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ANUL LXVII.

„gazbtă" iese ia fle-Garc iji 
Abonamente pentru Ausn^-Uagark 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Dumlneoâ 4 oor. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

luni 20 fr., pe trei lum 10 fr. 
~N-rll de Duminecă 8 fr. pa an.

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nu colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Admtntsirațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni Scor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 213. Brașov, Duminecă 26 Septemvrie (9 Octomvrie). 1904.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI**.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1904

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corâne, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 francî, pe șese Iu ni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Treî-deci de ani pierduți?
De vre-o doi ani clarele de la 

Arad și Orăștie, ba și veteranul Țiar 
de la Sibiiu, cari tote suflă pe în
trecute în cimpoiul curentului nou, 
susțin, că fac politică națională ac
tivistă, se tot plâng și se vaetă 
de marea nenorocire, ce ar fi adus’o 
peste capul nostru politica de pasi
vitate.

Trei-rțeci și mai bine de anî, es- 
clamă heroIȚii nouei direcțiuni fără 
direcție, trei fieci de anT și mai bine 
n’am făcut nimic, am stat cu mâ- 
nile în sîn și cu gura căscată, aș
teptând să ne shore porumbii fripțl 
în gură! Tote relele și neajunsurile, 
câte am avut să le suferim de la 
1869 încdce, fără escepțiune, se pun 
în contul și numai în contul pasivi
tății și fără îndoială, că tot numai 
pasivității avem de a mulțumi și 
acțiunea miraculosă a noului curent, 
care în timp mai puțin decât de 
doi ani a adus lucrurile acolo, în
cât ne putem mândri cu-o pleiadă 
de „activiști înflăcărați" de tot soiul 
și cu cele mai diferite programe, 
sâu, mai bine cjis. fără de alt pro
gram. de cât acela de a combate 
pe tdte drumurile și potecile pasivi
tatea cea „fatală și nenorocită".

Ce-i drept combatanții curen
tului nou se mai laudă, că ar fi „ac
tiviști naționaliști", ceea-ce în împre
jurările de față fără de programul nați
onal ni se pare o absolută imposibili
tate. Nu mai pot fi acji nici măcar 
activiști naționaliști cu program mo
derat seu oportunist, fiind-că nu mai 
este cu cine se se tocmâscă, căci 
odată pentru tot-deuna a fost închisă 
dughiana dietală pentru ori-ce plân
geri sâu postulate naționaliste. Der 
nu voim se vorbim astăzi despre 
ce se pdte sâu nu cu activitatea 
„naționalistă" fără program, ci voim 
se aruncăm o privire incidentală 
asupra celor ce, după spusele și afir
mările eroilor dela noul curent fără 
direcție, nu s’au putut face în trei- 
ejecî de ani cu vechea „nemernica" 
și „nefericita" pasivitate cu program.

fită ce cetim într’unul din <ba' 
rele de la Budapesta, cari par a nu 

mai avâ altă țintă decât a intriga 
și a ațîța în contra drepturilor și 
instituțiunilor poporului nostru:

„Am arătat deja faptul, că Românii 
din patrie în timpul pasivității lor poli
tice și-au concentrat și desfășurat tote pu
terile, după un plan chibzuit înainte, pe 
terenul economic. Afirmațiunea acesta a 
nostră a justificat’o și adunarea generală 
a „Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român" ținută de cu
rând la Timișdra, der și mai eclatant o 
justifică recordul, ce l'au atins Românii 
din patrie în cei treided de ani din urmă 
— cu totă asuprirea (?), căreia sunt su
puși și cu totă sărăcia (?) ce ar resulta 
de aici' — pe terenul economic.“

„Recordul acesta îl dovedesc în mod 
irecusabil băncile române din patrie, al 
căror numer trece acum peste noueded.

Aceste le vedem desfășurate nu 
mai seim a câtea oră în fruntea rția- 
rului „MagyarSzo". piarul șovinist, 
având scopul de a arăta conaționa
lilor șoviniștl câtă putere au adu
nat Românii și câtă muncă de dis
trugere trebue se se presteze din 
parte maghiară pentru a paralisa și 
nimici acesta putere, îșl dă tdtă si
lința de a dubla chiar importanța 
băncilor române, numai ca să potă 
zugrăvi cu colori și mai posomorite 
pericolul, ce afirmă, că l’ar nas- 
ce activitatea acestor bănci din 
punct de vedere al politicei de stat 
maghiare etc.

Pe șese coldne întregi fdia șo- 
vinistă se căsnesce a arăta și a do
cumenta „ființa periculosă" a băn
cilor române Pentru afli nici n’am 
putut răsbi a ceti atâta conglomerat 
de perversitate, de fariseism și de rea 
voință, cât este cuprins în acest arti
col de șâse coți. Am crede înse, că 
numai Bprelămurirea lucrurilor pote 
servi și că în tot cașul nu pote 
strica, decă „înflăcărații" represen- 
tanțl ai activității multicolore de 
astăcjl și-ar da ostenâla a chibzui 
bine și cu răgaz asupra afirmării, 
cu care îșl introduce foia maghiară 
actul său de acusațiune.

Se chibzuescă, că ore— ne mai 
vorbind de multe altele — ar fi 
fost cu putință, ca noi Românii din 
aceste țări s’avem a<jl băncile câte 
le avem, decă acționarii acestora, 
în loc să-și așeeje capitalurile pentru 
înființarea și înflorirea lor, le-ar fi 
cheltuit timp de treizeci de anî îna- 
gitațiuni.și lupte electorale, pentru 
ca se cadă trei-decl de ani de-a rân
dul cu candidațil lor, din cari pu
țini de tot ar fi avut în cașul cel 
mai bun ore-carl șanse nesigure de 
reușire?

Brașov, 25 Septemvrie v.

Conventiunea comercială cu 5
România. Un ofici'03 maghiar publică 
următorul comunicat față cu svonurile 
răspândite privitor la convențiunea co
mercială între Austro-Ungaria și România: 

La locurile competente nu se scie 
nimic despre aceea, că Austro-Ungaria ar 
fi propus României un provisoriu de un 
an pentru aranjarea raporturilor comer
ciale. Raporturile nâstre comerciale cu 
România, în care nu s’a întâmplat pănă 
acum nici o schimbare, nu pot da causă 
pentru înființarea unui provisoriu. Guver

nul român la tot casu.1 se află în posițiu- 
nea, ca de la 1 Dec. anul curent să in
troducă noul tarif vamal. Acesta însă la 
nici un cas n’ar pute s’o facă față cu 
Austro-Ungaria numai, ci ar trebui se 
procedeze întocmai și față cu Germania, 
cu care România urmeză negocieri favo
rabile. Deci taxele vamale, cari sunt va
labile pentru exportul Germaniei în Ro
mânia, trebue să aibă valore și pentru 
importul Austro-Ungariei. Pănă acum nu 
s’a arătat nici un semn, că România ar 
voi să introducă la 1 Dec. noul tarif va
mal autonom. Atât Austro-Ungaria, cât și 
România doresc sincer aranjarea raportu
rilor comerciale între sine, și de sigur, că 
în privința acesta se vor deschide nego
cieri, îndată-ce vor avâ succes negocie
rile între Austro-Ungaria și Germania și 
îndată-ce se vor fi încheiat negocierile 
germano-rornâne.

