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abonam^
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 IO franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADM1NISTRAȚIUNEA.

Proiectul Iui Berzeviczy
și Sașii ardeleni.

Am publicat numai de curend 
memorandul înaintat de consistoriul 
bisericei evangelice-săsesci din Ardei 
la guvern-, în afacerea cunoscutului 
proiect de reformă școlară a lui 
Berzeviczy seu, cum îi mai cjic în 
stilul oficios, a proiectului referen
tului relativ la reforma legilor șco
lare, despre care se c]ice, că nu peste 
mult va fi presentat camerei ungare.

Acest memorand lucrat cu mare 
îngrijire, supune unei critice amă
nunțite și forte judițiose disposițiu- 
nile proiectului amintit, în raport 
cu disposițiunile legilor esistente șco
lare și ale legilor ce garantâza au
tonomia bisericescă confesională a 
Sașilor. Conclusiunea finală este că 
prin legea proiectată se violeză în 
modul cel mai flagrant autonomia 
bisericei și se atacă esistența șco- 
lelor confesionale săsescl.

Se înțelege, că constatăridu-se 
prin acel memorand astfel de lu
cruri, el n’a putut se placă celor 
de la cârmă, deși foile lor recunosc 
că a fost scris într’un ton cât se 
pote de moderat. Argumentele obiec
tive aduse de autoritatea superioră 
bisericescă contra planului de refor
mă al lui Berzeviczy sunt înse în 
fond și în esență concordante cu 
acelea de cari s’au folosit și Metro- 
poliții români. Faptul acesta se re- 
leveză cu multă amărăciune de cătră 
(fiarele guvernamentale și e de ajuns 
pentru ca Sașii să fie învinuițî că 
„tot-deuna sunt înclinați a lucra în 
contra intereselor statului“, ca „atacă 
pe față aceste interese41 ș. a.

Așa face de esemplu „Pester 
Lloyd“, care dedică memorandului 
săsesc chiar un articol polemic, er 
„Magyar Sz6“ se mângâie numai 
cu aceea, că memo,andul n’a fost 
subscris de episcopul săsesc Mtiller, 
ci numai de curatorul bisericei Dr. 
Carol Wolff, de unde conchide, că 
episcopul și parte din membrii con- 
sistoriului n’ar consimți cu cuprin
sul lui. Apucătură viclănâ ungurbscă, 

de a denega acelui act, care nu le 
convine, importanța sa cuvenită.

Nu e treba nostră, ci a Sașilor 
de a lua în scut seriositatea și im
portanța, memorandului bisericei lor. 
Noi ne mărginim a înregistra fap
tele și prin urmare mai trebue să 
adaugem cele ce se constată din 
parte săsescă, că adecă memoran
dul s'a decis de consistoriu cu una
nimitate și că numai de aceea l’a 
subscris curatorul, cel-ce urmeză în 
rang după episcop, pentru-că acesta 
n’a putut lua parte la ședința ul
timă, fiind bolnav.

„Magyar Szo“ mai sincer decât 
„Pester Lloyd“ spune verde, de ce 
se tem cei de la guvern, scriind în 
numărul seu cel mai nou: „Sașii și 
ValacJiii nu pot merge nici decum pe 
umil și același drumu.

„P. Lloyd" spune și el ce-1 dâre 
cu încunjur. Cărtă adecă pe Sași 
pentru-că ar fi 41S în memorand, că 
poporul lor învață mai bucuros limba 
română decât cea maghiară. Le 
aduce aminte de potopul român de 
care ar fi amenințați și din care nu
mai „luntrea maghiară" i-ar pute salva 
și alte insanități de aceste. -

Foia săsescă din Sibiiu ia ni se 
pare prea în serios observările viclene 
ale lui „P. Lloyd“, căci prea își 
dă silința de a-1 convinge, că me
morandul n’a afirmat cele de mai 
sus, ci a susținut numai, că Sașii lo
cuind mai cu semă împreună cu 
Românii, învață de sine românesce, 
fără se mai fie siliți prin șcdlă etc.

C’on cuvent ’celor de la foile 
guvernamentale le este de aceea, 
ca nu cumva Sașii se mărgă mână 
’n mână cu Românii împotriva nou
lui atentat cel ^plănuesce guvernul 
față cu școlele confesionale.

De aceea omenii lui Tisza îșl 
dau silința de a țină isolațl pe Sași 
și în acăstă cestiune de supremă 
gravitate.

De ce? Tote îșl au căușele lor. 
Pe Sași îi au acolo în partidul lor 
și deja par ai fi capacitat și câștigat 
pentru ideia de a continua și în a- 
căstă cestiune de esistență națională 
politica lor de' oportunitate.

Der despre aceste și altele avem 
mai multe de cjis.

Brașov, 2 (15) Octomvrie.
Institutele financiare ale națio

nalităților. Diarele șoviniste au o ru
brică permanentă, în care debiteză cele 
mai inepte agresiuni contra băncilor ro
mânesc!, săsesc! etc. „Pământul maghiar e 
în pericol! Și nici guvernul nici societa
tea nu observă, că naționalitățile prin băn
cile lor subroineză statul!" In dina de li 
Octomvrie un anumit Dr. Fenyvesi (Tan
nenbaum?) Soma a ținut la T.-Mureșului o 
conferență în adunarea societății „Szekely 
Târsasăg" sub titlul „Afaceri de credit" 
în care a arătat cu date „înspăimentătdre", 
că băncile naționalităților au plasat 25 îni- 
lione corone în hipotecl fonciare pe când 
băncile maghiare n’au plasate decât 11 rni- 
lione. Conferență — după cum spune 
„E—s" — a provocat sensație durerosă, 

se va publica în broșură și tot odată se 
va presenta guvernului și camerei deputa- 
ților în formă de memorand...

In jurul revisuirei regulamentu
lui, partidele politice din dieta ungară s’au 
angajat ia luptă seridsă. După partidul 
independist și poporal, s’a pronunțat acum 
și partidul lui Apponyi. La conferență pre- 
sidată de Iuliu Gullner, Apponyi a decla
rat că în principiu nu e adversarul revi- 
suirei. O revisuire este necesară, înse pe 
lângă moderație și fără violarea libertății 
cuvântului. Acăstă revisuire înse numai 
în legătură cu o reformă parlamentară 
s’ar pute introduce, o reformă care se îm
brățișeze reducerea censului, lărgirea drep
tului electoral, votarea pe comune, introdu
cerea voiului secret în comunele urbane, 
interdicerea ceremoniilor costisitore și res
trângerea rigurosă a influenței oficiale la 
alegeri.

Conferență a hotărît, după cum am 
amintit deja, să respingă proiectul', âr în 
comisiunea însărcinată cu desbaterea pro
iectului să nu delege pe nimeni.

Aseră s’a ținut un consiliu de mi
niștri, care s’a ocupat cu cestiunea revi- 
suirei.

