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Houl Țarerâ.
Regimul absolutist -din Rusia a- 

<fluce cu sine, că în bine și în reu 
itâtă răspunderea cade asupra Țaru- 
fiui însuși, care întruneece în sine 
principiul autocratic, ba -este espre- 
aiunea cea mai înaltă a lui. Stând 
astfel lucrurile nu e ss&rprincjetor, 
când vedem, că distincțkmea ce se 
îfcace în statele constituționale între 
■domnitor și guvern, dispare în sta
tele absolutistice aprope de tot și 
răspunderea totdbuna cade întâiu asu
pra domnitorului autocrat.

Numai împăratul NicoHae II scie 
ce și cât a avut se sufere pănă a- 
cunaa din eausă, că t6te greșelele și 
tâte eru^imele ce le severșesc con- 
siliarii sei, tot in capul lui se sparg, 
tot Jarul este, de care se isbesc va
lurile, ce le ridică simpatiile, anti
patiile, mulțumirile și nemulțumirile 
fățișe și ascunse din vasta împă
răție.

Câte nu se cred, se vorbesc și 
se scriu despre Nicolae II! Ddcă 
vom abstrage dela massele popora- 
țiunei rusescî, cari în tot-deuna ved 
în Țar espresiunea cea mai înaltă a 
puterii, a înțelepciunei, a bunătății, 
cari îl cred chiar sfânt, vom găsi, 
că dintre supușii mai inteligență și 
mai culțî ai lui Nicolae II unii îl 
țin de om uman, drept, generos, 
iubitor de pace, dela care s’ar pute 
aștepta orl-ce inițiativă salutară pen
tru reformarea stărilor rămase în
dărăt din Rusia, alții îl consideră 
îa pe un domnitor cu-o poftă ne
măsurată de-a stăpâni după arbitriul 
seu, neținend sârnă de sfaturile bune 
ale consilierilor săi, ba țintind din 
contră a impune tuturor cu forța 
voința sa neînduplecată.

Pote cineva se’șî închipuiescă 
ât de amărît a trebuit să fie su- 

detul tînerului Țar, care de-odată să 
e<ju încurcat într’un resboiu pănă 
^uma nenorocit, apoi a trebuit să 
sperieze cât de tare clocotesce ne

mulțumirea și amărăciunea supușilor 
săi cu stările din împărăție, nemul
țumire ce resuflă prin atentatele în- 
grozitore în contra miniștrilor și a 
nalților funcționari împărătesei.

Numai în familia sa ca soț și 
tată gingaș și iubitor Nicolae II îșl 
mai afla mângâiere, numai aici gă
sea liniște, numai în cercul celor 
patru fetițe ale sale el putea să uite 
câteva momente grijile cjilei, ce-i 
apasă atât de greu umerii.

O singură dorință era, ce în 
acest cerc intim tăcea adesea să-i 
arc[ă pieptul și se i bată pulsul ini- 
mei mai iute, dorința ce-o nutrea în 
comun cu Țarina, de a avă un moș
tenitor.

Multe amare momente au avut 
ambii, din causă, că pănă acuma nu 
li-a fost dat să se bucure de un ur
maș la tron. Câte intrigi nu s’au 
țesut la curte, tinrjend chiar a în
demna pe Țar se renunțe la tron și 
a băga zizanii între el și împeră- 
tăsa Alexandra, cunoscută ca o fe
meie cu inima bună și cu sentimen
tele cele mai nobile.

Cu atât mai mare a fost bucu

ria în Petersourg, când bubuitul tu
nurilor a anunțat nascereaunui moș
tenitor, ;a unui Țarevici. Tote au 
fost uitate, soirile triste de pe câm
pul de resboiu, ca și atmosfera, ce 
apasă așa de greu asupra vieței pu
blice din Rus'a, vestind, că vulcanul 
revoluționar clocotesce tare și pri
mejdios în afuncțime.

Poporul rusesc, cu misticismul 
său inăscut, va privi pretutindeni în 
acăstă fericită și de mult așteptată 
întâmplare un semn, un auguriu bun 
pentru viitorul marelui imperiu rusesc. 

Foile europene înregistrând 
vestea despre bucuria în familia îm- 
perătescă a Rusiei, în cea mai mare 
parte dau espresiune opiniunei, că 
prin nascerea unui moștenitor, legă
turile între Suverani și poporul ru
sesc vor deveni mai strînse, și Ni
colae II, pe care — în contracpcere 
.cu veștile lățite din Anglia — îl țin 
în adevăr a fi un domnitor, care nu 
vrea decât binele poporului și nutresce 
dorința de a domni . în pace și cu 
blândețe, va fi în stare atunci a se 
rupe de cătră acea clică, ce l’a îm
pins în aventura răaboinlui cu Ja
ponia și i-a paralisat pănă acum in- 
tențiunile de a sparge cuibul veni
nos și destructor al corupțiunei 
și al minciunei, ce răde la funda 
montul împărăției Țarilor.

Orl-ce om de bine nu pote de
cât să dorescă realisarea acestor pre
supuneri, spre lauda și isbenda cul- 
turei veacului.

Brașov, 2 August v.

întâlnirea din Marienbad. Ma- 
jestatea Sa monarchul nostra va pleca 
mâne în 16 August la Marienbad, unde 
va ave o întâlnire cu regele Eduard al 
Engliterei. Din incidentul acesta oficiosul 
„ Wiener Abendpost11 scire, că raporturile 
intime, ce de timp îndelungat esistă între 
monarchia austro-ungară și Englitera și 
relațiile amicale dintre curțile dm Viena 
și Londra fac, ca întâlnirea acâsta să fie 
însoțită de curiositatea și simpatiile po- 
pdrelor lor, cari doresc ca aceste relații 
să dăinuâscă și mai departe spre binele 
celor două imperii.

Mare demonstrație contra im
nului nGotterhalte“. Regimentul nr. 44, 
care mergea de cătră Budapesta, a trecut 
alaltăeri prin Kaposvăr. In trecere musica 
a cântat „Gotterhalte* . Ca la comandă ce
tățenii orașului săriră din somn (era ndp- 
teaj și umplură strădile, proferând insulte 
la adresa armatei și a regimentului. Pu
ternice „abzug^-vm se auejiau de prin fe- 
restrile deschise, din cari asupra bieților 
soldați se aruncară tot felul de obiecte. 
Abia târdiu i-a venit minte cinstitei poli
ții a orașului, să iasă la fața locului și să 
restabilescă liniștea. Este interesant și ca
racteristic tot-odată, că locuitorii din stra
dele, pe unde a trecut regimentul cu mu
șina, au făcut arătare contra lui, pe mo
tiv, că li-s’ar fi conturbat liniștea și 
somnul.

In cestiunea conventiunei co- 
merciale austro-ungară-română. In 
vederea apropiatelor tratări peotru înche

ierea unei convention! comerciale între 
Austro-Ungaria și România, consulatul 
’ustro-ungar din Bucuresci a însărcinat pe 

un funcționar mai înalt al 'seu cu visita
rea abatărelor și a târgurilor de vite din 
România, pentru a culege datele statistice 
necesare.

