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Rodeie „noului curent'.
n.

Ceea ce se petaectTac}! la Arad. 
Ia Orăștie și la Sibiiu sub marca 
generală de „curent nou activist" nu 
este de cât o urmare a situatiunei 
grave, în care a ajuns partidul nos
tru national în urma neajunsurilor 
și prigonirilor, ce avii se le sufere 
în cei doi-spre-cjece ani din urmă.

Chiar și cuvintele „curent nou“ 
indică, că este vorba de o abatere 
de la drumul, pe care a umblat par
tidul de la înființarea sa. Se vor 
besce de un „nou curent" numai 
de câțiva ani, de când cu „grupa
rea" tinerilor advocat! dela Orăștie, 
care își pusese ca țintă nu mai pu
țin de cât a scote carul partidului 
din nomol.

In realitate zăpăcâla de ac|î pro
dusă de elementele reslete e de ori
gine mai vechie, e un curent deja 
cam învechit, ce s’a ivit din mo
mentul, când în sînul partidului nos. 
tru national s’a manifestat pentru 
prima oră tendinfa de a face poli
tică a parte de „grup" seu mai lă
murit cjis de clică.

Nu le plăcea unora solidaritatea 
națională, proclamată la 1881 pentru- 
că acâsta nu le permitea „de a se 
emancipa de sub forța preocupărilor 
învechite și de a porni pe drumuri 
ce le convin". De aceea și-au propus 
a face o spărtură în acesta solidari
tate. Și fiind-că era prea tare și nu 
puteau se ’ncepă nimic pe fată în 
contra ei, fără a risca să fie spul
berați de indignatiunea generală, și-au 
flis: Vom căuta se întrăm mai în
tâii! în cetătuie, se ținem isonul so
lidarității cu mulțimea și s’ajungem 
apoi cu încetul a ave influentă în 
partid, atunci vom îndruma noi tote 
așa cum ne va veni nouă mai bine 
la socotelă.

Așa s’a și întâmplat. Afacerea 
memorandului a ajutat acestor ele 
mente disolvante a ajunge chiar în 
conducerea partidului. Din momen
tul acesta s’a născut curentul, care 
a împins apoi pe „marii naționa
liști" de pe vremuri din treptă în 
treptă pănă ce s’au rupt cu totul de 
partidul national, declarând, că ei 
vor se facă altă politică, care se 
convină fîe-căruia din ei mai bine.

Concentrația acestora se scie, 
că s’a făcut la Arad cu mult îna
inte de a-se ivi „noul curent" al ad
vocatelor dela Orăștie. Erau cu ei și 
o parte din membrii comitetului des- 
binat în două. Ei cj’cea-u, că ori le 
va succede să facă ca Aradul să dea 
în viitor „cuvântul de ordine" între
gului partid național la o confereuță 
ce-o vor conchiema acolo, seu, decă 
nu le va succede acesta, ei în tot 
cașul se vor rupe de grosul partidu
lui și vor merge înainte pe căile lor 
noue activiste.

Când s’a anunțat la Orăștie noua 
disidentă, cei dela Arad s’au bucu
rat și i-au dat mână de ajutor, spe
rând că ea va trage după sine cu 
încetul și pe Ardeleni.

-^'*Din confereați proiectată la A- 
rad nu s’alese înse nimic și a rămas 
ca să lucreze cu toții pentru isbenda 
„noului curent", Li-s’au alăturat și ac
tiviștii din Sibiiu, cari perdendu-și 
tot rostul din trecut se mulțumesc 
acum a fi și a cincea rotă la carul 
„activității" pestrițe de moda nouă.

Intr’aceea grupul de la Orăștie 
în frunte cu deputatul Dobrei, după 
ce s’a lăpedat de programul parti
dului național, s’a apropiat tot mai 
mult de politica emancipată a celor 
de la Arad și amintitul deputat șl-a 
luat asupră-șl rolul de fervent pro
pagator al ei.

De-o direcțiune principiară, 
de un program politic nici n’a 
fost pomenire pănă acuma la nici 
unul din aceste grupări răslefe. 
Se unesc toți în ce pnvesee opti
mismul și oportunismul cu totul ne- 
basat și neînțeles, ce-i caracteriseză, 
și se deosebesc prin aceea, că unii au 
înclinări de viitore cooperare cu par
tidul guvernamental, luându-șl ca 
pildă pe Sași, er ceilalți au veleități 
oposiționale însă fără deniei un fond 
oposițional.

Ei bine, acești representanfl ai 
„noului curent" prepară, cum se 
pare, o conferentă „generală" acti
vistă, căci în (jilele ultime au con
vocat întruniri și consfătuiri cu 
scop de ase alege „delegați pentru o 
eventuală confeiență generală".

Se scie, că colectivitatea „acti
vistă", de care vorbim, în lipsă de 
orl-ce directivă și program politic 
serios, continuă de a usurpa numele 
de „partid național".

Nu mai trebue să spunem, că 
acesta este un abus neiertat, care 
nu se pote destul condamna, der 
este și o absurditate și prin urmare 
nu pote deroga întru nimic partidului 
național dela 1881.

Din nenorocire însă purtarea 
acesta neesplicabilă pote mult strica 
intereselor solidarității nostre, și este 
un mare inconvenient și faptul, că 
„activiștii" amestecă cestiunea pro
testului contra proiectului Iuj Ber 
zeviezy, care trebue să fie unanim 
și general, cu cestiunea atitudinei 
lor separatiste și nechibzuite politice.Revisuirea regulamentului camerei ungare.

Ministrul președinte contele Stefan 
Tisza nu gluraesce. Atât în conferența 
clubului liberal ținută Joi sera, cât și în 
ședința de erl (Vineri) a dietei, și-a mo
tivat propunerea privitore la revisuirea 
regulamentului camerei.

[n conferența clubului liberal contele 
Tisza a ținut un lung discurs asupra ne
cesității revisuirei regulamentului, discurs 
ce a fost adresat în primul rând cătră 
partidul său, apoi cătră oposiție și în fine 
cătră țera întregă, pentru-ca toți să în- 
țelegă și se scotă din el intențiunile gu
vernului în cestiunea restrîngerei regula
mentului camerei, a cărui revisuire mi
nistrul președinte o află absolut necesară.