/

Sinodul ecumenic refusă conce
siunile Macedo-Românilor. O tele
gramă din Constantinopol anunță, că si
nodul ecumenic s’a ocupat în ședința sa 
de Miercuri cu dorința Sultanului de a 
se permite Românilor întrebuințarea iiru- 
bei lor naționale în biserici. Sinodul a de
cis, după lungi desbateri, a refnsa Româ
nilor, ca și in trecut, împlinirea acestor 
concesiuni, dorite și de Sultan, pe motiv, 
că pretensiunile lor nu sunt de natură 
pur biserioescă, ci mai mult de caracter po
litic. Decisiunea sinodului formulată într’un 
memoriu, a fost depusă erl la Yildiz-Kiosk. 
Memoriul motiveză refusul prin făptui, că 
în afacerea acâsta jâcă momentul politic 
un rol prevalent. Tot-odată patriarchul a 
cerut Porții în scris expulsarea preotului 
român Teodoru, care după întdreerea sa 
din Bucures,ci în Bitolia, a slujit în co
munele din împrejurimea acestui oraș în 
limba românâscă.

O scrisore deschisă a contelui 
Tisza. O scire extrem de interesantă so- 
sesce din Budapesta. In ajunul deschide- 
rei dietei, ministrul-președinte contele 
Ștefan Tisza a adresat alegătorilor săi o 
scrisdre deschisă, care va produce de si
gur mare sensație în cercurile politice și 
o nespus de mare turburare în tabăra 
oposiționalilor maghiari obstrucționiștl.

In scrisdrea acesta primul ministru 
Tisza declară, între altele, că conform 
pactului de la 1867 „națiunea" a recu
noscut, că soluțiunea cestiunei armatei este 
un drept esclusiv al domnitorului. Vorbind 
despre obstrucțiune, Tisza o condamnă cu 
totă hotărîrea și dice, că ea este o rușine 
pentru țâră, dedre-ce o grupare de dmenî 
ușuratici a reținut timp așa de îndelun
gat mersul constituțional al afacerilor sta
tului. In fine Tisza face declarațiunea, că 
va revisui regulamentul camerei, ori-cât de 
mari lupte l’ar costa aoâstă revisuire.

Dieta se va deschide, deci, sub aus
picii forte posomorite și trebue să ne aș
teptăm la lupte orâncene între partidele, 
cari o compun.

Nouă eră in Flinlanda? Diarele 
din străinătate aduc soirea, că noul gu
vernator al Finlandei, principele Obolensky, 
a primit ordin din partea Țarului, ca se o 
rupă cu regimul aspru esercitat de Bo- 
brikow. Diarele finlandese vor avâ voie 
de a scrie mai liber, și s’a dat autorisare 
să apară trei diare, dintre cari unul coti

dian întitulat „HeZszngrin Bamonat“, care 
se va publica în limba finlandesă la Hel
singfors, în locui (Țarului „Pacivaetli" 
suprimat de generalul Bobrikow. Pe diua 
de 6 Decemvrie se va convoca dieta fin
landesă. Cu ocasiunea alegerilor, ce se vor 
face pentru dietă, principele Obolensky a 
dat ordin prefecților, ca alegerile să se lase 
libere și să nu caute de a favorisa pe 
nimeni.

Lupta Cehilor.
In ședința de la 6 Octomvrie a dietei 

provinciale boeme s’au făcut declarațiuni 
importante din partea Cehilor.

Președintele a deschis ședința prin- 
tr’un discurs în care a accentuat, că gu
vernul nu crede, ca Cehii și Germanii 
să-și stea față în față cu atâta ură, încât 
să mârgâ orbesce înainte. Crede însă ou 
atât mai vîrtos, că cele două popore ale 
Boemiei vor fi pătrunse de necesitatea 
împăcării. Guvernul a convocat dieta, ca 
să dea partidelor posibilitatea *a-se întârce 
la munca constituțională.

La finea șediuței Gehii-betrânI și Ce- 
hii-tinerî, solidari, au presentat biroului o 
declarațiuue, în care acusă pe guvern de 
raporturile triste esistente în Boemia și îi 
împută, că nu garanteză egalitatea de 
limbă și nu respectă unitatea regatului 
boem; mai departe, că abuseză de șcdlă 
pentru scopuri de germanisare și, în fine, 
că crisa economică o întrebuințâză guver
nul pentru scurtarea oposiției. Atitudinea 
ostilă a guvernului — dice declarațiunea 
— împiedecă ori-ce apropiere. Represen- 
tanții poporului ceh tot-deuna au fost 
gata a promova împăcarea, însă dreptu
rile regatului boem și ale poporului cehie 
li sunt mai scumpe, decât să dea îndărăt 
de la lupta cea mai energică pentru drep
turi. Deputății cehi sunt firm deciși a con
tinua lupta contra sistemului de guver
nare, pănă când nu se vor satisface drep
turile și pretensiunile regatului și poporului.

Cu acesta ședința s’a. închis.

Regele Petru și dinastia Obre- 
D.ovicl Din Belgrad vine scirea, că Re
gele Petru în călătoria sa actuală între
prinsă prin țeră, a avut ocasiune să de
clare populațiunei, că el nu are nici un 
interes să jignâsoă memoria membrilor di
nastiei Obrenovici, ale cărei merite sunt 
incontestabile.

Lupta intre Poloni și Germani. 
Un esemplu elocuent despre ura și pa
tima, pe care o produce lupta ascunsă 
pentru avere și pământ la Polonii din 
provinciile germane de ost, ofere o în- 
tîmplare ivită în cercurile nobilimei po
lone, care e viu discutată și comentată 
de pressa germană-națională.

Un membru al familiei polone de 
conți Bninski, cumpărase <Țle'e trecute o 
moșie polonă pentru comisiunea germană 
de colonisare. Față de acestă faptă fami
lia Bninski a luat următdrea hotărîre:

„Membrii familiei Bninski întruniți, 
după-ce s’au convins pe basa materialului 
autentic, că sub-locotenentul de odinidră 
loan Bninski, născut în anul 1873, In ca
litate de personă subordonată ? cumpărat 
moșia nobilă Modișeno pentru comisiunea 
de colinisare și prin acesta a comis o 
faptă rușinosă egală cu tradarea de patrie, 
au decis, să-l renege pe susnumitul loan 
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Bninski și se nu l mai recunoscă drept 
membru al familiei lor“.

Esemplul acesta arată, cât de mare 
este ura între Poloni și Germani și dove- 
desce tot-odată, că țînta Germanilor de a 
colonisa ținuturile polone cu Germani, e 
încă forte îndepărtată, ba adese-ori Ger
manii trebue se observe chiar o politică 
defensivă și de aperare față de resis- 
tența elementului slav. B irele germane 
sunt de părere, că față de atitudinea Po
lonilor nu mai sunt la loc măsuri blânde 
și concesiuni, ci trebue se se aplice mă
suri coercitive (!)

