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ItașOT, Duminecă 17 (30) Octomvrie 1904.

Nervositate internațională.
Cine a putut vre-odată prevede 

efectul nimicitor ce-1 pote av6 schin 
teia, care cade fără de veste pe-o 
'"'ămadă de materii esplosibile? In- 
/dentul anglo-rusesc, ce s’a ivit 

peste nopte prin aceea, că flota ru- 
sescă baltică a bombardat nisce 
vase nevinovate ale unor pescari 
aprope de țărmul englezesc în Ma
rea nordică, în presupunere, că ar 
fi torpilore japonese, a făcut ca Eu
ropa, ba lumea întregă se recundscă 
cu groză, cât de mare e pericolul să 
se aprindă deodată un resboiu univer
sal cum nu s’a mai vecjut, și a că
ruia consecente ar fi cu totul neca
lculabile, dintr’un lucru în sine mic 
și neînsemnat cum este acest inci
dent, care, ori cum s’ar fi petrecut, 
tot numai dintr’o temere neînteme
iată și din neînțelegere a putut se is- 
vorescă.

S’a mai resimțit în urma eveni
mentului amintit, că nervositatea 
cea mare, ce a cuprins flota rusbscă 
comandată de admiralul Rosdeșt- 
venski și destinată a veni în ajuto
rul escadrei împresurate dela Port- 
Arthur, dm causa soirilor, că Jaro- 
nesii o pândesc și că au pregătit 
atentate asupra ei în drumul cel 
lung, pe care-1 va face pănă în 
Oceanul pacific, se găsesce pretutin- 
denea ca o bolă a timpului, care se 
distinge în istoria lumei prin răs- 
boie atât de crude și sângerose ca 
cel din Manciuria și prin nesfîrși- 
t.ele și neomenosele înarmări, cari 
ruin^ză bunăstarea și fericirea po
potelor

Pănă în momentul când scriem, 
n’avem încă scire, dbcă s’a aplanat 
incidentul din cestiune și decă s’a 
delăturat pericolul, ce de-odată s’a 
născut prin faptul, că Englitera a 
cerut de la Rusia satisfacțiune de
plină într’o mesură, la care guvernul 
rusesc nu s’a fost așteptat, mai ales 
după ce însuși Țarul prin scrisbrea 
sa și-a esprimat adenca sa părere 
de reu asupra tristului incident care 
a causat mortea mai multor mari
nari și pescari englesi.

Englesii au cerut de la Ruși se 
facă scuse, se despăgubescă familiile 
celor nenorociți, și se ia măsuri se 
nu mai fie molestate corăbii englese 
nevinovate, ce se vor întelni în 
drum cu flota baltică. Der au mai 
cerut ca guvernul rusesc se pedep- 
sescă pe oficerii, cari portă vina că 
s’a întâmplat acea nenorocire, așa- 
dâr în primul rând pe admiralul- 
comandant rus.

Condițiunea acesta din urmă 
li-se pare Rușilor neacceptabilă, 
fiind-că ar fi umilitore pentru o îm
părăție ca a lor și pentru Țarul lor. 
Ambasadorul rusesc din Washington 
să fi declarat, că o astfel de pre- 
tensiune n’are precedent și că Rusia 
nici într’un cas nu pote se dea 
dreptul vr’unei puteri străine de a 
se amesteca în dreptul suveran in
tern al Rusiei de a judeca pe su
pușii săi.

Se pare însă, că Englesii, cu 
tbtă flegma ce-i caracteriseză de or

I dinar, vor să persiste în cașul de 
față în împlinirea tuturor cererilor, 
ce le-au ridicat din parte-le pentru 
aplanarea conflictului. Așa cel pu
țin susține pressa englesă, care con
jură pe Ruși se nu trâcă cu vede
rea, că în cele din urmă și pațiența 
englesă are un sfîrșit.

E natural, că în astfel de îm
prejurări s’au lățit în totă lumea fai- 
mele cele mai sensaționale despre 
mersul negociărilor anglo-ruse pen
tru aplanarea incidentului maritim 
și despre iminentul pericol al isbuc- 
nirei unui resboiu între Anglia și 
Rusia.

Dâcă Englesii nu vor primi ca 
suficiente declarările rusesc! și vor 
împiedeca cu flota lor pe cea bal
tică rusescă de a-și continua dru
mul spre Oceanul pacific, atunci 
resboiul ar fi inevitabil și cea din- 
tâiti urmare a lui ar fi, că în basa 
alianței cu Rusia, acesteia ar trebui 
se-i sară în ajutor Francia.

Ca semn pănă unde merge ner
vositatea timpului în care trăim, ne 
pot servi și pretinsele destăinuiri 
sensaționale, ce le face un cpar 
mare englezesc, „Echo“, care afirmă 
că Germania vrea să încurce pe En
glesi în răsboiu cu Rușii, ca apoi 
ea se profite din acest conflict.

Germania, credem, se va feri a 
ațîța focul, care ar pute să atingă 
și să ardă și coperișul ei; nu mai 
puțin se vor gândi și răsgândi și 
diplomații englesi și ruși pănă s’a- 
jungă la declararea de resboiu. Ner
vositatea și neîncrederea însă esistă 
și la unii și la alții și ue temem, că, 
decă nu acji, mai târfliu aceste vor 
face ca vre-o schinteie într’o bună 
dimiuâță se se prefacă în mare fla
cără.

Brașov, 16 (29) Octomvrie.
Dieta ungară a primit erl și în a 

treia cetire proiectul de lege despre pro- 
visoriul vamal cu Italia. După acâsta mi
nistrul de finanțe Lukacs a presentat proiec
tul de budget pe 1905, care față cu în- 
cassărî în suma de 1,238,079,849 cor. arată 
cheltueli în suma de 1,237,881,438 cor. 
Ministrul Lukacs a arătat apoi într’un lung 
discurs, că deficitul în 1903 a fost de 43 mi- 
li<5ne, din cari 22 milidne cad pe timpul 
de ex-lex. A. mai spus, că budgetul pre
sentat acum e strict real (!) și a rugat 
camera să-l primescă.

A urmat apoi desbaterea proiectului 
despre regularea rîului Raba, care se va 
continua și în ședința de adi.

Remaniarea cabinetului austriac. 
Foia oficială austriacă publică un autograf 
preaînalt, prin care miniștri Bohm-Barverk 
și Giovonelli sunt demisionați la cerere pro
prie. Dr. Kosel e numit ministru de finanțe, 
contele Buquoi ministru de agricultură și 
Dr. Anton Badna (ceh) ministru fără por
tofoliu.

Alaltăeri dimineța ministrul-președinte 
Koerber a primit pe conducătorii germani 
Bernreiter și Derschatta cu cari a con
ferit timp de peste o dră. Impresia cu 
care s’au depărtat numiții conducători 
germani este, că Germanii n’au causă de 
a-se neliniști. Prin remanierea din ces

tiune situațiunea politică s’a limpezit, der 
nu s’a făcut o schimbare de sistem. De
putății germani amintiți s’au mai con
vins, că — contrar svonurilor răspândite 
— guvernul n’a ajuns încă la o înțelegere 
cu Cehii tintri în cestiunea renunțării a- 
cestora la obstrucțiune.

