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„Asociațiunea“ și Sașii.
Pilele acestea avurăm din nou 

ocasiune se ne convingem despre 
sentimentele cu cart pressa maghiară 
șovinistă întâmpină nisuințele de 
cultură ale Românilor din acest stat. 
Adevărat, că dintre foile mai răs
pândite dela Budapesta numai vr’o 
2—3 au publicat, din incidentul adu
nării generale a „Asociațiunei" nos- 
tre dela Timișbra, nisce articol! 
forte veninoși și vrășmași esietentei 
acestei societăți literare și culturale 
româue. Dâr tocmai aceste foi dau 
tonul în cestiuni de naționalitate, ele 
representă direcțiunea estremă a 
tendințelor și scopurilor dușmane 
desvoltării nostre naționale, ele con
duc corul cel mare al cjiarelor șovi- 
niste. De aceea tăcerea unei părți a 
acestor (Țâre nu se pote interpreta 
în favorul nostru, ci tot numai ca 
consimțire cu părerile estremilor.

Cu o sinceritate brutală ni-se 
spune de acele foi, că desvoltarea 
culturală națională a Românilor nu 
numai că nu e dorită de compa- 
trioții maghiari, ci e privită chiar 
cu ochi rei și considerată ca dău- 
nătbre, ba chiar periculosă pentru 
națiunea maghiară și pentru țâră. 
De aici vine că, în fața manifesta- 
țiunilor acestei desvoltărl firescl, 
agenții provocătorl ai maghiarismului 
strigă după gendarmi, poliție și cer 
acte de violență dela representanții 
puterei publice. Pretextele se găsesc 
ușor. Pentru o minciună ori o ca- 
lumnie mai mult partisanii voini- 
niciei și ai despotismului nu-șî fac 
nici o mustrare de consciință.

Ne vine a crede totuși, că nu 
toți Maghiarii sunt de acord cu pro
punerile estrem e ale unui Bartha 
Miklos, că, decă nu în principiu, cel 
puțin din punctul de vedere al opor
tunității politice nu vor mârgecu ne

socotința pănă a face tbte pe voia 
agitatorilor estremi.

Nu voim înse a face acjl con- 
templațiunl cu privire la acesta, ci, 
după ce am constatat starea faptică 
sufletâscă a adversarilor noștri dela 
putere în fața nisuințelor nostre de 
cultură, avem de cuget a aprecia cu 
câte-va cuvinte modul, în care orga
nul de frunte al Sașilor din Ardeal 
„Sieb. d. Tageblatt“ întâmpină, din 
incidentul adunărei „Asociațiuneiu, 
stăruințele nbstre de progres pe te
renul culturei.

După o dare de semă asupra 
resultatelor „Asociațiunei- nâstre, 
foia săsâscă din Sibiiu face o para
lelă între acesta societate culturală 
română și între așa numitele .„reu
niuni de cultură- maghiare sâu „Kul- 
turegylet“-url, cjicend :

„Asemănarea (Asociațiunei române 
și celor-Ialte reuniuni române) cu ceea-ce 
concetățenii noștri maghiari numesc „reu
niuni de cultură-, nu iese în favorul ce
lor din urmă. Aici o campanie dușmană, 
plănuită cu sgomot înfricoșat, dăr aprfipe 
în tot-deuna fără de succes pe teritoriul 
naționalităților „străine-, colo, la Ro
mâni muncă energică pentru întărirea și 
adâncirea propriei naționalități și numai 
acăsta, fără de nici o poftă de cucerire.

De aceea nu pote fi îndoiălă, pe 
care parte sunt simpatiile nostre (ale Sa 
șilor). Ele inclină spre nisuințele de cul
tură române, fiind-că aceste însemnă 
muncă cinstită și de aceea dobândesc 
respectul nostru, deși noue Sașilor ni sunt 
periculose. Pe partea „reuniunilor de cul
tură- maghiare e atițarea, care e repudie- 
tfire, deși ea este nepericulosă seu cel pu
țin nu ne pote causa nou& Sașilor o daună 
durabilă.

Periculose sunt, dicem, pentru noi 
(Sașii) nisuiuțele de cultură române, pen- 
tru-că ele micșorăză distanța mai mare și 
mai înaintată ce a esistat între noi Sașii 
și concetățenii noștri români, pe când tot
odată disproporțiunea numărului poporului 
devine tot mai nefavorabilă.

De aceea din contâmplarea acestor 
nisuințe române resultă pentru noi admo
nițiunea de a nu lăsa să fim întrecuți de 

școlarii noștri — căci fără de îngâmfare 
putem să-i privim pe Homânî în privința 
nisuințelor reuniunilor culturale ca școlari 
ai noștri. încă avem ocasiune de a mări 
âră.sl distanța, se cere numai se ne con
centrăm tfite puterile-.

Nu putem decât se ne bucurăm, 
vec|ând că compatrioții noștri sași 
aprețiâză în mod atât de favorabil 
nisuințele Românilor pe terenul cul
turei și modestele progrese, ce le-au 
făcut pănă ac|i prin muncă cinstită, 
fără, de tendințe dușmănbse de cu
cerire ori de distrugere față cu cul
tura poporelor conlocuitbre. Ne pare 
bine când organul sibiian asigură, 
că simpatiile Sașilor sunt pe partea 
acestor nisuințe române.

Ceea-ce bate la ochi însă este, 
că numita fbie, vorbind de simpatiile 
Sașilor pentru nisuințele de cultură 
române, le declară într’o răsuflare 
periculose Sașilor. Și acâsta bate la 
ochi cu atât mai vârtos, cu cât de 
altă parte aceeași foie spune, că 
„reuniunile de cultură- maghiare, 
cu tbte ațițările lor repudietbre, nu 
sunt periculose, ori nu pot fi în 
mod durabil dăunătore pentru Sași.

înțelegem pe deplin, că fdia si- 
biienă admoniâză pe conaționalii săi 
se nu cumva să lase a ti întrecuți 
de Români. Un sfat cum nu se pote 
mai just și mai cuminte.

Așa am înțeles și înțelegem și 
noi nisuințele de egală îndreptățire 
că poporelor din acâstă țâră trebue 
să li-se dea posibilitatea de a emula 
în cultură unele cu altele.

Dâr odată acceptând cu toții 
acâstă basă comună, care să ne dea 
posibilitatea de a emula pe terenul 
culturei, nu pricepem cum nisuințele 
de cultură ale unui popor ar putâ 
să fie în sine periculose celuilalt po 
por conlocuitor.

Ore așa să fie și în Elveția?

Brașov, 18 Septemvrie v.

Regele Carol în Viena. Eri la 
firele 11 diminăța, Maj. Sa monarchul 
nostru Francisc Iosif a făcut o visită 
Regelui României.

împăratul, purtând uniforma regi
mentului său de infanterie și marele cor
don al ordinului „Steua României», 9’a 
dus la hotel, unde a descins regele Ro
mâniei. Aci a fost primit la întrare de 
adjutantul colonel Mavrocordat și de ad
jutantul maior Baranga, precum și de ata
șatul militar la Viena, locotenentul-colo- 
nel Exarcu, cari conduseră pe împărat în 
vestibul, unde aștepta Regele României, 
care purta uniforma regimentului său aus
triac, cu marele cordon al ordinului „Sf. 
Stefan-. întrevederea celor doi monarchl 
a fost ffirte cordială. Regele a condus 
apoi pe împărat în apartamentele sale, 
unde Majestățiie Lor rămaseră în confe
rință o firă. La plecare, împăratul a fost 
condus pănă la scară de cătră Regele Ro
mâniei, și arabii suverani s’au despărțit 
ffirte cordial.