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

(6) (Urmare.)

Trebue ținute așa der în vedere 
următorele:

1) Să se combată parasiții în 
sângele omenilor îmbolnăviți de ma
laria.

2) Sq se combată țințarii ma
lariei în tbte stadiile lor de desvol- 
tare.

3) Să se ocrotescă bolnavii de 
malaria de înțepăturile țînțarilor.

4) In locurile malarice se se 
ocrotescă ămenii sănătoși de înțepă
turile țînțarilor, spre a-i feri de in- 
fecțiune.

5) In locurile malarice se ocro
tescă omenii sănătoși împotriva des- 
voltării germenilor malariei inoculați 
pote prin înțepături de țințari. (Pro
filaxia medicală).

Dăcă am isbuti se stîrpim pa
rasiții malariei din om, atunci țîn- 
țarii malariei ar fi impotenți, pen- 
tru-că în acest cas ar fi dispărut is- 
vorul, de unde se aprovisionâză cu 
otrava bolei.

Său un alt cas: Decă s’ar pute 
sevîrși, ca într’o regiune malarică să 
se stîrpescă țințarii malariei cu totă 
semînța lor, atunci- malaria nu s’ar 
pute răspândi mai departe, fîind-că 
i-ar lipsi agenții. Fără acești sam
sari aripațî, bolnavul malarie este 
pentru ceilalți omeni tot așa de pu
țin primejdios, ca oricare altul care 
n’are parasiții malariei sălășluiț! în 
sine.

Trebue să relevez aici expres, 
că boia malarică ce e drept se pote 
transmite de la om la om pe cale 
experimentală prin inoculație, însă 
nenumeratele experimente de a co
munica boia la omeni sănătoși prin 
înțepături de Șploșnițe (stelnițe) său 
pureci etc. hrăniți mai nainte cu 
sângele ămenilor îmbolnăviți de ma
laria au rămas fără resultat. Chiar 
și țințarul malarie, infectat, rămâne 
impotent de a transmite infecția cât 

timp părăsitul metamorfosat n’a ajuns 
la maturescență și nu s’a sălășluit 
ca sporozoit în ganglionele lui sali
vare.

Omul bolnav de malaria și țîn- 
țarul malarie vor fi și vor trebui să 
fie esclusiv subiectele măsurilor nos- 
tre higienice, deși stăpânirea abso
lută a teoriei țînțarilor în cestiunea 
malariei este combătută din diferite 
părți, fără să se fi putut însă arăta 
pănă acuma în mod științific prin 
observațiuni biologice asupra para- 
siților malariei, alte căi ale infecțiu- 
nei și răspândirei epidemice.

Prudența ne dicteză să ne ți
nem în practică de ceea-ce seim cu 
siguranță și nu de hipotese, a căror 
exactitate încă nu e probată.

Pentru-ca nu numai să tămă
duim pe bolnavul, der să-l și isolăm 
ca isvor de infecție, adecă se-1 scă
păm de părăsiți, felul de therapie 
clinică de pănă acuma nu e suficient 
nici măcar pentru individul bolnav, 
căruia vrem să-i ajutăm, fără ca să 
mai vorbim de problemele higie- 
nice-profilactice, de cari trebue să 
ținem socotelă, dăcă vrem să repri
măm seu stîrpim malaria ca epide
mie.

Cu diagnosa „Intermittens“ atât 
de repede pronunțată la patul bol
navului seu în ora de consultație și 
cu câteva doze de chinină conside
rată ca suverană, după stadiul cu
noștințelor ce le avem astăcji des
pre malaria, am făcut puțin seu ni
mic, chiar și când am reușit să su
primăm accesele de friguri.

Astăcji tratamentul clinic, fie că 
se face în odaia bolnavului, fie în ora 
de consultație, se începe cu analisa- 
rea sângelui și se urmeză și termină 
tot sub controla aceluia.

Cu cât mai din timp se începe 
terapia specifică rațională cu cerce
tarea sângelui, cu atât mai desăvîr- 
șit va fi resultatul mai apropiat, care 
este în prima linie suprimarea acces 
selor de friguri. (

Tratamentul rațional însă nu 
s’a terminat aci. Deși în cele mai 
multe cașuri de malaria frigurile se 
pot înlătura în mod definitiv, fiind
că părăsitul a fost stîrpit din sânge, 
totuși omul nu este aprăpe nici 
odată sigur de acăsta.

Am c|is, când am vorbit despre 
raporturile biologice ale parasiților 
aflători în sânge, că după puține 
accese de friguri, la îmbolnăvirile 
recente, se ivesc formele permanente 
ale părăsitului, prin care se sevîr- 
șesce reproducțiunea sexuală în țin
țarul malarie și prin care se con
servă specia. Aceste forme perma
nente însă opun tratamentului de 

chinină o resistență puternică, ade
sea insurmontabilă și alcătuesc nu 
numai isvorul vecinie amenințător 
de infecțiune pentru țințarii mala
riei înțepători, ci sunt tot-odată causa 
recidivelor, adesea după mai multe 
luni, fără ca să fi avut loc o nouă 
infecțiune a sângelui prin sporo- 
zoiți.

(Va urma.)

Resboiul ruso-japones.
Soirile din urmă despre asidiul Port- 

Arthurului și despre luptele de la 24 și 
25 Septemvrie aduc noue amănunte. Cu 
ocasiunea ultimului atac de la 24 și 25 
Septemvrie efectul tunucilor-revolver a 
fost teribil. La asaltul contra Muntelui 
înalt, Rușii au lăsat pe Japonesî se înain
teze aprope de ei. In momentul acela Rușii 
au descărcat tunurile-revolver, cari au oul- 
cat la pământ rîndurî întregi japonese. 
Apoi, încurajați de succesul lor, Rușii au 
dat năvală, vrând se asalteze șanțurile ja
ponese. Japonesii au răspuns și ei cu tu
nurile-revolver ale lor, pricinuind Rușilor 
pierderi mari. Japonesii recunoso și ei, că 
au fost bătuți și n’au putut dobândi nici 
un succes cu atacul de baionetă.

Din Petersburg setelegrafîeză, că tfite 
încercările Japonesilor de a recuceri Mun
tele Înalt, n’au succes.

Din Tokio se anunță, că Rușii au or- 
ganisat o flotilă din 80 jonce încărcate cu 
provisiunî, cari pornesc din portul Cing- 
tau. Cu totă blocada japonesă, multora din 
aceste jonce li-a succes a se furișa pănă 
la linia rusescă de la Porth-Arthur. Ja
ponesii bănuesc, că aceste joncl trans
portă și munițiuni pentru garnisona ru- 
săscă.

Siluațiunea în Manciuria 6 neschim
bată. Evenimente mai noue nu s’au în- 
tîmplat. Diqtr’un raport al generalului Sa- 
harmv reiese, că între avantpostunle ini
mice dilnio se întîmplă încăerărl. Avant- 
posturile rusesc! s’au scoborît spre sud 
pănă la rpinele Yantai, de unde resultă, 
că centrul armatei japonese, grupat în re
giunea minelor de la Yantai, n’a început 
încă înaintarea.

