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Elementul moral în armată.
(a) O foie maghiară din Buda

pesta aduce scirea, că la ultimele 
manevre militare, ce s’au ținut în 
părțile ardelene, câțî-va ofițeri au 
făcut observațiuDl comparative asu
pra forței de resistență a soldaților. 
Cu ocasiunea unui marș de 32 kilo
metri, — fiind soldații încărcațl cu 
totă povara prevecțută pentru timp 
de resboiu — ofițerii au observat ati
tudinea soldaților după naționalități.

Resultatul numitelor observații 
îl publică amintita foie („Bp. H.“) în 
ultimul său număr și ceea-ce ea re
face, adaogăm noi, adecă că acele 
manevre au fost manevrele trupelor 
de honvecți, pentru-că se scie, că alte 
trupe n’au ținut anul acesta manevre 
în Ardeal.

Ei bine, se vedem întâiu apre
cierile ofițerilor de honvezi asupra 
resistenței cu cari diferitele naționa
lități suportă strapațele manevrelor, 
și pe urmă să ne facem și noi ob
servațiile.

înainte de tâte se apreciază 
prestațiunile soldaților români și 
constatările se resumeză în urmă- 
târea sentință:

„Tenacitatea cea mai mare — ele
mentul moral cel mai mic“. (A leg- 
nagyobb szivdssâgmellett alegkisebb 
az erkolcsi ero az olâh legenysegben.)

După Români vine elementul 
german:

„Șvabii și Sașii — cțice apreci- 
area — arată multă silință, ddr în 
general acesta este naționalitatea, 
care mai puțin pote suporta strapa- 
țele".

Despre jidovi se aduce următd- 
rea apreciare:

„Cei mai slăbănogi sunt jidovii, 
cu tâte acestea ei nu sucombă în 
marșurile grele, fiind-că de obiceiu 
sunt trimiși înainte ca îngrijitori de 
quartire, păzitori de tren și în alte a- 
plicațiuni speciale, unde serviciul 
este mult mai ușor“.

Despre țigani se spune, că sunt 
cei mai isteți simulanțl, cari isco
desc fel de fel de pretexte pentru a 
pute eși din rânduri. Scapă pușca 
de pe umăr, și se aruncă la pământ 
unde îi apucă tote năbădăile și con- 
vulsiunile.

In sfîrșit se vedem .cum se a- 
preciăză soldatul maghiar:

„Soldatul maghiar — c|ice apre- 
ciarea — are o situație particulară în 
Transilvania. In privința tenacității stă 
înderetul Românului (szivossâgra nâzve 
mogotte marad az olâhoknak), der 
cu tâte acestea este cel mai prețios 
element al materialului de omeni 
militar. La honvec|in>e este o veche 
și inapelabilă tradiție, că Maghiaru
lui nu-i este permis a sucomba. La 
marșuri, cele mai grele probleme 
cad în sarcina Maghiarilor. Ei merg 
cântând în fruntea fie-cărei compă- 
nil. Ofițerii caută a-le ațîța ambiția... 
și se pricep de minune a deștepta 
forța morală a Maghiarului..."

Nici-odată elementul românesc 
nu se teme când se fac aprecieri 

comparative asupra calităților lui 
militare, că va rămână mai pe jos 
decât alte națiuni, său că constată
rile, fie chiar venite de la un for 
inspirat de sentimente ostile față 
cu dânsul — îl vor da de ruș ne.

Tenacitatea și entusiasmul sol
datului român — când are pentru 
ce se entusiasma — au fost înscrise 
cu litere de aur în istoriile resbâie- 
lor. Acăsta e o cestiune, care nu se 
mai discută.

Acuma vin chiar ofițerii „arma
tei naționale maghiare" și constată, 
că în privința tenacității, Românii 
sunt superiori tuturor naționalități
lor și că soldatul maghiar nu se 
pote măsura cu cel român în ceea 
ce privesce resistență față cu stra
pațele.

Acesta este o mărturisire fârte 
prețiâsă, care în epoca delăudăroșie și 
trufie șovinistă în care trăim, face 
onore acelor ofițeri.

Să admitem un moment, că și 
partea a doua a constatărilor este 
justă. Ce dovedesce ea?

Dovedesce âre că soldatul ro
mân nu scie să se entusiasmeze și 
că i-ar lipsi elementul și forța mo
rală? Domne foresee!

Constatarea ofițerilor — presu
punând, că e justă — dovedesce, 
că ofițerii n’au sciut sS inspire sol
datului român acea ambiție, pe care 
au sciut se o inspire soldatului ma
ghiar, măgulindu-i sentimentul na
țional și punându-1 să-și cânte în 
timpul marșului cântecele sale na
ționale. ’

Observațiile ofițerilor s’au făcut 
ce e drept numai în timpul mane
vrelor, dâr se pot trage conclusiuni 
și pentru un cas de răsboiu.

Ofițerii să vorbescă cu soldații 
în limba lor, să-i lase să-și cânte 
cântecele lor, cu un cuvânt se me
najeze sentimentele naționale ale fie
căruia — și atunci pe lângă superio

ritatea în tenacitate, vor pută con
stata la soldatul român și superio
ritatea în avântul moral.

E atât de greu acest lucru ?

Cestiuriea macedoneană»
Două d>are streine, unul rusesc și 

altul englesesc, publică lucruri interesante 
cu privire la situațiunea din Macedonia 
și la acordul austro-rus.

Diarul rusesc „Novoie Vremja“ ac- 
centueză necesitatea _unui acord serbo- 
bulgar, dicând, că acâstă solidaritate sâr- 
bo-bulgară ar fi unica salvare contra pre
tinsului pericului austriac. Fdia rusâscă 
atribue Austro-Ungariei veleități de cuce
rire în Macedonia și drept dovadă aduce 
grabnica construire a căii ferate la Pievlje, 
transporturile necurmate de trupe în Bos
nia și intrigile consulilor austriaci, cari 
deștâptă neîncrederea din partea state
lor slave.

Mai interesantă este o telegramă, ce 
o publică una din foile englese cu pri
vire la atitudinea Italiei. Telegrama vor- 
besce de un conflict, ce era să isbuc- 
nâscă între Austria și Italia cu privire la 
cestiunea macedonenă. Conflictul, <fice 
diarul „Morning Post*, era să provdce o 
crisă seriosă. Pentru aplanarea lui a tre
buit să intervină guvernul din Londra. 
Idltă în ce sta acest conflict:

Austro-Ungaria voia, ca ofițerii din 
jandarmeria macedonenă să fie numai 
austriac! și ruși. Generalul italian Degior- 
gis s’a opus la acâsta. Atunci Austria și 
Rusia au propus, ca generalul Degiorgis 
să fie pus sub ordinele comisarilor civili, 
austriac și rus. Ministrul italian Tittoni a 
apărat însă eu dibăcie prestigiul genera
lului italian și a sciut în același timp se 
evite un conflict. Politica lui I'iHoni a 
fo9t constant actea, de a-se transforma 
cestiunea macedonenă într’o cestiune eu- 
ropănă, pentru-ca ast-fel ea să fie sus
trasă de la monopolul austro-rus.

