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Bibliotece'e lui Berzeviczy.
(a) Decă ne atrmgem rândurile 

și înființăm institute de credit și e- 
conomil spre a ne întări pe terenul 
economic, — suntem acusațl, că să
vârșim fapte primejdiose, contrare 
patriei, și organe de publicitate in
spirate chiar de guvern dau alarma, 
cerând ca statul sg între în luptă, 
combătând pe terenul economic pe 
propriii sei cetățeni.

Cel ce ar crede, că suntem po
vestitori de basme, când spunem a- 
cest lucru, se cetâscă articolul prim 
al fiiarului „Budapesti Hirlap" (2 
Septemvrie), unde va afla următo- 
rele cuvinte destul de lămurite: „A 
mugyar ăllamnak pedig.... e bankok ellen 
kell dolgoznia...“ (er statul ungar tre- 
bue se lucreze împotriva acestor 
bănci, adecă împotriva băncilor na
ționalităților).

Decă ne întrunim la o adunare 
culturală, organele maghiare, chiar 
cele inspirate de guvern lansâză scirl 
tendențiose, că se adună ârăși „Va- 
lachi!" să facă demonstrațiuni poli
tice. \

Avem o societate menită să a- 
dune fonduri pentru a crea un că
min artei pribege, și membrii ei se 
adună să asculte rapdrtele comitetu
lui asupra gestiunei anuale.

Imediat se pote ceti o declara
ție și — lucru curios — tot într’o 
foie inspirată de guvern, în care se 
spune, că sforțările acestei societăți 
.sunt ostile operei de unificare națio
nală maghiară a statului ungar.

Acum e la ordinea c|îlei cestiu- 
nea bibliotecilor.

încă antecesorul actualului mi
nistru al instrucțiunei publice, Iuliu 
Wlassics, a instituit o comisiune pen
tru studiarea cestiunei bibliotecelor 
înființate pe lângă școlele primare.

Comisiunea s’a achitat de însăr
cinarea primită abia acuma, și a îna
intat un raport ministrului actual 
Berzeviczy.

In raport s’a spus, că numărul 
bibliotecilor înființate pe lângă șco
lele primare este forte mic, abia la 
15 școli se vine câte o bibliotecă, 
er în cele Asistente se află prea 
multe cărți străine: nemțești, româ
nești. slovăcescl.

Ministrul Berzeviczy, ferventul 
protagonist al unificării naționale a 
statului ungar, n’a putut rămână im
pasibil față cu constatările comisiu- 
nei. Aucjl acolo! Că nu sunt biblio
teci multe în țeră, asta calea-valea! 
Dâr că în bibliotecile esistente se 
află cărți „strSineu nemțesc!, româ
nesc! și slovăcescl... cum ar pută to
lera o asemenea contravenție un mi
nistru al instrucțiunei publice în Un
garia?

Și a lansat numai decât o cir
culară, în care ordonă purificarea 
bibliotecilor de cărțile scrise în lim
bile naționalităților nemaghiare și 
procurarea de biblioteci în massă, 
compuse anume din cărți autorisate 
maghiare, pentru fie-care școlă în
treținută său subvenționată de stat.

Pressa ungurescă este unanimă 
în a aduce elogii ministrului Berze
viczy pentru acestă nouă dovadă de 
solicitudine manifestată față cu „vii
torul patriei". Bibliotecile înființate 
pe lângă școlile primare vor fi un 
factor din cele mai însemnate întru 
crescerea unei generațiun! patriotice.

Din corul celor ce aplaudeză pe 
Berzeviczy nu lipsesce nici diarul 
„Alkotmâny", organul partidului po
poral, din care fac parte mulț! ale
gător! slovaci și nemți, cari au tri
mis representanți în dieta țării. 
„Alkotmâny11 nu se întrebă, decă în 
bibliotecile lui Berzeviczy va fi ore 
și vr’o carte nemțăscă său slovă- 
cescă, el este îngrijit numai de 
aceea, că edițiunile societății cato
lice „Sf. Ștefan" nu vor fi repre- 
sentate în număr suficient în acele 
biblioteci.

Față cu aplausele generale ale 
pressei maghiare, suntem datori să 

reamintim ministrului Berzeviczy, că 
speranțele, ce le-o fi având densul 
în efectul magic al bibliotecelor pe 
terenul maghiari sării, — se vor do
vedi în curând ca ilusium deșerte, 
cum s’au dovedit și se vor dovedi 
tbte sforțările inițiate în acestă di
recțiune.

Propagatorii culturei maghiare 
printre naționalități nu fac alta, de 
cât împedecă progresul firesc al na
ționalităților și sâmănă sămînța urei 
și a vrajbei.

Cu tbte acestea nici Românii 
nu trebue să stea cu mânile în sîn, 
și datoria conducătorilor poporului 
este de a stărui și mai mult pentru 
înființarea de biblioteci românesc! 
și pentru a se răspândi lectura po
porală sănătosă printre absolvenții 
școlelor primare.

Cât timp geniul bogat al popo
rului va produce doine, balade, bas
me, legende etc., și cât timp vom 
avă folkloriștl, car! îș! vor da oste- 
nela să le culăgă, — poporul nostru 
iubitor de lectură va fi aprovisionat 
în belșug cu hrană spirituală și nu 
va fi avisat a cere împrumut de la 
nimeni.

Dâcă privim deci la aplausele 
pressei maghiare, care în circulara 
lui Berzeviczy vede o operă de sal
vare a patriei maghiare, prin prisma 
obiectivității, trebue să ajungem la 
convingerea, că acele aplause nu se 
deosebesc întru nimic de alte isbuc- 
niri și tămbălăur! aranjate de atâtea 
ori pentru sărbătorirea câte unei 
idei de maghiarisare deșuchiate.

Pregătirile militare ale Italiei.
Din Roma vine soirea, că ministrul de 
răsboiu italian a decis să reconstruăscă 
vechile fortificațiuni de la Verona, care 
pe timpul dominațiunei austriaco formau 
una din cele mai puternice fortificațiuni 
ale Italiei superidre și dimpreună cu Man
tua, Peschiera și Legnano constituiau re
numitul cadrilater. Cheltuelile acestor lu
crări vor costa 6 milidne de lire.

In afară de acăsta, în cercurile ma
rinei de răsboiu italiane se consideră ca 
fapt împlinit organisarea unei noue flote 
adriatice, care va consta din vasele de 
răsboid „Sardegna", „Re Umberto", Dan- 
dalou și „Doria" și din 12 torpildre.

„Institutele financiare
ale naționalităților**. > *

Sub titlul acesta, diarul „Bud. H.“ 
publică din nou nisce învinuiri contra in
stitutelor de credit și economii ale națio
nalităților.

Articolul semnat de un ore-care Rez 
Mihâly nu conține nimic nou. El nu este, 
decât o verigă din lanțul oel nesfîrșit al 
inepțiilor debitate pe socotăla institutelor 
financiare nemaghiare, său mai bine ne- 
jidovesci.

Aceste institute, după părerea lui 
Răz, sunt cele mai puternice focare de 
resistență împotriva politicei de rassă a 
Maghiarilor.

