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Manifestație de „aprobare 4.
Brașov, 9 Dec. n. c.'

Astăcjl a intrat și comitatul 
Brașovului în rândul acelor comi
tate, cari manifesteză și în posițiune 
în favorul guvernului Tisza. Aduna
rea estra-ordinară a representanței 
comitatense a primit cu mare ma
joritate propunerea advocatului Carol 
Adam, prin care se aprobă proce- 
derea guvernului și se aderâzâ la 
acțiunea ministrului-președinte Tisza, 
ce are de scop schimbarea regula
mentului camerei.

Se scie, că guvernul reclamă 
ast-fel de manifestări de aprobare 
și de încredere pretutindeni, căci 
prin aceste voiesce s’arate, că gro
sul poporațiunei țării consimte și 
merge cu el, er nu cu oposițiunea. 
Are lipsă guvernul tot-odată de un 
absolutoriu pentru actul de forță 
comis Ia 18 Noemvrie a. c. în com
plicitate cu președintele camerei și 
cu majoritatea și crede a-1 do- 
bîndi pe calea acesta.

Comitatul nostru n’a putut fi 
cel din urmă, care se sară în aju
torul contelui Tisza, mai ales că 
fișpanul actual din fruntea lui este 
unul din amicii mai apropiat! ai 
ministrului președinte. Pote că cu 
considerare la aceea, ca manifestația 
congregațiunei comitatense de aici 
se nu se facă prea încârcjiat, ea a 
fost conchemată pe cflua de ac|i 9 
Decemvrie a. c., o (fi de Vineri, 
când nu se obicinuesce a se ține 
adunări, mai ales că după inten- 
țiunea primitivă a guvernului tot ac|l 
era se se deschidă a patra sesiune a 
dietei.

Redeschiderea camerei inse fu 
amânată, tocmai ca se se câștige 
timp pentru manifestările de încre
dere, ce s’au pus la cale în tbte co
mitatele.

Remarcabil este, că forma ma
nifestației propusă în congregația 
din Brașov se deosebesce prin aceea, 
că propunătorul n’a cerut a se vota 
încredere guvernului, ci numai a se 
aproba procederea lui. In fond tot 
una și aceea este, dâr propunătorul în 
cașul de față a aflat cu cale a ac
centua anume, că nu se procede 
întocmai după tipicul altor comitate 
și se încunjură de a se presenta ma
nifestația ca vot de încredere.

Esplicarea ni-o dă împrejurarea, 
că majoritatea în congregația nos
tra a formeză Sașii și aceștia, deși 
deputății lor aparțin partidului gu
vernamental, vor anume să se facă 
distincțiune între o simplă aprobare 
și un vot de încredere.

Curiâsă situațiune: a face parte 
dintr’un partid, a te supune condu- 
cerei lui și totuși a te țină de tot re- 
servat față cu aceste în ce privesce în
crederea. Ei vecfi, încrederea e o plantă 
ce p6te cresce și se pote desvolta 
numai în pământul și în aerul ce-i 
priesce, și nimeni nu va trage la în
doială, că aerul din clubul „Lloydu 
numai priincios nu pote fi Sașilor de- 
dațl cu aerul de munte ardelenesc.

De n’ar fi pomenire cel puțin 
de proiectul lui Berzeviczy, tot ar 

mai merge și cu încrederea pe față 
în guvern, dâr așa?...

Destul că majoritatea săsâscă a 
congregației comitatului nostru a a 
probat și subscris acji tot ce a fă
cut guvernul și mâne diminâță (fia
rele oficiose din Budapesta, cari, 
când numai li-se dă ocasiune, agită 
ele mai întâiii în contra pretinselor 
uneltiri pangermane ale Sașiler ar
deleni, vor anunța cu bucurie, că și 
comitatul Brașovului a întrat în hora 
ce va fi menită a se învârti la vii- 
torele alegeri dietale după cum va 
fluera Tisza.

Firesce că Românii n’au putut 
să consimtă cu propunerea Sașilor 
și au combătut’o, făcând contra-pro- 
punerea ce o publicăm mai jos. în 
care și-au espus punctul lor de ve
dere național, care se deosebesce ca 
cerul de pământ de cel săsesc.

Maghiarii n’au făcut de astă- 
dată nici o enunciațiune din partea 
clubului lor. S’au ferit chiar de a o 
face. Au vorbit numai preotul Moor 
și advocatul Zakarias în numele lor 
propriu. Oel dintâih a argumentat, 
că chiemarea Maghiarilor din Brașov 
este de a sprijini guvernul ca se fie 
sprijiniți de el, celălalt și-a espus 
părerea sa independentă, care-1 face 
să desaprobe procederea guvernului 
dela 18 Noemvrie a. c. și să nu se 
alăture la propunerea prin care a- 
cesta se aprobă.

La votare a învins propunerea 
majorității săsesc! și astfel a răs
puns și municipiul Brașov la apelul 
guvernului în favorul acestuia.

Congregația extraordinară
a comitatului Brașov.

Brașov, 9 Decemvrie 1904.

Cel dintâifi obiect al desbaterii în 
congregația extraordinară de ac|i a 
fost propunerea d-lui advocat Carol 
Adam, din partea Sașilor, privitore 
la cestiunea revisuirii regulamentu
lui camerei ungare, pe care o lăsam 
să urmeze aici în traducere română.

Propunere.

llusirissime d-le fișpan! 
Onorat comitet municipali

Escelența Sa, d-1 ministru-președinte 
contele Stefan Tisza încă la intrarea în 
funcțiunea sa a luat în program a resta
bili ordinea parlamentară prin revisuirea 
regulamentului camerei.

După numerose încercări pacinice 
neisbutite, au ajuns în sfîrșit Ia 18Noem
vrie lucrurile în parlament acolo, în cât 
majoritatea iraposantă a deputaților libe
rali a primit propunerea lui Daniel rela
tiv la modificarea regulamentului.

Cum-că formalitățile au fost violate 
cu acestă ocasiune, au recunoscut’o atât 
ministrul președinte însuși, cât și preșe
dintele camerei.

Noi am fi privit mai bucuros dâcă 
modificarea regulamentului ar fi fost po
sibilă fără violarea formalităților, trebue 
înse ,se mărturisim, că nici nouă nu ne-a 
fost și nu ne este cunoscut, nici altora, 
un espedient mai bun.

Escelența Sa d-1 ministru-președinte 
se afla într’o situație forțată:

Ori trebuia să dea îndărăt înaintea 
obstrucțiunei și prin acesta să lase a căde 
asupra patriei erăși o grea pacoste, even
tual starea nenorocită a exlex-ului, ori 
- de.că nu altmintrea, prin forță se 
se facă stăpân pe obstrucțiune.

Noi trebue așa-der se aprobăm fapta 
Escelenței Sale și propunem :

Onoratul comitet municipal să enunțe 
și din partea sa acestă aprobare, mai de
parte resoluțiunea să se aducă și la cu- 
noscința Escelenței Bale d-lui ministru-pre
ședinte contele Ștefan Tisza, împreună cu 
dorința ca să-i succedă să stabilescă în 
parlament un regulament definitiv, prin 
care obstrucțiunea paralisătdre și păgubi- 
tore să se fă. că imposibilă pentru viitor și 
astfel nu numai se asigure constituțiunea 
ndstră, ci să promoveze tot-odată și des- 
voltarea pacinică și sănetosă pe terenul 
economic și social..

