în urma deserțiunii evreilor de sub 
arme desertorii au fost înlocuițl cu reser- 
viști ruși.

Arestarea unei aventuriere. In 
unul din numerele trecute am adus soi
rea despre arestarea aventurierei „contesa

FOIELTONUL „GAZ. TRANS."

Un suflet înrudit.
Din ffanțuzesce.

Jean du Boys, autorul volumului de 
poesii „Lacriinele Jirei", era renumit în 
tot orașul și tdte saliînele erau revoltate 
împotriva lui, fiind-că ajunsese vrîsta de 
30 ani și încă nu se gândise serios la 
însurătore.

Pentru-că : faptul că cine-va e lung 
și deșirat ca o prăjină, apoi că portă 
plete lungi cari îi dau înfățișarea unei 
sălcii triste și că maltrateză cu versurile 
sale pe de-apropele, încă nu sunt titluri 
suficiente pentru a rămâne burlac, mai 
ales când dispune de un venit anual de 
40.000 franci.

Acesta era părerea unanimă a tutu
ror mamelor cu fete mari, cari făceau 
curte pe întrecute poetului chiabur vi
sând de clipa fericită, când vor pute 
să-l sărute pe frunte ca pe „ginerele" lor.

In fruntea damelor curtesane era 
soția ogârjită a notarului public Colmuche 
și nevasta voluptuâsă cu o statură juno- ' 

t 
nică a negustorului de fierărie J ardonne 
din Rue de Paris.

De câte-ori întră bogatul poet în 
vr’un salon al orășelului, madame Col
muche esclama cu expansiune bine stu
diată :

— Slavă Domnului! Etă d-1 Jeau I 
In sfîrșit vom ave fericirea a asculta eâ- 
te-va poesii adevărate 1

— Madame Jardonnet se grăbia să 
adaogă:

— Da, da! Să ne declameze ce vadin 
frumdsele sale cântece!

— Doriți să vă declameze ?—întreba 
atunci cu fața radidsă fiul muselor.

Și apoi își scutura odată pletele și 
începu să declameze cu glas elegiac cânte
cele, în cari nu era vorba de alt-ceva, 
decât de frunfle îngălbenite, asfințitul s<5- 
relui, despre fecidre cu fruntea palidă 
și de amor mai puternic decât mortea.

Auditorul asculta emoționat, entusias- 
mat și transportat ritmele, apoi isbucuia 
o furtună de aplause și căpitanul de jan
darmi, care era văduv și avea și el o fată 
mare, stringea cu putere mâna poetului, 
strălucitor în aureola gloriei sale.

Era vanitos si d-l Jean, ca ori-ce 
poet, care se respectă. Ii plăcea strașnic 
mirosul de tămâie, însă cu tdte acestea 
nu se arăta de loc dispus a-și oferi mâna 
și venitul său de 40,000 franci nici uneia 
dintre fete.

Măcar că poetul nu era străin de loc 
fie ideea căsătoriei. Din contră, umbla 
chiar se se căsătorescă. De multe ori visa 
el despre musa vină, care are să-i inse- 
nineze existența, despre feciora (fără frunte 
palidă), însă acea fecidră va trebui se 
aibă un suflet înrudit cu dânsul, un suflet 
gemen.

Și Jean aștepta acel suflet înrudit.
*

Intr’o di la madame Colmuche era 
sindrofie. Jean își declama tocma versurile, 
când — de-odată i-se opri vorba în gât. 
Printre auditorii săi cunoscuți vede o da
ma străină, care asculta versurile cu ochii 
umedi și cu batista își ștergea de pe 
obraz dece rânduri de lacrime.

Jean era să amețescă de voluptate. 
Pentru prima dră i-s’a întâmplat ca ver
surile lui se emoționeze pe cineva pănă 
la lacrime. O, lacrime scumpe! Mărgări
tare divine ! Ar fi dorit să le stringă în- 

tr’un potir de aur împodobit cu pietri 
nestimate.

