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ANUL LXVII.

„gazeta11 iese în lie-care di, 
Abonamente ueatru AnsliHngark 
Pe un an 24 cor., pe șese lttnî 

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

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

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
"N-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tote ofi
ciale poștale din întru și din 
afară și la d-mi colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Adininistrațiuneay Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș6se 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un exem
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt. 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 218. Brașov, Sâmbătă 2 (15) Octomvrie. 1904.

LA

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

s'a deschis 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 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Tisza și oposiția maghiară.
Ceea-ce n’a succes intervenirei 

câtorva oposiționall de culore ob
strucționistă, adecă de a pune la 
cale o coalițiune a tuturor partide
lor opositionale maghiare din dietă 
contra actualului guvern, i-a succes 
de minune ministrului președinte Ti
sza în timpul cel mai scurt posibil, 
prin anunțarea planului său de a re- 
visui regulamentul camerei.

Nu ne îndoim că Tisza în pro
priul interes al guvernării sale n’a 
putut dori acâsta și că fără se vrea 
se pomeoesce deodată în fața situa
ției de care abia scăpase cu mare 
greutate: în fața pericolului ca ob- 
strucțiunea să încăpă erăși dela în
ceput. Cu tote acestea nu ne vine 
a erede, că Tisza atunci când s’a de
cis a da de scire, că-i decis a revisui 
regulamentul camerei, n’a admis în 
calculul seu și posibilitatea ca par
tidele oposiționale se respingă a li
mine ori și ce revisuire de regula
ment.

Tocmai de aceea ni-se pare fârte 
interesantă cestiunea ce se impune 
contelui Tisza, după ce, la propune
rea ce a făcut’o în cameră de a se 
alege o comisiune de 21, care se 
redacteze un proiect de revisuire a 
regulamentului camerei, partidele o- 
posiționale fără de nici o deosebire 
au răspuns, că resping propunerea 
acesta ca și întreg planul ministru- 
lui-preșeclinte cu indignare și declară 
că nici nu vor lua parte prin dele
gați la o astfel de comisiune.

Contele Tisza nici n’ajunse încă 
se-șl motiveze propunerea sa relativă 
la acea comisiune, și etă că se po
meni c’un retuș cum nu se pote 
mai categoric și nepoliticos.

Pănă acuma se credea, că tote 
măsurile, ce le va mai lua contele 
Tisza spre a pune, cum se cțice, 
țera la cale, vor întâmpina mai 
mult seu mai puțin, direct ori indi
rect și sprijinul lui Francisc Kos
suth și a fracțiunei sale. Mulțl bă
nuiau, că Tisza ar fi câștigat deja 
pe Kossuth pentru ideia de a se re
vistă regulamentul camerei așa ca 

se se facă imposibilă în viitor nu
mai așa anumita obstrucțiune tech- 
nică. Der declarațiile șefului „par
tidului independist și de la 48“ au 
dat de minciună tdte aceste presu
puneri.

Nu ne învoim, nu conlucrăm, 
nu vrem revisuirea, n’avem lipsă de 
ea! Acesta a fost răspunsul ce l’a 
dat Fr. Kossuth bunului său prie
ten de la cârmă. Era în joc totă 
popularitatea, de care se mai bu
cură acți porodița guvernatorului de 
la 1848, decă ar fi admis și numai 
o literă din programul de revisuire a 
lui Tisza.

A trebuit se i răspundă der 
c’un non possumus și după Kossuth 
au urmat Zichy Aladar,. șeful par
tidului poporal, apoi Banffy, Sze- 
derkenyi și în fine și Apponyi cu 
grupurile lor, repetând în cor „non 
possumus11!

Ce va face Tisza față cu acesta 
atitudine solidară protestătdre a opo- 
sițlunei? încerca va el se forțeze 
revisuirea cu majoritatea sa? Și de 
cumva nu va isbuti, ce e mai mult 
ca probabil, ce situațiune va crea 
el partidului seu, parlamentului și 
ferii, care are angajamente cu Aus
tria și cu străinătatea?

Cei înițiațl în secretele guver
nului pretind a sci, că Tisza prin 
protestul partidelor oposiționale, nu 
se va stinghiri de loc în urmărirea 
acțiunei sale de revisuire, că ’șl va 
motiva propunerea în cameră și va 
pune pe mamelucii sei se alegă co
misia de revisuire și fără oposițio- 
naif,—cu gândul și la disolvarea dietei.

Cu alte cuvinte, Tisza sub pre
siunea împrejurărilor și a angaja
mentului ce l’a luat față cu corona 
și cu guvernele dualiste, se vede 
pote împins de a încerca „njâna 
tare“, cu care s’a lăudat și — dea 
forța revisuirea, coste ce va costa.

Reacțiunea, ce-o va provoca-o 
printr’asța pdte se frângă gâtul gu
vernului actual și pdte ave și alte 
urmări mai grave, în tot cașul însă 
ea va fi mai de preferit situațiunei 
de față neclare, nesigure și minci- 
nose.

Brașov, 1 (14) Octomvrie.

Sașii contra proiectului lui Ber- 
zeviczy. Comitetul cercual săsesc (Kreis- 
ausschuss) din Sibiiu a adresat deputății
lor sași aleși în cele două cercuri electo
rale ale Sibiiului, câte o scrisore. în care 
îșî esprimă speranța, că deputății dietali 
aleși în cercurile săsesc! vor usa de 
tote mijlocele legale [spre a combate pro
iectul de lege din cesliune. In continuare 
dice scrisorea, că în urma conlucrării di- 
feriților- factori, stabiliți prin noul proiect, 
se causeză numai confusiune în învăță
mântul primar și că abstrăgend dela multe 
alte inconveniente, în urma disposițiunilor 
draconice disciplinare, pe cari le prevede 
noul proiect în cașul când după părerea 
inspectorului școlar, învățământul limbei 
maghiare nu ajunge ținta dorită, vor ob- 
veni cașuri, că chiar cei mai chemați băr
bați vor ocoli cariera de învățători și îșî 
vor căuta aiurea esistența, unde ou sunt 
espuși pericolului, pa să-ș! pierdă împreu

nă cu familiile, fără vina lor, pânea de 
tote filele. „In fața disposițiunilor proiec
tului, cari violeză autonomia garantată 
prin lege a bisericii ev. și a bisericilor su
rori și jignesc progresul prielnic al școle- 
lor nostre primare, — sfîrșeșce scrisorea 
— operarea nostră energică ește un pos
tulat al sentimentului nostru de conser- 
vare“.

Scrisorea e semnată de d-nii Adolf 
Gottschling vicepresident, și Dr. W. Goritz 
secretar al comitetului cercual. „Sieb. D. 
Tgbltt“ mai anunță, că și celelalte comi
tete cercuale săsesc! vor adresa deputați- 
lor din cercurile lor asemenea scrisori, 
cari vor informa pe deputății aleși în 
mod autentic despre opiniunea alegători
lor lor.

închiderea școlelor grecesc! din 
Macedonia? Din Constantinopol se tele- 
grafâză, că patriarchul ecumenic amenință 
pentru cașul, că Românii macedoneni ar 
primi concesiuni în afacerea introducerii 
limbei românesc! în biserici, cu închiderea 
tuturor școlelor grecesci din Turcia (? !) 
E fără îndoială semnificativ, — dice mai 
departe depeșa din cestiune — că preten- 
siunile Românilor macedoneni sunt spri
jinite cu mare insistență de ambasada ru- 
sescă din Constantinopol atât la Portă cât 
și la patriarchal.