Inmediat după acesta propunere 
a cerut cuvântul d-1 Dr. A. Mureșianu 
și .a făcut din partea Românilor ur- 
mătorea

Contra-propunere.
Având în vedere, că cestiunea revi- 

suirei regulamentului camerei ungare este 
o cestiune, ce cade în competența acestei 
camere însăși și nu pote fi resolvată de că- 
tră corpul alegătorilor din țâră prin mani- 
festațiuni pro seu contra revisuirei;

Având în vedere, că în deosebi Ro
mânii din acest stat, în urma sistemului 
asupritor, nu sunt representați în camera 
ungară și deci nu li-se ofere nici posibili
tatea de a sprijini seu a nu sprijini ac
țiunea unor representanți ai lor față cu 
conflictul iscat între guvern și oposiția 
maghiară;

Avend în vedere, că guvernul actual 
mărturisesce însuși, că prin votarea de la 
18 Noemvrie a. c. pusă la cale în cămeră 
cu delăturarea formelor de drept pentru 
a impune acestei camere un regulament 
provisoriu, a violat o stare de drept esis- 
tentă, oare asigura în măsura cea mai es- 
tinsă libertatea cuvântului în cameră;

Avend în vedere, că acest guvern e 
tocmai acuma în ajun de a comite un act 
de forță și de călcare de constituție nea
semănat mai mare, vrând a răsturna cu 
desăvârșire basele legilor fundamentale 
de la 1868, singurele pe cari s’ar mai pute 
apropia întru câtva poporele ce constitue 
statul ungar;

Avend în vedere, că la acest nou 
atentat în contra dreptului, a legilor și a 
constituției, pe care ’1 pregătesce guvernul 
Tisza prin susținerea și forțarea proiectu
lui de lege relativ la reforma școlară al 
lui Berzeviczy, a consimțit unanim și opo
sițiunea maghiară și că prin urmare, apro
bând noi actul de violență cu care a de
butat ministeriul Tisza luna trecută în 
parlament, nu numai că am aproba tote 
călcările de lege și volniciile săvîrșite 
contra naționalităților nemaghiare de cătră 
guvernele și partidele maghiare în comun 
de la 1868 încdce, ci le-am da și pentru 
viitor indemnitate pentru de a între
buința forța și violența, ori de câte ori 
acesta li-s’ar păre că e reclamată de pre
tinsele interese ale „statului național ma
ghiar11, utopie după care alergă deopotrivă 
cu totele;

Având în vedere, că chiar și actul 
de violență de la 18 Nov. a. c. fii mo
tivat de ministrul-președlnte Tisza și de 

presidentul camerei Perczel în ultima ana- 
lisă cu provocare la presupusa dușmănie 
a naționalităților față cu statul și națiunea 
maghiară, bănuindu-le și însinuându-le c& 
la cas că ni. se va modifica vechiul re
gulament al camerei, cum vor dânșii, ele 
ar fi gata într’un moment dat de a abusa 
de el în așa mod, ca să expună patria 
celor mai mari primejdii și stricăciuni;

Având în vedere, în fine, că pro
punerea d-lui Carol Adam, deși nu în 
mod apert, totuși implicit' conține o ma
nifestație de încredere față cu guvernul 
și cu ministrul președinte Tisza, la care 
noi Românii nu ne putem alătura, — fa. 
cern următdrea contra-propunere:

Onorata Congregație a comitatului 
Brașov, se decidă:

Peste propunerea d-lui Carol Adam 
de a se aproba procederea guvernului în 
cestiunea revisuirii regulamentului Camerei 
și de a se adera la acțiunea ministrului- 
președinte Tisza, congregația trece la or
dinea dilei.

Brașov, 26 Noemvrie.
Revisuirea regulamentului con

siliului imperial austriac. — Prințul 
Schonburg-Hartenstein, membru în camera 
seniorilor austriac!, a presentat în ședința 
de alaltăerl o moțiune, care a produs mare 
sensație, fiind-că e vorba încă despre re
visuirea regulamentului consiliului impe 
rial. Moțiunea cere alegerea unei comi- 
siunî de 15, care să se ocupe de revisui
rea legei de la 11 Maiu 1873, prin care 
se stabilesce regulamentul consiliului im
perial.

Moțiunea se referă, deci, nu numai 
la camera seniorilor, ci și la camera de
putaților și are de scop, în primul rînd, 
garantarea capabilității de lucrare a par
lamentului. Noul regulament de cameră 
se va octroia.

In motivarea moțiuoei prințul Schon- 
burg-Hartenstein <jice, că obstrucțiunea din 
„Reichsrathu a împiedecat pănă acum vo
tarea proiectelor de necesitate urgentă și 
„Reichsrath“-ul n’a putut lucra aprope ni
mic. Trebue să se afle deci o modalitate, prin 
care se se garanteze votarea necesităților 
de stat în timp fix. (Tot asta o vre și 
Tisza — Culeg.) Nu se pdte aștepta de 
la guvern, ca el să ia inițiativa; guvernu
lui nici nu-i este permis a-se amesteca în 
afacerea acesta, ci parlamentul însuși tre
bue se o facă acesta. Parlamentul — se 
(jice mai departe în motivare — de 7 ani 
nu lucreză nimic din causa obstrucțiunei. 
Chiar și o mare parte din dietele provin
ciale stau sub zodia obstrucțiunei. Amin- 
tesoe apoi problemele mari, ce-și aștâptă 
deslegarea, er causa relelor o află în ces
tiunea naționalităților, a cărei resolvâre nu 
va fi posibilă pote nicî-odată.

Moțiunea a fost primită unanim și Ia 
finea ședinței s’a ales comisiunea de 15, 
care se va ocupa cu revisuirea regula
mentului.

Un conflict între Austro-Ungaria 
si Turcia. Din Viena se anunță urmă- 
tdrele: Conflictul care a isbucnit întră 
Austro-Ungaria și Turcia din causa des- 
ohiderei unor colete poștale austriace de 
cătră funcționarii turcesc!, a luat o întor
sătură neliniștitore. Turcii desfăcuseră 
dilele trecute mai multe pachete poștale 
sosite din Austro-Ungaria, cu scop de a 
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le supune la taxele introduse nu de mult 
de Sultan. Ivindu-se prin urmare acest 
incident și cerend Austro-Ungaria de la 
Turcia satisfactions, Pdrta a trăgănat 
acordarea satisfacțiunei cerute și n’a dat’o ■ 
până acuma.

Ministrul de externe austriac s’a văflut 
deci nevoit, a adresa Porții un ullimat. 
Dâcă pdrta nu va aplana imediat spre 
mulțumirea Austriei conflictul, Austria se 
va vedâ nevoită, a pune la cale o de- 
monstrațiune navală. 0 escadră a primit 
deja în privința acesta ordin și stă gata 
de plecare. Escadra acesta e compusă din 
următdrele vase:' „Hab§burg“, „Arpâda; 
„Babenberg“, crucișătorii „Aspernu, „Szi- 
getvâr“, „Zenta“ și torpilorul „Satelit11.

Din camera română. Proiectul de 
lege modificător al articolului 21 din legea 
băncilor populare, și în virtutea căruia se 
va veni în ajutorul țărănimei cu 20,000.000 
lei, a fost votat în ședința de Miercuri a 
camerei cu unanimitate de 72 voturi.

