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pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta11 iese în fie-care (ji. 
Abonamente pentru Ansli? Ungaria 
?e nn an 21 cor., pe ș6șe luni 

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

PeBîiu România și străinătate ■ 
Pe un an 40 franci, pe șâse 

luni 20 ir., pe trei luni 10 fr.
N-rll de Duminecă 8 fr. po an.

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Adnutiistrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș6se 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un osem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiuniit 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Miercuri 4 (17) August. 1904.

Stat polițienesc.
Este Înspăimântător a vede și 

a te convinge, ce mari stricăciuni 
a causat la noi în țâră politica ma
ghiarismului violent, șcâla șovinistă 
de acjl, ai căreia apostoli sunt toți 
corifeii parlamentari maghiari de- 
arendul, chieme-i ori și cum: Tisza, 
Banffy, Kossuth, Apponyi etc.

Sunt de două feluri aceste etri 
caciunl. Unele, cari se estind asupra 
vieții și desvoltării generale în stat, 
creând stări părtinitore și favorabile 
pentru unii, nedrepte și insuporta
bile pentru alții, er pentru toți ne
statornice și problematice ; altele cari 
se restrâng asupra celor' ce au pu
terea în mână, înfluințându-i în mo
dul cel mai primejdios, pentru ei nu 
mai puțin, ca pentru țâra întregă.

De stricăciunile din urmă voim 
se vorbim ac|i. Aceste privesc în pri
mul rând educatiunea politică, ce 
s’a dat și se dă tinerelor generațiuni 
maghiare.

Pentru ori și cine, care voiesce 
se aibă o ideiă clară despre stările 
din Ungaria, este indispensabil de a 
sci, că educațiunea, ce se dă sucres- 
cenței maghiare în familiă, în școlă, 
în societate și în viața publică, este 
atât de unilaterală și atât de mult 
influințată de spiritul esclusivismului 
și al intoleranței naționale, încât 
putem afirma cu tdtă siguranța, că 
în momentul de față abia esistă Ma
ghiar dela 50 de ani în jos, care se 
nu fie convins în inima sa, că tot 
de ce se vede încunjurat și ce nu 
este maghiar, că totă viața desfășu
rată de milionele de supuși ai statu
lui, cari vorbesc altă limbă, este 
străină și dușmană desvotării Unga
riei, e pentru ea o primejdie cons
tantă, față cu care tote li sunt per
mise celor ce se cred singurul ei ra- 
zim, singurul ei scut.

Credința acesta înrădăcinată, 
printr’o șcâlă și propagandă conti
nuă, aprâpe în inima fie-cărui Ma
ghiar din generațiunile mai tinere, 
este adevăratul isvor al ideilor și 
conceptelor cu totul sclintite și pri- 
mejdiose despre ceea-ce se numesce 
„agitațiune41 și „agitator14.

„Agitațiune41 și „agitator" în 
sens politic, sunt concepte, care din 
partea maghiară nu pot afla apli
care, de cât față cu așa 4'ȘÎi duș- 
mani ai statului, sub cari se înțeleg 
naționalitățile nemaghiare fără deo
sebire. Un Maghiar, ori câte nebunii 
ar face, ori cât spirit și intențiune 
de resvretire ar documenta, nu pote 
fi nici odată „agitator44. De aceea 
§ ul faimos 172 din codul penal nici 
n’a fost vre-odată aplicat față c’un 
Magh’t-r, ori cât de mult ar fi ațîțat 
el după obiceifi la ură în contra cu- 
tărei naționalități. Ar trebui sS-șI 
renege cu totul firea de șovinist și 
se trecă în tabăra pretinșilor duș
mani ai statului, ca să rischeze a fi 
judecat și condamnat pentru agita
țiune politică.

Pe calea acesta a educațiunei 
«politice maghiare au ajuns lucrurile 
așa departe în regatul Sf. Stefan, 
încât s’a încuibat părerea în creerii 

fie-cărui Maghiar, care are aerul de 
a pricepe mersul „politicei naționale44, 
că este o datorie a sa patriotică de 
a face în interesul „ideei de stat 
național44 pe polițaiul față cu marea 
mulțime de conlocuitori nemaghiari, 
„dușmani firesc!44 ai Maghiarilor și 
ai acelei idei de stat.

Astfel Ungaria nu este numai 
prin forța măsurilor asupritore și 
despotice luate în contra liberei des- 
voltărl a poporelor nemaghiare, ci și 
prin gândirea celor ce formeză clica 
și falanga stăpânitore, un stat poli
țienesc.

Așa a. fost dela început, der mai 
cu sfială. Din ce în ce înse polițaii 
și gendarmii au întrat tot mai mult 
în rolul4 lor adevărat și acum am fi 
ajuns așa departe, ca guvernul un
guresc să proclame pe față puterea 
polițienescă ca singur mântuitâre în 
contra pretinsei agitațiuni antima- 
ghiare a Românilor, Slavilor și Ger
manilor din țâră.

In discursul seu, ținut cu oca- 
siunea desbaterei budgetare, contele 
Tisza a pus în vedere luarea de mă
suri ca cele din Posena și din Fin
landa in contra „agitațiunilor con
tra statului și a societății maghiare44. 
E vorba de revisuirea paragrafîlor 
codului penal privitori la acâsta în 
sens absolutist reacționar, ca să nu 
mai potă scăpa în viitor nimeni ne
pedepsit, pe care l’a luat la ochi un 
polițaii! sâu gendarm unguresc.

Intre măsurile, ce le pregătesce 
guvernul este și acâsta revisuire. 
Atât de mult a decăcjut spiritul pu
blic de libertate la Maghiari în 
urma politicei nenorocite de maghia- 
risare forțată!

Brașov, 3 August v.
Pregătirile contelui Tisza pentru 

tomnă. „Fiiggetlen Magyarorszăg44 cfice, 
că contele Tisza se ocupă cu pregătirile 
pentru nouăle alegeri din Ungaria. La cas, 
că oposițiunea va tinde a zădărnici prin 
obstrucțiune plănuita urcare a contingen
tului de recruți, apoi pactul cu Austria pe 
basa §-lui 14 și tratatele de comerciu cu 
Germania și Italia, guvernul va procede 
la disolvarea dietei și va face nouă ale
geri. Contele Tisza în vederea acestei 
eventualități, va înlocui 22 fișpani, a că
ror atitudine este dubie, cu bărbați, cari 
i-se vor părâ a fi dmenl mai de nădejde 
și de încredere.

„Noul partid44 la Nagykdros. De
putatul Carol Eotvos și-a ținut alaltăieri 
darea de sâmă înainte^ alegătorilor săi 
din Nagykdros. Se scie, că deputatul Eot
vos a fost ales ca membru al partidului 
kossuthist, însă de când a eșit baronul 
Banffy pe scenă, el a .trecut în partidul 
acestuia. Alegătorii i-au luat în nume de 
rău acestă apostasie de partid și au cerut 
lămuriri de la Edtvos. Acesta, strîns cu 
ușa, s’a dus la Nagykdrtjă, ca să-i dume- 
răscă.

In discursul său, Carol Edtvos a dis, 
că deși în ce privesce sentimentele e cu 
totul aderent al independiștilor, totuși el 
nu aparține acestui partid. M’am aliat, 
dise, cu noul partid, pentru-ca să ducem 
la bun sfîrșit cinci lucruri: teritoriu va

mal independet; armată națională ma
ghiară independentă; capul statului, regele 
să locuescă în Budapesta și să cheltuăscă 
aici în țeră cele 14 milidne; tdte autori
tățile și tdte șcdlele să fie maghiarisate 
și clerul bisericei protestante să fie plătit 
de stat. Nu e nevoie — dise el — de o 
coalițiune a tuturor partidelor oposițio- 
nale etc.