Un confrate bucurescean luând noță 
de afacerea acesta «jlice, că politica pe 
care voesce să o ducă ministrul italian
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Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Urmare. —
„Și acum tu ești însăroinat se-1 cauți ?“
„Da, însă nu pe dibuite, cum credl 

tu. înainte cu câteva flile s’a raportat din 
Tarbes că a fost vădut acolo. Un funcțio
nar de la poliție, care mai 'nainte fusese 
în slujbă la Paris, l’a recunoscut. Ade
vărat că l’a zărit numai în mijlocul roul- 
țimei cu ocasiunea unei serbări și este cu 
putință să se fi înșelat. In lipsa altor in
dicii, poliția a socotit că e de ajuns și 
atâta spre a trimite în urmărire pe unul 
din copoii săi."

„Și acel copou ești tu?“ .
„Da. Și de aici poți vede cât de 

slabă îmi este speranța de a pune mâna 
pe cele cinci mii de franci, cari de alt- 
mintrea recunosc, că ție țl-ar prinde încă 
și mai bine, pentru-ca se te vedî ajuns 
mai curând sub pantof".

„Mulțumesc iubite amice", răspunse 

Mouliu. „Totuși — fie că sunt prospecte, 
fie că nu sunt — banii sunt un stimulent, 
însărcinarea, ce mi-s’a dat mie de ase
menea nu e mai puțin încurcată, cu deo
sebirea, că mie nu-mi surîde la țintă pre
miul de aur, ci numai ondrea soluțiunei 
unei enigme nepătrunse".

„E permis a afla detailuri? Seu este 
secret oficial absolut?"

„Pentru tine nu e secret, deorece 
sciu că mai curend ți-ai mușca limba, de 
cât să me trădezi cu un singur cuvânt. 
Ai audit" — și detectivul se apropia cu 
gura de urechea iui Roohe, șoptindu-i în
cet — „ai audit de dispariția misteridsă 
a locotenentului Gerard?"

„Am audit faptul, fără alte detailuri. 
Era par’că din corpul vameșilor?"

„Da, și era staționat în Cauterets." 
„Escelentă stațiune mai ales vara“. 
„N’aș pute afirma, cu deosebire pen

tru un impiegat vamal, iubite colega. Are 
de a face cu contrabandiștii și nu cu <5s- 
peții de la băi. Și contrabanda a câștigat 
enorm în intensitate, mai ales în anii din 
urmă. Tocmai din pricina acesta a fost 

pus înainte cu un an energicul locote
nent Gerard în fruntea companiei de gardă 
de la vamă. El a desfășurat în adevăr o 
acțiune fdrte energică și’ de sigur în cu
rend ar fi pus capăt abusurilor, decă n’ar 
fi dispărut subit într’un mod așa de mis
terios".

„De sigur a fost victima vr’unei 
crime".

„Nici nu mai încape îndoielă. Con
trabandiștii îl uriau ca pe satana, și dom
nii aceștia nu sunt tocmai alegători în 
mijldcele lor. A fost ucis de sigur, despre 
asta nimeni nu se îndoiesce, însă unde și 
în ce împrejurări? Și unde i-se află ca
davrul ? Pănă nu va fi găsit acesta, tot 
mai esist£ posibilitatea să nu fi fost ucis, 
și că se află în vieță și sechestrat undeva. 
Ori pote o fi cădutvictimă unui accident?"

„Da, da", adaugă Roche gânditor. 
„Der unde și când a fost vădut el mai pe 
urmă ?"

„Mai pe urmă a fost vătjut înainte 
cu două săptămâni acasă la el. Gărard 
nu locuia în Cauterets, ci la distanță de 
vr’o jumătate de oră într’o regiune pără
sită. Locuia singur cu ordonanța sa Silvin 

într’o căsuță. Casarma companiei însă nu 
e mai îndepărtată de cât vr’o cincl-decî 
de pași. Într’o Sâmbătă sera s’a culoat ca 
de obiceitî. A doua di diminâța nu s’a 
mai sculat. De geaba bătea la ușă ordo
nanța și când în sfîrșit, temându-se să nu 
i-se fi întâmplat ceva, ordonanța a forțat 
ușa, a găsit odaia g61ă. Stăpânul său dis
păruse."

„Și nu s’a găsit vr’o urmă ?“
„Nici o urmă. Patul a fost întrebuin

țat și încă timp mai îndelungat. Asta se 
cunoscea. Odaia era la înălțime de etaj, 
pe ferâstră n’a putut să iâsă. Afară de 
acesta ferestra era închisă bine. Tot așa 
și ușa. Dot ordonanța a trebuit, să o spar
gă, ca să pdtă întră. Lipsia ce e drept 
una din cheile casei, pe acesta însă loco
tenentul o avea tot-deuna în buzunar, în
șirată împreună cu alte chei pe veriga 
unui lănțișor".

„Nu este esclusă așa-der posibilitatea, 
că a eșit des de dimineță, fără să tre- 
zescă pe ordonanță".

„Nu numai că nu este esclusă, dâr 
acâsta este singura hipotesă, ce s’ar pute 
admite. Nu se pdte de loc presupune, că 
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de esterne în cestiunea macedonenă, este 
cea mai bună pentru România, căci pe 
câtă vreme cestiunea macedonenă va fi 
lăsată numai pe seina Austriei și Rusiei, 
Românii nu pot aștepta nici un avantaj 
din punct de vedere al intereselor lor în 
Macedonia.

Combaterea malariei.
De Dr. I. Popp, medic-colonel.

(3) (Urmare.)

Cun69cem dușmanul, îi cunoa- 
cem vatra, cunoscem isvorele și pur
tătorii infecț-iunei și avem în mânile 
nOstre și armele pentru combaterea 
lui. Cercetările ulteriore vor ave pro
blema de a-1 isgoni cu desăvîrșire 
din mijlocul nostru.

Resultatele grandiose și succe
sele practice sunt dobândite în urma 
cercetărilor obositore de mulți anî 
și este din cale afară interesant a 
urmări lupta necontenită a sciinței 
cu boia acâsta renitentă, din vechime 
și pănă în cailele nbstre.

In timpurile mai vechi boia se 
numea numai cu numele colectiv de 
„friguri44. Hippokrates și mai târ- 
cjiu Celsus, aveau deja noțiuni mai 
exacte. Romanii ajunseră în privința 
aetiologiei malariei pe urma cea 
adevărată. Ei considerau mlaștinele 
și evaporațiile lor, precum și gân- 
ganiile locuitbre îutr’ensele, drept 
„agenți44 producători de bolă. Con
cepția acesta, ce se apropie de ade
văr, în evul mediu, în urma deca
denței culturale, ajunse a fi uitată.

Descoperindu-se la 1640 efectul 
scorței arborelui chines de cătră so
ția vice-regelui din Peru, care prin 
acestă scorță a fost vindecată de 
malaria, s’a început diferențiarea cli
nică a maladiei. In cartea renumită 
a lui Torti și Morton vedem deja 
bălele cu friguri împărțite în 2 gru
puri, anume de acelea, cari pot fi 
înlăturate cu chinină, și de acelea, 
cari rămân neînfluințate de acest 
mijloc.

