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abonam^
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 corone, pe o lună 2 corone,

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Noua sesiune dietală.
Astăcjl e cjiua fixată pentru des

chiderea dietei ungare.
De mult se vorbia, că sesiunea 

de tomna, ce se începe cu cjiua de 
acji, va inaugura o nouă serie de 
lupte crâncene între guvern și opo- 
siție, mai ales, că vor veni la rend 
cestiunile, ce de atâțî ani se agită, 
precum încheierea pactului vamal 
cu Austria, încheierea de tractate 
comerciale cu statele streine și re- 
visuirea legei militare cu urcarea 
contingentului de recruți

Când cu contenirea lor de a 
mai face obstrucțiune, koșuthiștii șe 
mângăiau cu speranța, că cu ocasiu- 
nea revisuirei legei militare vor pute 
să revină mai pe larg asupra cestiu- 
nilor militare, îndeplinind ceea ce a 
remas neresolvat din postulatele lor 
naționale. Dâr mai mult, de când cu 
înființarea noului partid al baronului 
Banffy s’a lansat prin fiiare ideia unei 
coalițiunl a oposițiunei pentru a 
pune stavilă tendințelor și. planuri
lor așa cjisei „mâni tarT“ a lui Tisza, 
care șî-a propus de a face ca rapor
turile comune ale Ungariei cu Aus
tria șe reintre în vagașelș sigure și 
liniștite de mai înainte.

A ișbutit guvernul Tisza cât a 
isbutit se dobânddscă un șir de 
concesiuni destul de însemnate drept 
preț pentru îmblâufiirea .obstrucțiu
nei, D&r în,viața de stat tote. fiind 
basate pe. principiul do ut,des, i-a 
venit.în cele din urmă și guvernu
lui unguresc riadul să-și împlinescă 
și el angajamentul, în schimbul ce
lor ce i-s’au dat. Fiind-că înse situa- 
țiunea generală în monarchic e acjl 
tot așa de încurcată, depă nu mai 
încurcată decât mai înainte, Tisza 
ca să:și împlinescă angajamentul luat 
trebue se frecă chiar peste liniă trasă 
de catră guvernele precedente, și mai 
ales de cătră guvernul Szell, și tre
bue eu parlament cu tot să se aco
modeze împrejurărilor reale și se în
cheie pactul economic cu cine și cum 
pote, nu cu cine și cum vre.

Pentru-case pdță face tote aceste 
contele Tisza trebue se s’asigure 
cutn-va, că nu se va repeta campa

nia obstrucțiunei estreme, care ar 
pute se zădărnicescă cu totul mi
siunea ce a Juat’o asupră-și de la 
Coronă. Și tocmai în direcția acesta 
amenințau o semă de oposiționali 
în timpul din urmă în mod bătător 
la ochi.

Aceste și asemeni considera- 
țiuni au fost, cari au îndemnat pe 
ministrul președinte Tisza să trimetă 
alegătorilor săi scrisorea deschisă, al 
căreia cuprins îl publicăm astăfil; 
un fel de proclamație cătră colec
tivitatea celor ce sprijinesc partidul, 
care păzesce acji olele cu carne.

Se me sprijiniți să pot face ren- 
duială, în dietă, dăcă vreți a ve 
delecta în liniște, gustând din 
aceste die!

Cam acesta e înțelesul avertis
mentului ce-1 dă ministrul președinte 
în scrisorea sa plăeșilor și călăra
șilor săi din tabăra inamelucăscă, 
cerendu-le tot-odată se-i dea tot spri
jinul posibil pentru-ca se potă re- 
visui regulamentul camerei, punend 
drugul la porta ce era deschisă pănă 
acuma obstrucțiunei.

E delicată și pericolosă anunța
rea acăsta de resboifi, ce o face 
Tisza oposițiunei. Dovadă mișcarea 
și iritațiunea ce a produs’o deja 
printre șirurile ei.

Lumea se întrăbă, dăcă Tisza a 
voit mai mult numai s’amenințe, 
ca se potă cumva scote mai ușor 
votarea indemnității budgetare ce 
trebue se o ceră din nou dela dietă, 
ori că e decis a procede imediat la 
fapt? In cașul acesta se bănuesce 
că ar ave de gând disolvarea dietei.

In tot cașul sesiunea actuală 
dietală promite a fi forte agitată, 
dăr și bogată în consecențele sale, 
ce acjl încă nici că se pot prevede.

Voce serbescă despre șovinis
mul maghiar. Diarul sârbesc „Branik11 
din Neoplanta. s’a ocupat într’unul din 
numerele trecute cu șovinismul maghiar. 
„Branik" scrie, că cei-ce hrănesc curentul 
șovinist maghiar nu sunt Maghiari de 
baștină, ci renegați, cari urmărind inte
rese egoiste, s’au deghisat în salvatori de 
patrie. Este o aparițiune ciudată — dice 
„Branik" — că guvernul maghiar pri- 
mesce serviciile renegaților, ba le și răs- 
piătesce strălucit. Adevăratul Maghiar tre
bue să privescă cu îngrijire la viitorul 
patriei sale văijend, că creatorii opinmnei 
publice maghiare ies din rândurile rene
gaților. Acestora să li se încredințeze vii
torul Ungariei ? Maghiarul băștinaș nu prea 
e aplecat spre șovinism și pote s’o ducă 
cu naționalitățile. E trist însă, că politica 
de guvernament maghiară, în loc de a 
împăca și a face dreptate naționalităților 
și prin aedsta a da un avânt mai mare 
desvoltărei economice și culturale a Un
gariei, mai curând se identifică cu poli
tica șovinistă meșteșugită, fără a șî bate 
capul, că prin . acesta patria ndstră co
mună suferă nespus de mult și că Unga
ria și de alt-fel nu ya deveni nici-odată 
stat național curat maghiar.

„Alkotmăny" luând notă de espune- 
rile foiei serbesci, dice: „Fdia serbescă are 
dreptate, de o miie de ori dfeptate".

Scrisorea deschisă a contelui Tisza.
In numărul nostru trecut am înregis

trat scirea, că ministrul președinte contele 
St.ef°n Tisza s’a adresat alegătorilor săi 
din Ugra cu o scrisdre deschisă, datată 
din Geszt la 4 Octomvrie. Scrisdrea a 
produs penibilă impresie și o mare tur- 
bnrare în sînul partidelor oposiționale din 
dietă. La alt loc al foiei ndstre ne ocu
păm cu importanța politică a scrisorei; aici 
o resumăra numai:

In partea introductivă se arată, cât 
de deploribile erau stările publice înainte 
cu un an, pe timpul obstrucțiunei. Ori-ce 
ordine era răsturnată, dmeni și institu- 
țiuui nu mai aveau nici o autoritate. Dem
nitatea parlamentului ungar era primej
duită și cu o cutezanță din cele mai orbe 
s’a pus la probă încrederea reciprocă între 
„națiune" și cordnă și s’a primejduit pac
tul ișvorit din acăstă încredere. Ce s’ar fi 
ales din „națiune", decă asupra sorții ei 
n’ar fi veghiat un domnitor, care șî-a 
întrebuințat totă autoritatea și puterea, ca 
să se deschidă calea spre descurcătură?

