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PREȚUL ASERȚIUNILOR î o se^ 
rin garmond pe o colonă 10 
ham pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta" iese în fle-careiji, 
Abonamente pentru Ausiio-Uugarlt 
Pe un an 24 oot.. pe șeae luni 

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

Pentru România și străinătate =
Pe un an 40 franci, pe șdge 

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

Se prenumeră la tote ofi- 
oiele poștale din întru și din 
afară și la d-mi coleotori.

Abonamentul pentru Brașov
Admintstrafiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlse 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.
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Partidul și desertorii lui.
i.

Este o plângere forte vechie a 
bărbaților noștri dedați a judeca lu
crurile mai cu temeiu, că în vieța 
ndstră publică românescă ne ombră 
superficialitatea ce-o întelnim aprbpe 
la fîe-care pas și în tbte părțile.

De doue-fiecî de ani organul 
nostru îșl înalță cjilnic rugile sale 
cătră diriguitorul sort i popOrelor ne
fericite. se se îndure de noi Românii 
și se ne scape odată de superficiali
tatea, de diletantismul înfricoșat, ce 
a adus cu sine, în lungul period, de 
când dăinuesce absolutismul parla
mentar maghiar, ca tote opintirile 
nostre pe terenul politic-național se 
fie nu numai zădărnicite, ci ca efec
tul lor se se întbrcă chiar în contra 
nostră.

Pănă acuma ceriul încă nu ni-a 
ascultat; el este încă mânios pe noi, 
par’ că ar vrea se ne mai pedep- 
sescă pentru păcatele nbstre și ale 
părinților noștri.

De aceea — cu durere trebue 
se-o mărturisim — jocul diletantis
mului politic încă tot mai continuă 
la noi, ba a ajuns la un grad de 
frivolitate ne mai pomenit.

Sunt deja două-flecl și trei de 
ani împliniți, de când representanții 
liberi aleși ai poporului român din 
Ardeal, Bănat și Țera ungurescă au 
întemeiat în memorabila conferența 
națională din Sibiiu, partidul nostru 
național, cel atât de îndușmănit și 
prigonit și — decă vom judeca după 
cele ce se petrec acjl — încă nu am 
putut ajunge nici măcar așa departe 
ca se ne dăm seină cum se cade, 
bătrâni și tineri, despre angajamen
tul sfânt, pe care l’am luat atunci 
asupră-ne, noi Românii, față cu na
țiunea nostră și cu viitorul ei.

Pănă la 1881 eram di visați în 
mai multe tabere, dintre cari fie- 
bare îșl avea un program, un mod 
de procedere mai mult sbu mai pa- 
țin deosebit. Se găseau în tote ta
berele lh mare numer resleții și ră
tăciți!, cari nu puteu fi disciplinați 
fiind-că lipsea acea organisațiune și 
acea autoritate covîrșitore, care se-i 
îndrume la ordine și la ascultare. 
Lupta națională se purta deci în 
condițiunl nefavorabile, deși trebue 
se se constate că în fruntea acțiu
nilor de pe vremuri s’aflau bărbați 
cu capacitate și cu vacjă, cari luptau 
cu multă desinteresare pentru drep
turile poporului.

Inițiativei în adevăr patriotice 
și naționale a acestor bărbați și 
consciinței mai înălțate despre da
toria și chemarea românescă a fiilor 
luminați ai nemului în genere este 
a se mulțumi că luptătorii noștri 
din tote taberele șl - au dat mâ
na la 1881 și au hotărît să fie de 
aci încolo una și nedespărțițl, for
mând un singur partid național și 
înălțând stăgul solidarității naționale 
a tuturor Românilor din statul ungar.

N’a fost numai o hotărîre luată cu 
iuțelă, într’un moment de înflăcărare 
și de însuflețire, ci a fost resultatul 
unei mature și îndelungate precuge-

țări și a unor esperiențe și mai în
delungate. Și au reamintit atunci 
Românii parabola plină de înțelep
ciune cu nuiaua, pe care o pote 
rupe și un copil și cu legătura de 
nuiele, pe care nici omul cel mai 
tare nu o pbte frânge, și și-au c|is: 
Causa nostră este în mâna nostră; 
numai unindu-ne tote forțele națio
nale într’un puternic mănunchiu va 
cumpăni și glasul nostru ceva în 
aeăsta țâră, numai așa ne va fi cu 
putință a ne validita în privința na
țională și a pregăti poporul nostru 
pentru grelele lupte ce-1 mai așteptă.

La măreța hotărîre de atunci a 
contribuit convingerea, că toți sun
tem amenințați de unul și acelaș 
pericol și că e peste putință de a 
pune stavilă nisuințelor de cutropire 
și desnaționalisare altfel, decât prin 
concentrarea și organisarea într’un 
partid c’un singur program național.

Că n’a fost numai foc de paie 
ceea-ce s’a stabilit la 1881, o dove- 
desce atitudinea poporului nostru în 
tipapul, ce ne desparte de acea dată 
memorabilă; o dovedesc multele 
jertfe, ce el le-a adus cu dragă ini
mă penttu partidul național prigonit 
și pentru causa românismului în ge
nere.

Alipirea și credința cătră marele 
ținte ale partidului național, dove
dită de poporul nostru — înțelegem 
pătura mai deșteptă și mai conscie 
a lui — o răsplătesc de tot rău 
aceia, cari în cțilele cele mai grele 
ce le străbate acest partid, în loc 
se sară în ajutorul lui, nu numai îl 
părăsesc ca nisce infideli, der ridică 
chiar mâna lor sacrilegă în contra 
lui și a programului lui.

Ce vor fiice aceia, cari au su
ferit temniță și tot felul de pedepse 
și umiliri pentru cinstea și gloria 
stegului acestui partid; ce va fiice 
nesfîrșitul lanț de „ agitatori “ din 
tote păturile poporului, începând de 
la fruntașii de pe la orașe pănă la 
cei mai simpli țărani și țărance a- 
junșl pe mânile păzitorilor „ideei de 
statu, ce vor dice toți aceștia, când 
vor audi pe pretinșii înainte mergă
tori ai junimei moderne, fiicend, că 
cetățuia, ridicată de Români spre a- 
părarea lor înainte cu două deci de 
ani, ei se văd nevoiți a-o părăsi, fi
ind blocată de forțele dușmane, și 
a-o părăsi fără de luptă și fără de 
jertfe premergătore, de bună voie, 
pentru-ca, trecând pe șesul stăpânit 
de inimic și deci ne mai fiind mo
lestați în viitor de ghiulelele și șrap- 
nelele lui, să încerce a relua forță- 
râța prin încunjur.

Ori nu e întocmai așa procede- 
rea celor ce s’au însoțit cu deputa
tul Dobrei spre a face acesta minune 
a minunelor?

Brașov, 27 Ootomvrie v.
Progresele propagandei aro

mâne. Cu totă oposiția înverșunată a 
Sinodului din Constautinopol și prigoni
rile mitropoliți 1 or și a fanaticilor greci, 
propaganda românâscă în Macedonia mer
ge din succes în succes. Am înregistrat 
tdte progresele semnalate pănă acum. 