Edtvos s’a mai lăudat, că la viitdrele 
alegeri dietale generale „noul partid" va 
pune 50 de candidați, cari intrând în dietă 
vor lupta neînfricați pentru victoria idei
lor depuse în programul lui Banffy.

Congresul internațional socialist. 
In Amsterdam s’a deschis la 14 August n. 
congresul internațional al socialiștilor. Au 
fost aleși: președinte Van Kolt (Țările de 
jos), vicepreședinte Seu Kaloyama (Japo
nia) și Plehanov (Rusia). După-ce preșe
dintele a salutat pe representanții ruși și 
japonesl, aceștia și-au dat mâna, apoi au 
ținut discursuri contra risboiului. Repre- 
sentantul socialiștilor din Francia a pre- 
sentat un proiect de resoltițiune, în care 
se esprimă dorința, ca socialiștii din tdte 
țările să se opună continuării răsboiului 
actual cu tdte mijlocele de care pot usa. 
Moțiunea a fost primită cu unanimitate.

F i u m e.
In timpul din urmă s’a vorbit ^rășî 

despre posițiunea de drept public a ora
șului Eiume. Se scie anume, că din inci
dentul sosirei unei escadre străine în por
tul de la Fiume, pe palatul guvernorului 
fu arborat și un stindard croat. Faptul a- 
cesta a dat prilej baronului Banffy să tragă 
la răspundere pe ministrul președinte Tisza 
și să-l învinuescă, că numai sub regimul 
lui se pote fntîmpla o astfel de „ilegali
tate44. Tisza a răspuns și a <fis între al
tele, că stindardul croat n’a avut în cașul 
de față, decât „caracter decorativ14.

Declarația lui Tisza a fost viu com
bătută în pressa croată, ăr dilele trecute 
Dr. Mazzura a publicat în (jiarul „Obzor44 
din Agram un lung articol asupra posițiu- 
nei de drept public și istorice a orașului 
Fiume, și âtă ce dice el între altele;

„Fiume nu aparține Ungariei nici 
chiar în virtutea §-lui 66 din 1868, fiind
că acest oraș formeză un corp separat, le
gat de coreîna ungară, er cortina ungară 
nu este regatul ungar, nici Maghiarii. Decă 
cordna ungară și regatul ungar ar fi una 
și aceeași, atunci Croația n’ar aparține 
coronei ungare nici pe basa dreptului is
toric, nici pe basa dreptului positiv, căci 
Croația e cel puțin tot așa corpus separa
tum, ca și Fiume44.

Dr. Mazzura dice, că ministrul preșe
dinte Tisza a spus un lucru cu totul nou, 
când a numit pe guvernorul din Fiume 
„autoritatea cea mai înaltă a litoralului 
ungaro-croat44. — „Nu esistă14, dice Maz
zura, „nici litoral ungar, nici litoral un
garo-croat. Teritorul ce se estinde de la 
Fiume și până la Karlobag, este litoral 
croat, un teritoriu croat, ce nu se pdte dis
puta. Ungaria nu are nici mare, nici țărm 
maritim. Acesta urmeză neîndoios și clar 
din §§ ii 65 și 66 ai pactului. Autoritatea 
supremă a litoralului croat este banul 
Croației și guvernul croat; guvernorul din 
Fiumo este capul autorității comune a 
portului, fără de ori-ce altă jurisdicțiune".

Este la tot cașul interesant, că dia- 
rul „Budapesti Hirlap14, după care repro

ducem acest estras din articolul fdiei cro
ate, nu-1 însoțesce cu nici un comentar, 
oi-1 publică sub titlul: „Fiume, Banffy și 
Tisza".

Resboiui ruso-japones.
Refugiarea vaselor rusesc!.

Se telegrafieză dm Petersburg cu data 
de 14 August: Cu data 12 August ami' 
ralul Malusevici telegrafieză Țarului, că 
dedrece s’a stabilit, că vasul „Cezareviciu 
nu va pute se ajungă Ia Wladiwostok, a 
fost dus pentru reparațiune în portul de la 
Kiauciau, unde a sosit sera la 9 dre și 
unde se mai aflau crucișătorul nNovik“ și 
canoniera „Bisumni*.  Afară de amiralul 
Wilhoft, au mai cădut alți 3 ofițeri, 8 ofi
țeri au fost răniți, între ei lvanov, co
mandantul lui „Cezarevici44. Nu s’a con
statat încă numărul celor căluți și răniți.

—Din Wei Hai-Wei se telegrafiăză, că 
distrugătorul de torpilare rusesc „Burni*  
s’a înăsipit pe cdsta de la Șatung apoi a 
fost sverlit în aer, Echipagiul a scăpat.

— Din Petersburg se telegrafieză (ofi
ciali; Locotenentul Rolșakowsky, coman
dantul vasului „Retșitelnyu a adresat Ța
rului următorul raport telegrafie în pri
vința afacerei contratorpilorului său:

— Am sosit de la Port-Arthur cu torpi
lorul „Retșitelny" la Cifu, având impor
tante depeșî, după-ce am străbătut două 
linii de blocare ale inimicului. După ordi
nele, ce le primisem de la amiralul Gri- 
gorovici, am desarmat și am dat jos pavi
lionul torpilorului.

In noptea de 12 August st n. am 
fost atacat de Japonesl, cari au sosit în 
același port cu două torpilare. Japonesii 
au trimis pe .bordul vasului meu un ofițer 
cu un detașament, pentru a negocia. Ne 
având arme, ca să mă împotrivesc, am 
ordonat, să se facă pregătiri pentru arun
carea în aer a torpilorului meu.

Când Japonesii începură să ridice la 
catarg pavilionul lor, am pălmuit pe ofi 
țerul japones și l'am aruncat în apă. In 
același timp ordonaiii marinarilor să arunce 
în apă pe soldații japonesl. împotrivirea 
nostră însă nefiind eficace, Japonesii pu
seră mâna pe torpilor. Se produseră pe 
bordul torpilorului câte-va esplosiuni, dăr 
el nu se scufundă. Vasul a fost apoi re
morcat afară din port de cătră Japonesi.

Echipagiul și ofițerii torpilorului au 
fost scăpați. Aruncătorul de torpile, fo
chistul și patru dmeni au fost răniți în 
mod ușor. Aspirantul de marină Petrow 
opunându-se la arborarea pavilionului ja- 
pones, a fost grav rănit. Eu sunt rănit la 
piciorul drept de un glonț, care n’a fost 
încă estras. Răniții au fost transportați la 
spitalul misionarilor francesi.

Luptă năvală în canalul coreean.

Flota rusă din Wladiwostok, probabil 
pentru a primi vasele rusescî refugiate 
din Port-Arthur, a făcut o eșire pe mare 
și timp de trei dile a circulat pe cdsta 
de ost a Japoniei. Faptul acesta a pro
vocat o mare panioă între populațiunea 
de pe acestă cdstă. Tdte vasele străine 
și-au suspendat cursele și s’au refugiat în 
porturi.

Plota rusă ajungând în canalul oo- 
reean, a avut o ciocnire cu flota japonesă 
laTsutsima. Flota din urmă era comandată 
de amiralul Kamimura. Amiralul japones 
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fiind însc-iințat despre erupțiunea escadrei 
ruse din Port-Arthur, a ținut drumul va
selor rusesc!, pentru a căror întîmpinare 
veniseră trei crucișătdre din Wladiwostok.