E fdrte interesaut acest discurs de 
situațiuDe, e plin de energie și de convin
gere personală. D-l Tisza vrând se dove- 

descă înainte de tdte, cât de periculosă 
este obstrucțiunea, a făcut 'o reprivire is
torică asupra mișcării obstrucționiste în 
Ungaria., Legislatorii din 1848 n’au creat 
o lege contra obstrucțiunei, tot așa cum 
nici străbunii Maghiarilor n’au adus lege 
împotriva paricidiului, fiind-că astfel de 
fapte le credeau imposibile — a dis Tisza, 
Instituția parlamentară se basdză pe prin
cipiul, ca voința „națiunei" se se valo
reze prin majoritate, er o minoritate, care 
vre să-și impună cu sila voința ei, restornă 
și face nefolositore instituția parlamentară, 
pe care însă toți trebue să o apere și se 
o susțină neștirbită.

Tisza constată și recundsee, că Ma
ghiarii trăiesc în împrejurări estraordinare 
și că chiar din causa temperamentului vio
lent al domnilor din dietă e corect, ca 
guvernul și majoritatea să nu-și esecute 
așa de ușor tdte intențiunile. Recundsee 
chiar, că pe urmele ultimei obstrucțiuni 
s’a ajuns la mai multe resultate salutare 
pentru Maghiari, s’a inaugurat — cum 
di se el — periodul creărei de reforme.

Pentru acest cuvânt, Tisza nuvoesce 
se escludă cu desăvîrșire obstrucțiunea, 
vre însă se restrîngă întrebuințarea acestei 
arme față cu singuraticele proiecte ale guver
nului. Vre mai departe se facă imposibil, 
ca obstrucțiunea se potă opri întrdga ma
șinărie constituțională, prin cee-ce obstruc
ția provocă stărî ilegale și păgubesce vidța 
economică și politică a statului.

Pănă aici contele Tisza n’a spus 
vr’uu lucru nou. Acestea le-a mai spus el 
și eu alte ocasiuni, și acum cel mult deeă 
și-a întregit cele spuse mai înainte prin o 
lămurire mai detaiată a concepțiunilor sale.

In ce privesce revisuirea regulamen
tului camerei, ^contele Tisza s’a mărginit 
la trei puncte principale.

A (fis, că vre se facă absolut imposi
bilă obstrucțiunea techmcă. Acesta s’a voit 
și piin ioițiarea reformei din 1899. Iniția
tiva de atunci înse a lăsat trei-patru apor
turi pentru obstrucția tehnică. Mai departe 
Tisza vre să apere și scutescă ordinea și 
demnitatea în dietă țață cu degenerarea 
tonului iu discuție. Din acest punct de 
vedere, trebue să i-se dea președintelui 
camerei mijlocele necesare pentru menți
nerea ordinei.

Al treilea, trebue se se reguleze des- 
battrea budgetului, deorece este o imposi
bilitate, ca o mare parte a anului se fie 
ocupată cu desbaterea budgetară.

Acesta este, în lmiamente generale, 
discursul contelui Tisza.

Bate la ochi, că în partea de înche
iere Tișza a accentuat stăruitor speranța, 
că oposiția nu și-a spus încă ultimul cu
vânt și că ea n’a luat încă o decisiune 
finală în cestiunea revisuirei. Speră, că 
elementele mai seridse din oposiție nu se 
vor eschiva în fața necesității acțiunei și 
din parte-i va primi cu brațele deschise 
ori-ce apropiere din partea oposiției, în 
interesul unei soluțiuni cu succes.

Speranțele lui Tisza și felul în care 
au fost accentuate, dau de bănuit, că el 
însuși are cunoscință de orecare apropiere, 
pentru-care se fac cum încercări positive 
— în sînul partidului kossuthist. Alaltăeri 
și erl s’a vorbit mult despre un compromis 
între guvern și fracțiunea lui Franciso 
Kossuth, s’a colportat chiar numele câtorva 
deputați kossuthiștl, cari și-ar da silința 
să afle modalitățile unei solițiuni pacinice, 
adecă o conferență comună a tuturor par

tidelor, în care partidul liberal guverna
mental și opoșiția să fie representate în 
număr egal.

Ca moment interesant mai relevăm, 
că după contele Tisza a luat cuvântul 
fostul ministru de comercifi în ministeriul 
Szell, Ludvic Lang, care a dis între altele, 
că decă e să se salveze paslamentarismul 
de abusuri, trebue să se facă acestă re
visuire pentru a-se pune zăgaz tirăniei 
minorității. „Timpul cel mai priincios pen
tru eșirea la ivelă a uneltirilor naționa
liste a fost tot-deuna atunci, când astfel 
de aparițiuni primejduesc parlamentaris
mul maghiar."

*

In ședința de eri a dietei, contele 
Tisza și-a motivat propunerea sa de revi
suire. Oposiția l’a întîmpinat cu mare 
sgomot, er drepta liberală ou aprobări 
generale sgomotdse. Tisza a accentuat, că 
e absolut necesară revisuirea regulamen
tului, fără a știrbi dreptul discuțiunei. 
Francisc Kossuth, luând cuvântul, a de- 
clara’t că partidul său va apăra regula
mentul actual. S’a pus apoi la vot mo
țiunea, ca în ședința de afii să se pună la 
ordinea (filei propunerea contelui Tisza. 
Cu 216 contra 104 voturi, moțiunea a fost 
primită.Demonstrații sângeroseîn Innsbruck.

In (fiua de 3 Noemvrie s’a deschis 
facultatea de drept italiană, cu care oca- 
siune s’au produs săra conflicte seriose în
tre studenții germani și italieni.

Studenții italieni atacați de cei ger
mani s’au apărat cu revolvere, descărcând 
vr’o 200 de glonțe.

Italienii au împușcat întâiu în aer, 
mai târtfiu însă au împușcat de-adreptul 
în mulțime.

In fața hotelului „La crucea albă“ 
s’a întîmplat o grozavă încăerare. Au fost 
răniți 9 inși și anume: Patscheider stud, 
med., Sterzinger amploiat la c. f., Berger 
funcț. la locotenentă (mort, nimerit drept 
în inimă), Rudolf lăcătuș, Guis stud, fii., 
Wacker polițist, Amber prof, de gimnas
tică, Lechleitner filosof, Engelbrecht am
ploiat la gară.

Agitația populațiunei este enormă. 
Hotelul „La crucea albă" fu aprope dărîmat. 
Primarul Greis s’a sforțat din tdte pute
rile să liniștescă lumea, însă fără resultat. 
El a promis arestarea tuturor Italienilor. 
Germanii cer să-i pună pe italieni în fiere. 
Italienii au fost blooați în hotelul „Crucea 
albă“. Germanii în număr de mai multe 
mii au decis a nu pleca tdtă noptea 
din loc.