Acțiunea comitetelor macedo- 
nene. Din Salonic vine scirea, că comite
tele macedonene de sub conducerea lui 
Zoncev și Tatarcev, s’au împăcat și au ho- 
tărît, ca în viitor să procâdă solidar. Scirea 
acâsta a produs mari îngrijiri la Bulgarii 
din Salonic; aceștia se tem, că comitetele 
revoluționare unite vor săvîrși planul lor 
de atentate cu bombe oontra Salonicului. 
Bulgarii de acolo au rugat comitetele să 
renunțe la acest plan, fiind-că Bulgarii din 
Salonic ar fi cei mai espuși în cașul când 
atentatele s’ar săvîrși.

' Conflictul turco-american. Porta 
otomană a dat legațiunei americane asi
gurări verbale, că va da satisfacțiune re- 
clamațiunilor guvernului american. Aceste 
asigurări sunt considerate ca neîndestulă- 
tore; totuși se crede, că conflictul iscat 
între Statele-Unite și Turcia este pe punc
tul de a fi aplanat în conformitate cu ce
rerile americane. Legațiunea americană 
a declarat, contrar soirilor răspândite, că 
reclamațiunile guvernului american n’au 
nici un raport cu cestiunea armenescă.

Agenția „Renter" află din Smirna, 
că escadra americană, compusă din 3 vase, 
a ancorat în acel port.

Pentru Finlanda. Celebrul critic 
literar danes George Brandes a publicat 
în colonele diarului „Politiken*  din Co
penhaga un apel adresat Europei culte în 
favorea Finlandei. Brandes cere în apelul 
său, ca tineretul universitar din cele trei 
țări scandinave și profesorii universităților 
din Copenhaga, Cristiania, Lund și Upsala 
să-și esprime sentimentele lor de vie sim
patie pentru studenții și profesorii din 
Helsingfors și să protesteze împotriva vio
lenței și a relelor tratamente, ce le îndură. 
O astfel de manifestațiune, crede Brandes, 
nu va lăsa nepăsător pe guvernul rus.

Resboiul ruso-japones.
Refugiarea flotei rusesc!.

Eșirea cutezată a flotei rusesc! din 
Porth-Arthur rămâne încă pe câtva timp 
evenimentul cel mai însemnat a.l răsbo- 
iului.

Vasele rusescî au făcut —• cum se 
scie — Miercuri diminâța o erupțiune din 
port, cu scopul, ca cele mai mari din ele 
să se unescă cu flota rusă din Wladivos- 
tok, er cele mai mici să se refugieze în
tr’un port german.

Spre sud-ost de Port-Arthur, aprdpe 
de insulele Elliot, escadra japonesă li-a ți
nut calea. O parte a escadrei japonese a 
închis întrarea portului, pentru-ca în de
cursul luptei vasele rusesc! să nu se mai 
pdtă întdree, âr altă parte a atacat însăși 
escadra rusă.

Amănuntele asupra acestei lupte na
vale lipsesc încă. Un lucru însă pare si
gur: multe din vasele rusesc! s’au vedut 
silite a se întărce erăși în Port-Arthur.

Dintre vasele rusescî mai mari, cui- 
rasatul „Cesareviclu, despre care se afirmă 
că a fost grav avariat, crucișatorele „As- 
koldu și „Novik'1, și un distrugător de tor

pile au întrat în portul german Cintau. 
In basa dreptului internațional, vasul unei 
puteri aflătăre în răsboiu, nu pote să stea 
într’un port neutru de cât 24 6re și după 
acest termin el seu treble să părăsescă 
portul, său să fie desarmat. „Noviku a și 
părăsit portul Cintau, celelalte două vase 
însă nu s’au mișcat încă de acolo, proba
bil din causă că în decursul luptei au fost 
grav stricate.

Singuratice vase au fost vădute pe 
cdsta de la Sanghai, de unde se conclude, 
că unei părți a escadrei rusesc! i-a suc
ces a-și lua drumul spre Wladivostok. 
Acesta pare a o adeveri și scirea, că flota 
din Wladivostok a eșit din portul de acolo 
pentru a primi vasele refugiate.

Reiese din tdte acestea, că flota ja
ponesă n’a fost în stare să oprâscă esca
dra rusă întregă în mersul ei, fie pentru 
că nu era completă în decursul luptei, fie 
din causă, că ea insași a suferit strică
ciuni în ciocnirea ce a avut’o ?cu Rușii. 
După o telegramă din Cifu crucișătorul 
japones „Kasamiu s’a scufundat în lupta 
de la Rund - Island, er alte vase japo
nese au suferit seriăse stricăciuni.

Desarmarea vasului „Reșitelny".
Distrugătorul de torpilare rusesc „Re- 

șitelnyu, după ce i-s’au stricat căldările, 
a ajuns cu mare greutate în portul Cifu. 
Când a sosit în acest port, ofițerii vasului 
erau atât de obosiți, în cât au mers să se 
culce, refusând de a primi chiar și pe 
consulul rus. Vasele Chinese, germane și 
portugheze l’au salutat. Apoi amiralul chi
nes Sah s’a urcat pe vas și a impus des- 
urmarea lui, seu la din contră plecarea în 
timp de 24 6re. Mașinele fiind stricate, co
mandantul a preferit desarmarea.

Ofițerii ruși au fost învitați la o cină 
pe bordul vasului german „PrincipeleBis
marck'. Pe când se aflau la cină, Japo- 
nesiî au întrat în port ndptea cu mai 
multe vase. Un ofițer japones s’a dus pe 
bordul lui „Reșitelnyu și a somat pe Ruși 
să părăsescă portul, fără să dea luptă. 
Comandantul rus a răspuns, că vasul e 
desarmat și mașinile îi sunt stricate. Ofi
țerul japones a cerut permisiunea de a 
visita vasul. Comandantul rus dădu atunci 
ordin, în șdptă, unui soldat să arunce va
sul în aer; apoi se repeji la ofițerul japo
nes și însgărdându-1, sări ou el în mare. 
După 10 minute se produse esplosiunea 
ordonată de comandant, însă nu fu dis
trusă, de cât puntea de comandă; corpul 
vasului rămase neatins.

Cu tdte că și amiralul chines a de
clarat, că „Reșilelnyu e desarmat, totuși 
Japonesii l’au atacat îndată cu focuri 
de pușcă din apropiere așa de mare, încât 
lupta părea piept la piept. In decursul 
luptei au avut pierderi însemnate atât 
Rușii, cât și Japonesii. Va«ul rusesc a fost 
apoi remorcat de Japonesi și dus în altă 
parte. Chinesii au privit pasivi lupta.

Versiuni mai noue.
Soirile telegrafice venite din sursă 

englesă afirmă, că după lupta navală de 
la Port-Arthur, flota rusăscă, ce consta 
din 10 vase mai mari de răsboiiî și mai 
multe torpilăre, parte s’a reîntors în port, 
parte s’a refugiat în porturi germane și 
Chinese.

Amiralul Togo anunță la Tokio, că 
flota japonesă a atacat flota rusâscă la 25 
miluri de Port-Arthur și a urmărit’o în 
direcție ostică. Lupta a durat pănă târziu 
ndptea. Se pare, dice Togo, că inimicul a 
suferit grave pierderi. Vasele rusescî „As
kold", „Novik", „Pallada", „Cezarevici" și 
câte-va distrugătore de torpildre s’au re
fugiat în direcție sudică. Celelalte vase 
probabil s’au reîntors la Port-Arthur. Japo- 
ponesii au pierdut în lupta acesta 170 
dmeni.

