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Nr. 223 ăraw, Joi 14 (27) Octomvrie 1904.

Din causa sfintei serbători de mâne, Joi, 
4>arul nu va apărd până Vineri sera.

Amenințarea cu naționalitățile.
Nu s’a întîmplat, de la înființa

rea dualismului, ca vr’unul din mul
tele guverne unguresc!, ce s’au suc
cedat, se aibă un conflict cu oposiția 
maghiară, fără ca între mijlocele 
sale de combatere a acesteia să nu 
se folosescă de mijlocul de a atinge 
corda sensibilă a amorului propriu 
național, amenințând cu naționali
tățile, cari singure se vor bucura și 
vor profita, decă conflictul dintre 
guvernamentalii și oposiționalii ma
ghiari ar lua dimensiuni mai grave.

Cu deosebire guvernele tiszaiste, 
cel vechiu și acum cel nou, au sciut 
și sciu se esploateze de minune ces- 
tiunea naționalităților, când pentru 
a-și întări posițiunea și a-și cârpi 
popularitatea sdruncinată, când spre 
a desmânta oposiția de la pași es- 
treml în defavorul lor.

Este o plângere permanentă a 
oposiției maghiare, că în Ungaria 
nu esistă un adevărat constituționa
lism, fiind-că tot numai un singur 
partid și o singură clică a stăpânit 
și stăpânesce și nu alterneză parti
dele cele mari în guvernarea țării, 
ca în alte state. Fi-va una din cău
șele acestei stări de lucruri și îm
prejurarea, că guvernele ungurescl 
au stat sub presiunea relațiilor cu 
Austria, condiționate de legea dua
listă și de pactul îucheiat cu ea. Cu 
tote acestea putem afirma, că dâcă 
Ungaria n’a scăpat pană acjl de re
gimul de clică al protipendaților, 
causa principală sunt erășl naționa
litățile, seu mai bine dis causa este 
acea tactică, de care am vorbit mai 
sus în esplotarea pasiunilor șovi- 
niste ale oposiției față cu naționali
tățile.

Decă oposiția n’ar fi cedat mai 
în tot-dăuna când guvernanții o spe
riau cu naționalitățile, decă, din con
tră s’ar fi nisuit acestă oposiție să 
fie drăptă și echitabilă față cu po- 
porele nemaghiare — cum a sfătu- 
it’o Mocsary — și astfel să parali- 
seze guvernul, atunci alta ar fi as- 
tăcji totă organisația și viâța cons
tituțională în Ungaria și nimeni n’ar 
mai trebui să se temă, că s’ar mai 
pută afla vre un guvern, care să 
potă periclita garanțiile constituțio
nale și să potă prejudeca intereselor 
de libertate și de independență ale 
țării.

N’ai ce face însă cu patima și 
cu orbia ce ea o aduce după sine. 
Domnirea de clică va dăinui și se 
va perpetua în acâstă fără și de si
gur nu spre binele și fericirea ei.

Ne-am abătut încât-va. Voiam 
să vorbim de cea mai nouă tactică 
a guvernului actual spre a justifica 
față cu oposiția planul de revisuire 
al regulamentului camerei. E vorba 
că acăstă revisuire ar fi neapărat 
necesară, nu atât pentru a face cu 
neputință șoviniștilor estreml din 
fracțiunea Szederkenyi-Ugron să îm
piedece cu lunile funcționarea re

gulată a parlamentului, cât mai vîr- 
tos pentru a înlătura „eventualul pe
ricol al unei obstrucțiuni din partea 
naționalităților".

Acesta e acuma un argument 
principal pentru a justifica planul 
contelui Tisza de a Introduce clo- 
tura.

Prin legea Berzeviczy guvernul 
vrâ să’ dea tuturor partidelor ma
ghiare o dovadă, că vegheză și scie 
să prevină periculul, de care ar fi 
amenințat elementul domnitor, fă
când să trecă școlele naționalităților 
sub jugul caudin al maghiarisării. 
Și acesta o face în aplausele opo- 
siției.

Sunt der numai consecvenți 
Tisza și soți când vin și mai spun 
oposiției: mai este un pericol ce 
pbte veni de la naționalități, o e- 
ventuală obstrucție a lor în dietă, 
deci n’avețl de cât să votați revisu- 
irea regulamentului care singură pbte 
să înlăture și acest pericol.

Firesce, că svircolirile activiști
lor desertorl ai partidului național 
român li sunt binevenite foilor gu
vernului spre a ilustra cu colori cât 
se pote de intunecdse primejdia. S’a 
și vorbit în dietă despre o ast-fel 
de eventualitate și vre-o câțiva din
tre matadorii fostei obstrucțiuni au 
declarat, că obstrucția naționalități
lor nici nu se pote cugeta în dieta 
maghiară, cât timp acesta se va țină 
în Budapesta.

Au dreptate, nu pentru-că în 
trufia lor fac alusiune la pumn, ci 
pentru-că o eventuală obstrucțiune 
a naționalităfior în camera ungară— 
decă ar întră acolo un număr drecare 
de deputațl cari s’o potă pune la cale 
— n’ar ave nici un înțeles, căci 
fructele ei în cele din urmă tot ad
versarii lor le ar culege în împrejură
rile date.

Nu pe calea acesta se vor pută 
validita drepturile naționalităților, ci 
numai prin tenacitatea și perseve- 
ranța în stăruințele și luptele cjil- 
nice pentru apărarea și conserva
rea limbei și a naționalității lor.

Activismul episcopilor uniți.
n.

Pentru întâia-bră un episcop 
român unit a jucat rol activ la con
gresul regnicolar al catolicilor ma
ghiari — esclamă cu satisfacțiune 
guvernamentalul „P. Lloyd", mai 
accentuând cu laudă, că acest epis
cop, Vasile Hosszu al diecesei Lu- 
goșului, șl a întrerupt chiar petrece
rea sa în Roma și s’a reîntors cu 
grabă în Ungaria, numai ca să pbtă 
fi de față și să pbtă vorbi în adu
nare.

Oa să ne putem da bine semă 
de debutul episcopului Hosszu, e de 
lipsă să seim de ce anume adunare 
e vorba aici. Și pentru acesta vom 
recurge la însă-șl declarațiile făcute 
de președintele ei în discursul său 
de deschidere.

Salutând pe „catolicii maghiari 
întruniți în a V-â adunare mare" 
președintele, contele Ioan Zichy, a 

arătat, că acestă adunare se ține în 
fie-care an și că scopul ei este de a 
uni în privința socială pe catolicii 
maghiari din Ungaria, pe cari multe 
îi. despart. „Neavend noi autonomie, 
fiise Z chy, să formeze cel puțin 
acest congres al nostru centrul, 
unde noi catolicii maghiari să ne 
adunăm an de an și punând la o 
parte tbte divergențele sociale și po
litice dintre noi, să căutăm cu ori-ce 
preț legăturile ce ne unesc, ca să 
ne putem înțelege unii cu alții".

După însă-și declarația preșe
dintelui Zichy se trateză deci în ca
șul de față de-o concentrare a ca
tolicilor maghiari din totă Ungaria, 
având problema de a-șl cultiva idea
lurile și aspirațiunile lor pe cale so
cială.

Dat fiind așa-der, că congresul 
e maghiar, că e romano-catolie și 
că urmăresce idealuri și scopuri, 
cari nu au nimic comun cu acele 
ale Românilor uniți, e clar și neîn
doios, că acestora din urmă nu le 
e locui în congresul maghiar.