împăratul Franoisc Iosif s’a întors 
la palat în mijlocul ovațiunilor mulțimei.

înainte de plecare, împăratul a ex
primat dorința de a vedâ pe principele 
Carol. Regele împlini dorința imperială și 
principele Carol fu presentat împăratului, 
oare se întreținu cu principele în modul 
cel mai cordial.

La firele 12 jum. a avut loc, în apar
tamentul Regelui de la hotelul „Krantz-, 
prânzul, la care au fost invitați d. Emil 
Ghipa, ministrul României la Viena, ad
jutanții colonel Mavrocordat și maior 
Baranga și atașatul militar looot.-colonel 
Exarcu.

După amiadi, Regele a făcut o vi- 
sită contelui Goluchowski, cu care a con
ferit o oră.

In același timp, principele Carol a 
visitat diferitele musee ale Vienei.

Sera s’a dat un prând la Schon- 
brunn, la care au asistat Regele Româ-
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O istorie găinărescă.
Satiră daneză, de G. Wied.

A fost odată o găinărie, unde cocoșii 
cu crestele și pintenii lor se fandoseau 
printre găini și le iubeau de-opotrivă, cum 
se cuvine unor cocoși cinstiți. Și decă 
găsiau grăunțe, mâncau, firesce întâiti, sin
guri pănă se săturau, căci se osteneau 
pănă găseau câte ceva. Decă însă mai 
rămânea câte ceva își chemau tovarășele 
și copiii și le cjiceau : „Vedeți! Acestea 
le-am găsit pentru voi!- Și găinile veniau < 
buluc din tfite părțile, își umpleau gușile, 
ootcoroziau, își ciuguleau penele, dădeau 
din aripi, se ciorovăiau, făceau în sfîrșit, 
curo au apucat din bătrâni tote găinile, 
îșî îngrijau însă în același timp și cuibu
rile, oau, își clociau puii și se simțiau re
lativ fericite, recunoscând vechea lege a 
firei, care cfice că: cocoșul este capul fa
miliei !

Țața Meyer așa se numia o găină mai 
bătrânuță, surie ca o pichire, de tempera
ment coleric. Acesta cum se vedea că 

îmbătrânesce din di în cji, începu a se 
simți că e cam de prisos în găinărie și 
era indispusă. Și când vedea, că vr’o 
găină tînără iubia câte pe un cocoș, nu 
dicea ce e drept că așa ceva ar fi o ti
căloșie, căci îșî aducea aminte și dânsa, 
mai ales primăvara, de tinerețele sale, dfir 
cotcorozea cu jumătate pliscul cam așa, 
că găinile ar trebui să-șî păzescă demni
tatea și se nu îngădue ca cocoșii să ie 
trateze după placul lor.

„Căci-, dicea ea, ridicându-șî pliscul 
drept în sus, „în fond nici o deosebire nu 
esistă între cocoș și găină.-

Așa glăsuia țața-găina și mai multe 
găini de etatea ei începură să-i asculte 
vorbele.

Și fu cuprinsă de-odată de un foc 
sacru. Intâiu făcea câte o plimbare cu găi
nile de aceleași principii afară pe ogorul 
din dosul șurei. Apoi ținu ședințe secrete 
în șură și în grajdul vacilor, și în cele din 
urma convocă adunări publice sub tufișul 
de mălin și pe pajiștea din mijlocul curții. 
Și nu făcea nici un secret din aceea, că 
are de gând să ia cocoșii la frecuș.

„Ce sunt cocoșii- dicea ea batjocu- 
ritfire și strîmbând din plisc, „de îșî în- 

chipue că ei sunt stăpâni? Cu ce sunt ei 
mai strașnici decât noi?"

„Da — ei nici nu trebue să ouă, 
nici să clocfiscă!» chiscui o găină negră, 
sfrijită și jigărită cu cincispredece pui.

„Să clocim!“ răcni țața Meyer. „Să 
clocim!“ (Și penele i-se sbîrliră ca țepele 
unui ariciu insultat.) „Să oiocim!- Etă 
chestia care mereu ni-se pune înainte. Și 
tocmai asta este, asupra căreia noi înși-ue 
vrem să decidem!"

„Da“, cotcoroziau tfite auditfirele 
„asupra acestei chestii nimeni altul n’are 
se hotărescă, decât noi!- Și duhul rebe- 
iunei câștiga mereu în intensitate în in
teriorul găinăriei.

*
Popularitatea țaței Meyer crescea din 

di în di. începură a o considera de mu
cenică, mai ales că se răspândise vestea, 
că nu mai ouă.

Și îi crescu trufia de atâta tămâe, și 
discursurile ce le ținea de pe grilajul, ce 
împrejmuia gunoiul, erau din ce în ce mai 
energice.

Ceea-ce era însă curios, era că ade
sea tocmai când cotcodăcea mai strașnic, 
începea de-odată să devină agitată, o 
apuca tremuriciul, era nervfisă și clipocia 

din ochi, făcea o reverență și dispărea! 
Nimenî nu scia, decă se urcă:în podul cu 
fân, ori se duce în grădină, căci nu per
mitea nimenui, să o urmeze. După vre-o 
dece minute se întorcea însă din nou și 
își continua conferența. Aderentele mai 
evlaviose cisluiau între sine și ajungeau 
la conclusiunea, că țața se retrage cum e 
atunci, spre a-se întări prin rugăciuni și 
pocăință.

Curagiul rebelelor crescea din ce în 
ce. S’a înființat un jurnal cu titlul: „Ce 
vrem noi găinile?- și au constituit o socie
tate căreia i-au dat numele: „Societatea 
pentru progresul găinilor». Țața Meyer fu 
alăsă presidentă, fir ca dirigent și vice
președinte au ales un coooș bătrân, cu 
pene gălbui-roșcate, care suferia de șol- 
dină și constipație.

Se apropia diua decisivă așteptată 
cu mare interes de ambele partide. Sooie- 
tatea pentru progresul găinilor convocă 
un meeting la firele 3 p. m. în jurul unui 
car în care ocupă loc comitetul cu presi- 
denta și dirigentul.

Aderentele țaței Mayer se adunară 
încă de pe la 2, și ocupară loc în primele 
rânduri, mai târdiu veniră și găinile neu
trale, cari nu se înrolaseră nici într’un
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nici și principele Carol cu suitele lor, 
d-1 Emil Ghica cu personalul legațiunei 
regale.

Declaratiunile cancelarului Bu- 5
low. „Gazeta de Frankfurt11 publică un 
interview ou contele Biilow, care a res
pins aserțiunea după care visita ministru
lui președinte italian d-1 Giolitti ar fi aco
perită de un mare secret politic. Acesta 
visită, a dis contele Biilow, este provo
cată în prima linie de raporturile amicale, 
ce esistă între dânsul și Giolitti încă de 
pe timpul șederei sale la Roma. In ace
lași timp, visita premierului italian este o 
probă de bunele relațiuni dintre Germania 
și Italia.

In urmă contele de Biilow a desmin- 
țit în mod formal suposițiunea, ce s'a [râs- 
pândit, că ar fi vorba de-o intervenire în 
rCsboiul ruso-japones. Nimeni, adaugă mi
nistrul de externe german, nu se găn- 
desce la acesta, căci o mijlocire nu pdte 
fi oferită cât timp unul din beligeranțî nu 
o solicită. Regretăm, ca și tetă lumea ci- 
vilisată, a adăugat contele de Biilow, 
acest răsboiu îngrozitor, der nu avem mij- 
loce de a împiedeca continuarea lui.