Controversa în jurul regenței 
din principatul Lippe. In apropierea 
pădurei Teutoburg, unde Germanii lui Ar- 
miniu au reportat cunoscuta învingere asu
pra legiunilor romane, astădi se pdrtă un 
răsboitî crâncen de opiniuni. Adversarii 
sunt împăratul Wilhelm pe de o parte și 
constituția principatului representată prin 
ministeriu și dietă, pe de altă parte. Ga
sul este cu atât mai sensational,' cu cât 
împăratul german ca păzitor al ordinei 
de stat combate regența actuală în favo
rul propriului său cumnat, principele de 
Schaumburg-Lippe. Linia regentă a prin
cipatului se numesce Lippe-Biesterfeld. 
Amintitul cumnat al împăratului a fost 
deja regent, însă în urma sentinței unui 
tribunal de arb'tri a trebuit să renunțe, 
cu tote că ultimul principe de Lippe, mort 
fără urmași direcți, în pofida constituțiunei 
îl pusese regent prin o disposiție secretă, 
descoperită abia după mortâa lui. Acum 
măre regentul, contele Ernst, și ar tre
bui să urmeze la tron fiul său, contele 
Leopold. împăratul Wilhelm însă odată 
cu telegrama de condolență îl însciințeză 
că nu-1 va recunosce ca regent și nu va 
permite ca oștirea să-i depună jurămîntul 
de fidelitate.

Las’ că chestia cu jurămîntul nu e 
tocmai o chestie grea din simplul motiv, 
că principatul, care n’are deoât 139,000 
locuitori, ...n’are armată. Contra telegramei 
împăratului s’a anunțat protest ia consi
liul federal (Bundesrath), căruia principatul 
îi aparține ca membru cu depline drep
turi. „Parlamentul" principatului convocat 
acuma, a luat posiție în unanimitate pen
tru Leopold. Motivele împăratului sunt, 
că un străbunic al regentului a făcut o 
mesalianță, luând de nevastă o simplă no
bilă, din care causă urmașii nici nu mai 
portă numele de principi, ci numai de 
conți. In urma atitudinei resolute a „par- 
lame.ntului“ împăratul nu va ave încotro 
și va trebui se cedeze.

Revisuirea regulamentului camerei.
Diarului „N. Fr. Pr.u i-se depeșeză 

din Budapesta cu data de 12 Octomvrie :
Fracțiunea Kossuth, după cum era 

de prevădut, în conferența sa de a<jl săra 
a refusat a trimite delegați în comisiunea 
pentru revisuirea regulamentului camerei, 
încă și mai mult. Gestiunea, decă partidul 
va lua seu nu parte la desbaterile comi- 
siunei nici n’a fost discutată, ci a fost 
tranșată așa dicând ex cathedra prin o 
declarație solemnă a președintelui urmată 
de aprobările partidului. Acțiunea minis
trului președinte întimpină așa der din 
capul locului mari dificultăți, cari se po- 
tențeză prin faptul, că și partidul poporal 
catolic refusă a lua parte la desbaterile 
comisiunei.

In clubul liberal hotărîrea koșutiști* 
lor era cunoscută deja în orele de seră 
și n’au luat’o tragio. Contele Tisza îșî va 
motiva propunerea în cameră, er majori
tatea va decide a se alege comisiunea. 
Acțiunea se va continua cu tote decisiu- 
nile contrare ale oposiției.

In conferența partidului independist 
Geza Polonyi își esprimă mirarea, că de
putății din acest partid au luat parte în 
comisiunea economică Ia discusiunea asu
pra convențiunei comerciale cu Italia, care 
este o flagrantă violare a constituției. Pre
lungirea provisorică a clausulei despre 
vama pe vinuri esteo favorisare a Italiei. S’a 
violat anume art. 30 din 1899 prin faptul, 
că s’a încheiat o convenție a cărei durată 
este peste anul 1907. Convenția cu Italia 
peste tot nu se încheie cu voința parla
mentului, ci se menține prin ordinațiuni 
și ministrul președinte a avut chiar cura- 
giul se declare în parlament, că nii-i pasă 
chiar de nu s’ar încheia convenția pănă 
la 15 Octomvrie, el totuși va publica la 
timp ordinul de esecutare. Este revoltător 
mai ales că convențiile de felul acesta întră 
în vigdre cu signatura regelui. Maj. Sa 
parafeză prin signatura sa convențiile fără 
învoirea parlamentului.

G. Polonyi spune mai departe că lui 
Tisza îi trebue revisuirea, pentru ca sS 
potă urca contingentul de recruți. El a 
spus’o pe față, er noi nu trebue se tole
răm așa ceva. Partidul independist trebue 
se facă propunerea, ca guvernul să fie dat 
în judecată.

Președintele Francisc Kossuth resu- 
mând argumentele lui Polonyi le află juste, 
din care causă partidul nu va delega pe 
nimeni în comisiune. Intru cât pentru pro
punerea referitore la darea în judecată, 
Fr. Kossuth nu e de acord, fiind-că acesta 
ar da numai prilegiu majorității de a face 
demonstrațiunî pentru guvern și ar con
tribui la întărirea guvernului. In privința 
convenției cu Italia, Kossuth recunosce că 
este anticonstituțională și de aceea parti
dul va combate nu din causa conținutu
lui ei, ci din motive politice.

Polonyi își retrage moțiunea referi- 
tore la darea în judecată a guvernului ș 
conferența enunță în unanimitate, că nu 
va delega pe nimeni se ia parte la desba
terile comisiunei pentru revisuire, er con
venția cu Italia o va respinge.

Partidul poporal a decis de aseme
nea în conferența sa de astădi de a res
pinge propunerea ministrului președinte 
referitore la revisuirea regulamentului și 
a nu delega pe nimeni în comisiune.
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Hotărîrea a fost motivată cu aceea, 
că Tisza are de gând să introducă clo- 
tura în vederea votării budgetului și a 
contingentului de recruți.

Mâne sosesce și contele Apponyi la 
Budapesta și se crede, că și partidul lui 
va lua o decisiune analogă, deși cu alte 
ocasiuni și-a esprirnat părerea, că o înăs
prire a regulamentului — presupunând că 
pe alte terene se ofer garanții constitu
ționale — ar fi admisibilă.

Serbările din Ăzuga.
(Raport Special al „Gaz. Trans11.)

Azuga, 28 Septemvrie v.
Ciue a călătorit acum 30—40 de ani 

de la Brașov spre Ploescl, își va aduce 
aminte de romantica vale a Prahovei mă- 
reță atunci numai prin pustietatea și săl- 
bătăcia ei. Ochiul trecătorului nu vedea 
decât piscuri pleșuge, deluri și colnice 
acoperite cu păduri seculare, nu audia de
cât fremătul frunzelor, murmurul apelor 
și urletul fierelor, nu întâlnia decât la mari 
distanțe câte o cârciumă sărăcăciosă, care 
îi oferea un slab adăpost și cu inima ușu
rată dădea slavă lui Dumnedeu când 
ajungea la Câmpina.

Ge deosebire mare între atunci și 
acum! Ce prefaceri și schimbări surprin- 
dătore s’au realisat într’un timp relativ 
scurt de abia 20—25 de ani!

Valea Prahovei a devenit astăzi cel 
mai plăcut loc de vilegiatură, prin posiția 
sa pitorescă și prin clima sa sănătosă și 
recoritdre. Vile cochete și drăguțe, ridi
cate într’o neregularitate poetică oferă 
ospeților de vară locuințe igienice și plă
cute. Der Valea Prahovei a devenit cu 
deosebire un centru industrial, cel mai 
important din întrega Românie.