Cum-că malaria prin contactul 
direct de la om la om nu se pote 
comunica, s’a recunoscut curend, der 
se credea posibilitatea, că virus-ul 
pote să se lipescă extern de corpul 
omului și de obiectele fără viăță și 
astfel propagat.

încetul cu încetul s’a desvoltat 
hipotesa, că germenul malariei tre- 
bue să se găsescă în sol și se vor- 
bia peste tot de „miasme44, sub care 
numire se înțelegeau evaporațiunile 
veninose ale solului. Poporul italian 
a dat acestei bole din vechime nu
mele de mal-aria = aer rău.

O parte a cercetătorilor susținea, 
că germenul bolei se află în apă, 

contrabandiștii său alțî dușmani ai lui se-I 
fi ucis în locuința lui și apoi se-1 fi tîrît 
de acolo, cu atât mai puțin, că l’ar fi 
furat de viu. In ambele cașuri ar trebui 
să se vadă semnele unei pătrunderi cu 
forța. - Nu, nu, der precum s’a constatat 
la cercetare, locotenentului Gerard îi 
plăcea să iasă tiptil în zori de di și se în
torcea de regulă cu vr’un resultat neaș
teptat și surprindător“.

„Atunci pdte și acuma se află în ur
mărirea vr’unei întreprinderi curagidse și 
o se iesă la ivelă, când nici nu-1 vor aș
tepta14.

„Că va fi ieșit la o astfel de între
prindere, se pdte. Der ca să se mai în- 
torcă, asta nimeni nu o mai pote spera. 
Mai nainte nici-odată nu lipsia mai mult 
de o jumătate de <ji, seu cel mult o di. 
Un timp mai îndelungat nici nu putea să 
lipsescă din considerațiunl de serviciu.44

„Așa este".
Cei doi detectivi ședură câte va cli

pite în tăcere față în față.

alții fiiceau că se află în aer și nu 
puteau ajunge la un resultat positiv.

Natura parasitară a bolei — bă
nuită încă de mult —v a fost enun
țată pentru prima oră în anul 1842 
de cătră Rasori, er la 1845 de că
tră Mitchel. De mult se scie în ge
neral, că Virchov și alțî cercetători 
iluștri încă pe la mijlocul secolului 
trecut au găsit în sânge, în creerl, 
în măduva oselor și în splină etc. 
aglomerații de pigment, cari se aflau 
numai în cașul, când individul res
pectiv suferise de malaria. Pigmen
tul acela caracteristic s’a dedus, că 
se derivă din degenerarea bolnăvi- 
ciosă și descompunerea în cele din 
urmă a celulelor roșii sanguinare, și 
au trecut mai bine de 30 anî pănă 
ce medicul militar frances Laveran 
a constatat, cA pigmentul malariei, seu 
așa numitul melanin, în parte este 
compus din forme celulare, cari nu 
obvin decât la malaria și carî după în
trebuințarea de chinină s’au mai ră
rit, pănă ce în cele din urmă au dis
părut din sânge. Acâsta s’a întîm- 
plat la 6- Noemvrie 1880 și Lave
ran a constatat, că formele acestea 
celulare sunt agenții seu producă
torii parazitari ai bolei.

O dată descoperițî acești agenți, 
s’a făcut un progres uriaș. Cerceta
rea ulterioră se atribue italianului 
Golgi, care la 1885 a constatat în
treg procesul de desvoltare al para- 
ziților în sânge și a dovedit, că fri
gurile sunt în legătură causală cu 
diferitele grade de desvoltare a pa- 
rasiților, precum și aceea, că încă 
pe vremea lui era posibil a recu- 
nosce prin cercetarea microscopică 
a sângelui nu numai tipul acceselor 
de friguri, ci chiar a predice, decă 
este apropiat proximul acces de fri
guri și când se va presenta.

Prin acesta a fost descoperită ființa 
maladiei. Și acum s’a început o activi
tate febrilă scientifică.

Activitatea acesta era îndrep
tată asupra cestiunei, că anume unde 
se află părăsitul în afară de corpul 
omenesc, și în ce chip se face infec- 
țiunea, adecă cum ajunge agentul 
malariei în om? Și unii cflceaiL că 
isvorul infecțiunei este la scăldat, 
alții că se află în apa de beut, seu 
în aer.

Teoria solului a fost susținută 
mult timp, der a fost părăsită eu 
desăvîrșire după-ce Celli și Valenti 
au dovedit, că inocularea pământu
lui, precum și a culturelor de amo- 

! ebe luate din soluri malariose asu
pra paserilor, n’a avut ca consecință 
îmbolnăvirea de malaria. Experimen
tele acestea au dovedit lămurit, că 
germenii acestei maladii nu trăiesc 
direct în sol.

„Și tu eștî însărcinat acum, să aduci 
lumină în întunerecul dispariției?14, reluă 
Roche firul conversației.

„Da“.
„Este o afacere afurisită — trebue 

se mărturisesc44, esclamă detectivul aprope 
invidios.

„Eu ași prefera cele cinci mii de 
franci44.

„Bravo! Der ce-mi folosesce promi
siunea pielei de urs, fie ea cât de fru- 
radsă, dâcă pe ursul, de pe care vreu să 
trag pielea, trebue se-1 prind singur! Ai 
vr’un plan?44

„Deocamdată numai o umbră de plaD. 
Trebue întâifi să sondez terenul. Am se 
mă anunț ca ospe de cură, s6-mi caut o 
locuință și void lua cu chirie odaia golă 
în care a locuit ofițerul44.

„N’o să fie bătător la ochi?44
„De ce? O odaie în primul etaj se 

dă de obiceiă la dspețl de aceia, cari iu
besc singurătatea în munți și nu sunt fri
coși. Firesce, de aceștia nu sunt prea mulțl

Teoria apei de la Hipocrate în
cepând pănă în timpurile recente a 
avut numeroși aderenți. Chiar și La
veran și Manson încă susțineau la 
început acestă teorie. Insă cum-că 
apa de beut nu pote fi pricinuitorea 
bâlei, au dovedit’o cercetătorii ita
lieni, cu deosebire Celli, prin aceea 
că în spitalul Santo Spirito din Ro
ma, a lăsat mai mulțl omeni să bea 
câteva cjile în fie-care fli câte 3 litri 
de apă din mlaștinile pontinice, fără 
ca să se fi îmbolnăvit vr’unul de ma
laria. Tot așa i-a pus să inhaleze 
apa de mocirlă și să li-se dea și ca 
clysmă în cantități din ce în ce mai 
mari, tot cu resultat negativ.

(Va urma.)

Atîtări contra „Asociațiunei".
Diarul archișovinist „Magyar Szo* 

face consecuent pe polițaiul guvernului 
îd ce privesce manifestările de orî-ce natură 
din sînul naționalităților nemaghiare. In 
numărul său de la 2 Octomvrie ațiță erășl 
într’un lung articol în contra „Asocia- 
îiuneif învinuându-o că ar face politică 
naționalistă română.