—Iu una din ședințele viitdre ale ca
merei române ministrul Haret va presenta 
un proiect de lege cu privire la organisa- 
rea înv&țămentului particular și al reli- 
giunii. Acesta privesce numai disposițiunile, 
cari se refer la scdlele secundare, deorece 
învățământul primar e deja organisat.

In Austria situația parlamentară 
pare a se fi agravat în urma atitudinei 
Cehilor tineri, în numele cărora deputatul 
Dr. Kramarz a declarat în ședința de 
alaltăeri a comisiunei budgetare, că nu 
va vota refundarea celor 69 milione pro
puse de guvern pentru ajutorarea celor 
amenințați de fomete și va refusa „junc- 
timu-ul între proiectul referitor la acesta 
ajutorare și între provisoriul budgetar. 
Guvernul ține neclintit la refundarea în- 
tregei sume, er partidele germane refusă 
Cehilor acordarea creditului de fomete 
fără provisoriul budgetar. Decă nu se va 
pute face un pact cu grupul Pacak, atunci 
obstrucția Cehilor cu Kramarz în frunte 
va zădărnici ciclul sesiunei parlamentare, 
și „Reichsrath“-ul probabil se va pro
roga.

Intr'aceea socialdemocrații și jidovii 
convocă mereu adunări de protestare îm
potriva legii școlare votate în dieta Aus
triei de jos, cerend se nu fie presentată 
spre sancționare. Socialcreștinii pe de altă 
parte convdcă și ei adunări, la cari se pre- 
sentă cetățenii cu miile și reclamă sanc
ționarea legii școlare. Socialiștii au pro
vocat scandaluri și vărsări de sânge în 
fața șalelor Gschwandner, unde se aduna
seră socialcreștinii în număr de 4000. Social
democrații voiau să teroriseze pe adversarii 
lor și să le spargă adunarea, însă n'au 
reușit.

Deschiderea congresului ameri
can. Congresul american a fost deschis 
printr’un mesagiu al presidentului Roose
velt. Mesagiul presidential relevă, că sco
pul politic al tuturor națiunilor, sunt sfor
țările de a face se se apropie diua păcei 
universale. Totuși o desarmare este impo
sibilă, cât timp nu esistă un tribunal în 
fața căruia o națiune, care a ofensat pe 
alta, să potă fi trasă la răspundere. Din 
aoăstă causă Statele-Unite au trebuință 
de o marină puternică, a cărei forță tre- 
bue să fie mărită necontenit. Totuși Sta- 
tele-Unite vor face totul cu putință,, pen
tru a trăi în raporturi amicale cu cele
lalte state. Tractatele de arbitragiu de 
încheiat, precum și invitațiunea, ce li-s’a 
făcut pentru a lua parte la o a ddua con
ferință de pace la Haga, sunt probe des
pre intențiunile pacinice ale Statelor- 
Unite.

f
Mesagiul reamintesce apoi sforțările 

făcute pentru a limita răsboiul ruso-jăpo-’ 
nes și pentru a asigura politica de portă 
deschisă în China, precum și demersurile 
în favdrea Evreilor din Ghișineu și a Ar
menilor.

Proiectul de respuns
al camerei române la mesagiul tronului.

Etă proiectul de răspuns la mesagifl 
cetit în ședința de Miercuri a camerei de 
d-1 raportor B. M. Missir:

Sire!
Pierderea durerdsă a prea scumpului 

frate a Majestăței Vdstre, a fost pentru 
Majestatea Vostră o adâncă mâhnire îm
părtășită de națiunea întregă, ale cărei 
sentimente sunt nedespărțite de acelea 
ale regelui său iubit.

Adunarea deputaților luând o parte 
viuă la doliul Augustei Vdstre familii, 
face urări, ca Dumnedeu să vă întărescă 
în acestă crudă încercare.

Sire!
Adunarea deputaților este adenc miș

cată de cuvintele binevoitdre ce i-a adre
sat Majestatea Vdstră. Ea este într’ade- 
văr hotărîtă a lucra, și în acestă din ur
mă sesiune a legislature! sale, cu același 
sentiment al datoriei pentru binele obș
tesc și aceeași credință nestrămutată, cari 
au însuflețit’o până acum.

Representanți ai națiunei suntem fe
riciți a constata, că România urmăresce 
pe calea păcei, politica sa internațională 
Acesta-i dă încrederea și prietenia tuturor 
și asigură liniștita desvoltare a regatului.

Aședarea sistemului nostru economic 
pe base nouă și solide, va sluji la regula- 
rea relațiunilor nostre comerciale cu tote 
statele și va da un nou avânt desvoltărei 
nostre economice.

Încheierea convențiunei comerciale 
cu imperiul german, supusă deliberărilor 
ndstre, va fi studiată și speciată cu totă 
atențiunea ce i-se cuvine.

Sire’
și .i

Seceta ne^a supus șț. anul acesta la 
o grea ..încercare. Nevoilp- însă apasă, mai 
greu asppra populațiunei- rurale. Pentru 
micșorarea, lor.pe lângă, măsurile luate 
de .guvernul Majestății Vdstre, adunarea 
deputaților, se ,ya grăbi a da tot con
cursul său la orl-ce propunere de ajuto
rare.

Cu totă crisa actuală și sacrificiile 
nouă, ce se impun țărei, întocmirea bud
getului și pe anul 1905—1906 se va face 
pe aceleași base ca budgetele precedente 
votate de acestă adunare, și suntem în
credințați că cu modul acesta vom păși 
peste, tote nevoile și creditul țărei va ră
mâne neatins.

Reforma legei vamale spre a se pune 
în acord cu progresele realisate în ramura 
financiară și în special cu cerințele noului 
tarif, va face obiectul în deostbl al deli
berărilor Adunărei deputaților. Un mare 
ajutor pentru desvoltarea comerciului va 
fi înființarea de intreposite îu Bucurescî.

Industria petroleului ia din (fi în di 
o desvoltare întinsă. Gu cel mai viu inte
res vom lua în deliberare orî-ce măsură 
ni-se va propune, pentru a asigura rolul 
însemnat ce este menită acestă industrie 
a juca în vieța nostră economică.

Credem că direcțiunea practică dată 
instrucțiune! publice, este cea mai nime
rită, căci va pute forma generațiuni, cari 
prin inimă și muncă să-și asigure esis- 
tența, și vom stărui întrânsă pentru binele 
țării.

Adunarea deputaților a primit cu cea 
mai viuă mulțumire, asigurarea, că armat a 
va fi în curând complect înzestrată cu 
armele cele mai perfecționate și că ea se 
întăresce neîncetat, așa că va fi pregătită 
ori când se va cere a-și face datoria, de 
a fi apărătorul țărei.

Sire!
Nici o ocasiune nu pdte lipsi ca ce

tățenii din ori-ce colț al țărei, să nu se 
bucure de a și manifesta simțămintele de 
dragoste și de devotament pentru Majes
tatea Vostră și pentru dinastie, precum 
le-au manifestat în cele două călătorii în 
țeră, ce Majestatea Vdstră a făcut anul 
acesta. Aceste simțăminte vin din nestră
mutata recunoscință pentru tot ce a făcut 
Majestatea Vostră pentru mărirea și în
tărirea statului român, și din adânca cre
dință, că viitorul patriei este pentru tot- 
deuna asigurat.