Mai multe telegrame confirmă scirea, 
că Kuropatkin nu va părăsi Mukdenul, ci 
acolo va da lupta cea mare. După o scire 
telegrafică din Tokio, triunghiul neregulat 
al cărui vîrf îl formeză Tienlingui, ăr basa 
linia Mukden-Fuzan, va fi teatrul luptelor 
viitfire. Basa de operațiune a Rușilor va 
fi Tienling.

„Birsevija Vjedomosti“ e informat, că 
pentru trupele rusesc! s’au făcut bordee 
de pământ, calde și comode. La Mukden 
sosesc țfilnic grupe de călăreți japonesî, 
pe cari i-a făcut prisonieri generalul Miș- 
cenko.

Din Petersburg se vestesce, că în cer- 

ourile oficiale de acolo se confirmă scirea 
despre venirea lui Alexiew în Rusia. El 
va petrece timp mai îndelungat în Pe
tersburg.

SOIRILE D1LEI.
A

— 25 Septemvrie v.

Sfințirea bisericei din Azuga se 
va face mâne, Duminecă, și desvălirea 
monumentului ridicat în memoria celor 
trei viteji din comuna Predeal, căduți în 
resboiul pentru independență. Serviciul 
divin va fi oficiat de P. S. Sa archiereul 
Nifon, vicarul Mitropoliei. La acăstă so
lemnitate vor asista și mai mulți invitați 
din Ploesci și Bucuresci. După terminarea 
solemnității se va da o masă la 400 de 
săteni. In același timp la ura 1 d. a., va 
avă loc un banchet, la care vor lua parte 
invitații, membrii comitetelor pentru con
struirea bisericei și ridioarea monumentu
lui, primarul cu consiliul comunal și cor
pul didactio din localitate.

Filiala „Biliorenei44. Cetim în „Fa
milia14 : Respunțlend la o necesitate sim
țită, la dorința clientelei sale din părțile 
Tincei, direcțiunea institutului de credit 
și economii „Bihoreana44 din Oradea-rnare, 
a decis se înființeze o filială în opidul 
Ținea. In ședința plenară din luna trecută 
a direcțiunii, conducerea filialei s’a fixat 
astfel: dirigent Dr. Andreii! Iile advocat, 
contabil Romul Barbu vice-contabil al cen
tralei, bărbați de încredere: Nicolau Ro- 
xin protopresbiter, Petru Serb protopres- 
biter, Dr. Iustin Pap advocat, Dr. Andreiă 
Iile advocat, Augustin Teocharcomerciant, 
Iacob Baba preot și Vasile Teuca învăță
tor. Inaugurarea filialei se va face în 12 
1. c. n. Pentru acestă ocasiune direcțiunea 
a delegat pe vioe-președintele Nicolau Zi- 
gre și pe directorul esecutiv Dr. Coriolan 
Papp.

Teatru român de diletant! în Bra
sov. Bilete pentru representațiunea de 
mâne seră a diletanților noștri se află de 
vendare în decursul qlilei de mâne (Dumi
necă) în prăvălia d-lor Eremias, fir sera, 
începând de la orele 7, la cassă. Cu a- 
căstă ocasiune ținem să amintim, că sala 
cea mare din hotelul Orient nr. 1, din nou 
restaurată, se presentă ffirte bine, fiind 
aranjată cu tot confortul necesar. Dispune 
de o acustică bună și de localități potri
vite și comode.

îndemnăm publicul nostru din Bra
șov și împrejurime, ca să îmbrățișeze rara 
ocasiune a unui teatru de diletanți români 
din Brașov, cu atât mai vârtos, că o parte 
din venitul curat este destinat pentru po
porul nostru atât de greu încercat prin 
cumplitele incendii din lunile trecute, o îm
prejurare, care motivăză și prețurile ceva 
urcate ale acestei serate teatrale. Inoepu- 
tul la firele 8 sera. In pause cât și în de
cursul unor acene va cânta mult aprecia
tul taraf de lăutari Dicu.

La gimnasiul român gr. or. din 
Brad s’au înscris pe anul școlar 1904/5 
126 ștudenți, cu 16 mai mulți de cât în 
anul precedent.

Procesul călugărițelor catolice din 
România. Am anunțat după „R. L.“ din 
Bucuresci, că s’ar fi stabilit decisiunea
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Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Urmare. —

3.
Moulin a început șă urce costișa 

verde lipsită de poteci, fără să fi întîlnit 
pe. oineva. Bravii șțeteau deși unul lângă 
altul, însă totuși era destul Ioc liber prin
tre ei ca să pfită trece, și afară de acesta 
îi mai serviau și de sprijin. Pe alocurea 
erau tufișuri și mărăcini în locul arbori
lor și urcușul era din. ce în ce mai greu 
așa că detectivul trebuia adesea, să oco- 
lescă o torță, și apoi să se strecore ărăși 
cu nespusă oștenălă.

Ajungând la înălțimea indicată de 
Silvin, a găsit confirmate spusele ordo
nanței. SurpăturI și ștani de piătră în
chideau drumul din tfite părțile și detec
tivul a trebuit să recunoscă, oă ori-cine 
altul, care n’avea motivele grave ce le 
avea densul, aici va trebui sâ renunțe la 
jncercarea de a înainta mai departe. El 

însă și-a pus în gând să încerce extre
mul. Icnind și asudând se cățăra tot mai 
sus, deși une-ori se năruia pământul sub 
picifirele lui și ajungea ărăși acolo, de 
unde plecase. Cu sforțări supraomenesc! 
ajunse ast-fel vr’o cincl-decî de’ roefri 
înainte, aici însâ un bloc de’ stâncă' 3iă._ri-‘ 
dica vertical în sus închidendu-i orl-ce po
sibilitate de înaintare.

Descurajat, Moujin stetea în euro
pene șă se întfircă, când îi veni toomai 
în minte, că ceea-ce aici i-se pare peste 
putință, ar pute șă isbut.escă la alt loc și 
începu șă facă drumul în direcție orison- 
țală, hotărîț șă încunjure, decă va fi ne
voie tot muntele, pănă va găsi în sfîrșit 
unde-va un loc deschis.

Drumul însă în direcție orisontală 
paralelă cu tihăraea, s’a dovedit tot așa 
de greu ca și la deal. Jos era o prăpastie 
adîncă și decă arborii de pe margine n’ar 
fi slăbit puțin efectul acestei prăpăstii, 
detectivul s’ar fi înspăimântat pfite de a 
lua o hotărîre atât de temerară.

Cu o stăruință fără păreche, Moulin 
îșl urmă calea prin văgăune și pe col
nice, prin crăpături și prăpăstii. Nicăiri 

însă ochiul lui ager n’a putut descoperi 
vr’un luminiș, prin care să-și fi putut 
continua cățărarea spre vîrful muntelui. 
Trecură așa mai multe ore și istovit de 
puteri șl-a căutat un loc potrivit, spre a 
se pute așeija ca să îmbuce oeva și să se 
odihnescă puțin.