Brașov, 23 Octomvrie v.

Aniversarea Țarului. Diarele din 
Petersburg se ocupă în articole lungi cu 
aniversarea a decea a urcării pe tron a 
Țarului Nicolae. Tdte articolele au o notă 
de seriositate sorobră. „SrvjeU1 scrie: „Iu- 
bileul acesta cade într’nn an de răsboiii 
ce ni-s’a impus, însă cu atât mai căldu- 
rdse sunt manifestările de iubire ale po
porului pentru țar". — „Birșevija Wjedo- 
mostiu scrie : „Binecuvîutat să fie momen
tul, în care Rușii adunați cu credință tare 
în jurul Țarului având încredere deplină 
într’un viitor mai bun, spre a începe un 
nou deceniu al domniei sale". — „Russj11 
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scrie: „Vrem să incepera noul deceniu cu 
gândul hotărît de a birui pe toți dușmanii 
noștri interjiî și esternî", — „Nonoje 
Wremja* îșî esprimă dorința, ca Rușii să 
serbeze diua aniversării în unire și bună 
înțelegere.

Vaticanul și alegerile italiene. 
Spaima diarului „N. Fr. Pr.“, că la proxi
mele alegeri italiene catolicii italieni vor 
eși din pasivitate, s’a dovedit nejustificată. 
Diarului „Koln. Volkszeitung* i-se depe- 
șâză din Roma, că sub-secretarul de stat 
al Papei Della Chiesa a declarat, că svo- 
nul despre revocarea interdictului electo
ral „Non expedit* este fals. Interdictul ră
mâne în vigdre în -tdtă întinderea sa.

Pericolul rutenisării în Bucovina.
Organul partidului poporal național 

din Bucovina nu e de loc încântat de ac
țiunea deputaților dernocrați români din 
majoritatea dietală, și prin urmare nici de 
„acordul politic14, și constată, că legile vo
tate și cele ce se vor mai vota nu sunt 
de loc apte a curma situațiunea misera- 
bilă, în care se află poporul bucovinean. 
In privința postulatelor naționale române 
li se face deputaților români dernocrați 
imputarea, că au dovedit laxitate ne 
având curagiul de a se opune nici unui 
pas agresiv al Rutenilor, cari au ajuns 
stăpânii dilei. Comitetul țării, supremul 
corp de administrație autonomă a Buco
vinei, a ajuns sub dominațiune rutină, 
căci Rutenii au sciut să se folosâscă de 
minune de slăbiciunile politicianilor ro
mâni. Pe terenul școlar slavisarea progre- 
seză rapid, căci Rutenii nu au să se mai 
temă de vre-o oposiție energică din par
tea Românilor. Interpelațiile rutene în- 
cestiunile bisericesc!, înaintate în dietă, 
dovedesc, că Rutenii nu încetă a-și con
tinua dușmănia față de Români. Demo
crații români, aserviți Rutenilor, fac față 
dulce la pdma acră și lasă interesele ro
mânesc! în scirea Domnului.

Constatările aceste ne dovedesc, că 
aderenții partidului poporal național pri
vesc cu ochi fdrte pesimiști „era nouă" 
inaugurată în vieța politică a Bucovinei 
și cine cunosce sforțările din trecut ale 
Rutenilor, de a-șl asigura în deosebi în 
cestiunile școlare și bisericesc! prepotența
— acela va trebui să dea dreptate aces
tor îngrijiri seridse. Fapt incontestabil 
este, că Rutenii jubileză pe tc5tă linia, se 
lasă tămâiațî și aduc elogii — precum s’a 
întâmplat acesta nu de mult la un ban
chet politic aranjat de învățătorimea bu- 
oovinenă în onorea deputaților majorității
— principelui Hohenlohe, care are meritul 
(?) de a fi inaugurat „noua eră*.

Cu acesta ocasiune ne mai vine în 
minte și declarațiunea făcută de un băr

bat român bucovinân, cu trecut politic, 
care mai acum vre-o 3 luni a afirmat 
scriitorului acestor rânduri, că guver
nul central din Viena a intenționat prin 
aranjarea „alegerilor libere dietale" din 
vara trecută, se înăbușe cestiunea națio
nală și caracterul național al mișcărilor 
românescl, creând „asociarea democraților 
liberali" un fel de mixtura compositum 
de naționalități cu interese cu totului 
opuse.

Planul camarilei vienese pare a 
aduce deja rodele sale, căci de vr’un avânt 
național seu vre-o afirmare națională a 
Românilor în noua sesiune dietală — oel 
puțin pănă aouma — nu se pdte vorbi. 
Cu o iuțelă neobicinuită și cu „unanimi
tăți" de necredut, se vot-eză propuneri și 
legi, și în raport cu avantagiile și succe
sele reportate de Ruteni, li-se împarte și 
Românilor câte-o „secțieu românesoă seu 
vr'un post în vr’o funcțiune mai însem
nată a țării.

Cine scie, ce surprinderi și desamă- 
girî nouă va reserva viitorul apropiat fra
ților noștri din Bucovina.

- V. —

Resooiul ruso-japones.
Ce e cu Port-Arthurul? întrebarea 

acăsta și-o pun toți aceia, la urechile că
rora ajunsese soirea, că pe țliua de 3 
Noemvrie, aniversarea 52 a lui mikado, 
cei din Tokio așteptau cu siguranță, ca 
armata asediatdre să ia cu asalt puternica 
cetate.

Diua de 3 Noemvrie a trecut și Port- 
Arthurul n’a cățlut. Ba se 4>ce, că faimele 
răspândite despre ultimele succese ale 
asediatorilor, se baseză pe pure combina- 
țiunî. Se vedem însă ce spun soirile tele
grafice mai nouă:

După o depeșă din Gifu cu data de 
3 Noemvrie, Port-Arthurul a avut în ul
timul timp <jile fdrte grele, deorece Japo- 
nesii au îndreptat un atac desperat contra 
forturilor de nord-ost, dobîndind unele suc
cese prin cucerirea de oâte-va șanțuri de 
la Ruși, Succesele aceste însă n’au vr’o 
importanță deosebită, fiind-că Rușii pot să 
bombardeze din forturile apropiate posi- 
țiunile cucerite de Japonesi. Situația e, 
ce e drept, fdrte seridsă, der nu e despe
rată și se crede în general, că decă Port- 
Arthurul va resista și asalturilor proxime 
mult timp va avă liniște.