Cum der, sub ce titlu și cu ce 
scop, episcopul român unit al Lu- 
goșului, a alergat la acest congres 
și a lnat cuvântul chiar imediat după 
președintele, vorbind cătră un pu
blic cu totul strein de cercul său 
de activitate și de chemarea sa?

S’ar păre că însuși episcopul a 
simțit încâtva necesitatea de a da 
în astă privință ore-care desmințire 
în vorbirea sa ungurâscă, adresată 
obștei catolicilor maghiari. In reali
tate însă acâsta nu fu o lămurire a 
cestiunei principiare, ce se impunea 
în fața pasului său straniu, ci numai 
esplicarea din ce incident s’a hotă- 
rît și s’a grăbit a 1 întreprinde.

Episcopul Hosszu spuse adecă 
în cuvântarea sa, că aflându-se în 
călătorie în Italia, a primit o scri- 
sore dela președintele congresului, 
contele loan Zichy, în care acesta 
îl rogă să țină un discuns în marea 
adunare maghiară și să vorbescă 
despre „unirea și unitatta catolicilor 
în alipirea lor de Papa".

Să nu-țl stea mintea ’n loc când 
auc}I și vecjl de acestea?

Contele loan Zichy, organisa- 
torul acestui soiu de congrese cato
lice ungurescl, un lucâfer al parti
dului poporal catolic și un politician 
de frânte maghiar, găsesce, că ar fi 
fbrte la timp, decă ar da o probă 
viuă înaintea congresiștilor săi, că 
marea înrîurință a nisuințelor sale 
de a concentra și uni într’un mă- 
nunchiu pe toți „catolicii" din Un
garia a început a se resimți pănă și 
între Românii uniți, pe cari el cu ai 
săi s’au obicinuit ai numi în mod 
împropriu „catolici de rit grecesc", 
și într’o bună diminâță scrie o scri- 
sore episcopului încă nou-nouț dela 
Lugoș: Vino, te arată și pledâză 
pentru unirea și unitatea catolicilor, 
să fim frați cu toții, alipindu-ne de 
Papa, capul comun bisericesc!

Om isteț acest conte Zichy! El 
a sciut alege cea mai potrivită te
mă pentru prima vorbire a unui vlă
dică românesc unit în marele con
gres maghiar din Budapesta, care 

să pbtă să întâmpine aplausele aces
tuia și să fie lăudată drept o manifes
tație „adevărat patriotică".

Și vlădica, plin de dorul de a 
dobândi aceste anlause, nu pregetă 
și iute și de grabă se pune la dis- 
posiția nobilului conte — fără a se 
mai cugeta, că datoria sa, rolul 
și chemarea sa sunt departe ca ce
rul de pământ de nisuințele și as- 
pirațiunile acelora, pe cari contele, 
îi presideză și îi conduce tot în 
semnul alipirei de Papa — și-și ros- 
tesce vorbirea prescrisă întroducân- 
du-o cu cuvintele:

JDicsertessek a Jezus Krisgtusl

Brașov, 13 (26) Octomvrie.
„Reforma" instrucțiunei pri

mare. Din Budapesta se anunță, că co- 
misiunea pentru culte și instrucțiune a 
camerei ungare, a ținut alaltăerl după 
amedl o ședință, în care Paul Szots a fost 
ales raportor al proiectului despre re
forma instrucțiunei primare. La 10 Noem- 
vrie n. comisiunea va desbate în sînul ei 
proiectul, japoi va urma desbaterea în 
cameră. „Budapesti Hirlap" crede a soi, 
că desbaterea asupra proiectului va urma 
îndată după încheiarea desbaterei proviso- 
rului cu Italia.

Armistițiu în dietă. Partidul lui 
Franz Kossuth s’a „distins" din nou. într’o 
conferență confidențială bărbații (!) con
ducători ai acestui partid au decis să nu 
mai trăgăneze desbaterea provisorului va
mal cu Italia, căci membrii partidului nu 
arată interes pentru acestă desbatere, er 
de altă parte el trebue’ să-șî conserve for
țele pentru timpul când va veni la rând 
„marea desbatere" asupra revisuirei regu
lamentului camerei.

Acăstă neașteptată întorsătură umple 
de bucurie pe contele Tisza, căci, după 
calculele guvernului, se aștepta, ca desba
terea asupra provisoriului să dureze încă 
cel puțin 8—10 dile.

Conform acestui plan, în ședința de 
eri a dietei Francisc Kossuth a ținut un 
discurs, reasumând îngrijirile partidului 
față cu proiectul de provisoriu. I-a răs
puns contele Tisza, după care au mai vor
bit contra proiectului doi oratori oposi- 
ționali. Se crede, că în ședința de ații 
desbaterea se va încheia.

Convenția comercială între Ro
mânia și Italia. In cursul acestei săp
tămâni se vor întruni în Bucuresci dele
gații guvernelor român și italian, pentru în
ceperea negocierilor asupra convenției co
merciale între România și Italia. Ca o con- 
descedență pentru România, guvernul ita
lian a consimțit ca negocierile dintre cele 
două State să se urmeze în Bucuresci, 
imitând în acestă privință pe guvernul 
german.

Conflictul anglo-rus.
Am semnalat în numărul nostru de 

eri, că un nou conflict din cele mai se- 
ridse s’a ivit, prin surprindere, între Anglia 
și Rusia. Flota rusă din Baltica, în dru
mul său spre Extremul-Orient,a descărcat 
glănțe de tun asupra a două flotile en- 
glese compuse din vase de pescari, a scu
fundat 1 — 2 vapdre, un căpitan a fost 
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ucis și multi matrosi au fost răniți. Etă 
— după diareic englese — cum s’a pe
trecut acest fapt sensational :

Puternica flotă de resboiu din Baltica 
trecea în 23 1. c. de-alungul malurilor su
dice ale Angliei. Pretutindeni, în Dover, 
Folkeston și Brighton se adunase o mare 
mulțime de curioși, ca se vadă spectaco
lul trecerei flotei și nimeni nu bănuia, ca 
flota rusă, ce apăru la orisont, să aducă 
morte și pustiire în noptea de Vineri spre 
Sâmbătă.

Flotila englesă, compusă din vr’o 
sută de vase se afla, pescuind, la 20 mi- 
luri de portul Huli. Viteza ei era mică, 
abia 5 miluri pe ces. Cea mai mare parte 
a echipagiului se afla pe bord, ocupată 
fiind cu curățirea și împachetarea pesce- 
lui. Vasele erau iluminate cu acetilen, 
care da o lumină fdrte intensivă, așa că 
ele puteau fi observate din mare depăr
tare.

In noptea spre Sâmbătă apar de
odată prin întunericul nopții mai multe 
vase mari de resboiu și pescarii bănuiră 
îndată, că ele aparțin flotei ruse din Bal
tica. Vasele rusesc! s’apropiară tot mai 
tare, în fine ajunseră la flotila englesă, 
care le deschise drum, încât vasele ru- 
sescî puteau trece printre micile vase de 
pescari. Reflectdre uriașe de pe vasele ru
sesc! iș! aruncară lumina asupra flotilei 
englese. Pescarii își întrerupseră munca 
și priviau curioși la unitățile rusesc!, cari 
se postară în semicerc în jurul vaselor en
glese.