Relevăm următorul pasagiu de o 
stupiditate și cinism rar:

„Băncile naționalităților ar trebui 
controlate din partea statului, decă nu 
cumva sunt împărtășite în sprigin po
litic (!) din străinătate, ăr statul ungar — 
tocmai din motive politice — ar trebuise 
opereze contra acestor bănci, deorece insti
tutele năstre financiare din provincie nu 
sunt capabile a susțină cu ele concurența...* 1

Autorul spune chiar, cum își imagi- 
neză el operația statului ungar împotriva 
institutelor înființate de cetățenii sei ne
maghiari. Statul ar trebui să acorde, <jice 
Rez, credit gratuit tuturor institutelor fi
nanciare maghiare, cari au nevoie de cre
dit și astăc}! apelăză la băncile centrale, 
unde sunt esploatate.

Scurt și cuprindător: statul să inter
vină cu tutela sa și din banii contribua
bililor (majoritatea nemaghiară) să dădă- 
câscă institutele financiare ale unei na
ționalități.

Ge plan genial!
Der ce dihănii primejdidse trebue să 

fie nemaghiarii, decă o foie inspirată de

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Poliția în armată.
Schița militară, de Ulr. Myers.

— Fine. —

Locuitorii din Versailles primiră la 
început pe învingători cu multă amabili
tate. Erau nemulțumiți cu noua republică 
din Paris. După-ce însă orașul a început 
să sufere pe urma rechisițiilor, er aface
rile au început să stagneze, mulțî dintre 
locuitori se împotriveau și făceau cartie
rului general dificultăți.

In mai multe rânduri au sosit soiri, 
că se plănuesc atentate contra regelui 
Wilhelm și contra contelui Bismarck; 
afară de acestea se sciea, că în Paris 
nisce fanatici au pus un premiu de trei 
milione franci pentru asasinarea regelui 
și a cancelarului său, er în Versailles se 
aflau destule elemente desperate, gata în 
ori-ce moment a săvîrși un atentat. Din 
norocire nici un plan n’a ajuns pănă în 
stadiul de esecutare. Se crede însă, că un 

atentat împotriva lui Bismarck a fost ză
dărnicit de cătră poliția de câmp. O fe
meie din Paris a umblat câte-va dile 
de-arendul printre avant posturi, pănă-ce 
a fost arestată. Ea a cerut să fie dusă 
înaintea cancelarului, sub cuvent, că are 
să-i comunice lucruri importante. Femeia 
avea un pașaport general liberat de cătră 
ministrul de resboih frances, din care 
causă lui Stieber i-se păru suspectă din 
capul locului. El puse pe un funcționar 
subaltern să joce rolul lui Bismarck și fe
meia credu, că în adevăr are de a face 
cu cancelarul. Cu tdte acestea ceea-ce i-a 
comunicat, nu erau decât nisce palavre, 
așa că femeia trebue să fi avut vr’un alt 
scop. Stieber o ținu închisă pănă după 
încheiarea păcii.

Siguranța cartierului general german 
ajunse în cele din urmă forte serios ame
nințată prin ostilitățile locuitorilor din 
Versailles. Orașul avea legături secrete 
cu Parisul și se descoperi planul, că la 
proxima încercare a Parisienilor de a rupe 
linia de asediu, cei din Versailles să pună 
și ei la cale o revoltă. Se bănuia, că se 

află în oraș agenți din Paris și cu deose
bire arme și munițiunî. Poliția a pus în 
esecutare un mijloc cam drastio. Cu tote 
că Versailles avea 36.000 locuitori, s’a 
luat hotărîrea a se face perchisiții la 
aceeași oră în tote locuințele din oraș.

Poliția de câmp luase asupra sa, ca 
și în tdte cele-lalte orașe ocupate de car
tierul general german, administrația ora
șului. In serviciul poliției locale erau: 44 
jandarmi, 25 sergeants de viile, cari au de
clarat, că vor servi și sub regim german, 
și 30 funcționari de ai poliției politice. 
Pentru esecutarea perchisițiilor s’au luat 
în ajutor 3 batalidne de infanterie și ast
fel revisiunea s’a făcut la 22 Decemvrie 
1870. înaintea fie-cărei porțl s’au portat 
câte două santinele, fie-care trecător fu 
oprit pe stradă și perchisiționat. Pentru 
acest din urmă soop s’au mai pus la dis- 
posiția poliției de câmp și două escadrdne 
de dragoni.

Cu acestă ocasiune au fost arestate 
150 persdne suspecte, s’au sechestrat 80 
de pusei pu câte două țevi, o mulțime de 
revolvere, pistdle și pumnale. Cei ares

tați, după-ce au fost supuși unui intero
gatoriu, au fost liberați și numai un nu
măr mai mic a fost trimis în fortărețele 
germane. Aceștia erau în adevăr agenți 
ai guvernului frances. Impresia morală 
ce a produs-o acestă perchisiție uriașă, a 
fost covîrșitdre. La așa o energie din 
partea poliției nu erau deprinși Fran- 
cesii.

Poliția de câmp a descoperit între 
altele, că fostul atașat al ambasadei fran- 
cese din Berlin, Le Sourd, acela care 
predase declarația de răsboiu, se află în 
Versailles deghisat ca îngrijitor de bol
navi. El a fost prins și transportat la for- 
tărăța Mainz. Procurorul din Versailles în
treținea legături cu Parisul, din care 
causă a fost arestat și vîrît în propriul 
său arest. Au fost arestate pentru spio- 
nagiu cu totul vr’o 300 persăne, între 
cari unele grav compromise. După drep' 
tul de răsboifi, toți ar fi trebuit să fie îm- 
pnșcațî seu spândurați, Germanii însă au 
fost iertători, dicăndu-și, că arestanții au 
făptuit spionagiu în calitatea de patrioți 
francesî, er nu pentru bani.
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guvern vine se preconiseze măsuri așa 
desperate contra întărirei lor economice 1 

Și la ce descrepitudine trebue că au 
ajuns cei din rassa stăpânitore, decă în 
mișcarea liberă economică nu mai sunt I 
capabili a suspine concurența, și cer inter
venția statului!...

Presa maghiară
și circulara ministrului Berzeviczy.
Ministrul de culte a dat o circulară 

tuturor inspectorilor de școle primare, prin 
care ordonă înființarea de biblioteci ma
ghiare pe lângă tbte școlile de stat, său 
comunale, subvenționate de stat. Inspec
torii sunt obligați a raporta ministrului în 
30 de dile despre școlile vizate în circu
lară, arătând la care școlă ce fel de bi- 
biliotecă se se procure din cele 3 tipuri 
stabilite de ministru. După sosirea acestor 
raporte, ministrul va comanda de-odată 
tdte bibliotecile necesare pe basa unui 
ofert al editorilor.

Foile maghiare fără deosebire de 
partid aduc elogii lui Berzeviczy pentru 
acăsta nouă măsură luată întru promova
rea culturei maghiare.

„Az Ujsâg“ (organul lui Tisza) elice:
„Fie-care școlă de la sate va deveni 

o adevărată casă cu comori în momentul 
când adevăratul spirit se .va sălășlui în ea. 
In urma acestei circulare, țera în timp de 
țlece anî va dobendi o tinerime mai lumi
nată, mai maghiară și mai patriotică*...

