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Partidul și desertorîi iui.
ii.

Doue periâde putem distinge în 
viâța partidului nostru național, în
cepând de la data, în care sub egida 
lui s’a proclamat solidaritatea tutu- 
Românilor ardeleni, bănățeni și un
gureni, pănă în fliua de ac|i: periodul 
dela 1881 —1894, anul în care pen
tru prima oră funcționarea partidu
lui a fost împiedecată prin ordonanțe 
ministeriale, și periodul dela 1894 
pănă în momentele de față, când 
intențiunile ce au dat nascere acelor 
ordonanțe ilegale și anticonstituționale 
sunt în ajun de a secera, pentru prima 
oră după cțece ani, un succes.

Adecă la ce au țintit faimosele 
ordonanțe ale lui Hieronymi dela 
1894 și 1895.? Vrut’au ore se facă 
posibilă libera manifestare a voinței 
poporului român între marginile le
gilor și a constituțiunei, ori din con
tră au țintit a împiedeca acestă li
beră manifestare și a pregăti astfel 
cu încetul totala sugrumare a miș
cării naționale în sînul lui?

La prima ochire s’ar părea că 
aceste întrebări sunt cu totul de 
prisos, fie-care din noi fiind în clar 
despre scopul final, ce l’a urmărit 
mesura aceea reacționară și despo
tică a guvernului Dâr nu este așa. 
Pentru a înțelege adevărata situați- 
une creată poporului nostru prin 
ordonanțele amintite nu e de ajuns 
atâta. Trebue se avem în vedere și 
se seim distinge mai multe momente 
de-odată, căci în mijlocul confusiu- 
nei de idei și a învălmășelei, ce dom- 
nesce pe alocurea între noi Româ
nii, numai așa vom fi în stare a afla 
cheia unei bune și sigure orientări.

Ce incident a dat nascere or
donanțelor ministeriale din cestiune? 
Seim bine, că ele au fost lansate 
imediat după procesul politic în afa
cerea Memorandului, în care proces 
au fost condamnați cea mai mare 
parte din membrii comitetului par
tidului nostru național. Delictele po
litice, pentru cari au fost judecați 
aceștia, guvernul a aflat cu cale a 
le încărca în spinarea întregului par
tid. Ba era mai mult ca învederat, 
că procesul Memorandului s’a in
tentat anume cu scopul de a găsi 
un pretext pentru împiedecarea cu 
forța a funcționării partidului na
țional român.

Cei-ce pe atunci n’au prevCcjut 
acâsta din urmă, ci conduși de un 
orb optimism, au persistat în ideile 
lor greșite, deși fuseseră avertisați, 
au trebuit mai târejiu se se con
vingă — încât au fost capabili de 
acesta — că au lăsat se trecă un 
moment critic, când trebuia neapă
rat să îndrume partidul de a se 
pune în stare de apărare.

Se nu ne abatem însă dela te
mă, și să ne întrebăm mai departe : 
Decă guvernul unguresc — sciindu- 
se asigurat prin durerâsa complici
tate a oposițiunei maghiare — a 
mers pănă a călca în modul cel mai 
arbitrar și violent prin ordonanțele 
sale nu numai libertatea constitu
țională, ci pănă și temeliile libertății

individuale față cu partidul național 
român, mamfesta-t’a el numai displă- 
cerea, mânia și ura sa față cu aGesla 
organisațiune de partid, ori că ni-a 
dat să cuuoscem, nouă tuturor Ro
mânilor, care va să 9’ acelora,
cari s’au ținut reservațî său au stat 
cu totul departe de organisațiunea 
partidului național român, că în ge
nere nu mai vrea se tolereze un 
partid cu scopuri declarate naționa
liste române, fie ori și cum orga- 
nisat și aibă un program ori cât de 
moderat și redus?

Credem că și răspunsul la acestă 
întrebare nu-1 va greși nimeni din
tre Români, mai ales după cele pe
trecute sub cabinetul Banffy și în 
timpul mai nou.

Decă este așa, atunci la ce con- 
clusiune trebue să ajungem?

Partidul nostru național este 
împiedecat în mișcarea și activitatea 
sa prin mijloce ilegale și despo
tice, c’un cuvânt prin forța publică, 
ce constitue un atentat asupra li
bertății, ne mai pomenit în analele 
statelor constituționale din lumea 
întregă, pentru-că acest partid a fost 
și este pănă în momentul de față 
singura asociare națională românescă 
cu-o direcțiune și c’un program co
mun și pentru-că, mai vârtos, scopul 
ei este revendicarea individualității na
ționale a poporului român, pe care noi 
o numim, în limbagiul usitat încă din 
vremile dinainte de 1848, egală în
dreptățire națională.

De aceea situațiunea reală se 
presentă așa: Puțin le pasă adver
sarilor noștri decă cine-va dintre 
noi este „memorandist“, „pasivist44 
ori „activist“ ori „daco-romanist“, 
puțin le pasă decă cutare puncte 
din programul nostru cer mai mult 
ori mai puțin; lor le este de ajuns 
se conțină și numai un grăunte de 
naționalism românesc, pentru-ca să 
le condamne și anatemiseze, le este 
destul, pentru-că nu vor să scie de
cât de cetățeni maghiari, de-o na
țiune maghiară, de-o limbă și de-o 
cultură maghiară în acest stat.

„Seim și noi tâte câte le spu- 
neți“, vor c|ice optimiștii dela noul 
curent. Ei bine, decă este așa să ne 
spună d-lor, cari acum iau în deșert 
partidul și programul nostru națio
nal, cari sunt revendicările lor na
ționale române și care este funda
mentul pe care și-le razimă? Să ni- 
le spună pentru ca apoi să le spunem 
și noi ia rândul nostru, „care și-a 
ales partea cea ușoră de viâță.44

Brașov, 29 Octomvrie v.

Întâlnirea Țarului cu împăratul 
Germaniei. Diarul ^Berliner TageblatP 
află din Petersburg, din sorginte acredi
tată, că peste câteva dile va avea loc o 
întâlnire între Țarul Nicolae al Rusiei și 
împăratul Wilhelm al Germaniei la Skier- 
nevice. Cercurile guvernamentale rusesc! 
atribue o mare importanță acestei Întâl
niri. înainte de a pleca în actuala sa că
lătorie de inspecție a trupelor, Țarul a 
<jis cătră ministrul curții și cătră directo
rul ministeriului curții: „Doresc ca primi
rea MajestățiI Sale împăratului (Wilhelm) 

să aibă un caracter de estremă cordiali
tate44.

Se asigură, că se fac deja pregătiri 
pentru întâlnirea celor doi'suverani amici. 
■Se va face o revistă militară și o mare 
vînătore.

O întrunire romano-slavă. Dia- 
rul din Praga „Narodni Listy" publică o 
telegramă a presidentului uniunei romano- 
slave din Moscva, Spiridowicz, în care se 
aduce la cunoscință, că în 21 1. c. n. se 
va ține în edificiul universității din Paris 
sub presidiul lui Paul Dechanels o mare 
întrunire, care se va ocupa, cu mișcarea 
romano-slavă. Telegrama apelâză Ia toți 
patrioțiî slavi, ca să iee cât de mulți 
parte la acestă întrunire.