In Azuga cu deosebire, sunt cele 
mai multe și mai mari fabrici oa : marea 
fabrică de postav (a d-lor Rhein, Scheeser 
et Comp.) care lucră numai din lână cu
rată, de la cele mai dure pănă la cele 
mai fine stofe, cu 50 răsboie mecanice și 
aprăpe 500 de muncitori; fabrica de bere, 
de mobile, de sticlărie, de șampanie, de 
salam, de ciment și var hydraulic, fa
brici de cherestee, cariere de pietră etc., 
apoi o șcdlă rurală bine îngrijită la care 
funcționeză 4 institutori, primărie, medioi, 
reuniuni și societăți, posta și telegraf, 
farmacie și în timpul din urmă chiar și o 
tipografie, în fine strade regulat trasate, 
trotuare cu plantațiuni, conduct de apă, 
lumină electrică etc. etc.

Mai deunădi îmi povestea d-1 fabri
cant Wilh. Rhein, că în anul 1886, când 
pentru prima-oră a venit d-sa la Azuga 
n’a aflat alt ceva de mâncare la prând, 
decât nisce oue și mămăligă într’o câr- 
ciumă-bordeiu; astădise află hotele și res
taurante unde se servesc dineuri, cari mul
țumesc cele mai esagerate pretensiuni ale 
unui gurmand gastronom.

Cu înmulțirea stabilimentelor indus
triale, s’a înmulțit și numărul locuitorilor, 

er acestora le lipsea o casă de rugăciune 
și în trebuințele lor sufletesc! trebuiau să 
alerge său la biserica Domnescă din Buș
teni seu la mănăstirea din Predeal. Actualii 
vrednici conducători ai Azugei au hotărît 
se împlinescă și acăsta lacună. Pe pămân
tul dăruit de Majestatea Sa regele Carol, 
în cel mai frumos loc din Azuga stă as
tădi mândră și frumosă biserica, mângâie
rea și întărirea, alinătdre de suferințe 
și dătătdre de speranță sufletelor nenoro
cite și creștinilor cucernici.

Biserica e construită din pietră cio
plită, nevăruită pe din afară, cu două 
turle, coperită cu tinichea vopsită. Inte
riorul e fdrte frumos pictat. Pe păretele 
de la intrare în lăuntru se află portretele 
Majestăților Lor regele și regina Româ
niei, ctitorii acestui sânt lăcaș, admirabil 
zugrăvite de pictorul curții regale. Pic
tura, vestmiutele preoțesci, vasele sfinte 
și celelalte odoră sunt dăruite de M- Sa 
Regele, er frumos răsunătorele clopote de 
d-I Wihelra A. Rhein din incidentul ju
bileului de 25 ani al fericitei sale căsătorii.

I. Sfințirea bisericei.
Duminecă în 26 Septemvrie v. a, c. 

s’a săvîrșit târnosirea bisericei prin'P. S, 
Sa archiereul Nifon Ploeșteanul, vicarul 
metropoliei din Bucurescî, asistat de P. 
C. Sa archimandritul mănăstirei Sinaia, 
Nifon, de protoiereul județului, precum și 
de alți preoți și patru diaconi.

Urmând invitării primite, m’am dus 
cu plăcere la Azuga, atât pentru ca să 
mai văd odată acea regiune pito.răscă, 
unde progresul și cultura și-au făcut pat 
cald, cât și pentru ca să-mi visitez rudele 
iubite de aici și în fine pentru-ca să asist 
la dubla sărbătore: târnosirea bisericei și 
desvălirea monumentului ridicat pentru 
eroii din localitate, căluți în răsboiul pen
tru independență țării.

Vrednicul și neobositul primar al 
comunei Predeal, d-1 Aron Jinga, originar 
de la noi din Transivania, a dispus de 
cu vreme pavoasarea comunei cu verdeță 
și împodobirea ei cu arcuri de triumf 
(vr’o patru) ghirlande de flori, st'egurf etc. 
de asemenea și fabricile și casele private 
erau frumos decorate.

Clerul celebrant a sosit Sâmbătă în 
25 Sept, la Azuga și a săvîrșit conform 
tipicului vecernia împreunată ou litie și 
priveghere.

Duminecă în zori de (ți 50 bubuituri 
de tresourî anunțară locuitorilor diua fes
tivă. Roiuri-roiurI curgeau locuitorii valei 
Prahovei, bătrâni și tineri, femei și copii, 
îmbrăcați de serbătdre spre sfântul locaș, 
6r la orele 9 a. m. P. S. Sa archiereul 
Nifon a fost condus cu ceremonia ouve- 
nită în sunetul clopotelor de la locuința 
d-lui Rhein unde își avea quartirul, la bi
serică. După încunjurarea acesteia de trei 
ori a întrat în lăuntru unde s’a făcut sfin
țirea apei, s’a procedat la așezarea moș- 
telor în sânta masă, la spălarea ei cu apă 
de trandafir, cu miresme, cu marele mir, 
s’au aședat apostolii în cele 4 cornuri ale 

prestolului s’a acoperit cu pânzături, cu 
care ocasiune ctitorii bisericei cu șurțalb 
înainte ajutau pătrunși de cuvenita pie
tate archiereului întru împlinirea acestor 
lucrări tipiconale. In decursul acestor ce
remonii ,cei 4 diaconi recitau alternativ 
cu voce sonoră și înaltă, rar și cadențat, 
psalmi aleși, pe cari lumea adunată în 
număr imens îi asculta cu evlavie.

înălțător cu deosebire a fost mo
mentul când P. S. Sa archiereul Nifon, 
un bărbat frumos la față, plăcut la vorbă, 
blând la privire și de o cultură superidră, 
cânta cu puternica, melodiosa și ferme- 
cătdrea sa voce, cerea a uimit pe toți, 
stihurile prescrise la aședarea evangheliș- 
tilor pe prestol: „Sfinte apostole și evan
gheliste Mateiu (Marcu, Luca, Iod) rdgă 
pe milostivul Dumnedeu, să ne dăruiăscă 
ertare de păcate și mântuire sufletelor 
ndstre.“ P. S. Sa a uns apoi altarul și pe
reții bisericei cu sfântul mir, făcând sem
nul crucii, ăr după densul imediat d-1 
prefect. Mișu urma a face același lucru.

A urmat sf. liturghie la care a dat 
răspunsurile escelentul cor dirigeat de d-1 
Mihailescu, institutor în Bușteni.

Finită acesta, P. S. Sa archiereul 
Nifon, cu mitra pe cap și cârja pastorală 
îd mână ține publicului asistent o prea 
frumosă vorbire despre biserică, însemnă
tatea și folosul ei, laudă în* cuvinte pline 
de căldură pe cei ce au jertfit pentru ri
dicarea acestei biserici, învită pe credin
cioși a o cerceta cât mai des, și închee 
dând părintesc! povețe tuturor întru prac
ticarea virtuților creștinesc! și patriotice.

Vorbirea P. S. Sale a avut un efect 
covîrșitor. In biserică erau presente, pe 
lângă numerosul șî distinsul public și ur- 
mătorele corporațiuni: Elevii scolei cu 
corpul didactic și stegul, Liga culturală- 
despărțămâDtul Prahova, cu steag „Turn- 
vereinu cu steag și „Deutscher Sănger- 
buud“ cu steag, membrii acestor corpo
rațiuni purtau cocardă la piept, er purtă
torii stegurilor eșarpă tricoloră.