Ciocnirea cu aceste trei vase rusesc! 
a durat timp de 5 ore. Crucișătorul „Ru- 
rik'i a fost cufundat, și se dice, că pe bor
dul lui au pierit 26 ofițeri ruși și 360 
omeni. "Vaseie ,„Gromoboiu și „Rusia“ s’au 
refugiat spre nord.

„Noviku a ajuns norocos la Wladi
wostok. Tot la Wladiwostok au sosit și 
vasele rusesescî „Gromoboi“ și „Rusiau.

In lupta navală au avut pierderi și 
Japooesii. Mai multe din vasele lor au 
fost stricate.

Asediarea Port-Aithurului.
Mikado a ordonat de a-se lua cu 

ori-ce preț. Port-Arthurul, chiar decă ope
rațiunile de răsboiO din Manciuria ar tre
bui se înceteze și teatrul luptei se fie mu
tat în Coreea, mai ales, oă ploile au fă
cut să înceteze aceste operațiuni.

12 regimente din armata japonesă 
de la Sud au fost reînapoiate la Port- 
Arthur.

Un fiu al lui Mikado, prințul Ko- 
nacho a fost rănit pe bordul cuirasatu- 
lui „Mikasa" în lupta din urmă de la 
Port-Arthur.

Protestul Țarului.
Țarul Nicolae a dat ordin ministru- 

îui afacerilor străine Lamsdorff să însăr
cineze pe ambasadorul Rusiei din Paris 
de a ruga pe guvernul frances, ca prin 
ministrul seu din Tokio să remită în nu
mele Rusiei un protest energic contra atin- 
gerei flagrante a neutralității Chinei și a 
nesocotirei dreptului ginților comise prin 
atacul contra torpilorului „Retșitelny" de 
cătră Japonesi într’un port neutru.

1d același timp ministrul Rusiei la 
Peking a primit ordinul de a adresa o 
protestare energică guvernului chines, re
levând gravele urmări ale atingerei neu
tralității atingere ce a fost permisă de 
China.

Din Cifu se telegrafieză, că Japone- 
sii au readus în acel port torpilorul „Retși
telny", pe bordul căruia se află soția și 
fiica generalului StOssel.

Brașov, 1(14) August 1904.

Domnule Redactori Adi săptămână 
am cetit în „Gazeta Transilvaniei la 
„Voci din public" comunicarea unui dspe, 
oare se plângea, că într’un restaurant, vi- 
sitat de număroși Români, birtașul refusă 
a ține Fa disposiția lor o listă de bucate 
în limba română, pe lângă cea maghiară- 
germană, ce o presentă de obiceiu muș
teriilor. Numesce chiar cu numele restau
rantul și birtașul.

Observările, ce le face autorul ace
lei comunicări le găsesc la loc; nu înțeles' 
însă, de ce se pune totă vina în cârca 
birtașului George, când în realitate numai 
ospeții săi români sunt în primul rând vi- 
novați, decă el nu se sfiesce a-le presentă 
(jilnic numai liste de bucate maghiBre- 
gerrnane. N’are cineva, de cât să arunce 
o privire asupra publicațiunilor autorită
ților locale, ca să se convingă, că aceste 
se fac în tote trei limbile, ce se vorbesc 
în Brașov. De ce ddr un om privat, care 
are și interes și câștig personal de la 
mușterii săi, să nu voiescă a-i omeni cu 
o listă de bucate scrisă românesce, când 
■pentru Unguri și Germani are acestă con
siderație ?

Răspunsul e clar și limpede: Oel-ce 
nu se consideră pe sine însuși, nu este 
considerat nici de alții. Decă Românilor 
brașoveni le place așa, ca să nu fie luațî 
în semă nici cât un cismar ungur din 
Blumăna, pe care din unguresca lui nu-1 
mai poți scdte, atunci urmările le văd. 
Birlașii, ca cel de la Redută, nu simt ne
cesitatea de a plăti cui-va câte-va cordne, 
ca să le scrie și o listă de bucate româ
nescă. De ce s’ar și stingheri, decă merge 
și fără ea? Noroc, că Românii sciu mai 
multe limbi, decât locuitorii din Blumăna 
și din Brașovechiti. Der acest noroc e nu
mai al birtașilor, cari nu trebue să vor

bescă și să scrie românesce pentru muște
rii lor. Țin să constat aici și — desfid pe 
ori-cine să mă desmintă, — că atât Sasul 
cât și Ungurul pretinde, să i-se vorbescă 
și să i-se scrie în limba sa, ori unde s’ar 
duce și m’ași rămăși cu ori și cine, că 
decă un Român ar deschide aici în Bra
șov un birt numai cu liste de bucate ro
mânei n’ar ave nici un dspe sas său un
gur! Cu tdte astea la birtașul George dela 
Redută e masa celor de la casina română, 
și maSa tinerilor, la Seilerdia (împăratul 
Romanilor) e masă constantă românescă 
de mulți ani. Cui îi vine însă în gând să 
ceră listă de bucate românăscă, său să 
pretindă, să i-se vorbescă românesce în 
aceste și alte birturi?

Pănă acum n’am vădut listă de bu
cate română, decât numai în timpul verii 
la restaurantele de la alea de jos și de 
la villa Kertsch.

Să-mi dați voie a pune, după cele 
premerse, o singură întrebare: Ce-ar fi, 
ddcă Românii brașoveni, vrând să fie luațî 
în semă în mod egal cu concetățenii lor 
Sași și Unguri, n’ar- mai cerceta acele ,lo- 
caluri publice, prăvălii etc., în cari )i-se 
desconsideră limba într’un mod său 
altul ?

Nu void să abusez prea mult de bu
năvoința d-vostră și de spațiul foii. Da- 
ți-mi voie cu tote aceste, să mai adaug 
încă câte-va observațiuni cu privire la 
cele scrise în foile locale „Brassdi Hirlap" 
și „Kronstădter Zeițung" despre un con
flict, ce l’a avut un ospe român cu birta
șul de la Redută în cestiunea listei de 
bucate și despre care comunicatul din 
„Gazeta" n’a făcut nici o amintire.*)

•) Comunicatul l’am publicat așa cum ni-s’a 
fost trimes. — Red.

**) Numele îi e deja cunoscut dintr’o întîm- 
pinare ce a publicat’o în „Kronstădter Zeitung" 
de aici la adresa lui „Br. Hirlap“. E d-1 Dr. Ni
colae PopovicI advocat în Bucurescl. — Red.

Faptul se resumă în următorele: Un 
dspe, brașovean de nascere însă stabilit 
în Bucuresci,**)  cerând în restaurantul de la 
Redută, să i-se dea o listă de bucate scrisă 
românesce,—s’a iscat un schimb de vorbe 
între el și birtaș.