Acestă cale s’a aflat, când din pro- 
pria-i voință domnitorul a oferit „na-, 
țiunei" nisce reforme, eari însemnăză vic
toria dorințelor și nisuințelor năstre ga- 

■ rantând valorarea națiunei maghiare în 
instituțiunile armatei comune, fără dea-se 
știrbi comanda unitară și organisația ar
matei.

Arată apoi neînțelegerile, ce erau 
odinidră între rege și „națiune11. Incuu- 
jurat de consilieri străini, regele nu-și 
putea înțelege națiunea; acei consileri 
vo’au se se creeze pe ruinele constitu- 
țiunei ungare edificiul puterei unitare ca- 
casei de Habsburg. In acele timpuri s’a 
înființat armata, care începu se aibă un 
organism unitar. Spune apoi că Maghiarii 
tot-deuna au cerut, ca trupele recrutate 
în Ungaria se fie conduse de ofițeri un
guri și limba de comandă să fie maghiară. 
Prima pretensiune a fost inarticulată în 
lege, a doua însă a întâmpinat refus con- 
secuent. Vin anii 48—49, apoi epoca tristă 
ce li-a urmat și pe urmă s’a tras vălul 
asupra trecutului, s’a făcut pactul, s’au îm
plinit tote dorințele „națiunei", ea a de
venit factor egal cu Austria și a dobândit, 
iufluință decisivă și în conducerea aface
rilor străine și în armată.

Pentru acestă întorsătură epocală 
„națiunea" numai o jertfă a adus: a re
cunoscut, că conducerea unitară a armatei, 
comanda și organisarea ei aparțin drep
turilor constituționale ale domnitorului, er 
împlinirea dorințelor privitore la limba de 
comandă și de serviciu maghiară le-a amâ
nat pentru alte timpuri. Se întrăbă apoi, 
decă din dilele lui Mătieș craiu fost’a un 
moment măcar, când națiunea maghiară 
să fi dispus de atâtea drepturi și de atâta 
libertate și când a tras mai mult ca acum 
voința ei în cumpăna evenimentelor uni
versale ?

Vorbesce de concesiunile, ce le-a do- 
bîndit în ce privesce armata, și de solu- 
țiunea acestei cestiuni, pe care majoritatea 
„națiunei" a primit’o cu liniștire.

Trece apoi la efectul obstrucțiunei, a- 
rătând pagubele oe le-a pricinuit și chipul 
în care a fost înlăturată anărchia parla
mentară. Insă esemplul păcătos, ce l’au 
dat singuraticii prin rolul ce l’au jucat în 
dietă, n’a putut rămâne fără urmări. Dem
nitatea statului; respectul legilor și vada 
autorităților s’au sguduit din temelie. 
Diferitele clase ale societății cu o fervore 
neînfrânată și-au desfășurat dorințele și 
interesele. E ne?esar acum, să urmeze o 
activitate de guvernare lungă și neobo
sită, ca să stîrpim din viăța nostiă publică 
aceste fructe perniciăse ale anarchiei par
lamentare — ceea-ce nu se va pută face, 
decât decă parlamentul va premerge cu 
eseniplu în împlinirea datoriei. Esistența 
nostră națională e concrescută cu regimul 

parlamentar. Cel ce slăbesce parlamentul, 
acela taie artera de viăță a națiunei și-i 
primejduesce esistența.

Politică națională cu succes nu putem 
face, decât numai în înțelegere cu cordna 
și alipindu-ne strîns de pactul de la 1867 
se. susținem ordinea în parlament, garan
tând domnia majorității. Nici-odată îm
prejurările n’au fost mai favorabile ca 
acum. Neinfestați de inimici esterni, în 
deplină înțelegere cu regele nostru, putem 
să ne devoltăm tote puterile pentru munca 
politicei naționale...

Adevărat este, că ordinea constitu
țională s’a restabilit. Insă învățămintele- 
trecutului apropiat ne conving, că viăța 
năstră parlamentară stă pe o basă forte 
șubredă. Asupra națiunei atârnă sabia lui 
Damocle. Un grup oât de mic pote să 
oprescă întrega mașinărie dietală, pote să 
pună piedăcl in calea înaintărei nostre, 
pote să ne aducă pe cap tote primejdiile 
și umilirile trecutului recent. N’am făcut 
nimic cât timp n’am remediat acestă stare 
rușinosă. Ar fi o ușurință criminală și o 
lașă întrelăsare, decă n’am profita de pri
mul period al ordinei restabilite, ca se do
bândim garanții statornice pentru vieța 
constituțională maghiară. Libertatea cu
vântului, necesitatea estremă imperativă a 
discuțiunilor în parlament, nu e permis să 
le stânginim. Insă parlamentul maghiar 
nu pote fi o jucărie în mâna unor frac
țiuni neînsemnate, și nu putem expune ca
priciilor sdrtea națiunei maghiare...

Se pdte, că elementele acele, cari nu 
pot spera se se validiteze de cât în (filele 
de scandal și de auarchie parlamentară, 
să lii-se pună în cale, der tocmai aceste 
elemente au degradat nivelul dietei, îl dis
creditează și duce la marginea abisului. 
Față cu aceste aparițiunî trebue să apă
răm demnitatea și ordinea în parlament, 
decă națiunea vre să-și pună viitorul pe 
base mai sigure. Numai astfel putem să 
punem stavilă curentului destrămării și 
putrejunei...

Tisza încheie, .esprimând speranța, că 
în lupta acesta maioritatea „națiunei" va 
fi pe partea lui.

Cestfunea Cretei. „LTnformation'1 
anunță, că pdte se publice asupra resul- 
tatului călătoriei întreprinse de prințul 
George al Greciei, guvernatorul Cretei, pe 
lângă puteri soirile următdre:

Prințul George, guvernatorul gene
ral al insulei Creta, s’a întors de la Pe
tersburg unde mama sa, regina Olga a 
Greciei, a mai rămas încă câtă-va vreme. 
Relativ la șederea la curtea Rusiei a prin
țului, (Jiarul „Deutsche Warte" dice, că 
speranțele pe cari guvernatorul general 
le avea în sprijinul Țarului, tovarășul 
său de tinerețe, au fost cu desăvîrșire 
amăgite.