II. Desvălirea monumentului.
Terminat fiind piosul act P. S. Sa, 

clerul și tot poporul ies în curtea biseri
cei, spre a asista la un alt act tot atât 
de important și înălțător, la un act pa
triotic, la desvălirea și sfințirea monu
mentului ridicat prin subscripție publică 
la inițiativa d-lui I. G. Bdbeș președintele 
comitetului.

Domnul primar A. Jinga rostesce 
cu mare însuflețire imensului public adu
nat în spațiosa curte a bisericei, următo
rul discurs patriotic, pe care mi-a succes 
a-1 decopia după notele stenografice ale 
unui (Țarist din Bucuresci, ca și pe cele
lalte ce vor mai urma îp firul acestui ra
port:

înalt prea sfinte Stăpâne! 
Domnule administrator! 
Domnule prefect!
Ddmnelor și domnilor!

O dorință adânc simțită a locuito
rilor din Azuga, centrul comunei Predeal 

se îndeplinesce astădi. Le lipsea acestora 
locașul de rugăciune și de recreare su- 
fletescă și acestă dorință scumpă !or, se 
aduce acum la îndeplinire.

Avântul neașteptat, ce l’au luat în 
timpul din urmă aceste localități frumose 
odinidră însă pustii și sălbatice; impor
tanța lor actuală, nu numai ca stațiuni 
climaterice bine apreciate, ci mai cu semă 
ca centru industrial important, apdi con
vingerea intimă ce avem, că biserica a 
fost pentru strămoșii noștri și este și pen
tru noi, focarul sacru de unde purcede cre
dința nemului în Dumnezeu și dragostea 
pentru comună și pentru scumpa nostră 
patrie; au fost tot atâtea îndemnuri bine
cuvântate pentru consiliile ndstre comu
nale se înalțe acest sfânt locaș potrivit 
trebuințelor locale, și în raport cu mijlo- 
cele de care a dispus comuna față de nu- 
mărdsele ei trebuințe.

După o trudă de mai mulți ani 
Dumnedeu ne-a ajutat tuturor, se ridicăm 
dm temelie pe locul dăruit de Majestatea 
Sa Regele, acestă biserică așa precum se 
vede spre cinstea și spre vecinica laudă 
a celui Atot-puternic.

înzestrarea acestui sfânt locaș s’a 
făcut de Majestățile lor Regele și Regina 
oferind în înalta lor solicitudine și bună
voință : pictura, mobiliarul, îmbrăcămintea 
vasele sfinte și tote cele trebuincidse cul
tului.

Er clopotele, care vor chema pe cre
dincioși la rugăciune, au fost dăruite de 
iubitorul de Christos Wilhelm Rhein fa
bricant din localitate și de soț'a sa Wil
helmina.

Și precum Majestățile lor Regele și 
Regina în bunătatea lor nemărginită au 
înzestrat nu numai acestă biserică, ei au 
ridicat din temelie biserica domnescă 
din Bușteni, au zidit șcdlele dela Predeal 
Azuga, Bușteni și Poiana Țapului, au o- 
ferit gratuit terenuri pentru primărie, pen
tru spital și pentru sarviciile publice, și 
au creat pentru populația de aici un ne
secat isvor de bunăstare materială prin 
puternicul concurs, dat întru crearea a 
mulțime de industrii mari, care fao onore 
țârei întregi, consiliul comunal, vine prin 
mine în numele obștei locuitorilor, cu 
prilegiul acestei (Jile solemne să aducă 
Majestăților lor Regelui și Reginei, omagii 
de recunoscință pentru binefacerile revăr
sate cu atâta îmbelșugare asupra lor și 
fac cele mai căldurdse urări pentru să
nătatea, fericirea și viăța îndelungată a 
bunilor noștrii Suverani:

Să trăiescă M.S. Regele!
Să trăiescă M. S. Regina!
Să trăiescă Alteța Sa regală princi

pele Ferdinand și Alteța Sa regală prin
cipesa Maria cu prinții și prințesele!

Să trăiescă poporul Român!

Massa de omeni se întdrce pe cea
laltă parte și ati în față un grandios mo
nument construit din granit de Caraiman 
în mod artistic lucrat de marea casă de 
construcții Marco și Paolo Rosazza din 
Sinaia, italieni de origine și mari filo-ro- 
mâni. E înalt de 6 metri, în vârf are un 
vultur de bronz cu crucea în gură și ari
pile întinse, în fața despre stradă, stema 
țării, o sabie, un steg și trei ghiulele de 
tun tot de bronz, er mai de desubt pe 
două laturi place mari de marmoră în 
care e săpată următărea inscripție:
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Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Urmare. —

Fără să stea mult pe gânduri, se 
tîrî mai departe de-alungul canalului ân- 
gust. Din norocire acesta nu era lung, 
căci peste câte-va minute se făcu lumină 
înaintea ochilor tîrîtorului și canalul 
se lărgi tot-odată într’un fel de peșteră.

Când însă Moulin creduse, că pe 
aici i-se va deschide calea spre libertate, 
s’a înșelat amar. In locul unde, canalul 
era mai larg, așa că putea să stea chiar 
în picidre, de-odată se sfîrși într’o prăpas
tie care avea lărgimea de vr’o cinci me
tri, ud spațiu ce despărția muntele de 
vecinul său. Cursul apei era în adevăr 
de față, ddr se afla pe partea de dincolo 
și micul părău de munte umflat în urma 
ploii, se prăvălia în adâncime sgomo- 

tos și spumegând în fața lui Moulin, care 
stetea ca stîlpit, despoiat de ultima sa 
speranță.

Moulin în desperarea sa își acoperi 
fața cu mâDile. Decă ar pute se sară 
peste acest abis larg, ar fi scăpat! Dineolo, 
muntele, la polă nu avea urcuș prăpăstios 
și mai în sus ar pute să profite de un fel de 
jgheab format de apă, care se înălța pănă 
la piscul muntelui cu un urcuș de cel 
mult patru-deci de grade. Dăr cum să 
trecă dincolo? S’a gândit la funie. Ore 
n’ar pute să alcătuescă o legătură cu ea 
între cele două țărmuri ? Să te cațări pe 
funie peste abisul îngrozitor nu e tocmai 
mic lucru, der Moulin era un gimnastic 
escelent și du s’ar fi dat îndărăt. Insă cum 
să fixeze funia? Cu priviri îngrijate exa
mina țărmul de dinoolo. Ba da, decă ar 
reuși să o arunce pe după un stănișor 
ascuțit de dincolo, presupunând firesce, 
că acesta ar fi destul de resistent ca să 
supdrte greutatea. Pe partea de dincdce 
se aflau expediente mai multe.

încercarea trebuia făcută. Moulin i 
scdse imediat funia, măsură din ochi încă 
odată distanța, apoi aruncă funia îndoită 
spre stănișor, ținând amândouă capetele 
în mâni.

„Prea ușdră“ mormăi el, și fixă de 
funie o petră. Acum nimeri ce e drept 
stănișorul, der l’a costat totuși cel puțin 
timp de o oră pănă ce se esercitâ așa de 
bine în asvîrlire, în cât a isbutit a-1 îm
brățișa cu funia. In sfîrșit! El legă acum 
funia și de partea de dincdce și începu 
să tragă din răsputeri spre a încerca re- 
sistența stănișorului.'

