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„gazeta» iese iiiiiti u-die (|i. 
Abonamente neutru AnsiiG-Unsarli 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

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

Pentru România șl străinătate
Pe un an 40 franci, pe șăse 

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

Se prenumeră la tote ofî- 
aiele poștale din întru și din 
afaTă și la d-nii colectori.

Auonamentnl pentru Brasov
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Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
24 cot., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt. 
sunt a se plăti înainte.
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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, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEĂ.

„Salvarea" Secuilor.
.(a) Din timpuri imemoriale fe

tele tinere din comitatele locuite de 
Secui vin la Brașov cu miile și se 
tocmesc ca servitdre pe la stăpâni, 
Români și Sași, începând din etatea 
fragedă de câte 10—11 ani. încep a 
sluji cu o simbriuță de câte 11—12 
fiorini pe an și avanseză cu timpul 
pănă la 50—70 fiorini. In 5—6 ani, 
dâcă a fost harnică și cuminte și 
cruțătdre, fata se întorce acasă cu 
bani de zestrișoră și se mărită. La 
rândul ei, și ea îșl trimite apoi fii
cele la Brașov, și istoria se repetă din 
generațiune în generațiune. Vor fi 
printre ele și unele cu mintea ușu
rică, cari nu profită în bine de tim
pul petrecut ca servitdre la Brașov 
și cronica sinuciderilor aprope în fie
care an înregistreză, că cutare seu 
cutare secuiancă cu înclinări roman- 
siose și-a luat singură vieța din causă 
de amor nefericit. Procentul aces
tora este însă infim și Secuimea pănă 
acum n’a ajuns se fie lipsită de mame 
și neveste, din causă că li-s’ar fi pră
pădit fetele pe la Brașov.

Din timpuri imemoriale flăcăii 
și fetele din comitatele locuite de 
Săcui urcă Carpatil și se cobora 
pe panta cealaltă în Țâra românâscă 
unde se tocmesc ca și surorile lor 
din Brașov, ca servitori și servitore 
pe la boieri. Cine a avut ocasiune 
se cunoscă împrejurările din Țeră, a 
vătțut că mai ales prin orașele mai 
mari în fie-care casă este câte un 
rândaș ungur, servităre său bucătă- 
resă ungurăică, apoi laboranțl pe la 
farmacii, masseur! pe la băile de 
abur, birjar! etc. Cine-i harnic și cu
minte și cruțător, se întârce acasă 
cu parale, îșl cumpără casă și moșie 
și îșl cârpesce sărăcia cât de bine, 
căci simbriile prin Țeră sunt cel pu
țin de două ori așa de marl ca pe 
la noi. Fetele, cari sunt frumose a- 
desea îșl găsesc norocul în Țâră și 
se mărită, cele cari nu-șl găsesc băr
bat acolo, se întorc cu zestrișoră și 
se mărită acasă. Cele cari sunt fru
mose și fără minte — se pierd. Pro

centul acestora însă este de aseme
nea infim, așa că secuimea nici din 
causa fetelor măritate său pierdute 
prin Țeră nu a suferit pănă acuma 
vr’o pagubă mai însemnată.

Secuii sunt ca și locuitorii de 
pe litoraluri. Aceștia se fac pescari 
și marinari și îșl hrănesc familiile 
cu munca pe vapore și corăbii. Ma
rea cea bogată în pesci, a fost pen
tru Secui în tot-deuna România.

Cu bani aduși din România 
și-au salvat situația Ungurii din Se
cuime, căci pământul lor nu putea 
să i hrănâscă. Câștigul era mare și 
risicul puțin.

De când cu utopia expansiunei 
maghiare, domnii de la putere pe 
lângă maghiarisarea naționalităților, 
și-au adus aminte, că în granița Ar
dealului și a României număroșl 
congeneri de ai lor nu trăiesc toc
mai în belșug și fiind nevoițl a-se 
căpătui pe. unde pot, emigrâză în 
România unde sunt expuși „desna- 
ționa'li sării

Să salvăm pe Săcui! Se le în
dulcim sârtea, ca se se simtă bine 
acasă și să nu mai emigreze. Se le 
creățn isvore nouă de existență, să 
le facem drumuri de fer și câte și 
mai câte!

Așa s’a dat lozinca și s’au nu
mit comisari' speciali pentru salva
rea Secuilor.

Nu e vorba, că acei comisari 
n’au salvat nimica pănă acuma, de 
cât că s’au pus pe sine în evi
dență și au înaintat la posturi în- 
nalte ca bărbați „binemeritați pen
tru patrie și națiune".

Pilele acestea a eșit de sub 
tipar, raportul camerei de comerciu 
din T.-Mureșului numită „Camera 
secuescă44 pe anul 1903.

Raportul publică date și despre 
emigrarea Secuilor. Din cele patru 
comitate secuiesc! au emigrat în 
cursul anului 14.000 Secui. Emigră
rile în România, cu tătă acțiunea 
patriotică a comisarilor, n’au dat de 
loc îndărăt, er emigrările în Ame
rica, începute înainte cu trei ani 
s’au înzecit. Secuimea, spune ra
portul, nu exportâză decât lemne și 
borviz, âr cucuruz a importat in 
cursul anului din România în valore 
de 1.200.000 corone.

Mai sunt, nu e vorbă, și alte 
regiuni sărace în Ungaria și Tran
silvania, fără export și fără agricul
tură intensivă, fără industrie și fără 
isvore de câștig. Nici de una însă 
nu se face atâta cas, ca de Săcui.

Și felul cum s’au apucat cei 
de la putere să-i salveze pe aceștia, 
n’a fost de loc din cele mai bine 
alese.

Secuii, cât timp se sciau a vi
sați la puterile lor, îșl făceau ei 
rostul, cum se pricepeau mai bine, 
acuma însă de când cu acțiunea de 
salvare, o bună parte din ei s’au 
demoralisat și s’au făcut tânaale, 
pnnându-și încrederea în guvern, care 
nu-1 va lăsa să pieră de fonte, „căci 
dăr e Ciangău seu Secuiu44. Au 

ajuns pănă acolo, încât aștâptă de 
la guvern ajutor bănesc — un fel 
de ’lâfă pentru-că sunt Săcui —așa 
că inspectorul Balogh Vilmos s’a 
vecjut nevoit a declara în fie-care 
comună, că la așa un ajutor de 
geaba aspiră...

Noi am arătat de mult, cât e 
de primejdiosă politica „salvării41 
Secuilor său a Ciangăilor din partea 
guvernului pe considerațiuni de rassă 
și acum vedem dintr’un articol pu
blicat în ultimul număr al (Țarului 
„Br. H. “ că chiar și unii dintre con
ducătorii acestei mișcări au început 
se se convingă, câte de primejdiosă 
o acțiune de felul acesta inițiată din 
partea guvernului. Numitul articol 
este inspirat numai de târna demo- 
ralisării, care a început să prindă 
rădăcini printre Ciangăi, și culmi- 
neză ,în frasa, că „cel ce aștâptă 
ajutor, nicî-odată nu va sci umbla 
pe piciorele sale41. Dăcă e vorba se 
se facă ceva pentru Ciangăi se se 
facă pe cale socială și nu din ini
țiativa guvernului.