In ședința de Vineri a dietei 3 5
ungare s’a pus la ordinea (filei convenția 
comercială cu Italia. Referentul Iuliu Ro
senberg a expus conținutul și a recoman
dat proiectul spre primire. Tot-odată a 
propus, ca camera se dea absolutoriu gu
vernului, pentru ca în desacord cu art. 
30 de la 1899 a încheiat acâstă conven- 
țiune pe răspunderea sa fără autorisația 
parlamentului. Propunerea referentului au 
oombătut’o deputății: Krasznay, Bernath 
și Okolicsănyi.

„Violarea constituției". In foia ofi
cială ungară aapărutalaltăeriordinul pentru 
intrarea în vigdre a convenției provisorice 
cu Italia, o convenție pe care camera un
gară d’abia erl a luat-o în desbatere. Fo
ile oposiționale susțin, că acesta este o 
violare a constituției, căci — die ele — 
Ungaria are legi și nu se pote guverna 
prin ordinațiuni. Legile acestea trebue se 
le respecteee tot natul de la rege pană la 
ultimul cerșitor. Disposiția acesta este un 
principiu fundamental al constituției, este 
textul cel mai prețios al „Corpus Juris* - 
ului ungar și a fost eluptat cu jertfe enorme 
de sânge.

De ce s’a făcut acesta? Se dice că 
așa cere interesul țârii. Der ce interes pote 
să aibă țera mai mare decât păstrarea con
stituției? Guvernul — susțin aceleași foi — 
putea să creeze o tarifă specială ungară, 
der firesce aici se opuneau interesele Aus
triei și voința regelui. Etă pentru ce a 
trebuit sacrificat punctul acela secular al 
constituției, care dice că Ungaria nu pote 
fi guvernată cu ordinațiuni.

Cuvintele subliniate sunt luate din 
„E—s“, care cu o naivitate adorabilă crede, 
că acuma pentru prima oră se întîmplă 
ca legile să fie înlocuite prin ordinațiuni... 
Der măsurile luate în era constituțională 
față cu naționalitățile, nu portă dre tim
brul violării de constituție?... Ja Bauer, 
das ist was anders!

Serbările din Ăzuga.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei1'.)

Desvelirea monumentului.
(Urmare și fine.)

După stropirea monumentului cu apă 
sfințită, d-1 I. G. Babeș cu verva sa ora
torică bine cunoscută, în mijlocul unei tă
ceri profunde rostesce următorul simțit și 
patriotic discurs:

P. S. Părinte! Domnelor și Domnilor!
Pentru locuitorii comunei Predeal, ca 

și pentru tot poporul dela obârșia Praho
vei (fiua de adi e un prilegiu de adevă
rată sărbătore sufletescă. Ei văd împlinin- 
du-li se rând pe rând dorințe adânc sim
țite și sunt fericiți că odată cu deschiderea 
sfântului locaș pentru preamărirea lui 
Dumnezeu, atot puternicului ocrotitor al 
regatului României, pot să aducă în ohip 
vădit prin acest monument prinosul lor 
de piosă aducere aminte acelora, cari acum 
27 de ani au sciut să lupte eu bărbăție 
și să mdră cu glorie pentru cruce, pentru 
patrie și tron, pentru renascerea mândră 
a neamului întreg.

Călăuziți, domnelor și domnilor! că
lăuziți de aceste sentimente duiose și pa
triotice, de cari totdâuna a fost condus 
poporul român, membrii comitetului de 
inițiativă, însărcinați de obștea locuitori
lor și ajutați de comună, de șcdla din 
Azuga, de instituțiunile economice și de 
fruntașii industriei din localitate au ridi
cat aoest monument și cu binecuvântarea 
I. P. 8. Sale metropolitului și primatelui 
României l’au așeejat în fața bisericei acum 
sfințită, spre lauda veclnică a companiei 
a VllI-a de dorobanți din Prahova, odi- 
nioră cu sediul aici, care pe câmpul de 
onore a dat dovedi de vitejie și în deo
sebi a fiilor comunei Predeal Lica Nico- 
lae, Mustață Vasile și Trică Mihai, căduți 
în gloriosul răsboiu pentru neatârnare.

On. auditori! In inimile ndstre pă
trunse de devotament cătră patrie și tron, 
de recunoscință cătră brava nostră armată 
și de venerațiune cătră marii bărbați po
litici cari au muncit și s’au jertfit pentru 
înălțarea acestei frumose țeri, monumen
tul acesta simboliseză idealul înalt, care, 
conduce la mărirea națiunilor și constitue 
în același timp nu numai pentru cei că- 
(Juți, der și pentru armata întregă omagiul 
binemeritat, ce munca națională basată 
pe patriotism aduce vitejiei ostășescl, el 
va arăta pentru veci eroismul armatei ro
mâne și gloria strălucită a supremului co
mandant, mare căpitan, și cărmuitor, care 
cu sabia în mână pe câmpul de râsboiu, 
cu înțelepciune și muncă uriașe în timp 
de pace, ajutat de marii patrioți ai nea
mului nostru și încunjurat de dragostea 
unui întreg popor a aședat în granit te
meliile, pe cari România modernă se înalță 
triumfătore și plină de încredere în viitor.

Neperitore vor rămâne, domnelor și 
d-lor, în cartea neamului acele timpuri de 
legendară măreție, când M. S. Regele cu 
deplină încredere în hărnicia acestui po
por, în capul tinerei der vitezei sale ar
mate a redeșteptat virtutea strămoșâscă, 
cucerind neatârnarea țârii și locul ce i-se 
cuvine în rândul națiunilor, precum veci- 
nică și pururea vie în consciința acestui 
popor leal va fi recunoscință cătră marele 
seu Rege și cătră Regina ndstră prea iu
bită, cea mai desăvârșită dintre regine, 
pentru faptele mărețe săvârșite c’un nobil 
avânt în tot decursul acestei binecuvân
tate domnii, închinată întregă pentru bi
nele poporului, pentru consolidarea, pro
pășirea și gloria scumpei ndstre patrii.

Mă adresez acum cătră d-vostră, d-le 
primar, și în numele membrilor comitetu
lui, predau administrației comunale acest 
monument, ca dar al nostru; păstrați-1 ve 
rog cu părintâscă îngrijire și cu aceiași 
inimă caldă eu care vi-1 predăm, ca pe 
un bun sacru al nostru al tuturor, menit
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să întărescă și mai mult în inimile consăte
nilor noștri consciința și mândria națională, 
și nu uitați că ori cât de modest ar fi 
acest monument, el va fi pildă pentru ge- 
nerațiunile viitore, întru iubirea de patrie 
și neam, și îndemn de muncă pentru bi
nele țării și pentru mărirea neamului ro
mânesc". ,

Urale prelungite subliniară acest a- 
vântat și patriotic discurs.

D-l primar Jinga răspunde vorbito
rului, că primesce cu dragă inimă și va 
păzi cu sfințenie aoest monument, care 
,va sta aici ca o mărturie vie o gloriei 
trecutului, a consolidărei presentului și a 
speranței viitorului11.