Acesta din urmă, vrând să dovedescă 
că el nu e ținut să aibă și listă do bu
cate românescă, că e destul, decă scie 
vorbi cu dspeții românesce, a umblat să 
se justifice înaintea altor dspeți români, 
cari erau de față, prin afirmarea, că re
clamantul ar stărui pentru lista de bu
cate română cu scop numai de a ațîța 
în contra lui (birtașului). Birtașul deve
nind astfel grosolan și făcând ospelui 
reclamant imputări necuviinciose, acesta 
se irită așa de mult, încât să-i fi aplicat 
birtașului una cu mâna stângă. Conflictul, 
despre care nu mă simt chemat a vorbi, căci 
n’am fost de față, a ajuns și în colonele 
fdiei locale maghiare „Brassoi Hirlap". S’a 
scris în acestă foie, denaturându-se cașul, 
într’un mod ofensător și provocător nu 
numai față cu dspele român amintit, dâr 
și față cu familia sa. Nu mă simt chemat 
a mă pronunța nici în privința acesta, mai 
ales după ce am înțeles, că respectivul 
și-a cerut satisfacția cuvenită. Nu pot să 
retac însă insanitatea și tendențiositatea 
șovinistă, cu care raportorul lui, „Brassoi Hir
lap" vre să facă dintr’o justă pretensiune 
a unui dspe român, ridicată față de bir
tașul unui restaurant dintr’un oraș, unde 
trăiesc și comunică atâta amar de Ro
mâni, vre să facă, <Jict din aedstă pre
tensiune firâscă o agitație, care „ar ame
nința pacea între Maghiaiî și naționali
tăți". Adecă, dăcă la berăria de la Redută 
s’ar servi nu numai cu o listă maghiară- 
germană, ci și cu una română, acesta ar 
însemna, după „Br. Hirl.“, că pacea în 
Brașov este amenințată. Mare absurditate !

Ce face obiceiul rău! Scriitorul ra
portului din fdia maghiară, dedat a le vede 
tdte cu ochelarii intoleranței șovmiste, în
dată ce aude, că ceva trebue să fie scris 
ori vorbit românesce, bănuesce deja o agita
țiune și răsvrătire în detrimentul păcii pu
blice !

Er birtașul dela Redută, cel ce nu 
scie scrie liste de bucate roraânescl, cu 

tote că a fost mulți ani în România, der 
scrie liste de bucate maghiare și germane, 
se simte printr’asta încurajat a dice într’o 
întîmpinare, ce-o publică în „Kr. Ztg." cu 
întregul său nume: Georg Rothenbăcher, 
că „de aceea n’are listă de bucate română 
în restaurantul său, fiind că dânsul și chel
nerii săi nu sciu scrie românesce și că de 
altmintrelea nicâirl în Brașov nu se gă
sesc liste de bucate române".

Afirmarea din urmă, cum am arătat, 
nu e esactă, dr cât pentru celelalte ob
servări, ele sunt ofensătdre pentru muș
terii săi români, a căror considerare, ori 
cât de bine i-ar servi de altcum, o lasă 
să fie dependentă întâmplător, de cunos- 
cința limbei române a chelnerilor, ce și-i 
angajâză, fără a pune cel puțin unuia con- 
dițiunea să scie scrie românesce atâta, ca 
se potă compune o carte de bucate în 
aedstă limbă.

Repet însă, nu-i atâta de vină birta
șul, cât mai mult cei, ce îl fac să credă, 
că nu trebue să-și mai bată capul și cu 
lista de bucate scrisă în limba lor...

— I — u.SC1R1LE D1LE1.
— 3 (16) August.

„Copilării maghiare" Sub titlul 
acesta publică (Țarul „Donauwacht" din 
Bucuresci, următdrea notiță: Raportul 
anual al universității din Iași trimis uni
versității din Clușiă, a sosit, dilele aceste 
înapoi la Iași, cu observarea scrisă de 
rectorul univ. din Clușiu, că nu esistă în 
Uugaria vr'un oraș cu numele „Klausen- 
burgu. Rectorul din Iași, probabil, că n’a 
credut cu putință, ca să se blameze ci
neva așa de cumplit, ca rectorul univer
sității din Clușiu la timpul seu în afacerea 
cunoscută din Giessen. (Nu de mult rec
torul univ. din Clușiti a retrimis și uni
versității din Giessen raportul anual din 
causa adresei „Klausenburg"). Ieșenii au 
făcut o încercare cu anuarul lor adresat 
la „Klausenburg". Păcălela a succes per
fect și astăfii rîde întrega universitate ie- 
șană de colegii lor din „Kolozsvăr", cari 
își dau cea mai mare silință, a se espune 
batjucorei întregei lumi • civilisate.

Nouăle bancnote de 10 corone. 
Din Budapesta se anunță, oă deja pe la 
finea anului curent se vor pune în circu- 
lațiune nouăle bancnote de dece cordne.

Capela românescă din Bitolia (Ma
cedonia) fiind terminată, 8. Sa preotul 
Theodor Constantin, care de două luni și 
mai bine a venit în România, se va rein
force la Bitolia spre a lua parte la sfin
țirea capelei și a începe slujba religiosă 
în limba română. Lucrările vor trebui să 
fie complect terminate cel mai târijiu 
pănă la sfîrșitul anului 1907.

Urmările secetei. Soiri sosite din 
județele DorohoiO și Botoșani arată, că 
din causa secetei și porumbul din acele 
județe, cari pănă acum dădeau speranțe 
frumdse, a început să fie compromis. Pe 
de altă parte, seceta a început să facă 
mult rău și fenațelor, așa că este temere | 
să nu se potă îndestula vitele din acele 
județe, necum să se hrănâscă și vite din 
alte părți. Agricultorii și propietarii din 
județele Dorohoiu și Botoșani, basându-se 
pe ploile cădute în Măiîî și Iunie și pe 
perspectivele frumdse ale recoltei și fâna- 
țelor, au contractat angajamente cu cres
cători de vite din josul Moldovei, așa că 
acele județe sunt adi pline de vitele 
aduse din alte părți și cari acum nu prea 
au nici acold ce pasce.

Facultatea teologică din Bucovina 
a avut în anul academic espirat 1903/4 
cel mai mare număr de auditori de la 
esistența ei, și anume 71. Dintr’aceștia — 
scrie „Viitorul" — au fost 41 din Buco
vina, 10 din Transilvania și Ungaria și 
anume 8 din mitropolia Sibiiului cu die- 
cesa Aradului și a Caransebeșului, și 2 din 
patriarhatul sârbesc din Carlovăț, 1 din 
Dalmația, 5 din Bosnia și Herțegovina, 7 
din România, 3 din Bulgaria și 4 din 
Turcia. După naționalitate au fost: 48 
Români, 8 Ruteni, 8 Sârbi și 7 Bulgari. 
In decursul anului au avut loc 9 rigordse 
și 5 promovări, 2 rigorose au fost pres
tate de absolvenți din Bucovina, âră 7 de 
absolvenți din alte țări. Esamenul esege- 
tic istoric l’au prestat 6 studențî în teolo
gie ai anului al doilea, dintre cari doi cu 
escelință parțială, âră esamenul sistema
tic practic 6 absolvenți. Un candidat a 
fost reprobat la esamenul din urmă. După 
ani se reparteză studenții în teologie în 

următorul mod: I. 23 (15 din Bucovina);
II. 20 (10 din Bucovina); III. 16 (13 din 
Bucovina); IV. 7 (3 din Bucovina). Cinci 
studenți în teologie au fost absolvenți ai 
altor institute teologice și au ascultat pre
legerile, pentru-ca să fie admiși la rigo
rdse, fără ca să fie înscriși într’un an 
anumit.

In Dicio-Sân-Mărtin ministrul de fi
nanțe va înființa o direcțiune financiară. 
Clădirea pentru aedstă autoritate finan
ciară e deja gata și la 1 Sept. 1904 ea 
va începe să funcționeze.