Vorbind de visita la Homburg a rai- 
nistrului-președinte al României Sturdza, 
o visită în legătură cu tratatul de co- 
merciu româno-german, contele de Biilow 
a declarat, că a fost în tot-deuna în cea 
mai deplină înțelegere cu d-1 Sturdza, pe 
care-l cundsce bine de pe timpul când se 
afla ca ministrb al Germaniei la Bucuresci. 
Contele de Biilow speră, că tratatul de 
comerciu va satisface interesele atât ale 
Germaniei, cât și ale României.

rândul încheie astfel, adresându-se deputa- 
ților unguri cu Apponyi în frunte:

„Ddcă d-vostrS ați venit aici (în Ame
rica) să faceți studii, atunci curând v’ațî 
putut convinge, că politica ce o fac guver
nele d-vostre, nu e numai imorală, ci direct 
periculosă pentru Maghiari. Politica acesta 
se basdză pe principiul fals, că nu trebue 
se ve speriați de nici un mijloc pentru 
stîrpirea ideilor slovace. Aici în America 
încap lângă olaliă atâtea naționalități deo
sebite, și totuși nu se aude despre nici o 
o sguduire, fiind-că aici e necunoscută 
prigonirea naționalităților. Slovacul e mân
dru de cetățenia sa americană și nimeni 
nu-1 supără pentru convingerile sale slo- 
văcesci. Ddcă veți sosi acasă, dați-vS si
lința a face ca guvernul se acorde și Slova
cilor drepturi egale, căci până oând nu se 
va întîmpla acdsta, noi ne vom ține de 
datorie a demasca pas de pas nedreptă
țile, ce se sevhșesc sub velul constituțiunei 
ungare^.

Așa se vede, că escursiunea deputa- 
ților maghiari în America n’a avut resul- 
tatul ce-1 așteptau șoviniștii de acasă. Din 
contră, tocmai presența lor la conferența 
din St. Louis a dat un bun prilej Slova
cilor din Statele-Unite a ridica puțin vă
lul și a arăta lumii străine fericirile de 
cari se bucură conaționalii lor din Un
garia. „Magyar Szo44 e cătrănit reu con
tra „grofului cu culori naționale Apponyi44, 
și-l întrebă, că pentru asta s’a dus el la 
St.-Louis? „Bud. Hirlap44 se mângăe cu 
nădejdea, că deputății duși în „escursiune" 
nu vor fi îutrelăsat ocasiun£a de a arăta 
„reua credință și netemeinicia acusărilor* 
din memorandul Slovacilor americani.

Nu cumva se gândesc șoviniștii un
guri se publice și ei un contra-merao- 
rand ?

lelalte foi române le rog a-o reproduce, 
spre binele și instruirea poporului român, 
care sufere de boia acesta.

loan Popp,
medic colonel, medic șef de 

garnisonă în Brușov,

Intre tdte bolele infecțiose, de 
cari sufere nemul omenesc de mii 
de ani, frigurile palustre cunoscute 
sub numele de malaria ocupă primul 
rang, atât pentru răspândirea ei cea 
mare, cât și pentru nenumăratele îm
bolnăviri, cari au fost pricinuite din 
vechime de cătră malaria, și se mai 
pricinii esc.

Mii și mii devin pentru tot-deuna 
incapabili de lucru seu sunt secerați 
de morte după o lâncefiire plină de 
chinuri.

Boia acâsta se furișeză tainic 
în organism, când cine-va se simte 
mai sănătos, și începe prin friguri, 
cari în scurt timp îl doboră chiar și 
pe cel mai voinic om.

Ori cât de defectuose și neesacte 
ar fi datele referitore la acestă bolă 
din timpurile mai vechi și din ță
rile în afară de Europa, totuși din 
rapbrtele statistice din timpul mai 
nou aflăm, ce rol jdc.ă acestă mala
die numai la poporele europene, ab- 
străgend de la aceea, că malaria este 
considerată ca cea mai mare pedecă 
pentru colonisarea multor, decă nu 
chiar a celor mai multe țări tropice.

Maladia acesta este răspâudită 
peste întreg pământul, der nu este 
împărțită egal, căci ea se presentă 
cu intensitate varie. Aci se presentă 
endemic în ținuturi mai mari, aci 
se arată chiar epidemic.

Cu deosebire sunt espuse regiu
nile tropice și subtropice, unde se 
află .anumite districte, în cari nu 
pote nimeni locui. De la equator 
însă spre poli maladia descresce. La 
40° în sud și la 60° în nord nu se 
mai presentă.

Cu înaintarea culturei totuși s’a 
observat că, în Europa cel puțin, boia 
acesta s’a redus în mod însemnat 
atât calitativ, cât și cantitativ.

Totuși în Europa se mai află in 
măsură mai intensivă în Rusia, șe
sul Caucazic, în Austro-Ungaria de- 
alungul Dunării și a afluenților aces
teia, în peninsula balcanică, Albania, 
cele mai multe litorale si cu deose- » 
bire în Italia. In Franța se observă 
la sud și la vest. In Germania bân
tue pe câmpia nord-germană. In 
Olanda și Belgia se află de aseme
nea numerose cuiburi endemice. An
glia este aprbpe scutită, âr Svedia 
și Norvegia nu presentă de aseme
nea, decât forte puține cuiburi en
demice.

In Italia, se scie, și anume nu 
din timpuri trecute, ci din faptele 
presentului' că pe an se întâmplă 
câte 2 milione de îmbolnăviri de 
malaria, se mai scie, că acolo mor 
pe an câte 15.000 de omeni de fri
gurile palustre și consecințele lor, 2 
milione de hectare de pământ din 
causa malariei nu se pot cultiva și 
că provincii întregi din cele mai fer
tile nu pot fi cultivate și valorate 
în de ajuns tot din causa malariei, 
er din cele 69 provincii ale regatu
lui numai 4—5 sunt cu desăvârșire 
libere seu aprope libere de acestă 
maladie.

Nu tocmai așa de reu, der aprope 
așa vor fi stat lucrurile pănă nu de 
mult și în Austro-Ungaria în privința 
malariei, decă e permis se tragi con- 
clusiunl din cașurile ivite în armată 
și marina de răsboitî asupra frecuen- 
ței cașurilor în mijlocul populației 
stabile. Regret, că resultatele statis
tice în privința acesta nici diutr’unul 
din cele doue state nu-mi stau la dis- 
posiție în ceea-ce privesce populația 
civilă, așa că trebue se me mulțu
mesc cu datele ce-mi stau la dispo- 
siție din armată și marina de resboiu.

Va surprinde întru cât-va. că 
n’a trecut tocmai de mult epoca, 
când aprbpe fie-care al treilea om 
din armată suferia de friguri inter
mitente (La 1872: 298 din 1000) și 
că la 1885 frecuența frigurilor in
termitente era de 50 la miie.

Numai de la 1885 a început se 
dea îndiret frecuența bălei ajung end. pănă 
la 20 la miie (1899). Acesta este cifra 
cea mai inferioră într’o epocă de 30 ani 
(1870—1899).

Cât de înspăimântător este a 
afla, că în timpul deceniului 1870--1879 
numărul îmbolnăvirilor anuale nici 
odată n’a fost mai mic de 40.000 și 
că s’a. urcat chiar pănă peste 90.000!

Cifrele acestea enorm de mari 
se pot aprecia mai bine decât pro
centele seu pro milele, usitate în sta
tistică fiind-că sunt mai ușor de 
comparat. Câtă miserie! Câte forțe 
perdute și neapte la lucru! Câți bani 
cheltuițî! Cifrele de mai sus vorbesc 
o limbă pe care ori-cine o pricepe 
și care arată mai lămurit decât ori 
ce zugrăvire, fie cât de elocuentă, 
însemnătatea socială și economică a 
malariei.

