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pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta** iese
Abonamente lenirui e .ir- tedt 
Pe un an 24 cor., pe șAse luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Duminecă 4 o or. pe an.

Pentru Bomânla și străinătate;
Pe an an 40 franci, pe șdse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumlneoă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nu colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admtnistrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. B0. etagiu 
I.: Po un an 20 cor., pe ș6se 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei lunî 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — AtAt abona
mentele cât și inaerțiuniU 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 174. Brașov, Luni-Marți 10 (23) August. 1904.

Radicalismul germano-maghiar
Sunt trei c|ile de când n’a mai 

apărut cjiarul nostru. La mijloc a 
căcjut c|iua sf. Ștefan, care seim, că 
a fost impusă ca serbătdre, prin 
lege, țiiua acâsta, care după direc
țiunea ce se dă acjl de la cârma 
țerii, are se represente numai o ser- 
bătdre națională maghiară, er nu o 
serbătore a poporelor diu care s’a 
compus înainte cu o miie de ani 
sub înțeleptul rege regatul Ungariei, 
e aprdpe de tot, pote prea aprdpe 
de c|iua nasceret suveranului actual 
al țerii, a împăratului și regelui 
apostolic Francisc Iosif I.

18 și 20 August sunt despărțite 
numai printr’o singură db ceea-ce 
face, ca sentimentele manifestate 
din parte maghiară în aceste doue 
cjile, se apară pote și mai puțin con
cordante, decât sunt în realitate.

Ori-cât și-ar da silința cei din 
fruntea administrațiunei se facă se 
consune cu totul recunoscința față cu 
actualul domnitor cu recunoscmțafață 
de trecutul cel cu aureola utopică 
a ideii de stat modern maghiar, nu 
le succede. Vorbim aici numai de 
conlocuitorii maghiari, căci încât 
privesce cele-laltenaționalități, aceste 
nu se pot însufleți pentru ideia sta
tului național în care se se conto- 
pescă tote individualitățile naționale, 
de cari tocmai era așa de mândru 
primul rege al Ungariei.

Der nici 4’ua de 18 August nu 
pdte apropia speranțele, nisuințele 
și aspirațiunile naționale ale elemeii 
tului dominant cu ale naționalități
lor. In afară de lealitatea și cre
dința cătră suveran și dinastia sa, 
sunt mari și multe nuanțele ce des
part ideile și aspirațiunile poporelor 
din acestă monarchic poliglotă. S’au 
putut vedâ, pote mai mult ca ori 
și când, în anul acesta deosebirile 
de cari vorbim.

Doue momente au făcut se iasă 
la ivâlă, în mod mai visibil și mai 
pipăibil, contrastele. Unul, care ni-a 
înfățișat pe pretendențiî la reînoirea. 
supremației dualiste din Austria, pe 
Germanii radicali în lupta cu slavis
mul, și altul, care ne dă o iconă 
vie a situațiunei, ce s’a creat în Un
garia, unde egemoniî dualiști îșl 
eserciteză încă totă puterea și influ- 
ința, după svîrcolirile și sbuciumă- 
rile, ce le-a produs radicalismul șo- 
vinist maghiar în campania obstruc
ționistă.

Radicalii germani s’au adunat 
în capitala Siltsiei, ca se demon
streze nu numai în contra guvernu
lui, ci chiar și față cu corona în fa
vorul postulatelor estreme germane. 
Și ca se aibă cât mai mare efect, 
și-au ales pentru acâstă demonstra- 
țiune chiar <flua de 1.8 August.

Radicalismul șovinist maghiar 
de altă parte — radicalism, care, ca 
și în Austria, predomină massele 
conaționalilor — s’a poticnit și el 
tocmai de cjiua nascerei monarchu- 
lui. N’a demonstrat pe strade ca în 
Troppau, der demonstrâză în colo
nele foilor, ațițând focul ce l’au a- 
prins Curuții și pe care vaivodul 
Lobonților, care stă în fruntea afa
cerilor statului, cu tote opintirile, ce 
le-a făcut, nici pănă ac|I nu l’a pu- 
tutut stinge.

Nici proiectul lui Berzeviczy, 
nici stipendiile și reforma învăță
mântului din institutele militare nu-i 
liniștesce pe „patrioți11. Ei și astăcjî 
deplâng desastrul, ce l’a suferit pos
tulatul național al maghiarisării ar
matei. înaintea lor tote sunt numai 
apucături diu partea viclenilor aus
triac!, a cavalerilor dela Chlopy.