*) Seim, că d-1 căpitan Moroiu a fondat cu 
mulțl ani înainte o loje franc-masonă în România. 
Da mult înse nu se mai aude nimic de acestă

„Pești Hirlap*  (organul lui Banffy): 
„...Lui Berzeviczy îi datorăm recu- 

noscință deosebită pentru înființarea ge
nerală a bibliotecilor".

„Magyar Szo:*
„Nimeni nu va refusa recunoscința 

sa lui Berzeviczy, pentru-că consideră des- 
voltarea spiritului tinerimei în direcție 
nobilă drept o cestiune cardinală a cul
turei maghiare11.

„Magyarorszăg*  :
„Nu trebue vr’o esplicație deosebită 

pentru a arăta cât de importante și salu
tare sunt măsurile luate de Berzeviczy".

„Budapesti Hirlap*  :
„Anul nou școlar îl inaugurăză Ber

zeviczy cu nisce măsuri de guvernământ 
fdrte importante. El ordonă, că la tote 
șcdlele primare ale statului ori subvențio
nate de stat să se înființeze de-odată bi
blioteci".

„Egyetertăs*  (koșutist):
„...Ministrul anunță, că la cas de ne

voie va cere credit de la legislativă pen
tru acest scop (bibliotecei). Să ceră. Ca
mera va vota cu plăcere creditul. Parla
mentul n’a fost nici-odată sgârcit când a 
fost vorba de cultură națională ma
ghiară^

Stieber prin agenții săi sciea să-și pro
cure (flare din Paris, chiar și după împre- 
surarea totală a orașului. Furnisorul de 
(flare găsea dilnic sub o anumită piatră în 
edifioiul aflător ÎDtre cele două linii de 
avantposturi, câteva monede de aur. El 
lua galbinii și punea în locul lor diare. 
Cătră sfârșitul asediului însă Francesii au 
făcut imposibilă orl-ce legătură. Și nici
odată n’ar fi avut Germanii o trebuință 
mai mare de sciri din Paris, ca în mo
mentele, când venise Jules Favre în car
tierul general german, spre a negocia asu
pra capitulării. Aici tot poliția de câmp 
trebuia să ajute și a și ajutat, deși într’un 
chip cam hazliu. Ca introducere la acestă 
anecdotă servescă următorea scrisore adre
sată de cătră Stieber soției sale la Berlin:

Versailles în noptea de 24 Ianuarie.

„Iubita mea soție! Citesce și te-mi- 
nunăză! Pe când eu scriu aceste rânduri, 
bând o căscă de cafea pregătită de mine, 
în odaia de alături în patul d-lui v. Zer- 
nicki*),  dorme Escelența Sa, d-1 Jules 
Favre ministrul afacerilor străine al gu-

*) Adjutantul lui Stieber.

„Alkotmăny* :
„Ministrul de culte a dat o circulară 

importantă în cestiunea bibliotecelor po
porale".

In sfîrșit „Pester Lloyd“ scrie chiar 
un articol de fond în care releveză im
portanța circularei lui Berzeviczy.Ajutore pentru incendiațl.

Pentru Românii nenorociți prin . 
incendii din comunele Câmpeni, Os-; 
trovul-mare (Hunedora), Sotelec (Sol- 
noc-Dăbâca) și Mădăraș (Sătmar) — 
au mai Intrat la Redacțiunea cjia- 
rului nostru următorele sume:

Din Brașov: de la Asociațiunea pen
tru sprijiniren învățăceilor și sodalilor ro
mâni, pentru incediații din Câmpeni 
30 cor.

Din Tohanul vechili: de la d-1 Ni- 
colae Grozea pentru incediații din Câm
peni 4 cor.

Din Rodna-veche: de la d-1 V. Gr. 
Borgovanu prof. în Bucuresci 10 cor.

Din comuna Rîușor (comitatul Făgă
rașului) de la d-nii: Gerasim Grama, că
pitan 4 cor., Ioan Grama, profesor E> cor., 
Clement Grama, notar 3 cor., Vincențiu 
Grama, preot 2 cor., Constantin Pică, înv. 
1 cor., Nicolau Roșea, înv. 1 cor., Teodo- 
sie Grama 1 cor., loan Pică 1 cor., Euti- 
miu Boer, preot 1 cor., Leonte Comșulea 
50 b., Paraschiva Dîmboiu 50 b. (la olaltă 
20 cor.)

Suma 64 cor.
Transport din Nr. de la

20 Aug. (2 Sept.) 338 „ 80 bani.
Suma totală: 402 cor. 80 bani.

Resboinl ruso-japones.
Luptele de la Liaoyang.

După soirile mai nouă, Japonesii 
au dobândit un mare succes la Liao- 
yang. După lupte nespus de crân
cene, Rușii au fost siliți se părăsâscă 
trei posițiunl de la Sud și se le ce
deze Japonesilor, cari au spart linia 
de luptă rusescă la Ost, au respins 
flancul stâng al Rușilor, apoi au tre
cut peste rlul Taiciho, ca se atace 
de la spate pe Kuropatkin. Acesta 
reiese din telegramele, ce vin prin 
Londra de la Tokio.

„Berliner Tagblatt“ primesce cu data 
de 1 Septemvrie următdrea scire din Pe
tersburg:

In jur de Liaoyang s’a început o 
luptă uriașă și nespus de sângerdsă. Ar fi 
însă prematur a-se spune ceva positiv des
pre resultatul ei, cu tote că Rușilor li-a 
succes a dobândi unele succese, luând de 
la Japonesi 40 tunuri și făcând prisonierl 
2 batalione jâponese. Kuropatkin a con
dus în persdnă lupta. Japonesii au atacat 
la 30 August, aniversarea lui Mikado, c’o 

vernului din Paris, er în alt pat ginerele 
său. Nici secretar nici servitor n’are. II 
servesce un funcționar al meu îmbrăcat în 
civil. Jules Favre s’a presentat ca parla
mentar pe neașteptate la noi. Aseră ml-a 
trimis conteie Bismarck trăsura sa, che- 
mându-mă urgent la sine. Pe drum am 
aflat de la servitor, că Jules Favre este 
la ministru. Bismarck m’a însărcinat să-i 
procur cuartir și să iau măsuri de a-1 su- 
praveghia. M’am oferit numai decât a-i 
ceda două din odăile mele. Bismarck a fost 
de acord, cerend numai să nu afle Pavre, că 
e în cuartir la poliție. M’am întors repede 
acasă și am luat măsurile necesare. Mî-am 
mutat odaia de gardă: toți funcționarii 
i-am îmbrăcat în civil, am pus să facă foc 
în sobe, am aranjat două paturi’ și fiind-că 
Francesii sunt de părere, că noi flămândim 
în Versailles, am procurat tot felul de 
mâncări, beuturl și delicatese..."