O telegramă în același sens publică 
și diarele din România, în care sunt ru
gați Românii patrioțl se participe la aedstă 
întrunire.

Trecerea Rușilor prin Darda- 
nele. Din Constantinopol se telegrafeză, 
că acolo se asigură, că flota rusă din 
Marea-Negră va trece septemâna viitore 
prin Dardanele pentru a se uni cu esca
dra Balticei. Rușii pregătesc în insula 
Creta mari deposite de cărbuni. „Daily 
Mail44 din Londra află, că Anglia se va 
opune în mod hotărît trecerei flotei ru
sesc! prin Dardanele. Anglia își concen- 
treză la Dardanele o mare flotă. Se dice, 
că întâlnirea Țarului cu împăratul Wil
helm ar ave de scop să împiedece con
flictul cu Anglia, ce ar isbucni din inci
dentul trecerei flotei rusesci prin Darda
nele.

Alegerea presidentului Statelor 
unite. Marți s’au făcut în tote cercurile 
electorale din Statele-unite alegeri pentru 
delegații, cari au să-și dea voturile lor la 
timpul său fpeste vre-o 3 săptămâni) pen
tru noul president al Statelor-Unite. De 
astă-dată alegerile au fost fdrte agitate 
ca nici când, participând ia alegeri peste 
14.000,000 de alegători. Alegerile au fost 
favorabile presidentului de pănă acum Roo
sevelt, reușind se fie aleși cu mare majoritate 
tot delegați, cari își vor da voturile pentru 
densul. Contracandidatul Parker a rămas 
în minoritate. Resultatul acestor alegeri 
asigură deja de pe acuma presidenția 
d-lui Roosevelt. îndată după publicarea re- 
sultatului alegerilor, presidentul Roosevelt 
a adresat alegătorilor mulțămitele sale 
pentru încrederea pusă în el, declarând 
tot-odată, că la proximele alegeri nu-și va 
mai pune candidatura sub nici o condi- 
țiune.

Contracandidatul Parker i - a adre
sat din acest incident următorea telegra
mă: „Poporul a aprobat prin votul său în 
mod hotărît administrația D-Vostă. Te fe
licit “.

Din dieta ungară.
Ședințele de Miercuri <9 Noemvrie) și Joi 

(10 Noemvrie).

In dieta ungară se desfășură actual
mente o luptă mare în jurul propunerei 
de revisuire a regulamentului camerei.

Ședința de Miercuri a fost ocupată 
întregă de discursurile contelui Apponyi 
și ministrului președinte Tisza.

Contele Albert Apponyi, luând cu
vântul în cestiunea revisuirei, a ținut un 
strașnic discurs, în care s’a ridicat cu totă 

oratoria sa contra planurilor contelui Tisza. 
Din argumentele lui mai principale rele
văm următorele:

Admite și el, că trebue să se garan
teze în viitor valorarea voinței majorității; 
mai înainte însă trebue îngrijit, ca majo
ritatea acesta să fie espresiunea voinței 
naționale. Esemplul cu Anglia, la care s’a 
referit Tisza, nu se pote aplica la Ma
ghiari. Anglia e un regat național, care 
nu e legat de un alt stat, ca Ungaria de 
Austria. Domnitorul Ungariei, pe lângă cea 
mai mare bună voință a lui, este espus in
fluențelor străine. Restrîngerea draconică a 
regulamentului camerei englese s’a făcut 
numai atunci, când s’a ajuns maximul mă- 
surei în garantarea manifestărei voinței 
naționale.

Manifestarea voinței naționale este 
cu totul redusă în Ungaria și eohilibrul 
constituțional dintre rege și „națiune14 este 
conturbat grav în paguba „națiunei14, cu tdte 
că acest echilibru ar trebui să fie susți
nut tocmai în interesul tronului, căci alt
fel se subminâză respectul și iubirea că
tră tron.

Pentru a-se restabili echilibrul con
turbat, e necesară reforma parlamentară 
prin lărgirea dreptului de alegere. Reforma 
acâsta trebue să se facă, fără a-se nutri 
temerea, că prin ea s’ar primejdui supre
mația rassei maghiare. Caracterul maghiar 
al țării este asigurat și nu pdte fi sdrun- 
cinat prin nici un fel de mechanică. Un
garia organisată pe basă democratică, e 
scutită față de pericolele politicei de gra
vitate în afară.

Numai făcându-se reforma electorală 
oratorul pote se aprobe lărgirea drepturi
lor majorității, — așa cum vre Tisza, prin 
planul să de revisuire.

Regulamentul camerei este un drept 
suveran al representanței poporului; pa
terei regesci nu-i este permis a se ames
teca aici, er contele Tisza face cel mai rău 
serviciu cordnei prin acest amestec.

Ministrul președinte amenință cu forța 
Nu sciu ce înțelege el sub cuvintele de 
măsuri de forță. Der ddcă ar vre să re- 
împrospeteze propunerea sa din anul tre
cut și dâcă îi trece prin minte a provoca 
o hotărîre nepermisă de regulamentul ca
merei, atunci se nu uite, că urmarea unei 
astfel de procederi ar fi, că hotărîrile aduse 
cu ajutorul unui regulament făcut pe cale 
ilegală, ar fi nule și nevalabile.

Jurământul, ce l’a făcut regele pe 
constituțiune, nu va permite un astfel de 
atentat parlamentar.

Cuvintele aceste ale contelui Apponyi 
au fost urmate de o soenă fdrte agitată. 
Cei din stânga au început să protesteze 
fdrte sgomotos în contra unui astfel de 
atentat. ’

Răkovszky. Așa e! Unde e jurămân
tul regesc?

Pap Zoltan: Persona regelui prea 
iese în relief.

Ugron G: Viitorul dinastiei!? Voiu 
deveni îndată republican!

Polonyi G: E sigur, că decă s’ar în- 
tîmpla acesta, are se se formeze un partid 
antidinastic.

Pap Z: Atunci pâte să vină glonțul 
și furcile, noi vom sta față.

Olay: Mi-ar plăce să văd un presi
dent, care ar cuteza să facă așa ceva. 
I-ași smulge urechile.

Apponyi: regretă, că cnvintele lui 
au dat prilegid la astfel de scene. Ei n’a 
vrut să flică altceva, de cât că cordna 
n’ar sancționa legile votate pe cale ile
gală.

Apoi a încheiat (ficând, că nu revi- 
suirea regulamentului e lucru de urgență, 
ci garantarea curățeniei vieții constituțio
nale maghiare. Tocmai pentru acesta nu 
va ajuta pe Tisza în întreprinderile lui, ci 
i-se va opune din tdte puterile.