„Daily telegraph* din Londra e de 
părere, că Port-Arthurul nu va căde îna
inte de ce Japonesii vor fi jertfit din nou 
50.000 de omeni. Despre isprăvile asedia
torilor nu se scie absolut nimic positiv. 
Se scie numai atât, că după bombardarea 
de la 2 Noemvrie, ei au început înainta
rea spre cetate. Scirea, că fortul Erlung- 
șan ar fi căcjut în mânile lor, nu se con

firmă. Același diar comunică lucruri în- 
grozitdre despre situația asediatorilor. Pe 
colinele din jurul Port-Arthurului zac ne- 
înmormentate cadavrele a 5000 de Japonesi.

Agenția „Reuter* primesce din Cifu 
scirea, că pe când ultimele telegrame din 
sorginte japonesă vestiseră, că Japonesii 
s'au apropiat așa de mult de forturile prin
cipale, încât le atacă și pe acestea, pe 
atunci se constată de altă parte, că dâcă 
Rușii nu se vor preda de bună voie, ei 
pot se se susțină încă luni de <țile în for
turile Liaotieșan și din peninsula Tigrului. 
Japonesii n’au putut să cucerescă vîrfurile 
colinelor ostice.

Atât despre Port-Arthur.
Ce se petrece însă pe câmpul de răs- 

boiu din Manciuria?
■ Diarul „Brsevija Vjedomosti* primesce 

din Mukden scirea, că în noptea de 2 Nov. 
a domnit liniște completă în posițiuniie 
înaintate ale Rușilor. Retranșamentele ru- 
sesci sunt atât de înaintate, încât numai 
o distanță de 800 pași le despart de 
inimic.

„Ruskij Vjedomosti* evalueză forțele 
lui Kuropatkin la 302 batalione, 190 es- 
cadrdne de cavalerie, 1252 tunuri, 57 com- 
pănii de geniu, cu totul 385,000 omeni, 
er dimpreună cu trupele de tren 400 000. 
In numărul acesta nu sunt calculate tru
pele din Vladivostok și Port-Arthur. Mai 
e a se adauge la acest număr trupele pos
tate în diferite puncte ale Manciuriei de 
nord, cari numără cel puțin 50.000.

Generalissimul Kuropatkin telegrafieză 
cu data de 3 Noemvrie, că la 1 Noemvrie 
vînătorl voluntari s’au apropiat, neobser
vați, de retrașamentele inimicului, au ata
cat pe Japonesii, cari săpau șanțuri, i-au 
gonit și li-au stricat lucrările. Japonesii ur- 
mâză cu canonada neregulată.

— 23 Octomvrie v.

Sf. Sinod al României a ținut eri 
dimineță ultima sa ședință. Președintele 
consiliului Dim. Sturdza, ministru al cul
telor și instrucțiunei publice ad-interim, a 
cetit la orele 11 dimineță,în presența înal- 
ților prelați și a d-lui P. Gârboviceanu, 
administratorul cassei bisericei, mesagiul 
regal de închidere a sesiunei ordinare de 
tomnă a sf. Sinod.

Episcopul Aradului în Oradea- 
mare. Cetim în „Familia": Pr. S. Sa epis
copul I. I. Pap al Aradului va veni în 12 
1. c. dimineță în Oradea-mare și va des
cinde la Pr. Cuv. Sa vicarul V. Mangra. 
In aceeași di va presida ședința consisto- 
rului plenar. In diua următore, Duminecă, 
va pontifica la liturghie în biserica din 
piață. Pe timpul petrecerei sale va face 
visite la șefii autorităților și la unele fa
milii. Pr. Cuv. Sa vicarul Vasile Mangra 
va da cu ocasiunea acesta două mese: la 

una vor fi invitați membrii consistorului, 
la alta membri inteligenței române.

Din BJașifL mai primim următdrea 
scire: Bate Ia ochi, că tocmai acum din 
incidentul jubileului de 150 de ani a esifc- 
tenței școlelor din Rlașiu, ce' s’a'serbat la 
3 Nov. n. prin o fdrte redusă festivitate 
școlară și cu escluderea publicității, ins
pectorul reg. ung. de Circumscripție pentru 
școlele secundare, îșî face obicinuita sa 
inspecție ia gimnasiul nostru din Blașiiî.

Numire. D-l fișpan al comitatului 
Brașov Dr. George 8'ziKely a numit pe d-l 
Dr. Aurel Popescu pretor onorar cu sfera 
de activitate în cercul Săcelelor.

Tinerimea română din Clușiil In
vită la serata împreunată cu dans,’care va 
ave loc în 26 Boem vrie n. 1904 în sala 
Redutei orășenescl. începutul precis la 8 
ore sera. Programul se va distribui la 
cassă. Beneficiul net e destinat pentru 
scopuri filantropice și despre întrebuința
rea lui se va da socotelă publică. Cassar: 
Emil Pop, Tordai-iit nr. 11. Prețul de in
trare: locul 1 3 cor., locul II 2 cor. de 
persdnă.

Comitetul arangiator: Dr. Victor Po 
ruțiu președinte, Vasile Glăjar v.-președ., 
Traian Petrașcu v.-preș., Silviu Brahdieu 
secretar I. Victor V. Muntean secretar II, 
Emil Pop cassar, Eugen Curta controlor, 
loan Dordea, Cornel Albu, Basil Bașiota, 
Valentin Poruțiu, Eugen Groze, Voicu 
Nițescu, Vasile Lucaciu, luliu Russu, Că
rnii Piso, Sever Dan.

Sfințire de biserică. In diua de Sf. 
Dumitru se va sfinți bisferica gr. cat. din 
comuna Borodul-Mare de pe Valea Crișu- 
lui repede. Actul sfințirei îl va săvârși în
suși P. S. Sa episcopul Dr. Demetriu Radu 
din Oradea-mare.

Alegerile pentru congregația co
mitatului Arad se vor face Joi în 17 
Nov. st. n.

Scirî inerunte din România. Prin
țul Carol însoțit de instructorul său d-l 
de Moehrlen a visitat alaltăeri esposițiu- 
nea agrară.

— Pănă la reorganisarea definitivă 
a artileriei române, ministeriul român de 
răsboiti va crea de-ocamdată un nou regi
ment de artilerie fal 13-lea) care va apar
ține divisiunei din Dobrogea.

— Regele Carol a agrațiat pe sub
locotenentul U. lonașcu osîndit în anui 
1901 de consiliul de răsboiu la 5 ani tem
niță.