Diareic londonese sciu să mai spună, 
că „ Cezar evici“ spărgând linia de luptă 
japonesă, a fost grav avariat. El a ajuns 
în portul german dela Kiauciau. Se dice, 
că vasul ar fi pierdut 205 omeni, între 
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cari și amiralul rus Withoft, care a fost grav 
rănit. „Cezaretici*  se află acum în portul 
dela Cintau (german), er crucișătorele „No- 
viku și „Askold“, dopă-ce au luat cărbuni, 
au eșit din acest, port.

*) Pe când pe Bistrița și Șiret cu 
mărirea apelor și împuținarea periculelor 
de transport plutele se ’nădesc și înmul
țesc, pe Mureș din contră ele se încarcă 
cu lemnărie de foc. Ast-fel la pădurile 
familiei Mocioneștilor aveau cale ferată 
proprie și mari deposite de lemne pe ma
lul Mureșului la com. Bâlciu, ung. Bulcs, 
și de la Mureș în sus peste com. Batta 
pănă sus în centrul pădurei era linie fe
rată, și lemnele se aduceau pe vagonete 
trase de cai pănă la Mureș — pentru 
a fi încărcate pe plute și espedate la 
Arad.

Inse ce fel de lemne? Deși proprie
tarul moșiei și pădurei d-l Zeno deMocsonyi 
avea și fabrică de parchete și fabrică de 
scaune și de mobile ordinare, er pădurea 
sa esploatată în o cotație de 80 de ani, 
cu masiv de stejeriș cu fag bine în
cheiată, totuși produce mai mult lemne de 
foc. Causa? Ea se compunea emina
mente din stejar de varietatea cer — 
Quercus cerus și puțină gărniță Quercus 
conferta sive Q. hungarica (magyar lolgy, 
ung.) și numai cătră vîrfurile mai ră- 
corose era stejar bun de muncă, gorun 
și stejar propriu Jis seu stejărică, Quercus 
pedunculata și Quercus sessiliflora. Tul- 
pine mari frumose drepte ca luminarea 
de câte 15—18 m. înălțime și 40—60—70 
cm. grosime de cer, dădeau numai lemn 
de foc, gârniță și traverse pentru căile 
ferate, și numai puțin cătră vîrful și cdma 
delului era stejar bun de muncă.

In Transilvania inse, în o mare 
parte cerul și gârnița nu esistă și nici după 
nume nu sunt cunoscute; 85°/0 din ma
sive sunt compuse din gorun și restul din 
stejar propriu dis, arabele egale de bune 
pentru muncă.

In România — pădurea statului De- 
dulesci de lângă Râm.-Sărat— pădure fru- 
raosă de gârniță cu tulpini drepte de 
câte 8—10 m. lungime și 20—30 cm. gro
sime, a dat câte 15 stingeai de lemne de 
foc la pogon, afară de cei 80 copaci lă- 
sați ca reserve; er pădurea statului Al
bele jud. Vlașca cu varietățile cer și tufă 
rîidsă — aceeași pădure bătrână trecută 
de peste 70 ani — cu copaci de 4—5 m. 
înălțime și 10 — 15 m. grosime, a dat 
în tăiere rasă la 6 hectare numai 98 stin
gem lemn de foc în total, — seu circa 
8 stîngeni la pogon în timp de 70 anii! 
O diferență patentă între masivele pădu
rilor de stejar ale Transilvaniei și cele 
din Ungaria și România — cu șesurile 
lor și clima căldurosă.

Vasele „Askold“ și „Gromoboj14 au 
sosit la Șanghai, intrând în portul de a- 
colo, ca să-și repareze stricăciunile.

Guvernul rusesc va protesta energic 
contra capturărei de cătră JaponesI a va
sului „Reșilelny“ într’un port neutru, prin 
ceea-ce s’a călcat dreptul ginților, mai 
ales, că vasul în cestiune era desarmat și 
făcut imposibil de a mai lupta. Față cu 
acest vas Japonesii au procedat într’un 
mod nepermis.

Asediarea Port-Arthurului.
Agenția „Reuter" primesce din Tokio 

soirea, că Micado a dat ordin mareșalului 
Oyama, să permită femeilor și copiilor 
supuși străini, preoților, comercianților și 
ofițerilor străini a părăsi Port-Arthurul și 
a-le da loc de refugiu în Dalny.

De aici se conchide, că Japonesii 
vreu să dea în curend atacul cel mare în 
contra fortăreței.

Situația în Manciuria.
De pe câmpul de răsboiu din Man

ciuria nu se anunță nimic nou. Se scie 
numai atâta, că Kuropatkinîșl concentreză 
trupele la Liaoyang, unde se crede, că se 
va da în curend lupta cea mare. Forțele 
Japonesilor sunt de 250Ț00 cu 600 tunuri, 
ale Rușilor cam tot atâta.

Amănunte asupra asediului dela Port-Ârthur.
După-ce Japonesii se făcură stăpâni 

pe dealul Lupului, constatară, că posiția 
acesta domină peste o adevărată măcelă
rie: cadavre lângă cadavre se înșirau, in
testinele cailor și cu intestinele omenilor 
se amestecau.

A treia di mulțimea stîrvurilor, rose 
de viermi, năpădite de cârduri de musce 
bîzăitore, dădeau o putore pestilențială sub 
sorele fierbinte.

Prisonierii japonesl au povestit că, 
într’un sat chines mitraliat de bateriile ru
sesc!, o stradă îngustă era plină de morțî, 
de murindî, de răniți grămădiți unii peste 
alții.

Rușii au trimis biciclete îrapărechiate 
câte două, cu plase la mijloc, pentru tran
sportarea răniților.

In noptea de 28 Iulie, soldații ruși 
se luptau de 48 de ore, fiind îu lipsă de 
apă, de hrană și de odihnă. Fură schim
bați cu reserviști, cari veniră precedați de 
musicl, cari cântau imnul național. îndată 
ce se termină imnul, trupele scoseră stri
găte de ura pentru Țar. 

Români, îngrijiți bine de păduri!
(Exploatarea și importanța pădurilor).

VII.
— Urmare. —

„Plutirea lemnelor de la Dorna pănă 
la Galați, este supusă la următdrele re
guli:

„Un plutaș nu se urcă pe plută în 
Dorna, Broșteni, Tarcău ori alte schele 
pentru a merge de-a dreptul la Galați, 
ci: plutașii din Dorna se schimbă la 
Broșteni, cei din Broșteni se schimbă la 
Piatra-Neamțu, cei de la Piatra-Neamțu 
se duc la gura Bistriței în Șiret cu ace
leași plute în aceleași mărimi, cum au 
venit de sus. La acest punct plutele din 
o cetă de plutași se opresc, se legă de 
mal și se lasă tăte în paza a doi plutași, 
ăr cei-lalți plutași se întorc înapoi la 
Piatra-Neamțu pentru a lua alte plute. 
Ajunși cu al doilea rînd de plute la gura 
Bistriței, se unesc 2 plute la un loc, for
mând ceea-ce se numesce un pod, care 
este condus mai departe de doi dmeni 
pănă în dreptul satului Oalienî. Aci se 
mai prefac odată plutele, legâud 3—4 po
duri la un loc, constituind ceea-ce se du- 
mesce un sal, pe care mai departe le con
duce doi omeni, buni cârmaci; er restul 
de plutași cu toți dilcăușii, cârmacii (de 
la cârma dinapoi), se întorc la Piatra-N., 
de regulă pe jos. Salurile intrând pe Du
năre sunt duse la destinație: fabrica Gotz 
de la Galați, ori altele, și se legă cu ot- 
gone de teid împletite două câte două: 
constituind ceea-ce se numesce Boc de 
plute. Becurile se legă de mal cu lanțuri 
și spring! grose.