Imediat urcă tribuna d-l Louis 
Basset administratorul cassei regale 'și se
cretar al M. S. Regelui și rostesce urmă
torul clasic discurs:

Iubit popor! Două fapte mari ați să- 
vîrșit astădî: ațî dovedit credința vdstră 
în legea strămoșăscă, înălțând un sfânt 
lăcaș pentru slujba dumnefleiescă, ați ros
tit iubirea vostră de patrie ridicând un 
monument Predelenilor oăduți în răsboiul 
pentru neatârnare.

Credința în Dumnedeu și iubirea de 
țâră iată ambele sfinte altare, pe care 
le-ați înălțat astăzi în acest mândru cătun. 
Eu care vă cunosc de aprope și de de
mult nu așteptam mai puțin de la vred
nicia vostră. Vă felicit deci pentru acestă 
manifestare a sentimentelor vdstre și vă 
urez să le păstrat! neștirbite și în ? viitor.

Acum 25 de ani erau aci numai 
câte-va căsuțe sărăcăciose, locuite de o 
mână de țărani, cu traiul neasigurat. Ca 
să vă zugrăvesc starea de atunci e de 
ajuns ca să vă spun că cel mai însemnat 
venit al moșiei erau cele 3 cârciumi în
șirate de-alungul șoselei de la Predeal la 
Poiana Țapului. De o activitate indus
trială nici pomenire. Chiar acest nume de 
Azuga, astădî cunoscut în îutrega țeră, 
abia se pomenea. Prin ce minune s’a 
schimbat lucrurile într’atât? Care a fost 
zina binefăcătore care a adus aoi într’un 
timp așa de scurt, vieța în locul pustie
tății, propășirea în locul lâncezirei, bel
șugul în locul miseriei? O cundscețî forte 
bine. Acestă fermecătore este munca, 
munca pe care o ați chemat spre a-i da 
locul de onore între voi. Este o preju
decată nenorocită, moștenită probabil de 
la Turci, că munca este înjositdre, că 
e un fel de osândă asupra celor mici și 
că omul ajuns la bogăție și mărire nu 
mai are nevoia de a munci. Acestă pre
judecată orientală ați scuturat’o și spre 
binele vostru ați priceput din contră, că 
munca este o cinste, că munca este înăl- 
țătdre și că omul cel mai vrednic este 
acela care muncesce mai mult.

Etă pentru ce putem culege astădî 
împreună cu inima veselă primele rode 
ale muncei Azugenilor, adecă un traifi mai 
bun pentru toți, o ridicare a minților și 
a sufletelor și o înflorire a celor mai 
înalte însușiri ale firei omenescl, adecă 
iubirea de Dumnedeu, de patrie și de 
concetățeni.

Ați fost cârmuițî și povățuiți de 
omeni da trebă, de omeni cu dor de pro
pășirea vdstră, lor se cuvine recunoscință, 
căci mari au fost silințele lor și caldă 
le-a fost iubirea de binele vostru.

închin der acest cuvânt muncei, care 
a făcut din Azuga una din cele mai bogate 

comune rurale din țeră, muncei care face 
pe omeni fericiți și pe popdre într’adevăr 
tari și libere".

Un vifor de aplause și urale nesfîr- 
șite acoperiră ultimele cuvinte ale acestei 
vorbiri pline de învățături și laude la 
adresa celor ce li-s’au cădut.

D-l Louis Basset este un bărbat de 
o cultură universală, este povățuitorul și 
ocrotitorul tuturor dmenilor dedați la 
muncă seriosă și cinstită, chiar și în des- 
voltarea uimitdre a industriei și preste tot 
a progresului din Valea Prahovei. D-sale 
îi se cuvine partea leului. De aceea, după 
cum am putut observa în timp de două 
<jile cât am stat aoolo, d-sa se și bucură 
atât în clasele de sus cât și la popor de 
o adâncă stimă, respect, venerațiune și 
caldă iubire.

Corul d-lui Mihailescu cântă o poesie 
ocasională, apoi d-l căpitan Cernescu or
donă companiei a 8-a de dorobanți din reg. 
Prahova a face front spre monument și 
ține un discurs, în care preamăresoe vi
tejia ostășescă și îndemnă pe soldați ca 
luând pildă de la înaintașii lor și ei ia 
nevoie să-și verse cu drag sângele lor 
pentru patrie, tron și dinastie. Cu muisca 
regimentului din Ploescî în frunte, defi- 
leză compania înaintea monumentului. Era 
înălțător momeDt, publicul aclama entu- 
siasmat.

După defilarea școlelor și a corpo- 
rațiunilor, poporul s’a dus la masa pregă
tită în curtea bisericei, unde i-s’a servit 
mâncare cu carne, pâne și vin și pe lângă 
serviciul de masă s’a mai dat la fie-care 
participant câte un pahar, pe care era gra
vată biserica și inscripțiunea: „In amin
tirea sfințirei bisericei din Azuga 1904“, 
er publicul mai distins s’a îndreptat spre 
cantina fabricei de postav, unde în sala 
cea mare frumos decorată a avut loc.

III. Banchetul.
Cam 150 de persone au luat parte 

la banchet, Menu-ul a fost următorul: 
Icre negre moi, șuncă cu aspic, unt. Cegă, 
sos raaionaise, risotto de pui cu ciuperci, 
legume sânte assort. Vânat în sos ma- 
deira cu pateuri. Curcan fript, salată com
pot. Tortă. Roquefort — cașcaval și brînză 
de Azuga. Fructe. Cafea. Vin de Odo- 
bescl. Apă minerală. Șampanie Rhein & 
Comp. Azuga.

Primul toast l’a ridicat d-l Wilhelm 
A. Rhein pentru M. Sa Regele Carol I. 
Asistenții au ascultat acest frumos toast 
stând în picidre, er la fine un ropot de 
aplause a isbucnit Ia adresa M. Sale și a 
vorbitorului. Musica militară din Ploescî, 
care în tot decursul banchetului a delec
tat publicul, a intonat imnul „Trăiescă 
regele".

D-l Basset în cuvinte alese și pline 
de meritose elogii închină în sănătatea 
d-lor Rhein, Schiel și Babeș, stîlpii indus
triei prahovene. D-l prefect al județului 
Prahova, Mișu, în cuvinte avântate și 
adânc simțite vorbesce pentru d-l Basset, 

relevând activitatea prodigiosă a acestui 
rar bărbat. Frumosul toast al d-lui pre
fect a fost ascultat cu mare atențiune și 
răsplătit cu frumdse aplause. D-l preșe
dinte al consiliului permanent județen, ri
dică paharul pentru tînSrul, inteligentul și 
afabilul prefect d-l Mișu, care cu forțe 
juvenile, cu dreptate și corectitate con
duce județul Prahova spre binele și folo
sul obștesc și spre mulțumirea tuturor. 
D-l Basset de nou ia cuvântul și închină 
pentru P. S. Sa archiereul Nifon. Distin
sul inginer Nestor V. A. Urechiă, fiul ne
muritorului român V. A. Urechiă, toas- 
teză, pentru membrii comitetului de ini
țiativă.