Ministrul președinte Tis&a luând cu
vântul ca se răspundă contelui Apponyi 
a declarat înainte de tdte, că corona stă 
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cu desevîrșire departe de acțiunea revisui- 
rei. El inse în calitate de conducător al 
majorității ar săvârși o întrelăsare gravă, 
decă într’o cestiune atât de însemnată ca 
reformă Regulamentului, n’ar fi luat asu- 
pr£-ș\ respunderea pentru acțiune.

Pentru-ca lumea să fie în clar asupra 
acțiunei sale; Tisza declară, că nu vrea 
să restrîngă libertatea cuvântului. Și con- 
tele Apponyi recundsce necesitatea aces
tei reforme? Nu odată s’a întâmplat, că 
tocmai pe’ când cotitele1 Apponyi presidia 
ședințele camerei, el a trebuit să apeleze 
la oțțdsîție, să nu calce în picidre regula
mentul camerei. Părerile contelui Apponyi 
însă forte adese-orî se schimbă și-i place 
a învăli în devize plăcute ceea-ce e necesar. 
Apponyi deschide aoum largi porțile pen
tru toți aceia, cari vor să retireze. Rolul 
lui Apponyi e un bombâsticism',’cu bare țera 
s’a obioinuit deja. Ceea-ce vrea el și opo- 
srția, e votul universal. Pentru-ca să ur
meze acesta', e1 de lipsă, ca poporul să aibă 
convingeri patriotice și seriositate. Decă 
nu vrem se aruncăm țera in prăpastie, 
alunei nu este permis s& sporim numărul 
alegetorilor așa de tare, cum doresce opo- 
siția. Se căutăm mai întâia a pune basele 
politicei naționale maghiare. Nu vrem să 
mergem așa departe, în cât săprimejduim 
viitorul națiunei. (Strigări din stânga: hop 
hopp! Abzug Tisza!)

Ședința de Joi (10 Nov)
înainte de a se întră în ordinea de 

<ji, oposiția însceheză o înfocată discuție 
asupra regulamentului. S’a trecut apoi la 
d’esbaterea’propunerei Tisza

Au luat cuvântul loan Samassa (par
tidul național) și 1. Hoch (bânfiist). Acesta 
din urmă a atacat violent pe Tisza.

Când contele Tisza s’a ridicat să-i 
răspundă, un sgomot infernal s’a produs 
pe băncile oposiției. Polonyi a cerut cu
vânt la regulament. Sgomotul ține într’una 
și luâ proporții forte mari când presi- 
dentul n’a dat cuvânt lui Polonyi.

Ministrul președintd Tisza își conti
nuă discursul, cuvintele- lui însă fură îne
cate de sgomotul infernal.

Oposiția ceru ședință secretă. Presi
dents declară, că nu admite cererea. A 
pretips, ca mai întâii! se fie ascultat Tisza.

Sgomotul isbucni atunci1 "din nou. 
Tisza pierdându-și cumpătul strigă1: Voiu 
apăra regulamentul camerei și nu-1 vom 
lăsa să fie batjocurit. (Aplause sgomotdse 
și strigări de „eljeu44 în drăpta.)

Se făcu de-odată liniște. Tisza pro
fită de moment și cu voce: stentorică 
strigă cătră oposiție:

— Me duc la regele!
Sgomotul și scandalul începe din nou 
Ș’a ținut apoi ședința secretă, în 

care Polonyi a spus, că a’cerut ciivântul 
la regulament pentru-eă trecuse deja ora 
2 și voia să împiedece Cu forța pe Tisza 
de a mai:,vorbi peste timpul reglementar.

S’a deschis apoi erăși ședința publică, 
care dură păfiă la orele 4 d. a.

Uh glas unguresc pentru 
independența Transilvaniei.

Societatea „Orszăgos magyar Szovet- 
segt' âl cărei- președinte este cunoscutul 
conte șovinist loan Eszterhâzy, a început 

la 5 Noemvrie o serie de conferențe asu
pra Transilvaniei. Cel dintâiti, care a luat 
cuvântul, a fost statisticianul Balogh Pal, 
care a atătat, că Românii se înmulțesc în 
Ardeal și numărul Ungurilor scade.

După Balogh a vorbit Săndor Jozsef, 
secretarul„Kulturegylet-uu.lui ardelean care 
a arătat, că Ardealul a pierdut prin uniu
nea ou Ungaria. Sub „Ardeal44, firesce, 
sunt a se înțelege aici Ungurii din Ar
deal, cari la 48, când umblau cu rUnio 
vagy halălu, terorisând pe Români și pe 
Sași, au credut, că au asigurat maghiari- 
sarea Ardealului îndată-ce îl vojr fi unit 
cu Ungaria.

Din incidentul acesta Gyârfas Elemer 
scrie în „E-k“ din Clușiă un articol, în 
oare susține cu date istorice, că o țâră 
numai atunci se pite desvolta, când ră
mâne în cadrul tradițiilor sale istorice. 
Gyârfas citeză cnyintele lui Gserei Mihâly, 
care a <jis, asupra Transilvaniei tdte 
relele din Ungaria au venit.

Deși numiții domni au în vedere în 
prima linie elementul maghiar dip Ardeal, 
totuși este surprindător, că tocmai, din 
partea celor de Ia. „KulturegyleP se ridică 
acum asemenea glasuri.

Regele George al Greciei în Vi- 
ena. După o călătorie mai lungă'in Europa, 
regeleGrecieis’a oprit la întdreere timp de o’ 
săptămânăîn Viena, unde aavut oonvorbiri 
politice cu împăratul și cu contele Golu- 
howski, precum și cu diferiți diplomațl. 
Două- cestiuni mari sunt, cari preocupă 
actualmente Grecia: dorința de a aneXa 
Creta și planul de a stabili O'juncțiuiie 
de cale ferată între Pizen—Viena, via Sa
lonic. In ambele cestiuni este vorba de a 
ține eont de ■ susceptibilitățile Sublimei 
Porți,! care în timpul- din urmă nu prea 
este favorabilă Grecilor. Nu se scie dăcă 
regele Elenilor a putut să obțină pe la 
curțile străine mai mult de cât nisoe pro
misiuni vagi.]

In dieta Galiției deputatul Stoia
lovski, preot gr/ cat. rutăn, a ținut un dis-< 
curs violent îndreptat contra partidelor 
polone atât conservativ, cât și ‘democratic,- 
pe motiv că s’au făcut slugi pleoate’ jido
vilor. Tdte partidele polone laboreză de 
duhul liberalismului, care demoralisâză 
țera și o dă- pradă- jidovilot. N’avem nici 
un motiv de a ne entusiasma pentru con
stituționalismul austriac. ( Vayhinger : Fi- 
resce, d-tale îți mai. place cnutul rusesc!) 
Părintele Stoialovski: Adecă cei găsiți 
D--vdstră mai bun în Austria, pote absolu
tismul biurocrației) Seti pote biurocrația 
rusescă este mai rea de cât cea austriacă? 
(Contele Dzieduczycki: Asta-i impertinență! 
Nu cumva să glorificăm barbariile făptuite 
împotriva catolicilor din Kroze? Să ridi
căm monument.; călăilor ?/ Stoialovski a 
continuat vorbirea timp de o oră și ju
mătate, 'ăn.Polonil au părăsit sala.