Cu acesta regulă stabilită în plută

rie, un om pdte face și transporta o plută 
pe săptămână. De regulă însă lucreză doi 
omeni la o plută, care o și transportă, și 
atunci acești doi omeni din stație în sta
ție duc câte doue plute pe săptămână. 
Decă pe Șiret se duc mai multe plute, 
este că se consumă mult timp în plutire, 
ceea-ce se vine numai la 72 plută de om 
pe săptămână.*)

Sesonul plutăriei, începe de la 16 
Martie și se termină la 15 Noernvrie. In 
acest interval sunt Dumineci, sărbători, 
cașuri de puhoie, în care timp nu se plu- 
tăresce. nu putem conta deci decât pe 
26 săptămâni de plutărie, prin urmare un 
om pdte se ducă 26 plute în un seson. 
Cele 25,180 plute le vor duce 230 omeni 
pănă la prima stație, și alțî 970 la a doua 
stație din Piatra-N., în total 1200 omeni. 
Aceștia sunt, cari umblând regulat cu plu
tele din diferite schele pănă la Piatra-N. 
primesc 695,231 lei 156, ceea-ce i ar 
veni 580 lei pe timp de 26 septemâni = 182 
dile, deci i-ar veni 3 lei 15 bani pe di, 
sumă ce în termin mediu o câștigă un 
plutaș.

In câmpia mănosă a României se 
plătesee un leu la secere — 1,50—20 lei 
la cosă, cei cu învoelî de mai ’nainte lu- 
crâză și pe 60—80 bani pe Ji — la sapă, 
secere ș> chiar și la cosău.

Der nu tbtă lemnăria ajunge la 
Galați, ci multă se opresce în drum 
la. diferite tabricî în .Piatra la vr’o 
70,000 m3., 30,000 m3, la Bacău’, 
alte 30 mii m3., la Cosmescl. la 
Letea etc. Și se plătesee de plntă- 
rit — de metru cub. — din jos de 
Piatra: 1 leu 50 bani pănă la fa
brica de la Bacău, 1,70 lei pănă la 
fabrica de hârtie Letea, 2 lei 15 b. 
pănă la iabrica de la Cosmescl și 3 
lei pănă la Galați. In total câștigă 
și trăesc din plutărit 1200 plutași 
pănă la Piatra N. și 2000 de la 
Piatra-N. în jos pănă la Galați. Tra-

ficul cu plutirea aruncă plăți anuale 
de 2 5—3 milibne de lei, ce câștigă 
cu esploatarea și transportul lemne
lor, cu căruțele și pe apă. In anul 
1903 au întrat din Bucovina pe 
Bistrița pe la Dorna 5020 plute și 
4375 pe la Prisăcani, în total 9397 
plute, a căror transporturi și alte 
accesorii au venit în favorul pluta
șilor români din țeră, deosebit de 
alte transporturi de mașini, producte 
cereale, vin, spirt, gaz, în sus și în 
jos pentru îndestularea a vr’o 25,000 
familii locale, situate de-alungul văiei 
și prin munți și tot atâtor familii 
din Transilvania, ocupate la păduri.

Și d 1 Anania atinge starea mo
rală și materială a plutașilor și cău
șele ei.

„Cei mai lipsiți omeni, sunt plutașii; 
alcoolismul cel mai încarnat în ei se vede, 
cu și în căruțași; degenerația muntenă 
prin ei se propagă. Debilanții de spirtose 
sunt, cari profită de tot, și cari ca ciuper
cile resar în calea plutașilor*.

Aceste înse sunt bole cu lec,— 
ca și esploatarea neomenbsă a mun
citorilor din pădure din partea an
treprenorilor și subantreprenorilor 
și hangiilor, — prin reuniuni de con
sum între denșii și aprovisionarea 
ei de ei cu cele de lipsă. Specula- 
țiunea neomenosă a muncitorului e 
o cangrenă, care trebuesce combă
tută sub tdte formele și pe tote 
căile.

Evident, că plutăria este folosi- 
tdre sub tote punctele de vedere și 
ea trebuesce întinsă și pe alte văi, 
gârle și rîurl. Punerea cât mai în 
grabă în esploatare și valore a pă
durilor seculare din Carpați, caii nu 
sunt încă atinse de secure, ori au 
lemn bătrân în ele, ce întră în depe- 
riciune, este nu numai o cestiune a 
viitorului, ci și de mare importanță 
pentru economia și progresul nostru 
material. Insă să profităm noi de 
ele în prima linie, er nu străinii, 
cărora pănă aci le-am dat pe pre
țuri derisorii din ignoranță și co
moditate. Făcend tot ast-fel, avea 
dreptate Eminescu când cjicea — 
„Codrul frate cu Românul, de se
cure se tot plecă și isvbrele îi secă— 
sărac în țâră săracă41. Deci mai este 
încă de trăit acasă, pentru inteligență 
ca și pentru brațele muncitore, și 
nu este de lipsă, să apuce numai 
decât bâta pribegiei și drumul Ame- 
ricei. Prin specialisare pot se câș
tige aprope tot atâta, ca și în 
America.

Neacșu.SOIRILE DILEI.
— 2 (15) August.

Mausoleu lui Mihaiu Vitezul. Din 
inițiativa d-lui Gr. G. Tocilescu s’a fost 
luat hotărîrea, de a se ridica un mausoleu 
la mănăstirea Dealului, în care să se de
pună capul lui Mihaiă Vitâzul, aflat la 
acea mănăstire. 1d acest scop s’au dat 
mai multe serbări de cătră studenți, adu- 
nându-se o sumă de aprope cinci mii lei. 
Cu acești bani s’a comandat dilele acestea 
la Viena mausoleul, care va fi din granit 
cu incrustâții și o placă de email cu por
tretul lui Mihaiu Vitezul, și care va fi 
iuaugurat în Octomvrie. Mausoleul, lucrat 
în stil bizantin, va fi aședat în mijlocul 
bisericei.

Pentru râniții ruși. Cu prilejul tri- 
miterei de cătră Suveranii români a doue 
vagone cu efecte de pansamente la Peters
burg pentru răniții ruși, M. S. Regina a 
adresat o scrisdre împărătesei văduve Ale
xandra Teodorowna, rugându-o să pri- 
mescă acel dar.

Fiiul Țarului, nou născutul mare 
duce și moștenitor de tron, va primi în 
botez numele de Alexis. însuși Țarul do- 
resce, să i-se dea băiatului acest nume, 
care l’a purtat al doilea Țar din familia 
Roraanovilor, Mihailovid Alexis. Bucuria 
e mare în Rusia pentru nascerea moște
nitorului. In întreg imperiul se fac pregă
tiri pentru serbări populare. Țarul a dat 
un manifest, în care se aduce la cunos-

cința poporului acest fericit eveniment. In 
manifest Țarul invită pe toți supușii săi, 
să se rdge împreună cu el pentru bună
starea fiului său, care va fi chemat odată 
să conducă destinele Rusiei. Medicii curții 
au dat un buletin, în care se spune, că sta
rea Țarevnei și noului născut e escelentă.