„Asociațiunea44, dice „M. Szo44, dim
preună cu despărțămintele ei formeză un 
teritoriu de sine stătător al românimei. (?) 
Deși din sînul ei este esclusă politica, ea 
servesce totuși indirect cause politice. 
Șcdla civilă de fete din Sibiiu servesce 
în primul rend scopuri separatiste, iden
tice cu credeul politic al Românilor.

După noi — continuă „M. Sz6“ — 
guvernul țării a făcut prima și cea mai 
mare greșală din punct de vedere al po
liticei de stat, când la 1895, sub Banffy, 
a silit societatea se depășescă sfera acti
vității sale din Ardeal și se și-o estindă 
asupra tuturor părților țerii locuite de 
Români... Guvernele de pănă acum au 
împiedecat pe Români a țină adunări, în 
carî să-și desbată politica, — er atji Ro
mânii nu trebue să mai convoce confe- 
rențe de partid și să câră permisiunea au
torităților competente, fiind-că ei pot se o 
facă acesta liber cu ocasiunea adunărilor 
generale ale societăților lor culturale.

Prin urmare — țlice „M. Szd“ — 
din punctul de vedere al politicei de stat, 
periculul iminent al acestei societăți(„Aso
ciațiunea44) se manifestă în acele întruniri, 
cari dau ocasiune tuturor Românilor din 
patrie a-se întâlni unii cu alții și a dis
cuta între ei asupra viitorei lor atitudine 
politice. Ori cât de bine s’ar controla de
cursul adunărilor societății, scopul ascuns 
totuși nu pote fi îrapedecat, deorece ma- 
nifestațiunile vieții politice a poporului 
român se întâmplă la; banchetele, concer
tele și balurile aranjate din incidentul 
adunărilor generale și în întâlnirile perso
nale, cari nu pot fi controlate...

Și tot pe cdrda acesta o dă înainte 
„Magyar Szo44, învinuind guvernul, că a 

Cel mult decă vr’un vînător pasionat s’o fi 
lăsat ademenit pentru câteva săptămâni 
prin posiția edificiului44.

„Și cine o să te servescă?44
„Ordonanța lui Gerard, care locuiesce 

încă în casă44.
„Ai să-i spui cine ești?44
„N’am să-i pot tăinui. Cineva trebue 

să fie inițiat în secret, pentru-ca la ne
voie să pot conta la un ajutor. Pe cât sciu 
eu, ordonanța este un om cu multe cali
tăți. Tăcut, credincios și esact. Este din 
Gascogne. Afară de el mai este inițiat și 
locotenentul Autremont, numit în locul 
lui Gârard. Atât el, cât și compania lui îmi 
stau la disposiție în ori ce moment44.

„Ițî urez succesul cel mai strălucit44, 
dise Roche, reprimând în silă un căscat. 
„Dâcă n’ai nimic împotrivă, eu am se 
dorm acum puțin.44

„Bună idee, pe care am s’o urmez 
și eu44.

(Va urma.)

aprobat statutele „Asociațiunei44 modificate 
la 1895 și a permis „Asociațiunei44, ca adu
nările generale se și-le țină în diferitele 
ținuturi ale țării. Adunarea din ăst-an de 
la Timișdra încă dice, că a avut misiune 
politică. De încheiere „M. Sz6“ scrie :

„Nu pricepem, ce înțeles a avut din 
punctul de vedere al politicei de stat, ca 
guvernul de la 1895 să aprobe §-ul 32 din 
statute, paragraf ce îndreptăț esce socie
tatea, ca în fie-care an să-și țină adunarea 
tot în alt loc? Acestă continuă migra- 
țiune este chemată atji, ca ținuturile lo
cuite de Români să le țină în agitație și 
activitate permanentă și să deștepte con- 
sciința de rassă în Românii din diferitele 
părți, ca factor principal de separatism și 
ură“...

Noi la rândul nostru nu pricepem 
de ce cei de la „Magyar Szo“ cred atât 
de naivi pe cetitorii lor, încât să nu vadă, 
că berfelile lor relative la „Asociațiune44 
nu sunt diotate decât de cea mai curată 
răutate și ură de rassă, de dorința și 
pofta de a suprima și nimici și modestele 
roanifestațiuni culturale ale Românilor...

Au ajuns lucrul acolo, încât înaintea 
acestor agitatori maghiari, Românul agită 
și când dorme, pe câtă vreme s’ar pute 
presupune, că nu viseză de abecedarul 
maghiar.

Suflete de despoțî ridicoli!

Rfisboiul niso-japones.
Ciocnirile între avangardele inimice 

se continuă dilnic. Acesta este unica scire 
mai de sâmă, ce a sosit în decursul dilei 
de erî.

Generalul Sacharow a telegrafia! cu 
data P de 1 Oct. următorele statului ma
ior general rusesc:

„Trupe din avangarda inimică au 
încercat la [29 Sept, să pătrundă spre 
Yansingtun și Findiatum. Cavaleria nostră 
însă le-a oprit. Un detașament de cavale
rie, care a" fost trimis la Oiaynutau, pe 
țărmul drept al fluviului Hun, a gonit pe 
Japonesî din acel loc și au incendiat 17 
jonce, pe cari se aflau munițiunî. Japo- 
nesii primind ajutdre considerabile, au for
țat detașamentul nostru să se retragă44.

Agenția „Reuter44 primesce cu data 
de 1 Oct. din cartierul general japones prin 
Fuzan următorea depeșă: Primul tren ja
pones a sosit după amiadi în Liaoyang. 
Peste câteva dile se va organisa serviciu 
regulat. Primele trenuri vor aduce provi- 
siunî, munițiunî și material necesar liniei 
ferate.

Tot agenției „Reuter44 i-se telegra- 
feză din Cifu, că după spusele Chinesilor 
la 28 și 29 Septemvrie lupte violente s’au 
dat spre vest de Liaoteșan, aprope de gol
ful Pigeon (Port-Arthur). Cu ocasiunea 
acesta Rușii au voit să pună mâna pe 
tunurile de calibru mare așe4ate de Ja- 
ponesi, der n’au reușit.

0 scire telegrafică mai nouă din Pe
tersburg anunță, că Țarul a numit pe 
Kuropatkin camandant suprem alarmatei 
de ost trimisă contra Japonesilor. Locții
torul Aleocierv rămâne și pe viitor în pos
tul său de locțiitor, der sfera lui de acti
vitate se va întinde numai asupra aface
rilor civile. Acestă măsură a Țarului în
semnă cu alte cuvinte, ^înlăturarea tacită 
a lui Alexiew. Kuropatkin dispune acum 
liber da sărtea armatei sale și de opera
țiunile militare, fără a mai cere consensul 
lui Alexiew și fără a-se mai împiedeca 
de ordinele, adesea contrare intențiunilor 
lui, ce le da locțiitorul.

Se mai anunță din Petersburg, că in 
mod oficial se confirmă scirea despre în
locuirea actualului ministru de marină al 
Rusiei.

O depeșă din Sanghai sosită la Lon
dra spune, că acolo s’a lățit faima despre 
o mare luptă navală la Port-Arthur între 
Ruși și Japonesî. Se aștâptă eșirea din 
port a flotei rusesc!.