O telegramă din Viena mai spune, 
că în conferența ce au avut’o cu Koerber 
cei doi conducători germani, s’a lansat ces- 
stiunea numirei unui ministru german fără 
portofoliu, prin ceea-ce. s’ar contrabalansa 
numirea ministrului ceh. Koerber a de
clarat, că n’are nimic contra unei astfel 
de numiri, doresce însă ca în' privința 
acesta tdte partidele germane să vină cu 
propunere concretă.

Despre acțiunea institutelor fi
nanciare ale naționalităților a tin ut 
alaltăeri o conferență profesorul Barabas 
Endre în ședința societății economice ma
ghiare (Magyar kozgazdasâgi Tărsasâg) 
din Budapesta. Conferențiarul arată, că la 
1901, când după o activitate fatală de 3 
decenii cassa de păstrare săcuiâscă din 
Odorheiul - săcuiesc (szekelyegyleti elso 
Takarekpănztăr) a dat faliment, în acel 
comitat 8000 familii săcuesci erau ame
nințate cu ruină. In lipsa lor cea mare 
cele dintâiti bănci, cari și-au oferit aju
torul, au fost băncile săsesc! și românesc!. 
Pe teritoriul acestui comitat în perioda 
1890—1901 opt bănci de ale naționalită
ților au plasat 2,110,000 cordne intabulate 
pe moșii mic! și mijlocii maghiare. Din 
aceste date este evident pericolul ce ame
nință proprietatea maghiară din partea 
băncilor naționalităților — dice d-1 Ba- 
rabâs.

Tot în ședința .acesta a luat cuvântul 
d-1 Sebestyân Ede făcând istoricul băncilor 
române, începând cu anul 1872, data în- 
ființărei primei bănci române. Numărul 
total al băncilor române trece peste 100, 
și deși fondurile, C9 le au la disposiție, nu 
întrec suma de 70—75 milione, ele totuși 
realiseză afaceri mari cu deosebire în Se
cuime. Sebestyen releveză cu deosebire 
banca din Seliște (Și asta face daraveri în 
Secuime? —Tr.), care s’a înfințat la 1884 
cu un capital de 26,000 cor., er acum ac- 
țiile ei în valore nominală de 200 cor. se 
plătesc cu 700 cordDe și aduc 16°/0 divi- 
dendă. Cursul acțiunilor băncilor române 
s’a urcat cu 20—80°/0, urcarea acâsta se 
referă însă mai mult la băncile ardelene, 
pe când cele din „țâra mamă" nu pot 
arăta un progres așa mare.

E-și acesta un mijloc de ațîțare 
contra băncilor nostre !

Gestiunea Românilor Macedoneni în 
Sf Sinod al României.

O mare parte din ședința de Mercur! 
a sf1, Sinod a fost ocupată cu cestiunea 
respunsului Patriarchului la scrisorea pe 
care.i-a trimis-o Sinodul.

După cum să scie, Patriarchulloachim 
III în urma visitei în Macedonia a Mitro
politului Ghenadie, a trimes Sinodului o 
scrisdre de protestare, la care Sinodul a 
răspuns, că Mitropolitul a făcut visita din 
propria sa inițiativă, că nu l’a trimes nici 
guvernul, nici Sinodul, și mai având și o 
situație privilegiată, nu pote să fie pe
depsit.

In același timp sf. Sinod a observat 

Patriarchului, că ar fi bine se lase pe aro
mâni se se roge în limba lor.

La’acestă scrisdre Patriarchul a răspuns 
sf. Sinod, că a luat cunoscință de cuprin
sul scrisorii pe care i-a trimis-o și că ar 
fi vrut ca fostul Mitropolit Ghenadie să fie 
pedepsit pentru-că a venit în Macedonia, 
fără consimțământul Sinodului seu al Gu
vernului, și astfel a călcat candnele.

Vorbind de observația făcută de sf. 
Sinod de a-se lăsa aromânii să se r<5ge în 
limba aromână, Patriarchul a respuns, că 
nu este treba Sinodului român de a-se 
amesteca în trebile pe cari numai el, Pa
triarchul, este stăpân și că el lucrdză așa 
cum îi dicteză interesele bisericei.

După cetirea răspunsului Patriarchu- 
lui, a luat cuvântul d-l D. Sturdza, prim 
ministru și ministru ad interim al minis- 
teriului instrucțiunii publice, care a ară
tat sf. Sinod, că luptele cari se pdrtă as- 
tădi în Macedonia între naționalități nu sunt 
bisericesc!, ci pur politice (?!),"șî de aceea 
ar /j bine, ca biserica se nu se amestece în 
aceste lupte pe cari guvernul român speră 
se le ducă el singur la bun sfîrșit.

D. Sturdza a arătat apoi, că cererile 
aromânilor sunt sprijinite la Pdrtă de că- 
tră tdte puterile, așa că Patriarchul în 
cele din urmă va fi nevoit sâ cedeze.

Amestecul dmenilor bisericei — con
tinuă d-1 Sturdza — în loc să resolve ces
tiunea în mod fericit, o încurcă mai rău, 
probă acțiunea fostului mitropolit Ghe
nadie.

După acâsta Sinodul a luat hotărîrea 
de a-se^trimite un avertisment (!) fostului mi
tropolit Ghenadie, de a’nu se mai amesteca 
în afaceri, cari nu-1 privesc, de a sta la 
un loc și mai cu semă de a nu se mai 
duce prin Macedonia.

Cu aceste s’a terminat ședința. Sino
dul se va întruni din nou Luni în 31 Oct. 
st. n.

Conflictul anglo-rus.
Conform soirilor mai nouă, conflic

tul dintre Anglia și Rusia s’a înăsprit. 
Esplicarea ce o dă incidentului din marea 
de nord admiralul flotei rusesc!, nu e pe 
gustul diplomației englese și e conside
rată la Londra mai mult ca un subterfu
giu, decât ca o lămurire obiectivă.

Amiralul Bosdestvenski afirmă anume 
că între bărcile englese s’au vedut torpi
lore, ba ofițerii de marină ruși spun, că 
flotila din cestiune era o întregă escadră 
de torpilore, — deci amiralul rus a lucrat 
după cea mai bună a sa soiință, când a 
ordonat bombardarea flotilei.

Etă ce spun telegramele cu data de 
27 Octomvrie:

Londra. După un comunicat primit 
la ministeriul de esterne,—de la admiralul 
Bosdestvenski a sosit un raport asupra ata
cului contra flotilei de pescari. Raportul 
spune, că intenționat nu s’a descărcat nici
odată ghiulele asupra bărcilor de pescari. 
Dâcă vr’o ghiulea a nimerit vr’o barcă, 
acesta s’a întâmplat din greșală. In flotila 
de pescari erau două vapore cu viteză re
pede, cari sămănau cu torpilâre', acestea 
le-au observat ofițerii ruși. Amiralul a 
conclus, că ele sunt vapore japonese. Ami
ralul negă hotărît, că un vas de răsboiil 
rus a rămas îndărăt și că acesta n’a lansat 
luntrile de salvare. Ofițerii lui n'au avut 
cunoscință, că una din bărci a fost nime
rită de proiectile. Amiralul își esprimă 
atât în numele său, cât și în numele flo
tei regretele sale, că și o barcă de pes
cari a suferit pagube și că au cădut vie- 
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time și fimenî. In fine amiralul adauge, 
că vasele carî au fost bombardate, erau 
vase de resboiU.