— Comunicațiunea între gara de 
nord și de vest a Bucurescilor — despre 
care ara amintit — se va face cu mo- 
tăre.

— Joi dimineță pe la orele 6 s’a 
simțit un cutremur de pămini 'în localită
țile Rucăr și Câmpulung.

Cununie. Dr. Ioau Marciac și A- 
lexandra Sterca Șuluțu căsătoriți. Albâ- 
lulia — Sibiiu. Noemvrie 1904.

Sinuciderea unui voluntar. Diarele 
din Cernăuți aduc scirea despre sinucide
rea voluntarului evreu Teitelbaum din 
regimentul 41, care s’a înjunghiat în ur
ma șicanelor, cărora a fost espus din
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Conul Iordaehe Iovu.
Mdrtea n’a schimbat nimic din tră

săturile feței Conului Iordaehe Iovu. în
tins în sicriu, între cele patru luminări, 
par’că dorme. CăruDt, subțire ca un băț, 
cu obrazul supt și cu ochii duși în fundul 
capului, așa era și în vieță. Adecă așa 
era în timpul din urmă, căci decă l’ați în
treba pe negustorul Meremet, cel ce-șî 
șterge ochii plini de lacrimi, colo la ca
pătul sicriului, său pe făclierul Chiriac din 
Sfânta Vineri, ori pe boerul Gavrilă Pară 
din Ghindești, care trebue să sosescă din- 
tr’o clipă într’alta, în gona cailor, spre a-și 
vede prietinul, atunci ați afla altele. Câteșî 
trei îți vor spune, că acum patru-deci și 
mai bine de ani altfel fusese Conul Ior- 
dache ; ați afla, că fusese atunci sdravăn 
cât un munte, cu obrazul aprins și pumnul 
de fier; der că într’o bună dimineță Conul 
Iordaehe cădii la pat și că zăcuse vre-o 
patru luni de <Jile; er când se sculă după 
boia acâsta, era mai răsărit c’o palmă, slab 
cum îl vedeți și amărît de tot.

Da așa fusese Conu Iordaehe Iovu, 

sunt acum patru-deci și mai bine de ani, 
și durunialui nu uitase, Domne feresce, 
timpurile când șuba căptușită numai cu 
cot}' de vulpe, de abia îl coprindea între 
faldurile ei.■ I ;» * *. i î

Evenimentele timpului erau strîns 
legate, pentru conul Iordaehe, de grăsimea 
seu slăbiciunea sa. — „He! hei pe atunci 
eram gras, zdravăn" îți spunea dumnealui 
vorbindu-ți despre Unire, seu — „Ei! nu 
mai eram în putere, ba slăbisem de tot 
când o trecut Rusu prin Moldova la 
Plevna".

Iu odaia cea mai din fundul casei, 
conul Iordaehe Iovu avea un dulap mare 
de nuc, unde îșî păstrase tdte hainele din 
epoca gloriosă a vieței dumisale. De două 
ori pe an, Primăvara și Tdmna scotea 
redingotele vergii, jiletcile spălăcite și le 
întindea pe frânghii în grădină să le bată 
sdrele și vântul. Din când în când mai 
încerca vre-o haină și se mira singur cât 
de puțin loc prinde în cutele largi ale 
straelor ce altă-dată îi veneau strînse pe 
trup Apoi le scutura, le lua una câte una, 
le punea prin buzunărl săculețe cu bobe 
de piper și tutun, spre a-le feri de molii, 
și le rânduia la loc în dulap pănă la o 
altă Primăvară seu Tdmnă.

Conu Iordaehe era cunoscut în tot 
târgul, pentru care era un fel de monu
ment istoric ce-și păstrase tdte urmele 
timpului său și nu și le-ar fi șters, ferescă 
sfântul. Cu el nu intrase multi în vorbă; 
să se pună dumnelui cu coconași pomă- 
duiți din diua de astădi ? Autji vorbă! 
Când făcea cunoscință cu cineva, ți-1 mă
sura din cap pănă în picidre și ’n clipa 
ceea de primblare a ochilor, băga de semă 
tdte. De nu-i plăcea, întorcea spatele și 
ți-1 lăsa cu gura căscată în mijlocul uliței, 
seu a casei unde era

Conu Iordaehe Iovu nu fusese nici
odată cu trenul, călătorea numai cu poș
talionul dumisale hodorogit de drumuri și 
spălăcit de ploi. Acum în urmă nu se mai 
duoea decât la moșie. Der conu Iordaehe 
și ’n privința acesta avea o meteahnă. De 
când se pietruise ulițele târgului cu bo
lovani ascuțiți, ce te hurducau în trăsură 
de-ți scuturau creerii, dumnelui nu um
blase măcar o singură dată în trăsură prin 
târg. Conu Iordaehe se gândea mereu la 
drumurile netede, bătute în pământul goi 
de atâția ani în urmă și vorba dumisale 
„ori pe pământ gol, ori pe ceva mai bun 
decât pământul", der pe bolovani nu pute 
merge și n’a mers.

Când trebuia se plece la țeră, îi pur- 
cedea des de dimineță poștalionul încărcat 
cu calabalâcul și-l aștepta la rohatoă (ba
rieră), erConu Iordaehe după ce-și lua 
cafeaua cu lapte, se ducea pe jos pănă 
acolo și de la rohatcă pleca înspre moșie. 
Așa era dumnâlui, și n’aveai ce-i face.

In tîrgul acesta se născuse conu Ior- 
dache, și aici copilărise, der cu t<5te 
aceste în timpurile din urmă dumnelui nu 
mai putea suferi târgul.

Nimic din ce sciuse odată nu rămă
sese la locul lui, der nimic. „Nem de 
„drege-strică* spunea dumnelui de tinere
tul ista, care nu se mai astîrapără într’un 
loc și răscolesce lumea.