Despre vr’un nou asalt contra fortă
rețe! nu se face nici o amintire. Se dice 
însă, că pentru diua de 16 Octomvrie 
Japonesii prepară un atac principal, în- 
cordându-și tote forțele, ca să slăbescă 
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cel puțin cetatea, decă de-ocamdată nu o 
pot lua.

In unele cercuri din capitala Rusiei 
s’a lățit svonul, că partea cea mai mare 
a liniei ferate în jurul Baicalului ar fi 
subminată. Un tren cu trupe s’ar fi oprit, 
ca să se evite o nenorocire. Număroși 
Japonesi și Chinesi au fost prinși și după 
un proces sumar au fost spânzurați.—Fai
ma acesta mirdsă a minciună.

Cu data de 2 Octomvrie se anunță 
din Petersburg, că Țarul ar fi ordonat 
formarea unei a treia armate rusesci, sub 
conducerea generaluluiLinevici. După for
marea acestei oștiri, forțele armatei ru
sesci în Asia orientală vor fi mai mult de 
500.000.

Foia oficială japonesă din Tokio pu
blică un comunicat, după care Japonia 
dispune Ia cas de nevoie de 600.000 
omeni pentru rfisboiă. Din soirile de până 
acum resultă, că Japonia are deja trans
portați în Manciuria și în peninsula Liao
tung inclusive Port-Arthurul, mai mult de 
300.000 omeni.

SOIRILE D1LE1.
— 21 Septemvrie v.

Deputatul Valasek la închisore. 
Din Vaț se scrie cu data de 2 Octomvrie: 
„Astădi. a sosit aici deputatul național 
slovac al cercului Miava, loan Valasek, 
ca să-și începă pedepsa de un an închi- 
sore de stat, la care a fost osîndit de că- 
tră tabla r. din Pojun pentru ațițare con
tra națiunei maghiare**.

Masa studenților universitari din 
Clușiu. Cetim în „Revașul“, că direcțiunea 
„Economului*4 în ședința sa plenară din 
30 Septemvrie ținută sub conducerea pre
ședintelui Artemiu Șarcadi, canonic din 
Oradea-mare, s’a ocupat cu cererile pen
tru locuri libere Ia masa studenților și a 
hotărît se primâscă la masă pe semestrul 
prim pe următorii tineri universitari: 
1) Valeriu Romanist. jur. din Dragavil- 
ma. 2) Faust Selăgian, st. jur. din Beiuș. 
3) Eugen Groze, st. în sc. naturale din 
Blașiu. 4) luliu Rusu, st. jur. din M.-Uiora. 
5) Simion Nemeș, st. jur. din Coșocna. 6) 
Silviu Brânzeu, st. med. din Ciucudel. 7) 
Traian Pop, st. jur. din Șinca-veche. 8) 
Aurel Botean, st. jur. Blașiu. 9) loan 
Bianu, st. jur. din Șoroștin. 10) loan 
Sabo, st. jur. Urmeniș (Selagiu). 11) Că
rnii Piso, st. jur. din Sibiiu. 12) Valeriu 
Suciu, jurist, din Gherla. 13) Eugene Ta
tar, jurist din Grebenișul-Câmpii. 14) Au
gustin Pintea, jurist, din Cozla. 15) Aurel 
Moldovan, jurist, din Ciunga. 16) Emil 
Pop, jurist, din Decea. 17) Eugen Mera, 
st. fi), din Meneșul-Cârapiei. 18) Nicolau 
Butean, st med. din Beiușiu. 19) Aurel 
Vasilie, jurist, din Sibiiu.

Masa, conform hotărîrei Direcțiunei 
„Economului**, se va da în est-an în re
gie și se pune sub conducerea d-iui luliu 
I lor ian, capelan în Clușiti. Localul mesei 
va fi într’o cameră a caselor parochiale 
din Clușiu. Deschiderea mesei pe anul 
școl. curent se va face Joi, în 6 Oct. n.

Deschiderea gimnasinlui rntean 
din Kotzmann. In Jiua de 1 Octomvrie 
a avut loc în Kotzmann deschiderea nou
lui gimnasiu ruten. La serbare a luat 
parte presidentul țării prințul Hohenlohe, 
locțiitorul căpitanului țării Stocki, depu
tatul N. cav. de Vasilco, representanții 
.autorităților și ai comunei. Directorul 
Szpoynarowski a relevat în discursul său 
meritele prințului Hohenlohe pentru în
ființarea gimnasinlui. Prințul Hohenlohe a 
răspuns, oă el n’a făcut alta, decât, că a 
lucrat conform intențiunilor împăratului, 
a cărui dorință este, ca fie-care popor se 
se potă cultiva in limba sa maternă.

Procesul Măleanu. Sâmbăta trecută 
■s’a judecat la curtea cu jurați din PitescI 
procesul lui Costantin Măleanu, mare pro
prietar, care și-a împușcat nevasta și vi
zitiul prinși în flagrant deliot de adulter. 
Pe lângă Const. Măleanu ședea pe banca 
acusaților și fiul seu de la nevasta din- 
tâiu, Emanoil. Președintele Curții a fost 
Oscar Niculescu, asistat de judecătorii 
Corneliu Axente și Ștefan Martinescu. 
Acusator: N. Drăghici, procurorul general 
de la curtea de apel din Buouresci, asis 
tat de procurorul Costacopol din PitescI. 
Apărători: Butoianu, Dimancea, Florescu 
și Gomăneanu. Jurații au dat verdict ne
gativ și Măleanu, tată și fiu, au fost 
achitați.

Ucigașul lui Plehwe. Diarul rus 
„Kronstadki Westnic**, organul oficial al 

marinei de răsboiu, spune că ucigașul 
ministrului Plehwe e un fost student la 
universitatea din Moscva și că numele 
lui este Sasonoff, cum s’a anunțat. Dia
rul desminte scirea, că acest ucigaș a is- 
butit să fugă. El e sub pază bună și se 
află acum pe deplin vindecat de ranele, 
ce i-au pricinuit esplosiunea bombei.

Mortea unui statistician. O tele
gramă din Londra aduce scirea, că cele
brul statistician Harcourt, fost colabora
tor al lui Gladstone, a murit în etate de 
77 ani.

Ciocnire de trenuri. Trenul de 
marfă numărul 710, ce venia de la Galați, 
s’a ciocnit la 1 Oct. în stațiunea Bărboși 
cu un alt tren de marfă. Dece vagone au 
fost sdrobite și un mașinist a fost grav 
rănit. Doi frânări au primit lesiuni mai 
ușore. Pagubele se urcă la 50.000 lei. 
Causa oiocnirei a fost, că s’a dat un sig
nal fals.

îmbogățirea unui regicid. In Bel
gradul Sârbiei produce multe comentarii 
faptul, că Damian Popovici, care a fost 
unul din capii conjurațiunei contra nefe
ricitului rege Alexandru și a reginei 
Draga, își construesce acum un palat mă
reț pe locul, ce i-a vîndut văduva asasi
natului general Lazarovici. Pănă acum de 
curând Popovici era considerat ca lipsit 
cu totul de avere.