După popas de-o jumătate de oră a 
pornit erășî. Incunjurase trei sferturi din 
munte, când în sfîrșit a dat de un loc 
mai puțin înclinat, pe unde i-se deschi
dea posibilitatea de a urca muntele. După 
câte-va minute însă și aici i-se puse în 
cale un stan de pietră. Așa-der din nou 
în direcție orisontală! Mergând așa o 
tonă, aruncă privirea spre locul credut in
surmontabil și spre bucuria lui vădu, că 
dăcă ar pute să se târăe peste stâncă, 
care n’avea decât înălțimea de vr’o patru 
metri, calea d’asupra ei ar pută-o face 
fără mari greutăți pănă la vîrf. Imediat 
s’a apucat să urce stânca din partea 
acăsta, și după opinteli năstrușnice a is- 
butit să se avînte d’asupra ei. Când s’a 
vădut la țintă a cădut fără răsuflare la 
pământ. Ii secaseră puterile.

Stând așa lăfăiat, își purta ochii în 

tfite părțile cercetând în speranța că va 
descoperi ceva. De-odată sări ca electri- 
sat în sus și abia putând a-șl rețină un 
strigăt de bucurie. Descoperise o. cără- 
rușă, care duoea în serpentine la deal 
în suș.

Atâta sciea acum Moulin, că mun
tele nu este neumblat. Erau, deci fimeni, 
cari au oălcat pe aici și ale căror urme au 
imprimat pe păment o dîră de potecuță. 
De sigur, că acei fimeni vor fi având încă 
o cărare și mai jos, pe care se pot 
urca mai cu ușurință, decât a făcut-o el 
pănă aci. •

Vesel de acăstă descoperire, se uită 
la căsornic. Era la unu după amiadl. Cu 
tfite acestea se hotărî a-și duce întreprin
derea la sfîrșit. Intărindu-se cu puțină 
mâncare și cu o înghițitură de cognac, 
apuca în sus pe cărarea descoperită. Nu 
era tocmai ușfiră acăstă urcare, dăr în 
comparație eu drumul de pănă acum i-se 
părea o jucărie. Moulin se urca încet dăr 
necontenit și în sfîrșit zări piscul tocmai 
d’asupra capului. O ultimă sforțare — și 
ajunse în vîrf! 
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ministrului în privința pedepsei în cunos
cutul proces al călugărițelor „Notre Da
me de Sion". După cum aflăm acuma a- 
•cea, decisiune n’a fost încă stabilită. Se 
svonesce, că pedepsa va fi diferită, anume: 
pentru șcdla din Bucurescî, avertisment 
simplu, pentru cea din Iași avertisment 
public, er șcdla din Galați va fi închisă 
pentru un timp ore-care. In tote trei șco- i 
Iile personalul didactic va fi supus unei 
remanieri radicale.

Dela esposiția agrară română. La 
esposiția agrară din Bucurescî se pote ad
mira taurul „Murgită" de rassă moldo- 
olandesă, proprietatea d-lui inginer Scu- 
laru din Buzău, un superb animal. Curio- 
sitatea ce prestată „Murgilă" este, că a 
fost dresat pentru călărie. De altfel d-1 
Scutaru șî-a făcut o specialitate din dre
sarea taurilor pentru călărie Murgilă este 
de vândare pentru 2000 lei.

— Ministrul de agricultură și dome- 
mi austriac a delegat un specialist pentru 
a studia esposiția română agrară, de la 
.șosea. Delegatul se află deja în Bucurescî 
de mai multe flile.

Succesiunea la tronul Oldenbur- 
guluî. Se scie, că ducele Ernst Giinther 
•de Schlesvig-Holstein, cumnatul împăratu
lui Wilhelm II, a protestat contra regu
larii succesiunei la tronul Oldenburgului. 
Comisiunea administrativă a dietei din Ol
denburg s’a rostit acum în unanimitate în 
favorea succesiunei la tron a ducelui de 
Schleswig - Holstein - Londenburg - Glucks
burg și e fdrte probabil, că și dieta se va 
,rosti în același sens în ședința ei plenară. 
Protestul ducelui Ernst Giinther n’a avut 
prin urmare nici un efect asupra decisiu- 
nei dietei din Oldenburg. Rămâne acum, 
ca consiliul federal să se rostescă în a- 
cestă afacere și mai întâii! decă voesce în 
princip să se ocupe de cestiunea succesi- 
uinei la tronul Oldenburgului.

Societatea de lectură a elevilor 
inst. pedag. din Blașiu s’a constituit în 
.ședința ținută în 17 Septemvrie 1904 sub 
>presidiul M. On. Domn Ioan I. Negruțiu 
prof, prep, și președintele soc., în modul 
următor; vice-president Dumitru Comșa 
<ped. curs III, notar Iuliu Coroiu pedagog 
curs III, archivar Pilon Roman p. curs Ill, 
controlor Aurel Micu pedagog curs III, 
cassar Oandin Gliga pedagog curs 11, bi
bliotecar Iuliu Todoran pedagog curs III, 
v.-bibliotecar Andreii! Grecu ped. curs II, 
-redactorul fdiei soc. „Speranța" loan Albu 
pedagog curs III. Membrii în comisiunea 
esraisă pentru censurarea operatelor : Ia- 
cob Boeriu și Gedeon Socol ped. curs III. 
'Toma Cociș și George Țeț ped. curs 11, 
Emillan Checicheș ped. curs II.

Casa Bethlen din tiradea vîndută 
O casă veche boierescă, am pută fiice 
domnescă, era în centrul orașului Oradea 
•mare, formând proprietatea familiei Beth
len. Văduva lui George Bethlen murind 

• de curând, moștenitorii au hotărît să îm- 
partă moștenirea și au însărcinat pe con
tele Paul Bethlen, cumnatul ministrului 
ipreședinte Tisza și fișpan la Bistriță, să 
■vîndă casa El a și vîndut’o cu 280.000 
•corone fraților Moriț și Iosif Moskovics.

Așa ajung casele și moșiile magna
ților maghiari rând pe rând, încetul cu 

iîncetul în mânile Evreilor, și o nouă bo
ierime să ridică pe ruinile celei vechi, din 
familiile Erger, Berger, Schossberger.

Pressa maghiară nu vede aceste lu

cruri. Este prea ocupată cu campania „pa
triotică" contra naționalităților.

Noul episcop catolic din Iași. Fos
tul episcop catolic din Iași Msgr. Oamilli, 
antecesorul Msgr-ului Iaquet a fost din 
nou numit în acest post. Prin acesta se 
desminte scirea despre numirea episcopu
lui Oamilli de delegat apostolic în Oon- 
stantinopol. Msgr. Oamilli a petrecut tim
pul de la plecarea sa din România în 
Roma.

Un vas rusesc în apele românesc! 
Vasul rusesc „Tipos“ staționat în Odessa, 
a sosit dilele acestea în Galați. Pe bordul 
lui se află 6 ingineri ruși, cari sunt încre
dințați cu lucrările pentru regularea na- 
vigațiunil brațului Chilia. După un scurt 
popas, vaporul „Tipos" a plecat la Sulina. 
Pe drum inginerii au făcut lucrări de son
dare.