Evenimentele din Innsbrnck.
In cercurile universitare din Inns

bruck domnesce părerea, că facultatea ita
liană va fi transpusă la Trient, pentru a 
evita în viitor tulburări și demonstrațiunl 
de felul celor întîmplate săptămâna tre
cută. Cercetările contra autorilor tulbură
rilor continuă. Până erî au mai fost ares
tați 16 Germani, acusați că ar fi implicați 
în scandalurile întâmplate.

Întrunirile și manifestațiunile italiene 
contra Germanilor continuă. Municipiul 
din Cervignono a adresat ministrului Koer- 
ber o telegramă, în care se cere transpune
rea facultății italiane la Trient. Asociațiu- 
nea Trientinilor, Istrienilor și a Dalmati- 
nilor din Roma a decis convocarea unui 
mare meeting de protestare, con. a Ger
manilor. Studenții din Florența și L.vorno 
de asemenea au protestat contra atitudi- 
pei Germanilor din Innsbruck

Studenții germani din Viena au luat 
următdrea resoluțiune : Senatul academic 
să relege pe toți studenții italieni, cari 
au luat parte la tumulturile din Innsbruck 
și să denege înscrierea acelor studenți ita
lieni, cari au fost eliminați de la alte uni
versități.

O. parte din studenții sârbi și cr.oați 
de la universitatea d>e Agram au adresat 
societății „CircolOj Academico Italiano14 
din Innsbruck urmățorea telegramă: „Ti
nerimea academică progresistă croată și 
sârbă condamnă în modul cel mai hotărît 
urmările triste ale agitațiunilor șoviniste- 
pangermane din Innsbruck și își esprimă 
simpatiile lor colegilor italieni persecutați 
ca, unor luptători pentru egala îndreptă
țire națională și academică în Austria14.

Resboiul ruso-japones.
Soirile ce sosesc despre situațiunea 

la Port-Arthur sunt fdrte contradicetdre. 
Pe când unele telegrame vestesc- mereu 
dqșpre pretinse, succese mari alo Japone- 
silor și( chiar despre căderea de forturi 
interne, pe atunci soirile din isvor ruseso 
afirmă, că Japonesii stau încă în afară de 
linia proprie de fortifica,țiuni.

„Daily MaiP ■ anunță din Oifu, că 
Japonesii au înoetat cu asediarea Port- 
Arthurului. Japonesilor numai în parte lî-a 
succes încercarea, ca să susțină în forturi 
tunurile cucerite de la Ruși, dedrece Rușii 
i-au luat între două focuri și li-au zădăr
nicit operațiunile. ‘

Diarul berlines „ TageblatP anunță 
următdrele din Petersburg: După informa- 
țiunile positive, nici unul din cele 26 for
turi de la Port-Arthur n'a cădut în ma
nile Japonesilor. Fortul Kuropatkin, pe 
care l’au ocupat Japonesii, s’a făcut în 
-timpul din urmă și e situat la distanță 
de mai mulți chilometri în afară de linia 
de fortificațiunî. In urma atacului siste

matic, ce l’au îndreptat Japonesii contra 
frontului liniei de apărare de nord, deja 
în August s’a așteptat căderea acestui 
fort. înaintarea Japonesilor contra fron
tului de nord nu e decât cestiune de 
timp; e însă o mare întrebare, decă prin 
cucerirea acestui front va căde și ce
tatea. In actualul stadiu al luptei, Stâssel 
e firm decis a desfășura resistență pănă 
la fine, mai ales că el scie că flota din 
Baltica e pe drum. Port-Arthurul e pro- 
vădut din belșug cu tdte cele necesare 
pănă la finea lui Ianuarie.

Pe câmpul de răsboiu din Manciuria 
nu s’au întâmplat în (jilele din urmă eve
nimente mai însemnate. Mici ciocniri de 
avantposturî — atâta tot.

După o depeșă din Petersburg, co
mandantul primei armate rusescî gene
ralul Linevici a sosit alaltăerl la Mukden, 
unde a fost primit cu mare însuflețire.

In Tienling generalul a felicitat căl
duros. pe subcolouelul Spiridonov, care a 
condus la Port-Arthur ultiroui tren cu 
munițiuni. Linevici t-a <Jis:

— D-Vdstră ațî făcut posibil eroilor 
noștri, ca să resiste atâta vreme. Sunt 
convins, că Japonesii nu vor pută cuceri 
cetatea.

— Nu, nici-odată! răspunse Spi
ridonov.

Linevici a luat alaltăerî comanda 
asupra trupelor sale.SOIRILE DILE1.t ■ y

— 29 Octomvrie v.

Jubileul societății Macedo-Romflne. 
Duminecă în 31 Octomvrie st. v. societa
tea macedo-română înființată acum un 
sfert de secol în România, îșî va serba a 
2&-a aniversare a înființării ei. Ne aso- 
ciăm și noi cu tătă dragostea la jubileul 
acestei societăți culturale, care șî-a pus 
drept țîntă apărarea intereselor de viâță 
ale fraților mâcedo-românî, dorindu-i încă 
mulți ani de rodnică activitate.

Mortea generalului Algiu. In nop- 
tea de 9'spre 10 NoemVrie a repausat în 
locuința sa, str. Brezoianu din Bucurescl 
generalul Ioan Algid în etate de 70. ani. 
Repausatul a întraț în etatea de 22 ani 
ca sub-locotenent în armata română. In 
răsboiul de la 1877/78 a hiat parte ca co
lonel și s’a distins. La 1891 a’ fost avan
sat la rangul de general, ăr la 189Î3 a tre
cut la. pensie. Repaiisatnl general s’a ocu
pat și cu politica, făcând parte din parti
dul conservator și sub ministerul Canta- 
cuzino a ocupat postul de prefect dă po
liție în' capitala României.

Procesul cărților de cântece — de 
I. Dariu, s’a judecat la 4 Noemvrie ri. la 
tribunalul din Tergu-Mureștilui. Aousați 
au’ fost d-iiii I. Dariu, ca autor și H. 
Zeidncr, pa editor. Amândoi au fo8t apă
rați de d 1 advocat Dc. Enea Draia din 
T.-Mureșului. Cu tdte argumentele aduse 
de apărător, totuși tribunalul a dat loc 
acusei procurorului și prin sentința publi
cată, a ordonat confiscarea cărților de

FOIELTONUL ,JGAZ. TRANS.“

Tunelul.
Idilă în tren.