Sinuciderea unui cămătar. In Kiew 
(Rusia) s’a sinucis dilele trecute cămătarul 
Teressenko, spândurându-se din causa ma
rilor pierderi suferite la bursă. La el 
s’au găsit 500,000 ruble învelite într’o 
cârpă.

Un tîner român, care a absolvat 
șcdla reală și a făcut maturitatea, caută o 
ocupațiune ca corepetitor, eventual o altă 
ocupațiune corespundătore, pentru a pută 
sta în Brașov, ca să se deprindă în limba 
română.

Scumpirea vitelor. Se dice, că pre
țul vitelor a început să se urce conside
rabil. Nisce măcelari din Brașov s’au dus 
la Sepsi-Sân-Georgiu, ca să cumpere vite 
pentru tăiat. Li-s’ar fi cerut însă prețuri 
mari, așa că n’au putut cumpăra. Din 
causa acesta se vorbesce, că are să se 
urce din nou prețul cărnei (1). In unele 
măcelării din localitate s’au urcat deja 
prețurile. Urcarea acesta ni-se pare, cel 
puțin acum, prea pripită.

Teatru. Mâne Mercur! nu va fi re- 
presentație la redută, deorece va ave loc 
concertul H. Hintz. .Joi trupa d-lui Bauer 
va juca „Die grosse Nullu comedie în 5 
acte (novitate.)

„Klausenburg^ ori „Kolozsvăr
Se scie că rectorul din a. tr. al uni

versității din Clușiu, Dr. Apathy a refu- 
sat o adresă a universității din Giessen, 
fiind-că a fost trimisă la „Klausenburg11 și 
nu Ia „Kolozsvăr**. In urma acestui refus 
universitatea din Giessen a suprimat ori
ce corespondență cu universitatea din 
ClușiO. Profesorul Apathy a trimis cu 
data de 23 August o circulară în limba 
francesă tuturor universităților, în care 
susține, că numele, istoric ai Clușiului, o- 
raș întemeiat de Maghiari, este „Kolozsvâr“ 
(Kolozsvăr nom historique de notre viile, 
fondee par des hongrois). Numele „Klau- 
senburg* este o traducere a numelui un
guresc. (Klausenburg est une traduction 
allemande du nom original Kolozsvăr.)

Față cu afirmațiunile IurApathy dia
rul „S. D. T.“ din Sibiiu susține, că Apa
thy umblă pe cărări false. Clușiul a fost 
oraș săsesc în tocmai ca și Brașovul și 
Sibiiul. Dâcă n’ar fi fost oraș săsesc, cum 
ar fi putut dice Ioan Zapolya, rivalul ma
ghiar la regat ai lui Ferdinand I la 1527, 
că „dintre orașele săsesci singur Clușiul a 
fost pe partea lui**. După ce însă Clușiul 
în rivalitatea dintre Ferdinand I și Zapolya 
după căderea imperiului, n’a stat cu Sașiî 
pe partea lui Ferdinand, și după ce au 
apostatat de la biserica evangelică, tre
când cu Maghiarii la biserica reformată și 
mai târdiu la cea unitară, Germanii din 
Clușiu au început să se asimileze. (Teutsch 
Sachsengesch ichte ed. II p. 240 tsq.

La 1404 regele Sigismund a întărit 
pe ^Saxones'1 din Clușiu în libertățile lor 
acordate de Ludovic I, er numărul Ma
ghiarilor din Clușiu se reducea la locui
torii din strada maghiară țplatea ungari- 

calis seu PLagerutcha) amintită deja la 
1372. Ce rost avea numirea de „Strada 
maghiară**, decă orașul ar fi fost ma
ghiar?

Numele originar al orașului este cel 
păstrat pănă în fiiua de astădi în limba 
românâscă: „07ws“, care se amintesce în 
diploma de la 21 Iunie 1222. (Urkunden- 
buch I. p. 21).

Acel Clus, în forma veche germană 
klăs, kluse, klusa- din latinescul medieval 
dusa (clausa de la claudere), însenmâză 
loc închis, schit, mănăstire. De aici se es- 
plică fără nici o dificultate numirile „mo
ft aster ium Clus“, „Kolozsmonostoru și cas- 
trum Clus(e) seu Clusa — Klausenburg 
(documentul de la 1241 referitor la inva- 
siuoea Tătarilor.) Ungurii i-au dis Clus- 
văr, din care conform legilor fonetice ma
ghiare,. cari nu tolereză la începutul cu
vintelor două consonante, s’a făcut „Cu- 
lus-văru...

Cea mai bună dovadă, că „Klausen- 
burg** nu e traducere a ungurescului 
„Kolozsvăr** este, că toți Sașii de pe la 
Bistriță în dialectul lor îlnumesce „Klau- 
senburg** (Klausn-burich) și nu Kolozsvăr; 
tot așa și Românii, a căror limbă păstreză 
numirile săsesci în forma lor cea mai ori
ginală, pănă în diua de astădi întrebuin- 
țeză numirea „CVws** usitată pe la începu
tul evului mediu.

VARIETATE.
Limbile omenirei. Tote limbile u- 

mane, trecute și presente, se clasăză în 
mod natural în trei grupe principale:

1. Limbi monosilabice (compuse din 
rădecini invariabile, fără timp,sufixe, pre
fixe, timpi, număr etc.); mai tdte limbile 
au început prin a fi monosilabice : chinesa, 
annamita, siamesa, birmana, tibetana.

2. Limbi aglut’nante (nisce anumite 
rădăcini devin elemente de calificare, de 
relațiune etc., și nu mai servesc de cât 
pentru a modifica celelalte rădăcini cu 
cari sunt împreunate, și sunt derivative 
sufixe, prefixe etc.): Hottentota, apoi lim
bile negrilor din Africa, limbile nubiană, 
negrițo, papou, australiene, malese, poly- 
nesiene, japonesă, dravibiane, bască, ame
ricane, caucasiene.

3. Limbi cu flexiune (simple modifi
cări fonetice seu flexiuni ale rădăcinelor 
esprimă moduri diferite, modificări ale în
țelesului general al acestora): Semitică 
(arabă, hebraică); Khamilice (berber, so- 
mali); Indo-Europene, aceste din urmă sub- 
împărțite în numărose ramuri, cari sunt: 
ramurile hindu, benegali, limbile țiganilor 
etc., iraniană: persană, afgană, armeană, 
kurdă; elenă (greacă); italică-, portughesă, 
spaniolă, catalană, francesă, latină, ita
liană, română; celtică-, irlandesă, galică, 
bretonică; germanică: islandesă, norve
giană, suedeză, danesă, englesă, holandesă, 
germană; slavă: rusă, rutenă, polonesă. 
cehă, slovacă; vendă, slovenă, croată, sârbă, 
bulgară; lettică: litvană, lettă.