încercarea i-se părea că n’a reușit pe 
deplin. Nu mai pute însă să alegă. A- 
runcă încă o privire șovăitdre în abisul 
fără fund, apoi respiră odată adenc și re- 
culegându-și tdte puterile se cățără de 
funie. Ținând ochii închiși înainta cura- 
gios și reuși a parcurge partea cea mai 
mare a drumului aerian, când de-odată 
simți, că în partea din care venea, funia 
cedeză. Acuma-i acum! Sânge rece ori

mdrte! In clipita proximă funia se des 
făcu pe țărmul de unde pornise. O sgu- 
duitură puternică, și Moulin cădii cu fu
nia în adâncime!

Der — slavă Domnului! — pe par
tea de dincolo funia sa ținea bine și cu 
tote că a fost trântit cu putere de păre
tele stâncei, nu șî-a perdut presența. Ui- 
tându-se în sus, a vădut, că marginea nu 
pdte fi de cât la distanță de vr’o trei me
tri. Der acești trei metri îi puseră forțele 
și dibăcia la grea probă. Nu pute să se 
urce, de cât fdrte încet alternând când 
cu mâna dreptă, când cu stânga. Astfel 
se urca policar de policar pănă la mu
chea salvatore. îndată ce a simțit, că 
pdte ajunge cu mâna marginea, căută un 
razim pentru picidre, apoi prindendu-se 
întâiu cu o mână apoi cu cealaltă de stă
nișor, lăsă funia și se avântă cu putere 
pe țărm. Mai putu să mătăhăescă amețit 
câți-va pași, apoi îl părăsiră puterile, de 
cari abusase peste măsură.

(Va urma.)
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а) pe partea dinspre biserică:
„In anul XXXIX al binecuvântatei 

domnii a regelui Carol /, marele căpitan 
și înțeleptul ocârmuitor, consilierii comu
nali : I. D. Babeș șt Petre Scheeser, pri
marul Aron Jinga, medicul Dr. Mihail 
Georgescu - Carpațianu, inginerul Nestor 
V. A. Urechiă, institutorul Dumitru Rî- 
peanu și veteranul Petre Dăscălescu, însăr
cinați de obștea locuitorilor și ajutați de 
primăria comunei Predeal, școla din A- 
zuga, banca poporală „Peleșul*, banca 
„Sinaia", Wilhelm A. Rhein, Samuel 
Schiel, Marco și Paulo Rosazza, Carol 
.Scheeser, Nicolae Hogaș și Luca Rosa, au 
ridicat acest monument.

б) pe partea din spre stradă:
Intru amintirea și spre vecinica lau

dă a campaniei a Vili de'dorobanți din 
Prahova, care a luat parte cu bărbăție la 
resboiul independenței și în deosebi a vi- 
ifjilor :

Lica N. Nicolae,
Mustață Vusile,
Tried Mihai,

fiii comunei Predeal, cari au cădut în 
luptă pentru neatârnarea țerei și mărirea 
neamului romanesc*.

(Va urma.)

expediție la Sahalin. Numărul răniților ja
ponesi este enorm, reserve însă sunt des
tule. Prin prelungirea timpului.de servicii"! 
s’au câștigat 3—400.000 de soldați.

Din Port-Arlhur se anunță, că acolo 
s’a început erna. De o săptămână termo
metrul arată 26 grade sub zero. Stossel â 
adresat un apel locuitorilor cu dare de 
mână să ajute pe cei săraci cu îmbrăcă
minte și lemne de foc.

Vaporul japones Sira-Taku a captu
rat la 1 Octomvrie vaporul Pupin, care 
ducea provisiunl la Port-Arthur.

Resboiul ruso-japones.
Soirile despre ofensiva lui Kuropat

kin ne sosesc în cea mai mare parte din 
isvor rusesc și deși nu sunt destul de pre- 
cize, în general ele raporteză despre is- 
benda armelor rusescî.

Alte soiri venite tot din isvor rusesc 
însă ocolind pe la Londra seu Paris ne 
vestesc resistența încăpățînată a Japone
zilor.

Diarul „Berliner Post" primesce din 
Petersburg informațiunl despre ofensiva 
lui Kuropatkin. Etă ce i-se raporteză nu
mitului diar:

înaintarea lui Kuropatkin a provocat 
■o surprisă generală,, liind-că nimenea nu 
se aștepta la începerea ofensivei pănă la 
primăvară, când ar fi avut la disposiție 
•vr’o 500.000 de combatanți, pe când acuma 
aflare nici jumătate. începerea ofensivei se 
atribue influenței amicilor lui Alexiew. Si
tuația acestuia era în timpul din urmă 
zguduită și i-se aștepta căderea. Acuma e 
■vorba, că Kuropatkin se execute tocmai 
tplanul de resboiu al lui Alexiew.

Telegramele mai nouă aduc sciri des
pre înaintarea Japonesilor spre Mukden. 
Lupta se va începe în curînd pe totă li
nia. La 12 Octomvrie Japonesii au câști
gat teren la Sienhvang silind pe Ruși a-se 
■retrage.

Lupta de la Yantai a ținut tdtă diua 
de^ 11 Octomvrie și s’a continuat și a doua 
■di fără să se decidă.

Generalul Oyama raporteză la Tokio : 
Armata dușmană ce stă față în față 

•cu aripa nostră drepta, d'esvoltă o activi
tate estraordinară. O divisie de Ruși a tre
cut, peste Taiceho la distanță de 40 km. de 
■Liaoyang tăindu-ne legătura dintre Sihojan 
și Poensikan. In curînd însă am restabilit 
aceste legături.

Luptele ce s’au urmat la nord de 
Yantai, reporterii le presentă în diferite 
.chipuri:

„Birsevskija Vjedomosti* scrie, că 
Rușii i-au respins pe Japonesi până la mi
nele Yantai și i-au încunjurât de două 
părți. Japonesii s’au recules și au atacat 
.și ei în două rînduri, au fost însă res
pinși.

„Rus" scrie: „Japonesii n’au putut 
•resista, focul din tunurile rusescî i-a silit 
să se retragă peste Siliho, unde i-au urmă
rit Rușii".

„Ruskoje Slovo* scrie: „Lupta încă 
•nu e decisă și se pare că nu se va decide 
decât peste câteva dile. Soldații noștri se 
luptă ca nisce eroi și se vede că ordinul de 
di al lui Kuropatkin le-a Insuflat nou cu- 
ragiu.

Din Tokio se telegrafieză la Londra, 
■că primul atac al Rușilor asupra [posiției 
Panjuku a reușit, dăr generalul Oyama a 
concentrat imediat forțe numerdse și a re
cucerit Panjuku, oprindu-i pe Ruși în îua- 
intare.

O telegramă din Londra spune, că 
Kuropatkin înainteză cu șlece divisiunî.

Armata japonesă a fost întărită cu 
două divisiunî nouă. Afară de acestea s’au 
mai trimis trei divisiunî la Gensan, după 
cum se dă cu socotela, spre a face o de- 
monstrațiune contra Vladivostokului, în 
realitate însă probabil că se va trimite o

SOIRILE BILEI.
J

— 1 (14) Octomvrie.

Maj. Sa Monarchul nostru plecă 
mâne d. a. din Viena cu un tren separat 
la Budapesta. Spre sfîrșitul lunei curente 
se va reîntorce la Viena pentru câte-va 
(file.