Restul îl aflăm dintr’o carte a con
silierului de curte L. Schneider: „Din 
vieța împăratului Wilhelm", unde se dice:

„Din momentul, când Favre a fost 
internat la poliție, grija principală a lui 
Stieber era, să-i pună mâna pe hârtii.

energie desperată. Nu le păsa nici de 
pierderile cele mai mari. La frontul de 
ost au dat cinci asalturi, pe cari Rușii 
le-au respins strălucit. Lupta de artilerie 
a fost înfiorătore, căci de ambe părțile 
erau în foq mai mult de 1000 de tunuri. 
Soldații ruși luptau ca leii și c’o însufle
țire, ce părea o minune, s’au aruncat asu
pra -inimicului. Acăsta este causa marilor 
pierderi ale Japonesilor. Prima baterie ja- 
ponesă din divisiunea a 9 și-a pierdut toți 
ofițerii. La frontul de sud Japonesii au 
dat două atacuri, pe cari Rușii le-au res
pins. Aici a prins generalul Dasonov două 
batalione jâponese.

La 31 August dimineța lupta de ar
tilerie era atât de puternioă, încât părea 
că se cutremură pământul. Lupta princi
pală se da la frontul de Sud, rol princi
pal a avut divisiunea de vînători a 9. si- 
beriană. Ea a avut mari pierderi. Din 
Mukden sosesc în fie-care 6ră trenuri cu 
trupe și tunuri la Liaoyang. Flancurile 
armatei rusesc! sunt acoperite contra unei 
împresurări. Mulțl corespondenți de diare 
au fost răniți.

— Generalul rus Saharov a adresat 
următorul raport statului major c.u data 
de 1 Septemvrie:

Noptea de 1 Septemvrie a trecut li
niștită. Nici inimicul, nici noi n’am tras 
vre-un foc pănă la orele 6 dimineța. După 
informațiunile primite, generalul Kuroki 
aședă pontone la locul de trecere peste 
rîul Taiciho. AstădI o parte a trupelor sale 
a trecut pe malul drept al rîului,în drep
tul localității Sakan-Kawantoun, unde rîul 
face o curbă.

La drele 5 dimineța patrulele nostre 
descoperiră, că o divisiune de infanterie 
cu artilerie și cavalerie, a trecut vadul. 
Japonesii înaintară în două direcțiuni: spre 
vest și spre minele Yantai. Trupele, cari 
au traversat rîul, mascau trecerea altor 
trupe.

In dina de 31 August s’a dat la una 
din posițiunile înaintate o luptă înverșu
nată de la (Srele 8 sera pănă la miedul 
nopții. A urmat apoi o liniște completă. 
Bătălia de eri s'a sfîrșit cu un deplin suc
ces pentru noi. Ne-arn păstrat tote posițiu
nile înaintate, fără escepție. Lupta a fost 
forte înverșunate. Asupra divisiunei gene
ralului Kondratovici Japonesii au asvîrlit 
o enormă cantitate de proiectile. Trupele 
ndstre acoperite în tot timpul de o ploie 
de șrapnele, au apărat cu o rară energie 
posițiunile, ce li-se încredințaseră.

După-ce au pregătit atacul prin bom
bardare, Japonesii au atacat de mai multe 
ori posițiunile nostre. Gâte-va din fortifi- 
cațiunile nostre înaintate, au cădut în ma
nile Japonesilor după o apărare înverșu
nată, der au fost de atâtea-ori reluate prin 
atacul cu baioneta. Pierderile inimicului 
trebue să fie enorme. Pierderile ndstre nu 
sunt încă stabilite, der aproximativ vor fi 
tot așa de mari. Intre răniți se află maio
rul Mazovsky și contusionat locotenentul 
general baronul Stackelberg. Acesta însă 
a rămas totuși la locul său de comandă. 
Un număr considerabil de arme jâponese 
au cădut în mânile nostre.

— Agenția „Reuter" primesce din 
I Tokio cu data de 1 Septemvrie soirea, că 
Kuropatkin și-a concentrat la Liaoyang 
tote trupele de care dispunea. El a des
fășurat în cele trei dile din urmă o estra- 
ordinară resistență contra atacurilor japo-

Favre însă și ginerele său își păziau ghioz
danul cu actele cu ochi de Argus și îl 
luau subsuoră, chiar și când eșiau la un 
loc anumit. Stieber luase însă de cu bună 
vreme măsuri, ca să fie duse „de-acolo“ 
tote hârtiile și să se ascundă peste tot și 
în casă ori-ce bucată de hârtie. Fâvre a 
fost nevoit să scdtă din ghiozdan un (flar 
adus din Paris. Resturile uitate de Favre 
la locul numit, au fost sechestrate. Era o 
bucată ruptă din diarul „Siăcle", tocmai 
de ajuns pentru a se informa din ea asu
pra rebehunei de la 22 Ianuarie contra 
generalului Trochu -și a guvernului. Gu 
scirile acestea, pe cari Favre le ascundea 
pănă acuma cu atâta grije, s’a grăbit Stie
ber la contele Bismarck. D-1 Favre trebue 
că a fost fdrte surprins, când în cursul 
negocierilor a vădut pe formidabilul său 
adversar atât de bine informat asupra mo
tivelor, cari l’au îndemnat se vină la Ver
sailles. Eu am istorisit la 27 Ianuarie re
gelui acăstă nouă iscodă, cu care cineva 
pote să cotrobăescă prin secretele unui 
diplomat,".

— st. — 

nese. Mareșalul Oyama a aruncat asupra 
Rușilor tote armatele unite jâponese. Rușii 
s’au apărat strălucit in posițiunile lor. 
In cele din urmă Japonesilor li-a succes 
a respinge aripa stângă a Rușilor. La 
flancul drept multă vreme Japonesii n’au 
putut dobândi nici un succes, fiind-că re- 
pețitele lor atacuri au fost respinse de 
Ruși.

Aceeași agenție primesce tot din 
Tokio și tot cu data de 1 Septemvrie sci- 
rea, că Japonesii au atacat cu violență 
în dimineța de 1 Septemvrie posițiunile 
rusesc! de pe înălțimile Hsincitun, spre 
sud de muntele Șașan, și li-a succes a 
sparge linia rusescă. In urma acăsta cen
trul și flancul drept rusesc s’au retras.

După „Times*  din Londra lupta ce 
s’a dat cu acestă ocasiune a fost ne mai 
pomenită în istoria răsboielor. După o te
legramă a agenției „Reuter" lupta s’a re
început Vineri dimineța în zorî de <fl. 
Flancul drept japones a atacat pe Ruși 
a Heingtan, încercând să-i respingă spre 

rîul Taiciho. Mar! pierderi au avut cu 
ocasiunea acesta Japonesii. Nu mai pu
țin de 10.000 din ei au cădut morți și 
răniți.

Asediul Port-Arthurului.
Generalul Stossel a adresat Tarului 

următdrea telegramă cu data de 26 Au
gust :

„Grațidsa telegramă a Maj. Vdstre a 
provocat entusiaste urări din partea tru
pelor garnisdnei și a îndoit puterile apă
rătorilor și spiritul vitejesc al trupelor. De 
la 23 August și pănă astăfli am respins 
cu ajutorul lui Dumnedeu tote dilnicele ata
curi ale inimicului.