In sfîrșit și-a găsit Bufletul înrudit! 
Tremurând de emoție își termiuă 

poesia:
„Inima femeii este o prăpastie iniraculosă 
Ale cărei file nimeni nu le-a cetit".

Și apoi s’a dat jos de pe piedes
talul său, ca se primescă felicitările căpi
tanului și ale damelor. Jean nerăbdător 
lua apoi la o parte pe căpitan întrebându-1:

— Cine este domnișora?
Madame Jardonnet întrerupse:
— Doranișdra acea cu nasul roșu?
Madame Colmuche se grăbi a da lă

murirea :
— Este fiica perceptorului celui nou. 

Așa-i că are o mutră stupidă?
Stupidă? Cum? Stupidă aceea, de 

care o podidesc lacrimeie audind versurile 
lui? Madame Colmuche habar n’avea, că 
autorul versurilor „Lacriinele Lirei" ar fi 
fost în stare se o gâtue în acest moment.

*
Peste două săptămâni se răspândi ca 

fulgerul vestea, ca Jean du Boys s’a lo
godit cu fata perceptorului.
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E. de French1* de cătră poliția din Bucu- 
resci la cererea procuraturei din Lausanne. 
Aventuriera, care e internată în arestul 
prefecturei din Bucurescî, e acusată, că 
<3 lăsat o sumedenie de datorii neachitate 
în Lausanne și că a înstrăinat și bijuterii 
numerose în preț de 1800 franci.

Doi copii carbonisați. Sub acest 
itlu ara dat eri o scire despre nenoroci

rea unor copii de țerani din corauna Pău- 
șeșcî. Ulterior se mai anunță, că tatăl co
piilor a înebunit de durere și a încercat 
în două rânduri să se sinucidă aprinden- 
du-și hainele de pe el.

jMortea lui Ottolenghi. Generalul 
Ottolenghi, comandantul corpului I de ar
mată italian, care a adus Evreilor gloria 
neasămuită de a fi fost scurt timp minis
tru de răsboiu, a murit alaltă-erî în Tu
rin. Numele lui va fi pomenit încă ade- 
se-orî; pressa evreăscă se va îngriji ca 
tote generațiile viitore să fie instruite 
după cuviință, că a fost odată și un mi
nistru de răsboiu evreu...

Tipograf bătăuș. In sala hotelului 
central din D.-S.-Mărtin, tipograful Hirsch 
Mor din Elisabetopole (?) a sărit cu un scaun 

tipograful Dosztăl Kâlraăn, care de cu- 
- end a deschis o tipografie în Elisabeto- 
pole, provocând concurență, de care 
Hirsch se arăta fdrte neliniștit. Dosztăl a 
fost grav rănit.

Cutie de scrisori furată. D-1 Vedfi, 
-dirigintele oficiului telegrafo-postal din 
Brașov, ne rdgă să publicăm următdrele: 
In năptea de 2 spre 3 Nioeravrie un făp
tuitor necunoscut a desfăcut de pe zid 
cutia poștală ce se afla la colțul str. Bi
sericii române și str. Delăturî. Făptuitorul 
lărgind la o parte apertura, a deșertat cu
tia și desfăcend scrisorile parte le-a rupt, 
parte le-a aruncat îndărăt în cutie. Având 
interes de a stabili scrisorile furate, rog 
■on. redacție a învita pe toțî aceia, cari 
în (jiua de 2 Noemvrie după drele 6 sera 
au pus scrisori seu cărți poștale, se bine- 
voescă a se presenta la acest oficiu1*.

Sciri mărunte din România. Arehi- 
ducele Franz Salvator va visita — pre
cum se anunță — la ernă familia regală 
■română la Bucurescî.

— Pe pieța Archanghel din Brăila 
se va ridica în curând un turn de fier cu 
-un orologiu mare, care va costa 8000 lei. 
Acestă sumă va fi acoperită din un legat 
.ăsat de defunctul cetățen român Naum 
.Petcu.

— Din lași se anunță, că număroșî 
■comercianti din Basarabia au sosit in Ro
mânia. unde fac mari cumpărături de 
■vite, pe cari le transportă în Rusia.