Englesii nu bănuiau nimic rău. Apro
pierea era așa de mare, încât le arătau 
Rușilor pescî, par’ că i-ar fi îmbiat să-i 
cumpere. De-odată urmă o întorsătură 
dramatică. De pe un vas rusesc se audi 
o bubuitură de hm. Glonțul a petruns prin- 
tr'un mic vapor enyles, omorînd pe căpi
tanul, care era culcat în pat. Un servitor 
se urcă imediat pe bordul vasului avariat, ca 
să vadă ce se întîmplă. In acel moment 
însă s’aucji o a doua pușcăiură de tun, 
care reteză capul servitorului, despărțindu l 
de trunchiu. Un alt glonț răni grav pe 
un matros.

După acesta canonada rusescâ se con
tinuă neîntrerupt și ghiulelele nimeriră pe 
numeroși pescari. Rușii bombardară cu 
ghiulele de tun și alte trei vase englese. 
Bombardarea a durat 30 minute. După 
încetarea bombardării flota rusâscă, ca și 
când nu s’ar fi intîmplat nimic, și-a con
tinuat calea. Vaporul „Crane* s’a scufun
dat, însă răniții și restul neatins al echi
pagiului au fost salvați.

Se dice, că prima pușcătură s’a dat 
de pe vasul amiralului Rosdetvenszky.

Acest atac nocturn și absolut nemo
tivat, a produs o mare surescitare în tdtă 
Anglia. Pressa englesă pretinde, ca gu
vernul să ceră esplicări și satisfacția cea 
mai completă de la Rusia. La primirea 
scirei despre acesta întîmplare, regele Ed
ward a rămas forte mișcat. El a chie- 
mat prin telefon la sine pe ministrul de 
esterne Landsdonme.

Oficiul de esterne din Londra a tri
mis la Petersburg o representațiune, în care 
declară între altele, că decă Rusia nu va 
da satisfacție în timp de 24 dre, flota en
glesă din Gibraltar va opri flota rusă în 
calea ei.

In Londra se crede, că Rusia va a- 
ranja afacerea pe cale diplomatică. Gu
vernul rusesc a telegrafiat contelui Betten
dorf, ambasador rusesc, că Rusia va da 
satisfacția cea mai completă.

Resboiul ruso-japones.
De pe câmpul de resboiu din Man

ciuria puține scirî au sosit eri și adi.
După o telegramă din Mukden, se 

crede, eă peste 2—3 dile cele două ar
mate inimice se vor încăera din nou.

Generalul Saharow telegrafiăză, că 
în noptea de 23 1. c. a fost o luptă crân
cenă pe colina Putilov. Japonesii începură 
să neliniștescă trupele rusesc!, cari lucrau 
la șanțuri de întărire. Rușii au făcut ndp- 
tea recundsceri de teren și la Pudiatsa au 
surprins pe Japonesl. S’a angajat o luptă 
care s’a sfîrșit- cu respingerea Japonesilor. 
Rușii au îngropat mai mult de 1500 Ja- 
ponesi uciși. Mulți Japonesi zac neîngro- 
pați înaintea posițiunilor rusesci.

Agenția „Reuter" primesce scirea, 
că Rușii au trecut Vineri peste Saho, mer
gând în contra posițiunilor inimicului. In 
decursul înaintării Rușii ridică șanțuri. Tot 
acâsta o fac și Japonesii.

După o telegramă a mareșalului 
Oyama, după luptele de lângă Yantai și 
Șaho, s’au aflat cadavrele a 13,333 Ruși.

CorespondentuLtjiarului parisian „Ma
tin1* a intervievat pe generalul Veliclko, 
pe care Kuropatkin l’a trimis cu misiune 
secretă la Țarfil. Veliclko să fi dis, că răs- 
boiul se va încheia numai peste un an. 
Kuropatkin lucreză acum planuri nouă de 
Operațiuni militare.

Agenția „Reuter“ primesce scirea din 
Cifu, că Japonesii au atacat la Port- 
Arthur fortificațiile esterne Erlungsan și 
după o luptă de patru ore au cucerit câ- 
te-va șanțuri și coline rusesci.SOIRILE DILE1.

y
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Deschiderea sf. sinod al României. 
Eri s’a deschis sesiunea de tdmnă a sf. 
sinod. La ora 10 jum. dim. s’a oficiat un 
Te-Deum la mitropolie, în presența mem
brilor sf. Sinod, a d-lui Dimitrie A. Stur- 
dza, președintele consiliului și ministru ad 
interim al instrucțiunei publice și cultelor 
și a d-lui P. Gîrboviceanu administratorul 
casei șcdlelor. Au lipsit I. P. S. Sa me- 
tropolitul Partenie cu vicarul său și cu 
P. S. Sa episcopul de Roman, cari au fost 
reținuți în eparchide lor. De la mitropolie 
toți membri! sf.-tului sinod, împreună cu 
d-1 președinte al consiliului și ministru 
ad interim al instrucțiunei publice și cul
telor, și cu d-1 administrator al casei bi
sericilor au mers în localul sf. SiDod, unde 
d-1 D. Sturdza a cetit mesagiul de des
chidere. S’a procedat în urmă la alegerea 
comisiunilor. Sf. Sinod s’a ocupat apoi cu 
resolvarea diferitelor cestiunî.

Viriliștil orașului Sibiin. Intre vi- 
riliștil orașului Sibiiu sunt trecuți și ur
mătorii Români: I. P. S. Sa archiepis- 
copul și metropolitul loan Mețianu, cu 
dare anuală 3630 cordne, Fondul semina- 
rial gr. ort. dare 1607 cordne, Parteniu 
Cosma director al „Albinei“ 1600 corone, 
Fondul general administrativ gr. or. 1498 
cor., I. A. de Preda advocat 1444 cordne, 
„Albinau institut de credit și economi’ 
1180 cor., d na Ioana Moldovan 1013 cor, 
Baptist loan Boiu 902 cor., Fundațiunea 
Andronic 815 cor., Dr. Octavian Russu 
advocat 762 cor., Tipografia archidiece- 
sană gr. or. 717 cordne. Er ca suplent 
Dr. Atanasiu M. Marienescu jude de tablă 
în pensiune cu 603 corone dare anuală. 
- „T. R.“

Un sas din Brașov la Carmen 
Sylva. D-1 director de musică Rudolf 
Lassel, cere de repețite-orl a avut ondrea 
să fie chemat la Bucuresci și Sinaia, unde 
a cântat la orgă în fața Reginei, își des
crie în calendarul „Deutscher Volkskalen- 
der“, apărut de curând la Zeidner impre
siile visitei ce a făcut’o în castelul Peleș 
la 10 Noemvrie 1903, când a însoțit a- 
colo pe tînărul violinist brașovean Rudolf 
Maicher, precum și impresiile visitei de la 
20 Decemvrie 1903, la Bucuresci, t ând s’a 
serbat centenarul bisericei evangelice din 
capitala României. D-1 Lassel presentă pu
blicului cetitor pe Carmen Sylva ca pe o 
artistă pe terenul poesiei, și ca pe o dile
tantă — nu înse în înțelesul vulgar al 
noțiunei — pe terenul musicgi și picturei. 
Releveză cu deosebire credința reginei 
cătră religiunea luterană. Pentru biserica 
evangelică din Bucuresci a pictat tablou) 
pentru altar, a făcut brodăril migălose pe 
covore de mătase și a ales singură versetele 
biblice, ce s’au scris pe păreți! bisericii. 
La serbarea centenarului Regina a cân
tat din loja regală cu glas tare tdte cân
tecele liturgice împreună cu ceilalți cre
dincioși. D-1 Lassel descrie în colori vii o 
audițiune musicală la palatul din Bucu
resci, la care a luat parte și pianistul 
Sauer.