— „Daily Telegraph" află din Cifu, 
că Chinesii, cari au sosit acolo din Port- 
Arthur raporteză, că după o înverșunată 
bombardare de 4 dile dinspre mare, Japo
nesii ar fi ocupat două forturi lăturalnice, 
situate la ost de intrarea portului, aprope 
de peninsula Tigrului, Rușii s’ar fi retras 
în retranșamentele din dosul acestor forturi 
și apără cu energie drumul, care duce la 
oraș .

*
Grozăviile unei bombardări. Cores

pondentul rus Nemirovicl Dancenco zugră
vind grozăviile unei bombardări, scrie:

„Totă valea gemea și urla. Mii de 
bice mlădiose de oțel încrucișau, nevăflute 
peste vale în t<5te părțile, mii de bice șu- 
erau, gemeau, tremurau și duceau în ne- 
numărați nourași albi de materii esplosi- 
bile, morte omenilor. In aburul alburiu scân
teia, prevestitdre de nenorocire, o flacără 
urma o plesnitură, ce cădea jos sburând, 
sfășiind totul.

„Și din pământ lovit de granate se 
înălțau monștri groznici întunecați, cenu
șii, se întindeau făcând sute de inele, se 
înălțau și piereau. Si gemetul și urletul 
de durere tot crescea mereu și mereu.

Părea c’a ajuns la culme, de unde 
nu mai avea cum cresce. Der peste o clipă 
isbucniră strigăte de spaimă, șuerături de 
bice, țîșiit de bombe ce esplodeză. Cazacii 
urlă, caii necheză, Chinesii se chiamă 
unul pe altul, măgarii își înalță glasul 
lor răgușit — și erăși răsuna de unde-va 
un sunet de corn, și tot amestecul de su
nete, de urlete, de tunete se înalță de ne- 
credut, încât amețesc! și începi a-te în- 
vîrt’i. Și de sus s’aud țipetele unui vultur 
de al stepelor. Cât de neînsemnată și ne
vinovată e acestă pasăre de pradă față cu 
ura și înverșunarea omului!

Dela congresul universal 
franc-masonic.

Paris, 31 August a. c.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

In dilele de 27, 28, 29, 30 și 31 Au
gust n. s’a ținut în Bruxelles (Belgia) un 
congres universal franc-masonic, în care 
afară de cestiuni masonice s’a tratat ces
tiunea arbitragiului internațional și a păcii 
universale, și s’a arătat cum stă li
bertatea în fie-care țeră. Representantul 
marei logi de Ungaria, a arătat, că liber
tate ca în Ungaria nu este nici într'o țeră 
din lume.

Bravul-căpitan Moroiu, representan
tul României,*)  luând de-oparte pe d-1 Me- 
singer, l’a întrebat, ce fel de libertate 
este cea de care vorbesce d-sa. Libertate 
se chiamă a sili poporele să-și renege na-

țojj. — Rjl.
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ționalitatea, a-le impune ouforța limba în 
școli și biserică?

Căpitanul Moroiu stringend apoi îm
prejurul său câțî-va delegați, între cari 
cel al Italiei, Francei, Spaniei, Portugaliei 
'Brasiliei, Olandei, și câți-va Belgian!, Ii-a 
arătat oprimarea, ce o sufere majoritatea 
populațiilor nemaghiare, precum Românii, 
Serbii, Rutenii, Slovacii etc., de la Unguri.

Căpitanul Moroiu cu delegații țărilor 
latine au luat decisiunea a fonda o ali
anță a poporelor latine cu sediul în Pa
ris^*}  și cu centre în capitalele României, 
Italiei, Franciei, Brasiliei, Portugaliei, Spa
niei, Belgiei, la oare au aderat toți.

**) Autorul înțelege, credem, aici o alianță 
cu caracter masonic. — Red.

Profesorul R. Raqueni va redigia sta
tutele, pe care apoi fie-care din inițiatori 
le va răspândi în țera lor, fondând sec
țiuni naționale, independente pentru fie
care țeră.

D. Moroiu a desvoltat și cestiunea 
Macedo-Română în raport cu Grecii și cu 
Patriarchul din Fanar.

In fine în acest congres interesele 
naționale române au fost ffirte bine sus
ținute, și mult esplicate la toți franc-ma- 
■sonii.

loan Stoeneșcu.SOIRILE D1LEI.
z

— 21 August v.
Consistorial metropolitan. Ședin

țele ordinare ale consistoriului metropoli
tan s’au început eri Vineri sub presidiul 
I. P. S. metropolitului loan Mețianu, fiind 
presenți episcopii Nicolae Popea și Ioan 
Pap, archimandriții Filaret Musta și Au
gustin Hamsea, protosincelul Dr. Eusebiu 
R. Roșea, protopresbiterii Mateiu Voileanu, 
Ioan Papiu, MihaiG Popovici, loan Droc, 
Constantin Gurban și Dr. George Popo
vici. Dintre mireni sunt presenți d-nii Par- 
tenie Cosina, Petru Pipoș, loan Lengeru, 
Nicolae Zigreșiloan Budințianu—ț„T. R.“)

Esposiția din Brad. Răferitor la 
■esposiția de lucrări femeescl — ținută în 
Brad, — r.i-sa scrie: Esposiția s’a ținut la 
inițiativa st. d-ne Elena Pop de Băsesct m. 
Hossu, presidenta Reuniunei femeilor ro
mâne din comitatul Hunedorei. Densa a 
dăruit 20 corone din partea sa, er 30 cor. 
■din partea Reuniunei, ca să se împartă ca 
premii între esponente, cari vor avă mai 
frumdse lucrări. Cu aranjarea esposiției 
au fost încredințate de femeile din Brad 
■domnele: Aurelia Damian, Elisabeta Părău, 
Sofia German și Eugenia Oprișa. Tot den
sele au furmat și juriul pentru decernerea 
premiilor. Ajutor a dat și domnișora Gi
sela Papp.

Representanța orașului Brașov va 
ține adunarea sa estra-ordinară Marți în 
6 Sept. n. și (filele următore, pănă ce se 
va fini desbatera și statorirea budgetului 
orașului Brașov pro 1905. Ședințele se țin 
.în casa sfatului și se încep în fie-care 
4i la firele 3 d. m.