La curtea din Petersburg i-s’ar fi 
dat a înțelege guvernatorului Cretei, că 
puterile nu consideră momtntul opor
tun pentru schimbarea situației politice a 
insulei.

Ar fi însă dispuse să facă cretanilor 
alte concesiuni, și, anume, să le permită 
oa să procedă la revisuirea Constituției și 
se întocmescă pe cea nouă după aceea 
care se află în vigdre în regatul elenic. 
Realisarea acestei reforme ar consolida în 
același timp partidul guvernamental și ar 
lua oposiției argumentul principal, pe care 
se întemeieză în lupta dusă în potriva 
administrației prințului George.
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Limba română și adunările 
învătetoresci.

5

La Biserica-Albă și acum în urmă 
la Lipova s’au ivit — ou ocasiunea adu
nărilor Reuniunilor de învățători români 
— nisce cașuri, pană acum neobicinuite- 
ca inspectorii școlari regesc! ungurcsci, 
invitați la adunări, să fie salutați de că- 
tră președinții adunărilor în limba ma
ghiară.

Primul cas, ce s’a petrecut la Bise
rica albă l’am înregistrat la timpul său. 
Acum „Drapelul" din Lugoșiiâ vorbesce de 
un al doilea cas analog, întâmplat la Li
pova, unde președintele adunării învă- 
țătoresoi P. C. Sa archimandritul A. 
Hamsea a bineventat pe inspectorul șco
lar regesc cu o alocuțiune scurtă în limba 
maghiară.

S’ar pută dice — și de sigur, că se 
va și afirma — că stăm față aici cu o 
cestiune de etichetă seu de curtoasie. Pă
rerea acesta ori cât de plausibiiă ar pâre 
a fi, n’are nici o basă în relatiunile nds- 
tre de limbă cu cei de îa putere în ge
neral și cu deosebire nu pote fi admisi
bilă în contactul public cu organele șco
lare ale guvernului.

Seim forte bine ce însemnă așa un 
inspector școlar regesc unguresc. Misiunea 
lui, în raporturile cu naționalitățile, cul- 
mineză în a promova interesele limbei 
maghiare numită a statului, fără de nici 
o considerare et si fractus illabatur orbis. 
El representă der nu atât autoritatea che
mată a veghia să se respecteze legile, cât 
mai mult pe omul de încredere al puterii 
de stat, care umblă pe față și fără încun- 
jur să subjuge și să cucerescă tot ce pote 
în interesul așa c|isei răspândiri a limbei 
maghiare, seu cum se mai dice, în inte
resul culturei maghiare „singur mântui- 
itore".

Sunt deci inspectorii în (jiua de adlî 
pentru noi, în ce privesc raporturile de 
limbă, un fel de strică-limbă, și avem 
prin urmare să ne ferim ca de foc de tot 
ce ar pute să ușureze și să promoveze 
împlinirea scopurilor contrare desvoltărei 
limbei ndstre.

Din aceste puncte de vedere apro
băm și ne alăturăm cu totul la ceea-ce 
Zice confratele nostru din Lugoș—cu pri
vire la cașurile despre cari vorbim, — 
scriind între altele:

Reținem deci, că nu ura contra lim
bei maghiare, ci aperarea dreptului lim- 
cei ndstre naționale ne impune precauțiune 
estraordinară chiar și în cașuri, cari la 
aparență par a fi simple acte de curtoa
sie și nimic altceva..

Dar deja la Biserica albă s’a ivit bă
nuiala și acum la Lipova pare a-se chia 
confirma, că cele vre-o câteva vorbe ros 
tite în limba maghiară nu sunt numai 
efluxul unui curtoasii deplasate, ci sunt 
efectele unei siluiri, la care au fost es- 
pușl presidenții Reuniunei învățătoreștî 
atât la Biserica albă cât și la Lipova.

Se susține anume — și o declarație 
publicată de inspectorul școlar regesc după

adunarea de la Biserica albă pare a fi 
chiar o adeverire a aserțiunei — că in
spectorul școlar regesc a făcut chiar pen- 
dentă presența sa la adunare de la salu
tul în limba maghiară....

....Acum se mulțumesce inspectorul 
școlar cu vre-o câteva cuvinte rostite în 
limba maghiară, mâne va cere un discurs 
întreg și poimâne va cere ca tdte desba- 
terile să decurgă în limba mavhiară. Ast
fel cele vre-o câteva cuvinte maghiare 
rostite la Biserica albă și Lipova devin 
cuiul lui Pepelea în organisația reuniuni
lor ndstre românești de învățători.

...Reuniunile ndstre învățătoresci sunt 
asocieri independente cu statute aprobate 
de guvern.

E un act de atențiune, decă biuroul 
invită la aceste adunări și pe inspectorul 
școlar din partea locului. E act de deose
bită atențiune, der nimic alt-ceva!

Er între împrejurări normale este 
chiar bine-venită presența inspectorului 
școlar la adunare, căci i-se ofere ocasiune 
a eundsce pe învățătorii noștri și în ca
drul vieții lor societare. Și e bine să ne 
cunoscă, căci — chiar după cum a spus-o 
inspectorul la Biserica albă — i-sev'dă 
ocasiune să-și corecteze și îndrepteze multe 
păreri false de înainte.

Noi n’avem ce ascunde la adunările 
ndstre, căci noi nu urmărim scopuri as
cunse seu neertate. Cu cât ne cundsce lu
mea mai mult în lumina adevărată cu 
atât mai bine este.

Pe motivul acesta nici nu putem 
ave nimic contra invitării inspectorului 
școlar regesc la adunările ndstre, ba ne-am 
bucura chiar decă ar veni chiar și minis
trul de culte și instrucțiune în mijlocul 
adunării, ca să vadă că învățătorii noștri 
nu sunt niște urși, cari mănâncă dmeni, 
cum se crede pe la Budapesta!

Der decă venirea și presența inspec
torului regesc la adunare însemnă des- 
brăcarea reuniunei de caraoterul său ori
ginal, atunci nu mai are nici un rost a 
dori presența lui la adunare și prin urmare 
nici nu mai avem să-l invităm.

Noi îl vedem bucuros ca ospe, der 
trebue să protestăm energic, decă venirea 
lui la adunare este legată de eondițiuni 
atât de primejdiose pentru esistența reu
niunilor ndstre"....