— Gassa centrală a băncilor popu
lare române a distribuit pănă acuma în
tre țăranii nenorociți 3000 vagone de pă- 
pușoiu în valore de peste 3,000.000 lei.

— Din portul Brindisi (Italia) a sosit 
la Bucurescî soirea, că pe vaporul român 
„România*1 au fost arestați 3 frați greci 

•cu numele Pilavakis, la cari s’au aflat 
-mari sume de bani.

Ilusionistul Carmellini, istețul pres
tidigitator și ghicitor de cugete, care în 
timpul din urmă a fost decorat de regele

•Toți au rămas încremeniți, — cu tote 
.acestea însă toți erau de față la cununie 
<4 deși de-astă-dată nici nasul nici ochii 
nu-i erau roșii, damele au hotărît în una
nimitate, că haina de miresă e fără .gust 
și că însăși rniresa este o pocitanie (cu 
tăte că era în adevăr frumușică.)

După cât-va timp d-1 Jean își invită 
prietinii la o serată poetică. N’a vrut să-i 

"Jipsescă nici chiar în timpul săptămânilor 
de miere de plăcerea de a se delecta în 
cele mai prospete producte ale in lisei sale 

Ospeții însă nu s’au delectat.
De astă-dată versurile lui Jean u’au 

fost de loc gustate. Madame Colmuche 
numai cu rnare greutate putea să-și disi
muleze căscatul, acoperindu-și gura cu 
batista. Madame Jardonnet se lupta straș
nic cu pirotela. Căpitanul mornăia destul 
de tare: „Cum pdte cineva să te maltra
teze cu asemenea prostii ? Așa ceva i-se 
permite unui holteii!, nici decum însă unui 
om însurat1*.

Jean du Boys era cătrănit rău, der 
s’a mângâiat în gândul seu cu vorbele 
scripturei:

„Mărgăritare înaintea porcilor.**
O altă mângâiere mai avea cu ne- 

■vastă-sa. Ea de sigur, care în sera aceea

Svediei pentru prestațiunile sale, se va 
produce cu diferite boscării vechi și 
nouă, mâne Sâmbătă și poimâne Dumi
necă în sala cea mare a Redutei.

Cafeneaua Drechsler din colțul 
Tîrgul-Grâuiui și Str. Vămii a preluat-o 
d-1 Wenzel, cunoscut în tot orașul din 
timpul când era țal la aceeași cafenea. 
Cafeneaua a fost renovată cu desăvîrșire 
și aranjată cu mobiliar elegant după mo
delul cafenelelor celor mai luxose din 
Viena. Serviciul îl va supraveghia însu-șl 
antreprenorul. Intre articolele de consu
mație relevăm: țuică, pelin, icre etc. O 
mulțime de fliare stau la disposiția publi
cului, de asemenea și un nou Conversa- 
tionslexikon (Brockhaus). Cafeneua se va 
deschide mâne Sâmbătă la drele 12 din di.

B. Experiența de mai mu Iți ani au consta
tat, că, la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif-- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma 
ciile din provinciă să se căra preparatul A. Mol, 
provădut cu maica de contravenție și subscriere

Reuniunea femeilor române 
din Abrud, Abrudsat și jur.

— 1 Noemvrie 1904.
„Reuniunea femeilor române din Abrud, 

Abrudsat și jur“, în anul acesta șî-a ținut 
a XXIV-a adunare generală.

Așteptam, ca unul mai competent să 
scrie ceva dela acea adunare, cu atât mai 
vârtos, că acesta Reuniune — în urma 
scopului ce urmăresce — este un factor 
hotărîtor atât în v>eța ndstră națională, 
cât și socială, și prin urmare merită ca 
activitatea ei să fie cunoscută în cercuri 
cât mai largi.