Sărbarea Sf. Sofii. Duminecă duță 
terminarea serviciului divin în biserica SE 
Nicolae, va ave loc în sala festivă a gim- 
nasiului nostru sărbarea Sf. Sofii. Gu acest 
prilej va rosti d-1 profesor Axente Ban- 
ciu discursul festiv. La acestă serbare 
școlară sunt invitați toți spriginitorii și 
amicii șcdlelor gr. or. române centrale din 
Brașov.

Familia regală română în Iași. 
Astăcfi d. a. sosesce Familia regală ro
mână la Iași. Gu ocasiunea acestei visite 
M. Sa Regele Carol va fi salutat aici și 
de comandantul general al trupelor ru
sesc! din Basarabia în numele Țarului 
Nicolae. Comandantul rus va fi însoțit de 
o mare suită de ofițeri ruși.

In afacerea clubului român comi- 
tatens din Bistriță adusese la timpul 
seu Poliția din Bistriță decisiunea cunos
cută, în urma căreia membrii aparținători 
acestui club au fost condamnați la amende 
în bani între 100 și 200 cor. Contra aces
tei decisiuni au apelat membrii clubului ro
mân la vicișpanu) comitatului Bistriță, 
care filele aceste a aprobat decisiunea fo
rului prim. Acum din nou au apelat mem
brii clubului la ministrul de interne ca a 
treia instanță.

Viriliștii români din comitatul Ma
ramureșului. 1) Simeon Pop, protopre- 
tore, Vișeul de sus care plătesce dare 
3294 corone 69 bani (primul virilist în co
mitat). 2) Petru Mihalyi, deputat, proprie
tar în Sarasău 1035 corone. 3) Basil lurca 
proprietar în Sarasău 1016 cor. 4) loan 
Iura, advocat Vișeul de sus 713 cor. 8 
bani. 5) Dr. Georgiu Mihalca, advocat Si- 
ghet 670 cor. 70 bani. 6) Dr. Ioan Mi
halyi protofisca) la comitat 608 cor. 15 
bani. 7) Mihail Pavel arhivar la comitat 
606 cor. 19 bani. 8) Dr. Ștefan Kiss, me
dic Dragomirescî 602 cor. 62 banî. 9) Va- 
sile Mihalca, protopretore în pensiune, 
Sighet 575 cordne 77 banî. 10) Sandru 
Gyenge, preot Șugatag, 545 cor. 38 banî. 
11) Simeon Balea preot, Săpînța 545 cor. 
18 bani. 12) Sandru Anderko, proprietar 
Borșa 512 cor. 01 ban. 13) Ludovic Man, 
farmacist, Șomcuta-mare 480 cor. 52 banî. 
14) Dr. Aure) Man, advocat Sighet 458 c. 
92 banî. 15) Dr. Mihail Kokenyesdi, ad
vocat Sighet 403 cor. 32 banî. 16) Mihail 
Mihalca, proprietar Apșa de jos 376 oor. 
50 banî. 17) Dr. loan lurca, jude la tri
bunal, Timișora 333 cor. 83 bani. 18) Gri- 
gore Cudriciu, econom, Bârsana 321 cor. 
60 banî. 19) Ioan Fanea, preot Sarasău 
263 cor. 19 bani. — Sunt așa-der 19 vi- 
riliști români din numărul total de 220. 
Ruteni sunt 11, jidovi 94. Cei-lalțî sunt 
diregători, advocațî și proprietari ma
ghiari.

La acest loc rectificăm lista viriliș- 
tilor din comitatul Făgărașului, din care, 
după-cum suntem informați, s’a omis nu
mele d-lui Dr. Nicolae Șerban, cu 699 
cordne.

Primar al orașului Caransebeș în 
locul d-lui Burdia actualul president al 
comunității de avere din Caransebeș a 
fost ales cu unanimitate d-1 loan Barto- 
lomeiu.

Ofițeri francesi ospeți ai regelui 
Petru. Mâne, în 15 Octomvrie sosesc la 
Belgrad vr’o 50 ofițeri francesi, între cari 
și câțî-va generali, foști camarad! ai re
gelui Petru la șcdla militară din Saint- 
Cyr. Ofițerii din garnisdna Belgrad s’au 
oferit a aranja un mare banchet în ond- 
rea ofițerilor francesi, aceștia însă au 
refusat, ceea-ce la Belgrad a provocat 
consternație. Consiliul de miniștri a însăr 
cinat pe ministrul de răsboiu, coloneluj 
Putnik, să adreseze o scrisdre generalului 
care conduce pe ofițerii francesi, în care 
să expună, că banchetul îl arangeză în-

trdga garnisonă, din care cea mai mare 
parte n’a fost amestecată în conjurațiunea 
de la 11 Iunie a. tr. Intr’aceea însă re
gele Petru a tranșat cestiunea așa, că va 
da însuși un mare banchet la palat, la 
care vor fi invitați toți ofițerii garnisonei. 
Ofițerii francesi călătoresc de la granița 
Franței pe cheltuiala regelui Petru, pe 
care visita acesta îl va costa 80.000 
franci.

Cununii. D-1 Toan Nossa absol
vent în teologie își va serba cununia 
religiosă cu d-șora Anuța Marincaș în 
biserica gr. cat. din Bogdana (Selagiu) Ia 
23 Octomvrie st. n.

— D-1 Pompeiii Podină își va serba 
cununia cu d-șdra Victora Temeșan la 
20 Oct. st. n. în biserica gr. cat. din Oarța 
de sus.

Omor înfiorător. Marți, în 11 Oct. 
după amiadi s’a descoperit în Viena un 
omor sensațional, cum numai în romanele 
criminale se mai pdte ceti. Omorul a fost 
Sevîrșit cu mai multe dile înainte. In lo
cuința lui Ioan Klein din Magdalenen- 
strasse Nr. 78 s’a aflat în numita di sub 
up otoman un sac cu cadavrul unui domn, 
prâmpoțit bucăți și trecut în putrefacție. 
Klein, ciselor, în etate de 31 ani era to
varăș cu fabricantul de obiecte de bron- 
zărie, F. Pietsch și era cunoscut ca om 
cinstit. Nu de mult s’a însurat cu Fran
cisca Braun, care l’a prins în cursă prin- 
tr’un anunț într’o foie spunend, că are 
zestre mare. Francisca Braun era frumdsă, 
deși cu 4 ani mai mare decât Klein. Că
sătoria s’a făcut fără să scie Klein, că mi- 
resa lui este o hdță și înșelătăre, care a 
ședut și la temniță pentru furturi și es
crocherii. După cununie era deja târdiu. 
Klein a trebuit să se împace cu sdrta, to
lerând ca nevasta lui să-și continue me
seria de a prinde în laț cu anunțuri prin 
diare bărbați cu avere, pe cari îi primea 
acasă la sine. Un ast-fel de bărbat era și 
proprietarul de case loan Sikova, om de 
72 ani, căruia [însă îi plăceau aventurile 
galante. Pe acesta femeia blăstăinată l’a 
ademenit în locuința sa, unde în compli
citate cu bărbatul ei l’au omorît și tăin- 
du-1 bucăți l’au băgat într’un sac. Uci- 
gașa de femeie s’a dus apoi în locuința 
lui Sikora și deschidend cu cheile găsite 
în buzunarul victimei, a jefuit bani și 
hărții de valore. Părechea criminală a dis
părut din Viena. Omorul a fost descope
rit de compagnonul lui KIein. Aspectul 
cadavrului a fost atât de oribil încât ju
decătorul de instrucție Dr. Schilcher a 
leșinat. Poliția urmăresce părechea.