Longevitate. Iu Bucurescî a murit 
eri un anumit Ion Munteanu în etate de 
101 ani;

1750 ruble pentru 175 de sărutări 
D-șora Varvara Zaharin, o brunetă răpi- 
tdre de 19 ani, face de câteva luni deli
ciile uneia din principalele hale de mu- 
sică din Moscva, oântând cu mult foc cân
tece patriotice populare. Intr’o fii, la sfîr- 
șitul unui concert, ea anunțăauditorul, că 
va săruta „stante pede" pe ori-cice s’ar 
angaja să-i numere 10 ruble penttu am
bulanța rusă și răniți! din resboiu. Acestă 
propunere fit primită de public cu un ade
vărat delir. Toți domnii și un mare nu
măr dintre ddmne se repefiiră dintr’odată 
pe scenă și tînăra artistă fu aprope luată 
cu asalt de cătră mulțime. In câteva mi
nute ea adunase 1750 de ruble și dăduse 
175 de sărutări.

Concertul Hintz, dat'Mercuri sera, a 
avut un succes frumos. Tînărul cântăreț a 
dat înaintea numărosului public asistent 
dovefil fruntașe despre progresele făcute 
în arțg cântării. D-1 Hintz dispune de o 
voce sonoră, mlădtasă și plăcută și posede 
o șcdlă fdrte bună. Publicul asistent în
cântat de prestațiunile d lui Hintz, l’a răs
plătit cu bogate aplause și cadouri de 
flori.

Teatru german. Cunoscuta operetă 
„Vînfiătorul de paseri" a fost represen- 
tață Vineri săra de cătră trupa Bauer cu 
deplin succes. D-șora Minni Schwarz su
breta, este o figură simpatică, care dis
pune de o voce fruntașă, șcdlă escelentă 
și de o mimică desăvîrșită. Willy Strehl 
(contele Stanislaus) este de asemenea o 
bună achisiție. Joc natural. Voce bună. 
Carl Terkal (Adam) nu a stat la înălțimea 
celor doi. Șcdlă bună, vocea însă îi este 
lipsită de timbru și mimica nu tocmai de
săvîrșită. Bine s’a achitat și Enrieta Zin- 
serihofer și d-na Camille Richter. Despre 
Redl nici mai vorbim. El s’a întrecut aseră 
pe sine însuși. D-nii Stark și Rossmann 
au făcut pe profesorii fidel tradiției con
venționale. Sâmbătă se va da drama lui 
Schiller „Hoții*.

— Mâne, Duminecă se va da o nouă 
operetă „ Wiener Frauen* de Franz Lehar.

Avis. Mâne, Duminecă, începând de 
la drele 1 d. a. m. va fi deschisă în ce
tate numai farmacia „La speranță" a d-lui 
F. Jekelius din strada Porții.

La Gewerbeverein se va da Dumi
necă sera, în 9 Octomvrie concert militar 

începutul la drele 8 sera. Intrarea 40 b. 
Bucătăria alesă stă sub conducerea per
sonală a d-nei Schmidt. Beuturile sunt 
din cele mai bune.

Din Bucovina.
Foia oficială „Wiener Zeitung" din 

2 Octomvrie publică revocarea guverno- 
rului conte Goess din Triest (presidentul 
de odinidră al Bucovinei) din postul său, 
acordându-i-se tot-odată ordinul corona de 
fier clasa I, și numirea președintelui țării 
din Bucovina, a prințului Hohenlohe de 
guvernor la Triest. Președinte al țării 
pentru Bucovina este numit consilierul 
ministerial Octavian Regner de Bleyleben.

— Prințul Hohenlohe împreună cu fa
milia a plecat alaltăerl Joi înGOotomvrie 
n. o. din Bucovina la Muncaciu, de unde 
va pleca apoi la noul său post de guver
nor la Triest. Orașele Oernăuț, Câmpu
lung, Coțmanii, Rădăuț și Storojineț au 
oferit președintelui țării prințului Hohen
lohe, drepturile de cive onorar.

— D-1 Dr. Grigori de Panlasi, conce- 
pist la guvernul țării din Cernăuț, a fost 
numit redactor al ediției române a foiei 
legilor împărătesei, care apare în Viena. 
Pănă acuma a fost redactor d-1 Dr. Erast Ta- 
rangul, numit funcționar în guvernul țării 
din Bucovina.

— In urma decedării baronului Nicolae 
Mustața, a ajuns vacant mandatul unui 
deputat în curia a doua a raarei proprie
tăți. Conform disposițiunilor regulamen
tului țării și de alegere în dieta țării, s’a pu
blicat o nouă alegere supleraentară pentru 
mandatul vacant, care va ave loc în Cer
năuți Marți în 25 Octomvrie n. c. la drele 
9 dimineța în sala de ședințe a guvernului 
țării.

*
Fxposiția agricolă din Cernăuți pe 

care a aranjat’o societatea „Bucovina", a 
fost festiv inaugurată în 2 Octomvrie n. c. 
După deschiderea exposițiși de oătră pre
ședintele țării prințul Hohenlohe, acesta 
împreună cu prințesa, soția sa, urmați de 
representanții diferitelor diregătorii și oficii, 
ce au asistat la inaugurare, au fost con
duși prin exposiție. In secțiile raașinelor, 
sămințelor de cereale, fructe, legume și 
galițe, prințul a vorbit cu mai multi ex- 
posanți, admirând tot odată obieotele ex
puse. Intr’adever unii exposanțl — scrie 
„Deșteptarea" — au expus producte deo
sebit de fruntașe, așa spre exemplu: ad
ministrația moșiilor marelui proprietar Dr. 
Iancu cavaler de Flondor, semințuri se
lecționate de cereale, napi, fructe etc. 
apoi d-1 T. cav. de Flondor porumb, 
fructe, E cav. de Ursachi din Banila-mol- 
dovenescă zarzavaturi, Brodowski diu Pă- 
trăuț, zarzavaturi; administrația herghe
liilor statului din Rădăuț etc. etc. In fiiua 
întâii! exposiția a fost visitată de 2000 
persone. Luni 3 Octomvrie n. c. s’au în

trunit juriile de premeiare. Juriul pentru 
sămînțuri a decernut Premiul întâiii de 
stat (medalie de argint) d-lor K. cav. de 
Bogdanovid pentru grâu și porumb și 
Dr. Iancu cav. de Flondor pentru secară, 
cartofi și, în fine, ca singurului selecționist 
de semințuri în Bucovina. Medalia de argint 
a societății a primit’o d-l Tudor cav. de 
Flondor.

Mukden, 8 Octomvrie. Pe o ploie 
mare s’a ținut Miercuri un serviciu 
divin de câmp, la care a asistat Ku
ropatkin cu întreg statul său major. 
După serviciu, Kuropatkin a primit 
raportele asupra posițiunei diferitelor 
trupe. Spre Tienling au plecat tre
nuri încărcate cu trupe din tdte ar
mele. E probabil, că Kuropatkin va 
întră în acțiune la Fuclun, lângă 
fluviul Hun.