Cine n’a ședut pe' băncile gimnasiu- 
lui, acela riif scie de ce sensații este stă
pânit abiturientul în momentul când cu 
patalamaua de „maturitate44 în buzunar 
întorce spatele școlei seounda,re pentru 
tot-deuna. Intrăga gamă a concepției de 
viâță filantropică: sbârnăe în sufletul vesel 
al tînerului și culmea ferioirei lui'se' mani
festă în dorința și necesitatea de a îmbrățișa 
„tdta lumea44. Spre norocirea rnasselor 
celor mari ale dmenilor burghezi cu as- 
pirățiunî de tdte cjilele, 1 dorința adăsta 
rămâne, abstrăgând de la fdrte puține es- 
cepțiuni, neese'cutată.

In fața unei astfel de escepțiuni se 
afla astădl tînărul Mulus.

După o nopte de „chef cu lăutari44 
petrecută împreună cu ceilalți abituripnțl 
colegi, pleca cu> trenul spre a se bucura 
de timpul <vâcanței pe moșia părintâsoă'.

Vis-â-vis de dânsul ședea în compar
timent o tîneră domnișdră, care n’avea 
mai mult dd1 șeptesprejecd ani, și pe cât 
putea zări prin voalul gros, ce-i acoperea 
fața, de o frumuseță estraordinară.

Iniriia romantică a abiturientului se 
aprinse la moment. Dorința de a îmbră
țișa „întrega omenire44 se reduse la re- 
presentanta drăgălașă a acesteia. Se-i fure 

lo sărutare, asta era, după părerea tînă- 
rului, nu numai dreptul, der chiar da
toria lui.

Totă ființa lui se cutremură de sen
zația jindului de aventuri .și ochii i-se pi
roniseră la gurița feței, care, era caj o ci- 
râșă coptă —dăr, firesce, ori ce lucru 
dindurae trebue. să-și aibă, jînoeputul.'Tî- 
nărul simția că ar,-. ayâ ■ curagiul să bi- 
ruăscă în felul lui Simson chiar și pe. un 
leu, — der metoda acăsta nu se putea 
aplica asupra unei dame. Sărman,ul nu 
găsia de loc firul pe care să-l appcș spre 
a începe, o conversație, cu scop de a in
troduce în chip, potrivit atacul de mai 
târfliu, pentru-ca fata să nu credă pdte că 
are intențiuni fratiduldse față cu punga și 
nu față cu gurița ei.

Nu găsia nimica, nici baremi o frasă 
despre timp... De ar începe măcar ea,

In zadar ofta adânc ‘și semnificativ, 
în zadar scria fel de fel de note în car
netul său, înzadar se apleca din când în 
când cu repezioiune speridsă, uițându-se 
pe sub. bănci și prin colțuri, ca și cum ar 
fi auțlit acolo un’ sgomot suspect, nimic, 
nimi.c nu putea să atragă atențiunea ei. In 
desperarea sa îi veni într’un moment ideea 
se-i câră chibrituri, din nenorocire însă 
n’avea la sine țigări. Și nu va trece mult 
timp și vor ajunge la un tunel, unde ne
greșit va trebui să-și esecute atentatul. 
Se uita furios înaintea sa, blăstămându-șl 
sârta și stângăcia.

D,ăr etă că de-odată se întâmplă un 
luqru neașteptat: O ,.voce dulce se aucji 
de sub voal: „N’ai fi așa de amabil să. 
lași, puțin ferâștra( în jos?44

Ca electrisat sări abiturientul de la 
locul seu:

„O, cu plăcere! cu plăcere, stimată 
domnișloră, decă doriți' pănă la centrul pă
mântului.44

„Ah, nu! Așa jos... Nu! Mulțumesc!

„O, mă rog! pentru puțin!44
Acesta'e felul cel mai neghiob dea 

încheia o conversație, căci prin asemenea 
cuvinte se taie dintr’odată firul. Ce era 
însă de făcut? Firul s’a rupt și furătorul 
de sărutări cu inima de iepure, nu sciu 
să-l mai îrindde. Tunelul se apropia din 
ce în ce mai mult. O fluerătură scurtă, și 
ocasiunea putea să-i scape pentru vecie. 
In situația acâsta abiturientul apelă la tdta 
duhurile și în sfîrșit scdse bolborosind 
aceste cuvțnte: „Stimată domnișdră, să' 
ridic erăși ferâstra ?

„O, da, decă sunteți așa de gentil!14 
„Pănă la ceriu, decă doriți!44
„O, nu! Așa sus... nu! Mulțumesc!
„Mă rog... pentru puțin.'44
Cu, acesta se restabilii ârăși vechea 

situație. Tunelul era aci, încetul cu în
cetul linia devenia mai strimtă și în drâpta 
și stânga se ridicau păreți înalți. Sgomotul 
produs de rdte devenia mai surd și o tă- y l'.. j" ■ ■cere discretă și încuragiatore domina in 
compartiment. Se făcea din ce in ce mai 
intunerec si inima tînărului tâcăia la fie-i
care învârtire de rotă mai tare. Acum 
răsună fluerătură stridentă și la ferestri se 
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cântece. Acusații n’au fost judecați Ia 
cheltuieli. Procurorul s’a' mulțumit cu 
sbrii'nța de confiscare. Apărătorul Dr. 
Enea Draia, în numele acusaților, a anun
țat recurs.

/
Dieta Bucovinei a votat în ultima 

sa ședință următorele subvențiunî institu
telor culturale românescî: Soc. ddmnelor 
■române (pentru asilul de copii) 250 cor. 
Soc. „Țăranul14 din Broscăuț 60 cordne. 
„Școla Română14 600 cor’ Soc. demnelor 
române 1000 cor. Filiala „Șcdlei române14 
■din Șiret 250 cor. Internatul de băețî din 
Șiret 500 cor. Aceluiași internat pentru 
■clădire din' surha'acordată de 6000 cor. o 
■rată' de 1000 cor. Filiala „Școlei române 
din Cernăuți14 400 cor. Intern, de băețî. ro
mâni’ din’ Cernăuți 4000' cor. Aceluiași in
ternat pentru'lărgirea edificiului, din suma 
■de 20;000, rata de '6000 cor. „Sbc. pentru 
•cultură și literatură14 2000 cordne. Filiala 
^Șcdlei române44 din Câmpulung 1000 cor.. 
Revista „Junimea literară44 300 cor.

Moșia Negoiu din România, pro
prietate a statului sârbesc, a fost vîndută 

■*u două milidne trei sute de mii de di-' 
ifi. Din acăstă sumă 455,000 de dinari 
vin soției ministrului unguresc de agri- 

-jjțfitură Tallian, care este rudă cu Obre- 
novicii. • •

Pentru masa studenților români 
<Un Brașov au întrat: de la „Crișnna14 
societate de credit din Brad 50 cor., de la 
ddmna Elena ved. Pop Craioveanu din 
Hălchiu întru pomenirea răposatului ei 
fiiu Vasilîe, la */4 de an de la mdrtea lui 
5 cor., din același incident donăză și d-1 
Vcisilie Cr&igă învățător în Hălchiu 5 oor. 
— Primescă generoșii donatori cele mai 
căldurdse mulțămite. — Direcțiunea școl. 
.med. gr. or. române.