Adunarea deputaților, .interpretă cre- 
dinciosă a simțămintelor națiunei. e feri
cită de a aduce din nou Majestăței Vos- 
tre omagiul de devotament profund și de 
dragoste neschimbată.

Să trăițl Sire!
Să trăescă M. Sa Regina !
Să trăescă dinastia.

Kesboiul ruso-japones.
Pare a-se împlini proorocirea acelora, 

cari după cucerirea colinei de 203 metri 
(Port-Arthur) de cătră Japonesi diceau, că 
în urma acestui succes portul și vasele 
rusesc! vor fi espuse focului teribil al ase
diatorilor.

După soirile mai nouă, venite firesce 
din Tokio prin Londra, teribila bombardare 
ce au deschis’o Japonesii de pe colina de 
20Ș metri a nimicit deja până acum trei 
vase de resboiu rusescl: cuirasatul „Polta
va* a fost cufundat, crucișătorul „Rajan* 
inișțpit er „Retvizan* a fost grav avariat. 
Bombele japonese au mai făcut mari stri
căciuni și vasului de răsboiu „Pobjeda* 
și cuirasatului „Perezvjet*.

De la 2 Decemvrie, de când e bom
bardat ou vehemență portul și flota ru- 
sâscă, nu mai puțin de 134 ghiulele au 
nimerit vasele rusesc!, cari acum nu mai 
pot se iasă din -port în largul mării. Ele 
sunt silite să rămână în port, nimicite 
fiind încetul cu încetul și dispărând în va
lurile mării, îngropându-se cu ele speran
țele ce le legase Rusia de flota sa din 
Port-Arthur.

Se mai anunță din Tokio, că Japo
nesii au cucerit încă o posițiune, colina 
Âkasaka, situată între colina de 203 metri și 
fortul Itșan. In aceeași di ei au mai cucerit 
o colină lângă fortul Itșan. S’a dat apoi 
un armiștițiu de 5 dre pentru îngroparea 
morților.

Din tote aceste resultă, că Rușii nu
mai cu mari jertfe îșl pot apăra posițiu- 
nile. Se dice, că în timp de două săptă
mâni Stossel ar fi pierdut aprdpe 6000 de 
omeni.

Generalissimul Kuropatkin telegrafi- 
eză cu data de 6 1. c., că în acea nopte 
detașamente japonese au atacat satele 
Linșipu și Vuciasin. Rușii însă li-au ză
dărnicit atacul.

„Brsevija Vjedomosti* primesce din 
Mukden scirea, că la posițiunile înaintate 
decurge erășl un violent foc de arti
lerie .

Kuropatkin — după o telegramă din 
Londra — primesce în continuu trupe de 
întărire și tunuri. Tote tunurile mari din 
forturile de la Sebastopol au fost tran
sportate în Extremul Orient, așa că la 
primăvară Kuropatkin va ave 1860 tunuri 
nouă mai mult, decât are mareșalul Oyama.

SOIRILE D1LEL
— 2o Noemvria v.

Pentru inasa studenților români 
din Brașov. Stimata domnă Maria Horst
mann ved. Iordan Muntean din Brașov a 
donat la fundațiunea făcută de domnia-ei 
întru memoria neuitatului ei soț Ior
dan Munteanu din nou o sumă de 200 cor. 
Primescă pidsa domnă cele mai căldurdse 
mulțumite pentru acest nou act de ge- 
nerositate. — Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române.

Societatea de iectură „Andreiti Șa- 
guna“ aranjeză Luni, în 29 Noemvrie n. 
1904 în memoria Marelui Archiereu An- 
dreiu o ședință publică în sala cea mare 
a „Seminariului Andreian“ cu următorul

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Curentul nou.
De N. Iorga.

Astăzi sunt trei reviste tinere, cari 
înfățișază curentul cel nou în literatura 
și cugetarea românescă. „Păt Frumos* 
din Bârlad stă la mijloc între „Sămână- 
torul* bucurescean și „Luceafărul* din 
Budapesta. Aprdpe ori-ce se cuprinde în- 
tr’una din aceste reviste ar pute să-și afle 
locul și în celelalte două.

Cele trei reviste stăpânesc fără în
doială cercul din ce în ce mai puțin res
trâns, al cetitorilor români. Dintre revis
tele mai vechi singura care a putut trăi 
și va merge și mai departe e „Convorbi- 
rile literare11. Ele au întrupat odată și au 
dus la biruință un curent — curentul de 
limbă bună, de măsură și adevăr în ob
servație și simțire; astădi ele s’au dovedit 
în stare a oglindi noul curent. Celelalte, 
rămase în vechile făgașe, s’au stîns seu 
vădesc tot mai mult isolarea, anacronismul 
lor. De câte ori s’a încercat a se scote o 

altă revistă pentru a combate curentul 
nou, ea a perit: amintesc revistele d-lui 
Tocilescu și „Reînvierea11 triadei literare 
ieșene: Xenopol—Riria—Vojen. Numai cei 
ce s’au putut coborî la cerșit, tîrăie de 
adi pănă mâne un traiu infam.

Dintre Jiare „Voința Națională11 unde 
foiletonul e scris de Ii. Chendi și unde 
Mihai. Sadoveanu tipăresce frumdsele sale 
nuvele a recunoscut noua îndreptare. Der 
rolul diarelor față de literatură scade ne
contenit.

Ce însemnă curentul acesta ?
Unii l’ar numi pdte „naționalist11. 

Cuvântul nu sună bine; pare că-ți răsar 
înaintea ochilor discursuri iredentiste în 
Atenee de provincie, versuri șchidpe cău
tând să exprime o simțire falșă, întruniri 
studențesc! pentru liberarea Românilor din 
Ungaria prin cuvântări de copii ce-șl ad
miră limbuția și îndrăsnâla ieftină; într’un 
fond depărtat răsar stâgurile veștede ale 
Tinerimei de la 1871, care amintind pe 
Domnul Tudor, voia să facă prin eloc
vența d-lui Tocilescu pe cutare coborîtor 
al lui Ștefan Petriceicu Domn al Româ
niei în locul principelui strein. Și apoi 

versurile pseudonimului Riria sunt națio
naliste, precum naționaliste sunt confe- 
rențele d-lui Vojen în Ungaria și națio
naliste articolele, menite să înalțe gloria 
Rusiei, ale cutărui diar pan-ortodox. , Nu, 
să nu dicem naționalism: să nu ridicăm 
vechea bandieră tîrîtă prin multe mocirle.

Curentul de care ne ținem trebue 
să se numâscă mai simplu românesc. Ro
mânesc. cu un singur r și fără nici o 
țrufie. Intre poporele lumii, Românii vor 
fi mari seu mici, însemnați seu neînsem
nați : asta nu ne privesce. Noi seim atât că 
facem parte pin acei Români, că fie-oare 
dintre noi nu pdte fi nimic decât prin și 
pentru acest neam. In mijlocul Românilor 
nu pote fi nici o literatură sănătosă, care 
să nu plece de la ei, de la vieța seu de 
la felul lor de a simți, pentru a se întdree 
la densele. Numai acestă literatură pdte 
fi bună în sine și folositore; numai de 
dânsa se pdte țină sâmă în vieța cultu
rală a popdrelor. De la aceste axiome 
plecăm.