Tokio, 8 Octomvrie. Ministrul 
președinte contele Okuma a ținut erl 
la cameră un lung discurs în care 
a spus, că țera trebue se se aștepte 
încă de acum înainte la un resboiu 
lung, care va dura cel puțin doi ani 
și va costa cam 2 miliarde yen. Ja
ponia va fi silită se facă un împru
mut de 500 milione.

Londra, 7 Octomvrie. Din Seul 
primesce „Daily Telegraph" scirea, 
că invasiunea Rușilor în Corea ia 
forme hotărîte. Garnisdnele japonese 
au fost întărite. Se așteptă o cioc
nire.

Despre eșirea flotei rusesc! din 
Port-Arthur și despre lupta navală, 
nu se scie nimic positiv.

Fețele îiubetrânite dobândesc o în
fățișare tinerică, decă se cultivă cu renu
mitul lapte de castraveți veritabil engle
zesc și nevătămător al lui C.. Balasa. A- 
cest cosmetic necomparabil depărteză după 
vre-o câte-va dile din față sbîrciturile, în
crețiturile, sgrăbunțele, pistruile și petele 
de ficat. O sticlă 2 cor. Săpun de castra
veți veritabil engl. 1 cor. Pudră 1 cor. 20 
bani. Se capătă la farmacii. Trimeter! cu 
posta face farmacistul C. Balassa. A se 
feri de imitație.

J ’* Domnii abonați ai foiei 
nostre, cari nu și-an reînoit încă, 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoicăt mai curând ca să nu li se în
trerupă regulata espedare a Zia
rului.
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Cu o sensație triumfătdre privea el 
acum, din dosul unui tufiș, jos în valea, 
.care se întindea maiestosă la piotarele lui 
în isolarea ei sombră. Putea recunosce 
lămurit casa unde îșî avea loouința și ca- 

-8arma din apropiere. Vederea orașului era 
împedecată de munții ce se înălțau în 
(Prejma lui. Acum îșî întdrse atențiunea 
asupra vârfului. Acesta era un fel de pla
tou de o suprafață neînsemnată, acoperită 

■de molidvî chirciți. Spre a ajunge Ia locul 
•unde credea că a zărit ferestra sclipitdre, 
trebuia se ocolescă platoul pe margine. 
.Acesta putea să o facă în mai puțin de 
■ o jumătate de oră. Trebuia însă să ia tdte 
precauțianile, căci nu scia dâcă nu va ave 

■de a face cu dușmani, și încă eu dușmani 
resoluțî.

Tiptil, și profitând de ori-ce tufă, ca 
•să fie acoperit, înainta pas de pas spre 
docul unde presupunea că se află cofibuța. 
De odată i-se însenină fața. Nu s’a în
șelat! La capătul platoului zări o bojdeucă 
construită fără nici o artă din lemn și 
piatră. Fără cunoscința locului, i-ar fi fost 

imposibil s’o descopere, chiar de ar fi 

ajuns din întâmplare pănă la vârf, căci o 
massă de petri ce se înălțau în preajma 
ei și un tufiș des o acopereau dinaintea 
vederii. Numai o trecătore îngustă con
ducea pe marginea amețitore pănă la 
bojdeucă. Dinspre vale era de asemenea 
acoperită de arbori și de tufiș meșteșugit. 
Moulin a nimerit’o când a presupus, 
că vijelia a desrădăoinat un arbore fă
când astfel o apertură, prin care ratjele 
sdrelui puteau să pătrundă neîmpedecate.

Bojdeuca era jdsă. Acoperișul nu se 
înălța mai sus de cinci urme d’așupra 
pământului. Din causa acâsta nici nu putea 
fi vătjută de jos, mai ales că nici prin 
cotare nu ne deosebia de împrejmuire. 
Acoperișul atât de jos te făcea să cretji, 
că bojdeuca e zidită pe jumătate în pă
mânt. Moulin căuta acum ferestra trădă- 
t<5re. și o găsi sub acoperiș pe partea din
spre adâncime. Nu era mare și în împre
jurări normale tot așa de puțin se putea 
vedâ de jos ca și bojdeuca însăși. întâm
plarea a făout numai, ca radele sdrelui 
reflectându-se în sticlă, au tradat’o.

Jean Moulin se uită prin ferâstră, 

der fiind întunereo nu putu să distingă 
nimic. Tfită împrejmuirea trada părăsirea 
cea mai desăvîrșită și de sigur, pentru 
moment cel puțin, nici în bojdeucă nu 
locuia nimeni. Detectivul încunjură încet 
zidirea și Ia partea opusă găsi o ușă, în
chisă cu lăcata.

„Păcat", îșî tjisp detectivul năcăjit. 
„Trebue să aflu numai decât ce taine as
cunde bojdeuca, altmintrea totă întreprin
derea mea este zadarnică".

Aici nu putea să stea mult pe gân
duri. Cu bățul seu a spart ferestra, înde
părtă cu îngrijire bucățile de sticlă și 
întră pe aici.

In momentul, când pictarele îi atin
seră pământul, îșî lăsă mânile în jos și se 
uita împrejur. La prima vedere nimic sus
pect. O masă primitivă, vr’o două lavițe 
și un dulap. Pe o poliță de lemn se aflau 
câteva die de lut și un aparat de fer pen
tru gătit bucate. Sobă nu era, căci ddcă 
bojdeuca era folosită — și despre asta 
nici nu mai încăpea îndoială — de sigur 
numai vara putea să stea cineva în ea. 
Șâpte-opt luni picior de om nu pdte să 

calce pe aici. Detectivul privea cam desi- 
lusionat la mobiliarul sărăcăcios. Intru ni
mic nu se deosebia de coliba unui vâ
nător seu tăietor de lemne. Pdte nici nu 
servesce pentru alte scopuri. Se pdte și 
aceea, că odinidră a fost locuită și acum- 
e părăsită.

Der nu! Pe masă se afla încă o dlă 
cu apă, dovadă că în bojdeucă trebue să 
fi fost de curând ființă omenescă.

Cu gândul însă, că n'are de a face 
de cât cu o locuință de pădure, detec
tivul nu se putea împăoa. Decă ar fi așa, 
atunci de ce atâta secret? De ce atâta 
grije, pentru a ascunde cărarea și coliba 
dinaintea lumei? De ce locuitorii nu con- 
tradiceau tradițiunea despre impracticabi- 
litatea muntelui?

Nu, nu! Aici era altceva. Aici tre
buie să fie locul de întâlnire a contra
bandiștilor din totă împrejurimea. Pdte 
chiar aici s’or fi ascundend și mărfurile 
de contrabandă, deși nu putea să înțelegă, 
cum ar fi posibil să aducă aici coșurile și 
pachetele cele grele?

(Va urma.)



Pagina4 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 212-1904

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

se va vinde cu licitație în localul ca
sei de Zăloge, dela orele 8—11 a 
m. și dela 2—4 ore p. m. obiectele 
amanetate înluna lui August și Septem 
brie 1903, până inclusive cu nr. 14273 
— 1 903, a căror termin a espirat și 
nu s’au rescumperat.