Au mai urmat încă și alte multe și 
frumdse toaste. Dintre acestea vrednic de 
remarcat a fost acela al d-lui I. G. Babeș. 
Prin cuvintele sale pline de imaginație 
vie, ne-a făcut să privim oa printr’un ca
leidoscop fasele prin care a trecut încân- 
tătorea vale a Prahovei de câte-va dece
nii încoce, și încheie aducând tributul de 
recunoscință, de stimă și venerațiune tu
turor factorilor și competentelor persdne, 
cărora e a-se mulțumi frumosul avânt și 
uimitdrea desvoltare, la care a ajuns as- 
tădi acestă regiune. A fost unul dintre 
cele mai reușite toaste.

Masa s’a ridicat la orele 4 p. m.
Sera la 9 bre s’a început balul în 

același salon al cantinei fabricei de pos
tav. A participat lume alesă și elegantă. 
A cântat musica militarăți un taraf de 
lăutari. — Petrecerea s’a continuat cu 
animație și voie bună pănă spre diuă.

Ast-fel au decurs și s’au terminat 
festivitățile din Azuga. — Harnicul și ne- 
pregetătorul primar d-l A. Jinga, d-l I. 
G. Babeș, președintele, și cei-lalți membrii 
ai comitetului de inițiativă pot fi mândri, 
căci ostenelele d-lor au fostîncoronate cu 
cel mai desevîrșit succes.

Delabrau.

Resboiol mo-japones.
De cinci dile ține lupta îuverșunată 

de pe câmpul de răsboiu din Manciuria. 
Rușii au început ofensiva la 9 Octomvrie 
și a doua di s’a deschis lupta pe totă li
nia între Yantai și Poensikun. Pe acâstă 
linie sunt postate forțele japonese, având 
un centru bine întărit în munții din îm
prejurimea minelor de la Yantai. La Poen
sikun se află aripa dreptă a Japonesilor 
sub comanda lui Kuroki, la minele de ia 
Yantai este centrul sub comanda lui Oku, 
er mai departe spre apus pe linia calei 
ferate aripa stângă sub comanda genera
lului Nodzu.

Din telegramele de pănă acuma se 
pdte alcătui următorul tablou:

La 10 și 11 Octomvrie sorții luptei 
erau varii. Rușii au ocupat mai multe po- 
siții, pe cari inse Japonesii le-au recuce
rit, fără se se mai potă revanșa Rușii. O 

colonă rusescă în mijlocul celei mai în
verșunate lupte a luat asupră-șî sarcina 
să încunjure aripa drâptă japonesă din
colo de Poensinkun. Coldna a trecut peste 
rîul Taici tăind contactul Japonesilor spre 
sud, Japonesii înse au luat-o la gdnă și au 
încunjurat-o. Coldna acesta pdte fi consi
derată ca perdută.

La 11 Octomvrie lupta se urma pe 
întreg îl front și a doua <ji s’a reînoit cu 
furie și mai mare. Acum au trecut Japo
nesii la ofensivă și au isbutit se respingă 
atacurile rusesc! îndreptate spre centrul 
lor și spre aripa stângă. Generalul Oku a 
cucerit cu acestă ocasiune 30 de tunuri 
rusesci. Kuropatkin în raportul său recu- 
nosce, că a fost silit a-șî retrage avant- 
gardele din aripa stângă. In partea de ră
sărit Kuroki se află încă în luptă cu duș
manul, er Kuropatkin raporteză, că „aripa 
stângă s’a angajat la o luptă cu mari 
pierderi11, despre resultatul final înse nu 
raporteză nimica. O telegramă înse anunță, 
că Rușii sunt în retragere pe tdtă linia, 
din ceea-ce ar resulta, că Kuroki a res
pins ofensiva.

Kuropatkin telegrafieză Țarului cu 
data de 13 Octomvrie:

Trupele din Manciuria au avut eri 
și astădî lupte înverșunate. Japonesii au 
concentrat forțe considerabile contra cen
trului nostru și a aripei din stânga. Pen
tru noi era de importanță să ne menținem 
avantposturile posițiilor ndstre principale. 
La aripa drâptă avantposturile s’au afir
mat și nu s’au retras decât noptea târdiu, 
la ordinul meu. Avantposturile centrului 
au fost silite a se retrage pe la orele 2 
p. m. După rapdrtele ce ni-s’au trimis și 
după observațiile ndstre principale, lupta 
a fost din cele mai crâncene. Am respins 
numerose atacuri și am atacat și noi de 
repețite ori. S’a distins prin eroismul său 
mai ales regimentul de Tomsk. Trupele 
ndstre au recucerit în cursul nopții cu 
baioneta un sat perdut în diua anteridră. 
La aripa stângă a fost de asemenea o 
luptă sângerosă pentru posițiunea unei 
Striratorî. Soldații noștri s’au urcat pe 
nisce stânci aprope inaccesibile și s’au 
apropiat pas de pas de dușman. Resul
tatul acestei lupte încă nu este cunoscut. 
Tot la aripa stângă trupele ndstre s’au 
angajat astădî într’o luptă cu mari pier
deri. Am dat ordin ca mâne să continue 
cu nouă puteri apărarea posițiilor ocupate.

Asupra asediului Port-Aithuruiui i-se 
depeșeză din Tokio lui ^Lokalanzeiger^ 
din Berlin :

„Japonesii au bombardat timp de trei 
(jile necontenit Port-Arthurul, încendiân- 
du-1 în mai multe părți. Mulți Ruși au 
scos steagul alb (?) și s’au predat. Japo
nesii au mai cuprins încă două fortărețe 
externe".

După rapdrtele, ce sosesc din cartie
rul general japones, Japonesii au reportat 
eri pe totă linia învingeri. Tote trei ar
matele au isbutit a face pași însemnați
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Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Fine. —

5.
Era trecut de medul nopții.
In jurul casei isolate din apropierea 

casarmei păzitorilor de vamă, viscolul îșî 
cânta melodiile sale teribile; bradii se 
încovoiau vîjăind și icnind și îșî ameste
cau glasul cu sgomotul produs de pldia 
ce turna, și cu bubuitul tunetelor.

Silvio, ordonanța, copleșit de piro- 
tâlă îșî ridică capul în patul seu din man
sardă.

„A tunat ori ce-a fost asta?" mor
măi, pe jumătate trez pe jumătate dor
mind. „Par-că a bătut cine-va la pdrtă. 
Ah, — așa e. Erăși bate... Cine pdte se 
fie pe așa o vreme?"

Mai stătu câte va clipite pe gânduri: 
să deschidă, să nu deschidă. De-odată îi 
veni îd minte, că bătaia la pdrtă pdte să 

fie în vr’o legătură cu dispariția d-nului 
Moulin. Ga fript sări soldatul credincios 
din pat, se îmbrăca ca fulgerul și alerga 
cu lampa în mână pe scări în jos.

„Oine-i?" întrebă încă de pe scări 
ca răspuns la bocăniturile impetudse.

„Eu sunt — deschide Silvio!"
„Cine — eu?"
„Eu — Moulin!"
„Peotru oumele lui Dumnezeu!" 

strigă flăcău) înveselit și înspăimântat în 
același timp. „D-ta ești?" Și vîrî cu mâna 
tremurătore cheia în zăvor. „O, Domne! 
Ce-ai pățit?"