La 9 Octomvrie st. n. a. c. Reuniu
nea și-a ținut a 24-a adunare generală. 
Presidenta, știm, dorană Ana Filip, care 
cu atâta zel, dragoste și autoritate con
duce Reuniunea, salutând cu drag pe cei 
presențî — 29 la număr — amintind cu 
durere de trecerea din vieță a binemeri
tatului secretar al Reuniunii, Alesaudru 
Giura, și a membrei Ana Adaraovici, adu
când mulțămite tuturor acelora, cari cu 
fapta său cu vorba au contribuit la pros- 
perarea Reuniunii, deschide ședința adu
nării generale.

E proclamat do secretar ad hoc d-1 
Ioan Simu.

Din raportul general presentat de co
mitet se vede, că acest comitet consciu 
de datorințele sale, în 6 ședințe ordinare 
ținute în decursul anului, a sciut se înde- 
plinescă agendele ce cad în competența 
sa într’un mod atât de satisfăcător și a 
sciut se afle destule mijloce pentru a pute 
înmulți averea Reuniunii.

Din rațiociniul presentat de domna 

vecinie memorabilă a plâns de emoțiune, 
îl va pricepe și aprecia..

Abia s’a retras societatea, și el a și 
început să declameze poesia despre inima 
femeii, care este o prăpastie adâncă ale 
cărei „file4* încă nimeni nu le-a destăinuit. 
A declamat cu o căldură estraordinară — 

' efectul însă de astă-dată nu s’a presentat. 
Ochii sufletului înrudit au rămas uscați. 
Nici un simptom de emoție! Nici un of
tat! Nimica!

— Ce schimbare draga mea 1 — ob
servă el în ton blând de reproș. — Nu-ți 
mai aduci aminte?

De ce să-mi aduc aminie? răspunse 
sufletul înrudit.

— De ce? De sera aceea, când ne-am 
vădut pentru prima oră.

— Oh! Cum să numi aduc aminte! 
In acea seră aveam un guturaiu teribil! 
Scii un guturaiu, de nu puteam nici vede 
nimica, căci mereu îmi curgeau lacrimele.

Pe poet îl apucau din nou amețelile, 
cătjend din înălțimea Parnasuiui. Va să 
<jică nu lira lui a emoționat pe nevastă-sa, 
ci guturaiul...

Uite, așa era sufletul lui înrudit!
— st. — 

cassieră, Silvia Cirlea, și condus cu atâta 
îngrijire și acurateță, se vede că averea 
Reuniunii atinge suma de 39212 cor. 91 fii. 
arătând o crescere de 2,746 cor. 72 fii. 
față cu anul treout.

Raportul comitetului se ia spre sci- 
ință fără nici o observare și se dă abso- 
iutor atât cassierei, cât și întregului co
mitet, al cărui mandat espiră. Se incaseză 
taxe dela membrii vechi și noi 120 cor.

Trecând la alegerea comitetului pe 
un nou period de 3 anî, adunarea gene
rală convinsă fiind, că conducerea Reu
niunii e încredințată celei mai destoinice 
persone din Abrud, realege din nou întreg 
comitetul, având de presidenta pe ddmna 
Ana Filip, vice-presideută Ana Furdui, 
si cassieră Silvia Cirlea, secretar preotul 
Ioan Simu.

In cornisiunea de 3 pentru verifica
rea procesului verbal al adunării sunt alese 
dărnnele Sofia Pușcar, Ana Gomboșși An- 
toinetta Dr. Fodor.

Scopul acestei Reuniuni este înfiin
țarea și susținerea unei șcdle private ro
mâne de fete. E măreț acest scop, der 
tot-odată și fdrte greu de susținut. Șcdlă 
avem, și fală ne este cu ea, pentru-că în 
comparație se pdte pune cu orî care altă 
școlă română de acest soiu, în tdtă pri
vința. Reuniunea susține scdla cu jertfe 
ne spus de mari, în urma pretențiilor tim
pului de aefl, avisată fiind aprope esclusiv 
la puterile proprii.

O reuniune cum e și acesta ar tre
bui susținută nu numai de aceea în mij
locul cărora trăesce nemijlocit, ci de toți 
Românii cari sciu să prețuescă foldsele 
ce le pdte aduce o școlă română de fete.