(Va urma.)Resboiul ruso-japones.
După soirile mai nouă, Japonesii au 

început deja pe întrega linie înaintarea 
spre Mukden. Avandgardele lor sunt în 
necontenit contact cu cazacii lui Micenko

Un memorand al
Slovacilor din America.

Slovacii emigrați din Ungaria în Ame
rica, au publicat în limbile englesă, fran- 
cesă și maghiară un memorand, ce-1 adre
sară contelui Albert Apponyi și membrilor 
maghiari ai conferenței interparlamentare 
din St. Louis.

Memorandul atrage atențiunea depu- 
taților unguri, ddr mai ales a celorlalți re- 
presentanțî din Europa ș> din iumea în- 
trâgă, la nedreptățile, ce guvernele și au
toritățile maghiare de la 1867 încoce le-au 
sevîrșit față cu Slovacii din Ungaria. Se 
înșiră în el numerose gravumine, precum 
închiderea școlelor secundare slovace, pri
gonirea pressei naționaliste slovăcesoi, ma- 
ghiarisarea cu forța ce se face prin „Kul- 
turegylet44-ul din Ungaria de nord, „care 
aranjază o adevărată gonă după copiii 
slovaci, pe cari îi duce în Alfold, ca să 
facă Maaghiari din ei44. Se $ice mai de
parte în Memorand, că Maghiarii nu nu
mai că au despoiat pe Slovaci de tdte 
drepturile, ddr nu le dă voie nici se-și 
vorbescă limba la judecătorii etc. Memo-

Combaterea malariei.
Introducere.

Medicul colonel de marină Dr. loan 
Krurapholz, șeful sanitar al comandei por
tului de resboiu din Pola, a publicat la 
1902 o broșură sub titlul „Der Kampf ge- 
gen die Malaria11. Acesta broșură, după 
cum se vede din „Beiblatt44 Nr. 20 de la 
1902, secția 14, Nr. 1424 a minîsteriului 
de resboiu c. si r. a fost clasificată ca 
carte de servicift distribuindu-se tuturor 
autorităților și comandamentelor militare 
superiore.

In acesta carte interesantă medicul 
colonel Krurapholz trateză atât de esce- 
lent ființa, nascerea, răspândirea și higiena 
acestei bdle poporale atât de temute, în
cât subsemnatul m’am simțit îndemnat, 
atât pe basa numitei broșure sciențifice și 
instructive, cât si pe basa propnelor obser- 
vațiuni și esperiențe în timp de numeroși 
ani prin spitalele militare, a ține ierna tre
cută în casina militară sciențifică o con- 
ferență, mai ales că malaria și în present 
bântue adesea, epidemic și endemic, cu 
deosebire în părțile raocirldse ale patriei 
nostre și în părțile Dunării de jos din sta
tul vecin România. Acâstă conferență o 
public acum cu voia Onor. Redacțiunî în 
colanele „Gazetei Transilvaniei44, erpece-

partid, er la sfârșit tinerii cocoși cu da
mele lor.

Dirigentul se avânta pe rdta dina
poi a carului și se încerca cu ori-ce preț 
să stea într’un picior, ca să fie mai irnpo- 
sant, înse nu reuși. Presidenta se urcă pe 
scândura, ce era pusă peste loitre și în
cepu așa:

„Găinelor și cocoșilor!
„Când înainte cu un an am inițiat a- 

gitația în chestia găinilor, ara fost întâm
pinată cu un .zîmbet ironic nu numai din 
partea cocoșilor, ci chiar și de maioritatea 
din propria mea tabără. Ou tdte .acestea 
înse nu mî-arn pierdut, curagiul. Vă adu
ceți aminte ce (jice Stuart Mill în renu
mita sa operă: „Robia găinei“. „îndată ce 
se va ridica o singură găină energică și 
va înălța drapelul libertății, nu va trece 
mult și mii și mii de găini îi vor urma la 
luptă și biruință14. Și vorbele acestui cocoș 
înțelept s’au împlinit.

„Pentru-ce luptăm noi?
„Luptăm pentru-oa sâ scuturăm de 

pe cerbicea nostră jugul cocoșilor, pe care 
îl purtăm de mii de ani. Nu vrem se le 
mai reounoscem superioritatea. Ei ne con- 
strîng se rămânem la datoria ndstră, cura

fiic ei, la ouat și la crescerea puilor. Ne 
consideră numai ca jucărie. Nu vrem să 
mai tolerăm acestă tirănie! (Strigăte: Jos 
cocoșii !J Ce superioritate spirituală sâu 
corporală posed aceste dobitoce față cu 
noi? Dogma despre inferioritatea găinilor 
astădl a ajuns o trivialitate. Inferioritatea 
nostră ar consta în câteva circumvoluțiuni 
cerebrale mai raicî, într’o vertebră supra- 
numerarâ a gâtului și în constituția nds- 
tră corporală mai slabă, efectul oatului și 
al clocitului. Der, stimatelor găini, ouatul 
și clocitul depinde în sfîrșit de' la hotărî- 
rea ndstră. Eu, de când rnî-am început 
activitatea, n’am ouat un singur ou! 
(Bravo! — Nu credem!) Decă este cineva, 
care se îndoesce, să-și ridice cuvântul1*.

Se făcu liniște. Găinile se strînseseră 
cu capetele la olaltă și șopăiau. Membrele 
comitetului priveau triumfătore.

De-odată înse se audiră glasuri din 
rândurile din urmă. „Domnișora Weis cere 
cuvântul! — „D șora Weis are de spus 
ceva! D-șora Weis să vorbescă!44

O găinușă albă, mică cu smoc, se a- 
propiâ de comitet, ținend aripile strînse pe 
lângă corp.

„Voiam se spun, că arjll dimineță...44

(S’audira! Mai tare! Se se urce sus lângă 
țața Meyer!)

„Ah, așa sus nu pot eu sbural... Vo
iam se povestesc, că adi dimineță când 
me plimbam cu logodnicul meu (Rîsete. 
„Felicitările nostre!44) în grădină, zărirăm 
de odată pe țața Meyer eșind din tufiș. 
Firesce, ne-am temut, că ne va vede și 
ne-am ascuns în podbealul dintr’o grdpă. 
Și am stat acolo și ara pândit, căci eram 
forte curioși. (Firesce! D-șdră!) Și am vg- 
dut, că țața Meyer s’a uitat cu grije îm
prejur și după ce a vâfiut, că uu sunt gă
ini prin împrejurime, a făcut câteva semne 
cu pliscul în cuibul sâu s’apoi și apoi....
(Curagiu dudue!) ara vâjut eșind un co
coș mai bătrân gălbuii!, care semăna tare 
cu onoratul nostru diriginte. (Bravo ! Ura 
S’auijim!) Și apoi și-au acoperit cuibul 
și s’a dus fie-care în drumul său spre gă
inărie! (Hahaha!) M’am dus acolo și în- 
depărtâod paiele, ara găsit un cuib cu vr’o 
două duzine de oue! (Ura! Cucurigu! Doue 
duzine! Trăiăscățața bibilica grozava! Tră- 
ăscă moș cocoșul, dirigentul nostru ! Jos 
țața Meyer!)

S’a produs o învălmășală teribilă. 
Dirigentul se încercă din nou, să stea în-

tr’un picior, spre a impune găinilor și... de 
astă dată isbuti.

Țața Meyer îșî întorcea ochii pe dos, 
trăpăduia în loc și o apucau amețelile.