Același lucru îl susținem și noi, 
dăr firesce, din alte, și mai multe 
considerațiuni.

Brașov, 29 Septemvrie v.

Convenția comercială română- 
germană a fost erl definitiv încheiată. 
Ministrul român al afacerilor streine d-l 
I. 0. Brătianu și ministrul german la Bu- 
curesci d-l Kiderlen Wăchter au semnat 
convențiunea, care a fost trimisă deja la 
imprimat. Primul delegat al guvernului 
german D. Stemrich a plecat deja în Ger
mania, er ceilalți doi delegați germani, 
d-nii Wolfram și Blau, vor petrece încă 
câteva dile în România, spre a visita mai 
multe fabrici.

Congres european în cestiunea 
balcanică. Din Roma se anunță, că în 
cercurile diplomatice de acolo se menține 
svonul privitor la convocarea unui congres 
european [pentru o aranjare definitivă a 
cestiunei balcanice. Ideia acestui congres 
ar fi dat’o Italia și ar fi îmbrățișat’o An
glia, Germania și Rusia, Turcia nu s’ar 
contraria, de ore-ce tocmai în tjilele din 
urmă s’a pecetluit amiciția între Sultan 
și regele Italiei. Congresul nu se va ocu
pa cu cestiunile din Estremul Orient, der 
va discuta afacerea din Africa-de-nord.

înțelegerea serbo-bulgarăin ces
tiunea Macedoniei. Nu de mult înre
gistrasem și noi scirea despre apariția u- 
nui comunicat din partea guvernului sâr
besc, care în numele său și al guvernului 
bulgar condamnă forte aspru activitatea 
recentă a bandelor bulgare și serbe din 
Macedonia. Acum sosesce din Sofia sci
rea, că numitul comunicat a oausat mare 
nemulțămire in cercurile macedonene, cari 
în public acusă guvernul bulgar de tră
dare în cestiunea macedonenă.

Dieta ungară.
După vacanța de vară, prima ședință 

a dietei s’a ținut Luni în 10 Octomvrie.
După deschiderea ședinței presidiate 

de D. Perczel, ministrul de comerciu Hie- 
ronymi a presentat proiectul referitor la 
provisoriul comercial cu Italia, ăr minis
trul de agricultură Tallian un proiect des
pre regularea rîului Raba.

A luat apoi cuvântul Francisc Kos
suth. El ceru lămuriri asupra scrisdrei con
telui Tisza adresată alegătorilor săi din 
Ugra, dedre-ce planurile lui Tisza sunt 
direct îndreptate în contra resistenței opo- 
sițiunei în cameră. O astfel de măsură uu 
pdte fi motivată în momentele de față, er 
oposiția nu va da din mână arma resis
tenței. Decă în raporturile politice actuale 
se va face imposibilă resistența oposiției,, 
urmarea ar fi seu stîlcirea „națiunei14, său 
revoluțiunea (!)

Kossuth protesteză apoi în oontra 
afirmării din scrisorea lui Tisza, că la 1867 
s’a pus în raânile domnitorului dreptul de 
stabilire a limbei în armată.

Ministrul-președinte Tisza răspunde 
lui Kossuth. Declară, că este un interes 
național capital garantarea demnității dis- 
cusiunilor în cameră. Punctul său de ve
dere privitor la revisuirea regulamentului 
camerei este cel vechiu. Decă va fi nece
sar, va aplica în viitor măsurile, ce le-a 
vizat în proiectul seu din primăvară, cari 
însă vor ave numai un caracter provisor.

In ce privesce revisuirea definitivă a 
regulamentelor camerei, Tisza scdte în re
lief patru puncte principale. După părerea 
lui la desbaterea proiectelor de lege nu se 
pote aplica clotura (botnița — Culeg.) Al 
doilea: abstracțiunea technică trebue se se 
facă imposibilă. Al treilea: trebue se se 
creeze mijloce pentru scutirea vadei și 
demnității camerei. Al patrulea: budgetul 
anual și contingentul de recruți trebue se 
fie desbătute și primite în termin fix.

Spune apoi, că pentru revisuirea re
gulamentului camerei va propune esmi- 
terea unei comisiuni care, după-ce va des- 
bate cestiunea, va face proposițiunî dietei.

Deore-ce Kossuth a pus în discu- 
siune și reforma legei electorale, Tisza 
declară, că ține la vechia-i promisiune: 
va face tot posibilul, că alegerile generale 
dietale din 1906 să se facă pe basa 
nouei legi.

— O să fie și pănă atunci alegeri 
nouă, observă Oiay.

— Asta nu atîrnă, decât de la d-v., 
răspunde Tisza.

— De ce ameninți? Noi ne purtăm 
destul de bineîdiseră câțl-va din stânga.

— E interesant, replică ironic Tiszar 
că tocmai aceia se tem de alegeri nouă, 
cari mereu strigă, că „națiunea44 întregă 
le stă la spate.

— Nu ne temem, dice Ugron, der 
n’ai să ameninți.

— Nouă nu ne stau la spate baro
nii, observă Rakosi Victor. (Banffy, care 
sta la spatele lui Răkosi, zimbind îi șop- 
tesce acestuia, că și el e baron).

lisza declară de alt-fel, că nu vre 
nici el alegeri nouă. Comunică apoi camerei 
programul de lucrare al guvernului: Mi
nistrul de finanțe va presenta cât mai 
curând proiectul de budget. Pănă când 
comisiunea financiară va desbate . proiec
tul de budget, camera să se ocupe de 
provisoriul comercial cu Italia. Va urma 
apoi procedura penală civilă și proiectul 
despre reforma instrucțiunei poporale. 
Declarația acăsta a fost primită cu âplause 
generale.

A mai vorbit și Polonyi tot în ces
tiunea scrisorii lui Tisza, luându-1 pe 
acesta la refec.

$
In ședința de eri, Marți, s’au resol- 

vit mai multe petițiuni intrate la birou în 
decursul vacanței.
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Pentru ședința de adl, Miercuri, s’a 
pus la ordinea dilei desbaterea proiecte
lor mai neînsemnate.

Resboiul rnso-japoaes.
întorsătura, ce vre s’o dea Kuro

patkin operațiunilor de răsboiu în Man
ciuria, a produs pretutindeni mare sen- 
sațiie,, mai, ales că nu se scie, cum și în ce 
chip și-a adunat el în timp relativ scurt, 
după luptele de la Liaoyang, forțe mili
tare atât de mari, încât se se decidă de-o- 
dată a trece de; la defensivă la ofensivă.