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

(7) (Urmare.) •

Prin acesta, presența eventual 
constatată în sânge a acestor forme 
permanente atât de resistente câștigă 
o importanță enormă în practică. Un 
bolnav de malaria nu pote fi consi
derat vindecat și scos din primejdia 
infecțiunei cât timp un resultat ne
gativ al cercetărilor exacte și repețite 
asupra sângelui și restabilirea forțelor 
și a puterii alimentare nu o justifica 
acesta. Trebue se se aibă în vedere, 
că diaguosa bolei trebue se se ra- 
zime mereu pe faptul, decă se gă
sesc parazițî în sânge? Mai departe 
trebue se se aibă în vedere, că îna
inte de cercetarea sângelui nu e per
mis se se dea chinină, spre a nu în

greuna seu zădărnici diagnosa, înse 
după constatarea bolei se nu se în
târzie cu tratamentul energic de chi
nină. Din sărurile de chinină este 
de preferat chininul hydrochloric. 
Luat în soluție, are efect mai si
gur și mai repede, decât în formă 
de tablette seu bulin. Hapurile de 
chinină nu sunt de recomandat. Olys- 
mele de chinină, ce e drept, nu sunt 
fără efect, se se întrebuințeze însă 
în cas de intoleranță a stomacului 
numai ca expedient de eâte-orl nu 
s’ar pute momentan procura injec- 
țiunî subcutanee. Acestea din urmă 
au avantagiul că nu supără stoma
cul și că nu se face în corp un de
posit de chinină, căruia i-se păte atri
bui un efect mai durabil, fiind-eă 
observațiunile au arătat, că sarea de 
chinină administrată în cantitate sufi
cientă opereză repede, înse peste tot 
se elimineză mult mai încet decât 
la 'orî-care altă formă. Cu deosebire 
pentru practica spitalicescă, și și în 
afară de spitalun pentru acei bol
navi, pe cari medicii nu vreu ori nu 
pot să-i visiteze mai des, vor fi de 
preferat injecțiunile subcutanee de 
„chinin bimuriatic".

Importantă la tratamentul de 
chinină îu ori-ce formă, este accep
tarea sfatului, de a nu opera cu dose 
mici. Dosa cea mai mică Zilnica este 
pentru adulți 1’0 gram, er la injec- 
țiunea subcutanee 05 gram. Nu este 
consult a repartisa dosele Zilnice în 
mai multe dose mici. Numai la dose 
Zilnice mai mari, se Zi°en) „Per os“ 
2’0 gr. în primele 3—4 Zile ale trata
mentului, trebue se se dea prima ju
mătate 2—3 ore înainte de accesele 
de friguri așteptate, er a doua ju
mătate cătră sfîrșitul accesului. Dosa 
Zilnică minimală de TO gr. se se 
urmeze cam o săptămână și decă 
nu se presentă frigurile, se pote lua 
în orele dimineței, cam o 6ră îna
inte de dejun.

Decă de la ultimul acces de 
friguri a trecut o săptămână, se va 
lua după sfatul lui Koch, vr’o două 
luni în fie-care a 9, 10, 11-a Zi câte 
1’0 gr. chinină, mai bine dimineța 
pe stomacul gol. Decă în timpul cu
rei ulteriore se ivesce recidiva de 
friguri, se va lua tratamentul inițial.

(Va urma.)

Resboiul ruso-japoneâ.
Asupra evenimentelor pe câmpul de 

răsboiu au sosit fdrte puține sciri mai de 
semă.

piarele din streinătate primesc din 
Petersburg și Mukden soirea, că pe basa 
informațiunilor din urmă, Kuropatkin ar 
pregăti o mare luptă în regiunea Mukde- 
nului.

^Lokalanzeiger1* află din Mukden, că 
de câte-va (fii® domnesce mare agitațiune 
în oraș și se crede rn general, că Kuro
patkin, care a primit dilele aceste mari 
întăriri de trupe, va profita de pretinsa 
slăbiciune a Japonesilor și va ataca pe 
Oyama.

De altă parte se anunță, că lui Ku
ropatkin i-ar plăce să atragă pe JaponesI 
la fluviul Hun, unde armata rusescă are- 
posițiunl escelente pe înălțimile situate 
de-aluugul fluviului.

Din soirile mai nouă reiese, că oa- 
valeria rusescă se menține statornic în 
apropierea trupelor japonese, neliniștind 
mereu avanposturile inimicului, ba nu lasă 
în pace nici tabăra armatei lui Kuroki de 
lângă minele Yantai.

lntr’aceea se anunță, că Rusia tri
mite necontenit trupe în Manciuria. Din
tre trupele europene corpul 6 de armată 
a sosit deja pe câmpul de luptă, a mai 
remas pe drum numai o divisiune de ca
zaci. Corpul 8, pe care Țarul l’a trecut în 
revistă, va pleca și el cât mai ourend. 
Acest corp îl formeză divisiunile 14 și 15, 
fie-care avend câte 4 regimente de infan
terie, cavalerie și artilerie. La corpul 8 a 
fost atașată divisiunea 52, constând din 4 
regimente. Afară de acesta au mai fost 
trimise numărdse tunuri grele și de munte.

Despre situația la Port-Arthur nu se 
vestesce nimic nou. „Daily Mail" află din 
Cifu, că Japonesii pregătesc un nou atac. 
In acest scop au transportat 4 mari tu
nuri de asediu dela Dalny la Takușan.SOIRILE D1LE1.

— 27 Septemvrie v.

Familia regală română la Iași. Din
Iași vine scire*,'că populațiunea orașului 
din tote straturile sociale pregătesce o 
primire strălucită Suveranilor și Princi
pilor moștenitori români. Numerdsele so
cietăți culturale, artistice, economice, pre
cum și acele de muncitori, au ținut întru
niri speciale, hotărându-se, catote asocia- 
țiunile să fie representate la manifestațiu- 
nile de devotament și de dragoste, ce se 
vor face auguștilor dspețl. Studențimea 
universitară a hotărît de a-și manifesta 
cu totă căldura cuvenită iubirea ce o 
portă Suveranilor și Principilor. In special 
Principelui Carol i-se pregătesc nenumă
rate msnifestațiuni, tdte pline de entu- 
siasm. S’a hotărît și o treia representație 
de gală în ondrea Suveranilor și a pere- 
chei princiare. Ea se face în sala Tea
trului Național, în sera de 4 Octomvrie 
representându se piesele „Ullrandau și 
„Maridra". Suveranii, Principii moștenitori 
și miniștrii vor asista. Primăria va oferi 
trei banchete de câte 40 de tacâmuri. 
Apropo tdte odăiie hotelurilor Bunt re
ținute. Pavoazarea orașului urmdză cu 
activitate. Toți episcopii eparchiilor din 
Moldova au anunțat participarea lor la 
serbări.

Representanța comunală a orașu
lui Brașov îșl va țină Miercuri 12 Octom- 
vrie. eventual Joi 13 Octomvrie adunarea 
generală ordinară în sala de la casa sfa-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Urinare. —

Se apropia de dulap, se vadă ce e 
într’însul? Era deschis. Puținele obiecte 
ce se aflau în el, păreau menite esclusiv 
pentru un menaj din cale afară sărăcă
cios, ca și dlele. de pe poliță. Pe raftul 
cel mai din jos al dulapului era o gră
madă de lut, cu care de sigur lipiau pe 
jos când se strica pământul.