Școla specială i. r. pentru prelu
crarea lemnului în Câmpulung (Buco
vina). La începutul anului 1903/4 au fost 
înscriși la aedsta școlă 141 elevi, eră pănă 
la finea anului au rămas necvalificați 25. 
După naționalitate sunt: Români 65, Ger
mani 67, Poloni 6, Ruteni 2, de alte na
ționalități 1. Dintre elevii înscriși se țin 
de confesiunea gr.-orient. 65, rom. cat. 
35, evang. 3, mosaică 38. Limba de ins
trucție de la șcdla de di este cea română, 
la școla de progres cea germană. înscrie
rile elevilor pentru anul 1904/5 vor ave 
loc în 14 și 15 Septemvrie a. c. în loca
litățile șcdlei. La primire au să se legiti
meze aspiranții cu: mărturie de botez, că 
au împlinit vârsta de 13 ani, testimoniul 
că au absolvat o șoolă poporală său un 
atestat de valore egală, învoirea părinți
lor seu a epitropilor. Fie-care elev are să 
plătescă la înscriere o taxă de 2 cordne. 
Școlari sărmani și demni primesc stipendii, 
ajutdre, precum și tdte recvisitele ne
cesare.

O hienă în comuna Calinesci. Din 
Ploesci se scrie, că înainte de acesta eu 
două luni a scăpat dintr’o menagerie o 
hienă, care s’a arătat mai întâiu în co
muna Floresci er dilele trecute în apro
pierea satului Calinesci, răpind mai multe 
oi. Inspectorul comunal Popescu a aran
jat acum o mare vânătore, pentru a pră
pădi acest animal periculos.

Musica orășănescă va cânta Mier
curi dim. la orele 9 pe promenada de sub 
Tâmpa. D. a. nu va cânta musica pe pro
menada din jos din causa serenadei, ce 
se face în pretjiua amversărei Majestății 
Sale. — Miercuri săra la drele 8’/2 con- 
certdză musica ca de obiceitl în cafendua 
Neustădter.

Situațiunea agricolă.
După raportul de la 31 Iulie al mi- 

nisteriului unguresc de agricultură, situa
țiunea agricolă la noi în țeră se presentă 
astfel:

Grâul a dat resultate, cari asigură 
încâtva esistența locuitorilor. Recolta sS- 
cărei și orzului nu e de loc satisfăcătdre, 
er recolta ovesului e mai slabă decum se 
prevăduse înainte cu câteva săptămâni.

In unele regiuni ale țării a plouat 
binișor, ploile însă n’au fost destul de 
abundente, ele de altfel au sosit prea 
târdiu pentru-ca porumburile (cucuruzele) 
să se pdtă repara.

Ca resultat ai acestei triste situațiuni, 
se pote constata acuma, că recolta porum
bului din acest an este rea și în cea mai 
mare parte e amenințată cu nimicire.

O ieonă nu se pote mai tristă pre
sentă livezile la munte și la șes, cari sunt 
ca arse de foc.

Etă cura se presentă în cifre recolta 
din ăst an:

Grâu: 35,622,400 raăji metrice.
Secară: 11,669,000 „ „
Orz: 10,400,000 „ „
Oves-. 8,400,000 „ „
Cucuruzul, în urma timpului aprope 

neîntrerupt secetos, a decăzut așa de tare, 
încât chiar decă vor urma ploi în abun- 
danță, nu se va mai pute reculege. Efectele 
timpului anormal se simt mai ales în re
giunea dintre Dunăre și Tisa, precum și 
în regiunile de pe arabele țărmuri ale 
Tisei, unde cea mai mare parte a cucu
ruzului s’a uscat, pănă a nu ajunge încă 
în stadiul înflorirei și al formărei rodului, 
Ceva mai bine s’au desvoltat semănăturile 
în regiunea dinedee de Dunăre, în Banat 
și Ardeal și în regiunile muntdse nord- 
ostice. Și aici însă tuleii sunt mai mult, 
seu mai puțin fără bobe.

Cartofii în cele mai multe regiuni 
ale țării au rămas miei și nedesvoltați; 
vrejii și foile s’au uscat.
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Plantele de grădină și varza în cea 
mai mare parte s’au ofilit, er varza fu 
atacată de insecte.

Păstăiosele sunt puține, dăr de cali
tate bună. — Meiul și hrișcă au dat o 
recoltă forte slabă. Cânepa și inul de ase
menea. Ele au rămas mici și în lipsa de 
apă, topirea lor este împiedecată în multe 
părți.

Napii de zăhar și de nutreț s’ar mai 
pute reculege, dăcă ar mai urma ploi. 
Semănăturile târjii însă vor da o recoltă 
slabă.

Trifoiul și luțerna au otăvit forte 
slab în periăda ultimă. Ele nici n’au mai 
putut fi cosite. Cucuruzul de nutreț și mo
horul, de asemenea. Nu s’au desvoltat și 
încep a se vesteji și usca.

Livedile numai icî colo se mai pot 
cosi, er pășunile abia mai ofer hrană pen
tru vite.

Strugurii au fost împiedecați în des- 
voltare prin seceta cea mare și îndelun
gată, er prospectele satisfăcătăre se reduc 
mereu.

Pomele s’au împuținat mult. Ele cad 
înainte de a-se fi desvoltat pe deplin.

In general situațiunea agricolă la noi 
în țâră e cât se pbte mai îngrijitor©, așa 
că se pdte dice cu drept cuvânt, că un an 
slab în recoltă ca acesta de mult n’am 
avut. Prețurile cerealelor se urcă, de pe 
acum pe tote piețele și se vor urca con
stant, căci seceta și uscăciunea urmeză să 
fie statornică, încât e un adevărat flagel 
trimis de Dumnezeu pe capetele omenilor.

In România, după raportele sosite la 
ministerial de domenii, semănăturile pă- 
idse ca orzul, ovăsul, grâul și săcara au 
fost secerate în întrega țâră. Pretutindeni 
s’a început treeratul; pe alocurea s’au în
ceput arăturile pentru semănăturile de 
tdmnă.

Din causa marei secete, care bântue 
încă țera, nurnâroși arendași și proprietari 
de moșii amână începerea arăturilor pen
tru semănăturile de tomnă.

Resultatul recoltei generale din acest 
an fată de anul trecut este aprope 70 la 
■sută în minus.

Societatea pentru fond
de teatru român.

(Anuarul pe anul 1902—1903}

Ara amintit, cft (filele aceste a a- 
părut de sub tipar, în tipografia A. Mu- 
reșianu (Brașov 1904), un elegant volum 
cu titlul „Anuarul VII al Societății pentru 
fond de teatru român, pe anul 1902— 
1903. — Brașov 1904“.

Din acest anuar relevăm următorele 
date mai însemnate, privitore la activita
tea și starea actuală a societății.

Președinte de onăre al societății este 
<1-1 Dr. Alesandru Mocsonyi, care urin nu- 
raărosele donațiuni, ce le-a făcut, și-a să
pat numele cu litere neșterse pe frontis
piciul templului Thaliei Române din Ar
deal și Ungaria.

Comitetul e compus astfel: Iosif 
Vulcan președinte, Virgil Onițiu vice-pre- 

.ședințe, N. Petra-Petrescu cassier, Dr. Io
sif Blaga secretar, George Dima, Emanuil 
Ungureanu și Vasile Goldiș membri. Co
mitetul mai are încă 16 membri prin dife
ritele orașe, numiți „bărbați de încredere 
.ai comitetului".1

Anul trecut Societatea și-a ținut adu
narea generală în Sebeșul-săsesc la 15 
August. In vorbirea de deschidere preșe
dintele comitetului d-l Iosif Vulcan a ac
centuat însemnătatea cea mare și scopul 
sublim ce-1 urmăresce Societatea prin cre
area unui organ pentru răspândirea cultu- 
rei naționale, adăugând, că Societatea nu 
înțelege snb teatru edificiul, ci instituțiu- 
nea teatrală însăși.