Un cămătar ucis. Comitatul Mara
mureșului a dobândit o celebritate tristă 
prin esploatările neomenose ale cămăta
rilor evrei. Sate întregi au ajuns la sapă 
de lemn prin câte o lipitore perciunată și 
s’a întâmplat că nenorocitele victime, pe 
cari nimeni nu le mai pute scăpa, au a- 
juns la nevoia ,estremă, de a se salva sin
guri de esploatatorii lor. La curtea cu ju
rați din Sighet mai anul trecut au fosta- 
chitați nisce țărani ruteni, cari au ucis pe 
un astfel de cămătar. Era omor cualificat 
și totuși juraț'I în fața circumstanțelor ate
nuante s’au înduioșat și au dat verdict 
negativ. Acum vine o scire analdgă tot 
din Maramureș. Cămătarul Froim Landa 
din Uglea, a fost înjunghiat de țâranul 
român Vasile Burdea, când s’a dus la a- 
cesta să-l amenințe, că i va vinde fânul, 
ddcă nu-i plătesce datoria. Jidovul a eșit 
pe stradă sbierând, der atunci au sărit și 
alți omeni cu sape și topore și l’au tăiat 
bucăți. Omenii înturiați, după cum scriu 
foile maghiare, ar fi vrut se se ducă apoi 
la casa jidovului să-i stîrpescă și familia, 
der au intervenit jandarmii făcând câteva 
arestări. — Triste lucruri!

Dr. Koerber „ministru președinte 
austroungar“. Fruntașa revistă germană 
„Die Woche* publică în ultimul seu nu

măr portretul ministrului președinte aus
triac Dr. Koerber. Ministrul lucreză la bi
roul său, ținând în mâna dreptă condeiul 
er între degetele de la stânga o țigară. 
Inscripția de desupt sună așa ; „Dr. v. 
Koerber, der dsterreichisch-Mugramc/ie Mi- 
nister-p'răsident in sei'nem Arbeitszimmer“ 
Decă va observa „M. Szd“ acest lapsus de 
drept public al revistei germane, de sigur 
va cere se i-se detragă debitul postai. Ne 
putem aștepta chiar la vre-o interpelație 
din partea lui Lengyel Zoltan.

Papa și Jidovi!. Sub titlul acesta 
„P. L.“ scrie, că (Jilele acestea Papa a 
primit în audiență pe Evreul Dr. Roma- 
nin-Iacur din Padua, i-a dat scaun alătu
rea de densul, er la plecare i-a oferit un 
portret ai său, pe care a scris cu mâna 
proprie : Deus omnipotens repleat te omni 
benedictione*. Papa a fost timp de 10 an! 
paroch în Salzagno, unde familia evreescă 
Romanin-lacur are moșii întinse.

Contribnirile pentru incendiați, ce 
au mai sosit dilele acestea la redactiunea 
nostră, le vom publica, ca de obiceiu, în 
numărul de Dumineca.

Comercial Ungariei cu România. 
Uugaria a eocportat în Septemvrie 17.431 
tone de mărfuri, cu 2230 tone mai puțin 
de cât în Septemvrie a. tr. Din contră 
importul din România a fost mult mai 
vioiu în special petrol, benzină și cereale 
(cucuruz). S’au importat 20.940 tone, de 
patru or! mai mult de cât anul trecut în 
aceeași lună.

•f Dr. cav. de Iaworski. Alaltăer! 
a răposat în Lemberg presidentul clubului 
polon din Reichsrathul austriac deputatul 
Dr. cav. de Iaworski, fost ministru aus
triac.

Activitatea revoluționarilor bul
gari. Din Constantinopol se telegrafieză: 
Porta a remis ambasadelor rusă și austro- 
ungară, copii după nisce scrisori cifrate 
ale comitetului bulgar revoluționar, cari 
în cas de a fi autentice, ar proba o nouă 
activitate energică din partea revoluțio
narilor bulgari.

O altă telegramă spune, că Dumi
necă au fost confiscate 15 bombe. Doi 
barcagii turci și un alt individ au fost_ 
arestați, pentru-că transportaseră aceste 
bombe. Barcagii declară a fi primit acele 
bombe de la bucătarul unui vapor gre
cesc pentru a fi remise cuiva, care aș
tepta pe cheifl. Atât espeditorul, cât și 
destinatorul acestor bombe sunt de-ocam- 
dată necunoscuți. Ancheta polițienescă 
continuă.

Un șerb de 117 ani. Stoian Zikici 
Ghiurghici este acel favorit al naturei, că
ruia Dumnetjeu i-a dăruit dile îndelungate 
cum nu s’a mai pomenit. Născut la 1787 
în comuna Kamenița lângă Niș (Serbia), 
bătrânul Ghiurghici este pănă în jiua de 
astădi destul de voinic. Ga tînăr de 17 
an! a luptat ca șef de bandă pentru li
bertate sub conducerea lui Kara George, 
bunicul regelui Petru. La 1822 a luptat 
contra Turcilor pentru libertatea grecescă 
și chiar și la 1877 ca moșneag de 90 ani 
încă a luat parte la răsboiu. In vieța lui 
n’a fost bolnav, afară de odată, când a 
fost rănit. Atunci era de 60 ani și s’a vin
decat curând. „Pol. Volksblatt" din Bu
dapesta îi publică portretul.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Mora părăsită.
(Fin e.)

Eu, așteptând și privind cătră moră, 
mă gândeam, ce va fi peste câte-va clipe? 
Va bubui carabina și va curge sângele, 
și par-că nu-mî venia a crede, că în li
niștea aceea de mormânt se vor pute pe
trece asemenea lucruri. Oe fac ore păgâ
nii? Au plecat, de nu se simte nimic? 
Dorm? Pote au dat, în satul de unde ve- 
niau, peste băutură, și, unor haimanale ca 
ei, puțin le pasă de poruncile Coranului. 
Au băut, s’au amețit și acum horăiesc în 
podul morii. Atunci treba ar fi ușdră, 
n’am pierde nici vreme multă, nici dmenl.

„Trăițî, domnule sub-locotenent!“
Tresării. Era glasul lui Grecu: nici 

nu-i simțisem întorcerea. Răspunseiu :
„Ce este?
— Am încunjurat ; mora, domnule 

sublocotenent, și n’am dat 'peste nimic. 
Ușa e deschisă. Lăptocul e sdrobit, apa 

se prelinge pe pământ: prin gropa aceea 
nimeni nu pdte intra, nici eși.

— Der Năstase a venit?
— A venit și el...
— Bun. Inlăuntrul morii nu se aude 

nimic?
— Nimic.
Mă întorseiu spre flăcăi. Intunerecul 

malului era așa de mare, că nu vedeam 
pe nici unul. Acu era acu. O sudore rece 
mă înțepa la rădăoina părului. Strigaiă 
încet pe Savin. Glasul lui de-abia adie.

„Aici sunt"...
— Ce facem, mă Savin?
— Intrăm în mdră...
Așa-i 1 mă gândiam eu ; are dreptate..- 

Îmi strecuraiil stânga în toc, trăseiu încet 
revolverul, îl pipăii, îmi aședaiCi și drago
nul săbiei la pumnul manei drepte și mă 
mișcaiu spre mdră, pășind în vîrful picid- 
relor. Cei-lalți veniau după mine. Der 
mergeam așa de încet, încât nici eu n’au- 
(jlianj pașii.