Ultimele scirî de pe câmpul de răs
boiu confirmă, că Kuropatkin de fapt a 
început ofensiva. încă săptămâna trecută 
el și-a împins trupele spre sud pănă la 
fluviul Hunho, er avaogardele rusesc! au 
ocupat din nou Ponyuku situat la 20 chilom. 
spre nord de Ponsiku. Ba decă e să dăm 
crecjăment telegramei din Charbin a dia- 
rului „Central News“, trupele rusesc! ar fi 
ocupat stațiunea căii ferate de la Taho și 
minele Yantai. Din Petersburg nu se con
firmă soirea acesta, er în Tokio se păs- 
treză o adâncă tăcere asupra evenimen
telor mai nouă.

Diarul rusesc „Brsevija VjedomostP 
anunță din Mukden, că armata principală 
japones'j. se retrage spre sud și Japonesii 
părăsesc nu numai posițiunile, ce le ocu
paseră după lupta de la Liaoyang, ci și 
posițiunile ocupate de ei mai înainte. 
Flancul lor de la sud s’a retras în ulti
mele dile cam vr’o 50 chilom. spre sud și 
între altele au părăsit posițiunile Cianhan- 
Ginanghai-Saimadzi-Penhuiliu din regiunea 
Kuautiansianului.

„Koln. Zlg* publioă următorea tele
gramă sosită la Petersburg din Mukden : 
Armata manciuriana a început la 5 Oc- 
tomvrie ofensiva. Ihceperei ofensivei i-a 
precedat un serviciu divin, cu care oca- 
siune archiereul militar ș’a încheiat vor
birea adresată lui Kuropatkin cu cuvintele :

— Cei din vechime (jiceau: pe sout 
seu cu scutul; eu însă cjic: cu religiunea 
și în numele lui Christos!

Tuturor trupelor li-s’a citit ordinul 
<je di al lui Kuropatkin. La 6 Octomvrie 
amiralul Alex’erv a sosit la Mukden și a 
însoțit pe Kuropatkin la trupe.

După depeșî din Mukden, Kuropatkin 
a condus însuși operațiunile de reocupare 
a posițiunilor din jur de Banyaputz®. Ja
ponesii erau conduși de Kuroki însuși. 
Atacul a fost introdus prin ocuparea sin
gurei posițiunl, ce nu era stăpânită de 
Japonesi. Kuropatkin a încercat tot-odată 
o manevră de împresurare, Japonesii însă 
vădând’primejdia au evecuat imediat posi- 
țiunea lor. Kuropatkin a dat ordin de 
înaintare pe trită linia, însă trupele lui au 

aflat evacuate posițiunile ce voiau să le 
cucerăscă prin asalt. Ariergarda japonesă 
a acoperit prin focuri de pușcă retragerea 
trupei principale.

„Koln Ztg.u maiprimesce din Peters
burg scirea, că trupele rusesci înainteză spre 
sud de stațiunea căii ferate de la Șahe. 
Ciocnirile între avantposturi sunt neîn
trerupte. Armata generalului Mișcenko a 
înaintat aprdpe .pănă la minele de la Yan
tai, causând ore-cari pierderi Japonesilor, 
cari au fost siliți să părăsescă mai multe 
posițiuni principale.

Despre evenimentele de la Port- 
Arthur n’a sosit nimic nou. Luarea ofen
sivei din partea lui Kuropatkin și plecarea 
flotei din Baltica vor sili pe Japonesi se 
grabescă cu asediarea cetății. Se dice, că 
Stossel ar fi telegrafiat Țarului, că decă 
pănă la finele lunei Noemvrie nu va pri
mi ajutore, vaînchina inimicului cetatea. (?)

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

(S) (Urmare.)

Din cele expuse pănă acuma re- 
sultă pentru profilaxia și combate
rea malariei unnătorele principii fun
damentale :

1) Boia se inoculeză omului de 
icătră o specie de țînțari, cari s’au 
infectat mai nainte la'om îmbolnă
vit de malaria.

2) Este o erore a crede că boia 
se produce prin evaporările pămân
tului, cu deosebire în regiunile băl- 
tose.

3) Cine se păzesce de țînțari, 
este asigurat contra acestei boli.

4) Pericolul de a fi înțepat de 
acești țînțari, este mai mare în tim
pul de la apusul pănă la răsăritul 
sorelui, de ore-ce țînțari! se mișcă 
în roiuri mai ales sera, în cursul 
nopții și în primele1 ore ale dimine- 
ței, și-l amenință pe om atât în li
ber cât și în locuri închise.

5) In cursul orelor de peste cji 
țînțarii malariei, stau liniștiți pe 
pomi și în tufișuri, în erbă și în alte 
locuri ascunse, cu deosebire înse în 
număr mare, în apropierea de ape 
stătătbre, bălți — fie acestea cât 
de mici, — pe a căror supi-afață își 
depun ouele. Ei stau ascunși Țiua în 
case și în dependențele lor,' și-și caută 
locuri întunecate, spre a fi cât se 
pbte de neobservați și necontrolați.

6) In locuință se aperă omul de 
împunsăturile țînțariior mai cu suc
ces prin aceea, ca li-se opresce in
trarea în casă cu ajutorul unor îm
pletituri de sîrmă, sită de sîrmă.

, Unde nu se pot face astfel de site 
pentru scutire, sau din ori-ce causă 
totuși pătrund singuratici țînțari, 
acolo trebue omul se-i urmărâșcă în 
cursul după posibilitate și se-i
omor® afară de acesta trebue, îna
inte de apusul sorelui, omul se-i 
alunge din locuință, seu se-i ame- 
țâscă, pentru-ca în decursul nopții 
se aibă liniște de ei.

7) Țînțarii se depărteză printr’un 
■ curent puternic, înse mai sigur în
modul, că locuința se afumă, fiind 
ferestrile pe jumătate deschise, cu 
praf dalmatin de insecte, toți țîn
țarii supuși acestui fum sbbră atunci 
spre ferestri, pentru a scăpa și pot 
acolo ușor se fie prinși și omorîțl.

Sitele aplicate la ferestri nu e 
permis a-le mișca seu a-le depărta 
nici odată, nici chiar cu ocasiunea 
afumării, fiind-că fumul trece destul 
de ușor prin sita de sîrmă și țînțarii 
ce fug din odaie se pot vede și ni
mici .ușor pe suprafața sîrmii.

8) Țînțarii se amețesc pentru 
mai multe bre. dâcă afumăm în mod 
destul de abundant locuințele cu 
praf de insecte dalmatin, făeendu- 
se acesta cu ferestrile și ușile în
chise.

9) Decă voesee omul se p.etrecă 
în liber pe timpul, când țînțarii sbbră 
între apusul și răsăritul sorelui, atunci 
se pbte scuti de țînțari. în locurile 
malarice și prin urmare și de boia 
prin niște măsea sigure, cu care își 
scutesce capul, și prin nisce mănuși 
prin cari împiedecă țînțarii de a-se 
așeȚa pe părțile libere ale trupului.