„Trebue să mai fie aici o încăpere, 
căci în acăsta nu văd nici pat, nici alt 
culcuș", murmură Moulin dând din cap 
și umblând cercetător de ici pănă colo. 
„Ha?Par-că sună a gol sub picidre! Fără 
îndoielă, de subt trebue să mai fie o 
încăpere. Pdte vr’o pivniță? Trebue să 
aflu număr decât."

Se pune să cerceteze, ddr va des
coperi vr’o intrare. Pe din afară nu ză

rise vr’o ușă. Trebue să fie deci vr’o in
trare cu oblon său tarabă, cum se obici- 
nuesce la unele pivniți. Nu vedea însă 
nicăiri vr’o verigă seu mâner. Începu să 
scormonescă cu tironul de fer, ce era la 
capătul din jos al toiagului. In zadar! 
Dăr totuși — nu putea să se înșele! Ddcă 
dedesubt este vr’o încăpere, atunci tre
bue să aibă și intrare undeva. Cum . își 
rotea privirile împrejur, de-odată zări o 
ridicătură de pământ în mijlocul încăperii. 
S’a pus se scormonăscă la acel loc lutul 
și etă, că o verigă de fer eși la ivelă. 
Repede îșl vîrî degetul în verigă și lutul 
se ridică pe-o suprafață de vr’o trei sfer
turi de metru.

„Aha!" esclamă detectivul, „acuma 
sciu la ce se întrebuințăză lutul din du
lap. Cu el se lipesc crepăturile la deschi
zătura ușei. Atâta precauțiune este o 
dovadă de-o consciență rea. Sunt curios 
ce este dedesupt".

Deschidătura conducea într’o pivniță 
întunecdsă, er la marginea ușei se ve
dea răzimat capătul superior al unei scări.

„Ce să fac eu acum fără lumină?" 
șopti Moulin agitat. Nici o clipită nu se 
gândea îndrăsnețul om la primejdie. Mai 
aruncă o privire jur împrejur în colibă ș 
ochii i-se înseninară. Intr’una din die găsi 
un opaiț. Chibrituri avea la sine. Cu mâna 
tremurătdre de emoție aprinse feștila și 
se coborî fără întârziere pe scară.

Aici găsi o cavitate ca și cea de sus, 
cu deosebirea, că acesta nu avea ferestri. 
Cu opaițul în mână începu se cerceteze 
în stânga și drepta. 0 masă și câte-va la
vițe, ca și d’asupra, și nisce lăcji într’un 
colț. Din podele atîrna o lampă mare și 
pe masă se aflau nisce instrumente cu- 
ridse. „Ce-or fi și astea?" se întreba Mou
lin uimit. „Cratițe, tigăi, plumb, cositor și 
alte soiuri de metal. Și aici" — ridicând 
capacul unei lă^I — „tot felul de forme, 
modele, instrumente de cântărit". 0, aici 
nu avem de a face cu contrabandiști, ci 
cu alți criminali mult mai isteți. Nu mai 
încăpea nici o îndoielă, că se afla într’o 
fabrică de falsificat monede!

Iritat la culme se apropia de a doua 

ladă, pe care o găsi însă încuiată. Numai 
decât apucă o daltă și un ciocan de pe 
masă și sparge zăvorul. Ridicând capacul, 
a rămas încremenit de comorile, ce le 
vă<ju aici. Lada era aprdpe plină de mo
nede de aur, firesce falsificate. Productul 
sîrguinței falsificatorilor, cari de sigur 
totă vara fabricau aici la bani, dr drna îi 
puneau cu multă dibăcie în circulație! 
Cu o sensație de grdză detectivul se 
aplecă asupra lădii și trecb prin mână câ
te-va monede.

Decă era aur veritabil, detectivul 
din acea clipită ar fi fost om bogat!

De-odată însă îi treci’ prin minte 
importanța descoperirii acesteia. „Omul 
norocului sunt eu! ce mai la del la vale! 
Am descoperit fabrica faimosei bande de 
falsificatori, pe care o urmăresce bietul 
Roche! Ddcă mi-oiu aranja bine lucrurile, 
pote voiu reuși să pun mâna pe premiul 
de cinci mii de franci. Der acum, haid 
se plec și să înlăturez ori-ce urmă a pre- 
senței mele. Firesce, ferdstra spartă..."

Nu putu să-și urmeze mai departe 
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tului. începutul, Miercuri la orele 4 p. rn., 
Joi la 3 ore. Tot Miercuri înainte de adu
narea ordinară representanța va ține o 
ședință extraordinară sub președința d-lui 
viceșpan. Ședința estraordinară va ave ca 
obiect alegerea inginerului, eventual a a- 
sistentului de inginer.

Comunitatea de avere a fostului 
regiment confiniar rornano-banatic Nr. 13 
a trimis sub Nr. 731/0 1904 oficiilor co
munale următorul circular: Din partea 
Comunității de avere a fostului regiment 
confiniar romano-banatic Nr. 13 se vor 
distribui pentru anul școlar 1904/1905 la 
elevî ai școlelor medii, adecă gimnasiu, 
ședle reale, comerciale și preparandii, a 
școlelor militare, alte ședle de specialitate 
și în deosebi acelora, care frecuenteză 
academia de silvicultură, ajutdre în bani, 
ceea-ce pe acestă cale se aduce la ou- 
noscința tuturor interesaților. Ajutorele se 
vor conferi numai la fii seraci ai împă
duririlor, însă diligențî, cu progres bun în 
studii și cu purtare bună, cu aceea ob
servare, ea în gimnasii seu reale în prima 
linie acelora se confere ajutor, care în 
rogarea lor își esprimă dorința a-se înscrie 
mai târdiu la academia de sivicultură. Cei ce 
doresc să obțină vr’unul din aceste aju
tore sunt provocați a-și subșterne petițiile 
lor timbrate în totă regula Comitetului 
comunității de avere pănă la 20 Octomvrie 
1904 st. n.

Istoricul gimnastului din Blasiu. 
Profesorul Aron Deac publică în „Edia 
școlastică" un apel cătră toți cei ce au 
depus esamenul de maturitate la gimna
ziul din Blașiit, rugându-I a-șî comunica 
cât mai curând posiția lor socială. D-l 
profesor Deac are trebuință de aoeste date 
pentru istoricul gimnasiuiui care în curând 
se va da la tipar.