Și urmând mai departe, spunem, că 
în aceste condiții, suntem datori noi toți 
scriitorii a cunosce cât mai deplin acestă 

vieță românescă în tote formele ce îm
bracă: limbă, amintiri istorice, înfățișare 
de astădi. La aceste comori săpăm și, 
decă avem aur, el nu vine de aiurea.

Aurul acesta nu-1 amestecăm și nu-1 
falsificăm. II dăm așa cum este, fără ^să 
avem interesele netrebnice ale personali
tăților exagerate, crescute în chip mon
struos în dauna societății. Ne impunem 
cea mai desăvîrșită sinceritate, ne oprim 
hotărît de a spune altceva decât „cuvinte 
adevărate11.

Și nu ne trufim de ele. Seim, că 
nimeni n’a muncit pentru talentul său, pe 
când cei mai mulți îl risipesc ca o moș
tenire cădută de a gata din cer. Suntem 
încredințați că talentul nu pdte fi pentru 
omul cinstit decât putința de a face mai 
mult bine decât alții. Și ni-se pare că la 
o facere de bine recunoscință nu trebue 
să vie numai de la cel care primesce. 
Suntem forte bucuroși că putem scrie 
lucruri plăcute și folositdre altora și — 
li mulțumim pentru acesta.

„In acest semn vcm învinge.11
(,,Făt-Frumos“.) 
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program: 1) Deschiderea ședinței prin pre
ședintele societății. 2) „Serenada mexi
cană", de Otto Langey, eșec, de orches
tra societății. 3) „Cuvânt ocasional", ros
tit de Zacharia Mânu, cl. c. III-lea. 4) 
„Rondolet nr. 2", de B. Fiirstenau pentru 
2 flauturl, eșec, de Victor Mureșan, ci. c. 
III-lea și Grigoriu Căilean, cl. c. I. 5) „Mo
mente istorice și actuale din viâța biseri- 
cei năstre", disertație de Trandafir Sco- 
robeț, cl. c. III-lea. 6) „Veghea", poesie 
de Radu D. Rosetti, declamată de Tit 
Morariu, cleric c. II-lea. 7) „Călugărul de 
la Pisa", baladă cu acompaniare de pian 
de C. Loewe, cântată de Ionel Crișan, 
ped. a. III-lea. 8) „Curcanii14, poezie de 
Th. Speranță, declamată de Filon Flucuș, 
ped. a. III-lea. 9) „Cântecul străinătății", 
melodie de **.(., aranj. și armon. de I. 
Vidu, cântat de corul societății. — înce
putul la orele 7 sera.

Prinț rus condamnat la închisore. 
Principele Mușcerski, editorul diarului 
„Grajdanin", a fost condamnat la închî- 
sore pe două săptămâni pentrucă ar fi ca
lomniat pe mareșalul nobleței din Orei 
pentru politica sa.

ScirI din România. D-l prof. N. 
lorga, membru corespondent al „Acade
miei Române" va face în ședința publică 
de adi a Academiei comunicațiuni asupra 
unor manuscripte și documente din țeră 
și străinătate, cari se referă la istoria 
Românilor.

— In urma deranjărilor liniilor tele
grafice din întregă România comunicațiit- 
nea ca străinătatea a fost Miercuri în
treruptă.

— In pădurile comunelor Prisăcani 
și Tomești (districtul lași) s’a ivit o mul
țime de lupi. Primăriile acestor comune 
au cerut telefonic aranjarea unei marivâ- 
nătore, dedre-ce dmenii și vitele sunt es- 
puse pericolului perdării. In comuna Osoiu 
au fost ucise de lupi 6 vite.

Societatea filarmonică din Brașov 
a aranjat Mercuri sera un frumos concert, 
care de astă-dată era compus esclusiv din 
piese de-ale marelui măestru german Wag
ner. S’au esecutat părți însemnate din 
operele „Parcifal“, „Siegfried", „Walkiire" 
și ouvertura din „Tannhăuser". A fost o 
grea problemă musicală de resolvat, pe 
care șl-au luat-o asupra lor membrii so

brietății filarmonice, deore-ce composițiile 
lui Wagner pretind aprofundate studii și 
multe cunoscințe în urma greutății ese- 
cutării lor. Dirigentul societății filarmo
nice d-l Max Krause, care continuă eu 
succes munca regretatului său antecesor, și 
membrii societății filarmonice: dame și 
■domni, tineri și bătrâni de tote catego
riile, au sciut însă să învingă tote greută
țile și au procurat numerosului auditor 
momente de o plăcere supremă musicală. 
.Aplauseie sgomotose si aclamările publi
cului au fost cea mai viuă dovadă a re- 
cunoscinței și dragostei, cu care Brașo
venii fără deosebire urmăresc prestațiunile 
și progresele frumdse ale societății filar
monice. B.

Condamnarea deputatului Balint 
Eotvos. Am adus soirea, că la tribunalul 
corecțional din Budapesta s’a pertractat 
procesul deputatului Dr. Balint Ebtvos, 
acusat, că prin manipulațiunî fraudulose 
a păgubit pe d-na Kacziany Karoly din 
Oradea cu suma de aprdpe 100,000 cor. 
In ședința de alaltă-erl pertractarea s’a 
încheiat. Tribunalul a declarat vinovat pe 
Ebtvos și l’a condamnat la trei ani tem- 
•niță și la pierderea oficiului pe 10 ani, 
precum și la suspendarea drepturilor po
litice.

Exposiție de tablouri în Brașov spre 
scopuri de binefacere. Damele Dr. Iulius 
Mihăly — fiica d-lui Hossu dir. substitut la 
finanțe în Sibiiu —și prof. Mariana Pisstel 
din Brașov, cari se ocupă cu pictura, au strîns 
un număr mare de tablouri și desemnuri, 
pe cari le-au espus în scop de binefacere 
in sala de desemn a șcdlei primare rom. 
?at. din strada Vămii Nr. 29. Scopul ur- 
nărit de ambele binefăcătore este ajuto- 
•area mesei gratuite, la care se hrănesc 
iei mai sărmani elevi ai acestei șcdle, 
lintre cari 40—45 primesc în decursul 
irnii prând gratuit. Prețul de intrare este 
ie 30 baul, pentru studenți 20 bani. Es- 
msiția e ijdific deschisă de la drele 10—1 
. m. pănă în diua de 15 1. c. n. Se 
trage atențiunea publicului brașovăn asu- 
ra acestei esposiții, care are de scop 
finirea miseriei copiilor săraci.

Duelul Deroulede — Jaures a avut 
>c în comuna Hamiaye pe teritor fran- 
9S. Guvernul spaniol declarase, că va 
xpulsa pe Deroulăde, decă va duela pe 
iritor spaniol. Jaurăs i-a mijlocit atunci 
ilvus conductus de la guvernul frances. 
acundanții lui Deroulăde au fost Marcel 

Habert și Guyot de Villeneuve. Duelul a 
fost cu pistdle. Nici unul n’a fost rănit. 
Adversarii s’au despărțit fără să se fi re
conciliat.

Locul de patinat .al șcdlelor cen
trale române din Brașov, aflător în cur
tea de gimnastică, s’a deschis Duminecă. 
S’a înscris deja —■ precum aflăm — un 
număr mare de elevi și eleve din școlele 
primare și medii române, cât și elevi de 
la alte institute. Taxa pentru elevii din 
șodlele primare e de 60 bani, pentru elevii 
din șcdlele medii și comerciale 1 cor., er 
pentru străini 2 cor. în decursul sesonu- 
lui. Un bilet pentru patinat costă 20 b., 
er privitorii plătesc 10 bani.