In fie-care limbă, numărul real al ră- 
dăcinelor fundamentale este mai mic de 
cum s’a credut cele mai multe ori. Limba 
chinesă are drept basă 500 de cuvinte di
ferite, ale căror deosebiri de intonație fac 
1500 de monosilabe. Hebraica asemenea 
n’are mai mult de 500 rădăcini. Englesa 
nu conține mai mult de 461 rădăcini ary- 
ane. Sanscrita ar ave, după unii, de la 
800 pănă la 1600, der Max Miiller le re
duce la 131. In realiate, nici o limbă nu 
nu posede mai mult de 1000 de rădăcini ; 
unele mult mai puțin, și cele 121 rădă
cini, seu concepte originale ale Sanscri
tului, după Max Miiller, represintă un nu
măr considerabil de idei: fie-care rădăcină 
are, în adevăr, un înțeles propriu și multe 
înțelesuri figurate.

Este de observat, că clasificarea lim
bilor nu concordă cu aceea a rasselor: 
nisce rasse despre, cari s’ar crede, că tre- 
bue să vorbâscă limba din același grup, 
vorbesc adesea nisee limbi de un grup 
diferit.

Se vorbesc aprope 2750 de limbi și 
dialecte pe pământul nostru. Numai în 
Africa se numără peste 600 de limbi. Cele 
mai răspândite sunt: englesa (120 milione), 
germana (75 mii.), limba rusă (75 mii.), 
francesa (51 mii.), spaniola (41 mii), ita
liana (33 mii.), portugesa (13 mii.). En
glesa și germana sunt limbile ce câștigă 
mai mult teren. Limba chinesă totuși le 
întrece pe cele de mai sus, dedre-ce este 
vorbită de vre-o 300 de milidne de dmeni, 
decă cifrele ce le posedăm sunt esacte. 
(„R. E. și P.“)

ULTIME SC1RL
Sibiiu, 3 Octomvrie. Afii s’a ți

nut congregația de tbmnă a comi
tatului Sibiiu. Membrii români pre- 
sențl în numer frumos. Românii au 
cerut, ca în cercul din nou creat al 
Oisnădiei, cel puțin pretorul se fie 
ales dintre Români. Sașiî au refusal 
cererea Românilor și au pus numai 
candidați de ai lor. In urma acesta 
Românii și-au precisat punctul lor 
de vedere printr’o declarațiune fă
cută de presidentul clubului român 
Dr. L. Lemenyi, apoi au părăsit toți 
sala în mod demonstrativ: In ședința 
de după amiafil au urmat la ordi
nea fiilei propunerile membrului N. 
Ivan în cestiunea colectei pentru 
monumentul lui Iancu și a disolvării co
mitetului partidului național român. Co- 
misiunea permanentă a propus res
pingerea propunerilor.

Tokio, 4 Octomvrie. Avangar- 
dele ruse și japonese sunt mereu în 
contact la sud, la sud-ost și la ost 
de Mukden. ȚHlnic se întâmplă cioc
niri. In Tienling se aștâptă în fie
care oră lupta cea mare și se crede 
că Kuropatkin nu vre de cât se re
țină pe Japonesi la Mukden.

Londra, 4 Octomvrie. Situația 
la Port Arthur devine din fii în fii 
mai critică. Generalul Stossel are de 
scop a apera cetatea pănă la fine, 
ca ast-fel sâ facă posibil flotei ruse 
a-se refugia. Japonesii au bombar
dat forturile de pe muntele de Aur. 
Chines! sosiți la Cifu afirmă, că 
pierderile Japonesilor în atacul de 
la 28 Sept, au fost de 50.000 (?) 
omeni. Tote asalturile lor au fost 
respinse de Ruși, cari încă au avut 
pierderi mari.

Diverse.
O soră de caritate rusoică En

gelhardt, șpune, c’a stat la Anping două 
săptămâni și a luat parte la luptele de la 
18, 19 și 31 Iulie. Tote s’au petrecut în 
munți. Pe răniți îi transportau pe targe, 
cu sutele, în locul unde] se aflau surorile 
și îi înșirau pe pământ. Mulți nu-și mai 
veneau în fire. Alții trebuia să-și aștepte 
rândul pănă să fie pansați. Gemetele și 
suspiuele lor îți rupeau inima. Era iadul! 
M’am ascuns de-am plâns. Le potoleam 
setea, dându-le eeaiu și apă cu lingura. In 
gropi puneau de-odată câte 7 morți, fără 
cosciug, căci aci cosciugurile sunt fdrte 
scumpe. Mulți au fost îngropațl, fără a se 
sci cum îi chema. Nu era ghiață pentru 
potolit durerile. ]Rănile la pântece sunt 
cele mai primejdidse, mureau mai toți. 
Cei răniți la brațe seu la piciore se pu
teau socoti norocoși. Doctorii lucrau fii și 
ndpte. Pe ofițerii și pe soldații greu ră
niți îi duceau cu targele la Liaoyang, pe 
ceilalți în targe cu două rdte, cari scutură 
grozav. Acum ne odihnim: avem numai 
80 de bolnavi, mai toți de disenterie.

Un respuns al lui Ludovic I. 
Ludovic I. regele Bavariei permitea iubi
torilor de sport,i]să pescuiască îu lacul Te
gernsee. Făcendu-se însă multe abusuri, re
gele a suprimat acest favor și tote 
cererile pentru permisiune fură refusate. 
Un lord engles a cerut să se facă o es- 
cepție și se i-se permită pescuitul. Regele 
s’a înfuriat de atâta îndrăsnelă și a scris 
pe petiție cu propria sa mână urraătorele 
cuvinte: „Tegernsee este un lac bavarez. 
Englesii au loc destul pentru pescuit în 
Ocean. — Ludovic".

Bibliografie.
A ș părut la BucurescI:

Sistema ortografică a lirnbei ro
mâne de Nic. Densusianu, o broșură de 
73 pagine și se află de vendare ia libră
ria Leon Alcalay din BucurescI cu prețui 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
sâu 1 Cor. 10 fii.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Ootomvrie n. 1904,,

Renta ung. de aur 4°/0 .... 118.90 
Renta de corone ung. 4% . . . 97 80
Impr. căii. fer. ung. în aur 3’^% • 89.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 97.65 
Bonuri rurale oroate-slavone . . . 98.50
Impr. uug. oa premii................... 205.—-
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 160.— 
Renta de hârtie austr........................... 99.65
Renta de argint austr....................... 99 55
Renta de aur austr..............................119.50
Renta de corâne austr. 4°/0 . . . 99 60
Bonuri rurale ungare 3'/^ % . . . 91.10
LosurI din 1860................................. 154 65
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.14
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 779 25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673120 
NapoleondorI ........................................ 19.04
Mărci imperiale germane. . . , 117.37'/2
London vista............................. 239 47
Paris rista.............................................. 95.17
Note italiene..................................... 95.20

Cursul pieței Bi așo v.
Din 4 Octoifivrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.80 18.90
Napoleond’orl. B 19.02 Jl 19.10
Galbeni „ 11.20 n 11.30
Ruble RusescI „ 2.52 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 n 117 40
Lire turceșcl „ 22.50 Jl 21.60
Boris, fonc. Albina 5°/" 101.— b 102 —

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință publică, 

cumcă comisiunea orășenescă pentru 
conscrierea viriliatilor, îșî va începe 
ședința, pentru compunerea listei 
viriliatilor orășenescl pe anul 1905, 
Sâmbătă în 8 Octomvrie a. c. la 3 
ore d. am., eră la cae, că lucrările 
nu s’ar pute isprăvi in acesta șe
dință, se vor continua în dilele de 
lucru următore tot-deuna dela 3—6 
6re după a. până la finirea acelora.