De-odată răsări înainte-mi, drept pe 
malul bălții, ușa deschisă a morii, ca o 
întrare ndgră de peșteră. In clipa aceea, 
fiorii cari mă cutreierau stătură, inima în- 

ceph a bate mai tare, der nu simțiam ab
solut nici o frică. Pute să mi-se întâmple 
ori-ce. O tărie nebună îmi încorda mădu
larele.

In mdră, stăturăm multă vreme ne
clintiți, cu răsuflările oprite, ascultând prin 
întunerecul acela orb. Der nimic, nimic nu 
se simția.

De-odată mă pipăi o mână. Oine-va 
mi-se aplecă la ureche. BănuiI, că e Savin. 
De-abia pricepuiu:

„S’au îmbătat.... Dorm în pod.... ori 
au plecat“....

Scara podului trebuia se fie în drep
tul ușii și în mijlocul morii. Pipăind, ne 
strecurarăm pe scară. La drepta simțiam 
pe cine-va: era sergentul; aveam și la 
stânga un tovarăș, ddr nu sciam cine-i.

Sus, scara scârțîi, un foșnet se audi 
înainte. Ca fulgerați de același gând, ne 
oprisem. Cerchesii erau în pod și dor- 
miau; ddr cine-va dintre ei trebuia să fie 
trez, căci s’a mișcat la pîrăitul scării.

Stăteam neclintiți și nici nu suflam, 
Inima îmi bătea tare, rânduri de amețeli 
îmi veniau, der nu-mi era frică. Drept 
înaintea mea, se deschideau In scândurile 

podului trei ochiuri rotunde, ca la ori-ce 
mdră. Mă uitam neclintit în zarea lor: aș
teptam să se ridice, din clipă în clipă, o 
umbră în dreptul întunerecului slăbit, care 
pătrundea prin ele.

Ddr tăcerea ne învălui ăr, și după 
un răstimp ridicarăm și cele din urmă 
două trepte.

Acuma audii bine un mormăit ne
deslușit. Nu sciam încă de unde a por
nit: dinainte, dindărăt, ori de pe laturi?

Eram sub același acoperiș cu nisce 
omeni, cari, din clipă în clipă, puteau să 
sară ca nisce fiare asupra ndstră. Er noi 
pândiam ca mdrtea, și carabinele stăteau 
gata. Cu tdte acestea, în cine să tragi? 
Era prostie să începem a faoe larmă așa 
cum eram grămădiți, trei sus și cei-lalți 
pe treptele scării. Toți simțiam lucrul 
acesta și așteptam. Afară de asta, fără 
porunca mea, uiroeni nu pute face nici o 
mișcare, er eu nici gând n’aveam să dau 
vre-o poruncă.

Der dușmanul, cel-ee era trez undeva, 
într’un colț ai podului, simțise, în buimă- 
cela și în somnul amorțitor care-1 cerca, 
că o mișcare neobicinuită trece prin tă-
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Sciri inerunte din România. Regele 
'Carol a primit din partea regelui Petru 
o scrisdre prin care-i mulțumesce de feli
citările, ce regele Carol i-a esprimat prin 
trimisul special, însărcinat se asiste la ce
remonia încoronării.

— La serbarea centenarului Codului , 
Napoleonic, care are loc mâne la Paris, 
va lua parte în numele guvernului român 
d-1 Sc. Ferekide, presidentul curții de ca
sație secțiunea I, care a și plecat deja Ia 
Paris.

— Astăzi s’a deschis în Galați sub 
presidiul delegatului român Tr. Djuvara 
sesiunea de tomnă a comisiunei dunărene 
europene. Anul curent de gestiune sepre- 
sintă cam nefavorabil, de ore-ce incassă- 
rile anului până la finea lui Decemvrie se 
vor urca probabil numai la suma de 
1,600,000 lei. In anul 1899 s’au incassat 
3.106,394 lei. Cele mai mici incassări au 
fost în anul 1889 în sumă de 1.349.522 lei

— Comitetul societății agrare a de
cis punerea la concurs a unui imn al so
cietății agrarienilor. Se va da un premiu 
de 100 lei acelui ce va fi găsit mai bun. 
-Composițiunile se vor trimite la țbiuroul 
esposițiunei agricole cel mai târdm pană 
la 7 Nov. st. n.'

— La inițiativa aceluiași comitet se 
va ține și un concurs între diferitele ta
rafuri de lăutari acum Duminecă d. a. 
17 1. c. v. Bucățile ce se vor cânta vor fi 
„Deșteptă-te Rumâne", „Hora unirei" și 
„Ciocârlia". Taraful care va reuși va că
păta suma de 100 lei.

Intre vieță și morte. O scenă te
ribilă s’a întîmplat de curând la gara Fi- 
liașî (România). Țăranul Stancu Olăroiu 
inculpat că ar fi furat nisce găini, a fost 
arestat de jandarmi. In cursul nopții a 
reușit se scape și și-a îndreptat pașii spre 
■casa sa situată din colo de linia călei fe
rate. Trecând peste linie, i-s’a acățat o 
curea de la opinci într’un cârlig de la 
șine și tdte sforțările lui de a-și libera pi
ciorul, au rămas fără resultat. Intr’aceea 
auțli apropiindu-se trenul. Stancu făcu încă 
■o încercare desperată, însă și de astădată 
fără resultat. Atunci lua o hotărîre es- 
tremă. Nenorocitul se decise a-șî sacrifica 
piciorul spre a-șl salva vieța. El îșl lăsă 
piciorul captiv pe șine, er cu restul cor
pului se culcă în afară de șine, cât s’a 
putut de departe. In situația acesta a aș
teptat operația durerosă. Când Olăroiu 
.și-a venit în simțiri, nisce țărani erau 
strînși în jurul lui și îi asedau pe un car 
spre a-1 transporta la spital. Piciorul îi 
•era tăiat d’asupra glesnei.

O curiositate zoologică. Dilele tre
cute s’a pescuit în Dunăre, la Galați, un 
rac de coldre albastru-cobalt. Racul a fost 
■espediat viu serviciului pescăriilor din mi- 
jflsteriul domeniilor și va fi păstrat la mu- 
seul de istorie naturală, ca curiositate zoo
logică.

Celebritățile medicale consideră pe- 
ridda de desvoltare a copiilor, ca cea mai 
•potrivită pentru întrebuințarea unor astfel 
•de mijloce alimentare, care pe copii îi fac 
resistenți față cu bolele contagiose. Un 
astfel de mijloc după constatarea medici
lor este untura de pește. Untura de pește 
a lui Zoltan întrunesce tote avantagiile : 
putere alimentară eminentă și. gust plăcut 
fără miros. Se capătă în farmacii cu 2 
■corone.

Iubileul lui Lueger.
Pressa șovinistă maghiară și cercu

rile guvernamentale ungare nu pot să-l 
vadă în ochi pe primarul Vienei din causa 
că de câte ori i-s’a dat prilegiu, tot-d’auna 
a veștejit spiritul intolerant al politicei de 
rassă, ce se urmeză în Ungaria față cu 
naționalitățile, er observațiunile caustice 
cu cari a timbrat la diferite ocasii hege
monia jidovescă din Ungaria nu o pot uita 
așa curînd.

Au și făcut ce le-au stat în putință 
pentru a împiedeca să nu străbată spiri
tul regenarator de emancipare propovă
duit de Lueger și dincoce de Laitha. Or
ganului principal al partidului „social-creș- 
tin" „Deutsches Volksblattu de ani de dile 
i-s’a detras debitul poștal pe teritoriul Un
gariei, lăsând a întră în țeră numai „Deu
tsche Zeitung^ tot organ de al lui Lueger, 
însă mult mai moderat. Er acum cu oca- 
siunea serbărilor imposante de Duminecă 
„Biuroul telegrafic ungar" (M. Tăv. Iroda) 
subvenționat de guvern n’a găsit de cu
viință a raporta despre lucrul principal 
adecă despre serbare, ci numai despre 
opintelile ridicole ale bandelor evreo-so- 
cialiste, prin cari au încercat, fără succes, 
să tulbure serbarea.