45 dile între morți. Diarele din Pe
tersburg înregistreză următdrea scenă sgu- 
duitdre de pe câmpul de răsboitî: In nop- 
tea spre 29 Noemvrien. o patrulă rusescă 
a dat de soldații lstșenko și Kharzaraa- 
tow aparținători regimentului rusesc Ve- 
likolntsk, cari au fost răniți în atacurile 
nocturne din luptele de la 16 Octomvrie 
și au rămas nebăgați în semă în retran- 
șamentele' fortificațiunilor rusesc!. Solda
tul Kharzamatow, mai ușor rănit, poves- 
tesce, că pentru a se Susținea pe sine și 
pe soțul său grav rănit în vieță s’au hră
nit timp de 45 (jlile cu hrana aflătdre la 
cei morți din jurul lor. Când îi se făcu 
mai bine și lui lstșenko, au părăsit ambii 
cu chiu cu vai retrașaraentele și s’au tîrît 
pănă în apropierea posițiunilor rusesc!, 
unde au fost găsiți de patrula rusâscă.

Concertul d-șorei Elvira Revere, 
care va ave loc Duminecă în 11 1. c. n. 
în sala „Redutei" conține următorele 
puncte: 1) Mendelssohn: Două cântece 
fără text esecut. de prof. Grosz; 2) Do
nizetti: cavatină din opera Lucia de Lam- 
rnermor eșec, de d-șdra Revere; 3) Cho
pin fantasia „F-moll“ prof. Grosz; 4) Ro- 
mauza „Le roi l’a dit" și Taubert: „Pase
rea în pădure" cântate de d-șora Revere ; 
5) Bellini: a) cavatină, b) Finale din opera 
„Somnambula" de d-ș6ra Revere; 6) a) 
Reinhold: „Amintire", b) Raff: „Rigau- 
don", prof. Grosz; 7) Rossini: Cavatină 
din opera „Bărbierul de Sevilla" d-șora 
Revere. începutul la orele 8 sera. Prețu
rile cele din trecut. Bilete se pot căpăta 
în librăria Hiemesch.

Generalul Oku bolnav? „Rirjevia 
Wiedomosti" este informată din Tsiancia- 
tun, cu data de 4 Decemvrie, că nisce 
Chines! au adus vestea, că generalul Oku 
a căijut de-odată serios bolnav, ba chiar și 
vestea morței sale, care însă nu este 
confirmată. Situațiunea bolnavului ar fi 
gravă.

2. Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de vin (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacieuților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Prețul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de corone 1’90. 
Se trimite dilnic ■prin rumbursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, ca'e 
e provedut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Tată și fiu — pro și contra Tisza.
Un lucru interesant și din multe 

puncte de vedere caracteristic s’a petre
cut în congregația comitatului Sătmar ți
nută la 6 Dec. în Careii-marl.

La ordinea dilei era moțiunea comi
tetului permanent comitatens de a i-se 
vota încredere guvernului.

Bătrânul conte Ștefan Karolyi, s’a ri
dicat să vorbescă contra moțiunei și în 
ton mișcător a declarat, că bolnav fiind 
s’a sculat din pat mort de jumătate, 
ca să vină la ședință și să spună, că 
nu vre să voteze încredere unui guvern, 
care calcă constituția. Gu greță îșl întorce 
fața de la vederea unei crime, ce s’a să
vârșit. Nu vre să păteze numele curat al 
părinților și moșilor săi, cari și-au jertfit 
vieța pentru patria maghiară. Cu perico
lul vieții înaintașii săi familiari au apărat 
constituția. Cum s’ar pute deci, ca ei, în 
ale cărui vine curge sângele strămoșilor 
săi, sS se facă părtaș la glorificarea unui 
violator de constituție? Nu, domnilor! De 
așa ceva eu nu sunt capabil. N’a crescut 
înoă un astfel de vlăstar al familiei Ka- 
rolyi-escilor care să cuteze măcar a-se a- 
tinge de constituția patriei, și sper, că nici 
nu va fi.

Oposiția din congregație a aplaudat 
furtunos pe bătrânul Karolyi.

Se ridică însă — drept ironie a sor
ții — fiul bătrânului conte, George Ka
rolyi și începe să apere și să apoteoseze 
actul din 18 Nov. Atunci oposiția în frunte 
cu bătrânul conte Karolyi a părăsit sala.

Tînărul conte George Karolyi a ijis 
între altele, că nu reflectăză nici c’un cu
vent la ceea ce a <J>S tatăl său. Crede 
însă de datoria sa a spune, că în inte
resul salvării patriei a trebuit de astă- 
dată, ca să se trecă peste forme Dă deci 
vot de încredere guvernului.

Etă cum politica a desbinat atât de 
cumplit pe tată și fiu, și cum unul se în- 
grozesce, er altul se încântă de politica 
tiszaistă.

Escursiune sciențilică.
După conferința din Bătania, învăță

torii tractului Arad, însoțiți și de unii 
dintre ospeți, au făcut o escursiune la 
Mezohegyes, spre a cerceta stabilimentele 
economiei model de acolo. La ordinul 
ministrului de agricultură Bila Tallinn, 
escursioniștii au fost primiți la gara din 
Mezohegyes de căpitanul comandant al 
hergheliei și de inspectorul al domeniu
lui și transportați cu două-spre-dece tră
suri de gală, trase de cai frumoși și sprin
teni ca și nisce sraei. La dorință, învă
țătorii au fost conduși mai întâifl la do
meniu, unde președintele Iosif Moldovan, 
a presentat directorului d-lui Balint Iuhâsz 
pe învățătorii escursioniștl.

De aici escursioniștii au plecat sub 
conducerea d-lui inspector al domeniului 
Riszdorfer Lăszld, la fabrica de cânepă, 
unde lucrătorii, partea cea mai mare fe
mei, melițau și peptenau cânepa frumdsă 
ca lâna, o aședau în tescuri preșuite, gata 
de a o espeda, partea cea mai mare, pe 
la fabricele de țesătorie din America, 
unde cânepa țării năstre este considerată 
de o calitate alesă și se bucură de-o deo
sebită atențiune. Am vădut lăptăria din 
care se espedeză dilriio sute de litri de 
lapte în orașele din apropiere, cu deose
bire în Arad. Diferitele soiuri de vaci așe- 
date după soifl și erate în grajduri sepa
rate, câte 100—150 la un loc, dintre cari 
escelau vacile de kuhland-simmenthal, cu 
taurii lor de 11—12 măji metrice și cu 
vacile ce dau câte 2500 litri lapte la an. 
După colori vacile încă erau separate. 
Colorea dominantă a fost colorea galbină, 
deși după esplicările d-lui inspector, co- 
ldrea roșie închisă, în timpul mai nou, 
este mai căutată, și va da în curând în 
dărăt- pe cea galbină. Soiul maghiar, de 
colore albă cu cărne mari, se ține numai 
pentru prăsîla de boi de jug, fiind mai 
perseveranți la muncă. Vacile din acest 
soiu sunt mai mici și mai neproducetdre, 
taurii însă sunt esemplare de admirat.