10) In regiuni malarice trebue 
omul se se ferescă a-se odihni <Țua 
și noptea în, liber sub pomi și tufi
șuri, în erbă și cu deosebire în apro
pierea bălților, seu chiar a dormi în 
astfel de locuri, fiind-că se espune a 
fi de acești țînțari, setoși de sânge, 
ușor aflat și înțepat.

11) Omul sănătos se pbte scuti 
destul de bine contra îmbolnăvirii 
prin chinină, pe care o întrebuin- 
țeză după sfatul medical.

(Va urma.)

Uncțiunea regelui Serbiei.
La mănăstirea Zică a avut loc Du

minecă uncțiunea regelui Petru. La orele 
9 dimineța, regele acoperit cu mantia re
gală și- cu tote însemnele regalităței, s’a 
dus cu un cortegiu solemn și în sunetul 
clopotelor la mănăstire, la a cărei in
trare a fost întîmpinat de raetropolitul 
Inocențiu încunjurat de cei 4 episcop! 
eparchioți. Mitropolitul i-a presentat crucea 

pe care regele a sărutat’o. Precedat: .de 
cler, regele a întrat în biserică și s’a așe- 
dat pe tron, după care a început serviciul 
liturghiei. Regele predete sceptrul și glo
bul regal personelor desemnate mai dina
inte, er în timpul cetirei evangheliei și-a 
scos corona de pe cap.

După sfîrșitul cetirei, un diacon pre
sent ă regelui Evanghelia pe care suve
ranul o sărută. Corul a intonat oâte-va 
cântări rituale, după care metropolitul re
cita o rugăciune, implorând binecuvântarea 
dumnedeiescă asupra regelui creștin. După 
ce clerul se împărtăși în altar, 2 episcop! 
învitară pe Rege, ca să se supună la ce
remonia ungerei, cu aceste cuvinte:

„Rege înțelept și stăpânitor! A sosit 
momentul de a sacra pe Majestatea Vdstră 
și de a.i presenta sfânta cuminecătură. De 
aceea să binevoiâscă Majestatea Vostră 
se se apropie de porțile împărătesc! ale 
sfintei biserici".

Regele remise atunci sabia primului 
adjutant, și se îndreptă spre intrarea cen
trală a iconostasului, unde stete în picipre 
pe un covor brodat cu-aur și acoperit cu 
mantia Fegală. Imediat după aceea începu, 
ceremonia proprju Jisă a ■ ungerei. Mitro
politul luâ vasul prețios cu sfântul mir și 
procedă1, la sacrare, ungând pe rege pe 
frunte, pe nas, pe buze, pe urechi, pe 
piept și pe podul mânilor, făcând la fie
care ungere semnul crucei și recitând ru
găciunea „Pecetea darului duhul sfânt“.. 
In același timp 2 episcop! uscau părțile 
unse cu sfântul mir.

După ceremonia ungerei, mitropolitul 
conduse pe rege prin porțile împărătesei 
pănă la altar. Pe- când regele, se ținea 
înclinat, un epispop ceti rugăciunea dina
intea comunicăturei, pe care regele o re
petă încet. Mitropolitul preșentă apoi re
gelui sfânta cuminecătură sub cele două 
forme ale tainei, urmând ritul regal. După 
ce regele își spălă mânile și după reci
tarea rugăciunei, care urmeză după taina 
comunicăturei, se îndrepta spre tron pe 
care se așbdă din nou/ punându-și corona 
pe cap Și luând în mâni sceptrul și globul. 
Regele a ascultat apoi în piciore urmă- 
tdrea rugăciune recitată de uri diacon:

„Stăpânitor și Rege Petre, venera
bilul, piosul și drept credinciosul nostru 
„stăpânitor uns cu sfântul mir, Dumnezeu 
„cel Atotputernic să te binecuyinte §i 
„să-ți dea vieță tihnită, sănătate, mân
tuirea sufletului și isbîndă asupra tenta- 
„țiunilor duhului necurat și se te păstreze 
„nenumeraț! ani“.

Atunci corul întonă imnul „Mnohaja 
Leta“, âr Mitropolitul îi presents crucea 
pe care regele o sărută. In aceeași ordine 
ca și la sosire, regele părăsi apoi biserica.,

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

— Urmare. —

Jean Moulin era un caracter resolut, 
care nici când nu se lăsa dat pradă des- 
nădejdii. înainte de tote îi trebuia acum 
un adăpost, fie cât de primitiv. își roti 
din nou privirile jur împrejur. Văgăuna 
avea un diametru de vr’o trei-dec! de 
pași lungime, er lărgimea varia de la 
câțl-va pași pănă la vr’o sută de urme. 
Spațiul nu era lipsit nici de vegetațiune. 
Pe lângă marginile păreților de stânci se 
iviau ici colo tufișuri. După căutare înde
lungată descoperi o proeminență de steiri, 
sub care putea se găsescă un asii. Aici se 
ghemui pănă-ce înbetă ploia, bătendu-și 
capul mereu, ce și cum ar trebui să facă, 
ca să scape din situația-i teribilă. ,

■ Indată-ce mai conteni ploia, el începu 
din nou o visitare amănunțită a temniței 
sale. Un vultur îi plutea în aer d’asupra 
capului. Ah, că nu avea și el aripi, ca 
vulturul 1

Se însera. A doua ndpte a captivi
tății sale. A petrecut-o stîrcit sub proe

minența de stan, sgriburind de frig și în- 
tr’o mâhnire nespusă. F6mea și frigul îi 
goniră somnul și numai Deul visurilor îi 
făcea din când în când visite scurte și 
chinuitore, în momentele când istovirea 
îi închidea pledpele obosite.

Dinaintea fomei s’au dat îndărăt tdte 
cele-lalte grozăvenii ale situației sale. 
Corpul avea nevoie de hrană, der de unde 
s’o ia? Nimic comestibil nu se găsea în 
acestă temniță, orl-cât s’a trudit să des
copere. Cu o energie estra-ordinară a 
voinței își mai reprimă fdmea torturătdre 
și se învioră cu apa de plăie ce se adu
nase într’un basin natural. Atâta sciea el, 
că dăcă astădi nu isbutesce să scape, i-s’au 
sfîrșit forțele.

Inc’odată porni în inspecție cerce
tând acum fie-care tufiș și fie-care cră
pătură. Desfăcend cu mânile mărăcinile 
dese, ce se aflau la capătul mai ângust 
al văgăunei, zări între ele jos pe pământ 
o sdrență de stofă colorată. Vrînd s’o ri
dice, băgă de semă, că stofa par-că e 
țintuită în pământ.

Detectivul trase cu putere, dâr stofa 
nu îngăduia. Se ținea de-o bucată mai 
mare de stofă, care se afla îngropată în 
pământ.

„Curios“, mornăi Moulin, deșteptân- 

du-se într’însul polițistul. „Asta pare a fi 
o bucată dintr’o uniformă militară"..