Sciri mărunte din România. D-1 
ministru Haret va pleca în curend într’un 
concediu de 45 dile în străinătate. Interi
matul ministeriului de culte va fi ținut 
în timpul absenței d-lui Haret de d-1 Dim. 
Sturdza. Foile oposiționale aduc conce
diul acesta în legătură cu afacerea șcd- 
lelor catolice din România și vorbesc 
chiar de dimisiunea d-lui Haret.

— Astăcli ține „Academia Română* 
o ședință publică, în care d-1 prof. Gr. 
Tocilescu va ceti o comunicare despre 
materialuri nouă asupra unui „Corpus ins- 
criptionum slavo-romanicarum".

— In urma morții senatorului Pana 
Buescu a fost ales director al societății 
de asigurare „Unirea* d-1 senator N. Ma- 
nescu-Călărașî.

— Din Iași se anunță, că coman
dantul trupelor austriace din Bucovina va 
sosi în curend la Iași, unde va petrece 
câte-va cjile.

— O scire din Belgrad spune, că 
consiliul miniștrilor șerbi a hotărît vinde
rea domeniului serbesc „Negoiil* situat 
în România, țăranilor aflători pe dome
niul prințului Știrbei pentru suma de 
3,050.000' lei.

Teatru german. Eri sără s’a dat cu 
mult succes comedia „Die goldene Eva“. 
Actrița H. Wanke, care s’a presentat eri 
pentru prima-oră publicului brașovean, a 
debutat cu mult succes, fiind viu aplau
dată, de-asemenea și d-nii Olmar și Redl.

Astădl se dă opereta-novitate „Das 
siisse Mădel" er mâne în beneficiul casie
rului d-l Gustav Hedwig comedia „Ul
timo* de G. de Moser.

La Gewerbeverein se va da Sâm
bătă, 15 Oct., o serată umoristică (a doua) 
cu intrarea liberă, începutul la 6 6resera. 
Duminecă tot acolo musica regimentului 
50 da un concert sub conducerea ca- 
pelmaistrului. începutul la 7*/2 săra. La 
dorința publicului se va da în. acea (fi 
bere de Martie (Steinbruch). Bucătăria e 
escelentă. Prețurile moderate. Intrarea 
40 bani.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul și sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 90 fii.

Se trimite dilnic cu rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. s. r. A. Moli Viena 
Tuch.lau.ben 9. In farmaciile din provinciă să se 
ceră Spirtul A, Moli, provăcjut cu marca de con
travenția și subscriere.

O conferență. Ni-se scrie din Bu
dapesta: D-1 Dr. Iosif Siegescu profesor 
gimnasial în Budapesta, oa membru al 
societății filologice a ținut în 12 Octcm- 
vrie n. o conferență în limba maghiară 
despre ]„Batrachomyomachia lui Homer, 
seu bălaia broștelor cu șorecit, după Cso- 
konai, tradusă în românesce de Koncz Jo
zsi la anul 1816*.

Conferență s’a ținut în sala ședințe- 
or Academiei ungare, unde conferenția

rul în fața unui public număros a tratat 
despre acestă epopeie comică împărțită în 
4 părți, așa numite „pipe de tabac*.

In întâia pipă de tabac se vorbesce 
despre „cunoscința" prințului Șdrece cu 
craiul brăștelor și mortea prințului". A 
doua pipă de tabac tratăză despre „stiîn- 
sura (adunarea) țării (poporului) broștelor 
și a șorecilor" A treia pipă de tabac isto- 
risesce „bătaia cu tote întâmplările", ăr 
în a patra pipă de tabac se descrie „sfîrși
tul bătăiei".

Kancz Jozsi, poetul român de origine 
străină, travesteză acestă epopeie comică 
în românesce după Csokonai și o schimbă 
conform împrejurărilor și vieței timpului 
de atunci de prin Ardeal. Traducătorul a 
fost — după cercetările conferențiarului 
— un actor, care a trăit printre Românii 
din părțile Glușiului, Sibiiului și Aiudului, 
ce se constată și din localisările din text. 
Koncz Jozsi, după cum singur ne spune, 
în preavorbirea cărții sale, de aceea a tra
dus Bătaia broștelor cu șorecii în româ
nesce, ca să o înțelegă și Românii și Un
gurii: „de voiu traduce în românesce po- 
esia acesta, va înțelege-o întrega româ- 
nime și partea cea mai mare a publicului 
maghiar din Ardeal".

Conferențiarul Dr. Iosif Siegescu a 
tratat tesa din punct de vedere literar și 
ortografic. De observat este, că pănă când 
pe acele vremuri prin Muntenia, Moldova 
și Ardeal, Românii scriau cu litere cirile- 
Koncz Jozsi și-a scris operatul său cu li
tere străbune.ULTIME SCIRI.

Budapesta, 14 Octomvrie. Hotă- 
rîrile partidelor oposiționale s’au adus 
în unanimitate, de unde se crede, că 
obstucția este inevitabilă. Contele Tisza 
se Țice că are de gând a stdrce re- 
visuirea regulamentului prin ținerea 
de ședința permanente. Se mai vor
besce că după votarea revisuirei con
tele Tisza va disolva imediat camera. 
Deputății consideră situația ca forte 
seriosă. Partidul lui Apponyi a decis 
se nu delege pe n’meni în comisiu- 
nea de 21, ca să va alege de ca
meră la dorința contelui Stefan Tisza 
în cestiunea revisuirei regulamentu
lui. Hotărîrea acesta liberalii o con
sideră de asemenea ca un semn în
grijitor.

Detmold, 14 Octomvrie. Dieta va 
ține astăcji ședință în care se va 
ocupa cu cestiunea regenței de Lippe.

Beiuș, 14 Octomvrie. In urma 
unei denunțări anonime s’a desco
perit o adevărată panama săvîrșită în 
detrimentul domeniului episcopului 
gr. cat. Un exploatator de păduri 
ar fi păgubit episcopia cu o jumă
tate milion de cordne. Episcopul Dr. 
Radu a cerut de la tribunal consta
tarea pagubelor.

Petersburg, 14 Octomvrie. Soirile 
despre resultatul luptei înverșunate 
de la Yantai și împrejurime sunt 
contraȚicătore. Se pare că lupta a 
rămas pănă în momentul de față ne- 
decisă. Țarul a trimis lui Kuropat
kin o telegramă, care se sfirșesce 
așa: „Se luptați pănă la ultimul sol
dat ! “

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Knreșiannu
din ăSrasov.

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

• a lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Cuvântări bisericesc! scrise de loan 

Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuventări bisericesci de loan Pa
piu: tomul III cuprinde cuvântări bi- 
sericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tore sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după eatechismul lui 
Decharbe, de V. Ohriste. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pi, 30 b. porto.)

„Cartea Durerii'1 de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr, E. Dăianu. Timișora 
1895. 0 cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuventări bisericesci de Mas- 
sillon“ traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al diecesei 
de Oradea-u.are. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
oare cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesiastic francos. Predicile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
răsăriten, și fie-care este pusă la acea Dumi
necă său sărbătbre, ou a oărei evanghelie 
se potrivesce predica. Un volum elegant de 
preste 400 pagini în 8° ou portretul lu 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagifl ales. — Prețul 5 corone (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări funebralî și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Tiiu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiii Fu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiiî, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din BlașiîL

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- ( 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile, militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, er 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
Lancu*, apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d-1 Dr. Amos 
Frâncu'n causa fondului pentru monumen
tul lui Iancu. Prețul este 1 corbnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vite«ulu, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Românul in sat și la 6steF. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
l-l loan Pop Reteganul, cunoscutul și me- 

ritosuJ nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|~ 10 b. porto).