Prevenția d-lui Vasile E. Moldo
van. Tribunalul respective procuratura din 
Olușiu au adus la cunoscința d-lui Vasile 
E. Moldovan, că nu i-se socotesce în pe- 
depsă timpul de o lună și 11 (file ce l’a pe
trecut în arestul din Olușiu, și că de aici 
încolo are se stea încă patru luni în în- 
chisdre, pedepsă, la care a fost osîndit în 
procesul pentru 5 articolaș) istorici pu
blicați în „Foia Poporului". Afară de a- 
cesta va trebui să mai petrecă 50 de dile 
în închisore în locul celor 1000 corone 
amendă, cu care a mai fost pedepsit. 
Procederea acesta e de tot ciudată, când 
se scie că și criminalilor ordinari li-se so
cotesce prevenția în pedepsa ce li-s’a 
dictat.

Alegerile pentru universitatea să- 
săscă. Mâne au loc pe teritoriul fostului 
fond regiu (Konigsboden) alegerile pentru 
universitatea șăsăscă. Clubul săsesc din 
țera Bârsei candideză pe d-nii: dechaot 
Franz Uerfurlh și pe primarul Brașovului 
Fr. Hiemesch. — In cercul electoral ‘al 
Romosidui, va candida, după cum cetim 
în „Libertate-a', d-l Dr. Aurel Vlad în 
locul d-lui senator Daniil David, care a 
declarat, că nu mai rellectăză la acest 
mandat.

%

Consorțiu pentru cumpărarea <le 
vite din România. La Viena s’a format 
un consorțiu de măcelari în vederea cum- 
părărei de vite în România pentru con
sumul interior al Ungariei. Cu tdtă taxa 
vamală ridicată care apasă importul de 
vite în Austro-Ungaria, consorțiul în ches
tiune speră că va face totuși afaceri bune, 
grație prețurilor minime cu cari pot cum
păra astădi vite în România.

De la magistratul orășenesc. Cu 
ocasiunea celei de a 74-a aniversărRa Ma- 
jestății Sale raonarchului nostru, Magistra
tul orășenesc aduce la cunoscință, că în 
presăra dilei se va ilumina casa sfatului, 
edificiul pentru oficiile magistratului și 
edificiul căpitanatului orășenesc. Musica 
orașului va da o serenadă. Magistratul In
vită pe locuitorii orașului, mai ales pe cei 
din piață, ca în 17 August săra să-și ilu
mineze ferestrile caselor.

Manevrele regale române. Din Bu- 
curescl se anunță, că guvernul a dat de 
astă-dată voie deiegațiunilor militare din 
Austro-Ungaria, Germania, Șvedia, Rusia 
și Bulgaria să participe ia manevrele re
gale din tomna a. c. Regimentele, cari 
participă de astă-dată Ia manevrele regale, 
nu vor fi transportate ca în trecut pe 
căile ferate pe terenul destinat pentru 
manevre, ci regimentele de infanterie vor 
face drumul pe jos, dr regimentele de 
artilerie și cavalerie călare, ea astfel sol
dații și caii se se obicinuescă cu greutățile 
drumului.

Superstiții. Din Sălagiu i se seri 
„Unireiu, că poporul din Cristelec vădând, 
că seceta nu mai înceteză, în două rân
duri și-a băgat clopotul bisericei în fâr. 
tână, unde l’au ținut câte-va dile. Der, ci 
a făcut preotul de acolo? Cum a putu 
suferi o astfel de prostie în veacul al 
două-tjecelea ?

Visits împăratului Wilhelm în An
glia. „Curierul Hanovrei" dă următdrele 
detalii asupra visitei împăratului Germa
niei în Anglia: Wilhelm II va sosi în An
glia pe la sfîrșitul lui Octomvrie seu în
ceputul lui Noernvrie. Se va duce direct 
la Windsor, unde va asista câte-va dile la 
venătorele date în ondrea sa. împăratul 
probabil se va duce de acolo laLowiher- 
Castle, proprietatea contelui Lansdowne.

Cătră maturi sanții din 1864 din 
Beiuș. Suntem rugați a da loc următorului 
apel: Fraților, în 24 August a. c. se îm
plinesc 40 de ani de când ne-am despărțit 
și împrăsciat din Beiuș plini de însufle
țire, ca apostolii lui Christos din Ierusalim, în 
tote părțile lurnei românesc!. Scrieți ne 
vă rugăm, car! trâiți? unde și în ce îm
prejurări și stări, ori oficii văaflați? VoițI 
se ne întâlnim încă-odată într’o di anu
mită în palestra Muselor, de unde am 
plecat, să ne spunem, cari prin câte am 
trecut de atunci, și apoi la o masă co
mună să ne bucurăm și să ne veselim îm
preună ? Cine scie, anul al 50-lea de la 
despărțire ajunge-l-vom în vieță, ori ba? 
Salutare! Victor Russu, profesor în retra
gere, Budapesta, Florian Codanii, advocat 
Cehul-Siivaniei (Sziiâgy-Cseh.)

Un nou instrument musical. Șeful 
musicei regimentului român Gcrj Nr. 18 
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a inventat — precum se scrie din Bu
curase, — un nou instrument musical că
ruia i-a dat numele „Vocal acordeon". 
Acest instrument imiteză perfect vocea 
omenescă și este menit a promova în școli 
progresul în arta musicei și a cântării.

Omoruri politice în Rusia. In afară 
de vice-guvernatorul Andriev din Elisa- 
vetopol și a șefului districtual Boguslav- 
scki din Surmalin, au fost omorîți în (fi
lele din urmă încă doi funcționar! din 
Caucas, administratorul pădurilor statului 
din districtul Chefeș, Tregubenco, și Ous- 
nezov, șeful poliției din Nachicevan. Amân
doi au fost omorîți în mijlocul strădii. 
Precum vedem, numărul uciderilor făptuite 
de armeni cresce mereu. Tote aceste fapte 
sunt datorite răsbuuării. Se pare că se va 
confirma soirea, că comitetul revoluționar 
armenesc a decis jertfirea a 30 de func
ționar! superiori din Caucas, acesta drept 
răsplată pentru secularisarea moșiilor, cari 
aparțineau bisericelor armenesc!. Politica 
urmată de principele Galițin, guvernatorul 
general ai Caucasului, se vede că va avă 
urmări grave. Secularisarea moșiilor și 
arestarea multor Armeni, bănuiți a între
ține mișcarea revoluționară, a întărîtat 
populațiunea acâsta, de-altfel forte paci- 
nică.

Tragere Ia țintă. In dilele de Marți 
și Miercuri 16 și 17 1. c. n. la orele 5 di- 
ininăța pănă la drele 4 d. a. vor ave loc 
în Poiană esercițiile de tragere la țintă 
ale regimentului 24 de honvedi. In timpul 
acestor eserciții este interdis a călca teri
toriul Poianei.