In acest moment îi veni un gând 
fioros. Luă o piatră ascuțită și începîi să 
scurme. Stofa eșia din ce în ce mai mult 
la ivelă. Nu mai încăpea îndoielă: Era 
partea anteridră de la o tunică militară, 
er în tunică 'se afla corpul nenorocitului, 
care a purtat-o.

„Locotenentul Gerard, ofițerul dispăi- 
rut", șopti Moulin alb ca păretele și bu
zele îi svîcniau. El se dădu puțin îndărăt 
îngrețoșat.

Descoperirea îngrozitdre îl faci? pen
tru moment să-ș! uite propria situație. 
Simțul de datorie însă a fost mai pu
ternic, decât greța, ce-1 cuprinse. Se 
puse din nou pe scurmat, pănă-ce a scos 
la lumină corpul neînsuflețit.

Scopul pentru care fusese trimis la 
Oauterets era așa-der ajuns: A deslușit 
sdrtea ofițerului dispărut! Locotenentul 
Gerard era mort, ucis. De ciue ? Mai pute 
fi îndoielă? Enigma era deslegată pănă 
la punctul pănă unde pute se. fie desle
gată: Ferestra sclipitore l’a momit și pe 
Gerard, să cerceteze după causă, credend 
și el de sigur, că stă în vr’o legătură ou 
contrabandiștii. El a ajuns de asemenea 

pănă la bojdeucă, er falsificatorii l’au sur
prins, l’au împușcat și l’au îngropat aici.

Gunoscea acum locul unde era în
gropat cadavrul și sciea cine l’au ucis. 
Der la ce îi folosiau. aoeste cunoștințe? 
Osemintele lui vor putredi curând alătu- 

’rea de ale, primei victime, pote fără să-l 
descopere cine-va.vr’odată.

Timp îndelungat stătu tînărul băr
bat adânc emoționat lângă cadavru. Nu
mai cu încetul putu ,să-ș! regăseșcă ros
tul în firul cugetării. Un vîjăit îndepăr
tat străbătu la urechile lui. Gât timp fu
sese adâncit în gândire, i-șe părea, că 
aude acel vîjăit ca în vis, I-se părea, că 
îi vîjăe în creep. Abia acum observă, că 
este în adeyăr un murmur. Ascultă și se 
.convinse, că acel vîjăit eșia dintr’o ore- 
pătură, ce se deschidea, nu departe de ca
davru în dosul, unor molidvi. .

„Asta-i apă curgătdre! O mică ca
taractă!" mormăi detectivul. Iș! puse ure
chea la pământ — nu mai încape nio! o 
îndoielă, în apropierea1 lui o cataractă își 
rostogolia valurile în adâncime. Pe unde 
pote însă se străbată apa, ore n’ar pute 
să străbată și un om? Acesta-i fii pri
mul gând.

(Va urma.)
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Regele Carol la exposiția agrară. 
Duminecă după amiadi regele Carol a 
visitat Esposiția agrară.

■ Regele s’a dus la Bucurescî direct 
de lă Sinaia, cti un tren special și a des
cins în gara Mogoșoia la 6rele 12145. Pe 
peronul gării, Suveranul a fost întâmpi
nat de d-1 Diraitrie Sturdza, președintele 
consiliului, de d-nii miniștrii 0,1. Stoicescu 
și Vaâile Lascar,' de d-1 Paul Stătescu, 
prefectul județului Ilfov.

Regele și principale Carol, urmați de 
d-nii miniștrii si de suită, s’au dus apoi 
în trăsură,, la Eșposițib, unde au ajuns la 
ora 1. Aci a descins la marele palat al 
agriculturei,..._und.e. a fost întâmpinat' de 
cătră principele Ferdinand și principele 
Wilhelm de Hohenzollern, de d-nii miniș
trii Em: M. Porumbarii și AI. Gianni, de 
d-1 Greceanu președintele Soc. agrare, de 
membrii comitetului .esposiției, de d-1 I. 
Cesărescu, prim..ajutor al primarului ca
pitalei, de. d-1 procuror .general Șțfefănesou 
și de diferițil șefi de servicii, cari figureză 
pa esposanțî. D-1 Greceanu a salutat pe 
Suveran printr'un discurs, relevând progre
sele pe cari le-a făout țera sub domnia 
Maiestății Sale. Regele a respuns d-lui 
Greceanu aducând elogii inițiatorilor a- 
cestei frumose. espositiuni. D-1 Sâva Șo- 
mănescu președintele comitetului esposi- 
țiunei, mulțumesce Suveranului de onorea 
făcută esposiției prin visita sa, care este 
o supremă încuragiare pentru inițiatori și 
eșposanți. In urmă Suveranul a visitat cu 
de-amenuntul întreg palatul agriculturei 
precum și tote celelalte pavilione ale es
posiției, interesându-se forte de aprope 
de mersul progresiv al industriei și co- 
merciului român.

In nr. de Duminecă vom publica un 
ra.port mai lung.

Episcopul Dr. Vasile Hossu a 
plecat, precum cetim în „Drapelul", la 
Roma, spre a-și face reverința la Papa 
Pius X. La reîntdrcere P. S. Sa va cer
ceta pe episcopul Nagel din Triest.

Cablul Constanța—Constantinopol. 
Din Constantinopol se telegrafeză, că eri 
a fost semnată de cătră represe'ntanții 
Porții și a societății germane convenția 
definitivă în privința concesiunei cablului 
Constantinopol,— Constanța, precum și con
venția relativă la aședarea unui nou fir 
terestru Constantinopol—El-Arich (Egipet)

Contra pelagrei. Guvernul bucovi
nean a adresat un deis tuturor prefectu
rilor din țeră în care le provocă de-a su- 
praveghia cu tdtă rigurositatea ca porumb 
stricat cum și alimente stricate și strică- 
cidse sănătății 'se fie oprite de â fi puse 
în vîndare. Ori-ce cas de contravențiune 
este a-se aduce imediat la cunoscința ju
decătoriei competente, pentru-ca acesta 
să pedepsescă pe contraveniențî.

Necrolog. In Blașiil a răposat în 9 
Octomvrie studentul de clasa Vll-a gim- 
nasială Emil lozon în al 20-lea an al etă
ții. înmormântarea i-s’a făcut eri, Marți 
în cimiterul gr. cat. din Blașifl. Pe răpo
satul îl jelesc frații Valeriu și Alexandru, 
unchii și mătușile Maria Pop măr. G. Gro- 
zea, Dr. Alexandru Pop și soția Camila 
Pop n. Nistor.

Non advocat român. D-1 Dr. C. Ve- 
lican a făcut cu succes t^ilele'trecute cen- 
sura de advocat la tabla reg. din Tergu- 
Mureșului.

— D-1 Ioan A. Caba a fost promovat 
doctor în sciințele juridice la universita
tea din Budapesta.