Trebue să spun însă, că pentru a- 
cestă Reuniune, afară de cei puși în frun
tea ei, jertfesc singur institutele „Auraria** 
din Abrud, „Doina** din Câmpeni și socie
tățile minerare, „Concordia** și „Armonia** 
din Bucium.

Din lumea din afară singur d-1 Par- 
teniu Cosma din Sibiiu, a dat o dovadă 
de neîntrecută marinirnositate și a trimis 
reuniunei’ ndstre un ajutor de 283 corone. 
Numele dânsului de sigur va străluci în 
analele acestei reuniuni.

Mai târdiu pdte mai multe referitor 
la acestă reuniune, asupra activității că
reia putem privi cu atâta drag.

Jana.

-vis.
In sensul §-luî 8 din statute se a- 

nunță onoratelor domne membre ale Reu
niunei fem. rom. din loc, că adunarea ge
nerală ordinară se va ține Sâmbătă în 
6 (19) Nov. a. c. în sala festivă din edi
ficiul școlelor ndstre la drele 3 p. m.

Brașov, în 22 Oct. (4 Nov.) 1904.
Biroul Reuniunei:

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
presidentă. secretar.

Sanatoriul pentru tuberculoși.
Duminecă la drele 11 diraineța a a- 

vut loc în Bucuresci solemnitatea punerei 
pietrei fundamentale a sanatoriului și spi
talului de isolare al bolnavilor tuberculoși, 
ce se construesce pe dealul Filaret.

S’a oficiat serviciu divin de cătră P. 
S. Sa. Archiereul Calist Orleanu încunjurat 
de preoții Sf. Mitropolii.

După acestă ceremonie s’au rostit 
discursuri de cătră d-1 Dr. Petrini-Galați, 
care arată cum de trei tren! ani s’a con
stituit societatea pentru profilaxia tuber- 
culosei și asistența tuberculoșilor săraci. 
Sanatoriul ce se construesce ajl e opera 
societăței. Guvernul actual a pus la dis
posiția acestei societăți suma de 400,000 
lei pentru esecutarea clădirilor de față, la 
care se pune adi piatra fundamentală. 
Aduce mulțumiri celor ce au ajutat so
cietatea.

Vorbesce apoi d-I Dr. Radovici, se
cretarul general al societăței pentru pro
filaxia tuberculosei.

D-1 Dimitrie Sturdza, președintele con
siliului luând cuvântul spune: Diua de 
atjl va fi o fli mare în analele corpului 

medical, o di mare pentru țâra întregă, și 
un nou pas pe care-1 facem cătră civili- 
sație. Corpul medical și-a făcut datoria 
luând inițiativa înființărei unui asemenea 
sanatoriu ; el a pus în mișcare întrăga so
cietate, a arătat guvernului ce trebue să 
facă, și a ajuns după multe stăruințe la 
obținerea acestui resultat frumos. Ceea-ce 
se face e o modestă operă, sperăm însă, 
că ea va servi de esemplu pentru viitor. 
Un singur sanatoriu pentru toțî tubercu- 
loșii din țeră nu e suficient, de aceea 
vom căuta pe viitor fără mult lux să în
ființăm cât mai multe sanatorii similare. 
D-1 Sturdza termină aducând mulțumiri 
corpului medical pentru inițiativa ce a 
luat și pentru opera ce întreprinde.

Mai vorbesce apoi d-1 O. F. Robescu 
primarul Bucuresciului, urând vieță lungă 
și prosperitate societăței care a dat deja 
frumdse rdde.

In urmă după ce s’a servit persane
lor de față șampanie, s’a procedat la pu
nerea pietrei fundamentale și a îngropă- 
rei pergamentului.

Solemnitatea a luat sfîrșit la drele 
1 p. m.