Bi'igandii armeni. Diarele berlinese 
aduc soirea, că mănăstirea rusescă Galat 
din Caucasia a fost jefuită de revoluțio
nari armeni, cari au pătruns înăuntru în 
timpul vecerniei și au legat pe călugări. 
Revoluționarii nu s’au atins de icăne, cari 
.au cadre scumpe, însă au luat anticele 
rămase de la vechii domnitori ai țărei 
Imereția, între cari obiecte se află și pre
țiosul inel al Țarului David, prețiosele 
inele ale țarinei Tamara, garnisite cu dia
mante și perle, precum și mantii vechi de 
-mare valdre. Alergând poliția a început 
o luptă cu brigandii. Patru din ei au fost 
uciși, ceilalți au fugit călări.

Un proiect de lege contra fuma
tului. In parlamentul engles a fost pre- 
sentat săptămâna trecută un proiect de 
lege, care intenționeză a pune stavilă fu
matului, îndeosebi între copii. Numitul 
proiect prevede pedepsirea în bani a tu
turor acelor persdne, carl vend copiilor în 
•etate sub 16 ani tutun și țigarete.

In Villa Kerts'ch se pot afla odăi 
■curate și frumos mobilate cu privirea spre 
promenadă, care se pot închiria pe di, pe 
săptămână și pe lună în preț fărte mo
derat. Afar’ de aceea jos în parter se află 
un restaurant român fdrte bun și ieftin 
cu o conducere escelentă, care cu plăcere 
se acomodeză și după dorința ospeților.

Dela comună. In ședința estraordinară 
de alaltăeri a representanței comunale, 
care a fost slab cercetată, s’au putut re- 
solva numai 2 puncte ale ordinei flilei. 
Mai înainte însă, locțiitorul de primar 
Oscar Alesius (primarul e în concediu) a 
comunicat, că primăria a avisat suma de 
500 corone pentru cheltuielile de ilumi- 
uațiune în presera dilei nascerei Maj. Sale 
și a dilei sf. Stefan (20 August). A ur
mat apoi o interpelație a membrului Mă- 
noid. Având în vedere faptul, că în Poiană, 
în urma căldurilor, iârba s’a uscat de tot 
și vitelor le lipsesce hrana cuvenită, în
trebă ce măsuri a luat seu vre să ia 
magistratul spre a delătura acâstă calami
tate și a face posibil pășunatul în Poiană? 
Mai departe întrebă, cum vine, că dinain
tea cafenelei din casa nouă a iui Czell 
s’au pus mese și scaune pe asfalt, cu tote 
că, contra hotărîrei respective a comuni
tății, s’a anunțat recurs?

Respundând la interpelare d-1 senator 
Alesius r^ice, că în causa pășunatului din 
Poiană s’au început deja negocierile și 
că magistratul va lua măsurile de lipsă 
și va raporta la timpul său comunității. 
In ce privesce a doua întrebare dice, că 
în afacerea meselor și scaunelor dinaintea 
cafenelei Malcher, recursul s’a făcut nu
mai din causa mărimei sumei, ce i-s’a ce
rut ca plată pentru ocuparea locului, și că 
averea cafegiului oferă destulă garanță 
în orî-ce cas, deci n’a fost de lipsă a se 
•opri aședarea meselor și scaunelor pe 
srotoar.

De pe Valea Someșului.
Gherla, 12 August 1904.

Seceta grozavă ține încă într’una. 
Miseria cresce pretutindenea și în raport 
cu ea și desperarea sărmanilor omeni. Bu
catele s’au scumpit în mod îngrozitor. 
Grâul se vinde în piața de aici rnerța cu 
5 cor. Recolta grâului a fost pe aici mij
locie. Cucuruzul balanseză între 4.80—5 
cor. merța. Recolta cucuruzului nici nu 
se așteptă. Pe piață a fost și cucuruz din 
America cu prețul de 4.70 cor. merța. Fân 
nu este de loc. De cumva va ploua cu
rând, va fi puțin. Un car de fân e 40—50 
cordne. Orzul e 3.60—4 cor. merța. Ala- 
cul e 2.40 cor. Ovăsul 2 cor. merța. Un 
sac de turnături, care mai nainte era 3 
cor., acuma s’a urcat la 6 cor. 80 bani. 
Varză și în genere legume pe aici nu vor 
pre fi. La cas de pldie bună, p<5te că 
s’ar face puțină varză Fasole puțină și 
scumpă. Asemenea castraveții. Prune nu 
sunt, căci câte au fost, tote au căflut. Pu
ține mere și pere sunt, der și acelea 
scumpe.

Când ieși la câmp și vedi mălaiele 
(porumburile) arse și uscate de sore, te 
cuprinde jalea. Ce va fi de noi, der mai 
cu semă de bieții țărani, pe cari acum 
încep a-i năcăji și cu plătirea dării, pe 
care în anul trecut, fiind „ex lexu, n’au in- 
cassat’o oficiile de dare.

In urma lipsei de nutreț, prețul vi
telor a scăzut aprdpe la jumătate. Cât a 
ținut seceta acesta, abia a plouat puțin 
de vr’o două ori. Acum când vă scriu aceste 
șire, ceriul e complet înnorat, der ni-e 
temă că „vântul sărăciei" erăși va alunga 
norii.

*
In piața Gherlei voiesc să-și facă o 

fântână. Spre acest scop sub conducerea 
unui pricepător de lucru, deja de vre-u 
câteva flile tot sfredelesc în pământ, în 
cât au ajuns la o adâncime de 66 urme, 
der apă ca ’n palmă. Lucrările continuă.

*
In comuna Chirău, din apropierea 

Gherle', nisce necunoscuți li-au furat mai 
multor țărani în Vinerea trecută t.<5te 
clăile de grâu de pe câmp. S’a pornit 
cercetarea, der făptuitorii încă nu s’au 
aflat.

*
In urma înrolărilor t.ârdiî în acest an 

în Ardeal nu vor fi manevre mari, ci în 
locul lor se vor ține eserciții de regiment 
Regimentul de infanterie nr. 62, staționat 
în Clușiu, își va ține aceste eserciții pe la 
începutul lui Septemvrie în hotarul și ju
rul Gherlei. Gherlenii de pe acum se bu
cură, că vor ave „corso", „platzmusik" 
etc. Ce dmeni fericiți, că încă mai au 
voie și chef și pentru d’astea.

*

Institutul de corecțiune, căruia îi 
mulțumesce Gherla bunul său „renume", 
se tot împopuleză pe di ce merge. Chiar 
mai alaltăeri aduseră pe nisce „domni 
mari" din Clușiă, ca să-i interneze pe vr’o 
10 ani. Pe aici li-e târnă, ca în urma lip- 
selor grozave, ce vor isvorî din seceta 
acesta, nu cumva se capete mai mulți plă
cerea de a „trăi gratis", și astfel să se 
producă o îmbulzelă mare pe acestă „ca
rieră".

Zenius.

VARIETATE.
Un lăsăment regal. Din capitala 

Serbiei vine soirea, că de vre-o două dile 
înedee s’au început cu un zel, de alt-fel 
neobicinuit, lucrările pentru demolarea ve
chiului conac regal, în care și-a găsit o 
morte atât de îngrozitdre ultimul descen
dent al familiei Obrenovici, regele Ale- 
sandru al Serbiei, și regina Draga. Peste 
puține (jile va dispare de pe suprafața pă
mântului acest edificiu istoric, martorul 
vremelnic al unui trecut viforos și cum
plit. Peri-va ore, de-odată cu dispariția 
acestui vechiu palat principiar, din sufle
tul poporului și evenimentele legate de 
zidurile, cari astăzi se sfărîmă sub lovitu
rile ciocanelor lucrătorilor zidari, seu dăi

nui-va mai departe amintirea trecutului 
sângeros? — acesta va rămâne o cestiune 
pururea deschisă.