Fundațiunea Gojdu. Representanța 
fundațiunii Gozsdu și-a terminat Miercuri 
afacerile cu următorul resultat: S’a con
statat, că din stipendiștii vechi în anul 
școlar espirat au obținut diploma de doc
tor: 10 în drepturi, 2 în medicină și 1 în 
sciințele politice. Au absolvat studiile: 2 
^student! la filosofie, 2 la politechnică, 3 
la montanistică și silvicultură, 1 la cursul 
.administrativ pentru notari, 4 la șcdlele 
medii și 8 la școla de cădeți. După aces
tea s’au votat ajutore pentru 37 rigoro- 
.sanțî vechi și noi în sumă de 21.532 cor. 
.Stipendii pentru studenții la fac. de drept, 
vechi 37 în sumă de 19,350 cor., noi 12 
în sumă 6400 cor.; pentru student! lamt- 
•dfifină, vechi 11—6700 cor. noi 3—1500 cor; 
la filosofie, vechi 9—6400 cor, noi 2—1000 
cor.; 1 apolitechnică, vechi 4—2900 cor., noi 
1—500 cor., la academia comercială, vechi 
1—800 cor, noi£2—800 cor.; ia silvicultură 
1 nou 500 cor.; la agronomie, 2 vechi 800 
cor.; la farmacie, vechi 1,-400,cor.; nou 1 
-400 cor., la școla superidră pentru veteri
nari, nou 1—500 cor.; la școla de cădeți, 
vechi 5—2C00 cor., noi 9—3600 cor., la 
^colele medii, vechi 6—1880 cor., noi 7 
2400. La oJaltă 152 stipendiști. **)

Al 9-lea congres internațional al 
pressei se va ține anul acesta la Viena 
în palatul „Reichsrathu-ului. Prima ședință, 
ce va ave loc Duminecă 11 Sept., va fi 
presidată de archiducele Reiner, în nu
mele monarchului, și urmată de un ban
chet la Volksgarten, de o plimbare co
mună la Prater în 200 trăsuri, și de o re- 
presentație la operă. Dilele următfire 
membrii congresului vor fi primiți la pa
latul președinției de d-1 Koerber, la Ball- 
platz de contele Goluchowski, la primărie 
de primarul Dr. Lueger. La 15, după șe
dința de închidere, congresul va face o 
escursiune cu drumul de fier la Wachan, 
reîntorcendu-se la Viena, cu vaporul pe 
Dunăre. Se vor visita mănăstirile Melk și 
Duerrenstein, nume ce reamintesc răsbfi- 
iele napoleoniane. La 16, membrii congre
sului se vor duce la Semmering, de acolo 
prin Stiria la Ischl, Gmunden și Salzburg 
unde se vor face escursiuni aipestre în 
ondrea lor.

Interdicerea esportului porumbu
lui din România în virtutea art. 13 din 
legea generală a vămilor se va menține 
pănă la 15 Octomvrie 1905. Ministerul fi
nanțelor va cumpăra prin casa centrală a 
băncilor populare, porumburi din recolta 
anilor trecuți, dise: românesc, dinte decal, 
galfox, colorat, cu prețul fix de lei 1250 
vagonul de 10.000 klg.; va cumpăra ase
menea porumburi dise: cincântin, pigno- 
leto și portocaliu, pe prețul fix de lei 
1300 vagonul de 10 000 klg. Acest preț 
este socotit după usul pieței pentru marfă 
bună, fără miros, sănătfisă și fără bobe 
stricate, predată pe vagon în gara cea 
mai apropiată de vendetor. Prețul va fi 
plătit la luarea în primire de cătră cum
părător, In nici un cas ministerul finanțe
lor nu primesce oferte cu prețuri mai ri
dicate de cât cele arătate mai sus.

La esposiția agrară din Bucurescî 
s’a început construcția grajdurilor pentru 
diferite specii de animale, ce se vor es- 
pune cu începere dela 1 Septemvrie. Vor 
fi două serii: prima de la 1—16 Septem
vrie, când se vor espune cai și rîraători, 
er în a doua serie de la 16—30, vite cor
nute mari si mici. De la 1 —16 Octomvrie 
va fi esposiție de pasări și câni. Afară de 
grajdurile esposiției, d-nil frați Secelenî și 
Apostolu, mari proprietari, construesc graj
duri speciale pentru esposiția vitelor de 
diferite specii crescute pe proprietățile 
d-lor.

Teatru german la Bucurescî. Dia- 
rul vienes „Die Zeit“ primesce o tele
gramă din Berlin prin care i-se anunță, 
că în Bucurescî se va construi un teatru 
german. Un apel a fost publicat la Berlin, 
care îndâmnă la subscripțiuni în acest 
scop. Intre semnatarii apelului se află 
scriitorii dramatici Ludvic Fulda, Dago- 
bert de Amyntor, Hugo von Hofmansthal, 
Gustav Kadelburg, Felix Philippi, prințul 
de Schoenaich, artistul dramatic Otto 
Sommersdorf, Ernst von Wildenbruch, 
Fedor von Zobeltitz, Alois Prasch și 
alții.

Săpături la Adam-KIissi. Săpăturile 
întrerupte acum doi ani la Adamklissi au 
fost reluate în vara acesta de cătră d-l 
Gr. Tocilescu, direotorul Museului; cu mult 
succes. Se lucreză de șese săptămâni în 
interiorul municipiului. Tropaeum-Traiani. 
Pe lângă desvălirea complectă a frumfisei 
basilice cu 24 colfine descoperită în 1897, 
s’a aflat o a treia basilică subterană din 
aceeași epocă traianică, ea și cea dintâiu. 
O interesantă pietră cu inscripțiune vor- 
besce despre un demnitar al orașului, ca
re a fost omorît de cătră Oastoboci, un 
trib dacic ce locuia în Moldova, și care 
în anul 178 a pustiit Peninsula balcanică. 
Este al doilea locuitor tropean, care se 
constată a fi fost omorit la Adamklisi de 
cătră Castoboci. Printre materialele între
buințate în construcțimii, d-l Tocilescu a 
avut norocul se găsescă încă trei frag
mente din inscripțiunea însemnatului mau
soleu desgropat de d-sa acolo acum 8 ani. 
Săpăturile continuă și promit resultate 
fericite.

Porumbeii căletor! în armata ro
mână. De un timp înooca s’a făcut ob
servarea, că porumbeii introduși în armata 
română pentru a facilita comunicarea de | 
scirl de la un punct la altul, nu soseau 
la locul lor de destinațiune. Făcendu-se 
cercetări, s’a constatat, că poiumbeii sfiu 
se prind, seu se ucid în sborul lor de că
tră țărani. In urma acestei constatări mi
nistrul român de interne a dat ordin, ca 
prefecturile se iee măsurile necesare, ca 1 

în viitor porumbeii călători se nu mai fie 
uciși.

25 000 corone pentru un câne. Cu
noscutul crescător engles de câni Mills a 
vândut un buldog, care în anul trecut a 
fost de cel puțin 150-ori premiat, milio
narului american Goubel pentru suma de 
25,000 cor.

Avis. Mâne, Duminecă, de la fira 1 
p. m. pănă la firele 9 sera, va fi deschisă 
în cetate numai farmacia „La biserica 
albă“ a lui Franz Kellemen, Strada vă
mii nr. 8.

Musica orășenescă va concerta mâne 
Duminecă la orele 11, pe promenada de 
sub Tâmpa.f Baronul Nicolae Mustatza.

Miercuri au fost depuse cu o deose
bită pompă și în mijlocul unei aflutmțe 
mare de public rămășițele pământesc! ale 
baronului Nicolae Mustatza, deputat în 
camera Bucovinei, membru al comitetu
lui țării, cetățean de onfire al Cernăuților 
etc. în cripta familiară a familiei Mus
tatza din Sadagura. Prin mfirtea baronu
lui Mustatza dispare din vieța politică și 
socială a Bucovinei una din cele mai ori
ginale și populare figuri. înzestrat cu un 
spirit ager și neobosit, ajutorat de cu- 
noscințe vaste în tote ramurile aface- 
cerilor administrative ale țării, numele de
functului este legat de tote evenimentele 
și acțiunile politice, ce s’au întâmplat în
cepând de la anul 1869 pănă în dilele 
de astăzi în dieta și vieța publică a Bu
covinei.