ULTIME SCIRI.
Londra, 4 Noemvrie. Corespon

dentul din Cifu al 4’arului «Daily 
Telegraph*1 comunică lucruri îngro- 
zitore de la Port-Arthur. Mai mult 
de 5000 de cadavre (japonesl) zac 
neînmormentate pe coline. In lipsa 
de cloroform și mijlbce antiseptice, 
amputările se fac fără adormire. Ja- 
pouesii numai jertfiind 50,000 de 
omeni vor putâ se cucerescă ceta
tea. Muntele de Aur, peninsula Ti
grului și fortul Liaoteșan pot se re- 
siste și atunci, când cele-lalte for
turi vor fi căcjut.. Decă asaltul nu 
va succede nici acum, Japonesii vor 
fi silifi se și schimbe tactica.

Petersburg, 4 Noemvrie. De-a- 
lungul rîului Șaho se dau 4’Inic 
lupte. Generalul Rennekampf urmă
resce cu viuă atențiune operațiunile 
Japonesilor la aripa stângă cea mai 
estremă a Rușilor.

Berlin, 4 Noemvrie. „Pott“ pri- 
mesce soirea, că armata lui Kuro
patkin s’a sporit forte considerabil 
prin sosiri necontenite de trupe nouă. 
In aceeași măsură cresce însă grija 
pentru provederea trupelor cu hrană 
și îmbrăcăminte de iernă. Frigul e 
cumplit în Manciuria și soldații sa
fer mult din acâstă causă.

Londra, 4 Noemvrie. Contra des- 
mințirilor oficiale aici e generală 
părerea, că crisa nu s’a aplanat. 
Anglia urmeză cu înarmările. Cea 
mai mare parte a pressei liberale 
și conservative accentueză, că gu
vernul engles n’a fost la culmea 
chemării sale și că Anglia a fost 
păcălită de Rusia.

Petersburg, 4 Noemvrie. Comi- 
siunea internațională însărcinată cu 
anchetarea incidentului de la Huli 
va consta din cinci membri: câte 
un admirai engles, rus, frances și 
american și un președinte, care va 
fi. un admirai al unei puteri neutre.

Cfu, 4 Noemvrie. Scirea, că Ja
ponesii au cucerit fortul Erlungșan 
se bastză pe simple combinațiuni.

Bibliografie.
A i-părut la Bucurescî:

Sistema ortografică a limbei ro
mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagme și se află de verejare la libră
ria Leon Alcalay diu Bucuresol ou prețul 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 baci 
seu 1 cor. 10 fii.

Posta Redactiunei.» »
Curios. — Nu este Jou, ci you. A fost un 

lapsus.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Prețurile cerealelor din piața Brașov
Din 4 Noemvrie 1904

Măsura 
său 

greutatea.
Calitatea.

1 V aluta
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 16 20
Ti Grâu mijlociu . . . 16 —

Grâu mai slab . . . 15 80
Grâu amestecat 12 30
Secară frumosă. . . 10 60

7) SScară mijlocia. . . 10 20
Orz frumos .... 8 60
Orz mijlociu. . . . 8 50
Ovâs frumos. . . . 7 20

n Oves mijlociu . . . 7 —
Cucuruz ...................... 12 10
Mălaiu (meii!) . . . 10 —
Mazăre........................... 16 —.
Linte ........................... 24 —
Fasole........................... 19 —.

7) SSmență de in . . . 21 60
SSmență de cânepă . 9 20

> Cartofi........................... 1 60
Măzăriche..................... — — ■

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . 1 20
7) Came de berbece. . 76

100 kil Său de vită prospet . 40 —
i 71 Său de vită topit. . 62

tOr- 
tar

ii. 9

Sz. 287—1904 kj.
hagy.

Ărveresi hirdetmeny.
Nbhai Sustai Miklbs k>r. 

venyszbki elnbk hagyatekâhoz 
tazb bs nevezettnek szentjânos
sz. alatti lakâsân talâltatb a helyi 
kir. jârâs, mint hagyatbki birbsâg- 
nak megbizâsâhoz kbpest âltalam lel- 
târozott hâzi es konyha berendezbsi 
târgyak, ekszerek, arany es ezîist- 
nemuek f bvi november havânak 
9-ik napjân d. e. 9 orakor nyilvânos 
ârveresen elfognak adatni.