înainte de ce s’ar fi început cu lu
crările de demolare, a trebuit să se adune 
la un loc mobilele și obiectele, ce se aflau 
în diferitele săli. începutul s’a făcut cu 
dormitorul și garderoba, în care și-au gă
sit mdrtea fiorosă regele Alexandru și re
gina Draga.

Pentru mobiliarul și aranjamentul 
acestor două odăi, ai căror păreți găuriți 
de glonțe și de săbii servesc drept dovadă 
a vandalismului ne mai pomenit comis de 
conjurații și ucigașii regali, o societate en- 
glesă, proprietară a unui mare panopti- 
cura, a oferit o sumă mare de bani. Gu
vernul actual însă a refusat acest ofert, 
care avea drept scop espunerea publică 
a celei mai rușinose pagine din istoria 
Serbiei, și a cumpărat însuși mobiliarul și 
tapetele acestor două odăi. Vățlându-se 
în posesiunea acestor lucruri, guvernul a 
dispus îndată arderea lor. Albiturile și vest
mintele părechei regale pătate de sânge 
au fost mai nainte — precum se dice, chiar 
în noptea uciderii — arse.

Mobiliarul celorlalte odăi, cât și ce
lelalte obiecte ale inventarului au fost 
predate representantului Reginei Natalia, 
advocatului Oreskovits, care le-a depus 
în două case luate cu chirie. După-ce vor 
fi aranjate și in ventariate, vor ajunge spre 
vândare — probabil în luna Septemvrie. 
Mai înainte însă vor fi sortate tdte acele 
ohiecte, pe cari regina Natalia voesce să 
le dăruescă diferitelor institute publice 
și persone particulare. Ast-fel bogata co- 
lecțiune de arme, va fi dăruită museului 
național. Acestă colecțiune conține unele 
bucăți de mare însemnătate istorică. Ea 
conține între altele și sabia de gală și 
alte arme prețidse ale prințului Eugen, 
armele principilor Milos și Mihai) etc. O 
parte din tacâmurile numerose și scumpe, 
vor fi dăruite mănăstirei Kruședol, locul 
de veclnică odihnă a regelui Milan. Multe 
alte obiecte vor primi persănele, cari au 
stat în contact mai intim cu regele Mi
lan și regele Alexandru. De asemenea se 
vor dărui unele lucruri și servitorilor, 
cari au stat în serviciul acestor doi regî.

Darurile de nuntă, pe cari le-a pri
mit regele Alexandru din incidentul cu
nuniei sale, vor fi restituite donatorilor. 
Intre aceste este în primul rând de re
marcat darul statului sârbesc — o mină în 
preț de 2 milidne franci, darurile orașelor, 
ale corporațiunilor etc. Armele prețidse 
ale regelui Alexandru vor fi împărțite în
tre pretinii lui, âr hainele lui civile vor fi 
dăruite săracilor. Armele și hainele aceste 
se află de-ocamdată încă în posesiunea 
guvernului, de drece guvernul se teme, 
ca nu cumva ele să fie vândute și să se 
întrebuințeze cu scop de a-le espune. De 
asemenea a reținut guvernul pănă acuma 
scrisorile, diarele și alte hârtii particulare 
ale Regelui.

In încăperile celor doue case închiriate 
stau una peste alta mobilele, covdrele și 
numărdse alte obiecte. Din aceste sunt de 
remarcat în deosebi numerdsele tablouri 
originale — în mare parte cu sugete din 
istoria Serbiei — și numerdse fotografii. 
Mare la număr sunt chipurile și fotogra
fiile reginei Natalia și ale regelui Alexan
dru ca copil. Ca o ironie a sorții se pre- 
sintă două fotografii luate în Biaritz, care 
represintă pe regina Natalia, pe fiul ei 
Alexandru și pe dama de ondre de pe 
atunci Draga Mașin. In aceeași odae se 
vede un bust admirabil al reginei Natalia. 
Fdrte fruradsă și prețidsă este odaia arabă 
pe care a aranjat’o regele Milan după re- 
întorcerea sa din călătoria orientală și care 
represintă o valdre de aprdpe 72 milion 
franci.

In al doilea edificiu se află odaia de 
lucru a regelui Alexandru, budoarul re
ginei Draga, odaia ei de pian, odaia de 
biliard, prânditorul etc. întregul lăsământ 
e prețuit cu 3'/.2—4 milione franci. E însă 
fdrte probabil, că licitațiunea va aduce ve
nit și mai mare, de ore-ce se așteptă nu
meroși cumpărători din străinătate, îndeo
sebi din Anglia.

Bibliografie.
A apărut:

Dr. C. I. Istrati: „Biserica și po
dul Borzesci, precum, și o ochire relativă 
la bisericile zidite de Ștefan cel Mare11. 
Cartea e înzestrată cu 49 chipuri bine re
produse și se espedieză contra lei 3.50 de 
cătră librăria depositară C. Sfetea din Bu- 
curesci, franco și recomandat.

— Nr. 7 din Amicul tinerimei, revistă 
scrisă anume pentru nobilisarea caracterului 
tinerilor. Revista este în anul al doilea al 
esistenței și cuprinde o materie fdrte va
riată, instructivă și de petrecere și costă 
în abonament pe sfert de an numai 2 lei, 
anual lei 8. „Amicul Tinerimei" e singura 
și întâia revistă pentru tinerime, ce apare 
la Tîrgul-Jiului sub direcțiunea d-lui I. 
Moisi), directorul gimnasiului din T’.-Jiu, 
cu concursul mai multor profesori și omeni 
de litere și sciință.ULTIME SC1RI.

Londra, 15 August. Agenția „Reu
ter" anunță din Tokio, că acolo s’a 
lățit svonul, că în canalul Corean 
s’a dat o luptă navală între flota 
japonesă și flota rusă din Wladivos- 
tok. Se Țice, că vasul rusesc. „Ru- 
rik“ s’ar fi cufundat în decursul lup
tei, er vasele „Gromoboj" și „Roșia" 
au fost grav avariate.

Sanghai, 14 August. Crucișăto
rul rus „Askold" și distrugătorul de 
torpilore „Grotnoboj" au întrat în 
portul din Jangce, fiind-că celui din 
urmă i-s’a stricat mașina. Consulul 
rus s’a dus îndată pe bordul vasului

Berlin, 14 August. Se vorbesce, 
că amiralul, rus Withtif a murit în 
urma rănei primite în ultima luptă 
navală.