Esanien cu distincție. Ni-se scrie 
din Salzburg: Traian Suciu (Transilvănen 
din comuna Bogat) absolvent al gimnas. 
■român gr. or. din Brașov; care în anul 
acesta și-a terminat anul de voluntar la 
regiment, nr. 59 Salzburg, a depus esa- 
raenul de ofițer' în reservă cu distincțiune 
(Auszeichnung) și a fost lăudat pentru 
aoest succes strălucit, cu atât mai mult, 
•căci Suciu a fost singur dintre ațâți vo
luntari negermani de aici, care într’un an 
șî-a însușit'limba germană în așa mare 
■măsură, încât a fost în stare să răspundă 
hn 'tdte obiectele în acestă;' limbjă cu așa 
un resultat frumos. Onăre acestui brav 
■Inăr pentru cinstea ce a făcut în străi

nătate și nămului său și șcdlei din care 
n eșit.

Noi advocați români. Din Buda
pesta primim șci.rea, că la tabla r.egescă 
de acolo au făcut censura de advocat în 
dilă),e acestea d-nii: Dr. Liviu Cigăreanu 
și Dr. Vasile Meșter, fost redactor la ră
posata „Tribună" din Sibiiu.< D-I Dr. V. 
Meșter și-a deschis deja cancelaria în 
Maria-Radna.

In dieta Austriei de jos s’a votat 
în d'ua de 9 Noemvrie un proiect de lege 
prin care se interdice jidovilor tăiatul ri
tual al animalelor, oare constitue o ade
vărată tortură, incompatibilă cu spiritul 
umanitar al secolului, care îșî întinde 
protecția sa chiar și asupra animalelor.

ivi un arc negru. Totul se învălui în în
tunecime — acum a sosit momentul de- 
•cisiv !

Dâr, ce ar fi, ddcă domnișora ar (în
cepe să țipe, ori ar trage chiar signalul 
de alarmă? L’ar aresta și vîrî în câtuși 
■ca pe un Criminal. Grozavă nesiguranță 1 
Partea cea mai mare a tunelului o par- 
.curseră ddja, la fereskri se: ivea ârnurgul 
— înbă câte-va secdnde șî apbi e; prea 
târziu’!

Cum îl vor lua în rîs cameradii, 
•când le vă povăs'ti „aventură14’.

Ah, ce atâta' frică! Fie ce va fi! 
Inipulsiiinea nu se mai jpote reprima. Se 
apleca spre do'hinișoră, ou gândul să i 
-fure 6 sărutare, când din nenorocire îșî 
aduse aminte că ea are un voal gros pe 
obraz...jȘi se făcea din ce în ce mai multă 
lumină.!. Atunci scose emoționat, șoptind 
și bâÎDâind, aceste cuvinie: „Ah, domni- 
șdră, nu ești așa de gentilă, să ridici puțin 
voalul ?“

Și tot așa de emoționată și cu voce 
înecată răspunse și'domnișora:

„AH, l’am ridicat de mult!14
— Trad. st. —

Primii fulgi de zăpadă au cădut 
adî dimirieță peste orașul nostru și în cu
rând s’a întins o pătură albă de zăpadă 
peste acoperișele caselor și delurile, din 
împrejurime. Un vânt ghețos de iernă, 
care a- suflat tdtă noptea, a prevestit, so
sirea solilor sburdalnicî și le.mperatura 
scăzută, care a urmat, ne face să simțim 
în tdtă puterea împărăția iernei.

Concert. In sala cea mare a Socie
tății de meserii (Gewerbeverein) Dumi
necă, 13 Noemvrie, musica regirnentului 
de infanterie nr. 50 va da un concert sub 
conduc,erea personală a noului capelmais
tru. Intrarea 40 bani de persdnă. începu
tul la drele 8 s,era. In șaja.de mâncare a 
Societății, de meseni îij, rie-care șâră cântă’ 
banda lui Cosii, Gălușeă.

4|. Pentru folosire esterWră Dure’ile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor 
90 filerl. Se trimite cplnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Mol 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provincia 
sâ se ceră preparatul A. Moli provâ<jut cu marca 
de contravenția și subscriere.

De la comună.
Representanța comunală a orașului 

Brașov a ținut în diua de 9 Noemvrie 
adunarea generală sub președința prima
rului d-1 Hiemesch. In acestă adunare s’au 
desbătut mâi multe cestiunî de interes 
public. Primarul d-1 Hiemesch răspunde 
la diferite interpelații; între cari și la in
terpelația d-lui I. Aron referităre la așe- 
fiarea felinarelor pe unele strădi din 
Scheiu și la regularea străzii „Pe Costă14. 
Și una și alta s’a făcut conform decisiunei 
adunării, er ddcă interpelantul nu e mul
țumit, să facă petiție deosebită.

In privința zidirei unui spital pentru 
bolnavii de ochi, care sarcină s’a oferit 
guvernul a o lua asupra sa, decă orașul 
va oferi locul viran necesar, decisiunea 
s’a amânat pentru adunarea, ce se va con
voca peste 30 dile.

Protopretorele Mihail Bardossy s’a 
oferit a cumpăra castelul din Bran și gră
dina oe-l împrejmuesce, precum și partea 
de pădure numită „Valea Grajdului" pen
tru suma de 20,000 corone. Adunarea a 
decis ca numitul castel, având în vedere 
valorea lui istorică, să nu se vândă nici, 
cu un preț.

In comisiunea centrală, a cărei man
dat a espirat; s’au ales ca membri cu una
nimitate d-nii: W..■ Schmidts, G. Hertel, 
R. Bolesch, Enric Hiemesch, L Karnner, 
M. Korodi, G. Schnell, Er. Lur.tz, I. Mar- 
zell, Fr. Schiel, George Navrea, W. 
Teutsch, St. Stinghe, 1. Moor, C. Weber 
și Dr. 1. Zakariăs.

Alegerile municipale în comitatul 
Făgărașului.

De lângă Olt, Noemvrie 1904.
In 17 Nbemvrie st. n. se vor face 

alegerile municipale în comitatul Făgă
rașului. ■

Este decî datorința fie-cărui Român 
inteligent, independent, și a fie-cărui ale
gător-român,-ca să luoreze din tote pu
terile ca să ne validităm la aceste ale
geri, candidând în tote cercurile bărbați 
români independenți și omeni devotați 
causeil roraâhe..

i Se impune deci in mod imperativ o. 
concentrare a elementelor bune și inde-.: 
penddnte- în fie-care cerc electoral, ca 
acestea apoi unindu-se asupra candidați- 

■ lor^ să se purcedă la alegerei în.unodlso- 
lidâr, energic și impunător.