„Palid ca un cadavru, clănțănind din 
dinți de frigurile ce-1 scuturau, mătănăi 
detectivul pe portiță.

„Nu mă întreba acuma nimica", gâ
fâi nenorocitul abia ținându-se pe picidre. 
„îmi trebue liniște — sunt istovit de 
morte! Nu spune nimănui, că m’am în
tors! Numai domnului locotenent — sub 
discrețiunea cea mai rigorosă!, Să-mi gă- 
tescl un ceaiu — și adă-mî ceva de mân
care. Mă sfîrșesc! Apoi vrău se mă o- 
dihnesc".

Spriginit de Silviu, detectivul a ur
cat împletecindu-se, scările. Silvin i-a aju
tat să-și desbrace hainele străbătute de 
ploie, și omul trudit se tologi cu un of
tat de mulțumire pe perinl. Ordonanța îi 
găti un ceaiu ferbinte cu rum, pe care 
Moulin îl consumă cu pezinețl. Apoi cădv 
într’un somn letargic.

Silvin și locotenentul Autremont aș
teptau cu nerăbdare a doua di deștepta
rea lui Moulin.

„Unde-ai stat ascuns atâta vreme?" 
îl întrebă Autremont stringând mâna de
tectivului care se afla încă în pat.

„Nu-i așa, că toți credeați, că am 
fost trimis pe cea-laltă lume?"

„Dispariția d-tale a provocat aici și 
în tdte părțile o sensație colosală. In timp 
de câte-va săptămâni al doilea cas! Toți 
diceau, că ai avut sdrta nenorocitului meu 
camarad".

„N’a lipsit mult. — Der scieau cine 
sunt?"

„De vreme ce te țineam mort, n’am 
mai făcut nici un secret. Toți erau ui
miți. Nimenuia nu i-ar fi trecut prin minte.

Se mirau, cum de te-au descoperit con
trabandiștii ?“

„Contrabandiștii?" — Moulin dădu 
din cap în semn de negațiune și zimbi. 
„Der să vă spun pe șart totul, numai să 
mănânc întâiîi".

Silvin gătise o supă substanțidsă și 
un biftec. După ce detectivul îșî alina 
fomea, începu să povestescă istoria des
coperirilor și suferințelor sale. „După ce 
mi-am revenit din leșin, m’am cățărat mai 
departe... Ce a fost mai greu, trecuse. Și 
așa am ajuns în sfîrșit aici".

„Sărmanul! Ce ai avut să pătimesc!!" 
esclamâ locotenentul cu compătimire.

„Ce are a face? răspunse vesel de
tectivul. „Am resolvit enigma dispariției lui 
Gerard, ara descoperit ucigașii și tot-odară 
și faimâsa bandă de falsificatori. A mai 
rămas să punem mâna pe dânșii."

„Der curo ?“
„Să-i surprindem în cuibul lor", dise 

detectivul resolut. „Astădî e Sâmbătă. 
Mâne după amedi bandiții șî-au dat în
tâlnire sus, precum nădăjduesc pentru ul
tima oră. Trebue să profităm de ocasiune. 
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epre a încunjura pe Ruși. Lupta a fost 
mai furiosă de cât ori când până acum.

Pierderile sunt enorme. Atacul Ru
șilor la Pontsikau a fost respins. Inimicul 
s’a retras și este urmărit ca succes. La 
țărmul rîului Masalu, Rușii au fost ajunși 
și în rândurile lor s’a produs o mare de
bandadă.

Aromânii, Patriarchatul si Sultanul.

Vorbind despre cestiunea Aro
mânilor și stadiul ei actual, organul 
.guvernului „Voința Națională11 din 
Bucuresci, scrie între altele:

Am spus altă-dată că guveunul ro
mân, pentru a dovedi că nu umblă după 
•certă și despărțirea bisericei armânescl 
de cea ortodoxă patriarchistă, ci că numai 
pe basa învățăturilor lui Christos și ale 
apostolilor, pe basa candnelor și pe a 
precedentelor cunoscute în biserica orto
doxă îutregă, cere ca patriarhatul să în- 
gădue preoților armâni să facă slujba în 
limba poporului. Patriarhatul, sub felurite 
cuvinte, cari de cari mai neîntemeiate, n’a 
voit să aurjă de cererile Armânilor și de 
stăruința ndstră.

Guvernul nostru s’a adresat atunci 
.guvernului otoman, arătându-i cererile 
drepte, cumpătate și moderate ale Armâ
nilor, cei mai credincioși supuși ai împă
răției și cum patriarhatul și sinodul, pu- 
nendu-se în slujba causei naționale gre
cesc!, — deși aruncă învinuire de filetism 
altora, — nu vrea cu nici un chip să 
.audă de aceste cereri. Guvernul otoman 
a stăruit pe lângă patriarhat ca să împli- 
me'scă tote cererile bine întemeiate ale Ar
mânilor, arătând că așa s’a mai făcut și 
cu alte naționalități, și dând patriarcha- 
tului lecții de toleranță religiosă și de în
țelepciune.

N’a lipsit firesce a-i pune în vedere, 
că decă patriarhatul s’ar îndărătnici, ur
marea ar fi că Armânii vor fi nevoiți a 
se despărți de el ca și Bulgarii. După ne
numărate amânări și tărăgăniri, patriar
hatul și apoi și sinodul au răspuns, — 
chiar când Sultanul și-a arătat voința ne
strămutată de a vedea primite cererile 
Armânilor — că nu se pote, găsind pri
cină că numai o minoritate de Armâni 
face asemenea cereri, ca și cum cineva 
i-ar fi cerut aceste drepturi pentru cei 
'Cari nu le voiau!

Au răspuns că mișcarea Armânilor 
nu e sinceră, ci oreată artificial prin bani 
românesc!, ca. și cum de asta ar fi fost 
vorba și ca și cum n’ar fi deplin dovedit 
că prin bani și bande, cu bâta și cu re
volverul, lucreză omenii grecomanilor și 
nu Româuii.

Acuma mai remâne, ca față cu con
statarea relei voinți a patriarhatului, Sul
tanul se recunoscă Armânilor dreptul de 
a se organisa ca naționalitate separată cw 
■biserică și cap bisericesc deosebit, cum s’a 
făcut cu Bulgarii.

Acest pas se va face; căci interesul 
Turciei cere ca Armânii, atât de număroși și 
atât de cu însemnătate în Turcia, să fie 
resplătițl pentru nealterata lor credință 
cătră Turcia, de existența și puterea că
reia e legată putința lor de a se desvolta 
liberi ca Români.

vom I pora

Despre întorcerea mea să nu destăinuiți 
nimenuia nimica. Nimeni să nu scie că 
am scăpat. încă de astădi pornim cu un 
număr suficient de gardiști și nu 
ține drumul, pe care umblă bandiții. Ur
mele unui număr mai mare de omeni s’ar 
cundsce și ei ar fi avertisați. Eu am să 
ve fiu călăuză. Să luăm funii, câte-va 
scări și scânduri. Peste prăpastie vom face 
.punte de scânduri, vom întră prin canal 
în văgăună și de aici vom urca priporul 
pe scări. Cam pe la mijlocul păreților se 
află proeminențe unde găsim razim pentru 
•scări. Apoi ascunzând scările ne vom tu- 
pili în hățîș și vom aștepta sosirea pun
gașilor. Gând vor fi intrat în bojdeucă, 

;sunt ai noștri."
„Escelent! răspunse Autremont. „Der 

te simți destul de bărbat să ne călău
zesc! •?“

„Las’ pe mine!u asigură Moulin 
mândru. „Mai am o <j> întregă pentru re- 
creareu.