De-odată însă o membră din comitet 
strigă găinușei:

„Unde-ț! sunt doved’ie? P6te o fi 
fost o altă găină! Ești în rătăcire14.

Atunci înse d-ș<5ra Weiss îșî ridică 
aripile și peste capetele asistentelor înce
pură st pldue puf gălbuih-roșcat, ameste
cat cu de cel sur.

„Acestea le-am cules eu și logodni
cul meu din cuib14, dise ea încet, „er ouăle 
erau plesnite și erau pui în ele!44

Efectul a fost sdrobitor. Penele erau 
fără îndoială de la țața Meyer și de la 
dirigentul. Membrele societății plecară ca
pul. Oposiția jubila. Dirigentele șî-a luat 
tălpășița.

Sărmana țața Meyer a leșinat.
Și când au ridicat’o cu îngrijire, s’a 

constatat, că în chinurile sufletescl prin 
cari a trecut, a mai scos la lumină — 
un ou.

— st. —



Nr. 207.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3

si Samsanov, cari le rețin și ici colo le 
și resping.

„Daily Telegraph11 e informat, că nu 
se scie sigur, decă Kuropatkin va opune 
Japonesilor o seriosă resistență la Muk
den. Fapt este,' că el șî-a transportat par
tea cea mare a provisiunilor cu trenul la 
Tienlin. Decă Rușii vor evacua complet 
Mukdenul, vor duce cu ei și pe guverna
torul chines, pentru-ca ast-fel se potă 
controla pe Chinesi. Diarele mari din 
Londra sunt unanime în constatarea, că 
Kuropatkin evacueză Mukdenul și că nu 
va lăsa aici decât o armată, care să re
țină pe Japonesî, pănă când el se va sta
bili definitiv la Tienlin. Firesce, tote 
aceste soiri se baseză pe simple combi- 
națiunî.

— Soirile asupra siluațiunei la Port- 
Arthur sunt fdrte contradicătdre. Rapdrte 
oficiale despre evenimentele asediului nu 
se trimit din nici o parte. Se asigură inse, 
că Port-Arthurul are se se țină mult timp 
încă și că Japonesii au pierdut și fortu
rile ce le cuceriseră cu ocasiunea ultimu
lui atac.

O telegramă din Londra spune, că 
atacul ce l’au Început Japonesii la 19 
Sept, și care a durat pănă Luni după 
amiadî, s’a sfîrșit, fără ca Japonesii se fi 
putut dobândi succese mai de semă. Ru
șii i-ar fi respins din tdte posițiunile ce 
le ocupaseră, așa încât Japonesii n’au 
putut să țmă în puterea lor decât fortu
rile 4, 5 și 6.

„Daily Express1 priraesce din Tokio 
soirea, că în Japonia se observă ore-care 
nerăbdare și nemulțumire din causă, că 
Port Arthurul se ține încă. Pressa din 
Tokio se întrebă diin c, că ce face Kogi, 
de ce nu dobîndesce el nici un succes? 
Răniții japonesî reîntorși de la Port-Art- 
hur povestesc, că Rușii apără cetatea cu 
furie adevărat sălbatică. Ei întrebuințeză și 
paprică în luptele piept la piept, aruncân- 
du-o în ochii atacatorilor. Raportele tri
mise despre efectul minelor ruseseî, nu 
sunt esagerate. Ele au causat Japonesilor 
pierderi enorme. In timp de năpte Rușii 
așeijă mine și tot terenul pe care se pdte 
mmbla, îl semăna cu dinamită. In lupta 
de la 26 Sept, pierderile Japonesilor au 
fost de 7000. Au oă<jut și mulți Ruși.

—■ De câte-va dile se vorbesce mult 
■despre a doua armată rusescă sub con
ducerea generalului G.rippenberg. Țarul 
JTicolae, însoțit de marele duce Mihail 
Alexandroviei, a plecat la Odessa și Tir- 
isapol, ca să trecă în revistă trupele mo- 
bilisate și menite pentru a forma a doua 
.armată. Din Basarabia s’au mobilisat cor
pul de armată 8, sub conducerea genera
lului Milov, din care corp face parte di- 
visiunea de infanterie 14 (Ohișineu), divi
ziunea de infanterie 15 (Odessa) și divi
ziunea de cavalerie 8 (Ohișineu). Corpul 
de armată 8, dimpreună cu corpul de ar
mată 6 siberian și corpul de armată din 
Wladiwostok de sub conducerea genera- 
Sului Linevici, vor forma a doua armată 
manciunanâ. Tot în acestă armată vor 
întră alte corpuri din Europa, așa că ea 
va număra peste 200,000 omeni puși sub 
•comanda supremă a lui Grippenberg.

— Față ou aceste sforțări mari ale 
Rusiei, nici Japonia nu stă cu mânile în 
sîm Un ordin al guvernului din Tokio 
dispune, ca timpul de serviciu al reservei 
se se urce de la 5 la 10 ani, așa că obli
gativitatea de serviciu a reserviștilor în- 
cetâză numai la etatea de 37 ani. Prin 
acestă mesură Japonia câștigă un consi
derabil material de omeni, putând să-și 
sporescă încă cu 200,000 armatele ce le 
:are deja pe câmpul de rfisboiu.SOIRILE DILEL

— J8 Septemvrie v.
Înmulțirea artileriei române. In 

■ministeriul român de răsboiă se pregă- 
tesce de present un nou proiect de lege, 
care are de scop înmulțirea regimentelor 
actuale de artilerie cu încă 5. In budge
tul pentru anul 1905—1906 este prevăzută 
•suma necesară pentru crearea unui nou 
regiment de artilerie. Celelalte 4 se vor 

vcrea rând pe rând.

Delegațiunea coitgresualft esmisă 
pentru căușele pendente între mitropolia 
gr. or. română și cea sârbâseă, s’a întru
nit alaltăerî în aula episcopescă din Arad 
sub presidiul P. S. Sale episcopului loan 
I. Papp, presenți fiind dintre membrii d-1 
F'laret Musta archimandrit și vicar epis- 
copesc în Caransebeș, Aug. Hamsea ar
chimandrit și egumen al mănăstirii H.-Bo- 
drog, d-1 Ilie Trăilă director de bancă în 
Oravița și d-1 Petru Truța adv. în Arad. 
D-niî Dr. Iosif Gali și Zeno Mocsonyi de 
Foen șî au scusat absentarea. Delegațiu
nea a ținut două ședințe. Agendele dele- 
gațiunii sunt deliberarea căușelor pen
dente de despărțire ierarchică între Ro
mânii gr. or. și Șerbi. La ședința de alai- 
tăeri după amiadî, a luat parte și comisiu- 
nea de juriscorisulțî compusă din u-mî Dr. 
Nicolae Oncu, Emanuil Ungureanu și Ni- 
c-olae Zigre din partea sinodului din Arad 
și Coriolan Bredicean și Dr. Ștefan Petro- 
vici din partea sinodului din Caransebeș.

Representanța opidului Hațeg, a 
hotărît. — scrie „Lib.“ — de curând înfi
ințarea unui fond de 10.000 cor., din care 
peste câțî-va ani să se ridice și în Hațeg 
un gimnasiu. Contra hotărîrei „patriotice" 
care așa dintr’una aruncă o Sarcină așa 
mare pe locuitorii orașului, (deși au deja 
20% arunc comunal 1; au dat recurs bine 
motivat d-nii M. Bontescu, Dr. Suciți, Dr. 
Străițariu, B. Popovic”, Dr. V. Bontescu, 
Dr. Radu și tdtă florea inteligenței române 
care nu mai doresce îngreunarea poporu
lui cu noua sarcină, mai ales nesimțin- 
du-se aici o lipsă seridsă a unui nou cuib 
de maghiarisare, că dor ei au gimnasii îh 
Petroșeni și în Orăștie, și școle reale în 
Deva.