Baronul Mustatza nu s’a dat nici
odată de Român naționalist, totuși însă 
activitatea sa îndelungată a fost con
crescută în mare parte cu interesele 
românescl, pote și din causa, că fa
milia sa era înrudită cu mai tfite fa
miliile române boerescî din Bucovina. 
Cât a făcut . politică de la anul 1869, 
când a fost ales pentru prima-dră în 
dieta Bucovinei, a aparținut partidului 
conservator al marilor proprietari români, 
având în acest partid un roi conducător. 
Numele lui a devenit popular în urma con
flictului ce-1 avuse la anul 1892 cu guver- 
norul de pe atunci al Bucovinei contele 
Pace, conflict, ce avuse drept urmare in
trarea. Românilor în luptă energică și so
lidară pentru interesele naționale ale po
porului român. Un episod penibil din 
vieța defunctului a fost cunoscutul seu 
răspuns: „Majestăt, wir sind deutsch er- 
zogen“ pe care l’a dat în anul 1898 Re
gelui Carol al României, la gara din Cer
năuți, răspuns, ce a causat la timpul său 
mare consternare între Românii de pretu
tindeni și a atras răposatului multe ne
plăceri. Răspunsul acesta a caracterisat 
de alt-fel situațiunea Românilor bucovi
neni, cari stau sub influența învățământu
lui public german.

Bar. Mustatza s’a născut la anul 1839 
din părinții bar. N. Mustatza. mare pro
prietar și d-na Anghelioa, născută Papa- 
dopulo, dfimnă de onore a principesei 
Ghica în Iași. Dânsul a fost căsătorit cu 
dfimna Anisia născută Costin din Sipeniț. 
Mustatza a fost pentru Românii bucovi
neni și un mare binefăcător al instituțiu- 
nilor de cultură românesc!, pe cari le 
sprijinea darnic.

Fuga principesei Luisa de Coburg
Soirea despre fuga principesei Luisa 

a causat mare consternare la curtea din 
Dresda și diarele înregistreză soirea, oă 
soțul principesei, prințul Filip de Coburg, ar 
intenționa, să lanseze prin organele po- 
lițiale un ordin de urmărire contra prin
cipesei. Pănă în momentul de față nu se 
scie unde s’a refugiat principesa, unii sus
țin, că ar fi fugit în Elveția, alții pretind 
a soi, că principesa s’ar afla deja în 
Paris.

Diarele din Dresda povestesc urmă- 
torele detalii despre fuga principesei: 

Principesa petrecea din 6 August înce
pând în orășelul balnear Elster, la o de
părtare de 2 chim, de la granița Austriei. 
In presera cjilei, în care a dispărut, a co
municat anturajului ei, că nu se simte 
prea bine, și că va lua dejunul a doua 
di d’abia pe la firele 10. A doua <fi, când 
era să i-se servescă dejunul, principesa 
dispăruse și cu ea împreună un anumit 
Weizer din Graz și femeia M. Stoeger 
din Viena, despre cari se scie, că au stat 
în legături de prietenie cu Mattasits. Ime
diat după ce s’a aflat fuga principesei, s’a 
telegrafiat în tfite părțile, însă fără resul
tat. Conductorul automobilului, reîntors în 
Elster, a depus, că principesa ar fi fugit 
împreună cu Mattasits, Weizer și cu femeia 
Stoger, și ar fi luat trenul accelerat spre 
MUnchen.

Soirile mai recente spun, că diarele 
din Dresda ar fi informate, că fuga prin
cipesei cu Mattasits ar ave drept scop: 
constatarea oficifisă a medicilor din Bru- 
xella, că principesa se află în stare nor
mală și ca lumea se afle din loc autentic 
că Mattasits a avut dreptate, când a sus
ținut, că principesa a fost deținută fără 
causă timp atât de îndelungat în sanato- 
rul din Goswig sub pretext, că n’ar fi în 
tfite mințile.

Din Viena se anunță, că publicul 
vienes nu vorbesce de altceva, de cât- nu
mai de fuga principesei, și că vienesiî 
sunt încântați de curagiul principesei șira- 
patisând pentru densa.

NECROLOG. Subsemnații ou inima 
înfrântă de durere însciințăm pe tote ru
deniile, pe toți amicii și cunoscuții, că 
scumpul și mult iubitul nostru soț, tată, 
moș și cumnat Nicodim Dan, învățător 
român gr. or. în Zernesci și membru al 
mai multor corporațiuni, după lungi și 
grele suferințe, împărtășit fiind cu sfintele 
Taine, a trecut la cele eterne, adi, Vi
neri dimineța la 2 ore în etate de 64‘/2 
ani, în al 44-lea an al zelfisei și rodnicei 
sale activități dăscălesc!, al 40-lea an al 
binecuvântatei sale căsătorii și în l-a di a 
întrării sale în binemeritata pensiune. în
mormântarea scumpului și neuitatului 
nostru defunct, va fi Duminecă în 22 Au
gust (4 Sept.) la 2 ore p. m. în ciiniterul 
gr. or. din loc. Fie-i țerîna ușoră și me
moria binecuvântată!

Zernesci, 20 August (2 Sept.) 1904. 
Maria Dan născ. Pârvu. ca soție, Maria 
măr. N. Pană, loan, Pompiliu, Ana măr. 
I. Gligore, Elena măr. I. C. Baiu, Iustina, 
ca fii și fiice; Nicolae Pârvulescu, înv. cu 
soția sa Ana, loan Spârchez, agricultor, 
ca oumnati și număroșî nepoți.

Londra, 3 Septemvrie. După sein 
din Tolcio mareșalul Oyama a învins 
pe Kuropatkin la Liaoyang și Rușii 
ar fi evacuat Liaoyangul, care a că- 
cjut în manile Japonesilor.

Londra, 3 Septemvrie. Din Tokio 
vine soirea, că după un raport al 
mareșalului Oyama, Rușii au început 
să se retragă. Japonesii îi urmăresc. 
Rușii caută a se retrage pe țărmul 
drept al rîului Taiciho. Japonesii se 
făcură stăpâni pe mai multe tunuri 
rusesc!, cu cari au bombardat gara 
din Liaoyang. înainte de a-se re
trage, Rușii au dat foc orașului. Ar
mata lui Kuropatkin fii urmărită de 
Japonesi, cari deja Miercuri trecură 
rîul Taiciho și au gonit pe Ruși 
spre acest rîu. Pierderile Japonesi
lor au fost de 25,000 omeni uciși și 
răniți.

Paris, 3 Septemvrie. După scirl 
private, între Liaoyang și Mukden 
s’au dat lupte mari. O parte a gar- 
nisdnei din Mukden a plecat în aju
torul trupelor de la Liaoyang.