Planul îndrăsnețului ora a fost ese- 
cutat întocmai. Criminalii prinși în boj
deucă n’au desfășurat nici o împotrivire.

Puterile cele mari, în prima linie 
Austro-Ungaria și Rusia susțin, causa Ar
mânilor, ca a celui mai puternic element 
de ordine și de civilisație în Balcani și 
care mână ’n mână cu Albanesii și cu 
Turcii vor asigura în provinciile europene 
ale imperiului desvoltarea liberă a tuturor 
naționalităților.

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

(9) —Fine. —

12) Bolnav de malaria nu este 
numai acela, care sufere în mod vă
dit de accese de friguri repețite. Mulți 
omeni, cari au suferit de friguri, păs- 
treză timp îndelungat germ enele fri
gurilor în sângele lor și pot fi ata
cați de friguri în intervale destul de 
mari, fără a-se infecta de nou.

13) Medicul expert pote constata 
din cercetarea unei mici picături de 
sânge decă cineva este bolnav de mala
ria seu nu.

14) Cine portă germenele bolei 
în sine, pote fi periculos pentru cei
lalți omeni și cu deosebire pentru 
soții săi din casă, din causă, că țîn- 
țarii malariei se pot infecta din sân
gele lui și pot transmite prin îm
punsături băla asupra altor omeni.

15) Omul îmbolnăvit de malaria 
trebue se grijescă, nu numai în in
teresul său personal de a-se lecui 
de acestă bolă, ci și din causă, că 
print’rensul să pericliteză și alți omeni, 
cât timp nu este definitiv vindecat.

16) O vindecare radicală nu se 
face decă bolnavul după chibzuiala 
sa proprie întrebuințeză chinină seu 
alte mijloce. Tratamentul morbu
lui malaria nu se termină cu delă- 
turarea acceselor de friguri, ci tre
bue continuat timp mai îndelungat, 
pentru-ca se potă ave efect. Ori-ce 
tratament fără sfatul medical este 
nesigur, și nu pote împiedeca slăbi
rea (cahexia malarică), ce se ivesce 
adeseori după malaria. Chinina în
trebuințată în mod necorect, remâne 
de regulă fără folos, ba chiar p6te 
causa stricăciune seribsă.

Am comunicat de și numai în 
trăsături generale tot ce este esen
țial și după cele mai nouă resultate 
ale cercetărilor despre boia mala
riei atât de periculosă sănătății 
nostre.

Cu admirație trebue să privim 
la acei eroi ai sciinței cari cu o rară 
agerime a spiritului, sîrguință ne
obosită și pricepere corectă, au des
lușit ființa îmbolnăvirilor rămasă sute 
de ani ascunsă, ne-au făcut cunos
cută vieța și acțiunea desastruosă a

Soldați! i-au legat în fiere și i-au adus în 
triumf, având în frunte pe șiretul Cha- 
teraut. După convoiti se aduceau și cor- 

delicti, dovedile de culpabilitate.
Vădând că nu pot tăgădui nimica, au 
mărturisit chiar la prima ascultare totul 
și n’au tăgăduit nici uciderea locotenen
tului Gdrard, care tot așa ca și Moulin le 
descoperise cuibul și a fost prins în cap
cană. Toți cinci și-au primit răsplata me
ritată. Cadavrul nenorocitului ofițer a fost 
înmormântat cu mare pompă.

In totă țera s’a răspândit lauda eu- 
ragiosului detectiv, care pe lângă recunos- 
cința superiorilor săi, a încassat și premiul 
de cinci mii de franci. El era eroul (jilei 
și colegul său Roche l’a felicitat fără in
vidie de norocul ce a dat peste el.

„Cine ar fi putut crede, când am 
plecat împreună din Bordeaux, că tu vei 
resolvi de-odată atât problema mea, cât 
și pe a ta?“ dise Roche cu admirație. 
„Der mă bucur din inimă, că ai reușit. 
Răsplata nici nu e prea mare pentru a- 
tâtea suferinței

Oniță. 

parasiților pricinuitori ai maladiei și 
tot-odată ne-au arătat căile și mij- 
locele pentru a combate după pu
tință efectul distrugător al epide
miei.

Malaria nu se mai pote consi
dera astăcjl ca dușman invincibil și 
combațerea ei se pote face cu sigu
ranță prin armele nouă, pe cari le-a 
făurit sciința.

Lupta contra malariei costă bani, 
ca orl-care răsboifi, cu deosebirea că 
combaterea malariei nu mai este o 
încercare cu sorți nesiguri de isbândă. 
Răsboiul nostru nu aduce miserie și 
morte chiar și pe partea biruitoru
lui. Câmpul nostru de luptă prin răs- 
boiu se preface în regiune înfloritore 
în care întră sănătatea și bunăsta
rea în locul lâncezelei și a sărăciei.SOIRILE BILEI.

— 2 (15) Octomvrie.
Episcopie românesca în Clnșitt. 

Cetim în „Eilenzek": D-l Vasile Almășan 
și soți au cerut de la comună să li-se dea 
un loc, pentru a înființa în ClușiG episco
pie românescă gr. orientală. Gestiunea a 
venit la ordinea dilei în secțiile comunale 
în diua de 13 Octomvrie.'Dr. Stefan A- 
pathy (cunoscutul rector șovinist. — Trad.) 
a combătut cererea pe motiv că Românii nu 
se atașăză statului maghiar. Clușiul a fost o- 
raș maghiar în trecut și tot așa va fi și 
în viitor. De la comuna acesta o biserică 
antimaghiară 0.) n’are se ceră nimic. Dr. 
Carol Haller a susținut pe Apathy. Pu- 
nendu-se cestiunea la vot secțiile au pro
pus refusarea cererei.

Biserică jefuită. In Maieruș (Sajo 
Magyaros, Sol. Dobâca) nisce făptuitori 
necunoscuțî au spart ușa bisericei gr. cat. 
rom. și au furat potirul în valore de 
160 corone și din lada bisericei suma de 
100 cor.

Român cu capul tare. Dumitru Bo- 
dea din Ghighișeu (Bihor) s’a culcat pe 
o căpiță de fân și în somn un dușman 
necunoscut a descărcat asupra lui trei 
glonțe. Două l’au atins la cap, oprindu-se 
sub piele, fără să perforeze țăsta, er al 
treilea îndreptat spre pântece tot s’a oprit 
în șerpar. Dumitru Bodea s’a sculat apoi și 
s’a dus pe jos la Aleșd, unde medicul i-a 
pansat rănile. El se simte bine.