Exliumată de trei ori. Doctorul 
Jacobsohu din Ploiești a fost acusat, că 
a aplicat un tratament cu mercur soției 
sale, în urma căruia acșsta a fost otrăvită 
și a murit. Nenorocita femeie a fost ex- 
humată de două ori deja, și s’au găsit în 
intestine inercuriul, doctorii însă n’au fost 
de acord, decă. cantitatea ce s’a găsit era 
■suficientă pentru a provoca mdrtea. La 
procesul, ce s’a judecat filele acestea s’a 
■ordonat o a treia exhumare, pentru a se 
constata, decă otrava a pătruns și la ose. 
Alaltăerî s’a făcut acestă exhumare, lu- 
Andu-se câteva chilograme de ose, cari 
vor fi anâlisate de profesorul Dr. Islrati. 
La exhumare erau de față profesorul Dr. 
V. Babeș, procurorul, judecătorul de ins
trucție și chemicul Poltzer:

Șcii’i meruntș din România. Picto
rul Nicolae Bran măestru de desemn la 
liceul Mațeiiî Basarab din Bucuresci, a 
fost permutat în aceeași calitate la liceul 
„Lazar'f.

— Duminecă s’au început în Bucu
resci alergările de cai. Resultatul a fost 
încurajator pentru caii produși în țeră. 
Spuma, o frumosă roibă născută în Buzău 
a bătut două iepe câștigătdre în Anglia.

Doi artiști celebri. „Cronica Isra- 
lita“ scrie, că la teatrul național din Bu
curesci se fac pregătiri pentru represen
tative lui de Max și a d-șdrei Maridra 
Ventura, cari se așteptă să vină din Paris. 
Amândoi — dice numitul diar — sunt de 
origine Evrei- din România. D-1 Max este 
fiul unui medic din Iași și mai târcliu Bu
curesci, er mama d-șorei Ventura, fosta 
sopietară a teatrului național din Bucu- 

• reset, a fost de asemenea evreică.

Cel mai lung cablu din lume s’a 
terminat dilele trecute și se află intre 
San- Francisco și Manila pe insulele fili- 

: pine. Lungimea acestui cablu este de 
14.140 chilometri și e aședat la nisce a- 
dencimi mari între 4000 și 9633 metri, 
astfel în cât atinge aprope cele mâi a- 
dânci locuri din ocean, cari pănă acuma 
au fost măsurate, in timp ce mai nainte 
o depeșă, care se espedia din Washington 
lă Manila, trebuia să facă drumul peste 
oceafiul atlantic, marea mediterană, India 
și Honcong prin cabluri străine și prin 15 
stațiuni, ea astăfli trece direct de.la un ca
păt al cablului, fără nici o stațiune inter
mediară, pănă în celălalt capăt.

Serată umoristică. In sera de 13 
Octomvrie, Joi, se va da o serată umo
ristică de cătră d-ș<5ra F. Kutzera, cântă- 
rdță și virtuosă pe țiteră (cântă și româ- 
nescej și d-1 L. Rockl, umorist instrumen
tal la „Gewerbeverein" începutul la orele 
6 seia. Intrarea liberă.

In afacerea adunărilor învetă- 
toresci din. Bănat, unde inspectorii șco
lari au fost salutați în limba maghiară, 
„Drapelul" ce ne-a sosit astăfli publică o 
rectificare, seu cum dice o lămurire. Nu 
P. 0. Sa archimandritul Harasea a fost 
președintele adunării învățătoresci și nu 
d-sa a salutat pe inspectorul școlar (cum 
s’a, dis din greșală), ci 'presidentul adunării 
d-1 Dr. TA. Putici a fost, care a ținut mai 
întâiu un discurs’ de deschidere în limba 
română, apoi a salutat românesce pe os- 
pețl, între cari pe archimandritul Hamsea 
ca representant al episcopului din Arad 
și, în fine, a salutat tot în jimba română 
pe inspectorul școlar reg. intercalând în 
discursul său câteva cuvinte de salutare, 
rostite în limba maghiară.

Aceeași fdie publică o corespondență 
din Timișora, în care se vorbesce despre 
statutele reuniunei învățătoresci din T'i- 
mișora, care s’a întrunit'în Lipova, precum 
și de cealaltă reuniune, întrunită la Bise- 
rica-Albă. In corespondență se relevă, 
că statutele reuniunii din Timișora impun 
presidiului, respective comitetului socie
tății, ca să învite necondiționat pe inspec
torul reg. Ia adunări și că și protocolele 
adunării generale să se trimită inspecto
rului reg. în copie autentică. Limba în 
care să fie concipiate aceste copii — 
ce-i drept — nu e indicată în statute și 
acesta depinde de la bunul plac al ins
pectorului. Ba ce e mai mult, consistoriul 
din Arad, șeful și forul suprem al învă- 
țătorimei, n’are nici o influință ca atare 
asupra cestei reuniuni, deorece, conform 
statutelor, și consistoriul e considerat ca 
un simplu ospe ca și inspectorul școlar. 
Răul dateză de acum 3—4 ani, când s’a 
fondat reuniunea și responsabili sunt în 
prima linie aceia, cari au conlucrat la 
fondarea reuniunii.

Congresul scientific din Constanța.
„Asociațiunea pentru înaintarea și 

răspândirea seanțelor", care la 1902 șî-a 
ținut primul său congres la Iași, al doilea 
la 1903 în Bucuresci, s’a întrunit Dumi
necă în al IlI-lea congres la Constanța 
sub președința d-lui Elie Radu, inginer 
inspector general.

Primarul I. Benderli a salutat con
gresul în numele cetățenilor din Constanța, 
urându-i succes și spor Ia muncă.

Dr. I. Eelix, președintele de o.ndre, a 
pronunțat un patriotic discurs, făcând apo
logia sciinței române.

Președintele Elie Radu în discursul 
său de deschidere face elogii inițiatorilor 

acestei AsociațiunI, cu deosebire d nului 
Dr. Istrati, care și-a câștigat multe me
rite, mai ales, în jurul exposiției ce s’a 
aranjat anul trecut la Bucuresci cu oca- 
siunea congresului. In Constanța nu s’a 
putut aranja estimp o esposiție regio
nală din causa secetei, membrii cogresului 
însă vor avă ocasiune a admira lucrările 
technice din portul Constanța. D-1 Radu 
a vorbit mai departe despre muncă și a 
relevat necesitatea luării de măsuri con
tra secetei, care în termin mediu tot la 5 
ani bântue țâra.

Profesorul Mrazec dă cetire conturi
lor bănesc! pe exercițiul 1903/4, care se 
saldeză cu un excedent de 10.137 Lei.

In comitet s’a ales I. Kalinderu, preș, 
de onore, St. Hepites, preș, activ, Mrazec, 
v.-preș-, Dr. Murgoci și inginer Iliescu, se
cretari, și Mihăescu cassier.

A doua di, Luni, s’au format două 
secțiuni,- una medicală (preș. Dr. Petrini- 
Galați) și una sciențifică pură (preș. He
pites).