Ne grăbim a constata că astățlî chiar 
și diarul „Alkotmăny" pe care erî l’am 
înfruntat după cuviință pentru pervertirea 
de care s’a făcut culpabil — a revenit la 
sentimente mai bune și între altele scrie 
următorele :

„Regretăm că „M. Tăv. Iroda" sub
venționat de guvern ne dă detalii forte 
puține despre serbările aranjate în ouo- 
rea lui Lueger, pe când eri a exagerat 
din cale afară importanța demonstrațiilor 
socialiste".

Serbarea însăși a fost grandiosă. Ca
sele din capitala Austriei au fost peste 
tot pavoazate. La biserica votivă s’a ce
lebrat o liturghie cu „Te Deum" la care 
au participat consiliul comunal, notabili
tățile și un public enorm.

După amiadi s’a ținut la primărie o 
ședință festivă la care s’au rostit mai multe 
discursuri de felicitare.

Cel dintâiu, care a hiat cuvîntul 
spre a felicita pe Lueger a fost prințul 
Alois IAechtenstein, deputat și vechiu mem
bru al partidului antisemit. După acesta a 

' vorbit deputatul Costenoble, predând lui 
Lueger medaliile cu efigia lui, apoi con
silierul comunal Tomola oferind un exejn- 
plar din scrierea festivă scrisă de dînsul 
despre vieța și activitatea lui Lueger. 
După Tomola a luat cuvîntul deputatul 
Dr. Weiskirchner care a predat primaru
lui resultatul de pănă acum al subscrip
ției inițiată pentu fondul „Lueger". Sub
scripția, la care au contribuit amicii de 
principii chiar și de peste granițe, a dat 
pănă în (jiua jubileului suma de 341.085 

'■ corone, și încă nu e încheiată.

Răspunzând primarul Lueger declară 
înainte de t<5te, că suma acesta o dedică 
celor ce sunt mai oropsiți, și cărora el 
mai mult are să mulțămescă, micilor in
dustriași și lucrătorilor acestora. Din pro
centele fondului se se împartă ajutore 
pentru cei lipsiți din clasa acesta.

Apoi releveză liturghia solemnă de 
la biseripa votivă, unde reuniunile de cân
tări au cântat liturghia germană a lui 
Schubert: Wohin soli ich mich rvenden? 
(In cotro se mă întorc) și prea frumosa și 
înduioșătdrea cântare în ondrea Maicii Dom
nului, „O sanctissima".

In ultimii 10 ani adesea a trebuit 
sS-șT pună și el întrebarea: încotro să se 
întdrcă? Durnnedeu însă nu l’a părăsit.

Guvernul a permis dușmanilor mei 
ca să mă insulte sub ocrotirea poliției, 
der n’a permis amicilor mei să mă ono
reze cum au vrut ei. Mă resignez umilit 
și răbdător. (Noi nu ne resignăm! Voim 
răsbunaie !) De la resignare și pănă la ui
tare drumul este lung. (Aplause furtundse). 
Mă resignez, însă nu voiil uita nici odată. 
De la calea mea însă nimic nu mă va 
abate. Void rămâne fiu credincios al pa
triei mele și al casei Habsburg-Lotarin- 
gia 1 Sunt deprins să văd făcându-se cu mine 
diferite apucături și operațiuni politice și 
diplomatice. Un lucru însă n’au putut să 
facă: Să mă desrădăcineze din iubirea po
porului.

Sute de delegațiuni s’au presentat 
apoi să felicite pe popularul primar.

Dintre notabilitățile streine l’au fe
licitat în personă: Borchgrave, represen- 
tantul Belgiei, Chica ministrul României, 
Mustafa Afla Bey, representantul Turciei 
și Chudi-pașa, atașatul militar turcesc, Ghe- 
șoff, agentul Bulgariei, Vuici al Serbiei etc.

Intre cei-ce l’au felioitat a fost și Sin
ger, președintele congresului internațional 
de pressă, contele Kielmanssegg, locțiitorul 
Austriei și chiar și Habrda, directorul po
liției, care interdisese retragerea cu torțe.

Bibliografie.
Câteva cuvinte asupra bisericilor 

Nicolae-Domnesc și Trei-Ierarchi din 
Iași. Bucuresci 1904. Inst. de arte gra
fice „Carol Gdbl" succesor Ioan St. Rasi- 
descu. Strada Dărnnei 16. — Acestă scri
ere, care cuprinde portretele forte succese 
ale Regelui și Reginei și mai multe alte 
.ilustrațiuni relative la cele două biserici 
ce au fost ternosite cu ocasiunea visitei 
Suveranilor la Iași, este edată de Casa 
Bișericei. Administratorul Casei Bisericei, 
d-1 P. Gârboviceanu spune în precuvîntare 
că d-1 Âlex. Lăpădatu, secretarul comisiu
nei monumentelor istorice a întocmit par
tea istorică pe când d-1 A. Lecomte du 
Notiy â făcut descrierea artistică a numi
telor biserici.

Budapesta, 26 Octomvrie. Depu
tății sași publică o declarație, în 
care se c|ice între altele: Cei 14 
deputați sași au hotărît în zmanimitate 
a respinge proiectul de lege al lui Ber- 
zeviczy și a motiva în cameră amSnunțit 
și energic acestă respingere. Pentru alte 
eventuale hotărîri deputății sași îșl 
reservă un timp potrivit.

Londra, 25 Octomvrie. Regele 
Edward a intervenit personal, ca con
flictul cu Rusia se se resolveze pe 
cale paclnică.

Petersburg, 25 Octomvrie. Un 
trimis special al Țarului a plecat cu 
ordine secrete la flota baltică.

Ambasadorul engles și contele 
L'imsdorff au avut o conferență în care 
au discutat modul de aplanare al 
conflictului.

Londra, 25 Octomvrie. E sigur 
că afară de vaporul „Crane“, alt 
vapor nu s’a scufundat, înse au fost 
grav avariate trei vapbre ale socie
tății Greenock.

Londra, 25 Octomvrie. Din Gi
braltar se telegrafieză, că mai multe 
vase ale flotei englese au sosit acolo. 
Amiralitatea din Portsmouth n’a tri
mis încă nici un ordin flotei englese 
din Mediterană, flota înse stă gata 
de plecare.

Tokio, 25 Octomvrie. Japonesii 
nu se retrag de lângă Șaho, ci-șl 
întăresc posițiunile la trei chilometri 
spre sud de Șaho.