Din Iași se telegrafeză, că din inci
dentul petrecerii familiei regale în vechea 
capitală a Moldovei a sosit eri acolo ge
neralul austriac Wanka din Bucovina în
soțit de colonelul Schubert, ca să salute 
în numele Maj. Sale monarchului nostru 
pe regele Carol. Guvernorul Basarabiei, 
principele Urusoff a sosit de asemenea 
erl nopte însoțit de o mare suită. Regi
mentul 3 de roșiori din Bârlad și două 
escadrdne a regimentului de roșiori ^din 
Tecuci au sosit alaltăer! la Iași ca se par
ticipe la serbările, ce și-au luat ac|i dimi- 
neță începutul. Pe astădi e așteptat la 
lași și miliardarul american Astor împre
ună cu fiica sa.

Logodne. D-l Simion Barbulovici, 
absolvent în teologie, fiul venerabilului 
vicar al Sălagiului Alimpie Barbulovici 
s’a logodit cu d-șdra Eugenia Mustea în 
Coruieni. — Sincere felicitări!

— Elena Chișiu și Beniamin O. Col- 
ceriu teolog abs., fidantati. Copand, Oct. 
13 1904.

Avis. Mâne, Duminecă d. a. de la 
orele 1—9 sera va fi deschisă în cetate, 
din causa repausului dominecal numai far
macia „La biserica albă“ a d-lui Franz 
Kellemen din strada Vămii nr. 8.

La spitalul civil din Brașov au 
fost în luna Septemvrie 217 bolnavi cu 
3610 dile de tratament. Operațiuni s’au 
esecutat 71. Numărul cousultațiunilor gra
tuite: 415.

Scirl mărunte din România. Rec
torul universității din Bucuresci a înaintat 
diiele aceste consiliului permanent al ins- 
trucțiunei, regulamentul pentru reorganisa- 
rea facultății de drept. In noul regulament 
este prevedută și introducerea doctora
tului în drept.

— Ministrul român la Constantino- 
pol, d-l Al. Em. Lahovari a sosit la Bu- 
curesci.

— Vinerea viitore se va întruni la 
Bucuresci un congres al tuturor meseria- | 
șilor din România. Congresul va fi des-j 
chis de ministrul de domenii Stoicescu. |

— In afacerea duelului diariștilor1 
Frasin (rămas mort pe teren) și Finkelstein | 
tribunalul din Iași a confirmat sențința

forului prim, în urma căreia F. Scânteie a 
fost osândit la 6 luni temniță.

Arestarea a 6 ofițeri bulgari pe 
teritorul român. Comandantul corpului 
grănicerilor a făcut cunoscut printr’un 
raport ministerului de finanțe, că diiele 
trecute un număr de cinci ofițeri bulgari 
au trecut cu barca pe teritorul român 
din jud. Vlașca împreună cu un fotograf. 
Ei au fost prinși și duși la prefectura din 
Giurgiu, de cătră soldatul grănicer Fira 
Ion, din compania 9-a, ou tote că ofițerii 
bulgari îl amenințau să-l împusce cu re
volverele. D 1 Em. Costinescu, ministrul de 
finanțe, a ordonat ca soldatului grănicer 
Fira, care a înfruntat amenințarea ofițe
rilor bulgari și i-a dus la prefectura de 
Vlașca, spre a-și da sema de ce căutau 
pe teritoriul românesc cu un fotograf, să 
i-se acorde ca recompensă suma de 
100 lei.

Serată academică. Un comitet com
pus din damele Eugenia Gunther, Ida 
Hiemesch, d-l H. Bulhardt, d-nele Frieda 
Schnell I-a presidentă și Lotte Lurtz II-a 
presidentă a reuniunei școlei de fete ev. 
din loc aranjeză Marți în 18 și Mercur! 
în 19 l. c. n: în redută o serată academică 
în favorul celor trei reuniuni ev. de fe
mei cu concursul binevoitor al d-lui P. 
Richter. Programul este următorul: 1) U- 
vertura pentru opereta „Frâu Luna“. 2) 
Prolog de Saphir predat de d-șdra I. Hie
mesch și d-l I. Schuller. 3) „Schirmtanz“ 
esecutat de 16 dame tinere sub conduce
rea surorilor Rheindt. 4) Cântecele „Schnee 
„Mădchentod“, „Unter Rosen“, cântate de 
d-șdra A. Neugeboren, 5) „Wie das So- 
pherl.kochen lernte“ predat de d-șdra Meta 
Rdmer. 6) Trei cântece de d-l G. Hain. 
7) „Frăulein Frau“ duet comic esecutat 
de d-nele B. llajek și L. de Simay. 8) 
„Froschquartett“. 9) „Die Fiirstensteiner" 
vals. 10) Dansuri solo a) „vals menuettu 
eșec, de d șorele Ad. Teutsch și d-l J. 
Zink; 6) „Dansul marinarilor“ esecutat de 
d-șdra Mărie Teutsch și d-l J. Wăchter; 
c) „Gavotte“ eșec, de d-șdra B. Rheindt 
și d-l A. Rdmer. 11} Trei cântece cântate 
de d-na L. de Simay. 12) Trei cuplete 
cântate de d-i Fr. Tiirk. 13) „Das Lied 
vom siissen Made!" solo de Fligelhorn. 
Urmeză apoi farsa într’un act „Grosses 
Reinemachenu sub regia d-lui H. Bulhardt. 
Prețul locurilor: balcon 2 cor. 40 bani, 
fotoliu 2 cor., parchet I 1 cor. 40 bani, 
parchet II 1 cor. 20 bani, rang I 1 cor. 
20 b., parter 80 b., studenți 60 bani, par
ter ridicat 80 bani, loo ultim 50 bani. Bi
lete se pot cumpăra în librăria Hiemesch 
și sera la cassă.

Teatru german. In opereta „Das 
siisse Mădel“ ce s’a representat aseră, pe 
lângă puterile cunoscute din anii trecuți: 
RedI, Olmar au fost aplaudați: d. Willy 
Strehl, Henrieta Zinsenhofer și cu deose
bire prea drăgălașa subretă Minni Schwarz. 
Astădi în beneficiul d-lui Hedwig come
dia „Ultimo", dr mâne pentru a doua oră 
„I)as siisse MâdeF.ULTIME SCIRL

Londra, 15 Octomvrie. Soirile 
telegrafice sosite din Tokio anunță 
biruința completă pe t6tă linia a 
Japonesilor. Kuropatkin se retrage. 
Resultatul luptei l’a decis artileria 
lui Kuroki. Numărul celor căcjuțl pe 
ambele părți se urcă la 20.000.

Petersburg, 15 Octomvrie. Aici 
domnesce mare agitație din causa 
colbnei generalului Miscenko, pe care 
se crede, că a încuDjurat’o armata 
lui Kuroki. De trei cjile nu s’a pri
mit nici o soire despre acăstă co- 
lonă.