Berlin. In cercurile normative de 
aici se crede, că conflictul anglo-rus s'a 
înăsprit în mod periculos. In Anglia s'au 
luat tote mesurile pentru a-se opri flota 
rusă în calea ei. Indată-ce se va fi întîm- 
plat acesta, Anglia va lăsa Rusiei se-și 
construeze din o ast-fel de oprire casus 
belli. Anglia însă va ține semă și de 
alianța ruso-francesă.

Londra. „Daily Mailu anunță: Situa- 
țiunea e estrem de gravă. Națiunea en- 
glesă se află în ajunul resboiului. Crisa 
și-a ajuns culmea prin aceea, că guvernul 
rusesc nu vre se pedepsescă pe ofițerul vi
novat și se dea garanții pentru viitor. Gu
vernul rusesc ar fi gata, ce e drept, să 
câră scuse și se dea despăgubiri, însă par
tidul răsboiului din Petersburg nu vrea 
concesiuni. Anglia la rândul ei e hotărîtă 
a nu ceda nimic și se <jice, că pe diua 
de Joi a pus termin de răspuns. Decă 
răspunsul nu va sosi nici în decursul d’- 
lei, flota din canal va primi ordin se so
meze flota rusescă a-se reîntdrce, fir decă 
amiralul rus n’ar urma somațiunei, ami
ralii englesi o vor sili să se reîntfircă.

Aceste sunt soirile mai însămnate 
asupra conflictului.

lnafară de acesta se mai vestesce, 
că Anglia își mobiliseză reserva marinei 
de răsboiu și-șî ooncentreză forțele ei pu
ternice navale în jur de Gibraltar. Tfite 
vasele de răsboiu englese din marea de 
nord, din Canal, Mediterană și Adriatica 
au fost ordonate la Gibraltar. Flota en- 
glesă din Fiume încă a primit ordin să-șî 
ridice ancorele și să se alăture grabnic la 
flotele, carî grăbesc spre Gibraltar.

*
Situația o caracteriseză nu se pdte 

mai frapant diarul „Star“, cere scrie ur- 
mătorele: „De 72 de ore o națiune mare 
este dată pradă agitațiunei celei mai gro
zave. Tfite lucrurile au un sfîrșit și răb
darea încă trebue să aibă. Noi nu suntem 
omeni cu caracter răsboinic seu șovinist. 
Există însă infamii, carî trec peste orî-ce 
marginî, și ne temem, că contravenția ne
grăită a flotei baltice va fi echivalată cu 
prostituirea dreptății și umanității prin in
diferentismul rusesc. Umbra resboiului 
planâză astădî de-asupra Londrei. Națiu
nea așteptă cu nerăbdare resolvirea cri- 
sei, decât care de una mai mare nu-șî 
aduc aminte generațiunile actuale. Dăcă 
va isbucni răsboiul, acesta nu va fi un 
resboiă între popore, ci răsboiul pentru 
dreptate și umanitate. Guvernul rusesc ne 
face ffirte dificilă problema alegerii și 
oând e vorba să alegem între pace și răs
boiu ne este forte greu să alegem pacea. 
Dâcă Rusia nu va satisface repede pos
tulatele nostre," ne temem, că nici un gu
vern nu va mai fi în stare a se eschiva 
de la împlinirea datoriei sale".

*
țliarului „N. Fr. Pr.“ i-se telegrafiâză 

din Londra, că ministrui-președinte engles 

Balfour va ține la 28 Oetomvrie un dis
curs într’o adunare din Southampton, unde 
va declara oficios, fie că s’a aplanat con
flictul, fie că Anglia a luat extrema' ho- 
tărîre.

Situația este ffirte serifisă, însă pănă 
acum nu s’a dat ultimatul. Pedeca apla
nării grabnioe este pretensiunea Angliei 
de a pedepsi pe culpabili.

*
Corespondentul din Londra al țlia- 

rului „Berliner Tageblattu a avut la 27 
Oetomvrie o convorbire cu representan- 
tantul unei puterî din sudul Europei asu
pra situației provooate de conflictul anglo- 
rus. Diplomatul, ca și cei-lalțî colegî ai 
lui, e de părerea, că orl-cum ar fi răs
punsurile din Vigo, este probabil, că con
flictul se va aplana pe cale pacinică. 
Acesta s’ar pută zădărnici numai în ca
șul, dâcă Anglia ar avă pretensiunî, carî 
ar lovi în demnitatea Rusiei. Este însă 
speranță, că acâsta nu se va întâmpla. 
Anglia trebue să se convingă, că Rusia 
în cașul unui răsboifi n’are mult de pier
dut, dec5re-ce nu are comerciu transocea
nic. Un atac simultan asupra Rusiei din 
partea Japoniei și Angliei, ar avd că ur
mare amestecul Franței, ceea-ce nu pote 
se dordscă nici Anglia, nici Franța.

Deputatul Făgărașului Coloman 
Mikszath, guvernamental din creștet pănă 
’n tălpi, a sosit la 26 Oetomvrie în Făgă
raș, ca să-șî țină darea de sâmă înaintea 
alegătorilor. D-l Mikszath a vorbit multe 
de t<5te ; a spus că de multe bolî sufere 
țâra, carî sunt ușor de cunoscut, însă greu 
de vindecat. A atins apoi și o cesliune de 
interes local spunând, că regularea Oltului 
e ca și fapt împlinit. Diarelor maghiare 
din Budapesta li-se telegrafiâză, că între 
alegătorii românî a produs ore-care diso
nanță proiectul de lege al lui Berzeviczy 
și mulțl șî-au esprimat îngrijirile față de 
acest proiect. Mikszath însă a ținut să-i 
liniștâscă (!) și a (jis, — în ton ffirte, mo
derat — că „toți trebue să trăim în pace 
unii cu alții în țera acăsta și că nimenî 
n’are să se supere, decă arborul viețuitor 
își întinde ramurile sale și decă arborii 
mititei de lângă el remân astfel în um
bră*...

Ge-șl vor fi gândit „alegătorii ro
mâni" ai lui Mikszath audând din gura 
poeticului deputat aefistă ciudată asămă- 
nare, nu seim. Seim însă și vedem, că șo- 
viniștii au curagiul și îndrăsnela de a de
buta cu astfel de insauitățî pretutindeni 
unde cred și văd, că situația locală le per
mite acesta. Ar fi fost la loc credem, ca 
vr’unul din alegătorii românî ai lui Mikszath 
să-i spună acestuia, că povestea lui cu ar
borele cel mare (Maghiarii) și arborii mi
titei (naționalitățile) nu e numai o absur
ditate în cașul de față, ci o glumă de 

prost gust, orî cel mai puțin o apucătură 
retorică menită a zăpăci pe cei credulî și 
naivî.