Alegerea de protopop în tractai 
Cohftlmului. Ni-se scrie: Joi, în 16/29 
Septemvrie a fost conchemat sinodul pro- 
topopesc electoral al tractului Cohalm 
pentru a alege nou protopop în locul pen
sionatului protopop Nicolau D. Mircea. — 
Alegerea nu s’a ținut, de ore-ce comitetul 
piotopopesc nu a candidat pe nici unul 
dintre țconcurenți, er membrii sinodului 
protopopesc în marea lor majoritate nu 
s’au presentat la alegere. Asemenea au 
refusat a lua parte la alegere parochienii 
din comuna centrală Cohalm, precum se 
dice, pentru că nu a fost admis la con
curs candidatul lor.

Serata teatrală, ce va ave ioc Du
minecă în 9 Octomvrie n. în sala ct a 
nouă de la hotel Central Nr. 1, promite a 
fi o sărbătdre artistică pentru publicul 
brașovean. Piesele se studiază sub îngri
jirea d-lui Z. Bârsanu, care pentru prima 
Ară, urmând chemării sale, apare într’un 
cerc de diletanți puși sub conducerea 
d-sale.

Programul seratei e următorul: a) 
„Sieua mea1, comedie într’un act, in prosă 
de Scribe, tradusă de Z. Persanele: D-1 
de Kerbenek, manufacturist, Hoitansa fata 
lui, D-1 de Paimpol, D-1 de Eduard D An- 
cenis, nepotul d-lui KerbeDec, Yosseline, 
cameriera. 5) „Noptea de Octomvrie11, de 
Alfred de Musset, trad de H- G. Lecca. 
Persanele: Poetul și Musa. c) „Steua'1, 
dramă într’un act, în versuri de Andre 
Gill și Jean Richepin, trad de Radu D. 
Rosetti. Personele: Sir Richard, Berta, 
Sam, George.

Prețurile: Fotei 3 cor. Locul I. 
2 cor. Locul II 1 cor. 40 bani. Parter 
înalt 80 b. Galerie 1 cor. Entrăe parter 
60 bani. Începutul la 8 ore săra. Bilete 
se pot cumpăra la librăria N. Oiurcu.

Societatea de lectură a elevilor 
de la institutul ped. teol. |din Arad s’a 
constituit în ședința de la 15/28 Sept. 
1904 sub presidiul Cuvioșiei Sale domnu
lui director seminarial Roman R. Cioro- 
gariu în modul următor; Piesident Lazar 
Iacob teolog curs. III, secretar Petru Mar- 
șieu teolog curs II, notar Aurel Borlea 
pedagog curs IV, bibliotecar Miron Ciupa 
teolog curs II, cassar Nestor Blaga teolog 
curs I, controlor Petru Lup?ș pedagog 
curs IV, archivar (vicebibliotecar) Iosif 
Stefan pedagog curs III. Goraisiunea lite
rară: Petru Popa (v.-president) teolog curs 
III, Aurel Ciorogariti teolog curs II, Oc
tavian Albani teolog curs I, Teodor Ma- 
riș pedagog curs IV, Petru Raica pedagog 
curs 111. Comisiunea musicală: Michail 
Cosma (v.-president) teolog,curs III, Ro
mul Popa teolog curs 11, Sever Papp teo
log curs I, Nicolau Bîr, pedagog cursIV, 
luliu Doboș pedagog curs III; comisiunea 
revisoră: Florian Goma teolog curs II, 
George Todan teolog curs I, Petru Toma 
pedagog curs III.

O demonstrațiune contra Țarului. 
Din St.-Louis se telegrafeză, că numărăse 
tablouri din secțiunea rusescă a espoăiției, 
cari representau familia Țarului Nicolae 
au fost rupte de pe păreți și sfârticate. 
S’a pornit cercetare contra făptuitorilor.

Scarlatină în Orăștie. In urma îm- 
bolnăvirei mai multor copil de șcdlă, au 
fost închise șcdla de stata fetițelor, școla 
populară superioră săsescă și românescă, 
apoi gimnasiu) inferior cu normele de la 
col. reformat din Orăștie, er acum se aude 
că se va închide și gimnasiul superior.

La gimnasiul de stat din Sibiiu. 
care precum seim e cercetat de numeroși 
elevi români, s’au înscris în anul acesta 
632 școlari, mai mulți ca anul trecut. Ma
joritatea școlarilor înscriși sunt Români./

20 ani petrecuți în somn. Profeso
rul francos Dr. Lancercaux, istorisesce în 
revista medicală „Acad, de Med." un in
teresant cas de somn isteric. Pacienta, fi
ica unui tată alcoholist, a fost ouprinsă 
în etate de 22 ani, după o agitațiune vio
lentă sufletescă, de un atac de nervi, după 
care a cătjut într’un somn adânc nesimți
tor. Starea acesta de somn, care din când 
în când era întreruptă de convulsiuni a 
durat 20 de ani. Intr’o di pacienta fiind 
cuprinsă de un nou atac de nervi, s’a tre
zit și și-a recâștigat consciința. Memoria 
îi era înse fdrte slăbită și nn-și mai pute 
aduce de loc aminte de cele petrecute 
înainte de somnul, în care căcjuse. Puține 
Jile după deșteptarea ei, a murit in urma 
unei tuberculose de plumâni.

Un tîner român absolvent al unei 
academii comerciale, cu seridse cunoscințe 
de specialitate, doresce se se angajeze în 
vre-o afacere comercială, industrială sâu 
de bancă. Inforroațiuni mai detailate se 
pot da la redacțiunea «Țarului nostru.

Automobilele francese au mare 
trecere în străinătate. Conform statisticei 
oficiilor vamale francese, s’au adus din 
Franța în primele 8 luni ale anului cu
rent motore în prețul de 49,476.000 franci. 
In aceeași periodă a anului 1903 s’au adus 
automobile francese în preț de 36,476.000 
fr., er în 1902 în preț de 19,891.000 fr.

Afacerea școlelor catolice 
din România.

Oficiosul „Independance Roumaine" 
aduce în numărul seu de erî următorul 
comunicat în cestiunea procesului contra in
stitutelor „Notre Dame de Sion“: Consi
liul permanent al instrnețiunei publice a 
comunicat deja ministrului Haret părerea 
sa în afacerea acestor institute. Consiliul 
permanent este cu două voturi majoritate 
de părere: ca 1) Tote trei institutele ale 
acestei congregațiunî să fie închise pe 
timp de un an. 2) Superiorelor și actua
lul personal didactic al acestor ș^-oli să 
se ia dreptul de instrucțiune și 3). Mi
nistrul instrucțiunei publice să aibă mână 
liberă de a lua măsurile necesare față de 
tote institutele confesionale și private, 
care nu îndeplinesc în mod minuțios re
gulamentele și legile în vigdre și se fie 
autorisat a dispune închiderea astorfel 
de institute.

„Independanoe Roumaine" mai adau
ge, că este în puterea ministrului de a 
prelungi timpul, pentru cari se închid insti
tutele, și peste un an, în cas când institu
tele petiepsite nu vor satisface în timpul, 
pe cât au fost,închise, îndatoririlor și pres- 
criptelor legale. Sentința — dice numita 
foie — va fi adusă la cunoscință publică 
în decurs de 3—4 dile. Ministrul Haret a 
avut alaltăerî în afacerea acesta o con
vorbire mai lungă cu d-1 ministru Dim. 
Sturdza, care sosise din străinătate. Eri 
au fost primite Buperiorele în audiență de 
ministrul instrucțiunei, care le-a comunicat 
părerile consiliului permanent al instruc
țiunei publice.