In secțiunea din urmă Dr. Hepites a 
cetit date statistice asupra secetei.

Dr. Riegler a făcut un comunicat ori
ginal despre principiul conservării energiei.

Dr. Hurmuzescu, prof, la Iași a vor
bit despre „Teoria electronilor și conden
sarea vaporilor de apă în atmosferă".

Dr. Severin, prof, de chimie la Iași, 
a comunicat resultatul observărilor sale 
asupra acidilor nalici bromați.

Ing. Poiîrcă a vorbit despre găsirea 
unei surse, de apă artesiană.

Dr. I. Mitidescu a făcut o expunere 
sistematică despre „influența agenților fi- 
sici asupra nutriției celulare".

Dr. .Brăescu-Iași despre tratarea alie- 
naților.

Dr. A. Sarcany arată cât de văt-ă- 
mătore sunt omului muscele de casă.

Dr. Miron a vorbit despre sifilis.

Un rabin despre congresul 
liber-cugetătorilor.

Rabinul din Alba-Regală Dr. Iacob Stein- 
herz publică în „Egyenloseg“ un articol 
despre congresul liber-cugetătorilor ținut 
de curînd la Roma.

De ore-ce din tabăra evreescă eram 
deprinși a vede sprijinindu-se ori-ce ac
țiune disolvantă, fie ea ori-cât de descree- 
rată, er vocile autorisate ale rabinilor tă
ceau tăcerea pescelui, cât timp credeau 
că corosivul pseudo-sciențific atacă numai 
creștinismul — vocea rabinului Dr. Stein- 
herz este surprindătore și este un semn 
caracteristic al timpului. Este un semn, că 
destrăbălarea ps.eudo-sciențifică acum nu 
se mulțumesce cu subminarea creștinis
mului, ci pune torpilele sale la temeiul 
orl-căreî credințe. Etă ce dice rabinul Stein- 
herz:

„Ce să dicem despre societatea învă- 
țaților adunați în cetatea eternă, care a 
Invitat omenirea, se se lapede de ori-ce 
religiune, să se emancipeze nu numai de 
sub „dominațiunea popilor", ci să facă 
odată o ispravă temeinică, să sfîrșescă ra
dical și cu prejudițiile străvechi religio- 
nare și să ștergă numele lui Dumnedeu?! 
Libera cugetare fără îndoială este comora 
cea mai prețiosă a ori-cărei națiuni și ori 
cât de mari ar fi abusurile ce se săvîr- 
șesc cu acest soiu al libertății, nimenui nu-i 
pote trece prin minte, ca deținătorii pu
terii de stat să apeleze la vr’un mijloc 
represiv față cu dânșii.

Asta însă nu vre să țlică, ca să pri
vim cu mânile în sîn la acțiunea primej- 
diăsă a apostolilor fanatici ai ateismului 
internațional.

Nu-i temem noi de întreprinderea 
descreerată a lui Haeckel și soți pe aceia 
cari cunosc cât de puțin istoria evoluțiu- 
nei omenirei, nascerea și rolul religiunilor 
în propagarea culturei. Aceștia sciu fdrte 
bine ce trebue să credă despre platitudini 
d’al d’aste, că relieiunea nu este decât „în
credere <5rbă, sentimentalism, inverosimi- 
litate și fantasia poporului..."

Trebue însă să, ne gândim la semi- 
docți și la dmenii cu cunoscințe puține, 
cari primesc ca revelațiuni ale sciinței vor
bele propoveduite din Roma, și cari dau 
lovitura de grație religiosității lor, și de 
altmintrea destul de slabe.

Diarele ndstre cotidiane și-ar fi câș
tigat merite neperitore, decă pe lângă tot 

liberalismul lor ar fi redus la adevărata vaie
re evangelia cea mai nouă a ateismului nud 
și ar fi arătat, că libera cugetare nu cere dis
trugerea credinței în Dumnedeu și aban
donarea ori-cărei tradiții relig’ose. Pe cât 
seim însă, partea cea mai mare a presei 
s’a ferit a analisa mai cu de amănuntul 
Gestiunea acâsta prea „delicată" și n’a 
avut cuvînt osînditor nici pentru faptul, 
că liber-cugetătorii au avut lipsa de tact, 
să alegă reședința capului bisericei§ ca
tolice ca loc, de unde să-și distribue doc
trinele lor salvatăre.

Datoria încă și mai mult decât a 
presei, este a preoților, ca să se ocupe din 
amvon cu exagerațiile și rolul demagogic 
al liber-cugetătorilor, înainte de a infecta 
massele și înainte de a distruge ultimele 
resturi ale religiosității.

Rabinii noștri au avut ocasiunea cea 
mai bună spre acesta în sărbătorile cele 
mari de curînd trecute și de sigur și-au 
făcut datoria accentuând, că noi Jidovii 
ca popor par excellence religios trebue să 
luptăm în primul rînd contra ateismului, 

Der ar trebui să-și dea mâna tote 
confesiunile... Să adorăm pe Dumnezeu și 
să întărim religia fie-care după credința 
sa în biserică, dâr afară de acesta să re- 
cunoscem scopurile comune și pericolele 
comune, ce ne amenință din partea mate
rialismului scientific.

Bibliografie.
Au apărut:

1) Câteva cuvinte despre îmbrăcă
minte și lux de Dr. Em. Elefterescu. 0 
broșură de 19 pagini,

2) Despre reul concubinagiului in po
porul nostru de Dr. Em. Elefterescu. 13 
pagini. Amîndoue tipărite în tipografia Al. 
Vălescu. Mușătesci-Argeș. Prețul?

„Luceafărul" nr. 18 are următorul 
sumar: 1) Asociațiunea la Timișora de T 
O. Codru. 2) Copiilor (poesie) de O. Goga’
3) Curcubel-bel de V. E. Moldovan. 4.’ 
Căldura, vîntul și gerul de Șt. S. Tuțescu’ 
5) Comunicare de N. Dobrescu. 6) Satu' 
meu de Tullius. 7) Cântece de joc (poe! 
sie) de E. Hodoș. 8) Metamorphoseon li' 
ber de Rito. Cronică. Cărți și reviste, flu s' 
trații: încoronarea lui Petru I. „Luceafă." 
rul“ apare la Budapesta (I. Str. Zoldfa7.

Berlin, 11 Octomvrie. „Berliner 
Tageblatt" primesce din Petersburg 
scirea, că Rușii au început Luni îna
intarea pe un front lat, pe linia Sin- 
minting-Mukden de alungul fluviului 
Hunho. Corpul de armată ,6 siberian, 
precum și trupele retrase la Tien- 
ling, apoi divisiunile generalilor Mis- 
cenko, Rennekampf și Samsonov au fost 
distribuite în front. La stânga es- 
tremă înaintâză brigada de cavale
rie din Caucas. Cavaleria japonesă 
se abate din calea cavaleriei rusescl. 
Japonesii au opus pănă acum fdrte 
puțină resisteoță. Se afirmă, că ofen
siva se întîmplă la ordinul Țarului.