Din dieta Bucovinei. In ședința 
de Marțî a dietei bucovinene s’au făcut 
mai multe propuneri și interpelații intere
sante. Intre altele propun deputății: Dr. 
Lupu desființarea șcfilei agronomice din 
Cernăuți, Dr. A. Onciul clădirea unui pa
lat al țării, preliminându-se o sumă de 1 
milion cor., dep. Buburuzan, pentru ca se 
se închidă crâșmele în comunele Gajvana 
și Botușana de cu Sâmbătă sera pănă 
Luni dimineța și în causa celor 71 lucră
tori din Cajvana dușî de samsarul Leo 
Bartfeld din Rădăuți la România și înșe
lați de totă agonisela lor.

Trecându-se la ordinea dfl0 dep. Dr. 
Volcinschi motiveză propunerea sa, oa țeră 
să acorde o pensie de onore d-nei văduvei 
după baronul N. Mustața. Dep. evreu Dr. 
Straucher, motiveză propunerea sa, pentru 
crearea unei șefile reale interiore în Cer
năuți. Dep. rutean N. Wassilko motiveză 
propunerea sa pentru crearea unei șoole 
medii la Vijnița, pentru populația rutenă 
și evreiescă. Dep. Dr Straucher motiveză 
propunerea sa pentru promovarea indus
triei și meseriilor.

Urmeză raportele diferitelor comisii.
In ședința de Mercurî sera a fost la 

ordinea dilei Raportul comisiei economice 
(raportor Dr. Lupu) asupra propunerei 
pentru crearea unei bănci a țării.

O telegramă recentă anunță că în 
ședința presidenților partideler din dietă, 
ținută Joi, au fost primite tote punctele 
programului asocierii democratice și de 
cătră membrii minorității dietale, după-ce 
democrații au făcut concesiunile cerute de 
minoritate. Unele din punctele acestui 
program au fost deja unanim primite în 
ședințele de Joi și de erî Vineri.

In corpul al doilea al marilor pro
prietari bucovineni a fost ales în locul 
devenit vacant prin mărtea bar. Mustatza 
d-l Constantin cav. de Popovici cu 76 
voturi.

Procesul de pressă al „Tribu
nei". La 26 și 27 Oetomvrie s’a ținut la 
curtea cu jurațî din Oradea-mare pertrac
tarea finală în procesele de pressă inten
tate (jiarului „Tribuna" .din Arad pentru 
trei articole publicate în diarul aradan. 
Acusat a fost d-l Sever Bocu, redactor la 
„Tribuna".

In primul proces pertraclat la 26 1. 
c. d-l Bocu a fost condamnat la 14 (iile 
închisdre și 100 cor. amendă. Al doilea 
proces s’a pertractat la 27 1. c. Procu
rorul a încriminat un articol în care să 
flicea, că Românii să se deștepte, căci 
„sunt 50 de cercuri electorale, carî pot să 
trimită deputațî românî în dietă. Afurisit 
și mișel să fie acela, care îșî va da votul 

contra fratelui său". In altă parte a arti
colului se d’cea : „Mai avem frațî în sufe
rință în țeră, Sârbi, Slovaci, Germani, vor 
ține cu noi și neînvinșî vom sta în calea 
nisuințelor nimicităre. Trebue să reluăm 
firul lucrării pentru încheiarea alianței po- 
pfirelor nemaghiare din patrie" etc. In 
aceste espresiunî „patrioticul" procuror 
a găsit „ațîțare contra naționalității ma
ghiare" și pe basa acesta tribunalul încă 
a accentuat în hotărîrea de acusare, că 
articolul ar conține „ațîțare pe față con
tra maghiarimei".

Tribunalul a condamnat pe acusatul 
Sever Bocu pentru acest articol la trei 
luni închisdre și 500 cor. amendă, sumă 
ce se va detrage din cauțiunea „Tribunei". 
Condamnatul a anunțat prin apărătorul 
său d-l Dp. I. Suciu din Arad, recurs în 
în contra sentinței.

Resboiul ruso-japones.
Monitorul oficial din Petersburg a pu

blicat două autografe ale. Țarului Nicolae. 
In primul autograf Țarul absolvă pe loc
țiitorul Alexiew, la propria cerere (?), de 
sarcina de comandant suprem al trupelor 
din Asia orientală. In al doilea autograf, 
adresat generalului Kuropatkin, îl numesce 
pe acesta comandant suprem peste tote tru
pele de pe uscat și mare aflătfire în Ex
tremul Orient. Autograful încheie astfel: 
„Pe basa esperiențelor câștigate în ope
rațiunile militare din Manciuria, sper că în 
fruntea glorifisei mele armate vei înfrânge 
cerbicia forțelor adversare și prin acesta 
vei garanta Rusiei pacea în Orientul de
părtat".

Din Mukden se anunță : Amândoi ad
versarii s’au întărit puternic cu retrașa- 
mente. Nici unul din ei nu pdte să îna
inteze și nici unul nu vrâ să se retragă. 
Situația va deveni favorabilă Rușilor, decă 
vor primi ajutore însemnate.

Generalul Saharorv telegrafiâză, că 
în dimineța dilei de 25 Oct. Japonesii au 
început să dea focuri contra șanțurilor 
unui regiment rusesc. O trupă de volun
tari ruși a gonit pe inimic de pe două co
line, însă din causa focului tunurilor ja- 
ponese, trupa s’a retras.

După o telegramă din Șanghai a dia- 
rului „Daily Telegraph", în 25 1. c. Port- 
Arlhurul a fost întreaga di în flăcări. Se 
crede, că fortăreța nu se va mai pută sus
ține mult timp.

SOIRILE DILEI.
— 16 (29) Oetomvrie.

Ț Nicolae de Șustai. Astădî la fi
rele 2 p. m. a fost transportate rămășițele 
pământesc! ale repausatului Nicolae de 
Șustai de la spitalul civil la capela din 
Grfiverî. Cosciugul de metal a fost aședat
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— Poveste arabă. —

Pe malul Bosforului trăiau odată doi 
frațî. Erau feciori harnici și cinstiți, der 
n’aveau noroc și orî câtă silință șî-ar fi 
dat, isbânda nu-i însoțea la nici o între
prindere. Tot-deuna pagubă, âr câștigul 
ca ’n palmă, pănă când se desnădăjduiră 
bieții de tot, pierdând și plăcerea și dra
gul de muncă.

într’o nopte însă avură amândoi ace
lași vis ; un vis ciudat, care i înfiora, arun- 
cându-le tot-deodată un grăunte de spe
ranță în suflet. Și Said și Hassan visară 
în același timp, că o umbră li-se arăta și 
Ie grăi astfel:

— Dâcă vreți să vă îmbogățiți și 
s’ajungețl la ranguri înalte, urcați-vă pe 
acoperișul colibei vfistre, unde se află cui
bul cel mare cu berze. Pe la amiadî nu 
va fi nici o barză într’însul, veți afla însă 
6 ouă mari și frumose. Luațî 5 și le du
ceți cu grije în chiliuța vfistră; apoi spar- 
geți în fie-care di câte unul din ele și 

grabnic ve-țidobândi noroc și bogăție.,Fe- 
riți-vă însă ca de foc de a vă atinge de 
al șeaselea ou, căci acela nu vă e vouă 
menit și numai nefericire v’ar aduce.