Diverse.
O prinsâre nenorocită. Un tînăr 

american din New-York mânca în anul 
1860 în Londra, împreună cu un lord C. 
Tînărul american numit Walter Hasting 
vorbea despre închisori, picând că un colț 
întunecos nu este atât de fioros pe cât ar 
merita să fie. Lordul oferi tînărului Has
ting suma de 10,000 livre sterlinge, dâcă 
ar sta 10 anî într’o închisore de 12 pi- 
ciore înălțime și 13 lățime. Tânărului pri- 
sonier i-se dădură lumînărî, cărți, mate
rial pentru scris de un inferior. Ultimele 
lucruri trebuinciose i-se aduceau de mâni 
nevăzute. In acest chip a stat Hasting 
10 £hi de rlile. La 1 Maiil 1870 se sfîrși 
timpul său pe care pariase, dâr apăru 
într’un mod teribil de plâns. Deși acum era 
de 35 de ani, însă avea aparența unui moș 
de 65 ani. Părul și barba lui erau albe, 
fața lui era ofilită și cu sbîrciturî. Pășea 
șovăind, era par’oă bolnav, vocea lui tre
mura și limba lui refusa adesea serviciul.

POSTA REDACȚIUNEI.
C. M. Budapesta: Am primit o parte din 

traducerea articolului. Binevoiți a-ne trimite și 
restul.

Proprietar: Dr. Aurel ăîureșiana.

Redactor responsabil Traian H. Pop.

Stabiliment de hydrotlierapie 

Wăllisclihof, 
stațiune de tren și postă Brunn-Maria-En- 
zersdorf, 30 min. departe de Viena.

Arangiament modern

(pe lângă hydrotherapie completă, băi elec
trice, de aer, sdre, massage, electrisare, 
gimnastică suedă etc.)

Prețuri moderate.

Cu prospecte și informațiunî mai de
tailate stă la disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

Dr. Marius Sturza.
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»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana44 dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere- („în loc de prefață14,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana44, unicul dans de colonă român. In 
iărna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 60 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
g'a dat în Brașov cu ocasiunea acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei44. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei44.

Autorul broșurei esplică „Romana44 în 
etrînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă r^mân să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana44 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisfaoe pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei44 cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana*  se pote procura de la ti- 
dografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 August n. 1904.

Renta ung. de aur 4% • • • • 119.—
Renta de corone ung. 4% • • . 97 15
Fmpr. căii. fer. ung. în aur . 88.80
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii...................... 206.—
L >surl pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.75

?s

t

fi

Fabrica de țigle
GALTZ, TEUTSCH & Comp 

m Sânpetim*
ICecomasid»

Țigle cu margine (Dachfaizziegei) 
bucata 2 klgr. 15 în m. □ mai departe: țigle ordinare, 
cărămide, cărămidi de pardoseală, cărămidi de bol- 
titură, cărămidi pentru coșuri, Scocuri de prima ca
litate.
1—9.1457.

t

Contoarul Brașov, Tergul boilor nr. 6.
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CUI II PLACE
o tații delicată și curată, f&ră pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela s6 se spele în fie-oare di cu 
renumitul săpun medicinal

Berirmaifs „LilitMilcliseifB"
(Marca: 2 mineri.)

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

Se capetii bucata cu SO bnni, 
în farmaciile: 

VICTOR ROTH la „Ursii44, 
FR. STENNER la ,,Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap11, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, | jjj SjglUSfira. 
J. B MIRSELBACHER sen. I ’

în Brașov;

Novitate. Novitate
Subscrisul

MAGAZID DE HUIDE
pentru bărbați și băeți.

are onore a aduce la cunoscința Onor, public, că mi-am mă
rit magazinul meu cu bună reputație, de confecțiuni pentru dame

G-OZLZDXdZ^ZLT ZLT.. ZE=>. 
cu un magazin de 

haine bărbătesc!, de băeți și copii, 
cor^spundetor cerințelor moderne, pe care l’am instalat în 

Piață, Șirul inului în palatul lui Czell.
w Prețurile cele mai ieftine.

Pui la disposiția On. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă. 
■■ Principiul meu este, eu câștig puțin se fac vândare mare. ...

Rugâudu me de o cercetare numerdsă, remân . .6 Cu tota stima

G O L D M I fâ N. P.
magazin de liaine bftrbătescl, de băeți și copii (palatul Czell)

¥
Y

-/

V

•/

V

1

Renta de hârtie austr.............................. 99.30
Renta de argint austr......................... 99 30
Renta de aur austr. ...............................119.30
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Bonuri rurale uDgare 3'/2 % • • • 90-90
Losurt din 1860.................................... 153.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 753.— 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 842.55 
N&poleondorI............................................19.04
Mărci imperiale germane. . . . 117.05
London vista...................................... 239 75
Paris vista........................................... 94.92
Note italiene.....................................95.—

60 cr.
cr.

->

rcz/

>•.»

-■<>

Nr. 13642—1904.

Publicațiune de vânzare.
Pentru vinderea casei orăaenesci 

din Tergul cailor Nr. 18 se va țină 
în 29. August 1904, 10 ore a. m li
citație verbală cu oferte cu pre
țul de strigare de 400C0 cordoe. 
Licitația se va ținâ la magistratul 
orășenesc (deepărțementul adminis 
trației realităților), la care se invită 
amatorii de cumperare.

Condițiunile pentru licitația ver
bala și oferte precum și cele pentru 
contractul de cumperare ce este a 
se încheia cu cumpărătorul sunt de
puse până la 4'ua de licitație în lo
calul de administrație al realităților 
orășenești și se pot lua în vedere 
din pertea amatorilor de cumpărare 
pe timpul Orelor de oficiu.

Aceia, cari voesc a înainta o- 
ferte, au ale preda până la 20 Au
gust a1 c. 10 6re a. m. la șeful des- 
părșemântului V-a al magistratului

Brass 6, 6. August 1904.
14 4;>L—2 Magistratul orășenesc.

Amatorilor do vinuri
de Specialitate.

Atragem atențiunea asupra 
următorelor soiuri de vin din

Pivnița Eszterhăzy,
și cu deosebire:

1. Tămăâosă din Wurmloch 
litru 56 Cr. calitate escelentă de 
vin de Ardeal ou buohet minunat.

2. Bakatos" I a, litru
3. Auslese litru 70
4. Sauvignon litru I fl.

(calitate rară).
5. Meneser vin negru ltr. 70 cr. 

din 1901, dela cea mai bună po- 
siție de vil, așa de bun ca și vi
nul de Bordeaux.

6. Ausbruch litru I fl. 20 cr.
(recunoscut ca calitate bună/

Vinurile aceste se vend tot ou pre
țul acela și în butelii adjustate, și se 
pot număra, cu totă ieftinătatea lor, în 
rândul vinurilor celor mai bune ce se 
pot oferi la un prârnj fin.

2-2.1443. Wilhelm Kopony.

Q $ S» » ? * O » » » to ♦ W *

ÎJn neeniC din Ca6ă bună cu cel pu- 
^■"țin 2—3 clase gimnasiale sau re
ale se primesce în prăvălia D-lui 
Iosif Omțiu succ. I. candrea, în Sas 
Sebeș- 1440.5-6.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei44 

se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

CC

A. Mureșianu
BSrașov, Tergîa! Knulrai tfr. 80.

Acest stabiliment este prov$(Jut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put& esecuta ori-ce 
Comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂBȚÎ DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TTTTE.

FOI pWodice.
BILETE DE VIS1TA

DIFERITE FORMATE.

programe’elesante.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

■Amw'jpj.Ki.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Tergul Inul ui Nr. 30, îneta 
giul, înderept în’ curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT-

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qowve/vttL., în Iotă măzlrnea-

OMISUL! ?
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. preturî-cureȘe și diverse 
BILETE DE INMORMENTAPJ. 
se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

VAD