Cifu, 15 Octomvrie. Japonesii 
îșl întăresc posiția la Aușancian și 
se pregătesc la un nou asalt.

Dresda, 15 Octomvrie. Regele 
George al Saxoniei a răposat aeji di- 
minăță.

Bucuresci, 14 Octomvrie. La 
curtea de cassație s’a respins astăcjl 
recursul lui Mărăcineanu condamnat 
la 20 ani muncă silnică. Criminalul 
a scos atunci un revolver descărcând 
6 glonțe asupra membrilor curții de 
cassație. Din norocire n’a rănit de
cât ușor pe d-l Ciru Economu și 
grav pe un jandarm.
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PUBLICATIONS.
„Hotelul comunal4' din Seliște, 

edificiu nou modern, cu 6 odăi pen
tru pasageri, pavilion de vară, gră
dină, cuglărie, grajduri etc. mobilat 
cu ÎDtreg inventariul pentru bucătă-. 
rie, restaurant, cafenea și odăi de 
pasageri, se dă în arândă pe anii 1905, 
1906, 1907.

Consumul anual circa 7000 1. 
vin, 175 H. bere și 120 1. liqueur și 
rum. Condițiunile se pot ceti la can
celaria comunală.

Licitația verbală în 23 Octomvrie 
a. C. la 10 ore a. m. pană când se pri
mesc și oferte închise provecjute cu 
400 cor. vadiu și cu declarația că 
condițiunile sunt cunoscute.

2-2.,1533 Primăria comunală.

Pomi
Arbori decorativi, Borbonari, 

GladicI, Salcâmi etc. etc. se pot pro
cura cu deosebire din

Școla de pomi de 30 Jugere

FISCHER & Comp,
în ftBagyenyedl (Ungaria).

Cataloge se trimit gratis și franco 
in limba nemțescă, ungurescă și ro- 
mânescă.
Tomna este timpul cel mai bun de plantat,

3-6,1518. I

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

Mare museu istoric $ mehat 
Figuri artistice în mărime naturală din 
present și trecut, representând persdne 
cele mai însemnate.

HJ o E®s*etw8 intrării bani. -o> 

Deschis în fie-care di dela 9 ore dimineța 
pănă la 10 ore sera.

Cu iluminație strălucită- Muzeul este aranjat forte pompos.
De o cercetare numerosă se rogă eu tătă stima

3—3.,1525 £3 Direcția.

§

I

Salon de modă.
Am ondrea a oferă P. t. pu

blic de Dame, un bogat asorti- 
I- ment de

Pălă-rii de Dame pentru Sesonul de iarnă.
Modele de cele mai nouă din 

Viena și Paris. Un maqszin com
plet de păBării de copii, bo
nete de teatru, și de copil, tote 

cu prețuri fâite moderate.

Pălării vechi
după moda cea din urmă.

Apelând la sprijinul On. dame 
sunt cu totă stima

Rosa Wais
1—8.1537. Brașov, Strada Porți nr. 16.

-------------------------------------------------------------------------------------

Se se ceară
i

în interesul propriu totdeauna

Veritabila
Cafeaua Kneipp de malta

a lui Kathreiner
numai în pachete cu marca de apSrare 

>ParochulK neipp< și numele Kathreiner, 

ferindu-ne cu îngrijire de-a primi ori-ce 

fel de imitațiuni de mai puțină valoare.

............—

fl Pitesc celui ceva
H. mai capeți vre-odată 

durere de dinți, ori îl va 
mirosi gura, după ce va folosi

apa de dinți
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pe hefare și expe. franco 96 fii.

Eduard Bartilla-Winkler
VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

86 se r-eră pretutindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pâte căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 ccr. 20 fii. franco

Se capătă in BRAȘOV la faimaciiile: 
V. Rotii strada Orfanilor nr. 1, Nenstiidter pia
ța Franc. Iosif. Jekeliiis, Steuner Str. Porți 21. 
Obert Blumena la Victor Kleiu farm. Corona. 
Eduurt Kugler Brașovul vechiu.

& K
T®0d6ba cea 1,la* fru,n<’Si* a femeii este
A______  un bust frumos!

Apa KATHE pentru sîn.
Mijloc sensational, 

scutit prin lege, pen
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kathe se fo
losește numai pe din 
afară, de aceia e po
trivita pentiu ori-ce 
constituție corporală. 
Apa Kathe pentru rin 
este de felii! vegeta 
bil, și nevătămătore.

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

Mdm KATHE MENZEL, Wien 
XVIII, Sclnilgasse 3, I. Stock, Tiire 78 

5C____________ 5—6.1495._______________ K

Odăi 
elegant mobilate se închirieză 

în Villa Eertsch 
cu prețuri reduse (dela 10 fl. până 
la 25 fl. pe lună). — Asemenea și o 
locuință elegant mobilată cu 4 odăi, 
bucătărie etc.

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

nerea de ori și ce festivitate.
Pentru festivități la mese întinse sala se capătă gratis. — 

. cerere se aranjază și podiu.
Pentru baluri și petreceri de dans
Pentru societăți mai mici stau 

mai multe odăi mici.
Banchete și mese de nuntă se

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

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

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

cu totă stima

Friedrich Schmidt,

La
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se socotesc prețuri ieftine, 
la disposiție o sală mică

execută după dorință și

"ri Till7-ț SîâB’taș la Gewet'Sse Vecei u. «d
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Marcă cu renume universal
\---- — pentru calitate fină.
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0 pârtie de mărfuri în Salonul de resturif Strada negra Nr. 35.

Am onbrea a aduce la cunoscința Onor, public din 
oraș și de afară, ca am făcut cumpărături în per- 
sonă la Viena pentru

SESONUL ie EHNĂ
și găsârfearMe deja mm sosit.

Mă rog la cas de trebuință a me onora cu visita
rea depășitului rneu cel nou, unde se va câștiga convin
gerea, că sunt în stare a vinde mărfuri solide de cele 
mai nouă și moderne, CU acelea-șT prețuri cum se vind de 
alții la desfacere totală.
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Cu totă stima

JULIUS RESCHNER.
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Stofe forte frunxose șî ieftine pentru costume bârbutesci.

pentra tusei, regușeli și catarului 
arc efect mai Ontn

ale lui KETHY, 
se observă că la cumpărare să se 
ceră espres S2onfib®Bl© ESethy, 
de dre-ce sunt multe imitații rele, 

w- Un carton 60 bani.
Se cniupirăm msmai 

Rethy Pernele Bombăne.
2-12.1517.

i

O Oeasiune pară țintii cumplsăturil
-------------------------------------- -----------------------------

Stofc pentru rochii de dame, indi 
H W din streinătate,

gene și
LII 11 OUI VlliaUibVw

ft Mătăsării, Covore, Perdele,
> M3 7 7 7

Paletots de Dame se vinde cu
s

la MAGAZIHUL is MODE, sub firma

[«] M. & L. LÂSZLO Succesorii

1
© Ocasiune rară pentru cumperătur ÎI is o

Mătăsăril, Covore, Perdele,
’CC
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&
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

PrețiB8*i forte scăzute
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