Și umbra dispăru, er frații se deștep
tară amândoi de-odată și după-ce își po
vestiră visele și se mai scuturară dB cei 
dintâi fiori ai uimirei, luară hotărîrea să 
urmeze povața arătării și așteptau nerăb
dători, căci ceasurile treceau mult mai încet 
ca ’n alte dăți.

La meijul rjlilei răzimară o scară de 
colibă și tremurând de zor și nedumerire se 
urcară pe acoperiș. Aci aflară cele 6 ouă 
întocmai precum visaseră, și fără a pierde 
vreme luând 5 se scoborîră cu ele în co
libă; erau mari, frumfise și grozav de 
grele.

Dnpă ce zăvoriră bine ușa și astu
pară tfite ferestrile, pentru ca nimeni să 
nu pfită pătrunde înlăuntru nici măcar cu 
privirea, luară un ou voind a-l sparge, der 
efija era așa de tare, încât numai cu se
curea o putură crăpa, și care nu le fu mi
rarea oând diD ou se răspândiră prin totă 
casa bani de aur în mare mulțime, făcând 
un sgomot plăcut la împrăștierea lor.

Frații se îmbrățișară fericiți, strânseră 

apoi toți banii într’o lădiță și începură a 
face planuri pentru viitor.

A doua di sparseră al doilea ou și 
dovediră cu bucurie,, că tot atâta aur era 
și într’acesta precum și în celelalte trei, 
ce sparseră rând pe rând, în fie-care di 
câte unul. Și când au fost tfite 5 sparte, 
erau și ei fimenî bogați, dâr bogațl nu 
glumă.

Insă ce folos — banul lesne agoni
sit e și lesne cheltuit. — Hassan și Said 
neobicinuiți cu avere așa mare, nici nu 
sciau cum s’o mânuiască.

Se porniră pe traifl bun și cheltuială 
nebunescă. Ișî cumperară un castel fru
mos ou grădină întiusă, trăsuri și cai mi
nunați, aveau sclavi cu grămada și trăiră 
fără grije în belșug și risipă, pănă ce în
tr’o bună diminâță se treziră cu lădița 
gfilă, fir creditorii le vândură tot, tot, tot, 
și ei fură nevoiți a se reîntorce în coliba 
părăsită, de unde îi scosese la lumină no
rocul cel mare și neașteptat.

Și âcătă-i fir la vatra sărăcăcifisă 
plângând și tânguindu-se de năcazul ce-i 
ajunsese.

De-odată se ridică Hassan și dise cu 
fața înseninată: „Hai frate să ne suim pe 

acoperiș, pdte c’o fi tot în cuib al șâ- 
selea ou și-om mai găsi într’însul vre-o 
comdră".

— „Tocmai la asta mă gândiam și 
eu, răspunse Said, dâr credi tu, că e bine 
să ne atingem de acel ou, când umbra 
ne-a spus, că nu e pentru noi".

— „Ei aș ! dise er Hassan, umbra a 
spus’o de ciudă și de târnă să nu ne prea 
îmbogățim".

Said îi dete dreptate și iute se și 
urcară pe acoperiș. A<jî era cuibul însă plin 
de berze, cari sburară speriate la apropie
rea fraților.

Una singură rămase pe loc. Inzadar 
o alungau feciorii, în zadar o și loviră, ea 
nu se deslipea de cuib, așa încât Hassan 
fii silit a-și trage cuțitul dela brâu și a 
tăia gâtul sărmanei paseri, care, scoțând 
un strigăt cu sămăna grozav cu vaietul 
unui om, muri scăldată într’un lac de 
sânge. Atunci puth Said să ia din cuib 
al șeselea ou și amândoi părăsiră cu gră
bire locul unde săvîrșiră o faptă atât de 
urâtă și neomenfisă.

Jos în colibă apucară fie-care câte o 
secure pentru ca cu puteri unite să spargă 
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pe dricul funebru cu patru cai, fir la ca
petele dricului s’au aninat patru cununi, 
anume una de la sora Otilia, alta de Ia 
nepotul Nicolae, a treia o cunună prea 
frumosă cu panglici late de mătase albă 
cu inscripția în litere de aur: „Comitetul 
bisericei gr. or. române din Brașov - Ce
tate — Marelui binefăcător*, a patra cu
nună era de la credinciosa îngrijitfire a 
repausatului, cu inscripția corespundetore. 
înainte mergea cortegiul lung al studen
ților de la gimnasiu și șcfila comercială 
cu corpul profesoral, apoi musica comu
nală cântând marșuii funebre După cos
ciug sora, d-na Ottilia N. Orghidan și ne
potul Nicolae Grama, precum și numărfise 
dame și domni. In capelă serviciul fune
bru l’a săvârșit părintele protopop B. Ba- 
iulescu, er d-1 profesor Andreiu Bârsan 
a rostit un petrundfitor discurs. îMâne 
dimineță, corpul repausatului Șustai va 
fi transportat la Zârnescî, spre a fi în
mormântat lângă soția sa Marian, de Al- 
duleanu.

Pentru masa studenților români 
din Brașov a întrat de la d-1 Vasile N. 
Orghidan comerciant în Bucuresci în me
moria nepotului seu Radu I. Negulici in
giner suma de 20 lei. Primescă piosul do
nator cele mai căldurose mulțumite. — 
Direcțiunea școlelor medii gr. or. române.

Un testament curios. Mare sensație 
causeză în România testamentul colone
lului Rosnoveanu, care a răposat dilele 
trecute în Bucuresci. Decedatul colonel 
îșî esprimă în testamentul său mai întâiu 
dorința, ea Țarul tuturor Rușilor se ia sub 
scutul seu biserica Rosnov, ridicată de 
densul, și rfigă pe representantul Țarului 
din România, ca să esercite oontrola ne
cesară asupra acestei fundațiuni și să de
cidă în tfite afacerile, cari privesc servi
ciul divin în acest locaș dumnedeesc. De
cedatul aduce apoi omagiile sale Țarului 
„slăvitului, unicului și puternicului scut și 
apărător al sfintei religiunî ortodoxe" și 
stabilesce lista celor ce au să fie pome
niți de preotul bisericei în rugăciunile 
sale în modul următor: 1) Țarul, 2) toți 
membrii familiei imperiale rusesci, 8) ar
matele rusesc!, în deosebi regimentul de 
gardă, căruia decedatul a aparținut în ti
nerețe, 4) Regele Carol, 5) principesa A- 
dela Moruzzi etc. In fine numesce de ad
ministrator al moșiei și bisericei Rosnov 
pe colonelul rus Alexandrovicî Olsofiev.

E cel puțin curios acest testament, 
când te cugeți, că decedatul colonel ro
mân, a fost timp îndelungat ofițer român 
și chiar și president al camerei române!