**
O scire curiosă, care stă în legătură 

cu procesul institutelor catolice, sosesce 
din Galați și e viu comentată de diareic 
din Regat. D-nii Basarabeanu, frații d-șdre- 
lor Bassarabeanu, cari au fost convertite 
la catolicism și cari au fost, și interogate 
în decursul procesului, voind să-și visiteze 
Surorile, acesta li-s’a refusat de cătră mai- 
cele institutului din Galați. Numai după 
lungi rugăminte, li-s’a dat voie să vor- 
bescă cu una dintre surorile lor, cara sta 
ascunsă după un paravan. Spre surprin
derea fraților, sora lî-a declarat, că nu 
voesce să vorbescă cu dânșii și a cerut 
se fie dațî afară din institut. In urmă frații 
au fost dați afară. Unele «fiare susțin chiar, 
că în institutul din Galați ar fi avut loc 
din acest prilegiă scene sgomotdse, chiar 
și bătăi, cărora li-s’a pus capăt prin poliția 
chemată la fața locului. Procurorul, pus 
în cunoscință de causă, a raportat minis
trului de interne și ministrului instrucțiunei 
publice cele întâmplate.

Bibliografie.
„Constitnțiunea ’patriei", seu drep

turile și datorințele eetățenesci, pentru șcJ- 
lele poporale, de Ioan F. Negru țiu, Edițiu- 
nea III. îndreptată. Blașiu 1904. Tipogra
fia semin. archidiecesan. Prețul 36 bani.

„Coristituțiuiiea patriei", său drep
turile și datorințele eetățenesci, pentru șc6- 
lele civile, institutele pedagogice, pentru 
învățători și privați, de Ioan F. Negruțiu. 
Edițiunea 111, îndreptată și amplificată. 
Blașiu 1904. Tipogr. semin. archid. Prețul 
1 coronă.

Amândouă aceste cărți sunt aprobate 
de Prea ven. consistor metropolitan.

A apărut „Luceaferul" nr. 17 de la 
1 Sept, st. v. cu următorul sumar: Sara 
(poesie) de Nic. Otavă; Adunarea teatru
lui la Brad, de H., Florea de Jedo și in
cendiul în Japonia, de Otiiia de Cosmuța; 
Solus ero (poesie) de Oct. Goga ; Pax de 
Simin; Pe mal, de I. Agârbiceanu; Cân
tec (poesie) N. Otavă; Cronici și notițe; 
Cărți și reviste. Ilustrațiuni.

„Foaia școlastică" nr. 14 de la 15 
Septemvrie are următorul sumar: 1) Ata- 
vismul de Al. Ciura. 2) Serbarea culturală 
a poporului românesc la Putna de V. Gr. 
Borgovanu. 3) Noua ortografie românescă 
(cu rugămintea adresată învățătorilor și 
tuturor cetitorilor de a urma de aci îna
inte singur ortografia stabilită de Acade
mia română). 4) Escursiunea școlei din 
Berezenî. 5) Increstări de I. Isaic. 6) O 
scrisore întârdiată.ULTIME SCIRI.

Petersburg, 30 Septemvrie. Ofi
ciosul „Journal de Petersburg11 publica 
un articol, priu care se protestbză 
contra convenției anglo-tibetane și 
se declară, că Rusia nu va recu- 
nosce nicl-odată acestă convenție.

Berlin, 30 Septemvrie. „Lokalan- 
zeiger“ anunță, că după sciri răspân
dite în Mukden, lupta cea mare se 
va da la Hancioling, pe care Rușii îl 
fortifică strașnic.

Cifu, 30 Septemvrie. Japonesii 
bombardeză necontenit Port-Arthu
rul și flota rusescă din port, a că
rei stare e forte critică, Japonesii 
operbză cu mare precauțiune, de 
ore-ce se tem de minele ruseseî.

Londra, 30 Septemvrie. De la 
comandantul flotei italiene din Asia 
orientală a sosit soirea la Roma, că 
vasele ruseseî din Port-Arthur au 
eșit în largul mării, der cu mari 
pierderi au fost silite se se retragă 
în port.

Paris, 30 Septemvrie. „Matin“ 
primesce din Petersburg soirea, ca 
locțiitorul Alexiew a fost rechemat 
din Manciuria sub pretextul de a 
raporta personal Țarului asupra si- 
tuațiunei.

Londra, 30 Septemvrie. Din 
Sanghai i-se telegrafibză (Țarului 
„Daily Telegraph", că Japonesii se 
pregătesc a ataca în Octomvrie in
sula Sachalin. Iu Manciuria se tri
mit necontenit trupe. Japonesii su- 
fer mult de boia beriberi care se 
dice, că seceră mai multe victime 
decât resboiul. Divisiunea a 11-a a 
fost aprbpe total distrusă de acesta 
bblă și de aite pierderi.

Berlin, 30 Septemvrie. Din Pe
tersburg se anunță, că în fața por
tului din Cifu au apărut trei cruci- 
șătore japonese trimise de Togo, cu 
scop ca să isoleze ast-fel total Port- 
Arthurul de lumea din afară.

Dispar sgrăbunțele, parasițiT, pistrui, 
pete de ficat și ori-ce necurățenii din o- 
braz, întrebuințând renumitul lapte de cas
traveți veritabil englezesc și nevătâmător 
al lui C. Balâssa, care împrumută feței 
un teint alb, tineresc. Efectul sigur după 
2—-3 întrebuințări. Se se observe, ca pe 
fie-care sticlă sS fie pus numele Balassa. 
O sticlă 2 cor. Săpun de castraveți 1 cor. 
Pudra 1 cor. 20 bani. Se capătă la far
macii. Trimeterî cu posta face farmaoistuf 
G. Balassa, Budapest Erzsâbetfalva. A se 
ferii de imitații.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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„ALBINA* institut de credit și de economii, în Sibiiu.

A VIII-a tragere la sorți publică
a scrisurilor fonciare de 5% ale Institutului de credit și de economii 
ALBINA a urmat în 27 Septembre 1904 în presența Domnului notar 
public reg Ga vrii Zâgoni și a doi membri din direcțiune și doi 
membri ai comitetului de snpravegbiare al institutului.

S’antras, în valbre totală de Corone 258,000. următorii numeri:
ă 500 Corone: Nr. 4, 17, 24, 61, 68, 89, JOI. 102, 145, 146, 152, 156, 

159, 176, 202, 212, 217, 220, 245, 250, 272, 276 293,
297, 307, 308, 327, 331, 351, 352, 395, 402, 416,427,
434, 436, 440, 451.

â 1000 Corone: Nr. 7, 13, 46, 57, 59. 61, 68, 83, 93, 109, 118. 169, 182,
195, 196, 204, 262, 264, 273, 276. 283, 290, 310, 312,
315, 342, 345, 362, 375, 377, 383, 392, 405, 426, 428,
429, 448, 456, 473, 477, 485, 507, 510, 535, 54?, 561,
564, 577, 595.

â 2000 Corone: Nr. 12, 36, 37, 46, 66, 67, 76, 88, 98, 110, 118, 133, 
135, 155, 174, 179, 240, 266, 305, 324, Ș26, 334. 341,
368, 414, 416, 418, 460, 478, 489, 492, 503, 507, 509,
519, 578, 580, 595. 605, 619, 620, 670, 677, 689, 719,
720, 730, 757, 762, 782 816, 820, 830, 832, 852, 867,
883, 893, 929, 938, 954, 956, 995, 996, 1024, 1037,
1051, 1089, 1095, 1118, 1132, 1161, 1162, 1192,1209,
1230, 1239, 1250, 1252, 1258, 1262, 1295, 1351, 1371,
1380. 1392, 1409, 1418, 1420, 1430, 1445, 1448, 1449,
1487, 1592.