Obiectele cari se vor vinde sunt: 
Giuvaericale, Ciasorniee de aur și argint 
și alte scule de aramă, Cioie, Cositor, lia
nele, haine bărbăt9sci și femeiesc!, Cisine, 
ghete și altele.

Venerarea se face cu bani gata. 
Rescumperarea seu îuoirea ama

netelor se pote face numai cu o 4l 
înainte de licitație.

In cțiua venejării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre
lungi amanetarea.

Bras s 6, 22 Septembrie 1904.
Oficiul cassei de amanete din Brașov.

3-3.(1442)

Avis.
Am ondre a aduce la cunoscin- 

ța P. t. public, că

Atelierul meu de modă 
pentru dame, care există deja de 26 
ani, l’am strămutat din 1 Oct. 
a anului curent

sub nrul 24 Tîrgul Inului.
Tot-odată îm iau voie a Ve în- 

cunoștiieța. că și după mortea re- 
posatului meu soț voi conduce mai 
departe și tote ce sar cere pentru 
toilette de dame după moda cea 
mai nouă se pregătesc.

Rogându-me pentru sprijinirea 
mai departe, sunt

cu deosebită, stimă

2-3.1518. V&l. Klein Kăroly.

Conținutul următorilor articoli 
llig'lejtiicl sunt întrebuințați de cei 
mai renumițl profesori și medici, și 
sunt declarați de forte buni.

FABRICAT DIN PATRIE!

= Hovitate! =
KLEINOSGHEG SEC

.M$K<.EIN0SCHC6*

PRODUCT

DE

PRIMA CLASĂ

BUO^0"

’'O'OSCK, 
^**“*«*nrl. •■>***”

1

QpTIpirjn contra tusei, regușelil, dureri de piept, 
Uullu^lll ofticei, tusei măgăreștl. catarului, ast- 
mei, greutății de respirat, lungorei și tusei 
seci. Vindecă sigur și repede. — Prețul 1 cor. 
20 fii. și 2 cor.
Pqllnip HHOflPP contra durerii de ose, poda- 
Udyulu lllloUl U grei, reumatismului recelilor, 
durerilor de cap, de dinți și nervi, precum și 
sermtiturilor. Cele mai îmbătrinite bole le 
vindecă. — Prețul 1 cor. 20 fii. și 2 cor. 
PPlltflPin coatra morburilor de stomach, pre- 
Uulliullll cum lipsa de apetit, mistuirea rea, 
catarul și aprinderea de stomach, greță și vo- 
mare, sgîrciurile cele mai grele, Leac sigur. 
Foloseșie și la curățirea sângelui.— Prețul 1 
cor. 20 fii. și 2 cor.
FalinflcDnO'l'nanil mijloc escelent peutru cu- JldlJUIwdl»d]Jtilll rățirea sângelui la sifilis, 
morburile tinerețelor. — Prețul 1 sticlă 2 cor. 
T avhnTlIiniK închiderea scaunului e causa di- 
JjUĂUUUUullo feritelor morburi, precum pal
pitarea de inimă, amețeli, dureri de cap și 
altele. Deci cine sufere de încheierea scaunu
lui, numai decât se comandeze Laxbonbons, ză
hărele purgative, plăcute și dulci la gustat. 
— Prețul 1 coronă.

Faceți încercare despre orl-ce articol și 
V6 veți convinge.

Cornel Demeter,
apotecar în Szâszvâros, Piața școlei nr. 39.

Spectacol de primul rang. 
Brașov, din naintea Porții Strada vămii. 

Mare museu istoric și mBhanic 
Figuri artistice în mărime naturală din 
present și trecut, representând persâne 
cele mai însemnate.
o Prețul intrării 30 bani, o•ț

Deschis în fie care t|i dela 9 ore dimineța 
pănă la 10 ore sera.

I

Cu iluminație strălucită- Muzeul este aranjat forte pompos.
De o cercetare numerdsă se rogă cu tdtă stima

1-8.,1525 Direcția.
EESH HB ■ —«I - ■

La „Gewerbe Verein“.
Sala cea mare dela Gewerbe Verein este bună pentru ți

nerea de ori și ce festivitate.
Pentru festivități la mese întinse sala S9 capetă gratis. — 

. cerere se aranjază și podiu.
Pentru baluri și petreceri de dans se socotesc prețuri ieftine.
Pentru societăți mai mici stau la disposiție o sală mică 

mai multe odăi mici.
Banchete și mese de nuntă se execută după dorință și 

ieftin. Societăți închise pot destina singure soiul beuturilor.
Popicăria este de dat tot a 2-a Marția și a 2-a Sâmbătă 

sera. Dumineca este liberă.
Bucătărie cu mâncări, excelente la prânz și sera. Pentru bu

cate se capetă Blockes cu 2O°/0 rabatt.
Rugându-me de sprijinul Onor, public, remân

cu totă stima

Friedrich Schmidt,
birtaș la Gewerbe Verein.

■ La

Și

De vânzare
din causa schimbării domiciliului este 
de venire cu un preț ieftin o casă 
frumosă la colț Pajiște nr. 17/a 
Brașov (Scheid), cu 2 curți, 2 odăi, 
1 bucătărie, pivniță, un pavilon nou 
și frumos în grădină și localități la
terale. Curtea mai mare este cimen
tată, er în curtea mai mică trotoar 
de cement. Informații tot acolo.

2-3.1524.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

Podoba
«O

Apa KĂTHE pentru sîn.
Mijloc sensațional, 

scutit prin lege, pen
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kăthe se fo
losește numai pe din 
afară, de aceia e po
trivită pentru orl-ce 
constituție corporală. 
Apa Kăthe pentru sîn 
este de feliti vegeta 
bil, și nevătămătore.

X

cea mai frumdsă a femeii este 
un bust frumos!

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

Mdm KATHE MENZEL, Wien
XVIII, Scliulgasse 3, I. Stock, Hire 78

4—6.1495. a

Marcă cil renume universal
= pentru calitate fină.....—

Vendare cu măruutu și engro 
în Un ft- ari a la 

Brâzay lâlmân Budapest 
VEI. «Eozsef borul 37—39.

0 pârtie de mărfuri în Salonul de resturi, Strada negră Hr. 35. 
fi

o

Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public din 
oraș și de afară, că am făcut cumpărături în per- 
sbnă la Viena pentru

SES01TUL de EHITĂ
și mărfurile deja au sosit.

Me rog la cas de trebuință a me onora cu 
rea depositului meu cel nou, unde se va câștiga 
gerea, că sunt în stare a vinde mărfuri solide
mai nouă și moderne, cu aceîea-șl prețuri cum se viud de 
alții la desfacere totală.

Cu totă stima

JULIUS RESCHNER.

v i s i t a- 
conviu- 
de cele
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Qcasiune rara pentru cumpărături! Jjj’g 
ir
Jjj 2tof0 Pentru ,roc^’ dame, indigene și

din streinătate,
Mătăsării, Covdre, Perdele,

Paletots de Dame se vinde
Prețuri forte scădute

u
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