Conversație cu principesa Luisa 
de Coburg. Principesa Luisa, nenorocita 
fiică de rege și soție de archiduce, despre 
a cărei internare într’un sanatoriu, și des
pre evasiunea ei recentă s’a scris așa de 
mult, se află încă tot la Paris, asceptând 
regularea afacerii sale. Dilele acestea prin
cipesa a primit pe fiiaristu.1 Jules Huret, 
care îșî publică conversația avută cu prin
cipesa în „Figaro" de la 26 Octomvrie. 
„Sunt de mult cetitfire a (Țarului „Figaro" 
și sciu că acest diar se cetesce la tote 
curțile din Europa, etă de ce îți voiu des
crie istoria suferințelor mele", a fiis prin
cipesa. Din răspunsurile principesei reiese 
că ea s’a măritat în etatea de 16 ani si
lită de părinți și fără să-și iubescă mirele.

oul și să dea drumul aurului, pe care abia 
așteptau să-l zărescă.

După multe lovituri și multă trudă 
crăpă în sfîrșit coja împietrită, dfir vai! 
în loc de aur, un val de sânge se revărsa 
împresurând pe frații înspăimântați.

Umbra din vis li-se arătă de-odată 
și privindu-i cu compătimire le fiise:

„Nefericiților ! lăcomia-i un cusur mare 
în astă omenire, căci te îndemnă la pă
cate și te îndrăptă spre peire,"

Apoi dispărti, er în urma ei nisce 
flăcări groznice cuprinseră coliba din tote 
părțile.

După stingerea focului s’au găsit sub 
cenușe și dărâmături, având săcurile ală
turi, trupurile lui Said și a lui Hassan pre
făcute în cenușe.

Două-fieci de ani a trăit lângă bărbatul 
său, archiducele Filip de Coburg, ca soție 
credinciosă. In timpul acesta în diferite 
rânduri și-a esprimat dorința de a divorța, 
mama sa însă în tot-deuna a desmântat’o, 
învocându-i datoria de a tăce și a suferi. 
— Articolul lui Huret este redactat cu 
tendința de a provoca compătimirea ceti
torilor și de a lua parte pentru principesa. 
După cum susține Huret, principesa nu 
tradeză nici cel mai mic semn de nebu
nie seu slăbiciune mentală, care să fi jus
tificat internarea ei.

Concurs de stipendii. Comitetul 
„Asociațiunei pentru sprijinirea învățăcei
lor și sodalilor români meseriași din Bra
șov* escrie prin acesta concurs pentru 20 
stipendii de câte 2o corone pe restimpul 
pănă la 31 Decemvrie a. c. Doritorii de a 
dobândi vre unul din aceste stipendii să-și 
înainteze rugările pănă în 15 Noemvrie st 
n. a, c. la susnumitul comitet (Strada Or
fanilor nr. 4) însoțite de următorele do
cumente: a) carte de botez, 6) contractul 
încheiat cu măestrul, la care se află pla
sat, c) atestat de la măestru despre dili- 
gință și purtarea morală, și d) atestat de 
paupertate. Cererile intrate după termin 
și cele neinstruite în regulă nu vor fi luate 
în considerare. — Comitetul Asociațiunei.

Un medic din Sibiiu călătorind di
lele acestea de la Copșa mică la Sibiiu, 
la stațiunea Lădămuș fii chemat de con
ductor să dea ajutor unui țăran român ou 
numele loan Hadăr, căruia o mașină de 
pe moșia contelui Szalănczy, îi tăiase 
brațul drept și acum îl ducea soția sa la 
spitalul din Sibiiu. Țăranul era lipsit de 
simțiri și doctorul neavând altceva la în
demână a bandajat brațul mutilat d’asu- 
pra cotului, cum a putut, căutând a opri 
emoragia prin aceea, că a legat brațul cu 
pacheștele de la pantalonii săi. In zadar a 
cerut să i-se dea cutia cu instrumentele 
medicale aflătdre la fie care tren, căci la 
halta de la băile Ocna Sibiiului i s’a răs
puns, că cutia nu se dă de cât pentru 
vulnerațiuni întâmplate în tren și prin 
tren. Abia la stația Ocna Sibiiului i-s’a 
pus la disposiție numita cutie, insă ban
dajele și instrumentele din ea erau într’o 
stare atât de defectă și putredă, în cât 
nu le-a putut utilisa. Doctorul îșî publică 
observațiile în „S. D. T.“, veștedind reni- 
tența, eu care i-s’au pus cutia la disposi
ție, precum și starea ticălosă a instru
mentelor de prima necesitate pentru ase
menea accidente, cari se vede, că au stat 
ani de fiile fără să se primenescă. Tot-o- 
dată îșî esprimă indignarea, cum de un 
om aflător în serviciul unui“conte pdte să 
fie transportat așa fără nici un ajutor la 
spital.

Ministru-președinte — ministrant. 
Ministru și ministrant au aceeași origine 
etimologică, noțiunea ce o esprimă însă 
indică două funcțiuni, cari n’au nimic co
mun una cu alta. Ministrul se ocupă cu 
afaceri de stat, ministrantul face servicii 
preotului la liturgie. Amândouă aceste 
funcțiuni au fost reunite dilele acestea în 
una și aceeași personă. La „requiem“-ul 
celebrat de curând în capela castelului 
regal din Madrid pentru repausata princi
pesă de Asturia, ministrul-președinte Ma
ura a îndeplinit la altar serviciul de mi
nistrant. — Lucrul acesta i-s’a părut co
respondentului din Madrid al fiiarului e- 
vreesc „Die Zeit“ din Viena atât de ca
raghios, în cât l’a comunicat (Țarului său 
într’o corespondență specială, drept speci
men de prosternație abjectă, bigoterie și 
idioțenie, adaogând pentru earacterisarea 
mentalității „pocite" a lui Maura și fap
tul, că el și-a oferit vesta găuntă de pum
nalul unui atentator, care s’a încercat de 
curând a-i curma firul vieții — iconei 
Maicii Domnului de las Mercedes aflător 
în catedrala din Barcelona...

Este semnificativ, că diarele evreesci 
înfiereză drept caraghiozlîcurl ori-ce act 
de pietate săvârșit de vr’un bărbat distins 
creștin, pe când mai anul trecut când în 
Italia un general evreu a ajuns ministru 
de răsboiu(!) tfite aceste filare au relevat 
cu multă laudă, că acel general nu se 
sfiesce a merge în mare ținută la Templu 
făcând împreună cu ceilalți coreligionari 
ai săi t(5te ceremoniile rituale 'de multe 
ori în adevăr caraghiose.

Serata academică ce s’a dat de 
două-orl săptămâna trecută în favorul re
uniunilor săsesc! de femei, se va repeta 

mâne, Duminecă sera cu prețuri reduse. 
începutul la 7 */2 sera. Programul variat și 
forte interesant a fost publicat deja în 
fiiarul nostru.

Concert militar. Ni-se comunică: 
Luni sera reuniune de oficeri în sala Re
dutei și concert militar. Intrarea liberă. 
Publicul civil este bine văfiut.

La Gewei’bevd eiii mâne, Duminecă 
serată umoristică cu cântece acompaniate 
de citeră. Intrarea liberă.