Acesta tste cu atât mai necesar,- cp,, 
cât la ultima alegere,: din .causa n.epâsă-. 
rei și neinteresărei celor chemați, puterea 
oficiosă a dobândit resultate neașteptate 

■în multe cercuri,: impunendus-și în. loîjuj 
Românilor uneltele sale, pănă chiur și 
simpli scriitorași de pe la preturi, (Și 
acâsta într’un comitat aprdpe curat. roi 
mâhesc! Red.) Unele ilocuri le-aii -qcupat 
tot prin'presiunea oficiosă ast-fel de func
ționari administrativi; cari din oficiu sunt 
deja membri ai adunării municipale. Nisce 
alegeri 'superflue acestea, — numai spre 
a scdte pe Români din locurile avute.

Un rol pe cât de nepotrivit, pe atât 
de influințător și-au însușit de un timp 
încdce la alegeri,—se înțelege în mod abu- 
siv, — notarii comunali și cercuali. Ei 
fac, vrend nevrândj serviciile de corteșl 
oficioși, folosindy-se de tote mijlocele și 
apucăturile, cari le stau la disposiție, nu
mai. pentru a-șî câștiga merite înaintea 
mai marilor lor.

Și cei mai mulți nu sunt nici siliți, 
nici' avisațî la ast-fel de servicii, cari 
fărte des îi aduc în contradicere cu in
teresele române naționale, cu interesele 
poporului și ale comitatului, — ba de 
multe-ori îi aduc în conflict și ou senti
mentele lor naturale și drepte, cu cons- 
ciința lor.

Li-ar sta deci mai bine, decă nici 
dânșii nu s'ar îmbulzi și nici nu s’ar face 
uneltele altora — de multe-ori nu numai 
străini, der chiar dușmanii Românilor.

Acestea în interesul general româ
nesc și în special al comitatului Făgăraș.

Censor.

Convocare.
Fiind alegerile munioipale în comi

tatul Făgărașului puse pe 17 Noemvrie n. 
a., c., onorați! membrii ai clubului coraita- 
tens român sunt.convocați la o consfătuire 
pe Duminecă 13 1. c. la 7. dre • săra în 
Isaja cea mică de la hotelul „Paris14 din 
'Făgăraș.

Făgăraș, în 8 Noemvrie 1904.
Dr. loan Șenchea, lacob MacaveiU, 

secretar. președinte.

Raportul semestrul
al vlceșpanului comitatului Brașov. 

— Urmare. — .

Spitalul local sub conducerea docto
rului primar Dr. W. Krauss cu capacita
tea dânsului înaltă ș dibace desvoită o 
activitate escelentă și ar fi de dorit ca 

,ac,eșt,spital să se zidescă cât mai în grabă. 
— Vice-șpanul împreună cu representan- 
tul firmei din Amd Fischer au umblat tote 
drumurile comitatense plantate eu pomi și 
au constatat resultatul nefavorabil al pro- 
ceduret de pănă acum, în urma căreia co
misiunea administrativă a însărcinat pe 
vice-șpanul â, planta drumurile Brașov — 
Zizin și Brașov—Râșnov după un metod 
nou în cadrul budgetului. — Vice-șpanul și 
comisiunea silvanală comitatensă â făcut 
un proiect motivat pentru întocmirea unui 
curs de împletii de,coșuri. Anume comuna 
Codlea a plantat în primăvara anului 1904 
o livade de o holdă catastrală cu 500.000 
altoi de salcie de împletit căpătați de la 
stat și acum cere ca din partea statului 
se se înființeze în tomnă seu în iarnă un 
curs de împletit seu să se trimită un in
structor ambulant, eră comuna se fie aju
tată la procurarea uneltelor necesare pen
tru acest, curs, dorind, să introducă împle- 
titul de coșuri ca industrie de casă. Cere
rea a fost înaintată la Miuisteriul de agri
cultură cu recotnandațiune căldurosă. — 
Moment însemnat este disposițiunea făcută 
în causa lucrărilor pentru, asigurarea țer- 
murilor rîului de munte proiectate de co
muna Tărlungeni.

Fiind eschisă posibilitatea ca comuna 
se. eșecute lucrările proiectate de. puterile 
ei — fără nici un ajutor — eră suma des
tinată spre acesta absolut nesuficientă, vice- 
comitele a făcut o rugare la ministerial 
de agricultură, ca să acorde un ajutor co- 
rpunei- în scopul esecuțărei acestei lucrări, 
j^inistrul de agricultyră a pus deja în per
spectivă ajutorul cerut. — In luna Septem- 
vțe. s’a țiiijU^ îij Codlea o conferință im
portantă suu’presidiiil vicecomitelui în care 
s’a discutat economia de cai. In urma în- 
trod.ucerei economiei de vite din Pinzga.u 
s’a n.egligat economia de cai. In multe co
mune sunt cai aleși și nu lipsesc nici pă
șunile bune. Conșandantul hergheliei din 
S'epsiszentgyorgy a espus principiile fun
damentale ale economiei raționale de cai 
și a propus să se înființeze o herghelie. 
Esistă atât pășuni, co.rășpu.n,dăt6re . cât și 

’beleialte. condițiupi prealabile.’ Conferința 
a stabilit, un program hotărît pentru pro
cedura ce are să fie urmată. — Iy 
.cestiunea regularei pășunilor, cari foi;- 
imâzX proprietatea! comunelor, în urma ho- 
tărîcei comisiunei agronomice și pe basa 
înârumărei detailate’a d-lui fișpan, vice- 
șpanul a dispus și în multe locuri s’au și 
făcut pașii de lipsă.

(Va urma.)

NECROLOG. Subsemnații ou inima 
înfrântă de durere facem cunoscut tuturor 
cunoscuților și amicilor nereparabila per- 
dere a mult iubitei șî în' veci neuitatei 
fiică, soră, mătușe și cumnata Zinca Ro
man născ. Cepeș, presidenta țeUniunii fe
meilor române gr. cat. de la înființarea 
acesteia, proprietara crucei ElisabetâDdmna 
decedată după lungi și grele suferințe 
Mercurî în 9 Noemvriea n. a. c. la 4 dre 
dimineța în etate de 64 ani. Rămășițele 
pământesc! ale scumpei repaușăte se vor 
depune spre odihna vecinică Vineri în 11 
Noemvrie n. a. c. Ia 2 dre p. m. în cimi- 
teriul gr. cat. din loc.

Făgăraș, 9 Noemvrie 1904. Catinca 
Cepeș mamă, Vasile Dămian cumnat, Ovid 
Făgărășianu și soția, Elvira Făgărășianu 
și soțul, Dr. Laurențiu Pop, Alma, Vasile, 
Aurora, George, Vaier, Romulus, Traian, 
Șabina, Ecaterina, Steluța și Elvira nepoți 
și hepdte. Mircea și Anicuța strănepoți, 
văd. Luisa Făgărășianu, văd. Ana Filip, 
Aurelia Dămian și Alexandru Cepeș frate 
șl surori.

ULTIME SCIR1.
Budapesta, 11 Novembre. Se 

svonesce că contele Tisza va face 
Luni propunerea relativă la revisui- 
rea h gulamentului.