Cununie. D-l Dr. Liviu Micșa ad
vocat în Deșitî își va celebra cununia re- 
ligidsă cu d șdra Lucreția David la 15 
Octomvrie n. în biserica gr. or. din Abrud.

Comerciul ambulant la tergurl. 
Ministrul r. u. de comercid a dat o cir
culară (Nr. 58,527 din 30 August), în care 
enunță, că pe basa legei de la 1887 (art. 
18 § 1) la târgurile de săptămână afară 
de articolele industriei de casă alte pro
ducte industriale nu se pot vinde decât 
de cătră locuitorii domiciliațî în acea lo
calitate. Escepție fac localitățile, unde 
printr’un statut special se admit și cei din 
afară ceea-ce este f<5rte rar. Prin urmare 
negustorilor ambulanți de regulă le este 
interdis a-șl despacheta mărfurile la ier- 
gurile de seplemână. Escepție fac negus
torii ambulanți din Ungaria de nord (Slo
vacii) cărora §-ul 2 al numitei legi le 
permite exeroiarea dreptului lor vechili.

Necrolog. In Bobălna a încetat din 
vieți la 6 Octomvrie Ana Adamovicl pro
prietară. înmormântarea i-s’a făcut la 8 
Octomvrie în cimiterul bisericei gr. or. din 
Bobâlna.

Un candidat de advocat caută apli
care în cancelarie advocațială. Pentru in- 
formațiuni a se adresa la redacțiunea dia- 
rului nostru.

Tetra german. Sâmbătă s’a dat 
„Die Răuber" de Schiller cu mult succes. 
Aseră opereta „Die Wiener Frauen1*, (no- 
vitate), care se repetă și astăzi Luni.

gândirea, căci în momentul când era să 
se ridice și să închidă capacul, o lovitură 
strașnică pe dinapoi îl nimeri în țesta ca
pului și Moulin, cu un țipet de durere, 
■cădii fără simțiri la pământ.

4.
Când Moulin și-a venit erășî în sim

țiri, seu mai-bine: când a început a și 
veni în simțiri și respirând adânc își des
chise ochii, în jurul lui era întuneric beznă. 
Leșinul său trebue, că a durat mai multe 
■eesuri. Uimit și consternat, se uita împre
jurul seu — der în proximul moment o 
sensație de groză îl sgudui din crescet 
pănă în tălpi. Simția, că nu se află pe te
ren solid, ci din contră se mișca necon
tenit, neavend sub el temeiă, dr mânile îi 
atârnau în văzduh.

De-odată s’a redeșteptat într’însul ca 
fulgerul deplina consciență a sițuațiunei 
își aducea aminte, că l’a pălit cineva în 
cap și eu spaimă trebui să constate în su
flatul său, că a ajuns în mânile unor duș
mani inexorabili.

Ce se petrecea acum cu el ? Domne 
Dumnezeule! Simtia, că plutesce în aer și 

î] slobod în jos ca într’o gropii!

Teatru român de diletant!.
1

Brașov, 10 Oct. n. 1904.

A fost o bună idee de la d-l Zaharie 
Bârsan de a înjgheba o societate de di- 
letanți, cu care să delecteze într’o seră 
publicul român din Brașov.

Și că a fost fericit în alegerea an
samblului, s’a vejut la representația de 
aseră, care a fost reușită peste tote aș
teptările.

Er publicului brașoven i-se cuvine 
laudă, că s’a grăbit se încurajeze iniția
tiva frumosă.

Prima piesă a fost o comedie de si
tuație a autorului vecinie tînăr Scribe în 
traducerea d-lui Bârsan. Părtă numele 
de „Steua mea'* și a fost interpretată de 
următorele persdne: D 1 de Kerbenec, 
manufacturist: interpretat de d-l Sofronie 
Roșea, Hortansa, fiica acestuia: d-șora 
Miți Munteanu, d-l de Paimpol: Victor 
Braniște, Eduard d’Ancenis nepotul d-lui 
Kerbenec: Zaharie Bârsan, Yosseline, ca
meriera d-na Maria Gr. Popescu.

Un vechii! proces între unchiu și ne
pot se stinge și o veche dușmănie se con
ciliază prin cunoscuta recetă a amorului 
între fiica Hortansa și nepotul Eduard, pe 
cari înlemplarea îi aduce în situații cu 
desnodament mulțumitor. De garnisâ- 
la comică, indispensabilă chiar pentru 
desnodamînt, se îngrijesce pețitorul re- 
fusat Paimpol și Yosselina, oare cu tot 
rolul ei de camerieră, j<5că un rol însem
nat în potențarea intrigei.

D-șdra Miți Munteanu în rolul Hor- 
tansei era o apariție din cele mai simpa
tice. Pronunțarea ei frumosă, tonul na
tural al conversației de salon și întrega 
ei atitudine au cucerit din capul locului 
publicul. Ea a sciut să interpreteze "cu 
deosebire soluțiunea conflictului cu multă 
gingășie.

D-na Măriți Popescu a fost o came
rieră tip, și era așa de familiară pe scenă 
ca și o subretă de profesiune. S’a achitat 
escelent de rolul ei.

D-l Bârsan, deși forța lui este tra
gedia, prin siguranța eu care se mișca 
pe scenă, prin farmecul di.cțiunei sale și 
prin mimica sa desăvîrșită a tradat pe 
artistul de profesiune, familiarisat cu tai
nele scenei.

Rolul ingrat al pețitorului păcălit l’a 
interpretat d-l Victor Braniște cu o se- 
riositate hazlie și spre mulțumirea ge
nerală.

Manufacturistul nervos și contrariat 
du procesul îndelungat cu nepotul — a 
găsit un abil interpret în d-l Sofronie 
Roșea.

Delicata fantasie-dialog a lui Mus
set „Noptea de Octomvrie" în traducerea 
lui Lecca a fost interpretată de „Musa“ 
și „Poetul".

Rolul musei îl avea d-șora Lucia Bog

„Păcatele mele! Dor nu mă bagă în 
mormânt! M’or fi creijând mort și de si
gur mă înmormântezi. Grdza îi opri bă
taia inimei. Voia să țipe, se strige, dâr 
nu putea. Sunetele i-se opreau în gât și 
nervii îi erau paralisați de fiorul spaimei,

Și a avut noroc, că n’a putut striga. 
Tăcerea i-a salvat vieța, după cura se con
vinse în cuiend. O voce aspră îi pă
trunse de sus la urechi, dicând cătră o 
a doua personă: „De ce-ți mai bați capul 
atâta, Luț? Dă-1 de rîpă mai repede. 
Seu credl că-1 mai dor dsele?"

„Ce, sunt nebun?" răspunse o altă 
voce. „Să rămână cadavrul atârnat de 
vr’un colț de stâncă, de unde să nu-l mai 
putem scote? Și apoi se mai p<5te întâm
pla să se mai rătăcdscă cineva pe aici, și 
apoi..."