Idealul familiei și al societății 
este de a cresce copil sănătoși și voinici. 
Scopul acesta se pdte ajunge, decă co
piii pănă la sfîrșitul periodului de desvol- 
tare vor fi hrăniți și cu untură de pește. 
Cu deosebire untura de pește a lui Zol- 
tan întruneșce tdte calitățile având gust 
bun fără miros. Prețul unei sticle 2 cor. 
în farmacii.

2 Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de mn (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr“țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de cordne 1'90. 
Se trimite dilnic prin rwmbursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moli, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinoie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, ca-e 
e provădut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Nicolae de Șuștai,
președinte de tribunal reg. în pensiune, 

și-a încheiat firul vieții, după suferințe în
delungate, Joi în 17<27) Octomvrie a. e. 
în etate de 69 ani.

Despre acâstă durerdsă perdere sub
scrisul Comitet însciințeză pe toți cunos- 
cuții și stiraătorii mult meritatului răposat.

Rămășițele pământesc! ale neuitatu
lui răposat, care și-a dedicat vieța și ave
rea sa binelui obștesc, se vor ridica din 
spitalul cetățenesc și se vor transporta 
Sâmbătă în 16(29) 1. c. la firele 2 p. m. 
la capela din Grfiveri, unde se va țmfi 
serviciul funebru și apoi vor fi depuse spre 
vecinică odihnă în cimitirul bisericei gr. or. 
române din Zârnești, Duminecă în 17(30) 
1. c. la firele 10l/2.

Brașov, 15(28) Octomvrie 1904.
Comitetul parochial al Bisericei Sf. Adormiri 

din Cetatea Brașovului.

„Când ne bat păcatele nostre.“
Ou aceste ouvinte s’ar pute traduce 

titlul unui articol din fiiarul „Ellenzek", 
care pe unguresce sună așa: „Mikor a ma- 
gunk keze is tver“.

Articolul este scris de un advocat cu 
numele Lenthe Gusztăv.

Acest advocat fiice, că trăiesce între 
Români și cu durere nespusă vede, cum 
elementul maghiar se pierde și macină de 
elementul românesc. Drept ilustrare citeză 
următorul cas întîmplat în Deva:

Un advocat român, de origine băști
nașă maghiară nobilă (Basmul acestâ îl 
reedităză dumnialor, de câte-ori vorbesc 
de un Român, care din întâmplare portă 
nuin'e maghiar. — Tr.) fu chemat ca mar
tor îhtr’uu proces civil la judecătoria din 
Deva. înainte de ședință conversa cu ju
decătorii și cu noi (advocații) într’o un- 
gurescă ireproșabilă. Ce să vefii însă, în 
momentul când judecătorul îi pune între
bările — advocatul (al cărui nume îl in
dică cu inițiatele H. S.) începe să răs
pundă românesce. Judecătorul revoltat îl 
somfiză se răspundă unguresce. Advoca
tul replică, că el stă acum în fața jude
cătoriei nu ca advocat, ci ca particular și 
ca atare are dreptul a usa de limba sa 
maternă. Judecătorul suspendfiză ședința 
și denunță pe advocat la camera advoca- 

ților din Arad. Acum să vefii altă sur- 
prisă! — Camera răspunde, că advocatul 
era în dreptul seu, er judecătorul a fost 
cualificat, că n’are circumspecția suficientă 
și ne mai putând sta în fruntea judecăto
riei, a trebuit să-și oâră transferarea la 
tribunal. Numele judecătorului este in
dicat prin inițiala J. și prin numele de 
Istvân.

D-1 Lenthe lamenteză apoi despre 
rușinea ce trebue să-l cuprindă pe fie-care 
patriot, când etc... dfir ce se le mai re
producem, când cetitorii noștri și așa le 
sciu pe de rost.

Este trist și abject și abominabil, 
când un advocat se jeluesce în public și 
fiice, că trebue să se „înroșesoă" ca pa
triot când.... vede recunoscându-se (într’un 
cas dintr’o sută!), că Românul ca partidă 
privată în fața judecătoriei are dreptul 
de a usa de limba sa.

Am luat notă despre espectorațiu- 
nile lui Lenthe, nu pentru că ar conține 
ceva nou și la noi ne mai pomenit, ci nu
mai pentru a înregistra la dosarul, unde 
se mai află sute de expectorațiuni ana- 
lfige, acest specimen de „consternare pa
triotică" dintr’o epocă decadentă.

ULTIME SOIRI.
Petersburg, 28 Octomvrie. La 

statul major al marinei au sosit două 
depeși de la amiralul Rosdeshvensky 
în cari acesta afirmă, că evenimen
tul din marea de nord l’au provocat 
doue torpilare, cari sub scutul întune- 
recului nopții au voit se atace va
sul rusesc, care mergea în fruntea 
flotei. Pescarii englesi erau în socie
tatea unor torpilore străine, dintre cari 
unul a dispărut, ăr al doilea —7 după 
afirmările pescarilor — a rămas în
tre barcele englese.

într’un nou raport telegrafic 
Rosdestzoenski afirmă, că el a dat îna
inte semnale vaselor străine, că decă 
vr’unul din acestea s’ar apropia, va 
descărca tunuri.

Londra, 29 Octomvrie. Flota en- 
glesă din Mediterană va pleca spre 
Dardanele, ca la cas de a isbucni 
ostilitățile, se nu lase să trăcă prin 
strîmtăre nici un vas rusesc.

Londra, 28 Octomvrie. „Echo* 
scrie, că Germania vră se încurce 
pe Anglia în răsboiu cu Rusia, pen- 
tru-ca din încurcătura generală ce 
s’ar nasce, ea să tragă folose.

Londra, 29 Octomvrie. Guvernul 
rusesc a dat ordin, ca partea res
ponsabilă pentru incidentul de la 
Huli din flota baitică, se fie reți
nută. Ofițerii responsabili nu vor 
merge în Asia orientală și vor fi 
disciplinați. Oele două guverne vor 
supune incidentul unui juriu. Mobi- 
lisarea flotei rusesci s’a amânat.

Tokio, 29 Octomvrie Japonesii 
au cucerit fortul Erlungsan. Port- 
Arthurul arde.

Fețele îmbătrânite dobândesc o în
fățișare tinerică, decă se cultivă cu renu
mitul lapte de castraveți veritabil engle
zesc și nevăteraător al lui C. Balasa. A- 
cest cosmetic necomparabil depărtâză după 
vre-o câte-va fiile din față sbîrciturile, în
crețiturile, sgrăbunțele, pistruile și petele 
de ficat. O sticlă 2 cor. Săpun de oastra- 
veți veritabil engl. 1 cor. Pudră 1 cor. 20 
bani. Se capătă la farmacii. Trimeteri cu 
posta face farmacistul C. Balassa. A se 
feri de imitație.