Petersburg, id Noemvrie. Cer
curile oficiale desmint în mod ca
tegoric faima, că generalul Siossel 
va fi silit se se retragă cu garnisbna 
de 10.000 pe peninsula Tigrului.

Londra, 10 Noemvrie. Din Cifu 
se telegrafiâză, că Japonesii îșl.con- 
centrdză atacurile asupra forturilor 
din Eiaoteșan și Muntele de Âur. 
Linia principală de fortificațiunl ru- 
sescl este încă neatinsă.

— „Standard44 anunță de la car
tierul general al lui Kuroki, că Rușii 
continuă neîntrerupt o viuă cano
nadă mai ales contra flancului stâng 
japones. Succesele lor inse sunt ne
însemnate.

Situația e neschimbată.
• . .. >

Diverse.
ItajjortM de vii'stă între soți. — 

La întrebarea când trebue să se însd- 
re bărbatul și când trebue să se mărite 
fata, s’a răspuns de unii cu cifre matema
tice, dar nu s’a stabilit nici odată o forma
lă care să yășptțpdă la. orl-ce întrebare în 
acâstă privință.

.Acum de curând însă s’a ajuns a se 
fixa o formulă matematică, după oare se 
pote ști vârsta ce trebue să aibă soțul sau 
soția, dată fiind vârsta unuia din șoți.

Să 4'cem, că soțul are x ani, iar so
ția y ani.

La întrebarea ce vârstă trebuie să aibă 
soția pentru a se potrivi cu vârsta soțului, 
răspunde formula 7. Spre pildă: băr
batul e de 30 de ani, atunci, soția trebuie 
să fie de|-=-^-= 15rj-7=22 ani.

Acâșta formulă se potrivește pentru 
orj-ce vârstă. Să dicem, că bărbatul ar fi 
de 22 de ani. în acest caz aleasa lui tre
buie să fie d'e-Ș—}-7=18 ani.

Un om de 60 de ani să se însâre tre
buie să șl. pună forinula-^r-J-7 adecă, feme- 
ea va trebue să fii de 37 de ani.

Dacă din contră .femeea vre să știe 
ce vârsfă trebue să aibă soțul, atunci are 
să ia formula (x—7.) înmulțit cu 2, iar y 
arată vârsta proprie a fetei și cestiunea e 
rezolvată. O pildă: Domnișora Eulalia e 
în . vârstă de 24 de ani, mirele ei ar trebui1 ' ■ ■ i . ■să .fie deci .de (24—7) înmulțit cu 2 ani sau 
17 X2=34.

Aceste două formule se potrivesc și 
pentru climele sudice unde căsătoriile se 
fac de timpuriu. După formule ^-ț-7 și (y 
—7)X?, andalusianul de 18 ani se va în
sura ou o andalusă de 16 ani și o siciliană 
de 15 ani cu un sicilian de 16 ani.

■: .v.-Din nenorocire î^nsă matematica nu e 
întrebuințată ca ajutor în căsătoria pentru 
a calcula vârsta, ci e în sefviciul eompta- 
bilităților cari se ocupă cu oeroetarea‘și fa
cerea bilanțurilor.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop-
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. (Un Milion Cor.)1.000,000*1
Losuri pentru tragerea din 24 și 25 Noemvrie a

XV LOTERII DE CLASSĂ
se carpeta, 1st "W cât tlmp va 

. . . . provisia losunlor.
La trimiteri cu posta se socotesce 

și porto.
% 72 v4 Vs

corone 1»__ 3 — 1 50
Lei noi 18.80 6.40 3.20 1.60

PUSLICAȚIUNE. 
referitore !a plătirea restanțelor de dare 

Se aduce la cun- scință publică 
cnm-eă direcțiunea financiară reg. 
ung prin nr. 37167—904 a ordonat 
transferarea și vîndarea prin licitație 
a pernițelor (zălogehr) de dare.

Dec I sunt provocațî aceia, carî 
sunt în restanță cu dare, că în in-

teresul lor se plătescă restanța dării 
inclusive quartalul al III al anului 
1904 păna în 15 Novembre a. c. căci 
la din contră obiectele de pemn se 
vor cassa fără considerare și se vor 
vinde publice.

Brașov, îu 2 Noemvrie 1904.

Per cep tor aiul orășenesc.2-3

La prea înalta poruncă a e Maiest. Sale Ăpost. c. și reg.

A XXXVI LOTERIE de stat c.r.
pentru scopuri de binefacere civile din Cisleitania.

loteria acesta unică în Austro Ungaria legal concesionată conține 18.435 
câștiguri în bani gata cu suma totală de 512.980 ^or.

principal 200,000 corone bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 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, Trafic!, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

-----" Iiosurile se trimit iranco. ~

Direcția c. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.(1547,3—10.)

i | Prafuriie-Seidlitz »ie w Moli |
w Veritabile niainui, deeă flăcare ewtiă este provetțută eu marea de 

aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
M Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
O mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

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 outii originale sigilate Corone 2.— 
W Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui Moil.
Vu^îf-nhilîi niimni decă fiecare sticlă este provbdută cu marca de scutire și cu 
VmidUlill llUllldl, plumbul lui A. Moli.

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.

g

Săpun 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 copii și adulțl. Prețui unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provățlută cu marca 
de aperare A, Moli.

Trimiterea primeimtală prin
Farmacistul A. TtfiOSLIi,

c. și r, fnrnisor al curții imueriale Viena, Tuchlanlieii 9
Comande din provinciă se efectueză țjllnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provtîdute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

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

de
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In 24 ffîoemvrie a. c» se începe un nou ciclu al loteriei de clasă ung. la care se vor 

trage din nou

câștiguri de 14 milione 450,000 corone.
Invităm la participarea acestei loterii, care represintă cele mai mari șanse de câștig din lume, 

și oferim din puținele losurî cu numeri de noroc ce le mai avem:
Un los întreg ă cor. 12*—, o jumătate ă cor. 6'—, un petrar ă cor. 3 —, o optime â cor. 1*50 bani.

Câștigul cel mai mare în cașul norocos este
“CZTxx xxx 11 x o xx de Corone.

Casă de bancă JACOB L. ADLER & FRATE, Brașov.
(Casa de bancă Jacob L Adler & Frate în Brașov repiesintă cea mai mare colectară principală a loteriei de clasă ung. 

din provincie și-au plătit deja clienților sei prompt și culant câștiguri principale de 2C0,000, 100,000, 70,000, 30,000, 20,000,
10,000 Corbne etc.).________  (1534),6-io. ■ rA(r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• • • • • • A. to...â .,â i,.i,Av •'•<.'.<.4

©

e

...................  cu prețuri forte scăzute
la magazinul de mode, sub firma -sa® 

M. &. L. Lâszlo Succesorii, Brașov.

colore negră și albastră; Postav pentru Dame; Bluse e flanele
• • • • • S

z stofeDin j Movembre a. c. înce- V g J11 j | 
pend s'a pus în vând are peste QV V V

jrîr Ocasiune rară pentru cumpărături!
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