De aceea conu Iordaehe nici nu 
prea eșia din casă. 11 vedeai- câte-odată 
răsărind așa pe uliță, uitându se țintă 
înainte, seu oprindu-se în dreptul vreunei 
case mari, nouă, cu două sâu trei rânduri, 
mahăldsă și înzorzonată cu fel de fel de 
eșituri și cucuriguri. Conu Iordaehe o mă
sura din vîrf până ’n temelie, de la un 
colț la celă-lalt, și amintindu-șî de casa 
gospodărescă, cu ziduri trainice și văruite, 
ce fusese dărîmată spre a-se ridica astă- 
laltă, dedea cu desgust din cap și vorbea 



Nr. 236.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

partea unui ofițer al regimentului din care 
făcea parte. Eșind voluntarii Luni la eser- 
cițiî și' ajungând la un șanț de o lărgime | 
de circa l’/9 trt. și ’/2 m. adâncime, vo- 
luntarii'primiră ordinul să sară peste a- 
cest șanț. jToți esecutară acest ordin unii 
mai bine, alții mai reu, numai Teitelbaum 
nu putu sări, fiind de constituție mai 
slabă. Vedând acesta ofițerul, a dat co
manda unui caporal, că să rămână înapoi 
cli Teitelbaum la acest șanț și să eserci- 
eze săritul peste șanț, pănă când îi va 
succede. Ordinul a fost esecutat și Tei- 
letbaurn încerca să sară de nenumărate- 
or'I, înse fără resultat. Id timpul încercă
rilor Și-a ațrăs mai multe răni. Sosiți la 
casarmă, Teitelbaum a fost dus în arest, 
er mai târijiu Citat la raport pentru nesu
punere și încăpăținare. In desperația sa 
Teitelbaum s’a sinucis cu un cuțit într’un 
moment, neobservat. In cestiuneâ acesta 
s’a făcut și o interpelație în dieta Buco
vinei.

Boia de rîmători ce a bântuit în 
Brașov încetând, închiderea barierelor ce 
fusese ordonată s’a contramandat.

Concertul musicei orășenesc!. Du
minecă în 6 Nov. st. n. la drele 8 săra 
are loc în otrlul Europa un concert dat 
de musica orășenâscă sub conducerea 
d-lui dirigent Max Krause. Programul con
certului compus diD piese de aid ' cbtnpo- 
sitorilor Strauss și Lanner, este următorul: 
11 Marșul Saracenilor de E. Strauss. 2) 
„Pesțer walzer(< de Lanner. 3) Ouvertura 
operetei Mathusalem de I. Strauss. 4) 
Vals neapolitan de Lanner. 5) Potpuri din 
opereta „Friihlingsluft" de 1. Strauss. 6) 
Valsul Dunării de I. Strauss. 7) Ouvertura 
operetei „Fledermaus" de I. Strauss. 8) 
„Die Werber", vals de Lanner. 9} Potpuri 
din opereta „Indigo" de I. Strauss și 10} 
„Regatta" galop, de Lanner. Intrarea 60 
bani.

Avis. Mâne, Duminecă de la drele 
1—9 sera este deschisă în cetate din ca
usa repausului dominical numai farmacia 
d-lui Frideric Stenner din strada Porții 
nr. 21.

Untura de pește a lui Zoltan este 
forte nutritore și digestibilă. Nu esistă alt 
preparat mai bun. Nu are miros, ci un 
gust plăcut. Sticla 2 corone la farmacistul 
B. Zoltan în Budapest și în farmacii.

Rămășag interesant. In urma recla
melor ce fac firmele cu losuri de loterie 
de clasă, s’a iscat în public o divergență, 
că la care colectură principală se vor face 
câștigurile cele mai mari la loteria de 
clasă de acuma. într’un club de aristocrați 
s’a făcut un ramășag de 100,000 între 
contele H. și Sportsman Șz. Părerile cele 
mai multe se unesc pentro firma Karl 
Kiss & Comp., și în urma acesta losurile 
au o trecere mare.

Delațiunile din Franța.
Franța este țara surpriselor. Când se 

întîmplă acolo vr’un scandal, apoi să scii 
că e soandal ou tote amănuntele unei sen- 
sațiunl.

singur: „Mare pricopselă ați mai făcut, 
11’aiu ce dice!"

Când boteza cui-va, seu cununa pe 
cine-va — și acesta se întâmpla forte des 
— atunci plimbarea conului lordache ține 
pănă dincolo de podul Pescăriei, în Ulița 
mare, la dughena negustorului Meremet, 
numit pe vremuri Negustorul Târgului.

De mult cunoscea conul lordache 
dughena asta pipernicită. Cum ajungea la 
ușă, se pleca puțin, căci ușa era jdsă, 
apoi pășea înăuntru strigând :

— Bine te-ain găsit negustoruie, ce 
ți-a mai venit nou, hai?

Moș Meremet sărea de pe scăunel, 
îi săruta mâna și începea a-i înșira ce 
primise cu trei-deci de ani în urmă de la 
Brașov. Conu Iordache se prefăcea, că se 
minunâză ba de albeța pânzeturilor, ba de 
trăinicia șaiacului, vădut de atâtea și atâ- 
tea-orî, ba de frumuseța chimirurilor seu 
a pungelor de piele cu găitane stacojii.

— Frumose, negustoruie, tare fru- 
mose lucruri! Da lății de Brașov ai?

Negustorul se repedea, dădea jos 
de-a tăvălucul valurile cu șaiac de Văra- 
tec și capacele lădilor verdi apăreau, în
condeiate cu fel de fel de mănunchiuri 
de flori galbene, albe și roșii.

C9I mai nou scandal este afacerea cu 
serviciul delațiunilor diu ministeriul de 
răsboiă.

De o săptămână încoce, d-1 Gaston 
Calmette, directorul marelui diar „Figaro" 
aduce di cu di nouă detailuii asupra de
nunțărilor trimise la ministerul de răsboiii 
contra unor ofițeri, cari de mult așteptau 
să fie înaintați și nu-șl puteau da seama, 
oare este causa, că stau pe loc. Cei mai 
mulțl au aflat, acuma din destăinurile lui 
„Figaro", că au fost denunțați: unul, că se 
ducă la biserică, altul, că ține de nevastă 
pe fiica unui „reacționar", al treilea, că fiică- 
sa a colectat bani pentru z'direa unei ca
pele și altele de felul acesta. Tot din „Fi
garo" aflau și numele delatorilor și chiar 
și copia fotografică a delațiunei.

Informațiile aoestea se clasificau la 
ministeriul de resboiii "punându-se tote în 
secția numită Charlago (delendi) cu nota 
o, ceea-ce însemna că la avansare trebue 
șters de pe tablou.

Erau însă și informații favorabile asu
pra ofițerilor lăudațl ca buni republicani 
și cu deosebire asupra acelora, cari n’au 
fost vecjuțl nici odată la biserică. Aceștia 
se clasificau cu note mari pănă la 20, și 
se puneau în secția Corinth. La avansări 
se aveau în vedere și cei lăudațl erau îna
intați, distinși și recompensați.