Diverse.
Clasificatiune școlară japonesă- 

In testimoniile școlare japonese este înloi- 
cuit calculul „purtare morală" cu calculul 
^înclinare*. O notă pentru „purtare mo
rală" e considerată de superfluă, fiind-că 
după părerea pedagogului japones purta
rea este resultatul caracterului elevului 
respectiv și prin urmare nu constitue o- 
biect de judecată din partea învățătoru
lui. In rubrica „înclinare" sunt obligați 
învățătorii a introduce: pentru care obiect, 
seu ocupațiune arată elevul în diferiți 
ani ai vieții sale vre-un interes deosebit. 
Aceste rubrici indică în decursul anilor 
inclinarea elevului spre una seu altă ca
rieră. Decă de pildă elevul arată vre-o 
predilecție pentru lucrări technice și de 
inginerie, atunci șcdla respectivă e datore 
a ușura elevului trecerea în o șcdlă tech- 
nică său la facultatea de medicină, în cas 
că elevul ar arăta interes pentru acestă 
carieră. Natural, sunt elevi, cari nu arată 
nici o înclinare pentru o carieră specială, 
seu elevi, cari își schimbă ocupațiunile 
predilecte. Tote aceste însă trebue intro
duse în rubrica „înclinare".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop-

<cerea ruinei. Un glas răgușit, care mi-se 
păru sălbatec și fioros, mormăi câte-va 
«vorbe streine. întreba ceva. Apoi tăcu. Er 
•noi așteptam.

Și, dintr’odată, prin deschidăturile 
rotunde ale podului trecu ceva neobișnuit, 
•o lumină slabă de vis. Și ’n fund, dincolo 
de deschidături, pe zarea răsăritului, de-o- 
■dată luna își arătă printre norii negri o 
margine, apoi isvorî ca o lucire de spaimă. 
Trei dungi de lumină slabă se strecurară 
în podul negru. Și ’o dungile acelea, ca 
într’un fulger, răsări ceva rotund, negru, 
un cap omenesc. Și tot în clipa aceea un 
«tunet grozav isbucni. La fulgerarea limbei 
•de foc, podul par’cft se întinse în lături, 
desvălindu-se, și vădurăm lămurit pe cei
lalți șăpte Gerchesi întinși pe podele. Er 
capul negru par-că plesnise în bucăți, ca 
o ghiulea, — și par-că el detunase așa.

Clădirea se umplu de miros de pul
bere. O clipă tăcerea păru că ne prăbu- 
șesce er în nopte, — apoi un răcnit cum
plit umplu mora, mă simțiți abătut la o 
parte ca o pană, un duruit surd cutre
mură dușumeaua. — Săbiile sunară cioc- 
.nindu-se, autjiii trîntituii grele, gemete și 

țipete de spaimă. O limbă de foc și un 
tunet tresăriră er în noptea adâncă, și în 
rumenăla fugară se arătară spinările în
cordate ale călărașilor și obrazul întunecos 
al sergentului Savin.

Totul trecu ca o furtună repede. Ci
neva scăpâră, o iască se aprinse. Fața lui 
Savin se rumeni, pe când buzele se ro- 
tundiau suflând în punctul de foc. Apoi 
un capăt de luminare se înflăcăra și 
limba de foc începu a ne tremura um
brele pe păreții negri de scânduri.

Dușmanii zăceau unul lângă altul, 
sdrobiți și sub ei, sângele care curgea, 
întindea un covor vișiniu. Unii căscau 
ochii îngroziți, unii erau cu gurile căscate 
și cu ochii închiși, unii erau lungiți, alții 
sgârciți, cu genunchii la gură. Numai 
unul trăia și sta plin de spaimă în r<5ta 
flăcărilor; clănțănia înfrigurat și din când 
în când, fără să privescă pe cineva, mur
mura cuvinte răslețe în limba lui, par’că 
se ruga de ertare. Fesul îi cătjuse și capul 
rotund, mic, sta plecat așteptând lovitura 
din urmă; obrazul măsliniu,veșted și ochii 
vîrîțî sub frunte, spuneau o durere așa de 
adencă, încât te prindea mila.

Sergentul se uită lung la el, apoi se 
apropiă și-l bătu cu palma pe umăr. Ii 
dise tare :

„Nu te teme, mă, că nu-ți facem 
nimic..."

Cerchezul ridică cu frică ochii, fără 
să înțelegă. Fruntașul Pintilie credit, că 
trebue să-și schimonosescă vorba și să 
dea din mâni:

„Bre!... nu facem nimic la tine... 
Luăm prezoner !..•" Și-și întinse buzele în
tr’un rîs tăcut, plin de încurajare. Prinsul 
zîrfibi și el cu frică.

Der se făcea târdiu, nu mai era 
vreme de stat. Vorbiți cu glas tare:

„Să mergem!"
— „Trăiți, domnule sublocotenent", 

răspunse Savin „să mergem! Atâta ne-a 
trebuit: un prins. De la dânsul vom afla 
noi multe..."

Lăsarăm în podul ruinei pe ceilalți 
șepte Cerchezi, cari trecuseră mări și ve
niseră să moră într’un colț singuratec, pe 
malul unui părău, — și eșirăm.

Luna se înălțase, nori treceau pe 
de-asupra ei, umplându-se de lumină vâ

nătă. Iazul scânteia ca o oglindă mare 
de argint: nici o aburire nu-1 încreția.

După ce ajunseserăm în rdta de 
sălcii, încălecarăra, er prinsul fu suit în
dărătul unui călăreț. înainte de a pleca, 
scoseiiâ tabacherea, îmi răsucii o țigară, 
apoi dădui tutunul și tovarășilor mei:

„Na, mă, faceți-vă și voi câte o ți
gară, că v’ați purtat bine...

— „Trăiți, domnule sublocotenent!"
Sergentul Savin făcu două țigări. Pe 

una o dădu prisonierului:
„Na și ție! ți-o fi fiind poftă!"
Apoi, după-ce prinsul o luâ cu sfială, 

sergentul îi dădu iasca aprinsă, și dlă« 
zîmbind cătră mine:

„Săracul! ce o fi gândind el acum!"
Când pornirăm, fruntașul Pintilie 

șopti:
„Ăsta-i de cei cari taie pe răniți și i 

pradă..."
Nimeni nu răspunse. Prisonierul își 

fuma pe furiș țigara, trăgând cu coda 
ochiului la fața aspră a sergentului Savin.

Părăul licăria în lumina lunii, caii’ 
mergeau liniștiți și dmenii tăceau.

(„Semăn.") Mihail Sadoveanu.
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Deschidere
de ofertă a menagiului de Garnisonă 

in Brasov.
5

Prin acesta se deschide ofertă 
pentru următorii articol! de menage, 
trebuincioși pentru anul 1905 și 
anumer articol! de carne, victualie 
și zarzavaturi, făină, zachăr, sare și 
oțet, jimble și semelpresel precum și 
producte de lapte.

a depune o cauțiune de valorea ar
ticolelor ce sunt de liferat pe o de
cadă.

Informațiun! eventuale sa pot 
cere cjilnic în cancelaria administra
ției de menagiu agarnisonei Brașov 
(țasarma negră, catul 11) la admi
nistrator.

Administrația menagiului de 
garnisăne în Brașov 

1527,1-2. (Brasso)

•KXXXXXXXXXXXXXX»
Trebuință pe lună:

Grupa I.

Carne de vită ca. . . . 9000 chlgr
Vadiu 3000 Corone.

Grupa II-a.
Carne de porc ca. . . . 1290 n

vițel «... 120 n
Unsore de porc „ . . . 600
Slănină n * * • 300 țț

Vadiu 300 Corone.

Grupa IlI-a.

Un must escelent
de tot dulce, din comuna

Wiarmîoch, ;----
unde sunt vițe tămăiosă, se capătă 
===== caa 4© cr. litru, 

în Pivnița Eszterliăzy.
Un astfel de must este o dutprisă 

de cules de vii.
Făină măcinată și făină
prăjită ca................... 5000
Gris ., ............. 400

Vadiu 400 Corone.

Grupa IV-a.
Zachăr în cornurî ca. . 300
Urez Nr. I. și II.............. 500

Liferant al Curții
5

W, Ces. și reg.