Ezen ârveresre venni szândbko- 
zokat oly figyelmeztetessel hivom 
meg, miszeriut az eladâs a leltâri 
becsâr mint kikiâltâsi âr mellett, de 
azon albi is, a legtobbet igerbnek 
es azonnali keszpenz fîzetes mellett 
fog eszkozbltetni.

Brasso, 1904 november 3.
(P- h.) Nemes Peter s.

kkozjegyzo.

Nr. 9223-1904.

Concurs.
La postul de oficial orășenesc 

devenit vacant prin mortea fostului 
oficial de cl IlI-a Mihail Hartmann, 
se deschide concurs sub condițiunile 
de mai jo9:

Postul e împreunat cu salar 
anual de 1200 cor.; bani pentru 
quartir 300 cor.; și 5 quinqenale de 
câte 100 cor.

Concurenții au de a dovedi:
1) Etatea.
2) Viața morală.
3) Studiile isprăvite.
4) Că au satisfăcut datorințelor 

militare său că au fost dispensați 
de aceste

5) Aplicațiunea de pănă acum
6) Că posed limba maghiară, 1 

germană și română în vorbă și scris.

Mai departe, că la provocarea 
magistratului orășenesc respectivul 
e capace de a depune la cassa oră- 
șenbscă o cauțiune corespuncjătbre 
salariului de pe un an.

In sensul §-lui 111 al statutelor 
organisătore orășenescl nu se per
mite respectivului oficial a se ocupa 
cu industria, seu a fi membru in
tern sbu estern la vre-o asociațiune 
de afaceri, în general a se ocupa 
cu ore ce afacere în urma căreia ar 
deveni dependent de bre cin9 în afară 
de oficiu.

Terminul de concurs dureză 
pană la 25 Noemvrie 1904.

Petițiunile de concurs ce vor 
sosi mai târcjiu de termin, nu se i-au 
în considerare.

Brasso, în 23 Octomvrie 1904. 
Dr. Frideric Jekel. 

rice-comite.

k.

*
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Concurs.
In Borgoprund (comit. Bistrița- 

Năsed) la șcbla fundațională comu
nală tlementară-poporală, devenind 
un post de învățător vacant, 
prin acesta se ©scrie concurs cu 
termin până la 1 Decemvrie 1904.

Emolumentele sunt:
a) Salar anual de 800 (opt sute) 

corbne, solvibil din „Fondul central 
școlar din Năseud,“ în rate lunari an
ticipative și cincinalele prescrise în 
lege.

&) 60 fșesecțecl) corbne relut de 
cuartir, solvibil în rate cuartali an
ticipative.

Dela concurenți se recere cuali- 
ficațiune și destoinicie în propunerea 
limbei române și maghiare.

Vor fi preferiți acei concurenți, 
cari vor dovedi abilitate în cânt.

Suplicele de concurs sunt a se 
așterne comisiunei „Fondurilor cen
trali școlari și de știpendie în Nă- 
s0ud“.

„Senatul școlei fondaționali cu 
munali elementarî-poporali“ din

Borgoprund, la 26 Oct. 1904.
Președinte—Elnok: 

Suceava.

Pâlyâzat.
Borgoprundon (Besztereze-Na- 

szod m.) az alapitvânyi kozsegi ele
mi nbpiskolânâl egy tanitbi alias 
iiresedesbe jbven, ezennel pâlyâzat 
hirdettetik: 1904 deczember hb 1 ig.hirdettetik: 1904 deczemberhb 

Az bvi javadalmazâs: 
a) penzbeli keszfizetâs 800 

(nyoiczszâz kor.), tnely elbleges 
rbszletekben a „Naszod videki 
ponti bs bsztondij alapok“ 
râbbl fizetendo;

&) 60 (hatvan) koroea szâllâsbbr 
negyedbves eldleges reazletekben fî- 
zet'endb.

Kbrelmezoktbl kivântat.ik a ta- 
nitbi kepesites es a român, valamint 
a magyar nyelven valo elbadâsi ke- 
pessbg.

Elonyben râszesiilnek azon kb- 
relmezok, a kik enek kâpzettseggel 
is birnak.