„Prostii! Cine să vie pe aici ?“
„Oum? Prostii? Der ăsta cura a ve

nit? Nimic nu e impos'bd! Cadavrul ne-ar 
trada! Mai bine să-l slobodim în jos și 
unul din noi să se cobdre la lumina d’lei 
și să-l ascundă în desișul prăpăstiei. As- 
tăfll, firesce, e prea târziu".

dan. care atât prin gingășia apariției sale 
cât și prin dicțiunea ei clară și dulce a 
fermecat publicul. Domnișdrei Lucia Bog
dan îi curgea vorbele ca nisce mărgări
tare alese de pe buze.

D-l Bârsan ca intrepret al poetului 
era în elementul seu visător și s’a între
cut cu sine însuși.

A treia piesă „Steaua" de Gill și 
Richepin trad, de Radu D. Rosetti este 
una din dramele cele mai emoționante.

Sir Richard (Bârsan) în urma adul
terului soției sale, Berta, (d-șdra M. Mun
teanu) rămâne cu inima sdrobit.ă și sufle
tul întunecat iubindu-șl cu o căldură estra
ordinară de fiul său George (d-șdra Lucia 
Bogdan.) Adultera după o absență de mai 
mulțl ani se întorce și încurajată de ser
vitorului Sam (d-i Comanescu) cere se fie' 
iertată și primită în apropierea copilului. 
Scenele între soția necredinciosă, penitentă, 
și între bărbatul cu sufletul împietrit, care 
nu vre să cedeze și nu vrea s’o cunoscă, 
conțin un element tragic sguduitor.

D-l Bârsan s’a arătat aici pe un 
piedestal înalt, și Brașovenii, cari nu 
avură ocasiune a-1 vede de când s’a în
tors din Berlin, au putut constata cu bu
curie un progres însemnat în felul cum 
interpreteză vulcanul clocotitor al unui 
suflet rănit. Tragicul îșî atinse culmea 
când nefericitul tată îșî ucide copilul de 
tema ca să nu ajungă în mânile mamei 
detestate. Un fior a trecut prin public și 
mulți ochi se scăldară în lacremi.

D-șdra Munteanu pe care în prima 
piesă am admirat’o în conversația ușoră 
de salon, a dovedit că și în scenele dra
matice încă este superidră prestațiunilor, 
la cari ne așteptăm de obiceiu de la un 
diletant. Acesta s’a văijut mai ales în 
scena finală unde durerea mamei isbuc- 
nesce cu forță elementară și ea cade le
șinată peste cadavrul fiului.

D-șora Bogdan în rolul copilului a 
fost de o naivitate adorabilă.

D-l Comanescu s’a achitat de ase
menea destui de bine de micul său rol.

După represantație diletanții și mulți 
din public s’au întrunit la villa Kertsch 
în salonul separat. Aici părintele Dr. Saftu 
a rostit un toast pentru venerabila mamă 
a d-lui Bârsan, care venise anume de la 
S.-Petru. D-l Ilie Savu a toastat pentru 
d-l Zaharie Bârsan, er d-l Aug. Paul pen
tru d-na Popescu și d-șorele Miți Mun
teanu și Lucia Bogdan.

Intre ospeți am văcjut și ped-Ilancu 
Bogdan, decanul facultății de litere și fi
losofic din Bucuresci aflător îu trecere la 
casa părintdscă. Două surori ale d-sale 
(d-na Popescu și d-șdra Bogdan) erau între 
diletanți.

Atât la representație, cât și la întru
nirea de la vila Kertsch, măestrul George 
Dicu cu taraful său de lăutari, a delectat 
publioul cu alese cântece naționale.

Rep.

„Ddr ore cine pote să fie?" întrebă 
o a treia voce.

„Mai scii? In tot cașul ne cunoscea 
secretul și acum îșî plătesce cunoscința 
cu vieța".

„Un simplu turist nici-odată n’ar fi 
îndrăsnit să pătrundă în colibă", se audi 
erăși glasul cel dintâiu. „Eu pun rămășag" 
că ăsta-i spion polițienesc. Nu ați văijut, 
că era înarmat cu revolver și cuțit?"

„L’ara vădut odată în Cauterets". 
adaogă o altă voce mai puțin aspră. Mou
lin de jos trăsărî. Cunoscea vocea. Era 
a gravorului Chateraut. Va să <jică tot se 
adeveresce bănuiala! Ce bine că Chate
raut nu-l cunoscea personal! Moulin îl cu
noscea, der gravorul nu-l cunoscea pe 
Moulin. Avea ordin când fu însărcinat cu 
supraveghiarea, ca el să scie t<5te despre 
Chateraut, pe când acesta să nu scie ni
mic despre detectiv. Spre acest scop Moulin 
a observat falsificatorul înainte de libe- 

i rare mai multe țlile de-arândul printr’o 
gaură din ușa celulei. Vocea lui subțire 
rămase în amintirea detectivului.

(Va urma.)

Bibliografie.
Geografie. Tomul I. Regatul Unga

riei. După D. Laky. De D. Făgărășianu 
și S. Moldovanu. Brașov, Editura Zeidner. 
Tipografia A. Mureșianu. Ediția II. ilu
strată. Cartea acesta este destinată pentru 
școlele secundare și este lucrată pe basa 
planului ministerial mai nou. Prețul unui 
esemplar legat 2 cordne.

„Foia scolastică* din Blașiii, n-rul 
15 —16 are următorul sumar: l) In prejma 
anului școlastic, de A. Bran. 2) Ceva des
pre crescere, de Isaic loan. 3) O scrisore 
întârdiată, de I. F. Negruțiu. 4) Noul me
tod de propunere, de G. Târcjiu. 5) Cătră 
un prieten, de Delatotoiu. 6) Surmenarea, 
de Gracchus. 7) Convocări. 8) Românii 
din Basarabia, de V. Gr. Borgovanu. 9) 
Individualitatea în educațiune, de Octa
vian Prie. 10) Cărțile bune, de G. Târdiu- 
11) Alexandri și Bolintineanu. 11) Consem
narea membrilor. 12) Concurs. Diverse.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 10 Oct. In ședința 

de. astăzi a dietei Kossuth a cei ut 
esplicări de la ministrul-președinte 
Tisza asupra planului de revisusre 
a regulamentului camerei. In confe- 
rența ținută de partidul independist, 
Kossuth a declarat, că partidul va 
combate energic orl-ce încercare de 
a restrînge libertatea cuvântului.Diverse.