M. Neumann
și alți articoli de victuale, chimen, țint, 
a deiu, piper, cafea de franck, etc. și 
articoli de mână: brânză, oue, curechiu, 
povidei, etc.

Vadiu 200 Corone.

Wien, I. Kărntnerstrasse 19.

Grupa V-a.
Oțet ca.................................. 300 litri

Vadiu 10 Corbne.

io

12
16

20

Costume de fe
tițe . . . Cor. 16

Jachete bord de
fetițe . . . „ 

Jachete de fetițe,, 
Saco de fetițe

pentru patinat „
se arate etatea.

16
20

20

Grupa Vl-a.
Jimble vechi................... 80 bucăți.
Semelbresel (jimblă mă
cinată ) ................ 100 chlgr.

Acei liferanț! ai Brașovului și 
împrejurime cari compet&ză la o li
terare, au ași înainta ofertele în 
acâstă cestiune (provecjute cu timbru 
de 1 (una) coronă) fără a scrie nu
mele firmei pe cnvertă der adaugeud 
vadiul și numind grupa de liferare, 
pănă în 7 Noemvrie st. n. 1904, la 
S ore dimineța, administrației de 
menage a Garnisdnei în brașov (ca- 
sarma negră, catul ILj

Acei liferanț!, car! stau deja în 
legătură contracțială cu menagiul 
Garnisbnei din Brașov, nu trebue 
se depună vadiul

In victuale și făină să se adaugă 
la oferte și mustre.

Fie-care liferanț are dreptul a 
se oferi în ori-ce grupă seu și numai 
în o parte de grupă.

Oferte cari pănă în cel mult 7 
Noemvrie 1904 la 8 6re dimineța nu 
se înaintâză administrației de me- 
nagiă, nu se vor mai considera.

Acei oferenți, cari în urma per
tractării ofertei primesc liferarea, au

Costnme de băieți
de școlă . . Cor.

Costume de bă
ieți matrosi „ 

Jachetă bord „ 
Saco de băieți 

pentru patinat „
La comande să

Cntaloge ilustrate gratis.
Comande din provincie cu ramburs.

Ce nu convine, se restitue bani.
1528,1—12. J

La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1896 a fost premiat

Spirtul Meuassa
CU diploma de onore și cu medalie de aur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale

Spiktul-reuma
și de S'ITI KIL

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra rr umatismului f urere 
de nerv! șoldina, ișchias, asthmă ș. a.

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

Dureri de dinți și cap vindecă in 5 minute

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

Depou principal în BUDAPESTA la farmacia 
D-lui Josif Tiiriik, Kirâlv-utcza nr. 12., 
și la d-l Dr. A. Egger, Vâczi kurut 17. 

asemenea in tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WBIIOER GYIHLA. 

farmacist in Sâtoraija-Ujhely. 

Comando din provincie se efectueză prompt.
Depou in Erașov : la Victor Roth farma

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

4-20,1532.
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Sâpuaul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și 

cel mai ieftin.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.
Se capelă pretutindeni

5^* Cheia

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

19-00.(725)
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Concurs.
La postul de oficial orășenesc 

devenit vacant prin mortea fostului 
oficial de cl IlI-a Mihail Hartmann, 
se deschide concurs sub condițiunile 
de mai jos:

Postul e împreunat cu salar 
anual de 1200 cor.; bani pentru 
quartir 300 cor.; și 5 quinqenale de 
câte 100 cor.

Concurenții au de a dovedi:
1) Etatea.
2) Viața morală.
3) Studiile isprăvite.
4) Că au satisfăcut datorințelor 

militare seu că au fost dispensați 
de aceste

5) Aplicațiunea do pănă acum.
6) Că posed limba maghiară, 

germană și română în vorbă și scris.
Mai departe, că la provocarea 

magistratului orășenesc respectivul 
e capace de a depune la cassa oră- 
șenbscă o cauțiune corespunijetore 
salariului de pe un an.

In sensul §-lui 111 al statutelor 
organisătore orășenesc! nu se per
mite respectivului oficial a se ocupa 
cu industria, seu a fi membru in
tern seu estern la vre-o asociațiune 
de afaceri, în general a se ocupa 
cu ore-ce afacere în urma căreia ar i

deveni dependent de ore cine în afară 
de oficiu.

Terminul de concurs dureză 
pănă la 25 Noemvrie 1904.

Petițiunile de concurs ce vor 
sosi mai târcjiu de termin, nu se i-au 
în considerare.

Brasso, în 23 Octomvrie 1904.
Dr. Frideric Jekel.

vice comite.

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

blic de Dame, un bogat asorti
ment de

Pălării de Dame
pentru Sesonut «le iarnă.

Modele de cele mai noue din 
Viena și Paris. Un maoazin com
plet de pălării de copii, bo
nete de teatru, și de copii, tote 

cu prețuri foite moderate.

Pălării vechisă moderni»^
— o i e 111 h o

după moda cea din urmă.
Apelând la sprijinul On. dame 

sunt cu tdt.ă stima

Rosa Weiss
5-8.1537. Brașov, Strada Porți nr. 16.

lume. In loteria de clasă a 17, se vor

losuri 55.000
total cu suma enormă de

4 5 9.000 Kronen

! Noroc deosebit la Torok?
' Neîntrecut

este norocul, care favorisdzâ colectnra ndstrâ principalii. Am 
S plătit On. noștri client! în scurt timp câștiguri mai mult de

O mihone corone

dintre care cele mai mari câștigul 1.
Recomandăm a participa la loteria de clase, care are cele mai 

mari șanse de câștiguri din 
sorta erăși din

110.000
cu câștiguri, în

@4 Millionen
in ca. fi Monaten verloost.

Der grosste Gewinn betrăgt im gluckiîchsten Falies
H «»«»<> Seb. ■•’«•aac-Ha.
Speciell 1 Prâmie mit «5OO.OOO,1 Gewinn â 4®®-®®®, 
l â 3®®.O® O, 2 ă IO®.®®®, 1 ă SO.OO®. 2 ă 
SO-OOO, 1 ă 70-000, 2 ă 60-000, 1 ă 50-000, 
1 ă40-000,5 ă 30-000,3â35-000, 8 ă30-000* 
8 ă 15-000, 36 ă 10-000- nnd noch viele andere; 
zusammen 55-000 Gewinne und Prâmie im Betrage von 
Mronen 14,450-000*

Prețul original al losurilor stabilit după plan, Clasa I. este:
78 los orig. fl—.75, seu cor. 1 50,
% r n ” , „ „ 6-

j și se trimit cu rambnrsft s6u pe lângă trimiterea sumei înainte. 
Liste oficiose se espedâză după tragere. — Planuri oficiose gratis.

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

6 Noemvrie a. c-

74 los orig. fi. 1.50, seu cor. 3.—, 

, Vi » ” ” ® > ” ” ^2. ,

13-
$

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

Centrala: Tlieresie»i*ing 4<»a.
1. Filială: IV aitznerring 4/a.

2. Filială: Muxenmring nr. 8fi/a.
3. „ 54/a.

•■■"X

$ 1

Serisorea de eoitumdă de tăiat..

Domnului A. T O R 6 8C & C°*> Budapest
Binevoiți a trimite .............  Losuri originale clasa I. a Loteriei de clasă r. ung.

împreună, cu planul oficial.
) a se lua cu ramburs, ur- ) (Ce nu convine 
I meză cu mandat postal. I să ștergeți).Suma de fi.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