Pentru adi avem de înregistrat nouă suc- 
oese după relațiunea pe care „Politische 
Correspondenz" din Viena o primesce din 
Constantinopol. Etă aceea relațiune :

In ultimele luni propaganda româno- 
macedoneană școlară și eclesiastică exar- 
histă, în vilaetul Monastir, a devenit așa 
de tare și a făcut atâtea progrese, mai cu 
semă în eparchiile patriarhiste Costoria, 
Florina și Ochrida, încât metropoliții greoi 
din acele regiuni avertisâză cu insistență 
despre acest pericol, atât patriarchatul 
ecumenic cât și sinodul patriarhal. Se dice 
că unii mitropoliți ar fi sfătuit patriar
chatul și sinodul se acorde concesiuni Ro
mânilor macedoneni, spunăndr că decă nu 
se vor satisface dorințele eclesiastice ale 
românilor macedoneni, sunt de temut mari 
perderi pentru patriarhat. Se asigură, ,că 
după încetarea crisei actuale, patriarhatul 
ecumenic se va ocupa neapărat de ces- 
tiunea românilor macedoneni. E tot așa 
de sigur însă că patriarhatul nu va face 
concesiuni seriose românilor macedoneni. 
La acest lucru trebue se ne așteptăm der 
el este departe de a fi de natură ca să 
ne îngrijescă, seu se aducă vr’o stânjenire 
propagandei române în Macedonia.

Alegerile pentru camera ita
liană. Pănă acuma sunt cunoscute resul- 
tatele din 492 cercuri electorale, în cari 
au reușit 294 deputațî guvernamentali, 46 
aparținători oposițiunei clericale, 27 ra
dicali, 25 socialiști și 16 republicani. In 
84 cercuri au loc balotagii. Impresia ge
nerală este că resultatul alegerilor con- 
stitue o înfrângere a partidelor estreme și 
că greva recentă generală a causato rea- 
acțiune vie în tdte păturile sooiale. Semni
ficativă este în privința acesta înfrângerea 
anarchiștilor, socialiștilor și a republica
nilor în orașele mari ca Milano, Genua, 
Turin, Neapole, Parma, Ancona și Livorno.

Un sfat dat la timp.
„Alkotmăny* de Duminecă face în- 

ti’un articolaș nisce observațiuni intere
sante cu privire la amărăciunea ce a pro- 
dus’o în sînul naționalităților nemaghiare 
noul proiect de reformă școlară.

Naționalitățile, dice amintita fdie, 
sub care înțelegem numai pe Germani, 
Slovaci, Români, Ruteni, Șerbi, Croați și 
Venfii — deși după legea (neesecutată) a 
naționalităților și Maghiarii sunt „naționa
litate" — au fost prin bani și forță bru
tală întrebuințate de stăpânirea de partid 
liberală să-i lifereze din cercurile electo
rale, contingentul cel mare al majorității 
parlamentare liberale; drept recunuscință 
guvernele nicî-odată n’au esecutat legea 
de naționalitate și au făcut ca acesta se 
devină o „ilusiune frivolă*. Numai așa s’a 
putut întâmpla, că în cei trei-șleci de ani 
trecuți abia a avut loc o mișcare seriosă 
în sînul naționalităților.

„Acum însă — fiice „Alkotmanyu — 
ne putem aștepta la o întorsătură tristă 
pe acest teren. Acum, când în Austria ia 
dimensiuni îngrozitore lupta dintre națio
nalități (vefii evenimentele dela Innsbruck), 
er în Ungaria liberalismul a împins par
lamentarismul într’o crisă și peste acesta 
șl-a ridicat la noi capul și socialismul in
ternațional : acum trebue se ținem cont 
de acțiunea naționalităților, pe care a pro- 
dus’o proiectul de reformă școlară al gu

vernului Tisza, ale oăruia disposițiuni nasc 
între cetățenii nemaghiari o fierbere, ce se 
lățesce văfiend cu ochiî“.

Vorbesce apoi de acțiunea Sașilor, 
pe care n’o află corectă, pentru-că n’ar fi 
sinceră. Mai seridsă’ i-se pare lui „Alkot- 
măny“ acțiunea Românilor, Șerbilor și 
Slovacilor. Amintesce protestele episcopa
telor contra proieotului Berzeviczy, — 
campania „pasionată și belicos’ă“ a presei 
române și sârbesc! și manifestația contra 
proiectului din cestiune a întrunirei de la 
Brad.

E greu a liniști spiritele agitate — 
continuă „Alk,“ — si e trist, că un gu
vern liberal și în proiectele sale de lege 
e așa de stângacii! în a dovedi, că nu 
merge alături cu agitatorii naționalităților 
în cestiunea ultra șovinismului, în care 
vre să întrecă pe Jidovi, ale căror senti
mente maghiare noi (cei de la ,,Alkotm“) 
nu voim nicî-odată a le recundsce.

Arată apoi, că guvernul liberal, ca 
și agitatorii portă vină, că naționalitățile 
sunt așa de turburate. „Să învățăm și să 
ue cumințim din pilda tristă ce ni-o dă 
Austria; noi n’avem lipsă de cestiunea 
naționalităților!<(

Cu tăte că f<5ia partidului poporal 
n’ar vră să scie de acesta fatală cestiune, 
totuși se pare c-ă de astă-dată consciința 
mai bună o face să-șî reamintescă, că în 
programul partidului se află un punct, 
care pretinde consciențiosa esecutare a 
legii naționalităților; o face în deosebi să 
chibzuescă, că decă acestă esecutare e 
imposibilă, fiind-că nimeni, nici cei de la 
„Alkotmany“ nu o vor sincer și hotărît 
se o facă posibilă, cel puțin să nu fie a- 
roărîte prea peste măsură popdrele nema
ghiare, — căci etă ce se întâmplă în Aus
tria când amărăciunile și încordările dintre 
popdre cresc prea tare 1 Deci termină 
dând conaționalilor și guvernului, urmă- 
torele sfaturi:

„Tocmai pentru acesta nu putem se 
salutăm cu deplină liniștire, că „Orszâgos 
Magyar Szovetseg", pe^ filele de 5, 12, 
19, 26 Nov. și 3 Dec. aranjază nisce con- 
ferențe, ai căror conferențiari sunt: Paul 
Balogh, Edm. Sebestyen, Octav Hango. 
Iosif Ajtay, Ludwigh R, Mihail Rez, Jan- 
eso Benedek și FenyvesiSom(l) cari se vor 
ocupa esclusiv cu cestiunea naționalităților 
Noi rugăm pe acești domni: să vorbesoă 
în tonul iubirei. Guvernul ar pute apoi 
ca încă la timp se modifice proiectul de 
reformă școlară asu fet, în cât scutind pe 
deplin drepturile statului maghiar, să nu 
agite fără causă pe poporul nemaghiar, 
care constitue 4S0/0 din populațiunea țerii“.

Bevisuirea.
(Desbaterea în dietă. — Atitudinea partidelor.)

Lupta ce s’a început în dietă în ju
rul propunerei de revisuire a regulamen
tului camerei, își face acum cursul său 
rapid și violent.

In ședința de Luni deputatul Ra
kovsky (partidul poporal) a ținut un dis
curs ațîțător revoluționar, care a produs 
sensație. El a învinuit pe Tisza, că tot- 
deuna a apărat abusurile și că pe calea 
pe care a pornit, va ajunge acolo unde — 
însuși a spus’o odată — jocă rol glonțul 
și furcile. Sistemul parlamentar aotual este 
un parlamentarism mincinos, care confiscă 
drepturile.
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In răspunsul său Tisza a fost fdrte 
violent. Declară între altele, că nu vre să 
introducă clotura, însă își va desfășura 
tdte puterile, spre a face să înceteze abu- 
sul cu drepturile parlamentare. Tisza con
stată, că disensiunea a degenerat și acum 
în obstrucțiune.

— Nu negăm! dice Molnar I.
— Acesta îndreptățesce majoritatea, 

ca într’un moment dat se-și ia refugiu la 
mijloce mai aspre, răspunde Tisza.

Aplause în drepta liberală, sgomot 
mare pe băncile oposiției, de unde se 
strigă: Poftesce și disolvă camera!

Tisza continuând dice, că nu e aici 
vorba despre marile libertăți ale „națiunei11, 
ci despre înlăturarea unor aparițiuni bol
năvicios© și despre punerea la regulă 
a unor domni parasitari din punct de 
vedere politic.

— întrebă „națiunea11! strigă mai 
mulți din stânga.

— Fiți convinși, răspunse Tisza, că 
decă va fi necesar, fără nici o șovăire 
voiu apela și la acest mijloc și vom sta 
față ’n față la alegeri. Sunt convins, că 
„națiunei11 i-s’a urît de scenele ce se pe
trec aici.

La fine Tisza a declarat, că politică 
maghiară cu succes numai așa se p<5te 
face, decă se va mătura gunoiul, care 
împiedecă acâstă politică.

Desbaterea s’a continuat în ședința 
de erî, Marți.

*
Declarația contelui Tisza, că dâcăva 

fi necesar are să aplice mijlăce mai aspre, 
se interpreteză în cercurile oposiționale 
ca o amenințare cu disolvarea dietei. In 
sinul partidelor oposiționale s’a și ini
țiat deja organisarea pentru nouele alegeri, 
căci se crede ca sigur, că guvernul vrând 
nevrând va trebui să disolve dieta, decă 
nu va renunța la revisuire.

Un moment marcant al situațiunei 
este și acela, că între partidele oposițio
nale s’au deschis negocieri pentru o ac
țiune comună. Partidul poporal și grupul- 
Szederkenyi , s’au aliat deja, și se speră, 
că în coalițiunea acesta va întră și contele 
Apponyi cu ai săi. Se fac încercări, ca și 
Banffy se între în coahțiune. Kossuthiștii 
nu prea sunt învoiți cu acțiunea comună, 
ei au decis se urmeze a combate guver
nul isolați de celelalte partide oposiționale.

Manifestații contra proiectului 
Berzeviczy.

Am făcut deja amintire despre întru
nirile puse la cale în cercul Dobrei, la 
Orăștie și la Brad, de domnii Vlad și soți. 
Ele au fost convocate simplu pe cercuri 
electorale, și acest fapt, l’am criticat din 
punctul de vedere al principiilor ce le pro
fesăm. Este, deci, o apucătură "fdrte ne

leală a fdiei din Orăștie când vre să' na 
insinue, că am fi desaprobat protestarea 
făcută în acele întruniri contra proiectului 
din cestiune.

Der nu voim se polemisăm. ci? nu
mai să raportăm pe scurt cele petrecute.

In adunarea de la Ilia-mureșană s’a 
votat o resoluțiune, care încheie- așa:

„Adunarea alegătorilor și a poporu
lui întrunit (din cercul electoral Dobra) 
protesteză în mod sărbătoresc în contra 
disposițiunilor periculăse și antipatriotice 
depuse în proiectul de reformă al legii 
școlare presentat dietei prin ministrul de 
culte, și învită pe deputatul cercului a 
face în contra acestui proiect de lege cea 
mai hotărîtă oposițiune".

Resoluțiunile luate în cercul Dobrei 
sunt de același cuprins. La Orăștie și 
Brad a rămas afară pasagiul relativ la 
„însărcinarea deputatului1*.

In Sibiiu s’au întrunit Vineri mem
brii români ai congregației comitatense 
la o consfătuire, la care au luat parte și 
alțl alegători din comitat. întrunirea a 
ridicat protest în contra proiectului de 
lege al lui Berzeviczy, votând încredere 
și mulțămită episcopatului român, pentru 
atitudinea observată față cu el. Consfă
tuirea a fost condusă de presidentul clu
bului d-1 Dr. Liviu Lemenyi.

*
Serbii din țeră protesteză contra 

proiectului prin adunări bisericesci, și nu 
numai cei din Ungaria, ci și cei din Oroa- 
ția-Slavonia.

După adunarea de la Neoplanta, s’a 
convocat pe diua de 12 Nov. n. o adu
nare bisericescă la Timișora. In Carloveț 
se vor aduna de asemenea membrii epar- 
chiilor sârbesc! pentru a protesta contra 
proiectului. Orașele Mitrovița și Ruma 
("Croația) încă se pregătesc a protesta, 
deși se 4lce) că din partea guvernului 
croat s’a comunicat în mod confidențial 
în mai multe părți, să nu se țină ast-fel 
de adunări, deore-ce guvernul unguresc ar 
fi promis, că va modifica paragrafii din 
proiect, gravaminoși pentru naționalități.

Svonul acesta este numai o apucă
tură în scop de a mulcomi pe Sârbi.:

Scandalul din camera francesă.
Cetitorii noștri cunosc afacerea dela

țiunilor din ministeriul de răsboiti francos, 
unde era organisat un serviciu special, 
conținând 12.000 dosare cu denunțări fă
cute prin mijlocirea agenților marelui 
Orient al francmasonilor.

Deputatul Guyot de Villeneuve, fost 
căpitan brevetat pentru statul major și 
demisionat când cu afacerea Dreyfus, 
câștigându-și prin mijlocirea subsecretaru
lui Marelui Orient, carele însu-și s’a scâr
bit de spionagiul infam, actele necesare, 
a interpelat în camera francesă. Ministrul 
de răsboiti însă a tăgăduit, că ar ave cu- 

noscință de serviciul de spionagiiu,. pu
nând vina pe căpitanul Molliu,. care ar 'fi 
lucrat de capul seu.

Diarul „Figaro11 însă a dovedit prin 
copii fotografice complicitatea lui Andre 
și Oombes, așa. că strîmtorață, cum nici
odată n’a mai fost strîmtorat un guvern, 
în ședința de Vinerea trecută au trebuit 
să mărturisescă adevărul, acoperindu-se 
cu pretextul, că au vrut să salveze repu
blica și altele d’al d’aste.

In numita ședință deputatul naționa
list Syveton, fost profesor de liceu cu 
cualifieația pentru universitate, dat afară 
din învățământ tot cu ocasiunea procesu
lui Dreyfus, a aplicat ministrului de răs- 
boiu Andre doue palme strașnice, așa că 
i-s’au umflat amândoi obrazii și l’au apu
cat amețelile, cătjend în brațele lui 
Combes.

Syveton a fost esclus din cameră 
pentru 30 dile și va fi dat în judecată.

Asupra acestei pălmuirî părerile sunt 
deosebite. Cei mai raulțl o condamnă și 
însu-șî diarul „Figaro", protagonistul cam
paniei antidelaționiste în numărul ce ne 
sosi astăcji se esprimă asupra faptei lui 
Syveton precum urmeză:

„Nu putem să nu deplorăm din tdte 
punctele de vedere agresiunea d-lui Syve
ton contra generalului Andre. Proclama- 
țiunea deputatului arondismentului 11 
(Syveton) cătră alegătorii săi nu pote jus
tifica un asemenea act.

Președintele de consiliu și ministrul 
de răsboiu au fost demascați în adevăr, 
cum (Jice d-1 Syveton în proclamațiunea 
sa, că au dat pradă armata delațiunei și 
că au deghisat impudenți adevărul pre
tinzând, că n’au sciut de odiosele prac
tice ale lui Mollin și Vadecard. Nu ve
dem însă câtuși de puțin ce au putut 
adăoga palmele aplicate de d-1 Syveton 
veștedirei aplicate culpabililor de cons- 
ciența publică.

Decă ministrul de răsboiti este „de- 
sonorat“ prin revelațiunile agravante ale 
ultimelor dile, după-cum afirmă cu drept 
cuvânt deputatul naționalist, morala este 
răsbunată și singura sancțiune, ce mai 
era încă de dorit, era a sci, că căderea 
guvernului delațiunei masonice, fiind de 
ordine politică, nu depinde decât de vo
turile Camerei și nu de gesturile nesoco
tite ale d-lui Syveton.

Departe de a contribui la desnoda- 
mântul necesar, un asemenea scandal nu 
putea decât să asigure, prin reacțiune, un 
succes Cabinetului.

Cu tdte acestea, actul blamabil al 
d-lui Syveton n’a restabilit decât proviso- 
ric norocul ministeriului... Cabinetul Com- 
bes-Andre rămâne atins mortal și con
damnat definitiv11.

Reshoinl ruso-japones.
Despre situațiunea la Port-Arthur vin 

scirî cu duiumul. Tdte vorbesc despre ma
rile succese, ce le-ar fi obținut în filele 
din urmă armata asediatore. Un singur 

cusur au : nu derivă din sorginte- absolut 
ireproșabilă.

După sciri din Londra venite, firesce, 
din Cifu, starea la Rort-Arthue ar. fi ur- 
mătorea:

Forturile Erlungșan, Tțimgșușan și 
Kihvanșan au fost cucerite de Japonesi 
cu jertfe enorme. Decă le v.a succede a 
cuceri și fortul Vangiai, atunci Japonesii 
nu vor mai pute fi scoși din nou&le po- 
sițiunî cucerite, die drece Vangtai, care 
aparține grupului ltșan, este cel mai înalt 
și domineză celelalte forturi.

După o scire din Gifiu, Japonesii ar 
fi ocupat brîul de fortificațiunî interne. 
Operațiunile și le-au condus din, fortul Er- 
lungșan, pe care l’au. fost cucerit într’o 
luptă ce a durat trei Z^e-- Gin Erlungșan 
ei pot să bombardez.» în tote direcțiunile 
poșițiile de luptă rusesci. De Joia trecută 
începând bombardarea e forte violentă, 
Sâmbătă sera ea și-a ajuns culmea, căci 
atunci Rușii au fost siliți să se retragă în 
întăriturile de la Liaoteșan.

Tot din Cifu se depeșază, că la 6 
Nov. n. Rușii ar fi părăsit forturile de la 
nord și ost, retrăgându-se în posițiunile 
puternic întărite din Liaotișan. Japonesii 
dau creZământ acestor faime și de pe 
acum încă jubileaă asupra căderii Port- 
Arthurului,

Pe câmpul de răsboiu din Manciu
ria nimic deosebit. iGeneralissimul Kuro
patkin telegrafiază la Petersburg cu data 
de 7 Nov., că inimicul a atacat la flan
cul drept un regiment rusesc, der a fost 
respins. Kuropatkin mai amintesce despre 
nisce ciocniri neînsemnate de avantposturi.

Tot acesta o anunță și generalul Sa- 
charow într’un raport telegrafic. Ei vor- 
besce mai ales despre ruici lupte de ar
tilerie și adauge la fine, că la 6 și 7 Nov. 
ndptea a fost liniște completă.

Erna a dat de-abinele peste belige
rant!. Pe țărmii rîului Saho a căZut ză
padă mare și frigul e cumplit. Atât Rușii, 
cât și Japonesii își fac bordee sub pământ, 
ca să se scutâscă contra frigului.SOIRILE DILEI.

— 27 Octomvrie v.

Biuroul de pressă ungar. Dilele a- 
cestea s’a pensionat d. Berczik Arpad șe
ful biuroului de presă de pe lângă presi- 
diul ministerial, după un serviciu de 40 
ani. „Vas. Ujs.“ publică portretul Ini Ber
czik și note biografice, din cari vedem, 
că Berozik este o personă apreciată(în li
teratura maghiară, er succesul principal 
al activității sale ca șef al biuroului de 
presă, a fost combaterea articolelor ostile 
Maghiarilor publicate de „agitatorii11 ro
mâni și germani (sași) în presa din străi
nătate. O serie întregă de publicațiunl din 
ramura acesta au apărut la inițiativa lui 
Berczik.

Biuroul de presă se va împărți de acum 
înainte în două secții. Secția biurocratică 
va fi condusă de fJrtnosy Miklos, er cea 
politică de Edm. Klein.

In biuroul de pressă sunt aplicați 
funcționari pentru tdte limbile din Apus 
și Orient, și tot ce se scrie despre Unga
ria în pressă din țeră și din străinătate

FOIELTONUL „GAZ. TRANS.“

Un banchet
pentru 26.000 persone.

Douădec! și șese de mii de per- 
sone întrunite la un banchet! Ai crede, 
că așa ceva numai în America se pite. 
Și totuși nu este așa. Banchetul acela 
uriaș a avut loo la 30 Octomvrie în ga
leria de mașine din Paris.

O miie cinci sute de hotelieri s’au 
asociat spre a pune la cale minunea 
acesta și au adunat 3000 de pânzături de 
mese cu cari ai fi putut acoperi o dis
tanță de 13 ehilometri, numărul farfuriilor 
întrecea cifra de 100.000, tot așa și alte 
scule trebuinciose la mâncare. O turmă 
de 200 de porci a trebuit se se taie pen
tru a satisface trebuințele banchetiștilor 
în ceea-ce privesce jambonele. S’au mân
cat 250 metri de cârnați și 5000 galițe 
(paseri), precum și 1300 (chilograme de 
altă carne. Zaharul, ce s’a dat numai la 
cafele, a fost 1000 chlgr., er țigările ce 
s’au fumat, decă le-ai fi pus unele lângă 
altele, ar fi acoperit o distanță de 2’/2 

chim. Pentru cei-ce vor fi ourioși a afla 
ce cantitate de lichide s’a consumat în 
vinuri, bere, cafea etc. etă și cifra lichi
delor: Ea nu este mai mică de 85.000 
litri.

Revista „L’Rlusiralionu din Paris pu
blică un tablou al galeriei cu mesele în
cărcate și cu convivii la mese. Printre 
mese era lăsat loc liber, pe unde se 
plimbau heroldi călări dând semnalele cu 
gorna.

Acest banohet â fost aranjat de re
dacția Ziarului „Matinu din incidentul 
congresului federațiunei societăților pen
tru ajutorul mutual.

Aceste societăți numără 4 milione 
de membri și îmbrățișâză tote nevoile 
omenilor săraci, purtând diferite titluri, 
ca: „Pânea mutualității", „Laptele copii
lor mutualității“, „Mutualitatea maternelă“, 
„Mutualitatea școlară11, „Mutualitatea fa
miliară11, „Dotațiunea fetelor11, „Ajutorul 
mutual pentru cultura rurală11 etc.

Numărul societăților pentru ajutorul 
reciproc se urcă astăZi la 19.000. Socie
tățile sunt organisate în sindicate, sindi
catele în uniuni, er uniunile în federa- 
țiune.

încasările federațiunei au fost la 
1901 cinci-deci de milione, er cheltuielile 
40 milione. Statul dă federațiunei o sub
venție anuală de 3 milidne, departamen
tele și comunele 800.000. Membrii ono
rari, cari plătesc tote taxele, fără să bene
ficieze, sunt 400.000.

In fie-care an se ajutoră câte 500.000 
membri cu doctori și medicamente în cas 
de bdlă, cu sprijin în bani la cas de ne
voie și 120.000 persdne neputincidse și 
bătrâne capătă ajutor de câte 100 franci 
anual.

„Ajutorul mutual — Z>°8 revista 
francesă — este o operă de origine fran
cesă și care a rămas latină în desvolta- 
rea sa, căci nu se află, decât în Italia, 
Belgia, Spania și în America spaniolă. 
Concepția mixtă seu mai bine complexă, 
pe care o realiseză, se opune atât siste
mului prevederii libere adoptat în Anglia, 
cât și sistemului asigurării obligătore adop
tat în Germania și Austria.

„Societățile mutuale francese sunt 
în adevăr un product spontan al instinc
tului național. La început grupuri de 
dmeni, apropiați prin comunitatea profe- 
siunei și a vieții Z'lnice, se constituiau în 

jurul unei parochii, primării său usine, în 
jurul unuia dintre șefii seu frații lor mai 
îndrăsneți și mai luminați, cu scop de a 
căuta prin unirea voințelor bune și a re
surselor disponibile a se ajuta unii pe 
alții, nu numai pansând ranele presentu- 
lui, der silindu-se a diminua efectul rele
lor și în viitor. La început nu se gândiau 
decât la spriginirea bolnavilor, înmormân
tarea morților și la ușurarea temporară a 
indigenței accidentale.

In curend însă s’a ivit necesitatea 
de a întrețină pe bătrâni și pe infirmi, a 
ajutora pe orfani și văduve. Complexita
tea Gestiunilor sulevate de nouele preten- 
țiuni, precum și grija de a întrebuința 
cât se păte mai bine fondurile puse în 
reservă de cătră mulțimea de omeni umili 
și care crescea mereu, determină o serie 
întrâgă de invențiuni și ameliorațiuni, la 
cari interesul tardiv al economiștilor și 
omenilor de stat n’aducea decât un spri- 
gin secundar11.

Ideia ajutorului mutual, ajunsă la 
așa o înflorire în Franța, ar trebui imitată 
și în alte țări. — st. —
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pământul în care e îngropat Pezzey tre- 
bue se rămână german“.

Sera au avut loc demonstrațiuni mai 
mici înaintea primăriei, provocate de de
putății din „Reichsrath“-ul austriac Stein, 
Berger și Schalk. Intervenind miliția și 
gendarmeria, care e în permanență con- 
signată, ordinea a fost restabilită.

Demonstrațiuni antiitaliene mai mari 
au aranjat Germanii din orașele Linz și 
Eger. Studenții germani din Graz în nu
măr de vre-o 1000 au spart geamurile unui 
restaurant italian. Intervenind poliția a ur
mat o încăerare, în decursul căreia uu 
sergent și un hamal au fost răniți. Ordi
nea a fost în ourâud restabilită.

Era. de prevădut că și poporațiunea 
italiană a Austriei va aranja mari mani- 
festațiunl drept răspuns la atitudinea pro- 
vocătdre a Germanilor. In Trient s’a ținut 
o mare întrunire de protestare sub presi- 
diul vice-primarului Dr. Bertolini, la care 
au luat parte toți deputății italieni. întru
nirea ă protestat energic contra guvernu
lui și magistratului din Innsbruck și a ce
rut transpunerea facultății italiene din 
Innsbruck la Trient. In Priest au făcut Ita
lienii în decursul representațiunii teatrale 
de Duminecă sera din teatrul Verdi de 

I asemenea mari demonstrațiuni.
Evenimentele din Innsbruck au aflat 

un viu echou și în Italia și în deosebi în 
orașul Milano, unde mai multe sute de 
studenți italieni au demonstrat înaintea 
edificiului consulatului austro-ungar, ar- 
dând și două drapele negre-galbene.

Tulburările din Innsbruck au cau- 
sat mare agitațiune în deosebi în sînul 
partidelor germane din Reichsrath. Depu
tății partidului poporal german Dr. Der- 
schatta și Dr. Erler au avut o convorbire 
mai lungă cu ministrul president Koerber, 
cerând de la acesta imediata închidere a 
facultății italiene din Innsbruck, retragerea 
ordinațiunei guvernului cu privire la în
ființarea acestei facultăți și rechemarea 

I guvernorului Tirolului Schwarzenau din 
postul seu. Ministrul Koerber a declarat, 
că înainte de tote vrea să redea orașului 
Innsbruck liniștea, pentru a pute lua apoi 
în liniște măsurile, cari se vor impune, 
nu pote deci împlini cele cerute.

Din causa acâsta partidele germane 
sunt din cale afară agitate și vor începe 
o luptă hotărîtâ contra guvernului.

Studenții germani din Viena au aran- 
giat la 7 Nov. o mare demonstrațiune anti- 
italiană în aula universității. La finea de
monstrației, au cântat „ Wacht am Rhein'1. 
Studenții șerbi și croațl n’au vrut se-și ia 
jos chipiurile când s’a cântat imnul. Din 
causa acesta mulțî din ei au fost dațî 
afară.

Deputatul radical ceh Baxa a adre
sai studenților italieni din Innsbruck o 
telegramă, în care în numele partidului 
său asigură pe Italieni de simpatiile Cehilor 
în lupta față cu adversarul comun și cu 
intoleranța germană.

este controlat și adus la cunoscința mi- I 
nistrului-președinte.

Alegerile pentru congregația co
mitatului LugOȘ s’au terminat. Pe întrega 
linie, cu puține escepțiuni, scrie „Drapelul1*, 
au reușit listele guvernamentale. Intre 
membrii aleși sunt în absolută majoritate 
funcționarii comitatensi, de stat și ai so
cietății căilor ferate austro-ungare.

C?isa patriarcliatului. Din Constan- 
tinopol se telegrafieză, că ultimul consiliu 
de miniștri s’a ocupat cu răspunsul patri- 
archului, care este cunoscut, fără a lua 
vre-o hotărîre. Acesta va fi luată în con
siliul de miniștri de afli. Populațiunea 
greeă din insula Metelin a ținut o întru
nire în care a desaprobat atitudinea mi
tropolitului de acolo, care face parte din 
oposiția sinodului. Asemenea manifesta
țiile! se pregătesc și în alte eparchii ai 
căror mitropoliți fac parte din oposiția si
nodului. Se crede, că se va oere fdrte 
grabnic Porței sancțiunea desbaterilor le
gale ale consiliului comun patriarchal în 
contra oposiției, întru oât conflictul pre- 
lungindu-se posiția patriarchului ar deveni 
critică și, neavendu-se sancțiunea, chiar | 
de nesusținut.

Esamene cu distincție. Ministrul 
de interne publică într’o circulară lista 
candidaților de notari, cari au făcut esa- 
menul administrativ cu distincție. Intre 
aceștia vedem și pe următorii: George 
Neamțu (Clușiu), Vaier Popovici (Beciche- 
•rec), Ioan Pralea fGlușiiă). Ministrul pune 
în vederea viceșpanilor, ca pe acei candi
dați cari s’au distins la esamene, sS-i 
prefere la alegeri.

Emigrările in America pare că au 
luat un avânt mare cătră sfîrșitul anului, 
pilele acestea un sas aflător în Innsbruck 
a întâlnit pe străzile capitalei tiroleze uo 
grup de Sași și Români, cari neavend loc 
pe vaporele din Fiurue, au fost trimiși 
gratuit la Antwerpen. Erau tot omeni ti
neri și câteva fete din Șoroștin. Românii 
— scrie „S. D. T.“ — au avut o bucurie 
estra-ordinară, audind în orașul strein ac
centele limbei lor materne.

Accident neplăcut. Zilahy Tibor lo
cotenent de jandarmi din Macău, mergea 
dilele acestea cu trenul la cununia sa, ce 
avea de gând să o celebreze în Gy. S.- 
Miklos cu o domnișdră din familia Csiki. 
In llașfalău așteptând trenul vicinal, ca 
se-i trâcă timpul, s’a ocupat cu revisuirea 
bagajelor sale și umblând cu un revolver 
acesta s’a descărcat rănindu-1 la un ochiu 
In loc se mergă la cununie, acum s’a dus 
la Clușiii, la elinică. Rănirea nu e gravă, 
vederea ochiului înse este perdută Cu
nunia se dice că se va face peste 3—4 
septemâni.

Un mer înflorit. In grădina proprie
tarului casei de pe Plaiul pușcașilor 
/Schiitzenwiese) nr. 2 a înflorit un măr. 
Făcând u-se în aceeași grădină sfipSturî 
s’au aflat în pământ număroși gândaci de 
Main vii.

— In legătură cu acesta mai publi
căm și scirea, ce ni-o comunică un vînă- 
tor, care mergând dilele acestea la vînă- 
tdre în Poiană, a găsit numârdse fragi 
copte.

Jiusionistul Carmellini a datrepre- 
sentațiî Sâmbătă și Duminecă în sala cea 
mare de concerte de la Redută. Produc- 
țiunile lui au fost neîntrecute și publicul 
a rămas eu desăvârșire satisfăcut de esce- 
lentele-i prestațiuni. A produs sensație 
generală mai ales prin ghicirea gândurilor 
âr în echilibristica de salon s’a întrecut 
pe sine însuși. La dorința generală, d-l 
Carmellini va mai da adi, Mercur) sera, o 
ultimă representație.

Evenimentele de la Innsbruck.
înmormântarea tînerului pictor Pezzey, 

ee a avut loc Duminecă d. m. pe cheltu
iala comunei, a decurs în liniște și fără 
nici un incident, care ar fi conturbat or
dinea publică. Mai multe mii ,de persdne, 
au petrecut pe nenorocitul pictor, care a 
căflut jertfă tulburărilor sângerose, la ul
timul locaș pământesc și nenumărate cu
nuni depuse de societățile germane, orașul 
Innsbruck etc. împodobeau sicriul. Lângă 
mormânt a ținut un scurt discurs prima
rul orașului, oare a presentat pe Pezzey 
drept martir al cestiunii germane în Tirol. 
A vorbit apoi deputatul Dr. Schalk, care 
între altele a dis, „că gura lui Pezzey a 
amuțit, cadavrul său însă ridică acuse 
grave. Agitațiunea în Tirol nu este, cum 
a dis guvernorul, o agitațiune artificială, 

cesta Koerber este unul dintre cei mai 
dibaci. Bote tocmai din causa acesta are 
mai multe buclucuri. Ișl imagineză că in- 
tr’o țeră nedisciphnată totul va merge ca 
pe ciripie, cum merge într’un biurou dis
ciplinat. Insă nu merge. Etă ca pildă ca
șul de la Innsbruck!.. Facultatea italiană 
din Innsbruck a fost o concepție nenoro
cită- biurocralică, din care negreșit trebuia 
să resulte o nenorocire.

• * 
* ♦

Despre Franța :
Republică fără moravuri republicane! 

Armată puteriiică permanentă fără dom
nitor încoronat cu autoritate supremă 1 — 
Cum se potrivesc una cu alta? Bac’așa, 
cum vedem că se potrivesc în Franța!.... 
nfamiile nu vor avă sfîrșit cât timp re

publica va țină o armată mare, seu cât 
timp armata cea mare nu va trânti repu
blica. .

ț ------------------

Raportul seni est ral
al viceșpanului comitatului Brașov.

— Urmare. —

In urma propunerei chemistului spe
cialist convocat la pertractare, s’au luat de 
cătră esmisul comit. Făgărașîmpreunăcu ex- 
misul comit. Brașov la 24 Octomvrie 1901, 
probe, eră pertractarea sus-amintită amăsu- 
rat cererei părților s’a amânat, fixată fiind 
prin publicațiunea din 17 Octomvrie 1901 
pe diua ce 25 Novembre 1901, apoi la 16 
Novembre amânându-se din nou pe timp 
nedeteiminat, n’a mai fost fixată din nou 
pănă în diua de adi; asupra analisării pro
belor de apă luate, respective asupra re- 
sultatelor acestei analise nu s’a putut câș
tiga nici o informațiune.

Vice-șpanul a adresat Ministeriului 
r. u. de interne rugarea, atât în nu
mele seu, cât și al comunelor interesate, 
ca de acord cu domnul ministru de agri
cultură se dispună, ca din partea autori
tății competente de concesionare a comi
tatului Făgăraș să se fixeze ținerea per
tractării la fața locului pentru concesiona
rea definitivă a dreptului de folosința apei 
pe seina fabricei din cestiune și pentru 
statorirea curățitei apei cât mai curînd, 
pentru-ca astfel să fie apărate interesele 
vitale ale comunelor interesate și se se 
pdtă orienta pe basa planurilor de cură
țire a apei murdare, cum are să se modi
fice pe viitor curățirea actuală nemulță- 
mitore.

La 22 Iulie s’au luat de nou probe 
de apă din Bârsă și conform unei analise 
sosite, apa nu este potrivită nici pentru 
consumațiunea dmenilor, nici a animalelor.

Comunicațiunea Bețeaua drumurilor 
comunale face 393'841 km. Rețeaua nu s’a 
stabilit definitiv în comunele Vulcan, Her
man și Preșmer, de orece pe teritoriul lor 
este încă în curgere comasarea. Rețeaua căi
lor publioe a orașului Brașov s’a sporit cu 
4-042 km. la un loc prin luarea a 3 dru
muri noue. Lungimea drumurilor din co
muna Helchiu s’a sporit la un loc cu 4-329 
km. prin luarea a patru strădl și a unui 
drum, care cade afară de teritoriul intern 
al comunei. In Godlea s’a luat în rețeaua 
căilor publice un drum nou de 1’400 km. 
lung și în comuna Zizin un drum nou de 
0'940 km. de lung. Lungimea drumurilor 
publice stabilită în' 1902 (293'110 km.) s’a 
sporit în anul curent cu 10'711 km. Gon- 
scripțiunea muncei publice comunale, răs
cumpărarea ei, încassarea sumei de răs
cumpărare sunt regulate prin regulament 
special, care a fost aprobat cu ordinul dom
nului ministru de comerciO r. u. din 31 
Octomvrie 1894 nr. 77254/94.

I In scopul statorirei pe base reale 
a deviselor de cheltuieli s’a dispus ca dru
murile se fie luate în vedere pentru ca 
să se controleze rețeaua drumurilor și con
struirea lor sistematică și pentru aceea ca 
să se stabilâscă acele principii după care 
să se compună devisele de cheltuieli. Ast
fel s’a pregătit în fie-care comună plan 
detailat, după care în 4—5 ani se pote 
construi rețeaua întregă. Pe basa acestui 
devis de spese real devine ușdră controla 
și compunerea rațiociniului detailat.

Construcțiunile technice și podețele 
au fost esaminate și în cursul periodului 
espirat. Starea lor în general luat este 
rnulțămitdre.

Alie momente însemnate. Un ordin al 
viceșpanului arată modalitățile de regulare 
pentru producțiunea și punerea în vîndare 
a laptelui. Acest ordin și acestă instruc
țiune face obligatorii astfel de disposiții, 
prin cari se pdte evita aducerea în vîn
dare a laptelui și productelor de lapte de 
calitate rea, manipulate necurat seu cari 
pot causa bole contagiăse. (Prin controla

»Noi, cei fără prihană.«
Diarul „Az Ujsâg“, organul minis

trului președinte Tisza, trecând peste 
miseriile de guvernament și nemul
țumirile adânci, de cari laboreză stra
turile întinse ale populației din Un
garia, își ia un aer de „Catone“ și 
censureză cu ironie suverană mise- 
riile din Austria și Franța. Etă cum 
apreciâză organul guvernamental sis
temul de guvernament austriac din 
incidentul tulburărilor din Innsbruck 
— și apoi pe cel trances din inci
dentul scandalurilor din cameră;

Puțin ne pasă — <jice nAz Ujsâg'4 — 
cu ce sistem se guvernâză în Austria, 
constatăm însă că sistemul cu care se gu- 
verneză, nu e norocos.

Germanii austriacl au scăpat de mult 
frîuele din mână. Este regretabil acesta, der 
au merilat’o, fiind că bâjbăiau cu aroganță 
în tote părțile și ne supărau adesea mai 
ales pe noi. Frânele scăpate le hărțuesc 
acum tote naționalitățile austriace, er gu
vernarea o conduc nisce biurocrațî mai 
mult seu mai puțin dibaci. Din specia a-

rea strictă însă vor fi pedepsiți aspru toți 
aceia, cari încercă Să falsifice laptele său 
productele de lapte. —

(Va urma.) 

Bibliografie.
„Cartea sănătății", de Dr. Ștefan 

Erdelyi Orăștie „Tipografia nouă“ 311 pa
gini. Prețul 3 cordne.

Cartea acâsta, menită a servi ca ma
nual de șcdlă pentru șcdlele superidre și 
preparandiile de fete în același timp ser- 
vesce și ca povățuitor higienic pentru ori
ce femeie cultă. Ea îmbrățișâză tdte cu- 
noscințele trebuitdre pentru a-se păzi de 
bole și a-se îngriji în cas de îmbolnăvire. 
D-l S. Stoica însărcinat a face recensiunea 
acestei opere în secția scientifică a „Aso- 
eiațiunei“ se esprimă forte favorabil asu
pra ei și își încheie recensiunea cu urmă- 
tdrele cuvinte:

„In urma acestor amintite pe scurt, 
cartea sănătății scrisă de d-l Dr. Stefan 
Erdelyi în adevăr corespunde scopului pen
tru care e menită, a servi ca studiu pen
tru ori și cine, nu numai pentru fetele de 
la institutele mai înalte și preparandii. O 
recomandăm deci cu totă căldura femeilor 
ndstre inteligente și salutăm cu bucurie 
aparițiunea acestei lucărî atât de intere
sante în literatura ndstră românescă".

„Caractere morale11. Acestă carte atât 
de instruitivă, bine scrisă și folositore. mai 
ales pentru tinerimea din șoolele medii,scri
să de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesoe la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la celelalte li
brării române din țeră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Der un 
Dumai pentru băeți, ci și pentru fete aoâstă 
carte este de mare pr?ț pentru înmulțirea 
cunoscințelor și formarea oaracterului lor.

Atragem atențiunea, cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
aeâstă carte se vinde eu prețul moderat de 
2 corone esomplarul (pluB 20 bani porto).ULTIME SCIRL

Londra, 8 Noemvrie. O depeșă 
din Gifu a clarului „Daily Tele
graph" anunță, că Japonesii ar fi 
cucerit forturile interne de la Port- 
Arthur.

Tokio, 8 Noemvrie. In oraș a’a 
răspândit svonul, că Port-Arthurul 
a căcjut.

Londra, 9 Noemvrie; Soirile des
pre căderea Port-Artliurului nu sunt 
confirmate încă. Cât timp Rușii vor 
dispune de posițiunile întărite și de 
bateriile de la spatele fortului Er- 
lungșan, ei vor pute se resiste încă 
mult timp atacurilor inimice.

Innsbruck, 8 Noemvrie. Capora
lul de vînători Luigi Mattio a recu
noscut la interogatoiiu, că el a stră
puns cu baioneta pe pictorul Pczzei.

Petersburg, 8 Noemvrie. Amira
lul Slcrydlow a plecat din Vladivos
tok la Mukden, ca să confereze cu 
Kuropatkin.

Cifu, 9 Noemvrie. Asalturile 
contra Port-Arthurului au fost re 
luate Sâmbătă. Japonesii au mai 
cucerit trei forturi. Faimele despre 
căderea cetății sunt neadvărate.

Diverse.
POOO lei pentru o representație. 

— Printre artiștii înscriși, la Metropolitan 
din New-York, este și tinărul Enric C&- 
russo, care s’a aDgajat sS dea în fie-care an 
în America, timp de 4 ani, o serie de 40 
representațiuni.

Carusso va percepe 280.000 lei pe aD; 
și tote cheltuelile plătite pentru dânsul, 
soția sa, cei doi copii și servitori ai săi.

Fericitul artist italian intervievat a 
povestit că e al 21-lea fiu al unui modest 
funcționar, că este în verstă de 31 ani, că 
a debutat în mod clandestin acum dece 
ani într’un mic teatru din Napoli, și că era 
plătit cu 21 lire de representație. Acum fie
care representație a lui Carusso este plă
tită cu 7000 lei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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fXrabii 1.000,000 Certat. (Un Milion Cor.)
Losuri pentru tragerea din 24 și 25 Noemvrie a
XV LOTERII DE CLASSĂ

WîL. se capetă la zfixxxia,

7i

ACHEB Brașov ^J^pln^Xnr®
_______________ 1/4 Vs 1 La trimiteri cu posta se socotesce
corone ft.— «— 3 -- 1 50 ( •
Lei noi *«.80 0.40 3.20 1.G0 J Ș1 pOTLO.

1/
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Tj = provisia losurilor.

I
PUBLICAȚIILE.

referitore Ia plătirea restanțelor de dare
Se aduce la cunoscință publică 

cum-că direcțiunea financiară reg. 
ung. prin nr. 37167—904 a ordonat 
transferarea și vînijarea prin licitație 
a pemnelor (zălogelor) de dare.

Deci sunt provocați aceia, cari 
-nmt în restanță cu dare, că în in
teresul lor să plătescă restanța dării 
inclusive quartalul al III al anului 
1904 pănă în 15 Novembre a. c. căci 
ia din contră obiectele de pemn se 
vor cassa. fără considerare și se vor 
vinde publice.

Brașov, îu 2 Noemvrie 1904.
Perceptorului orășenesc

ÎJn harnic comis manufacturist 
cu praxă mai îndelungată, află 

imediat aplicare, sub condițiuni fa
vorabile, la IOAN C0M8A & Fiu 
Săliște. i-3,j.555

1-3

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

blic de Dame, un bogat asorti
ment de

Pălării ie Dame
pentru Sesonul de iarnă.

Modele de cele mai nouă din 
i Viena și Paris. Un magazin com

plet de pălării de copii, bo- 
’ nete de teatru, și de copii, tote 

cu prețuri foite moderate.

Pălării vechi86
după moda cea din urmă.

Apelând la sprijinul On. dame 
sunt cu totă stima

Rosa Weiss
d—8.1537. Brașov, Strada Porți nr. 16.

La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1893 a fost prtmiat

Spirtul Remiia a lui Widder 
cu diploma de onore și ca medalie de nur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale 

Spirtul-heuma 
și FUI» de PITEKE, 

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

în multe cașuri efectul e-te atât de mare, că 
după o iricțiune încet eză durerile.

Dureri de dinți și cap vindecă in o minute 
Prețul unei sticle cu instrucție 1 corână, 

stiele mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal In Budapesta: 

la farmacia D-lui Josif Tiiriik 
Kirăly-utcza nr. 12., și Andrassy korut nr. 26, 

și la d-l Dr. A. Egger, Văczi kiirut 17. 
asemenea în tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WIDDER GYSJÎzÂ 
farmacist în Sâtoralja-Ujhely.

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

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

7-29,1532.
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AVIS!
Am onorea a aduce la cunosciința On. public, 
am cumpărat recunoscuta

Cofetăria Seidel.
Experiențele câștigate în decurs de mai mulți ani în cele 
de frunte cofetării indigene și din streinătate, mă pun înmai

plăcută positie de a putea produce în branșa acesta articole 
eschisite.

Recomand cu deosebire:
înghețată în forme (Parfe și Creme). Torte lu

crate fdrt’e cu gust. Prăjituri la ciai, și prăjituri 
mici — Kugler, cea mai bună calitate, prospete.

Asemenea se află:
Bombăne fine. Marca cea mai bună. Licheruri 

și vinuri spaniole.
Me voiu sili a satisface cerințele cele mai exagerate ser

vind cafea și choCoSadă cea mai bună.
Invitând Od. public la o gustare, sunt convins, ca me va 

onora cu o cercetare continuă.
7j Cu tdtă stima

Hl Friedrich Flagner, $
• «! cofetar,

Tergnl cailor Nr. 32. Hj
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Săpun SCHICHT

âNOCIURI 

sunt a se adresa subscrisei 
administratiuni. Sn casis8 pas- 
bSîcării unui anunciu mai snasii 
ii® odatâ se face scădememi, 
■jaj’e cresc® cu cât publicarea 
-5® face mai de muItc»oH.

Administr. „ Gazetei Trans?
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CUI ÎI PLACE
O față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mdle și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal

Bertman’s „Lilieamilcliseife"
(Marca: 2 mineri.)

dela Bergmann & Co. in Dresden și 
Tetschen a/E.

Se capetă bueata cu SO bani, 
în farmaciile: 

VICTOR ROTH la ,,Ursu“, 
FR, STENNER la ,,Leu“, 
JUL. HORNUNG la ,,Arap“, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. L1NGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.

în Brașov;

} în Sighișoi’a.

< ’ e a* I» u

M2LBC A:
seu Clieia

I
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Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel iu ai ieftin.

Nu conține ingrediente streine vStămătdre.
Se capelă pretuimdenl

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

20—00.(725)

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

câș iguri de 14 milione 459,00 0* corone.
Invităm la participarea acestei loterii, care represintă cele mai mari șanse de câștig din lume, 

și oferim din puținele losuri cu numeri de noroc ce le mai avem:
Un los întreg ă cor. 12 — o jumetate ă cor. 6 —, un petrar ă cor. 3 —, o optime ă cor. 1-50 bani.

o(o
©
©o

Câștigul cel mai mare în cașul norocos este
«csr “C7" n. zxi i 1 i o n ci e Corone, -s»
Casă de bancă JACOB L. ADLER & FRATE, Brașov.

(Casa de bancă Jacob L. Adler &. Frate în Brașov represintă cea mai mare colectură principală a loteriei de clasă ung. 
din provincie și-au plătit deja clienților săi prompt și culant câștiguri principale de 2C0.000, 100,000, 70,000, 30,000, 20,000, 
10,000 Corăne etc.). F (1534) 5-io.

a &

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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