După prânij, am cercetat herghelia 
cea frumosă, unde ni-s’au arătat și espli- 
cat cele mai frumdse și prețidse soiuri de 
cai, dintre cari escelau : Nonius, Gidran și 
Furioso.

Interesantă a fost și grădina de pomi 
a domeniului ce se estinde pe 29 jugăre 
de pământ. Grădina este împărțită în 12 
table mari, în cari se nobilităză nenumă
rată mulțime de meri, peri, pruni, cireși, 
vișini, caisini, perseci și nuci de cele mai 
alese soiuri. Nobilitarea se face esclusiv 
prin altoire. Pomii nobili în vîrstăde4—5 
ani se distribue în fie-care an, parte gra
tuit, parte cu preț redus, celor ce se 
adreseză în acesta privință secțiunei de 
pomologie de la ministerul agricultures. 
Din acesta pomologie se împart anual 
circa 10.000 pomi nobili și 1,000,000 pă
dureți.

A urmat apoi cercetarea fabricei de 
zahar. Arangiamentul acestei fabrici este 
de nedescris. Timpul scurt ce l’am petre
cut aici, nu ni-a fost de-ajuns, spre a pute 
face o descriere mai amănunțită. Am în
ceput însă intuirea nostră de la magazi
nele de sfecle și treptat am ajuns pănă 
la locul unde se pacheteză . și espedeză 
zaharul alb ca zăpada. In acest stabili
ment lucrăză mai multe sute lucrători, 
bărbați femei și copii. Fabrica lucreză 

anual 1,100.000 măji metrice de sfe
cle, din cari aprope jumătate le produce 
domeniul.

Literatura.
Luceafărul nr. 22—23 apărut cjilele 

acestea are următorul sumar: 1) Kimon 
Loghi de I. Scurtu, 2) Departe (poesie) 
de Oct. Goga, 3) Stefan-Vodă (poesie) de 
St. O. Iosif, 4) Două firi (novelă) de M. 
Sadoveanu, 5) Exposiția „Kimon Loghi" 
de V. Gioflec, 9) Schimb de vești (poesie) 
de D. Anghel, 7) Premiul „Luceafărului" 
IV. Nenea 8) Din popor de I. Popo- 
viei, 9) Pribeag (poesie) de Nic. Otavă, 
10) Tristia (poesie) de Z. Bârsan, 11) Pre
miul „Luceafărului": V. Focul de *** 12) 
Duidsele tale cuvinte (poesie) de Al. A. 
Naum, 13) Despărțire (poesii) de A. O. 
Maior, 14) Premiul „Luceafărului": VI. 
Frații de Numărul acesta mai conține 
22 ilustrațiuni de distinsul artist român 
(macedonean) Kimon Loghi. Execuția ar
tistică a ilustrațiunilor nu lasă nimic de 
dorit.

Ne reservăm a reveni asupra „Lu
ceafărului" într’un articol deosebit. In nu
mărul de astădi reproducem aprecierile de 
sigur competente ale d-lui N. lorga, asu
pra celor 3 reviste cari represintă „Curen
tul nou", adăogând că „Luceafărul" în ce 
privesce haina externă este superior ce
lor doi frați de peste Carpați, cari nu pu
blică ilustrații și în privința tiparului și 
hârtiei nu pot concura cu „Luceafărul" 
nostru.

Redacția și administrația Budapesta 
IV. str. Zoldfa 7.

Abonamentul 12 cor. pe an, 6 cor. 
pe V2 an.

— „Făt-Frumos", revistă literară 
apare de 2 ori pe lună. Sumarul nr. 15 
de la 15 Noemvrie: 1) N. Iorga:'Curentul 
nou, 2) D. Nanu : Vis (poesie), 3) I. Cio
cârlan : De sărbători (schiță), 4) G. Valsau: 
Viteazul (poesie), 5) A. Mândru: Plăeșul 
(poesie), 6) Emilgar: Cronică. 7) Eugen 
Ciuchi: Stau clipele, 8) Gr. V. Prut: Do- 
rule dor (poesie), 9) Econ. I. Antonovicî: 
Documente. — Abonamentul 4 lei pe an. 
Redacția și administrația Tipografia Ge
orge Cațafany. Bârlad.

— In editura librăriei C. Sfetea, Bu- 
curesci, au apărut următdrele cărți din 
biblioteca copiilor:

„Corbul cu pene (le aut ", (cu ilus
trațiuni de Sroara, prețul 2 lei 50 bani... 
„Pentru toți copiii", (cu cinci ilustra
țiuni) de Th. D. Speranță, prețul 2 lei 50 
bani. — Apoi „Din lumea copiilor" cu 
ilustrațiuni în colori forte drăguțe și cu 
text. Prețul 1 leu 50 bani și „Bună <li- 
mineța la Moș ajun" cu ilustrațiuni și 
text, prețul 1 leu 50 bani. Publicațiunile 
aceste sunt anume făcute pentru copii, nu 
lasă nimic de dorit atât ca conținut, cât 
și ca ilustrație și sunt din cele mai po
trivite ca daruri de Crăciun pentru copii. 
Se pot procura de la Editură librăriei C. 
Sfetea, Bucurescî strada Lipscani 96.

<

Tokio, 8 Decemvrie. Din cartie
rul general de la Port-Arthur se a- 
nunță, că trei trupe alese puse sub 
comanda generalului Nakamura, au 
încercat se cucerescă fortul Sinting 
de la frontul resărităn. După enorme 
pierderi, ce le-au avut, aceste trupe 
au pătruns ce e drept pănă Ia șan
țurile esterne, dăr au fost respinse. 
Colonelul japones Fukusi a căcțut 
lovit de o granată. In lupta piept la 
piept, ce urmă a cădut și generalul 
Raito. Japonesii asediâză forturile 
Erlungșau și Sungșușan.

Petersburg, 8 Decemvrie. Minis- 
teriul de resboiu a ordonat mobili- 
sarea regimentului 2 de Volga și 
cazacilor din Terek.

Viena, 8 Decemvrie. Din Pola 
se telegrafieză, că flota de răsboiu 
austriacă, ce era gata se plece la 
Fasana, a primit ordin din Viena 
să nu mai plece. De aici se con
chide, că Turcia a împlinit condițiu- 
nile puse de Goluchowski.

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

„Romana44 dans de colonă în 5 figuri 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei. după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață44,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa, -- Tipografia Aurel 
ilureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja 0 jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre'națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana44, unicul dans de colonă român. In 
ijrna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea actista și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei44. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei44.

Autorul broșurei esplică „Romana44 în 
ș1.rînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
,i erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
(i«ns. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana44 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
tină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
ie note (musica „Romanei44 cu esplicări) și 
oostă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

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

Prețurile cerealelor âiu piața Brașov.
Din 9 Decemvrie 1904.

Seta .Tipografia Â. Mureșianu41 
tlEsa SSs'așwT, 

sq pot procura următorele cărți:
(La cărții, aici înșirate este a se mai adauge 

>8 lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

©ărțs de rugăciuni și predici.
Cuventărî bisericascl scrise de loan 

Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b 
porto.

Cuventărî bisericesci de loan Pa- 
pitr. tomul Iii cuprinde cuventărî bi- 
iericescl\ acomodate pentru orl-ce timp ; 
si pentru tore sărbătorile de peste au. Pe 
șângă predici, se mai află în text câte-o 
Instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

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

Cuventărî bisericesci pre serbătorile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. 0 cărticică de mângăere sufletescă, 
oare costă legată 3 cor. (plus 10 b. porto).