Etă ce sorie d-1 Calmette în numărul 
cel mai recent al «JiaruȚui „Figaro":

Credem, împreună mulțl amici ai aces
tui diar, că trebue redeșteptată eonsciința 
națională, trebue luminată armata asupra 
tuturor pericolelor ce o amenință și arătațl 
omenii, cari o tradâză și o pierd.

Acei omeni sunt din nenorocire ofi
țeri, cu ambițiuni bolnave, cu instincte lașe, 
eu inima josnică, cari se furișeză în ran
gurile bravilor camarazi spre a i denunța 
și lovi.

Să-i plângem, se-i numim și se con
tinuăm opera de asanare și de liberare 
stabilind fără alt comentar, decât probele, 
opera lor de felonie, de fărădelege și des- 
trucțiune.

Probele, pe cari de altmintrea depu
tatul Guyot de Villeneuve le-a cetit și la 
tribuna camerei sunt atât de autentice, în
cât Vadecard secretarul Marelui Orientfranc- 
masonic, a cerut chiar să fie urmăriți des
coperitorii — pentru furt.

După cum spune „Figaro" serviciul 
delațiunilor în ministerul de resboiii avea 
trei seoții, fie-care cu subdivisiunile sale. 
Marele măestru al întregului serviciu era 
căpitanul Mollin. Acesta întreținea dilnic 
corespondență ou Vadecard. Secția a doua 
era a denunțărilor anonime trimise la mi- 
nisteriu și pe cari le clasifica maiorul Ber
nard, nepotul ministrului Andre. A (Astea 
erau și mai infame, pentru-că pe basa unei 
denunțări anonime i-se sdrobea cariera ori
cărui ofițer. — A III secție era a dela
țiunilor trimise direct la minister de anu- 
miți ofițeri însărcinați cu acâstă deplora

— Trainice lădî, ia să mi-o scoți pe 
ceea de colo!

Apoi mai cumpăra câte-va bucăți de 
pânză, un val două de șaiac, le punea în 
ladă, o închidea și-i lăsa răspuns, că o să 
vie omul de la curte să o ridice, scotea 
sulul de tinichea învălit în piele de ma
rochin roșie, făcut pe măsura galbenilor, 
și număra tacticos negustorului, în palmă, 
suma cerută. Conul Iordache, când cum
păra singur, lua atâta ca se pdtă plăti 
în aur.

— Vremuri caliedse eu încă n’am 
apucat. Calicia îi la aceia cari n’au sciut 
să-șî păstreze gălbănașii.... și la aceia să 
răroâe, adăuga Conul Iordache, trântind 
cu palma în gol, ca și când ar fi vrut se 
gonescă mai departe pe netrebnioii, ce n’au 
sciut să-și păstreze avutul.

Alaltă-seră Conul Iordache, după-ce 
se întorsese de la negustorul Meremet, se 
primbla liniștit prin odaia dumisale de 
culcare; de-odată i-se tăiară genunchii și 
simți o mare slăbiciune în tot trupul. Se 
sprijini de jilțul mare de lângă masă și 
stătu așa câte-va clipe.

— „Nu cum-va?... Ar fi și timpul" 
vorbi singur conul Iordache, care aștepta

bilă meserie. Intre ofițerii delatori s’a „dis
tins" locot-.-colonelul Jacquot 'din artilerie, 
care a redactat cu mâna sa peste bOO de 
denunțări. Ajutorul lui era căpitanul Sa- 
voureau, amîndoi avansați înainte de vreme 
drept recompensă pentru serviciile lor.

La infanterie delațiunile le făcea ma
iorul Pasquier, er la la cavalerie un tînăr 
locotenent cu numele Bremond d’Ars, as- 
tădi atașat militar la Atena. Este intere
santă îndrăznela cu care acest ofițer subal
tern iscălea sentința prin care se sdrobea 
cariera ofițerilor mult superiori în rang. 
Așa vedem în „Figaro" o copie fotografică 
de pe lista a 5 coloneii propuși să fie îna
intați la rangul de general, pe care listă 
d-1 Bremond d’Ars a scris cuvintele d 
rayer (trebue șterșl) și ministrul de răs- 
boitt... i-a șters.

La disposția căpitanului Mollin erau 
3 soldați, cari de patru ani erau ocupați 
(jilnic cu cetirea, adunarea, clasificarea, nu
merotarea, copiarea denunțărilor al căror 
obiect erau superiorii lor. Frumosă idee îșl 
vor fi format acești soldați despre armată!

D-1 Gaston Calmette îșl încheiă arti
colul așa:

„De sigur nici într’o epocă justiția 
n’a fost absolută. Sub tote regimurile și 
în tote armatele recompensele s’au acordat 
după recomandații făcute eu bâjbâitul ce-1 
permite imperfecțiunea oraenescă.

In tote timpurile însă a dominat si
lința de a nu recompensa, decât meritul, 
pe care generalul Andrt îl desconsideră cu 
desăvirșire îniocuindu-1 cu delațiunile ma
sonice, anonime și militare.

Politica acesta detestabilă este oare 
trebue suprimată, pănă mai este timp, fiin- 
că f*a ucide armata și compromite repu
blica...

Raportul semestral
al viceșpanului comitatului Brașov.

Estragem din acest raport, care ni 
s’a trimis, următdrele amănunte, cari pri- 
veso mersul administrației comitatului Bra
șov în prima jumătate a anului curent ad
ministrativ.

Ordinea publică. 1. In ramurile sin
guratice ale ordinei publice nu s’a ivit nici 
trn moment mai însemnat. 2. Oasurl de pe
ricol pentru siguranța publică nu s’au ivit. 
3. Cu privire la emigrațiune nu s’au ară
tat semne mai nouă, cari se facă nece
sară dispoăițiunea autorității pentru înlă
turarea lor.

Salubritatea publică. Starea sanitară 
în prima jumătate a anului 1904 a fost 
satisfăcetore, de ore-ce bolele infecțiose 
ivite au luat caracter epidemic numai 
în cașuri rare, a) Scarlatina s’a ivit 
în 12 comune, cu caracter sporadic. 
&) Rugeola (vărsatul) s’a ivit în 7 co
mune, epidemic a fost numai în Brașov. 
c) Tifosul. Băla acesta s’a ivit în 11 co
mune, der în mod epidemic numai în co
muna Râșnov, unde epidemia s’a continuat 

I din anul trecut, der deja în luna Febru
arie a mai scădut. d) Friguri din lăuzie 

mdrtea ca pe un bun și îngăduitor 
prieten.