„l&ranul român și ungur din 
ArdeaF, studiu psihologia poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-]- 5 b. porto).

„ David AlmășianuP, schițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acâsta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 Ootcmvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 119.15
Renta de corone ung. 4% ... 97 80

Impr. căii. fer. ung. în aur 3 720/0 . 89.15 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 97.45 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii......................211.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
Renta de hârtie austr........................... 99.85

Brassovărmegye alispânjătol.

Renta de argint austr. . . . 99.75
Renta de aur austr.................. . 119.55
Renta de corone austr. 4°/0 , . 100.-
Bonuri rurale UDgare 3’/2 % • 91.25
LosurI din 1860............................ . 154.90
Acții de-ale B&ncei austro-ungară . 16.35
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 777.50
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 667.75
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane. . . . 117.50
London vista............................. . 239-45
Paris vista.................................. .22’/„
Note italiene........................ . . 95,25

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Octomvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.88 Vend. 18.92
Argint român. „ 18.80 18.90
Napoleond’orl. „ 19.02 R 19.10
G-albenî n 11.20 11.30
Ruble Rusesc! n 2.53 2.55
Mărci germane „ 117.20 117.40
Lire turcescl „ 21.50 21.60
Scris, fonc. Albina 50/1’ 101.— „ 102.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov
Din 14 Octomvrie 1904.

M esura Valuta
său Calitatea. în

greutatea Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 16
n Grâu mijlociu . . . 15 80
n Grâu mai slab . . . 15 50

Grâu amestecat , . 12 30
Secară frumosă., . . 10 20

n SScară mijlociă. . . 9 80
y) Orz frumos .... 8 60
n Orz mijlociu. . . . 8 40
Țj Ovăs frumos. . . . 7 20
Ti Oves mijlociu . . . 7 —
n Oucuruz .................... 12 —
n Mălaiu (meiîî) . . . 10 —
n Mazăre......................... 16

Linte ......................... 23 —
Fasole......................... 19 —
Sămență de in . . . 21 80

n Sămânță de cânepă . 9 20
n Cartofi......................... 2 30
n Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
u Carne de porc . . . 1 20
J) Carne de berbece. . — 76

100 kil. Său de vită prospet . 40 —
7J Său de vită topit. . 62 1 -

Sz 9191--1904.Hirdetmeny.
Az 1886. XXI. t.-cz. 28. §-sa 

alapjân ezennel kOztudomâaul hozom, 
hogy Brassdvârmegye igazolâ vălaszt 
mânya az 1905. âvre szol6 legtObb 
adâfizetâk nâvjegyzekât megâllapi- 
totta.

Ezen nâvjegyzâk, mely ellen mâ- 
tdl szămitandâ 15 nap alatt az âl- 
landâ birâlâ vâlasztmânyhoz felleb- 
bezesnek van helye. a vârmegye szek- 
hâzânăl kbzszemlere ki van teve.

Brassb, 1904. âvi Oct. hâ 13.
Dr. Jekel, 

1—1,1534 alispân.

Dela vice-comitele comitatului Brasso.

Nr. 9191—1904.

PUBLÎCAȚIUO.
Pe basa §-lui 28, art. de lege 

XXI ex. 1886, aduc la cunoscință, 
că comitetul rectificator al comita
tului a statorit catalogul virilistilor 
pe anul 1905,

Acest catalog, în contra căruia 
începând cu (jiua de astădl în ter
min de 15 cjile se pote apela la co
mitetul esaminator, este afișat spre 
vedere la casa comitatului.

Brasso, în 13 Oct. 1904.
Dr. Jekel m. p. 

vice-comite.

Nr. 16598—1904.

In vitare 
la Adunarea proprietarilor de pă
mânturi, care se va ține în 17 Oc
tomvrie 1904 la 9 ore a. m. în casa 
Sfatului.

Toți proprietarii de pământuri, 
cari sunt interesați la lucrările de 
drenaj (secarea apei) al pâraielor: 
Spurcata, Timiș, Fabrica de aramă, 
Gimbășel, sunt Invitați la alegerea 
unei comisiuni de 10 membrii, care 
să îngrijâscă, documentul concesiei 
pentru executarea lucrărilor de re
gulare și drenaj, conform §. 17, emis 
de domnul vicecomite cu data de 
3 August nr. 6905.

In interesul economic propriu, 
sunt poftiți a veni la acâeta adunare.

Brassb, 6 Ootomvrie 1904.
Comisia executivă pentru săvâr

șirea lucrărilor de drenaj în hotarul 
Brașovului grupa III.

Oscar Alesius,
1—1.1536. președintele comisiei.
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mPrafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, deeă lineare cutia eHte proveițută cu marea «ie 

aperure a iui A. ÎTIoil și cu gubaerleree sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor uiai cerbicbse la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațlunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee,— Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falși ftcațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

.t

Franzbranntwein și sare a lui
V@ritS.blill nUUlcli fiecare sticlă este provăcjută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recolă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

8

,/5
Săpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a palei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provățjută cu marca 
de apărare A. Moli.

'trimiterea principală prin 
Earmacisit&l A. MOE1L,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tncblanbeu 9 
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin ramhursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provățute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neutădter 
și engros la D. Eremla Nepoții.
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Plecarea și sosirea trenărilor ie stat reg. mg, îi Brașov.
Valabil «lin 1 Octom.vrie st. ei. 1^04.

Plecarea trenurilor din Brașov.
. Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Olușiu) la o. 2'45 m. p. m. 

£11. Trenul de pers, la ora 8'7 min. sâra. 
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4’59 m. dim.*)
*) (Nu mai până în 15 Novembre).

III. Trenul mixt la orele 11'35 tn. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 219 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6’50 săra. *

(care circulă numai la Predealt
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8-45 min. a. m.*

(* au legătură până la Ciuc-G-yimes).
[II. Trenul de per. la ora 2-50 m. p. m. 

(are legătură cu Ciuc-Szereda .
IV. Tren de pers, la orele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)

I. Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m. ■

ANUNCIUR
(iwrțtai șl redJ

sunt & s® adresa subscrisai 
asâmifBsstFatâMnâ. caso» 5 pw-

La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1895 a fost premiat

Spirtul Keuuia
cu diploma de onăre și cu medalie de aur.
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale

Spultul-reuma
și FUUIO de MTOKE.

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 în 5 minute
Prețul unei sticle cu instrucție 1 coronă, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia 

D-Iui Josif T.ortțk, Kirăly-utcza nr. 12., 
și la d-1 Dr. A. JEgnser, Vâczi kiirut 17.

asemenea în tâte farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul
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farmacist in SâtoraIJa-Ujhely.

Comando din provincie se efectueză prompt.
Depou in 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.

2—20,1532.
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Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren acc. p. Arad la orele 4'52 m. dim
ii. Trenul de persone Ia ora 7'59 dim. 

UI. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2’9 m. p. m.. 
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera,

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7’28 min. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

III. Trenul pers., la ora 4-55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9T8 min. sera.,
V. Tr. accel. la orele 10-14 m. sera.

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dinu.

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1-59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la era 6-10 m. sera.*).
IV. Tren mixt, la orele 10-1 m. sera.
Dela Zernoscî la Brașov (gar. Bartolome’u.y

I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1*12 min. p. m.
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Aâministr. „Gazetei Trans-“
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