Cu începere dela I Aprilie 1905 aceste scrisuri fonciare se răs
cumpără la cassa institutului în Sibiiu, la Filiala sa in Brașov, la Wech- 
selstuben-Action-Gesellschaft „Mercur", și la Wiener Filia’e der Zivnostenskd 
banka pro Cechy a Morava în Viena-, la Ungarische Escompte- und Wechsler- 
Bank și la Pester ungarische Commercial-Bank în Budapesta, precum și la 
Filiale der k. k priv. oesterr. Credit Anstalt fur Handel und Gewerbe in Triest, 
în întrega valdre nominală împreună cu interesele curente; însă se pot 
răscumpăra si mai nainte orl-când prin escomptare, seu se pot schimba 
cu alte scrisuri fonciare, după cursul cailei.

Cu 1 Aprilie 1905 încetă interesele lor mai departe și cu- 
ponii de interese scadenți mai târcjiu, dacă la presentarea scrisurilor 
fonciare lipsesc, se subtrag din suma acestora *

Din scrisurile fonciare eșite la sorți la tragerile de mai ■’nainte 
nu s?au presentat încă pentru răscumpărare următbrele:

ă 500 Cortine: Nr. 329.
ă 1000 Cortine: Nr. 67, 108, 285 418.
â 2000 Cortine: Nr. 24, 94.

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin recAlă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, fierbințeli, 

prea reci, seu viață neregulată și’au tras un morb de stomac și anume:
Catar de stomac, cârcei, dureai, mistuire rea,

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun
a T

Vinul de buruieni este preparat din buruieni excelente și / 
vindecătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de 1 
mistuire al omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, și S

Vinul de burueni (Krâuterwein) a lui Euteth II

4
\ ajută la formarea de sânge sănătos.

Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la 
început. De aceea s* se folose.-că de timpuriu. Simptomeca: dureri de cap, 
râgăială, greță, siăhic’une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva 
sticle de vin de buruieni.

«I xB x și urmările ca: neastimpăr, colică, bătaie de inimă, 
î"5* insomniă, congestiun8 la ficat, splină, hemoroide, se 

delătură intrat uițând vinul de buruenl. Asemenea curăță, din stomac materii 
stricâciose prin eșirea ușoră la scaun.

provin adeseori din mistuire rea și din disposiție Lolnăvieidsă a ficatului. 
Persdne cari pătimesc de linsa de apetit, nervositate, durere de cap, insom
nie, tăngeso cu înoetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață,
5^* Vinul de buruieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesoe, mișcă 
prefacer, a substanțelor, alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață.

Mulțime de scrisori de mulțumire confirmă acestea.
Vin <le buruieni se capetă. în sticle â, 3 cor. și -1 cor. 

în farmaciile diu : Brașov, Săoele, Cristian, Râșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, 
Feldiora. llyefalva, TJzon, Magyaros Nagypatak, Papolcz, Zâgon, Kovăszna, Beresnyo, 
Sepsi-Szt.-Gyorgy, Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, 
Homorod, Kd'halom, Ugra, Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, 
Szâsztyukos, Bethlen, Sâfkâny, Almâsmezfi, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, Voila, N.- 
Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasârhely, Erzsebetvâros, Segesvăr, Nagyszeben și în tâte 
farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal și din țările străine. — Farmaciile din 
Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Rotb, Eugen Neustădter la „îngerul păzitor11, 
Ferdinand Jekelius la „Speranța11. — Trimite 3 său mai multe sticle cu prețurile originale 

în ori și ce localitate din Austro Ungaria.
—Se se ferescă. de imitație.

Cereți anume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4500, 

spirt de vin 100.0, Glicerin 100’0, Vin roșu 210 0, sirop de fragi 150’0, sirop de cireșe 
820 0, fincen. anason, rădăcina Helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini 
calmusa a. 10 0. Aceste părți constitutive se se amestece.

Sibiiu, îc 27 Septembre 1994.

Anunț de licitație.
In 17 și 18 Octombrie st n. a. c. 

se va vinde cu licitație în localul ca
sei de Zălbge, dela orele 8—11 a 
m. și dela 2—4 bre p. m. obiectele 
amanetate în luna lui August și Septem 
brie 1903, până inclusive cu nr. 14273 
—1903, a căror termin a espirat și 
nu s’au rescumperat

Obiectele cari se vor vinde sunt: 
Ginvaericale, Ciasornice de aur și argint 
și alte scule de aramă, Cioie, Cositor, fla
nele, haine bărbătesc! și femeiesc!, Cisme, 
ghete și altele.

Venerarea se face cu bani gata.
Răscumpărarea seu înoirea ama

netelor se pote face numai cu o cp 
înainte de licitație.

In (țiua vencjării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre- 
luugi amanetarea.

Brass6, 22 Septembrie 1904.
Oficiul cassei de amanete din Brașov.

1-3.(1442)
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"Poținha cea ,,lal frumoși a femeii este 

~~~ . un bust frumos!

Apa KĂTHE pentru sîn.
Mijloc sensațional, x’

scutit prin lege, pen- V'tv*'
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efe'ct mira- ' & ?
culos. Apa Kăthe se fo- WțW
losește numai pe din vf
afară, de aceia e po- Jjîr» "V'A
trivită pentru orl-ce 
constituție corporală.
Apa Kăthe pentru 
este de felii! vegeta 
bil, și uevătămătore.

Prețul unei sticle 4 fi. cu instrucție.
Se trimite sub discrețiune cu rambursă prin

Mdm KĂTHE MENZEL, Wien
XVIII, Schulgasse 3, I. Stock, Tilre 78 

5C________ 3-6.1495. S»

Direcțiunea.
(r— - ===:

Fie-care familie
an trebui sS folosească în 

propriul ei interes numai

Cafeaua Kneipp de malta

a lui Kathreiner
ca adaus la cafeaua, ce

o bea în fie-care zi.

............ —” -J

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei** 

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

8o
o o 0

ORZURI]
Marcă, cu renume universal 

== pentru calitate fina.-----
Vendare cu măruutu și engro 

în Ungaria 8a 

Brâzay Kălmăn Budapest 
VII. Jozsef korât 39-39. 

5-10.1477.

tusei, regușeli și catarului , 
are efect mai hun

Bdffibâas PsffiHa i 

ale lui KETHY, 
se observă că la cumpărare se se 
ceră espres Boiiubone K,et!iy, 
de ore-ce sunt multe imitații rele, 

■e* Un carton 60 bani.
Se cumpărăm numai 

Rethy Pemete Bombone.
1-12.1517.
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Fabrica c. r. ] riv. de Mașini și Motore, BRAUNER & KLASEK Succ. 
IGN. EMIL LEW A-Viena.
Representanța generală și deposit. 

D6nes, Budapesta, 
VI, Vâczi lioriit 6fl. sx.

MOTORE de Vapor, Gaz, Benzm, Petrolin, 2 100 
HP. Locomobile-Petrolin 2—25 HP. Instalație 
de gaz sugative, /putere de cal (HP.) costă 
2—3 bani pe oră. — Cons rueția cea mai mo
dernă. — Forță motrice, cea mai bună și i-f- 
tina. — Cel mai ieftin izv r de apro misionare.

Se accepteză 
representanțl soiidi n provincie. 

PețurI curente gratis și franco.

00 $ o o o o
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