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

MAGAZIN de MĂTĂSĂRlI, CATIFEA, DANTELE și PANGLICI
a. sosit un asortiment mare și complet de Novități a Sesonului și suntem la disposiția On. Dame 
cu recunoscuta complesență. Deosebită atenție merită următfirele art'CUle, și anume:
Catifele de spălat în tote colorile mtr. dela 75 cr. în s.
Mătăsuri-Cibj;rty lucid „ „ „ 78 „ „
Stofe de mătase desinate în colori „ 85 „ „

Stofe de mătase cadrilate în co’ori mtr dela 95 cr. 
liouisine lucii în tote colorile mtru rtela 95 cr în sus 
Chine stofe de mătase mtru dela 1 II. 50 cr. „

Mare asortiment de Mantele și Rocliii-Flitter.

Recunoscut ca cel mai bun al nostruSzenâsy, Hoffmann & Ci®
MAGAZIN de MĂTĂSĂRIE

Budapest, IV., B^csi-utcza 4.
—Mostre se trimit la cerere franco. z>__
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favorabil 1.000,000 Cttfaft. (Oil Milfoil O(>r.)
Losuri pentru tragerea din 24 și 25 Noemvrie a

XV LOTERII DE CLASSÂ
se jcapetă le

Brașov MIHALOflTB âlWSSlÂCBlB Brașov
La trimiteri cu posta se socotesce 

și porto.

1
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Un must escelent
(ie tot (lnlce, din comuna 

===== Wurinlocli, — 
unde sunt vițe tămăiosă, se capătă 
- cai 4d> cr. litru, ===== 

în Pivnița Eszterhăzy.
Un astfel de must este o surprisă 

de cules de vii.

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

blic de Dame, un bogat asorti
ment de

Pălării ie Dame 
pentru Șoșonul <Se inrnă.

Modele de cele mai none din 
Viena și Dans Un ma'i?zin com
plet de pălării de copii, bo
nete de teatru, și de copii tote 

cu prețuri fâite moderate.

Pălării vechisă n,.ody' î,is<- o i e 1 < i n o
după moda cea din urmă.

Apelând la sprijinul On. dame 
sunt cu totă stima

Rosa Weiss
4-8.1537. Brașcv, Strada Porți nr 16.

K
Ț>nrlnha cea mai frumoșii a femeii este 
J ui» bust ii-umos!

Apa KĂTHE pentru sîn.
Mijloc sensaționaf 

scutit prin lege, pen
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kăthe se fo
losește numai pe. din 
afară, du aceia e po
trivită pent’u orî-ce 
constituție corporală. 
Apa Kăthe pentru c:n 
este d« felii! vegeta 
bil șt nevătămătore.

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

Mdm KĂTHE MENZEL, Wien
XVIII, Sclmlgasse 3, I. Stock, Tilre 78 

% 6—6,1495.K

8

Liferant al Curții Ces. și reg

M. Neumann
Wien, I. Kărntnerstrasse 19.

Costnme de băieți 
de școlă . . Cor.

Costume de bă
ieți matrosi 

Jachetă bord 
Saco de băieți

pentru patinat „

n

n

10

12
16

'20

Costume de fe
tițe . . . Cor. 16

Jachete bord de
fetițe . . . „

Jachete de fetițe,, 
Saci de fetițe

pent.u patinat „

ie
20

20
La comande sg se arate etatea.

Cnttiloge ilustrate gratis.
Comande din provincie cu rambirs.

Ce nu convine, se restitue bani.

s

1

vyw uu v ni ov iun.ii.uu uo.ui.

1528,2-12. I

pontra tusei, regușeli și catarului

ale lui RETHY, 
se observă că la cumpărare se se 
ceră espres SiosMhone ffiRethy, 
de bre-ee sunt multe imitații rele.

Un carton 60 bani.
Se cuiiijifram oumai 

Rethy Pemete Bombăne.
9-12.1517.
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Brașov. „HOTEL CENTRAL" Brașov.

In apropiere de poște și telegraf, restaurat din nou, din 
fostul Hotel Nr. 1 cu 30 de odăi din nou aranjate cu mobile 
de fier secession, elegant și de o curățenie ireproșabilă. Cir
culație de trăsuri la fie care tren ce sosește.

Prețuri ieftine. Serviciu propt.

Sala ,CHT«1L‘.
Tot-udată am ondre a recomanda atențiunei Sala aranjată din 
„Hotelul Central" cu totul prefăcută, aranjată cu tot confor
tul modern, putând s'e cuprindă în ea 600 persbne, provecjută 
cu scenă permanentă de teatru.

Acesta sală pate servi la repr?sentațiuni teatrale, la con. 
certe, petreceri cu dans, conferențe, banchete și la ori-ee fel 
de întruniri sociale. Preturi moderate. Bucătărie de primul rang 
și beuturi alese. Rugându-me de sprijin binevoitor semnez cu 
totă stima

1—3.,1633
SZEGO A., 

hotelier.
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| Prafarile-Seifflite aie w loil

«
VeriSiafoSIe misn«»al, deeă fiăeure ®u.48« este j»rove«țută eu sHsts-sm «je 

aperture n ImI A. Molii șa eu eubserierca sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu- 

W taților celor mai eerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
.'.'1 mach, eonstipațiunei cronice, suferinței de ficat, cangestiunei de sânge, haemorhoidelor si 

a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire ce 
eres e merpn de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2__

W I^iltstncaiwe se wr urmări />e cale luiecfaimtc.
Frațnzbrahniwein și șare a lui

WltăbiW numai, plumbul lui Ă. JțKoll. ca

franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebixo prm tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urinări de rficelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

X
JK
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X
X
M
X

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentiu ' opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețiută cu marca 
de aperare A. Moli

'î.’iHmkfereiî țnrlEțieâprin.
Farmetetd ,1. &OLL

c.. și r. taisor ai curții imperiale Viena, Taciiiaheii 9
Comande din provincia se efectueză dilnio prin rambursă poștală.

La depășite s£ se ceră au simit preparatele provttyule cu iscălitura și nutrea 
4t: anerare te lut ii. MULL.

ileposite în Brașov : la d-nii farmaciști -Ferd. Jekelius, Victor Both, Eugen Neutadfer
și engr os ia 0. Eremia Nepoții. a «euianter..^

gMXM»aeiGeioiseKMXMXigxs<xa£8&ei3eiGaicx^^
• • » • • a ® «»»••••&■

X.

M

In 24 Noemvrie a. c. se începe un nou ciclu al loteriei (le clasă ung. la care se vor 
trage din nou

câștiguri de 14 milione 459,090 corone.
Invităm la participarea acestei loterii, care represintă cele mai mari șanse (le câștig din lume, 

și oferim din puținele losurî cu numeri de noroc ce le mai avem:
Un los întreg ă cor. 12-—, o jumătate ă cor. 6—, un pătrar ă cor. 3 —,

Câștigul cel mai mare in cașul norocos este
ărsr- TT n. zxi i 1 i o n de Corone, -sas

o optime ă cor. 1*75 bani.

Casă de bancă JACOB L. ADLER & FRATE, Brașov.
(Casa de bancă Jacsb L Adler & Frate în Brașov represintă cea mai mare colectară principală a loteriei de clasă ung. 

din provincie și-au plătit deja clienților sei prompt și culant câștiguri principale de 200,000, 
10,000 Corbne etc.).

100,000, 70,000, 30,000, 20,000
(15341 10.)

-‘.-A
* 
ce
O
G S
C

aA

ol®
e

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