Petersburg, 3 Septemvrie. Kuro
patkin telegrafică Țarului, că în lup
tele de la Liaoyang pierderile beh- 
geranților au fost de câte 10,000 
omeni.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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catifea, dantele, panglici etc. dela

Szenâsy, Hofîmam & Ci®
MAGAZIN DE MĂTÂSÂRIE

Budapest, IV., Băcsi-utcza 4-

Mare asortiment în stofe de mătase 
—zv de tot felini, z* — 

TOTE IWVITĂȚILE DE SESON.
HPirețssră laxe. Inș'el&râ eselaise.

Mostre se trimit în provincie franco.
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Edict de licitațîune.
Primăria comunei Ucea inferio- 

ră (Alsb-ucsa), Comitatul Făgăraș, 
aduce la cunoștință, cumcă casa co
munei de sub Nr. 141 împreunată cu 
licență de cârciu mărit, se dă în a- 
renda pe timpul din 1. Octomvrie 
1904 până în 31 Decemvrie 1907.

LicitațiUnea este verba )ă și se 
va ține în 31 Septemvrie 1904 st. 
n. la 9 ore a. m. în cancelaria comu
nală din Ucea-inferibră. Prețul stri
gării e 400 corbne.—Condițiunile de 
licitare se pot vedea până în ziua 
licitărei în cancelaria Comunală din 
Ucea-inferibră.—
Ucea inferioră la 30 August 1904.

Ioan Marinescu
not. cerc.

1486..1—2

Simion Banda
primar

Insciintare.
Societatea industrială a cismarilor 

d:n Brașov, insciințbză cu onbre On. 
public, care se aprovisionbză dela 
numita societate, că în urma urcări 
continue a prețului peilor, și prețul 
încălțămintelor sau urcat cu 10—15 
procente.

Declarăm înse ca încălțămintele 
se vor face din calitate mai bună ca 
până acuma și On. public va fi în 
câștig.

1—8.1488.

Cu totă stima
Societatea industrială 

a cismarilor-
Nr. 34—1904.

Licitație Extraordinară.
Prețibse obiecte remase neven- 

dute din licitațiile de mai nainte, 
precum: Ciasornice de argint și de 
aur pentru bărbați și dame; Inele de 
aur, Cercei de aur etc. se vor 
vinde în 20 Septemvrie 1904, dela 
8—12 bre a. m. eventual și dela 
2—4 bre după amecțb în localul ofi
ciului casei be amanete din Brașov, 
cu licitația, la care se învită toți 
amatorii.

Prețurile reduse la licitație.
Brass 5, 3 Septemvrie 1904.

Oficiul casei de amanet din Brașov.

(fi

11

Fie-care familie
an trebui sS folosească în 
propriul ei interes numai

Cafeaua Kneipp de maltă

lui Kathreinera
ca adaus la cafeaua, ce 
o bea in fie-care zi.

■i)

Un candidat de advocat 
perfect în styl maghiar și român, 
se primesce momentan pe lângă con- 
dițiuni forte favorabile în cancelaria 
advocatului Or. Mătyăs Lăzăr, Sibiiu, 
strada Urezului Nr. 11. 11180,3-8.

Copii în cost 
se primesc ieftin 

în Strada Nouă nr. 18, parter.
2-3.1483.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1* 

se pot face ori și când pe timp mai 
indelungat seu lunare.

Cfifi fi plătesc celui ceva «JOO Ii» mai căpeta vre-odată 
durere 
mirosi gura, 

apa de dinți
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru paohetare și expe. franco 96 fii.

Eduard Bartilla-Winkler
VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

Să se ceră pretntindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La loou- 
rile, unde nu se pote oăpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco.

Se capotă in BRAȘOV la farmaciiile: 
V. Both strada Orfanilor nr. 1, Neustadter pia
ța Franc. Iosif. Jekelius, Stenner Str. Porți 21. 
Obert Blumena la Victor Klein farm. Corona.

I

de dinți, on îî va 
după ce va folo si

to
I03

Marcă cu renume universal 
pentru calitate fină.----- --

Vendare cu măruutu și engro 
în Ungaria la 

Brăzay Kălmân Budapest VII. «lozsef koriit 37—39. 
3-10.1477.

Carne ieftină!
Firma Leonhardt & f ăpățină, 
Strada Hirscher (sub Podul Bătușilor) 
face cunoscut Onor, public, că cu 
începerea dela I Septemrrie st. n. va 
Vinde I klgr. carne de vită 

w cu 44 or.
Oausa este ieftinirea vitelor.

Cu stimă
Leonhardt & Căpățină.3—2

ANUNCIURI (inserțîum și recb 
sunt a se adresa substcre^- administratiuni. !n easull j>si-

IRUP de Smeurăl iQ
LI garantat natural, din 1904. 

Ofereza în sticle a ciroa 1 Ko netto 
cu cor. I“5O b. și circa r/2 Kilo 
netto cu 80 b. împreună cu sticla.

A. Julius Teutsch
IBrașov. Tergwl Cailor nr. 4.

La cumperare de 5 Ko, cu 1.20 bani
Kilo, fără vas. 2—3.1479.
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Medalia de aer dela Exposiția sciințifîca din Bucuresci, 1903.

bUc&rii umui tanunciu mai muit 
de sdată se face scădementv 
oas*©  creace cu câft jsublâcaraa 
«® 3acs mai de muâte-ork

Administr. «Gazetei Trans. “

c

Ciocdadă de Tannin
a lui SZTKAKA,

in contra diarei

4» fillCMi.
Se află de vendare
în tote farmaciile

are cel mai bun efect

atat la copii cat
și la adulți

0 bucată costă

Fabrica c. r. priv. de Mașini și Motore, BRAUNER & KLASEK Sncc. p 
IGN.EMIL LEWA-Viena. | 
Representanța generală și deposit, k 
B. Deoes, Budapesta, | 

VI, Văczi korut 68. sa.
MOTORE de Vapor, Gaz, Benzin, Petrolin, 2-100 C 
HP. Locomobile-Petrolin 2—25 HP. Instalație £ 
de gaz sugative, rputere de cal (HP.) costă F 
2—3 bani pe oră. — Construcția cea mai mo- $ 
riernă. — Forță motrice, cea mai bună și ief- 
tina. — Cel mai ieftin izvor de aprovisionare.

Se accepteză 
representanțl solid! n provincie. 

Pețurî curente gratis și franco.

Pentru SESONUL de Tomnă și de Iarnă! O
In atențiunea Onor, părinți cari au copil de școlă.

NoriUe. MAGAZIN DE HAINE
pentru bărbați si băeti.

are onore a aduce la cunoștința Onor, public, că mi-am mă
rit magazinul meu cu bună reputație, de confecțiuni pentru dame

cu un magazin de

haine bărbătesc!, de băeți și copii, 
corespundetor cerințelor moderne, pe care l’am instalat în 

Piață, Șirul inului în palatul lui Czell. 
w Prețurile cele mai ieftine.

Pui la disposiția On. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă. 
......... Principiul meu este, cu câștig puțin se fac vânzare mare. = 

Rugându-mS de o cercetare numerbsă, remân x.° Cu tota stima

GOLD Mali N. P.
magazin de haine bărbătesc!, de băețl și copii (palatul Czell)

Novitate
Subscrisul

<3

>. >

te

//o;

Pentru Sesonul de Tomna si de Iarnă! e=3£3
?5>

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