A pâlyâzati kervenxek a „Na- 
szodvideki kozponti es osztondij-ala- 
pok“ igazgatb vâiasztmânyânak Na- 
zodon felterjesztendok.

A boigoprundi alapitvănyi kbz- 
segi elemi nepiskoia szbke.

8 o rgo prun don, 1904 e. Oc- 
t ber ho 26-ân.

1-1.(1544)]

kor. 
havi 
kbz- 

penztâ-
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Cruce seu stea duplâ electro-magnetică»
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Mu e mijloc secret,

pe lângă garanție,
Deosebită atențiune e a
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de.;oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, impedeoarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini- 
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucj.nl greu, sgârciuri

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

durerilor de./oap și dinți, migrene, ne

• - ~yr;' ------ ’ —T~ “—’ ------- E"omao> l'Psa poftei de mânoare, re-
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu-circulația neregulată a sângelui și multor altor bole.
lui se vindecă prm electricitate. — In cancelaria mea se află, atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea fi ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
co fur de cu aparatul „Volta", de ore-ce „Oiasul-Volta11 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofiei.s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei 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 centru și locul de vendare pentru țeră și streinătate e:c.
V, Strada VADÂSZ 42 A./ E. 

colțul strada Kâlmăn.

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

constituție forte slabă.

MOLLER ALBERT, Budapesta,
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iJW „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremîas Nepoții.

EtF" In sala de la REDUTĂ
Sâmbătă în 5 și Duminecă în 6 Novembre “W

X ___
S © I ES ZE3 ZE3

extraordinară cu explicațiunl a renumitului illusionist și 
gâcitor de gânduri

CJxF.l'.rZLLZlTI 
decorat cu medalia d’aur Was a a reg. Sved. 
Se v®r representa numai Novități în arta acesta.

Experimente psichologîce sensaționale. Minuni moderne 
și vrăjitorii. Manifestaținni spiri’ste pe scenă deschisă, fără 
cameră a spiritelor, pănă acuma numai de Carmellini produse.

Visul porumbului. Poșta după o mie de ani etc.
~ Ii ușii nouă n e e s p I i c a b i 1 e. -

— începutul la 8 ore sera. —
Prețul locurilor: Balcon 2 cor.. Fotei 1 cor. 60 bani; 

Parquet I. 1 cor. 20 b., Parquet II. 1 cor., Rang I. 80 b.,

X X 
ă 
x
X

nx

X
X
X

M Parte rre 80 b., Siudenți 60 b., Parter înalt 1 cor, Locul A 
ultim 40 bani. Deschiderea Cassei la 7 ore. £

A XXX VI LOTERIE de stat c. r.
pentru scopuri de binefacere civile din Cisleitania,

loteria acesta unică în Austro Ungaria legal concesionată conțin© 18.435 
câștiguri în bani gata cu suma totală d© 5S.S.98® Cor.

200,000 coi«6ne bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil Ia 15 Dec. 1904. Un los costă 4 corone.

Losurî se capătă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

~ dosurile se trimit franc®. —

Direcția e. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.(1547,1—10.)

Prafurile-Seidlîtz ale lui Moli
O Veirftsafoîle numai, deeă fîăeare eotlă este j»rove«|wtâ eu marea de 
■rv aperare a lui A. Me HI! și eu subscrierea sa.

k Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
tăților celor mai cerbicbse la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 

iTÎ mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
3^ a celor mai- diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
W cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 
w Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

X

X
M

§

și a lui
-ii--nâ decă fiecare sticlă este urovădută cu marca de scutire și cu 

VuHILdUIIU mmsim, plumbul lui A. Mom/
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Sopun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru r-opii și adulți. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corâne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provădută cu marca 
de apărare A. Moli.

TiefiKMDter-ea prin
Faiwaeîsftail A. WOUL, .

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnciilanljen 9
Comande din provinciă se efectueză diinic prin ramhursă poștală.

La deposite se se ceră amiinit preparatele provedpute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neutădter
și engros la 0. Eremia Nepoții.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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