Se duc blondele! Acest dureros stri
găt — dureros pentru cei cari se înebu- 
nesc după ochii de azur și părul ca spi
cul de grâu, dâr îmbucurător pentru fru
mușele brune cu ochii plini de văpăi — 
strigătul acesta a fost scos de un American, 
și bine înțeles de un savant,er acela care 
în Europa a repercutat ecoul acestui stri
găt și l’a comentat, ește eruditul critic 
Emile Faguet.

Femeile blonde adecă, fiind de o 
constituție mai slabă, în virtutea legei se
lecției lui Darwin, trebuie să piară și sa
vantul american, cu ajutorul elasticei sta
tistice, caută să probeze, că tipul hlomt 
se răresce din ce în ce mai mult, pe când 
femeia brună își întinde tot mai mult 
domnia ei.

Lucrul acesta l’au susținut de ah fel 
înaintea prdspătului savant american alțl 
nu mai puțin savanți antropologi europeni. 
Der Americanul a esprimat acest ad»ver, 
căci după tdte probabilitățile sciinței este 
un adevăr — într’un mod mai tragic, ne-a 
mișcat mai mult pentru-că ne-a profeti- 
3at dispariția nu a omului blond, ci a 
bloudei.

Va dispare deci femeia blondă! Ge
nerațiile de după noi, nepoții, strănepoții 
seu răs-strănepoții, nu vor mai pute să se 
mai extasieze în fața părului blond cenu
șiu, care face mândria sentimentelor ba
vareze, nu vor mai vede buclele ca fu
iorul de cânepă, său galbenul ca mătasea, 
său ca spicul de grâu copt. Nici vor pute 
nenorocitele generații, să-și mai cufunde 
ardătdrele priviri pătimașe în liniștea ochi
lor mari albaștrii, senini și curați ca se
ninul cer al unei luminose dimineți de 
primăvară!...

W* Domnii abonați ai fdiei 
nostre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re 
înoi cât mai curând ca s6 nu li se în
trerupă regulata espedare a diu- 
rului.
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Haine bune durabile de școlă.
Eu sunt singur, care pot oferi cumperătorilor, pe lângă garanție, hame 

de șc 6lă din stofele renumite și moderne Z sol nai și Găcsi un asorti
ment bogat și modern cu

w Prețurile cele mai ieftine. **w
In prăvălia mea se află Pardiseuri pentru bărbați, juni și copii, 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de vâ
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

Cu totă stima

|Jn comis bine introdus pen- 
tru o prăvălie mixtă, află 

post momentan, offerte a-se 
adresa la subsemnatul

losif Petrovits,
comerciant în H. Dobra.

O Th] Oc^iw rară pahu

Ia
IIH ia. wjj u.u j.!AVizja, ,suo urma [H

® M. & L. LÂSZLO Succesorii $

-. W ^+nfo pentru rochii ele dame, indigene și ft din streinătate,

>C5
w
SC

c-

! Noroc deosebit la Torok!
ieîn^ecwt

I este norocul, care favorls6ză colectară ntfstrft principală. Am 
plătit Ou noștri client! în scurt timp câștiguri mas mu8t de

. O mdione corone

dintre care cele mai mari câștiguri.
Recomandăm a participa la loteria de clase, care are cele mai 

mari șanse de câștiguri din 
sorta erăși din

110.000
cu câștiguri, în

14 Whionen
!in ca. U Monaten verloost.
i Der grosste Gewinn befrâgt im glucklăchsten Failes 
A,000.000
Speciell 1 Prămie mit 0OO-OO®.1 Gewinn ă 4®®.®®®. 

ă ®®®.®®O, 2 â 1®®.®®®, 1 ă ®®.®®®, 2 ă 
8®.®®@. 1 ă 7®.®®®, 2 â ®®.®O®, 1 a 5®-®®®, 
1 â4®*O®®. 5 â 3®.®®®. 3 ă 35-®®®* 8 â 3®.®O®. 
8 a 15.®»®, 36 ă 1®.®®®. und noch viele andere; 
zusammen &£b.Q<M) Gewinne und Prămie im Betrage von 
Bl r o n e n 14,45®-®®®*

Prețul original al losurilor stabilit după plan, Clasa I. este:
ys los orig. fl. — .75, seu cor. 1 50,
V2 r r n 3* > » ” , /,
și se trimit cu rambursa seu pe lângă trimiterea sumei înainte. 
Liste oficiose se espeddză după tragere. — Planuri oficiose gratis. 

Ne rugăm ca comandele de losuri originale a se trimite direct 
la noi pănă în

WF 24 Octomvf*ie a. ©. “Wl

Mătăsării, Covdre, Perdele,
Paletots de Dame se vinde 

Prețuri forte scădute
cu

«I
g la MAGAZINUL ie M0DE„sub firma

!
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QD lume. In loteria de clasă a 17, se vor

ft Erașov.

hHJ Ocasiune rara pah® cumperâturî!

EiasoTr.■»

f8 
O

o I

Porții Xr. fi2.

cașuri de mbrte, așe4ământul 
ortat în cari tote obiectele, 
cele mai fine, se pot că-

Antreprise de pompe funebre 
ZEL T "a. t s e

ISrstsov, Strada
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la 

seu de înmormântare bogat as 
atât .aortele mai de rând, cât și 
păta cu prețuri ieftine.

■ Comisiune și depou de sicriilrî de metal ce se pot 
Închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicriurllor de lemil, de 
metal și imitaținnî de metal și de lemn de stejar».

Depou de cununi pentru monumente și plăntîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esccută prompt și ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de inorți in "străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
■n_* E. T u t se k. I

iK>

losuri 55.000
total cu suma enormă de

459.000 Kronen

]/4 los orig. fl. 1.50, seu cor 3.—, 
n ii n 6 , >’ n 12. ,

A-TOROK&Co
Cea mai mare întreprindere de loterie de el. în Ungaria.
Secțiile loteriei de clasă ale colecturei nostre principale sunt: 

Centrala: Tlieresienring* 46/a.
I. Filială: W-aitznei’rin$ 4/a

2 Filială: 'Rluzetiinring nr, lfl/a.
3. n £lSsabethrin^ Sfi/a.

Ncrisoiea de comandă de tăiat.

FT Z
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii, abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

espedarea ș6 li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 

murit și s6 arete și posta ultimă.
Admimstraț. „te. Trans/

re-

CU

lă-

Domnului A. T O R O K & O- Budapest.
Binevoiți a trimite .... „....... Losuri originale clasa I. a Loteriei de clasă r. ung.

împreuna cu planul oficial.
| a se lua cu râmburs, ur- 1 (Ce nu convine
| meză cu mandat postal. ) se ștergeți).Suma de fi,

5? „Gazeta Transilvaniei“ cu numârul ă 10 fii. se vinde 

la zaraful Dumitru Pop și la kremias fepoții. '"‘’Wi
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