D-l Dr. Iosif Blaga secretarul, socie
tății publică o lungă și interesantă statis
tică asupra mișcărei teatrale la noi, la o- 
rașe și la sate. Se arată cu cifre cum miș
carea acesta sporesce din an în an.

S’a constatat, că în 1903 s’au orga- 
:ii'sat în diferite sate și orașe din Ardeal 

și Ungaria 179 representațiuni teatrale cu 
28 mai multe ca în anul 1902, cu 62 mai 
multe ca în 1901, cu 67 mai multe ca în 
1900, cu 106 mai multe de cât în 1899 și 
cu 151 mai multe de cât în 1898, când 
s’a început culegerea datelor.

Pe lângă numărul seratelor teatrale 
a sporit și numărul pieselor representate. 
In 1903 la 179 serate, publicul a veifut 
114 piese diferite.

Averea Societății strînsă prin dona- 
țiunî și prin taxe de la membrii, serbări 
etc. era la sfîrșitul anului 1903 de corone 
331.309.47 — o suma acesta destul de 
frumăsă.

In biblioteca teatrală, ce se edă sub 
supraveghiarea vice-președintelui V. Onițiu, 
au apărut pană acum 10 volume.]

Anuarul publică și un plan de ac
țiune, în care se arată, că pentru pregă
tirea teatrului român, societatea va ave 
de resolvat următdrele probleme: se ri
dice pe artiștii dramatici la înălțimea che
mării lor, perfecționând talentele ce se 
găseso atfî în mijlocul poporului nostru; 
se trimită dintre acești artiști în diferite 
centră românescl spre a însufleți publicul 
mare românesc pentru arta dramatică ; se 
îngrijescă de îmbogățirea unui reportoriu; 
se caute a face educația gustului artistic 
și să desvdlte interesul publicului româ
nesc pentru cause teatrale.

In anuar se mai publică conferența 
.Teatrul Național", tinută la adunarea din 
Sebeșul-săsesc de Dr. V. Branisce; .Tata 
Moșu", o schiță de Virgil Onițiu, cetită în 
aceeași adunare. „începutul dramei române 
— Iroctii11 de Sebastian Stanca, confereoță 
presentată la adunarea din Sebeș; „Nica, 
vestitul lăutar de laLugoșiu" (cu portret) 
de Dr. Tiberiu Brediceanu ; „Mișcarea 
teatrală la noi în 1903“ de Dr. Iosif Blaga; 
Raportul general al comitetului despre 
activitatea sa în 1902—1903; „Planul de 
acțiune relativ la lucrările de esecutat 
pentru pregătirea înființării teatrului ro
mân"; Raportul casei pe anul 1902 — 1903; 
Descrierea adunării generale din anul tre- 
out (Voci de pressă) și lista membrilor 
fundatori, ordinari pe vieță, ordinari și 
ajutători.

Esecuția technică, hârtia și tiparul 
nu lasă nimic de dorit, și volumul se pre
sents ca o publicațiune artistică elegantă.

Răbdarea lui Kuropatkin.
— Răbdare! Răbdare! și er răbdare! 

este cuvântul de ordine al lui Kuropatkin 
în răsboiu, după cum Napoleon spunea, 
că pentru a face răsboiu trebuese trei lu
cruri : 1) Bani, 2) bani și erăși bani.

G. Bernet publică un articol în „Le 
Tempsu, în care studiăză personalitatea 
plină de bravură și plină de sciință mili
tară a generalissimului rus.

Dăm din acest articol părțile, cari ca- 
racteriseză mai bine personalitatea lui Ku
ropatkin.

In 1866, în momentul când Rușii pre
parau espediția în Kokand, Kuropatkin, 
care pe atunci era un locotenent obscur 
și care avea însărcinarea de cassier, cerii 
șefului său de batalion favdrea de a fi în
trebuințat într’una din companiile, cari in
trau în luptă. Șeful de batalion retușa. 
Kuropatkin, se adresa, după obiceiul rus, 
camaradilor cari îl aleseră cassier. Aceștia 
făcură un demers colectiv în favărea lui 
Kuropatkin, însoțindu-1 ia șeful corpului. 
Șeful corpului refusă din nou cererea și 
ofițerii se retraseră.

Kuropatkin rămase în vestibul ca o 
sentinelă.

— Ge faci aici? îl întrebă șeful de ba
talion, regăsindu-1 după două ore la piciă- 
rele scărei!

— Aștept să mă triraetețî în Kokand 
răspunse rece Kuropatkin.

— Nici odată! Nici odată! Mă înțe
legi? răspunse șeful batalionului, și întră 
în apartamentele sale. Opt-spredece cea
suri după aceea Kuropatkin aștepta tot 
în vestibul.

— La dracu! reluă comandantul cu 
blândețe. Ce poți să faci unui om ca 
dumneata. Vrei se te bați? Du-te, de te 
bate.

In timpul răsboiului ruso-turc din 
1877 Kuropatkin avea 29 de ani și era 
adjutantul lui Skobeleff.

Evenimentele sângerose de la Plev
na puseră în evidență bravura rațională și 

dominătore pe ea însăși, care nu vede de
cât datoria ce trebuesce îndeplinită și ig- 
noreză primejdia. Skobeleff însuși, acest 
erou legendar, spune în rapărtele sale în 
mai multe rânduri: „Căpitanul Kuropatkin 
mi-a făcut servicii inapreciabile".

Intr’adevăr, rolul pe care l’a jucat 
Kuropatkin în luptele din munții Vercji, 
întrece ori-ce măsură de apreciere. Era 
vorba, ca trupele lui Scobeleff să atace pe 
un teren descoperit cu baioneta pe un 
inimic retrașat.

Sforțările dilei de 11 Septemvrie nu 
au putut conduce pe asaltanții istoviți, de
cât la o mică distanță de reduta numerul 
unu. Skobeleff nu mai avea sub mână 
nici un singur om de reservă, afară pdte 
de el însuși. Decă s’ar fi avântat în luptă, 
ar fi -câștigat victoria?

Se întorse cătră Kuropatkin și îl în
trebă:

— Credi, că trebue se mă duc eu în
sumi ?

Kuropatkin șovăi de a dice acel da, 
de care depindea mărtea lui Skobeleff. 
Acestă tăcere a fost eloquentă pentru Sko
beleff.

Reduta numerul unu a fost luată în- 
tr’un avent de bravură. Turcii, cari erau 
stăpâni pe reduta numerul doi, făcură o 
năvală furidsă, și în timpul dilei se petrecu 
un carnagiO înfiorător. Lupta nu se ter
minase, când se produse un accident, care 
era să răpescă vieța lui Kuropatkin, care 
sta lângă un cheson de artilerie, notând 
numele soldaților, cari se distinseseră prin 
bravură. De odată un obus isbi în cheson, 
ale cărui muniții acoperiră reduta întrâgă. 
Toți au fost isbiți și culcați la pământ. 
Singur Kuropatkin, deși isbit în frunte, sta 
în piciore. Turcii profitând de învălmășala 
generală încercară să reia reduta cu ba
ioneta. Kuropatkin eși înaintea lor, după 
contra-atac, și îi respinse. După acestă în
cordare nervosă, se produse o lâncezelă și 
Kuropatkin leșină. Fu luat de patru ca
zaci și dus în interiorul redutei.

Etă probele pe cari căpitanul Kuro
patkin le-a dat despre caracterul său; ele 
nu sunt nimic pe lângă acelea, pe cari 
le-a dat Kuropatkin în calitate de ge
neral.

Ori-cât de stăpân ar fi fost el, un 
alt comandant, în împrejurările în cari 
se află Kuropatkin în Manciuria, nu ar fi 
putut să se stăpânescă, și ar fi riscat o 
bătaie în care ar fi fost sdrobit.