„Cuventărî bisericesci de Mas
sillon* traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al diecerei 
de Oradea-mare. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesiastic francos. Predicile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
resăriten, și fie-c-ire este pusă la acea Dumi
necă său sărbăttire, cu a cărei evanghelie 
se potrivesca predica. Un volum elegant de 
preste 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagiti. ales. — Prețul 5 corone (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuventărî funebra!! și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu JBudu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Cursul la bursa din Vîena.
Din 7 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 119.05
Renta de corone ung. 4°/0 • . . 98 20
Impr. căii. fer. ung. în aur - 88.95
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 97.95
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. ou premii...................  207.—
Losurîpentru reg. Tisei și Seghedin . 161.65
Renta de hârtie austr. ..... 100.05
Renta de argint austr. . . . . , 100.—
Renta de aur austr..............................119.85
Renta de cortine austr. 4% . . . 100.25
Bonuri rurale ungare 3V2 % • • • 91.35
Losurî din 1860................................. 156.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.34
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 807.52
Acții de-ale Băncei austr. de credit 678.50 
NapoleondorI................................. 19.06
Mărci imperiale germane. . . . 117.55
London vista................................ 239.47’/2
Paris vista.................................. . 95.20
Note italiene..................................... 95.25

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Decemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.60 Vend. 18 68
Argint român. 77 18.40 7» 18.80
Napoleond’orL 19.04 îi 19.10
Galbeni H 11.20 n 11.30
Ruble RusescI W 2.53 2.F4
Mărci germane 77 117.20 » 117.40
Lire turcesci 21.50 H 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/( 101.-- 102 -

< £
La esposițiile hygienics din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 1893 a fost premiat 
Spirtul Reunia a lui Widder 
cu diploma de omite și cu medalie de aur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale 

Spihtul-reuma
și FIAIS de FICTEBSE, 

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a. 

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile.

Dureri de dinți și cap vindecă in 5 minute 
Prețul unei rticle ou instrucție 1 cordnă, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în Budapesta : 

la farmacia D-lui Joșii* Tliriik 
Kirăly-utcza nr. 12., și Andrassy korut nr. 26, 

și la d-1 Dr. A. Egger, Vâczi kiirut 17. 
asemenea în tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WIDDER OVIJIzA 
farmacist în Sâtoralja-Ujhely. 

Comanda din provincie se efectueză prompt. 
Depou în Brașov : la Victor Roth farma

cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co
balm : la E. Victor Milas.

16—20,1532.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

i?e pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Prafurile-Seidlitz aie iui loil
VerîtaMiie numai, deeiî fîăeiare eut6& este prove«|mti& eu murea cSe 

sajperare a Baci A. MwSJ și eu HwBsserlejrejs. ea.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— W

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. w

Măsura
seu

;rautatea
' Calitatea.

Valuca
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 16 70
71 Grâu mijlociu . . . 16 50

Grâu mai slab . . . 16 —
Grâu amestecat , . 12 30

i n Secară frumosă. . . 10 70
n Secară mijlociă. . . 10 40

Orz frumos .... 8 80
n Orz mijlociu. . . . 8 60

Oves frumos. . . . 6 60
71 Oves mijlociu . . . 6 —

Cucuruz .................... 12 —
71 Mălaiu (meiti) . . . 10 —

Mazăre........................ 15 —
Linte ........................ 26 —
Fasole........................ 19 60

1 « Sâmență de in . . . 21 60
1 n Sămânță de cânepă . 9 —

Cartofi'......................... 1 60
Măzăriche................... — —

!. kilâ Carne de vită . . . — 96
r Carne de porc . . . 1 20

> H Carne de berbece. . — 72
100 kil. Săti de vită prospăt . 40 —

71 Său de vită topit. . 62 —

Tergal âe rîmătorî din Steiubruch.
Starea rîmătorilor a fost la 5 

Dec. n. de 30.940 capete, la 6 Decemv. au 
intrat 836 capete și au eșit 574 capete 
rămânând la 7 Decemvrie n. un număr de 
34,294 capete.

Se notâză marfa imgursscă : tînără 
prea dela 110—171 fii., de mijloc dela 
110—111 fii. ușori dela 109—110 fii. — 
Serbescă: grea 108—109 fii., de mij
loc 107— 108 fii., ușori 105—106 fii. 
kilogramul

âOICIURI
gjtml a s® «asăis’ssa sssfescrâs®!! 

udmcnistg*3.tiasnî. Sra casuil jbss» 

nrtaftă a® fece tscădementh, 
caw sas ©ât

® fsc® mai «xe muaBte-eH» 
zlîmi îstr. „Gazetei Trans. “

Somiera istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu M.u- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiiî, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
raudial din Blașiu.

„Colonel David baron Urs de 
MLargina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, tir 
altul din timpul m ai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*, apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Parezei prin d-1 Dr. Amos 
Frâncutn. oausa fondului pentru monumen
tul lui Iancu. Prețul este 1 coronă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vițelul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritai nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., ou posta 26 b.

I/upta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-]- 10 b. porto).

„l&ranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-[-5 b. porto).

„David Almășianu*, sohițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acâsta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

A e părut la Bucuresci:
Sistema ortografică a limbei ro

mâne de Fie. Densușianu, o broșură de 
73 pagine și se află de vendare la libră
ria Leon Alcalay din Bucuresci cu prețul 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 banî 
său 1 cor. 10 fii.

.<

X 
x 
x

FFanxbranntweîn și sare a lui BtolL X 
ihsb's decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire si cuvcnidusm amnids, plumbul iui a. Mom. X

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- W 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. O 
Prețui unei sticle originale plombate, Corone 1.90. 5%

Ș$pun de copii a lui Moli
Cel mai fin sămin de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- Jvk 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Frețu! unei bucăți Cor._ .40 Wj
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii' este provedută cu marca W' 
de apărare A. Moli.________________________________________________

TrSswiterea girimeSjiwEa prin
Faffjmiacistw.1 A.

c. și r. luniisor ai curții imperiale Vicna, Tnciilanben 9
Comande din provincia se efectueză țitlnic prin rambursa poștală.

La depășite se se ceră anmnit preparatele provecțute cu iscălitura și marca M 
de apărare a lui A. MOLL. W

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

Plecarea ?i sosirea trenurilor de stat rog. ung. îi Brașov.
Valabil din 1 Octomvrie st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la ti. 2-45 m. p. m.

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

Dela Brașov ia Bucuresci:
I. Trenul de persone la tira 3'55 m. dim.

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

II!. Trenul mixt la orele 11'35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la tira 2T9 min. p. m.

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

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

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

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

(are legătură cu Ciuc-Szereda).
IV. Tren de pers, la 4rele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la ZernescI (gara Bartoiomeiu)

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

| Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiu la ti. 2-9 m. p. nu
IV. Trenul mixt la tira 9'27 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Tren, de pers, ia ora 7'28 min. dim.

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

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

(Numai până în 15 Novembre).

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

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

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la tira 6'10 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la tirele 10'1 m. sera.
Oela ZernescI la Brașov (gar. Bartoiomeiu.}''

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

gazeta Transilvaniei cu numărul â 10 âL se vinde< 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremâas Hepoțd..

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