După-ce se mai întrema puțin, în
cepu a-se preumbla er prin odae, cu gân
durile pierdute cine scie unde... De-odată 
i-se făcu negru în fața ochilor, piciorele 
i-se tăiară din nou. Noroc, că era lângă 
scrin, se apucă repede cu mânile de dân
sul, totuși nu avu putere să se ție Sus, 
oădu în genunchi și ședu așa multă 
vreme.

— „Trebue să mă pun în pat", de 
abia șopti conu Iordache. Se tîrî cum putu 
lângă pat și se culcă așa ' îmbfă'cat,1 îșl 
aținti privirile spre iconasta'sul din fața 
palului, apoi închise ochii și adormi... pe 
veci. Acum întins în sicriu, par-că dorme. 
Mdrtea nu i-a schimbat nimic din trăsă
turile feței, dâr peste câte-va cestirl se 
va călca hotărîrea bietului codu Iordache, 
și-l va duce pe ulița pietruită cu bolovani, 
în dricul cu cei patru îngeri poleițl, spre 
locașul unde se liniștesc toți de opotrivă.

î: . ■ - vpt
Septemvrie 1904.

(Hăt-Frumos, din Bârlad.) Eiuilgar.

s’au observat în 7 comune, e) Difteria s’a 
ivit în 17 comune din teritoriul comitatu
lui, mai cu semă cu caracter sporadic. Băla 
hcesta a avut caracter epidemic numai în 
comuna Sânpetru cu decurs fărte blând. 
Vaccinarea în contra vărsatului s’a ese
cutat punctual în fie-care comună, nu s’a 
ivit nici un cas de vărsat mare. Produc- 
țiunea și punerea în vîif<jare a laptelui s’a 
regulat esăct prin ordinul emis'eătră finea 
semestrului.

Scăderea apei nurilor în urma sece
tei extraordinar de mări din tdtă țâra și 
prin urmare și a Bârsei și a râmdrilor ei ar
tificial construite cu mari spâse, numit rîul 
nou, a avut cbnSeCihță, că murdărirea apei 
lor a creat o s'tare atât de insuportabilă, 
încât comunele 'atinse de rîul amintit și 
de afluenții lui' și cu deosebire Râșnovul, 
Vulcanul, Codlea, Ghimbavul, Hălchiul și 
Feldiora cer de urgență prin reprezentan
tul lor jurisconsult Dr. Ernest K. Schnell, 
să se țină pertractarea necesară în scopul 
concesiunei definitive a dreptului de fo
losința apei pe seina fabricei de celulosă 
diri Zârnești. Vice-șpanul comitatului 
Făgăraș a fiixat pertractare la fața locu- 
ui pentru concesiunea definitivă a dreptu- 
ui de folosința apei pe sema fabricei din 
cestiune încă la 25 Iunie 1901, dâr la 
acea pertractare n’au fost chemate și co
munele interesate din comitatul Brașov.

(Va urma.)

Loiîdra, 5 Noemvrie. După o 
scire privată a lui „Daily News", 
cinci vase rusescl s’ar fi acufundat 
la Port-Arthur. O parte din Cartie
rul de sud-vest arde. Multe mine 
suterane rusescl au esplodat. Gu 
ocasiunea atacului de Marți, gene
ralul Stossel ar fi fost rănit la un 
picior. Tot atunci Japonesii au avut 
pierderi enorme. La frontul răsari- 
tăn posițiunile de apărare ale Ruși
lor au tost asaltate de JaponesI și 
cucerite. S’a pregătit atacul infante
riei. In Dalny sosesc dilnic 300 ră
niți japonesl. Numărul tnorților în
trece pe cel al răniților.

Londra, 5 Noemvrie. „Daily Te
legraph" anunță din Cifu, că tote 
atacurile Japonesilor contra Port- 
Arthurului au fost respinse. Japone
sii n’au putut se cucerăscă dăcât 
șanțurile din fața redutelor, redu
tele inse nu. Pierderile lor sunt mai 
mari, decât în atacurile' de pănă 
acum.

Berlin, 5 Noemvrie. La bursa 
de aici s’a răspândit svonul, că Port- 
Arthurul ar fi cădut. Curend înse 
scirea s’a desmințit.

Petersburg, 5 Noemvrie. Din 
cercurile statului major al armatei 
a transpirat svonul, că Kuropatkin e 
decis a nu se mișca din Mukden. 
Operațiunile vor fi amânate de-o 
camdată pănă când va sosi a doua 
armată pe câmpul de resboiu, și ar 
tileria grea. Comandantul armatei a 
dbua e Gripptriberg, comandantul ar
matei întâiâ Kaulbars, se va forma 
apoi a treia ârmată sub conducerea 
lui Mayendorff. Comandantul suprem 
al tuturor armatelor rămâne Kuro 
patkin, er generalul Saliarow șef al 
statului major.

Insbruck, 5 Novembrie. Italienii 
au avut un' banchet la „Crucea albă“, 
unde ar fi ridicat toaște pentru în
ființarea universității italiene. La 
eșire au fost strîmtorați de mulțimea 
germâhă. Numărul răniților e mare. 
Intre cei marți se află Dr. Hortnagel 
lovit de glonț și pictorul Pezzi împuns 
cu baioneta. Trupele au restabilit li
niștea. Demonstrațiile și încăerările 
au durat și a doua fii totă cjina- Po
liția a arestat 135 Italieni.

Paris, 5 Noemvrie. In cameră 
desbatere agitată asupra denunțări- 
lor de la ministeriul de răsboiu. Ma
joritatea a votat guvernului încredere. 
Deputatul naționalist Syveton s’a re
pezit la ministrul de rSsboiu Andre și 
i-a tras o palmă. Mare învălmășelă. 
ședința a fost suspendată.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Trăiau H. Pop.
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’■Affinuue mare a secolului present 
A« esteinvenția
Ciasornîcului de buzunar

Anker syst. ROSKOPF Patent, 
merge regulat după minută, 

cu lumină clară-.................. fi. 2 20
cu capac gravat frumos . „ 2 65 

„ „ negru „ . . „ 3. _
Lanjuri de nickel, aurite cu compas n. —4o 
In cas de neconveniență, banii se -returnăză.

La dorință trimit prețuri curente gratis și 
franco de Ciasornice de aur, argint China, Mu- 
sicalii, părți constitutive aie ciasornicel r, unelte 
și 1009 ilustrații. 1—10

F. PAMM, Krakau. Oster. 
Zâelonagasse 3. Fondată în 1852.
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