— Voiă aștepta! dice Kuropatkin, 
și numai atunci, când va sci, că nu mai 
trebue să aștepte, va da lupta decisivă.

VARIETATE.
Din imperiul lui Dalai Dania. 

q depeșă a biroului telegrafic „Reuter" 
ne-a anunțat (filele trecute sosirea espedi- 
țiunei englese în capitala Tibetului, Lhas- 
sa. Scirea acesta este fără îndoială de 
mare importanță, de ore-ce prin ocuparea 
capitalei acestui întins și pănă acum prea 
puțin cunoscut ținut în centrul Asiei, Ti
betul ajunge sub influința unui stat euro- 
pen, fapt, prin care se deschide în deo
sebi sciinței nouă orisonturl.

Pănă nu de mult cunoscințele des
pre obiceiurile și viâța poporului tibetan 
și în deosebi datele cu privire la capitala 
Lhassa, reședința sfântului Dalai Lama, 
erau forte mance, în urma isolftrii și ati
tudinii ostile a poporațiunei față de ori-ce 
străin. In urma espedițiunei recente en
glese, care a traversat o mare parte a 
acestui vast ținut, au ajuns în publicitate 
scirl tot inai dese și mai sigure despre 
acestă țeră și astfel astădi suntem în posiție 
a cunosce mai de-aprope unele din trăsă
turile acestui popor din centrul Asiei.

In numerul din luna acesta al revis
tei englese „Monthly Rewiew" povestesce 
esploratorul engles Jameson Reid intere
sante scene din călătoria sa recentă prin 
ostul și nordul Tibetului. In unul din sa
tele tibetane — dice Reid — societatea 
nostră a fost invitată de cătră locuitorii 
Tibetului la un prând de „gală", cu care 
ocasiune indigenă au escelat prin o deo
sebită lăcomie în ale mâncărilor. Ei în- 
ghițiau de-odată cantități atât de mari din 
mâncările și beuturile de pe masă, în cât 
stăm uimiți, și nu înțelegeam unde mai pute 
încăpe atâta hrană. Mâncarea este singurul 
scop al vieței lor; ori-ce li-se oferă, înghit ou 
o lăcomie ne mai vedută, pănă ce devin 
atât de sătui, în cât cad la pământ într’o 
stare amețită și spasmodică. Când nu mă

nâncă, privesc ca tâmpiți în zare. Noptea 
se ascund în locuințele lor miserabile, 
nisce șetri seu peșteri, unde se înnecă 
aprope în mulțimea de bidigănii, oe vie- 
țuesc în îmbrăcămintea lor murdară.

In privința spirituală, stau pe-o trâptă 
ceva mai înaltă. Uneltele, armele, cât și 
unele din obiceiurile lor denotă o inteli
gență și judecată ăre care Ei se mai dis
ting și printr’un fel de curagiu și tenaci
tate în luptă, pe care și-au însușit’o 
probabil prin desele lor ciocniri cu duș
manii puternici diu jurul lor. Tibetanii 
sunt mari] amatori de musică, der și ju
cători pătimași. Pas de pas poți să vedl 
câte doi bărbați jucându-se cu cuburi 
mici, un fel de joc de hazard. Mișcările 
lor sunt urmărite de număroși privitori, 
cari fiind interesați la aceste jocuri, sunt 
împărțiți și ei în două partide. Nu rar se 
sfîrșesce acest joc cu încăierări sânge
rose.

Morala Tibetanilor este fărte laxă. 
La ordinea c}ilei sunt polygamia și poly- 
andria. Numărul femeilor, ce le are un 
bărbat, depinde de la avuția lui. Femeile 
sunt în genere desconsiderate de bărbați, 
escepție fac satele, în cari esistă polyan- 
dria și unde se bucură femeile de o po
siție forte înaltă și onorifică. Un bărbat, 
care vrea să-și asigure o femeie, seu o 
fură dintr’un sat învecinat, seu șî o cum
pără pe bani.

Fărte curiose obiceiuri au tibetanii 
la înmormântări. Decă măre vr’un bărbat 
oorpul lui gol se legă de nisce pari înalț! 
și se espune astfel pradă paserilor răpi- 
tăre seu animalelor sălbatice. Face o im- 
presiune îngrozităre asupra străinului, când 
trecând prin ținuturile aceste, întelnesce 
aprope pas de pas trupuri omenesc! atâr
nate în aer și espuse se fie mâncate de 
selbătăciuni. Osele și rămășițele trupurilor, 
cari au rămas scutite de lăcomia pasărilor 
și a animalelor răpitore, se ard, er cenușa 
se păstreză în vase sfințite, cari său se 
espun în șetrele locuitorilor la vederea tu
turor, său se așejă în vre-o(,mare peșteră, 
care devine apoi un loc de pelerinagiă. 
O parte mică din cenușă se păstrâză si 
în inele, pe cari rudeniile mortului le portă 
atârnate de gât, ca un fel de scut contra 
bălelor și periculelor de tot felul.

ULTIME SCrRl:
Cilu, 15 August. S’a lățit svo- 

nul, că contraamiralul rus Mathievici 
a murit în urma rănei primite.

Petersburg, 15 August. „Brsevija 
Vjedomosti11 primesce din Liaoyang 
scirea telegrafică, că divisiunile 3 și 
6 japonese de la Sud, dimpreună cu re- 
servele, au plecat spre Port-Ârthur, unde 
afară de aceste divisiuni, se află 80 
mii juponesi cu 400 tunuri și 50 mor- 
tier©. Împăratul Japoniei a dat ordin, 
ca pănă la 23 Aîigust, Port-ArthurulsS 
fie luat. Numerul trupelor japonese 
din Manciuria s’a redus la 170,000 
Atacul Japonezilor asupra Liaoyangului 
nu se așteptă, de cât după căderea Port- 
Arthurului.

Petersburg, 15 August. Intr’un 
raport al lui Matthievicl cătră Țarul 
se relevă, că în lupta navală de la 
Port-Arthur față cu cele patru cru- 
cișătore rusesc! („Askold11, „Diana", 
„Pallada" și „Novik") și 8 torpildre 
ruse, au stat 16 vase de răsboiu ja
ponese și 30 torpildre, cu totul 46 
vaae inimice. Lupta a durat 5 ore, 
și în decursul ei a cădut amiralul 
Withoft. Cuirasatul rus „Cezarevicî'1 
a fost avariat. După căderea lui 
Withbft, comanda escadrei ruse a 
luat’o prințul Uchtomslcy.

Petersburg, 16 August Japone- 
sii bombardeză de patru (Țlc Port- 
Arthurul. Atacul asulra frontului de 
ost a fost respins.

Tokio, 16 August. Erî s’a înce
put atacul general contra Porț-Ar- 
thurului.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traiau H. 1‘op.
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Dela „Tipografia A. Bireșiann" 
afiim OFașeyj 

ss pot procura următârele cărți:
(La cărții.’ aiclînșircte este a se mai adauge 

ps lângă portul postai arătat, încă 2j bani pentru 
reccmandație.)

Cărți pentru comercianți 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate .?-<■ 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța ou 
ușurință contabilitatea. Pagini I —Vili -|- 
213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. (J. Panțu. Conține 
modele de ciroulare, sorisorî de informațiunl, 
recoman'iațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(H~ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplăi, de I. C. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 

10 bani porto).