Tokio, 11 Octomvrie. Mikado a 
dat un manifest cătră popor, în care 
accentueză, că dela începerea ostili
tăților armata și flota au dat dovedi 
de mare bravură și a înaintat pas de 
pas. Cu tote acestea prospectele nos- 
tre la un succes definitiv sunt încă 
forte îndepărtate. Sperăm, că senti
mentul național ne va face posibilă 
o victorie finală.

Revai, 11 Octomvrie. Țarul a 
pronunțat un discurs resboinic cu 
ocasiunea revistei asupra flotei din 
Baltica. El a esprimat speranța, că 
șoldații de marină vor răsbuna pier
derile, ce i-s’au făcut Rusiei în vase. 
Sera s’a dat un banchet, la care au 
fost invitați toți comandanții vase 
lor. Țarul a plecat spre Petersburg.

Tokio, 12 Octomvrie. Rușii au 
trecut Hunho atacând posițiunile ja- 
ponese. Forțe însemnate japonese 
merg spre nord. Canoniera japonesă 
„Heijen s’a ciocnit de o mină în 
golful porumbeilor scufundându-se și 
înecându-se 307 omeni.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Sela „Tipografia A. Mnreșianu“ 
din Brașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțila aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai aretat, încă 26 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură, la șcbla superioră, de la 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metro- 
politul din BuourescL Cartea cuprinde pa
tru volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. 
Minister de Agrioultură al României eu de- 
oisia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Eitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 oble de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Here- 
scu în sesiunea 1889. Costă <3 corone.

Vol. III. Zootechnia, sâu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 22b figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său 
organisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d-lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute până acuma în limba și. literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratâză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitdre la agri
cultura română din tote țările loouite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurențacu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte 
germană, francesă etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcbla 
principală română |jdin Lăpușul-Unguresc. 
Ediț. a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarok, cu un studiu asupra lui Lamarok, 
de Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agrioultură 
și fost estimator espert la banoa agricolă. 
Motțo: „Sărac în țeră săracă11. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor11 seu povestiri 
economioe despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
o, (-|- 6 b. porto).

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agrioultură din ’comit. Sibiiului 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- por
to 20 bani.)

Grădina 'de legume, de loan F. 
Negruțiu, profesor înBlașiîi. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, 
e de cel mai mare folos practic. Costă bO 
b. (plus 5 b. porto).

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (pl. porto 5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I.
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale 
de Teodoră Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

Cărți pentru comercianți 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1.
G. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea Pagini I —VlH 4- 
213. Prețul 2 cor. (-]- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială11 de 1. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, sorisorl de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive: scrisori în 
oomerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acăstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-j- 10 bani porto).

0 -> l !

V
s/
M

M

V

Cy-lf-PLAGE
o față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole'și un teint trandafiriu? 
Acela se se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal
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(Marca; 2 mineri.)
dela Bergmann & Co. in Dresden și 

Tetschen a/E.
Se cnpetă bucata cu SO bani, 

în farmaciile: 
VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap1, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.

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

Mare museu Istoric ?i moiiaiiic
Figuri artistice în mărime naturală din 

T;-. present și trecut, representâud persone 
*£-^1 cele mai însemnate.

Prețul intrării 30 bani, o
Deschis in fie care (ți dela 9 ore dimineța 

pănă la 10 ore sera.
Cu iluminație strălucită. Muzeul este aranjit fârte pompos.
De o cercetare numerosă se rogă cu tdtă stima

| 2—u.,1525 Direcția.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Ootcmvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 119.30 
Renta de corone ung. 4°/o . . ■ 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 
Bonuri rurale croate-sjavone . . .
Impr. uug. ou premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
Renta
Renta
Renta 
Renta
Bonuri rurale UDgare 3’/2 % • • •
Losurif din 1860............................ ....
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 775.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 667.— 
NapoleondorI................................. 19.04
Mărci imperiale germane. . . . 117.47’/2
London vista............................. 239'45
Paris vista............................. .... 95.22’/2
Note italiene..................................... 95.15

88.95
97.65
98.50

212.-

de 
de 
de 
de

hârtie austr........................... 99.85
argint austr........................... 99.75
aur austr..............................119.65
corone austr. 4% . . . 100.—

91.25
155 —

16 38

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Octomvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.88 Vend. 18,92
Argint român. n 18.80 „ 18.90
Napoleond’orl. 19.02 19.10
Galbeni 71 11.20 „ 11.30
Ruble RusescI 71 2.53 „ 2.55
Mărci germane 71 117.20 117.40
Lire turcescl 21.50 „ 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/ 0 101.- , 102.-
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Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel mai ieftin.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.
Se capătă pretutindeni “Să®

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

17—00.(725)

A A
La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 189 3 a fost premiat

Spirtul Reunia
cu diploma de ontice și cu medalie de aur.
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale 

Spirtul-reuma
și FMJW «le S’L'TKSUF.

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a. 

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile.

Dureri de dinți și cap vindecă iu o minute

Prețul unei sticle cu instrucție 1 cortină, 
sticle mai mari, cu 2 cor. 40 bani.

Depou principal în BUDAPESTA la farmacia 
D-lui joșii* Toriik, Kirăly-utcza nr. 12., 
și la d-l Dr. A. Eg^er, Vâczi kiirut 17.

asemenea în tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WEOOEK GYSJILA
farmacist In SâtoraIJa-Ujhely.

Comanda din provincie se efectueză prompt.
Depou în Brașov ; la Victor Roth farma

cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co
halm : la E. Victor Milas.

faf 1-20,1532.

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei" 

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

sink fe «-te ® Salanu! resturi, itefc negră Nrt S
Sti? .* .< ' ■ .47 J .1  (HUB «■■■■i

Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public din

I

oraș și de afară, că am făcut cumpărături în per- 
s6nă la Viena pentru

SESOHUL ie ERHĂ
și mărfurile deja an sosit.

Mâ rog la cas de trebuință a me onora cu 
rea depositului meu cel nou, unde se vă câștiga 
gerea, că sunt în stare a vinde mărfurî solide
mai nouă și moderne, cu acelea-șî prețuri cum ee vind de 
alții la desfacere totală.
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Cu totă stima

JULIUS RESCHNER.

Stofe forte framis® și ieftine pentru costume bărMtssci.
..■mînnTTrmna mtmnjmmmnri

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Austro-Ungaria:

6
lâ
§4

-*> Pentru România ?i străinătate: I

Abonamente h numerele ou data de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria:
M . . .

Fe șis@ luaa 
î© ijpgâ luai.

a

a

a

Pentru România și străinătate:

V
<=>

se fac mai ușor și mai repede prin 
----- o mandate poștale, -o------

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

AdmhiîstriUhairaea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele


