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Se prenumeră la tote ofi- 
oiele poștale din Intim și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul penim Brașov 
Admintâraftunea, Piața mare, 

Tfirgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 oor., pe ș6se 
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Cu dusul în oaaa: Pe un an 
24 oor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inscrțiunile 
sunt a oe plăti înainte.

Nr. 252. Brașov, Dmrâecă 14 (27) Noernvrie. 1904.

Pro și contra.
De mâne încolo se va începe 

un nou șir de demonstrați uni pro și 
contra guvernului Tisza nu numai în 
Budapesta, ci și în alte mai multe 
orașe din provincie.

Mult afîțata, hărțuita și esploa- 
tata „opiniune publică* maghiară se 
vede aprope cu forța constrînsă se 
arate cu care parte dintre litiganți 
merge. Firesce că în asemeni împre
jurări când ea se vede atât de mult 
pețită și de 'guvernamentali și de 
oposiționall, se petrec cele mai tur
bulente discusiunl și scene în dife
ritele corpuri representative comu
nale, comitatense și prin adunările 
reuniunilor și consorțiilor maghiare 
de tot felul.

Așa de pildă la Seghedin, care 
oraș părea că a ajuns cu totul sub 
influența lui Banffy, s’a făcut în re- 
presentanța orașului propunerea, ca 
să desaprobe procederea ministrului 
președinte în contra obstrucțiunei. 
Nu mai puțin decât doue cjile în
tregi a durat desbaterea, luând pro
porții tot mai înfocate. Cu tdte a- 
ceste în cele din urmă a căcjut pro
punerea de desaprobare, spre sur
prinderea generală, cu 99 contra 78 
voturi, primindu-se propunerea de 
trecere la ordinea cJDei. Asemeni 
scene surprincjătdre s’au petrecut pe 
alocurea, unde se aștepta să învingă 
guvernamentalii, dâr au rămas în
vinși.

Fierberea e deci forte mare și 
cresce văcjeud cu ochii. Decă citesc! 
fiarele oposiționale, ți-se pare, că 
peste puțin totă țâra va fi cucerită 
de principiile din manifestele oposi- 
ției, er dăcă citesc! cjiarele guver
nului, rămâi cu impresiunea, că Tisza 
e acel „fene gyerek.“ care va sci 
să delăture din cale-i tăte piedecile 
și, trecând prin apă și foc, va asi
gura partidului liberal pentru tot- 
deuna viăța desfătată lângă olele 
cu carne.

Pilnic se vestesce secesiunea 
câte unui nou membru al partidului 
liberal, nemulțumit cu întorsătura 
în cestiunea revisuirei. Acesta înse 
pare a nu prea îngrija obștea ma- 
melucescă, care și așa s’a așteptat, 
că diferiții aristocrațî, cari s’au ferit 
și pană acum de îmbrățișările prea 
intime cu bursianii și speculanții de 
tot felul ai partidului de la putere — 
se vor retrage când va veni lucrul 
la adecă.

Mult încuragiațl se simt guver
namentalii de baștină de ecourile ce 
le-a produs în anumite foi mari din 
străinătate „eroica11 faptă politică a 
contelui Tisza, grație îngrijirei deo
sebite a manipulației fondurilor de 
disposițiune. Dăunăcji era marele 
cjiar eiigles „Times“, care vorbia a- 
prone încântat de acțiunea lui Tisza. 
Acum vine și organul guvernului 
frances „Temps“ ae pledeze în fa- 
vărea ministrului președinte ungar. 
Acest 4iar însă încheie cu câteva 
întrebări pentru viitor. E -curios se 
vadă, dăcă Francisc Iosif va sprijini 
pănă în fine pe Tisza? decă îi va 
da decretul de disolvare a dietei?

Viitorul va areta, <bce „Temps“, decă 
clica, de la curte, care urăsce în 
Tisza pe liberalul și pe protestantul 
și care s’a întărit prin posiția ce a 
luat’o contele luliu Andrassy, nu va 
zădărnici cumva victoria guvernului 
actual ?

De pretutindeni așteptă, cu 
multă încredere, cei grupați în jurul 
lui Tisza aprobarea actului violent, 
ce l’au comis. Der numai pentru 
salvarea parlamentarismului și al 
țerei l’au comis — esclamă ei pe 
tote tonurile. Așa va fi fost de si
gur și cu nenumeratale violențe și 
călcări de drept și de lege strigă- 
tore la ceriti, ce le-a sevîrșit acestă 
clică în periodul nesfîrșit al stăpâ
nire! sale, numai pentru binele 
țerei!?

Când șl a ținut discursul res- 
boinic de încheiere, imediat înainte 
de votarea forțată a moțiunei Daniel 
ministru - președinte Tisza a ăscla- 
mat din tote plumânile: trebue se 
sfirșim odată acestă comedie!

Când se va sfirși însă comedia 
durerosă ce o jocă sistemul tiszaist 
de ațâți amar de ani față cu Ro
mânii, Slovacii și Germanii din acest 
stat, luând în deșert drept și lege, 
dreptate, echitate și umanitate?

Brașov, 13 (26) Noernvrie.
In situația politică ungară n’a 

eșit la ivelă dilele aceste vr’un moment 
mai nou. Atât guvernul și majoritatea, 
cât și oposiția unită, apeleză acum la pu
blic și la opiniunea publică maghiară. 
Ambii adversari îșî pun în cumpănă tote 
forțele, ca să atragă fie-care pe partea sa 
simpatiile și adereDța publicului maghiar, 
er resultatul îl dau numerdsele scrisori și 
telegrame, în cari de-oparte guvernului, 
de altă parte oposiției;i-se aduc laude și 
i-se dau încuragieri în lupta ce o portă.

Precum am amintit, contele Tisza 
era să mergă în prima di a septemânei 
viitore la Oradea mare, ca se ia parte la 
adunarea partidului liberal și se țină și 
un discurs. Acum însă se anunță, că Tisza 
nu va merge la Oradea. Causa, probabil, 
e următdrea: Pe aceeași di (Luni) și opo
siția va ține o adunare poporală în Ora
dea, la care vor participa numeroși mem
brii din sînul ei (Polonyi, Eotvtfs, Ugron, 
Gulner ș. a.), ca dimpreună cu depu
tatul orașului Bela Barabas să contra
balanseze adunarea liberalilor. Se pare — 
dice un diar maghiar — că în esemp'ul 
acesta se manifestă tactica, ce o va 
urma oposiția unită, ca adecă să convdce 
adunări de popor în aceeași di acolo unde 
se întrunesc liberalii, ca să asculte pe 
vr’un ministru seu pe alt representant al 
partidului liberal, și astfel oposiționalii să 
înfluințeze în sens contrar mintea și inima 
poporului.

Modificarea legei vămilor în 
România. Diareic din România publică 
următdrea scire: D-l ministru Costinescu 
va presenta parlamentului un proiect de 
lege pentru modificarea legei vămilor. 
Intre principalele disposițiunl ale acestui 
proiect figureză simplificarea formalităților 
ia oficiile vamale și înapoierea taxelor de 
întrare pentru materiile prime, cari vor fi 
transformate în articole manufacturate și 
exportate.

Un interwîev cu episcopul Aradului.
Bihor, 20 Noernvrie n.

Se scie, că diarele maghiare câte 
odată gem de interwievuri adresate pre- 
laților noștri; am socotit, deci, că nu va 
fi nici un păcat, să mă folosesc și eu de 
ocasiune când cu petrecerea Episcopului 
român al Aradului la Oradea-mare, și să-i 
adresez câte-va întrebări asupra unor ces- 
tiuni de importanță.

Ușor de ghicit, că prima întrebare a 
privit vestitul proiect al lui Tisza-Berze- 
viezy. Ce atitudine observă Prea Sfinția 
Sa față de acel proiect?

— Eu am subscris memorandul epis
copatului bisericei gr. or. române din Un
garia și Transilvania, înaintat ministrului 
Berzeviczy în cestiunea reformelor școlare, 
cu care mă identific.

— Ce cugetați, e posibil ca acest 
proiect se devină lege și e posibil să se 
esecute ?

— De posibil e forte posibil se de
vină lege. In ce privesce esecutarea și 
resultatul, ne stă ’nainte ca esemplu ecla
tant legea kișdedovurilor și resultatele ei.

— Ce ținută o să observați, după-ce 
va fi întrat în vigore?

— Acesta nu se pdte sci înainte. Ddr 
fii convins, că prelații români gr. or. ca 
atari, își vor face datoria orî și când și 
între tote împrejurările.

— E destul să se concentreze totă 
acțiunea prelaților esclusiv în memoran
dul, de care făcurăți amintire?

— '’Fiți convinși, că noi căutăm se 
impedecăm primejdia ău tote expedientele 
posibile, de cari dispunem. Der: ad im- 
possibilia nemo obligatur. Cu atât mai pu
țin putem se facem acțiuni, cari pe lângă 
ca n’ar folosi nimic, ar pută mări răul.

— In ce privesce ținuta față de pro
iectul lui Berzeviczy, pote-se bucura ob
ștea de deplina solidaritate a capilor bise
ricesc! ?

— Fără îndoieli. Dor e de prisos a 
mai accentua solidaritatea nostră în pri
vința acesta.

— Ei bine, der e sciut, că vicariul 
episcopesc al Orădiei mari (Vasile Man- 
gra — Cor.) aperborescat mai vârtos ținuta 
plină de demnitate a Inaltpreasfinției Sale 
Metropoltului de Sibiiu, timbrând’o de ne
patriotică (!!!), a mers pănă a promite, că 
întru cât proiectul lui Berzeviczy va de
veni lege, densul se va îngriji ou tot ze
lul, ca în șcdlele de sub jurisdicțiunea sa, 
să se îndeplinescă cu cea mai mare punc
tualitate. Oare un astfel de rol corespunde 
solidarității amintite?

De folosit lucru firesc, că nu folo- 
sesce în de obște, der nu pote nici strica. 
Cu atât mai puțină influință pote ave 
față de solidaritatea nostră. De altfel acele 
enunciațiuni vicarul Oradiei mari numai 
oa om privat le-a putut face pentru care 
lucru însă nu poți toca pe nime în cap.

Mai este sciut, că la sfințirea biserf- 
cei din Tămașda vicarul Oradiei mari 
deși representantul unei biserici, a căreia 
limbă oficiosă e cea românescă, a ținut 
discurs în limba maghiară îndemnând la 
patriotism maghiar pe clerul și poporul ,de 
sub jurisdicțiunea sa. Se pdte ore ca re 
presentanța unei biserici românești se fo- 
losescă mai vârtos cu ocasiunea sfințirilor 
de biserici oficial altă limbă ca cea româ
nescă, și în genere e admisibilă fapta gravă 
de a-și vătăma clerul și poporul, trăgen- 
du-i la îndoială patriotismul adevărat?

— Răspunsul în merit îmi este și 
acum cel dat la întrebarea anterioră.

— Ce părere aveți față de întreprin
derile așa nu mi ții or „activiști ?“ Sunteți 
de acord, ca Românii între împrejurările 
actuale să între în parlament?

— Deja când am ocupat scaunul epis
copesc am accentuat, că n’am se mă ocup 
cu politica militantă. Eu m’am dedicat es
clusiv bisericei mele și de acesta mă țin 
și me void ține pănă în sfîrșit. In genere 

deci nu pot ave în politică nici măcar 
rol consultativ. Er în cestiunea ce mî-o 
amintesc! părerea mea subiectivă — 
oare firește nu o s’o octroez nimănui — 
este, că nu fac rău acei Români, cari voesc 
a intra în parlament.

— Firesce rolul Preasfinției Vostre 
cu ocasiunea alegerilor dietale față de 
ori și care partid politic din țâră numai 
passiv pote fi?

— Fără îndoială.
— Un diar românesc V’a acusat nu 

de mult, că cu ocasiunea alegerei de la 
Pecica ați fi îndemnat pe preoții cercului, 
ca se țină cu candidatul guvernului, deșr 
a candidat și un Român cu „program na
țional". Ce basă va fi având acea acusă?

Nici vorbă să mă fi amestecat în da- 
raverile acelei alegeri, cu atât mai vârtos 
nu, cu cât n’am să țin seină cum își în- 
trebuințeză cineva votul și pentru cine își 
dă votul seu. Acdsta e libertatea indivi
duală a fie-căruia. Atât le-am spus și unor 
preoți, cari ml-au cerut sfatul după-ce i-am 
făcut atenți ca să procedă înțelepțesce în ca
litatea lor de păstori sufletesc!. Una am 
numai de a reflecta față de acusa (Raru
lui, ce-1 amintiși: în calitatea mea de Epis
cop am adus la cunoscința publicisticei 
maghiare, că în țâra acesta nu recunosc 
pe nime mai bun patriot, decât mine; să 
se iee deci acum și la cunoscință, că nu 
recunosc în Ungaria nici un Român, care 
se nutrescă mai bune simțuri românesci,. 
decât mine.

Cu acesta s’a sfîrșit interwievul.
Corespondentul.

Andrassy cătră alegetorii sei.
— Fine. —

Contele Andrassy urmând, citeză cu
vintele ce le-a dis Francisc Deak la 1866: 
nimeni să nu fie esclus din discusiu- 
nile publioe „fiind-că adi majoritatea pdte 
să fie națională, mâne însă pote să fie a 
adversarului... Cuvântul suprimat adese-ori 
causeză mai multă amărăciune, decât cu
vântul spus sincer și liber".

Dice apoi, că pănă când l’a iertat con- 
sciința, a ținut și el la acțiunea guvernului 
al cărei scop l’a aprobat. Adi înse conștiința 
îl opresce și-i face imposibil de a urma 
și mai departe guvernul în întreprinderea 
lui nenorocită. Scopul nu sfințesce ori-ce 
mijloc, Crearea unei reforme nu motiveză 
ignorarea usului juridic obligător. Abusu- 
rile minorității nu fac încă admisibil, ca 
majoritatea se înfrîngă dreptul. Minorității 
nu-i stă în putință, ca majorității, a strica 
așa de mult ordinei de drept )și ndua or
dine de drept nu se pâte crea prin pro- 
cedere contrară dreptului. Drept aceea nu 
pdte decât să calce pe cărarea legalității.

Spune apoi, că puterea dreptului a 
fost prin secole paladiul esistenței Ma
ghiarilor. Să nu săsgudue deci îucrederea 
pusă în el, să nu se ridice oportunitatea 
peste interesele permanente, căci sfințenia 
dreptului este basa tronului, statului și a 
concepțiunei ordinei. Regulamentul ca
merei s’a creat pe cale normală și numai 
tot pe acâstă cale pote să se schimbe. 
Pe altă cale, se pot provoca acte de forță, 
o nouă ordine de drept însă nu se pdte 
crea. A aplica forța pentru a suprima o 
forță momentană, pdte se fie o tristă da
torie a bărbatului de stat, la noi înse nu 
este permis a ridica la sorginte de drept, 
forța care calcă forma. Ungaria n’ar ave 
adi constituție, decă în trecut nu s’ar fi 
apărat acest principiu. Ordinea de drept 
ce emaneză din forță, în ori-ce moment 
pdte să se modifice prin forță. Clotura cea
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mai rigurdsă o împămentenesce pentru 
tote timpurile Faptul, că hotărîrea smulsă 
nu ajutorul ei, întră în vigdre. In locul 
ordinei întră caosul și forța ce tintesce la 
apărarea demnității camerei, pote să per
petueze în cameră un spirit, cu care, având 
■chiar regulamentele cele mai stricte, nu 
se p6te susține vaja parlamentului.

„Abia decă se pote aștepta — ur- 
meză scrisdrea — ca o situațiune atât de 
stricată să fie sanată prin alegeri nouă. 
Decă guvernul n’ar ave adi majoritate, 
jiouăle alegeri ar pute se i-o dea. Decă 
majoritatea n’ar fi omogenă și hotărîtă, 
defectul acesta s’ar pute înlătura prin 
alegeri nouă. Guvernul însă are o majori
tate, ea-1 sprijinesce cu însuflețire. Răul 
zace în aceea, că minoritatea consideră 
de invalabile acele regulamente de ca
meră, pe cari majoritatea le consideră 
valabile. In cestiunea acesta însă nouele 
alegeri nu pot se fie factor decisiv. Răul 
nu se va sana prin alegeri nouă și resul- 
tatul nouălor alegeri nu pdte să dea va- 
Idre unor regulamente nevalabile... Es- 
clusiv numai camera deputaților pdte să 
decidă în afacerea regulamentelor proprii, 
■er nu publicul alegător; și esclusiv numai 
o hotărire a camerei deputaților adusă pe 
basa regulamentelor actuale, pole se dea 
putere obligătore moțiunei Daniel. Nouele 
alegeri numai atunci ar pute să înfluin- 
■țeze asupra bălei paiamentului, decă vii- 
torea minoritate ar fi obligată moralicesca 
a-se supune în noua cameră concepțiunei 
•majorității".

Spune apoi, că se pote pretinde de 
la minoritate a nu împedeca aducerea 
unei reformei declarată ca necesară prin 
-voința expresă a națiunei, chiar decă re
forma ar fi inoportună. Adi însă nu e 
vorba despre aceea, că ăre regulamentul 
adus este oul seu nu în urma greșelilor 
-de formă comise. Se păte ore aștepta de 
la minoritate, se se supună majorității în 
■cașul acesta? Se pdte aștepta, ca cineva 
să se supună acelor regulamente de ca
meră, pe cari le consideră nevalabile, nu
mai pentru-că în sinul majorității sunt de 
aceia, cari consideră îndreptățite hotărîrile 
aduse prin violarea regulamentului?

Nouăle alegeri numai în acel cas ar 
pute să saneze situațiunea, decă națiunea 
ar trimite în cameră astfel de dmenî, cari 
sunt de acord asupra dreptului valabil. 
Pdte guvernul să spereze acesta? Posibil 
•este ca, nouele alegeri să măture cu de- 
săvîrșire oposiția? Decă nu se pdte, me 
tem că caosul actual se va continua.

„Nu pot să urmez o politică ce vio- 
leză integritatea ordinei de drept și care 
nu promite un resultat practic. Din causa 
acdsta am eșit din partid. Pot <jice, că 
-consciința m’a isgonit de acolo. Pricep in
tențiile ce au condus partidul, le aprob; 
însă condamn fără încunjur mijlocele de 
cari a usat.

„Am me pot alătura îns& la oposiția 
unită. Atitudinea unei părți a oposiției a 
făcut se crdscă mare acea reacțiune, care 
a îndemnat majoritatea la fapte, la cari 
mai înainte nici a-se cugeta măcar nu era 
permis. Paguba ce a făcut’o națiunei mi
noritatea prin arma obstrucțiunei și amă

răciunea majorității, că nu șl-a putut nici 
până acuma împlini datoria sa legislatorică, 
au devenit astfel patul cald al acelui spi
rit de forță, care a sdrobit regulamentul 
camerei.

„Der nici modul de luptă al oposiției 
nu pot să-l aprob. Nu aprob, ba consider 
de forte păgubitor și periculos, când per- 
sdna regelui e amestecată în lupta ei 
(oposiției) pătimașă. Corona să rămână mai 
pe sus de partide. Stricăm celor mai sfinte 
interese ale ndstre și alunecăm pe un povîrniș 
perioulos, decă faptele majorității și ale 
guvernului singur responsabil, le punem în 
legătură cu persdna regelui. După prin
cipiile fundamentale ale parlamentaris
mului, numai consilierii regelui pot să 
greșescă, regele nu".

Contele Andrassy încheie declarând, 
că convingerea îl opresce de a-se alătura 
a<ji la vr’una din taberele ce se oombat. 
Ascultând numai de vocea consciinței, va 
servi unui scop îndoit: hotărîrea adusă 
prin violarea formelor, sățjnu devină sor
ginte de drept, — și voința tot mai mult 
manifestă a națiunei, ca să se modifice 
regulamentul camerei, scutindu-se liber
tatea cuvântului, să se validiteze.

Resboial raso-japones.
Sciri venite din sorginte japonesă 

vestesc, oă asediatorii bombardeză neîn
trerupt Port Arthurul, adecă forturile, ora
șul și portul. Lunia trecută garnisona ru- 
sescă a făcut o erupțiune aprdpe de 
grupul de forturi Kikvanșan, însă a fost 
respinsă.

Pe câmpul de răsboiu din Manciuria 
situația e neschimbată. Soirile din Muk
den prevestesc din nou o luptă mare și 
mai spun, că decă Japonesii nu vor ataca, 
Kuropatkin va trece erășî în ofensivă.

Acea parte a flotei Baltice, care sub 
conducerea amiralului Eolkersan merge 
spre Extremul-Orient prin Mediterană și 
marea Roșie, a sosit alaltă-eri dimineța la 
Port-Said. Vasele au luat cărbuni și pro- 
visiuni și eri au trecut prin canalul de 
Suez.

*

De la un bărbat specialist, fost ofi
țer în trupa de geniu, din a cărui penă 
au mai apărut aprecieri asupra răsboiului 
actual, am primit o reprivire mai lungă 
asupra campaniei din Manciuria, din care 
estragera următdrele :

— Dorința Japonesilor în actualul răs
boiu, provocat de dânșii, este ca prin o 
luptă mare decisivă să pună capăt răs
boiului, deore-ce Japonia nu este în] stare 
a suporta un răsboifl, care ar dura timp 
mai îndelungat. Faptul acesta se învede- 
reză îndeosebi și prin ordinul lui Mikado, 
care ordonase la timpul său luarea cu 
orî-ce preț a Port-Arthurului. La timpul 
fixat de Mikado, Port-Arthurul n’a'căjut, 
și de-atunci di și nopte continuă bombar
dările și atacurile asupra fortifioațiunilor 

cetății, împreunate cu mari și numărose 
jertfe, în firmă credință, că luând Port- 
Arthurul acuma, au câștigat resboiul. Spre 
scopul acesta generalul Kuroki s’a văjut 
necesitat a detașa din armata sa mai 
multe mii de soldați spre Port-Arthur, er 
trupe japonese debarcă necontenit în apro
pierea Port-Arthurului.

Vădind Japonesii, că atacurile lor nu 
stau în nici un raport cu jertfele mari, 
au provocat garnisona să se predea. Ru
șii au răspuns negativ, și atunci atacurile 
au început din nou — însă fără resultat. 
Din tdte încercările aceste se pdte con
clude, că Japonesii se luptă cu mare în
verșunare și desperare, spre a pun# capăt 
răsboiului, căci o campanie mai lungă 
li-ar paralisa puterile.

Rusia de altă parte cunosce ranele 
Japoniei și generalissimul Kuropatkin, 
acest mare strateg al timpului actual, ma
nevrezi fdrte dibaciu și cu mare pricepere, 
când în tdte acțiunile sale purcede cu 
precauțiune, fiind-că are timp și loc, ăr 
reservele sale se pornesc mereu din Ru
sia. Kuropatkin, verjend că numărul in
ferior al trupelor sale nu pote să nimi- 
cescă armatele mai mari japonese, s’a re
tras cu plan spre Mukden, provocând însă 
în retragerea sa sângerose și mari pier
deri Japonesilor, în deosebi la Liaoyang, 
unde Japonesii au încercat cu mare insis
tență să provdce lupta decisivă, voind să 
spargă centrul armatei rusesc!.

Kuropatkin n’a lucrat însă pe placul 
Japonesilor și conform planului său s’a 
retras la momentul potrivit spre Mukden, 
unde așteptă, cu răbdarea .caracteristică 
Rușilor, momentul potrivit, ca se trecă 
în ofensivă.

SOIRILE DILE1.
— 13 (26) Noemvrie.

Percliisiție pentru publicarea unor 
date statistice. Diarul „Magyar Estilap* 
a publicat în numărul său de la 22 Nov. 
nisce date statistice referitdre la alegăto
rii din Ungaria. Am reprodus și noi aoele 
date. Abia acuma aflăm, că numita foiea 
comis o indiscrețiune trădând un secret 
oficial prin publicarea datelor. Ministrul- 
președinte Tisza — după cum ne spune 
„Egyetertes" — voia să tăinuescă faptul, 
că numărul alegătorilor maghiari ar fi mai 
mare de cât al neruaghiarilor în cas când 
s’ar lărgi legea electorală, pentru-ca opo
siția se fie în credința, că riemagliiarii ar 
covîrși pe Maghiari și se nu stărue pen
tru lărgirea dreptului electoral, pe care 
Tisza a promis’o. In urma „indiscrețiunei" 
ce a sevîrșit’o făia amintită, judecătorul 
de instrucție a lansat la 23 I. o. un ordin 
de a se face percliisiție domiciliară la re
dacția diarului „M. Estilap" și personală 
asupra redactorului responsabil Dr. Szalay 
Mihăly, pentru a da de urma autorlilui, 
care a tradat secretul oficial.

„E — s“ este indignat de asemenea 
măsuri despotice luate sub regimul lui 
Tisza.

Concertul Dinia în Bucurescî. Dia- 
rele din România ne aduc soirea, că Joi, 
în 25 Noemvrie st. v. va ave loo în sala 
„Liedertafel" un concert dat de domna 
Maria G. Dima. Din bogatul program pu
blicat de diare fac parte și piesele d-lui 
G. Dima: „Genug", „Grossmutter" și „Aus 
dem Ei gekrochen" cuvinte de Carmen 
Sylva, apoi bucățile românesc! „Somno 
rose păsărele", „Leagăn verde" (colindă,) 
și „Ștefan Vodă și codrul" (baladă).

Gestiunea canalisării orașului Bra
șov înainteză încet, der sigur. Astădi 
Sâmbătă s’au deschis în casa sfatului sub 
președința d-lui vice-șpan Dr. Fr. Jekel, 
desbaterile referitdre la proiectul canali- 
sării, un fel de anchetă la care au fost 
invitați atât particularii interesați, cât și 
instituțiile și autoritățile de stat și comu
nale. Comisiunea este compusă sub pre
ședința d-lui viceșpan din ingineri de cul
tură, representanții serviciului sanitar, che- 
roicî, căile ferate etc. După ce se vor ter
mina desbaterile, viceșpanul va aduce ho
tărîrea definitivă.

Reuniunea română de ninsică din 
Orăștie a luat — precum cetim în „Li
bertatea" — un frumos avânt prin faptul 
că în acestă reuniune, din care făcea" 
pănă acuma parte aprdpe numai feciori și 
fete alese din popor, au întrat acum ca 
membrii activi și numărose domne și 
d-șdre și domni din societatea română din 
Orăștie. Dirigentul reuniunei este d-1 înv. 
I. Branga.

Ninsori mari se anunță în întrdga 
Europă. In Innsbruck ninge necontenit 
de 40 ore. Liniile telegrafice și telefonice 
au fost distruse. Comunicațiunea pe căile 
ferate a fost întreruptă. — In Hamburg 
viscolesce turbat. Navigațiunea pe fluviul 
Elba a fost întrerupt. Mai multe vapore au 
suferit avarii. — In întrega Spanie ninge 
cumplit. Șalupa unni vas de răsboiu s’a 
scufundat în portul Ferrol împreună cu 
3 marinari. In Anglia s’a deslănțuit un pu
ternic viscol; trenurile n’au comunicat 
timp de mai multe bre, fiind liniile înză- 
pădite. — Satul Scorica din Grecia a fost 
total distrus de viscol. Mulți locuitori au 
fost uciși.

Un vapor grecesc scufundat. Din 
Atena se telegrafâză, că alaltaeri s’a scu
fundat în marea Negră vaporul grecesc 
„Elpis" împreună cu 60 pasageri.

Cununie. D-l Ioan Antonescu sublo' 
cotenent îșî va serba cununia cu d-șdra 
Alexandra-Iulia Ceausescu, Duminecă în' 
14 Noemvrie v. în biserica catedrală Sf. 
Nicolae din Călărași (România) la orele 9 
sera.

— D-l George B. Boieriu și d-șora 
Olimpia Banciu, cununați. Beșimbac — 
Viștea inferidră. 20 Nov. 1904.

30 vapore scufundate. In timpul 
furtunei ce s’a deslănțuit săptămâna tre
cută asupra mărei Negre, s’au scufundat 
trei-<jeci de vase mai mari și mai mici. 
Echipagiul vaselor scufundate a fost însă 
salvat. Patru marinari ruși au fost găsiți 
de un vapor engles în largul mării lup- 
tându-se pe rămășițele unui vas cu valu
rile furiose. Marinarii au fost salvați.

Opt persdne înecate în Dunăre. Se 
comunică din T. Severin: Mercur! dimi-
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De prin Austria.
— Note reslețe. —■ 

De Traian Suciu.

Adormit pe jumătate de căldura mo- 
lateoă din cupeu, îmi aruncam a lene pri
virea ochilor întredeschiși peste lanurile 
măndse ale Austriei de sus.

Grupele mici de case mari albe ca 
aăpada, cu câte 2 — 3 rânduri de ferestri, 
•cu acoperișele lor mari de șindilă, cu stre
șinile lor umbrdse, cari apăreau ici-colo 
,pe colinele rațional cultivate, îmi reamin
teau tot atâtea sătulețe răslețe din Tran
silvania, cu căsuțele lor de lemn, cu aco- 
«perișele de paie și cu prispa lor adăpos- 
titore. Intre pomii deși, ce împresurau ca
sele curățele, apărea câte un harnic econom 
.german în figura lui pentru noi destul de 
caraghidsă.

Gu pipa ’n gură, ou mustățile rase 
și cu nasul termometru, acest Croesus ru
ral privia par’ că cu dispreț la grabnicii 
călători, cari alergau cu o iuțelă uimitore 

.•spre largul lumei, dornici de esperiențe, 

de plăceri, enervați de sensații, însuflețiți 
de idealurile necunoscute din străinătate. 
Părea că ne dice: „Alergați voi în lumea 
mare, plină de splenddre și de minunății; 
eu mă mulțumesc cu simplicitatea mea 
de la țeră. Căci pe voi ve va copleși lu
mea cu pretensiunile sale; eu, lăudând pe 
Domnul, mă duc sera liniștit' la odihnă, ter 
dimindța, închinându-mă lui Dumnezeu în 
capela mea familiară, reîncep în ' pace 
munca mea sănătosă. Voi în dorul vostru 
de a cunosce lumea nu aflați nicl-odată 
mângâierea cercului meu restrÎDS. Pentru 
jertfa vdstră, dmenii vă vor fi nerecunos
cători, er voi nu veți pute afla un far de 
încredere și de odihnă în alergarea vostră 
nebună. „Gruss Gotti*

In vârtejul acestor cugetări pă- 
răsiiă iute pe acest țăran simplu, der feri
cit, Ar cu ochii mei spirituali sburaiu în 
liniștea de-acasă a familiei nostre, unde 
vedeam pe mama îngrijorată de sortea 
feciorului, dus cătană departe. împrejur 
era pare-că un aer sărbătoresc. Liniștea, 
ce stăpânea prin casele acelea mari, îmi 
apăsa sufletul. Ași fi dorit să văd copiii, 
jucându-se sgomotos, luând din amarul de 
pome, sub greutatea cărora se rupeau ra

murile, bătucind astfel pajiștea frumosă, 
ce ajungea pănă’n. prag. Căci eu așa eram 
deprins de acasă. Der nimio, nimic din 
tote acestea, deore-ce darul Domnului lipsia 
pe acolo. „Sărmanul om“( ml-ara dis la 
țăranul ce-1 vâdusem, „cât e de nenorocit 
totuși, în bună starea sal"

Din tote aceste- cugetări mă deșteptă 
brusc sgomotul surd, ce-1 făch baioneta, 
când me ridicasem să privesc la un lanț 
de munți, ce în măreția lor se sărutau cu 
cerul petecit cu nori rătăciți, cari planau 
în splenddrea maiestosăa sdrelui de tdmnă. 
Atunci îmi aduseiu aminte, că:

„Străinu’s, streină-i țera, 
inima-mi arde ca para;
Străinu’s, str6inu-i locul, 
Inima-ml arde ca focul 1“

Apoi:
„Cătănia cui '-e bună ? 
La feciorul fără mumă. 
Cătănia cui i-e dată? 
La feciorul fără ta; ă.“

Munții ce-i vedeam, erau Alpii tiro- 
lesi, la piciorele cărora era situat orașul 
Salzburg. In acest vechili oraș austriac 
aveam se „slujesc împăratului" un an din 
tinereță....

Piscurile munților se desprindeau tot 
mai mult de nori, zăpada ce le acoperea 

culmea se distingea tot mai bine; — un 
șuerat prelung al mașinei înfuriate ne 
vestea că paradisul austriao e aprdpe. Ță
cănitul rdtelor, care’mi intrase în urechi 
și pe al cărui ritm îmi formasem fel de 
fel de melodii, încetă. Emoționat mă dădui 
jos din tren, eșiiu din gara populată și 
aruncaiu o privire grabnică în jur de 
mine.

In fața stațiunei o statuă de mar
moră albă storcea admirațitmea câtorva 
visitatorî, cari priveau eu interes fațablaudă 
și mult espresivă a femeei eternitate prin 
materialul mort. Acest „bonum omen" era 
statua drăgălașe a fostei împărătese-regine 
Elisabeta.

Orașul în armonie cu împrejurimea 
îmi presentau cea mai splendidă panoramă. 
La drepta se pierdea în zare șesul bava
rez, cârpit ici-colo cu păduri estinse. So- 
rele ce era spre asfințit, își arunca ulti
mele raje palide peste orașul sgomotos, 
ce se desfășura înaintea 'mea ca un tablou 
pictat de o mână măâstră. In față Hohen- 
staufenii falnici își scăldau în nori cordna 
mândră, povestindu-ne par’-că despre fap
tele mari ale domnitorilor, ce purtaseră 
același nume. Mai ia stânga în cerc se
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neța un grup de 8 persone, cari voiau să 
se plimbe de petrecere cu barca, de la 
gura Văiei Ja ostrovul Banului, s’au îne
cat. Acesta nenorocire se atribue ceței 
grfiso ce se lăsase în zorii dilei pe Du
năre. Se crede, că cei opt luntrași de o- 
■casie au pierdut lopețile și au fost atrași 
de curentul apei într’un vârtej.

Furtunile pe maie. Un vechiu ma
rinar român, care a făcut numerose voia
juri cu vaporele străine de mărfuri pe 
marea Nfigră, Mediterană și pe Ocean, 
spune, că de când a început el să voia
jeze pe ape, n’a văZut furtuni mai mari 
și mai îngrozitore ca anul acesta. Când 
vaporul a eșit de la Constantinopol, ma- 

<rea era puțin agitată. După-ce a făcut, 
câte-va mile pe mare, comandantul vasu
lui a început preparativele. Hambarele 
au fost închise, cherestelele, cari erau pe 
bord, au fost bine legate, cabinele închise. 
După vre-o jumătate de oră, marea a de
venit ffirte agitată. Valurile treceau peste 
-vapor. La un moment dat, comandantul 
dete ordin se se deslege cherestelele. O 
parte din marfă a fost aruncată in mare. 
Vaporul ușurat și-a luat drumul mai de
parte. Din ce în ce furtuna erescea și va
lurile deveniau mai furiose, aprope nu se 
mai vedea înainte. In apropiere de capul 
Fasou, a fost vedut de omenii de pe bor- 

■dul acestui vapor un alt vas care naufra- 
giase. După o luptă de câteva dile, valu
rile au inai încetat și vaporul a putut sășl 
urmeze calea mai departe. La întorcere 
-vaporul a avut aceeași sorte. Din Roter- 
dam și pănă ia Galați, a avut de luptat 
cu furtuni și valuri uriașe. Marinarii în 
tot drumul n’au avut odihnă. Căpitanul a 
trebuit să stea la "postul său (jiua și 

Eioptea.

Scii’i din România. Cu o majoritate 
de 3 voturi contra 2, curtea de apel sec
ția I din Galați a condamnat alaltăeri pe 
ministeriul român al lucrărilor publice se 
plătescă societății de navigațiune ungare 
— proprietara vaporului scufundat „Ee- 
■rencz Iozsef* — și societății de asigurare 
.„Providența14 suma de 419.600 lei despăgu
biri plus 3000 lei cheltuell de judecată și 
-câte 400 lei celor doi esperți.

— E vorba, ca șoola superidră de 
răsboiu din Bucuresci se fie la an trans
formată în Academie militară, sporindu-se 
numărul anilor de la 2 la 3,

—■ Pe tjiua de 28 Noemvrie v., ani
versarea luărei Plevnei se va face o sin
gură avansare la gradul de general în 
locul rămas vacant prin mortea generalu
lui Șomanescu din Turnu-Severin. Va fi 
înaintat probabil oolonelul Hiotu, coman
dantul pieții din Bucuresci.

— Tribunalul din Galați a achitat 
-Joi pe maicile institutului „Notre Dame 
de 8ion“ din Galați, acusate, că ar fi in
sultat și lovit pe fiații Basarabeanu și pe 
contabilul Dinescu pe motiv, "că martorii 
citați — deși au auijit și vetjut insultele— 
n’au putut stabili cu siguranță personele 
implicate în acestă afacere.

—■ Joi a sosit la Buourescî francesul 
Cornier, care plecase din Paris pe auto
mobil spre a face ocolul Europei parcur- 

prelungea o culme albă, cu cestele îne- 
;grite de vremuri, cu băla aooperită cu pă
duri seculare. Era Untersberg-ul, care ter- 
jninându-se într’o culme mai ridicată, îmi 
:făcea impresia unui leu falnic, ce veghia 
peste nenumăratele comori prețidse antice 

■ce erau ascunse în orașul bogat. Ca pre
lungire a Untersberg-ului stâncile veclnice 
îmi arătau în profil o figură uriașe ome- 
nescă, ce durmea pe spate. Părea că bă
trânul Saturnus biruit de Dumnezeul creș
tinilor s’a pus, după crearea lumei, să-și 
dfirmă acolo somnul de veci, încredut în 
aceea, că milifine de omeni îi vor admira 
măreția în viitorul fără sfîrșit. La pdlele 
munților acestora zace trecătdrea Lueg, 
cheia frumseților naturei alpine. In con- 
-.struirea liniei ferate, tăiate în stânci, vetji 
acolo pe omul întreprinzător, care în ne
mernicia sa, der cu încredere în mașinele 

.inventate tot de mintea sa ingenidsă, s’a 
pus în luptă cu natura atot-biruitore.

(Va urma.) 

gând vre-o 80<>0 klm. Erl d-l Cornier a 
plecat spre Cernăuți, er de acolo spre 
Rusia.

Sciri merunte. — Poliția din Buda
pesta a arestat alaltă-eri pe cămătarul 
Leopold Diamant, care în decursul unui 
ana luat nu mai puțin de 100,000 corone 
camătă Dentru bani împrumutați. Făcân- 
du-se perchisiție, s’au găsit 800 polițe de 
la numeroși ofițeri, în valfire de 350,000 
corfine.

— Din Ierusalim se telegrafieză, că 
Evreii din Palestina sunt cuprinși de-o 
mare agitație, răspândindu-se între ei so
lia, că anul viitor va veni în mijlocul lor 
Messia cel mult așteptat.

— Fiica presidentului Roosevelt, 
d-șfira Alice Roosevelt, s'a nenorocit cu 
ocasiunea unei curse cu un automobil, 
contractând o bdlă gravă de nervi.

Concerte. Duminecă în 27 Noemvrie 
musica comunală va da sub cooduoerea 
d-lui capelmaistru Max Krause un concert 
în-hotelul „Europa14 cu program variat în 
care vedem și piesa românescă ^Iubire și 
frăție* de Caudella. începutul la firele 8. 
Intrarea 60 b.

Tot în acea seră va da și musica 
militară un concert în sala cea mare de 
la „Gewerbeverein14 sub conducerea nou
lui capelmaistru. Începutul la firele 8. In
trarea 40 bani.

Avis. Din causa repausului domine- 
cal va fi deschisă în cetate, mâne Dumi
necă, de la firele 1—9 sera, numai farma
cia d-lui F. Kellemen, strada Vămii nr. 8.

Elvira Revera celebra cântăreță va 
da pe la începutul lui Decemvrie un con
cert în sala Redutei. Asupra aprecierilor 
elogifise, cu cari a întâmpinat presa eu- 
ropenă pe acestă cântăreță, vom reveni. 
Prenotări la acest concert se pot face de 
pe acum la librăria Hiemesch.

Puterea și sănătatea sunt singurele 
mijlfice cari fac pe om resistent împotriva 
germenelui bdlelor infecțiose. La copii se 
pfite obține acesta prin întrebuințarea 
unturei de pește a lui Zoltan, care o iau 
bucuros fiind-că nu are miros seu gust 
rău. Sticla 2 cor. la farmacii.

Pădurile comunelor Brănene.
Brașov, în 22 Noemvrie 1904.

(Urmare și fine.)

Vecturanții brăneni pornesc astădi 
la 2 său 3 ore d. a., ajung nfiptea târziu 
în pădure, unde odihnesc pănă a doua Zi, 
încarcă carăle și pornesc cu cel mult 2 
metri de lemne de brad, vin încet și greu, 
așa că pănă sera d’abia ajung în Bran 
seu cu o rfită ruptă și stricată, său cu osia 
frântă, seu cu boii prăpădiți de drumul 
cel miserabii. A treia di pornesc cu iem- 
nele la Zernescî și se întorc sera acasă. 
In Zârnesci ei vând un metru cub. cu 7 
corfine. Va se Zică 2 omeni, 2 boi au lu
crat 3 Zii0 4 au căpătat 14 cor. pe 2 me
tri cub. Decă socotim cumpăratul, tăiatul 
și trasul lemnelor la drum de car pentru 
un metru cub. numai 2 cor., socotim pen
tru un car cu 2 boi cel puțin câte 4 cor. 
pe Z’> ceea-ce face pe 3 Z'le 12 cor. — 
vine pentru un metru cub. 6 cor., pentru 
un om și un băiat pe 3 Zile ă 3 cor. 9 c., 
deoi pentru 1 m. c. 4 cor. 50. Spesele 
efective sunt deci pentru un metru cub. 
13 cor., rămâne deci un câștig imaginar 
1 cor. care se reduce la nimica, socotind 
osteuela cumpărătorului cu îngrijirea, cu 
interesele de la banii spesați și cu darea 
de câștig.

Comunele n’au nici un folos, der mai 
cuțin vânZătorii, cari trebue să-și cum
pere lemnele de foc seu de clădire, de 
airea. Comunele trebue să planteze cu 
fimenii din comună din nou, împădurind 
locul de unde s’au tăiat lemnele. Trebue 
plătit forestierul, trebue plătite birurile 
grele etc. Bani n’au, venite n’au. Vin 
aruncurile comunale, vine execuția și cu 
acesta sărăcia și miseria. Nu numai, că 
nu se aleg cu nimic, ci trebuesc natu

ral să faoă datorii pentru susținerea pă
durilor.

Spre a scăpa de aceste miserii, etă 
ce propun eu să facă comunele, și acesta 
cât mai în grabă.

1) Să se adune, în lipsa organelor 
urb. esecutive ce ar trebui să esiste în 
înțelesul art. de lege XIX din 1898 — 
representanțele comunale, se ia conclus, 
prin care hotărăsc, ca să vândă fie-care 
comună din pădurile lor pe 10 său 15 
ani competența ce s’ar cuveni singura
ticilor. Spre scopul acesta să se adreseze 
prin forestierul cercului cu o representa- 
țiune la comisiunea silvanală a Făgă
rașul ui.

Pe forestier să-l roge, ea să o aș- 
ternă, cu sprijinire din partea sa, ca să se 
întărescă acest conclus. Tot-odată să 
mârgă o deputăție de câte un membru, 
ales spre scopul acesta, din fie-care co
mună, care să intervie, espunend starea 
lucrului, și se se rfige de comisiuoea sil
vanală, ca să întărescă acest conclus.

2) Comunele îșl dau mai departe 
consimțământul, ca din banii ce vor eși 
din vânZarea competenței pe 10 seu 15 
anî, să se facă un drum comunal cum se 
cade, pe valea Moeciului inf. și sup., pre
cum și pe valea Șimonului și pe valea 
Portei pe unde se aduc tfite lemnele din 
pădurea Branului, ca să se pfită cu înles
nire transporta lemnele pe drumul făcut. 
După-ce s’a făcut drumul, cărăușia va 
scădă pe jumătate de cum este astăZI.

Oompetința pe un an a tuturor co
munelor, fa<>e cel puțin, socotind una cu 
alta. 2800 m. cub. Pentru 10 ani 28,000 
m. cub., eră pentru 15 ani 42,000 m. cub. 
Acest cuant se va vinde în vederea, că 
drumul e făcut și transportul înlesnit 
cu cel puțin 3 pănă la 4 corone pro me
tru cub., ceea-ce ar da o sumă de apro
ximativ 112,0004-168,000 cor.; der se Z>_ 
cern, că numai 100,000 cor. vor căpăta 
comunele pentru 10 ani. Se punem, că 
pentru facerea drumului se vor cere spese 
40—50,000 cor., totuși le rămâne comune
lor 60—70,000 cor. în pungă, plus drumul 
făcut. Cu acest venit Iși vor pute aco
peri spesele de înpădurire, plata pădu
rarilor si birul, la care se mai adaoge ve
nitul pentru pășunitul munților în fie-care 
an, o sumă mai mare seu mai mică.

Drumul proiectat tot va trebui fă
cut, după-oum mi-s’a spus din partea in
ginerului comitatens. Nu se pote mai mult 
amâna, și e și timpul ca să se facă, chiar 
fără voia comunelor. Fondul de drum al 
comitatului, la care Brănenii contribuesc 
de ațâți mari de ani, e sleit prin îndato
rirea ce a luat comitatul asupra sa, să 
contribue pentru drumul ferat înființat 
în Făgăraș; deci din acel fond nu pot 
aștepta Brănenii nici un ajutor. Conclu
sul acesta, ce trebue luat din partea co
munelor, se impune și din acel motiv, că 
publicându-se vânZarea pe 10 ani și că 
se vinde o cuantitate mare de lemne, se 
vor ivi și cumpărători mai mulți cu pa
rale, er prețul lemnelor se va urca. Vân- 
Zându-se însă de fie-care comună în di
ferite rânduri câte nuțină pădure, nici un 
cumpărător de domne ajută nu se îndâmnă 
la cumpărarea de vre-o câți-va metri, er 
vânZânuu-se 28—40,000 de metri, se vor 
îflțbulZi mari anteprenori, cărora numai 
așa li-se renteză exploatarea, dăcă înfiin
țez# ferăstrae mari, magazinurî etc., cari 
aduc în comună bani prin aplicare de 
lucrători.

Decă comunele Brănene vor asculta 
de aceste sfaturi și vor urma după indi
cările sus amintite, îmi voiu lua voie a 
arăta și alte scăderi, ce vor trebui delă- 
turate din aceste comune, decă este ca 
să nu se pustiescă, emigrând locuitorii, 
cari devin expuși a peri de ffime.

Pocoiu.

Sciri din străinătate.
După sciri din isvor particular, con

gresul „Semstivelor" s’a întrunit la Peters
burg. 98 delegați au luat parte la Jîntru- 
nire, veniți din tfite guvernamentele im
periului. Adunarea s'a ocupat decestiunea 
constituțiunei, 71 delegați ar fi votat pen
tru și 28 contra. O comisie specială ar fi 
fost însărcinată de a redacta decisiunile 
definitive și de a Je înmâna ministerului 
de interne. Aceste deoisiuni ar tinde să 
probeze, că participarea representanților 
poporului trebue admisă pentru legislați- 
une și pentru controlul budgetului.

— După 4>arul „Le Matin14 oomisiu- 
nea de arbitru în afacerea de la Huli se 
va întruni în ourând. Data nu este încă 
fixată. Ministrul francos de esterne Del- 
casse ar fi oferit palatul ministerului afa
cerilor străine spre a servi de local șe
dințelor acestei comisiuni. Scirea după 
care Maj. Sa Monarchul nostru ar fi în
sărcinat de a numi un al cincilea arbitru 
nu e încă confirmată.

— Din Madrid se telegrafiăză că Re
gele a semnat Mercuri un proiect de lege 
având de scop represiunea agitațiunilor 
anarhiste. Acest proiect va fi luat în dis- 
cuțiunea camerei.

— Ambasadele Rusiei și Austro-Un- 
gariei au atras atențiunea Porței asupra 
situațiunei din sangiacul Ipek, și au făcut 
reclamațiunî contra faptului că Mahome
danii portă arme pe când acesta nu este 
îngăduit creștinilor. — Pfirta a reînoit la 
Atena reclamațiunile sale în contra forma
țiunii de bande grecescl în Macedonia și 
a trimiterei de arme în aefistă provincie. 
— In timpurile din urmă Pfirta a adresat 
o depeșă circulară ambasadorilor săi în 
străinătate în privința chestiunei cretane. 
■ - Colonelul Arif-Bey, vice-maiorul Naki- 
Bey și vre-o două-Zeri ofițeri și funcțio
nari civili au fost exilați în provincia 
Yemenului. Se Z>ce °ă causa acestor 
exilări ar fi fost; ținerea unor întruniri se
crete.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 26 Noemvrie. Comi

tetul oposițiunei unite a declarat, 
că înainte de a se restabili [statua 
quo, nu se va dimite în tratări nici 
cu președintele Camerei, nici cu mi- 
nistrul-președinte, nici direct, nici in
direct.

Paris, 26 Noemvrie. Scirea des
pre mortea generalului Stbssel nu 
s’a confirmat.

Mukden, 26 Noemvrrie. Ciocni
rile între avantposturile celor doue 
armate se repetă cjilnic.

Cifu, 26 Noemvrie. Un vas din 
flota lui Toga s’a scufundat.

Minunat este succesul obținut de 
Ou. dame, prin întrebuințarea laptelui de 
castraveți. Acest lapte face să dispară îu 
câteva dile de pe obraz pistrui, sgrăbunțe 
și alte bfile de piele, netedesce încrețitu
rile și împrumută feței un teint alb, tine
resc fără să schimbe pielea. Un mijloc, 
care a fost premiat la esposițiunile din 
Paris și Viena, care ca și la noi așa și 
în Anglia sefite din întrebuințare tote ce
lelalte cosmetice. O sticlă 2 cor. Săpun 
de castraveți veritabil englesesc 1 oor. 
Pudră i cor. 20 b. Se capătă la farmacii. 
Trimiterea principală prin O. Balassa far
macist, Budapest Erzsâbetfalva.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiauu.
Redactor responsabil Traian H* Pop.

Marele tersr

ocasional de Crechin
---------- d w r e z ă • ■ ?»' 
până la finea lui Decemvrie

cu care ocasie mărfurile aflîitore în deposit se vând cit prețuri forte ieftine.
— .........■ I n t z e altele: -------  — . „

Catifea de spălat . . . p. M. dela 48 cr. în’sus 
Mătase Liberty mostră Japon . „ 65 cr. „

„ negră . . . . p. M. „ 85 cr. „ 
Lonisienne greu scoțian, p. M. „ 11. 1-05 cr. „ 
Recliim-Taffte negru, greu și

fășiotor . . . , . p. M. „ 1)5 cr. „
...... Ia» dorinttt se trimit

Rochii de dantele...........................delr 11. 12 însus
Liberty Sublime, leciu, în tote colorile dela 75 cr. „
Louisienne briliante p. M......................„ 75 cr. „
Kaikis veritabil Japanes p. Meter . „ 85 cr. „
Taffte de mătase, uegri, fășiotore în

tote colorile . . p. Mtr. dela li. 1-28 cr. ,,
mostre gratis ții franco. , ,---------  

Mare asortiment de Bluse din resturi de 
mătase. Cantitate mare de Jupone de 

mătase, cu prețuri fo te ieftine. 

Szenâsy Hoffmann & Co. 
JtSagazin mătăsărie, 

BUDAPEST, IV.. Becsi-utcza 4. sz.
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La Restaurantul
„împăratul Romanilor “ 

odaia sepăraîă aranjată din nou și 
provecjută cu ventilație hydraulică, 
și care este forte potrivită pentru so
cietăți intime mai restrinse, este 
liberă încă pentru câteva (țile din 
septămănă, și se pote angaja de ase
menea societăți. 2—3,1548.

De vânzare
Casele din Strada Tocilei nr. 25 v. 
(896 n.) cu frontul la două strade, 
cari coinstau din 4 odăi, bucătărie, 
pivniță, șop de lemne și din o curte 
largă; er tot acolo o casă din nou 
zidită, constătătore din 2 odăi, bu
cătărie, cămară, pivniță, coteț' de 
porci, șop de lemne și curte se vend 
din mână liberă.

Anunț de licitație.
In .19 și 20 Decembrie st. n. a. c. 

se va vinde cu licitație în localul ca
sei de Zăloge, dela orele 8—il a 
m. și dela 2—4 ore p. m. obiectele 
amanetate în luna lui Octombrie și 
Novembrie 1903, până inclusive cu 
nr. 17237—1903, a căror termin a 
espirat și nu s’au rescumpărat.

Obiectele cari se vor vinde sunt: 
Giuvaer! cale, Ciasornice (le aur și argint 
și alte scule de aramă, Cioie, Cositor, fla
nele, haine bărbătesc! și femeiesc!, Cisme, 
ghete și altele.

Venerarea se face cu bani gata.
Răscumpărarea seu înoirea ama

netelor se pote face numai cu o cți 
înainte de licitație.

în cțiua vânzării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre^ 
lungi amanetarea.

Bras8o, 24 Novembrie 1904.
Oficiul cassei de amanete din Brașov.

1-3.(1570)

1.1 <0 VO.JL Oj *—Bl < & vnnunn iun nu.

Loc de 6 U R M și va^a.

Isvorul termal, natura! sulfuros cel mai abundent din Europa 
având 49° C. și o cantitate de 17 milione litri pe cji. Foloseace 
la băle de reumatism, șoidină, precum se face și cură 
de beut și scăldat.
Sesonul de emă se introduce pentru prima oră în aoest an.

In acest an s’au aranjat din nou 165 odăi comăde. Băile 
sunt înconjurate de un parc și pădure de 70jugăre. Circulația 
anuală a pacienților trece peste 7000. — Vara circulă cjilnic 
16 trenuri, iârna 4. Are medie stabil, stația călei ferate, poștă, 
telegraf și telefon chiar în stabilimentul de băi.

S’rosjpecte se trimit Ia «l@j*intă gratis și franco.

Pensiune dela 1 Oct. pană la 1 Maiu (băi si întreținere com-

Pfldflba cea ma* frumâsă a femeii este 
----------  un bust frumos!

Doritorii se pot informa tot aco 
lo la proprietarul caselor. i_3

Minune mare a secolului present 
este invenția

Ciasornicului de buzunar 
Anker syst. ROSKOPF Patent, 
merge refulat după minută,

cu lumină clară}.................. fl. 2.20
cu capac gravat frumos . „ 2.65 

„ „ negru „ . . „ 3.-
nickel, aurite cu compas n. —,4t>

Liferant al Curții5 ’ Ces. și reg. «o

i Lanțuri de
In cas de neconveniență, banii se returneză.

La dorință trimit prețuri curente gratis si 
franco de Ciasornice de aur, argint China, Mu- 
sicalii, părți constitutive ale ciasornicelor, unelte 
și 1000 ilustrații. 4—10

S'. PAMM, Krakau. Oster.
Zielonagasse 3. Fondată in 1852.

M. Neumann.
Wien, I. Kărntnerstrasse 19.

Costnme de băieți
de școlă . . Cor. 10

Costume de bă
ieți matrosi „ 12

Jachetă bord „ 16
Baco de băieți 

pentru patinat „ 20
La comande se

Catalogue ilustrate ffi-atîs.
Comande din provincie cu ramburs.

Ce nu convine, se restitue bani.
1528,6—12.

Costume de fe
tițe . . . Cor. 16

Jachete bord de
fetița . . . „ 16

Jachete de fetițe„ 20 
Saco de fetițe

pentru patinat „ 20
se arate etatea.

pentru sîn.

1
Apa KATHE 

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, de aceia e po
trivită pentîu ori-ce 
constituție corporală. 
Apa Kătho pentru s;n 
este de felin vegeta 
bil, și nevătămătore.

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

I$dm KATHE MENZEL, Wien 
XVIII, Schnlgasse 3, I. Stock, Tiire 78. 

% 6—6.1495.

500 fl m 
durere 
mirosi gura,

apa de dinți
a lui Bartîlla, o

ilătesc celui ce va 
mai careta vre-odată 
de dinți, ori îl va 
după ce va folosi

a lui Bartîlla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pachetare și expe. franco 96 fii.

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

Să se ceră oretotindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartîlla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pote căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco.

Se capelă în BRAȘOV la farmaoiiile: 
V. Rotii strada Orfanilor nr. 1, Nenstiidter pia
ța Franc. Iosif. Jekelius, Steniier Str. Porți 21. 
Obert Blumena la Victor Klein farm. Corona. 
Eduart Kugler Brașovul vechiu.

Antreprise de pompe funebre 
E- Tutsek.

ISi'w.șov, Strada SPorții Mr. 82.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așecjămentul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tăte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și tlepon de sicrinri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicrinrilor de lemn, de 
metal și imitapnni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cnnnni pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car fwoebra vânăt,

4
J

pentru copîij precum și cioclii.
Comande întregi se esecută promit și ieftisi, iau 

asupră-mi și transporturi de morți in ‘‘străinătate.
La cașuri de morte a se adresa la

I8_. E. Tutsek.
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EEI „HOTEL CENTRAL"
In apropiere de poște și telegraf, restaurat din nou, din 

fostul Hote! Nr. 1 eu 30 de odăi din nou aranjate cu mobile 
de fier seccesion, elegant și de o curățenie ireproșabilă. Cir
culație de trăsuri la fie-care tren ce sosește.

Prețuri ieftine. Serviciu propt.

Brașov.

Sala „CERTRAL“.
Tot-udată am onbre a recomanda atențiunei Sala aranjată din 
„Hotelul Central44 cu totul prefăcută, aranjată cu tot confor
tul modern, putând să cuprindă în ea 600 persăne, provăcțută 
cu scenă permanentă de teatru.

Acestă sală pote servi la representațiuni teatrale, la con
certe, petreceri cu dans, conferențe, banchete și la orl-ce fel 
de întruniri sociale. Prețuri moderate. Bucătărie de primul rang 
și bxeutur! alese. Rugându-mă de sprijin binevoitor semnez cu 
totă stima

3—3., 1533
SZEGO A.,

hotelier.

colore negră și albastră

Din 1 Novembre a> C« înce

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