Ședința se va ține în sala „Sfa
tului și îi stă fieștecăruia în drept, 
de a se presenta la ședință și de-ași 
favorisa drepturile sale înaintea co- 
misiunei.

Brasso, în 3 Octomvrie 1904.
Comisiunea conscrierei virilistilor:

Graf m. p. 
1—1,1521. președinte.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

oficial, la societatea de econo
mii și credit „Crișana“ în Brad, prin 
acesta se publică concurs.

Postul se întregesce, deocamda
tă, numai provisor, pe un an de pro
bă, cu un salar de Cor. 1200, plăti- 
bil în rate lunare anticipative și tan
tiema statutară, avend se fie ocupat 
în l-a Novembre st. n. a. c.

în cas de conveniență reciprocă, 
alesul va fi numit, după un an, de
finitiv.

Cei-ee doresc a reflecta pentru 
dobândirea acestui post, au se do
cumenteze, că au absolvat șcdla co
mercială cu cualificațiunea recerută.

Cei cu praxă de bancă și cu 
cunoscință de limbi, vor fi preferiți.

Rugările sunt a se adresa Di- 
recțiunei societății, cel mult până 
în 15 Octomvre st- n. a. c.

Brad, la 29 Septemvrie 1904.
Petru Rimbaș,

1—1 1520. director esecutiv.

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral â 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la 

Eremias Nepoții.

Brassovărmegye alispânjătâl.

Sz. 8507—1904.

Pâlyazati hirdetmeny,
St o of Tamâs elhalâlozâsa foly- 

tân iiresedesbe j6tt Brassd vâroai 
ăllat orvosi âllâs vâlasztâs utjân 
betoltendd.

Ezen âllâs evi 1400 kor. tdrzs- 
fizetessel 6s 400 kor. lakbârrel. va- 
lamint a szervezăsi szabâlyrendelet 
119. §-âban megâllapitott 5 evrol 5 
âvre ismdtlodâ ot OtOdâves pdtlâk- 
kal van osszekbtve. Az dtodăves pot 
16k fizeids râsznek tekintetik es a 
nyugdij megâilapitâsânâl szâmitâsba 
jbn. —Az âllâs âlethossziglan tblte- 
tik be.

A vârosi szervezesi szabâlyren
delet 111. §-a ertelmeben a vârosi 
âllat orvosnak nines megengedve 
ipart folytatni. uzleti vâllalatnâl bel- 
vagy kiiltagkânt reszt venni, tovăb- 
bâ, mind oly mellăk foglalkozâst 
folytatni. mely âltal szerzOdâs szerii 
ffiggdsegi viszonyba jon egyesekkel, 
vagy testuletekkel szemben; a szer- 
vezeti szabâlyrendelet 111. §-sa 6r- 
telmeben azonban a vârosi âll^t or
vosnak hivatalos tepnddinek serelme 
nâlkiil a privât praxis meg van en- 
gedve.

Ezen âllâsra ezennel pâlyâzatot 
nyitok es felhivom mindazokat, kik 
a betOlteudd âllâst elnyerni ohajtjâk, 
hogy a fennâllâ tdrvenyes rendelke- 
zesek âltal e!6irt minbsites igazolâsa 
mejlett szabâlyszeriien felszerelt pâ- 
lyâzati kârvânyeit hozzâm f. evi ok- 
tober bb 20 ig d. e. 11 brâig annâl 
bizonyosabban nyujtsâk be. mivel 
kâsobb ârkezett folyamodvânyok fi- 
gyelembe vâtetni nem fognak.

Brass6, 1904. evi sept, ho 26.
Dr. Jekel,

1 —1,1519 alispân.

Dela vlce-comitele comitatului Brasso.

Nr. 8507—1904.

Publicare & concurs.
Postul de veterinar al comunei 

Brassb, devenit vacant prin mbrtea 
lui Toma Stoof, se întregesce prin 
alegere.

Emolumentele sunt: salariu anu
al de 1400 cor. ca salariu fundamen
tal; 600.cor. relut de cuartir și con
form §-lui 119 al statutului organi- 
8ator quinquenale din 5 în 5 ani, 
care quinquenale se consideră ca 
parte întregitore a salariului și se 
compută în pensiune. Postul șe în
tregesce pe vieță.

Conform §-ului 111 al statutu
lui organisator comunal, veterinaru
lui comunal este interzis a se ocupa 
cu ori ce industrie, a lua parte ca 
comanditar sâu membru intern la 
vre-o intreprindere comercială și a 
se ocupa cu astfel de afaceri, prin 
cari ar ajunge în dependență con
tractuală cu particulari, seu cu so
cietăți, conform §-ului 111 a statu
tului mai sus amintit, alesuL pbte 
avea praxă privată, încât nu altere- 
ză agendele oficiului de veterinariu.

La acest post public concurs, și 
invit pe doritorii de a ocupa acest 
post a-șl înainta petițiunile lor in
struite cu arătarea cualificației pre
tinse de legile esistente, până la 20 
Octomvrie st. n. a. c. la 11 6re a. m. 
în cancelaria mea. Petițiunile întâr- 
cjiate nu se vor lua în considerare.

Brasso, în 26 Sept. 1904.
Dr. Jekel m. p. 

vice-comite.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

e caută în cancelaria d-lui
advocat Dr. Șerb an în 

Făgăraș un concipist în per
manență, eventual jude în 
pensiune.

ANOCIURI
sunt a si adresa subscrisei 

administratiunl. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădăment, 
oare cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admiiistr. „Gazetei Transa
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CUI ii PLACE
O față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele iu fie-care eh °u 
renumitul săpun medicinal

Berpam’s „Lilienmilciseife"
(Marca: 2 mineri.)

dela Bergmann At, Co. in Dresden și 
Tetschen a/E.

Se eapetă bucata eu 80 bani, 
în farmaciile:

VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap“, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 1 SlghlSOra.
J. B MIRSELBACHER sen. / 6 ’

în Brașov;
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Cruce seu stea dupla electro - magnetică
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă, garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, aucjul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insâmnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor băle, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din tate păr
țile lumii, cari prețuesc cu mu'țămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 cțile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
co f-ii de eu aparatul „Voltau, de ore-Ce „<}iasul-Voltau atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție «lin centra și locul de vendare pentru țeră și streinătnte e:c. 

MULLER ALBERT, Budapesta, colțul strada Kâlmăn.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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ABONAMENTE

»
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:

luai . . B 
f § șese luai . . lâ

§4

5 Pentru România ?i străinătate:

Abonamente la numerele cu data de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria:

. â

. 1
99

99

-------- c=w

■- Pentru România și străinătate: 

aa . . . . . 
sis© luai . . 
taeiluai . .

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
-----o mandate poștale. -----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdiiiBiialsf r ațiunea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

rnTTTOnmnrnn-minTniTnmTinl,-rimmmmrnnmnmȚff,i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