Nr. 12557—1904.

miacAȚim.
Pentru a se da în antreprisă 

construirea unui nou drum comu
nal în dosul Curmăturii spre 
terenul isvorelor în lungime de 
2455'5 metri curentă pe o lățime de 
5 metri, cu suma proiectată de ofi
ciul inginerilor orășenescl în mărime 
de 9999 cor. 35 fii

Se va ține licitați u ne mi
nuend ă la 22 August 1904, 10 6re 
a. m. în localitățile magistratului oră
șenesc, despărțământul IV.

Amatorii au a-și presenta ofer
tele timbrate cu 1 coronă, proveflute 
cu 5°/o din suma ce vor oferi-o (fie 
în libele de depuneri dela cassa de 
păstrare brașovenă, dela „Albina" 
seu dela „Banca națională" societa
te pe acțiî, fie în hîrtil de valâre 
de a le statului sâu hîrtil hipotecare 
de a le institutului fonciar) până Ja 
ora sus menționată a licitațiunii la 
șeful despărțământului al IV D-nul 
senator Oscar Alesius, cu atât mai 
tare, că oferte întrațe mai târdiu la 
nici un cas nu vor fi luate în 
considerare.

In ofert se se arete acurat atât 
cu cifre, cât și cu cuvinte suma, ca
re oferentul are de cuget a o scade 
din preț; nici oferte ulteriâre, nici 
ulteriâre esplicări seu întregiri la 
ofertele făcute nu se vor lua în con
siderare.

Din suma prețului muncit se va 
respunde întreprenorului în a. 1904 
până la 4000 corone amesurat lucru
lui prestat; restul din suma muncită 
i se va numera în luna lui Ianuarie 
1905, tot-deuna Ja cassa orășenâscă 
din loc, pe basa de cuitanțe timbra
te după scala tarifei de timbre.

Celelalte conditiuni ale ofertu- 
lui, precum și dimensiunile și mate
riale cuprinse în preliminarele de 
spese ale acestui drum, asemenea 
proiectele constătătâre din 11 pla
nuri de situațiune — tote aceste se 
află depuse în expedited magistratu
lui, unde stau la disposițiunea fie
cărui ofertant și de unde î-și pot lua 
fie-c^re ofertant informațiunile nece- 
B're până la cjiua de licitație; de 
aceea se și cere, ca fîe-care ofertant 
în ofertul seu se declare apriat că 
cunosce aceste condițiuni, precum și 
preliminarele de spese și proiectele 
drumului de făcut și că se supune 
acelora în întreg cuprinsul lor și fă
ră nici o obiecțiune.

Brass 6, în 3 August 1904.

2-2.1445. Magistratul orășenesc.

Convocare.
Toți acei P. T. Domni, Domne 

și D-șore, car] au subscris acți
uni la înființanda bancă „Târnăvea- 
na“, prin acesta sunt convoc ați 

la Adunarea generală constituantă, 
care se va țină în 11 Septemvrie st. 
n. a. c. la 3 6re p. m. în Sighișora.

De localitate potrivită se portă 
grija.

Fondatorii.

O EOr *'  vl sosit
0 și se pote face mare alegere în

t Havelocurî de damă.
V ew* Prețul 14 corone-si mai sus. “W
9 B.’AS CHEU,
i i? Strada Căldărarilor nr. 3.

ModăMagazir
pentru Dame și bărbați

se va deschide în Suna lui August

N-. <046 -1904.

PUBLICATION, 
ref<ritore ia prescrierea datoriei de 

dare întregi pro 1904.
De dre-ce prin publicarea dela 

Nr. 4848—1904 P. t. public solvent 
de dare s’a provocat, a se presenta 
în oficiul de dare cu libelele său c6- 
lele lor de dare, pentru petrecerea 
datoriei de dare de pe anul curent, 
dâr’ o mare parte din solvenții de 
dare n’au corespuns acestei provo
cări; de aceea prin presenta se pro- 
vâcă încă odată toți solvenții de 
dare, cari încă nu s’au presentat, ca 
cel mult în 8 (jile, adecă până la 
22 August 1904, se se presente 
în acest oficiu, pentru a-i se petrece 
în cărticică sâu în colă darea pre
scrisă; cel ce nu va urma, se eBpu- 
ne la o pedâpsă aspră pentru neob- 
servarea bunei ordini.

Brass 6, 13 August 1904. 
1_2,(14'9) Oficiul de dare orășenesc.
0000000000-0 oooooooooo 

Ce caută 1—2 fete, cari voesc 
w se se aplice pentru călcatul 
de haine în spălătoria și stabili
mentul de spălat de odiniâră 
1-2.(1458). Cîocrac nr. 7.

OOCOOOOOOO-O O OOOOO CTOOO

Meghivi
Mindazon T. cz. urak vagy hol- 

gyek, kik az alakulandâ „Târnăvea- 
na“ tak. pânzintezetnâl râszvenyeket 
irtak a'â, ezennel felkâretnek, szi- 
vesbedjenek a Segesvâron fol\6 âvi 
Szeptember hă II en d. utân 3 orakor 
megtartandâ

A'akulâ kozgyillesre
minâl nagyobb szâmban megjelenni.

Megfelelâ hehisâgrâl gondos- 
kodni fogunk.
3-6.1449. Az alapitok.
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Plecarea și sosirea trenurilor Je stal rog. m. în Brașov.
Valabil din 1 VEaiu st. n. 1904.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt Ia ora 5-32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. sera.
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10-26 m. sera.

Dels Brașov la Bucure3cT:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la 6rele 5’14 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11-35 tn. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6’50 sera. *

(*  Circulă nutnai până in Predeal)

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:
I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8-45 min. a. m.*

(*  au legătură până la Ciuc-Gyimes).
III. Trenul de per. la ora 2-50 m. p. m. 

(are legătură cu Ciuc-Szereda .

Dela Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3-14 min. p. m.
III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. s6ra.
IV. Trenul mixt la bra 6;14 m. dim.

(Nu mai dela Iunie Dumineca și în serbătorl).

„Gazeta Transilvaniei" cu numeral ă 10 fiL se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la la librăria Nic. I. Ciurcu 

Eremias Nepoții. ’“W
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Vinurile cele mai curente I 
în PIVNIȚA ESZTERHAZY 

- - - - - - - svant -
8. ZesfttSrâș (Senereuș) 1 lit. 44 

cr., (cel mai potrivit vin cu 
borviz.)

2. Scenes - 2Vfacjyarâder, 
litru 36 și 40 cr., ambele | 
soiuri sunt vinuri cu putere 
și bune de masă.. Gel cu 36 
cr. litru și cu borviz.

3. Vin negru 1 litru 50 cr. 
de recomandat pentru seso- 
nul de pâme..

4. SSakator 1 litru 50 cr. 
Calitate ce concurezâ direct 
vinurile vechi.

NB. La cumpărare de 10 litri, litrul 
cu 4 cr. mai ieftin.

Wilh. Kopony.

0 0 O $0000

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 5-07 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7-59 dim.

HI. Tr. accel. peste Clușiii la o. 2-9 m. p. m„
IV. Trenul mixt la 6ra 9-27 min. sâra.

Dela BucurescI la Brașov:
I. Trenul accel. la 6ra 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’18 min. sera.
III. Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m.
IV. Tren, de pers, la 6ra 7’41 min. dim.

(care circulă numai dela PredeaD.
V. Tr. accel. la orele 10-14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brasov
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim.

(are legătură cu Ciuc-Sereda)
II. Trenul de pers, la or*  T59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la 6ra 6'10 m. sera.*)
IV. Tren de pers, la ?rele 10.01 m. sâra.*)

(*  au legătură dela Tușnad.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.>
I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 7-43 sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brt-șov,