Și cum se nu fie așa, când în
suși șeful statului major general, cel 
mai influent dintre acești cavaleri, 
baronul Beck la prândul militar 
ce s’a dat în Viena sub presidiul 
unui archiduce, într’un toast ridicat 

în sănătatea Majestății Sale a de
clarat scurt și cuprinzător, că anul 
trecut a fost un an de grele încer
cări'-pentru monarch și pentru ar
mată; că armata a sciut să resiste 
tuturor ispitelor și ațițărilor, nu s’a 
clătinat și și-a menținut unitatea, 
forța și puterea ei.

Pressa maghiară cum să fi în- 
tîmpinat un astfel de toast rostit 
cinci luni după încetarea obstrucțiu- 
nei, dâcă nu cu strigări și țipete, că 
hidra, care a clocit ordinul de la 
Chlopy, șl-a ridicat ărăși capul pen
tru a înghiți ultimele speranțe la o 
victorie a limbei, a stegului și a em
blemelor maghiare în armată?

Manifestaț’unile aceste ale ra
dicalismului dualist maghiar-german, 
care nu se opresce nici față cu cjiua 
de 18 August este un simptom neîn
doios al stadiului acut de bolă în 
care au ajuns afacerile în întrâga 
monarchie.

De se mai află încă bărbați, 
cari se vadă și se învețe cevașl din 
aceste simptome primejdiăse pentru 
consolidarea și viitorul Austro-Un- 
gariei, atunci e timpul suprem de 
a-șl deschide ochii și de a se trezi 
odată cum se cade din tărbăcela lor.

JBrașov, 9 (22) August.

Dieta ungară a ținut la 19 August 
o ședință formală. Președintele br. Artur 
Feilitzsch a anunțat, că camera magnați
lor a primit tdte proiectele de lege, cari 
au trecut prin camera deputaților, și ast
fel proiectele vor fi presentate spre sanc
ționare. La ședință au luat parte un nu
măr neînsemnat de deputațî.

Convenția comercială română- 5
germană. Din Berlin se telegrafeză cu 
data de 19 August: „Deutsche Warteu 
anunță în mod oficios, că convenția comer
cială cu Homânia e perfectă și că semna
rea ei va ave loc dilele acestea.

Românii macedoneni și schisma. 
„Allgemeine Correspondenzu află din isvor 
diplomatic, că puterile nu vor răspunde- 
la memoriul patriarhatului ecumenic, 
vrând să arate prin acesta, că nu-i aprobă 
procedarea. Decă patriarhatul nu va ceda 
în eestiunea Românilor macedoneni, gu
vernul român se va vede silit se înfiin
țeze schisma, după modelul schismei bul
găresc!, și acăsta cu aprobarea Porții. 
Speranțele de înțelegere cu patriarhatul 
sunt așa de slabe, în cât schisma Româ
nilor macedoneni pote fi considerată ca 
sigură.

O victorie a Germanilor. Norocul 
resboiului a început se surîdă trupelor ger
mane din Africa de sud-vest. Generalul 
de Irotha a fost în situația se anunțe un 
succes fdrte important și decisiv. Atacul 
concentric așteptat de mult timp în Ger
mania asupra forțelor principale ale He- 
reroșilor a avut loc, și liereroșiî au fost 
complet înfrânți și alungați din posițiu- 
nile lor tari și inespugnabile. Victoria a- 
cesta a costat puține jertfe pe Germani, 
deși Hereroșii au opus o resistență îndă
rătnică. Diua de 11 August st. n va fi 
însemnată în Germania ca una dintre a- 
cele, în care Germanii au scăpat de o 
mare grije.

înarmările Bulgariei. Din Sofia 
se telegrafiază, că ministeriul bulgar de 
răsboiu va cere Sobraniei un credit estra- 
ordinar de 20 milidne franci, pentru a în
arma vre o 54 baterii cu 336 tunuri din 
turnătoriile francese Schneider din Creu
zet, și pentru cumpărarea de cai. Se crede, 
că Sobrania va vota acest credit.

Cercurile optimiste susțin, că acestă 
grabă a guvernului bulgar de a-se înarma 
are o însemnătate în afară de cele ce se 
petrec în Macedonia.

Disensiuni între socialdemocra- 
tii din Franța. Certa, ce a isbucnit de 5 5
mai mult timp în sînul social-democrați- 
lor francesi s’a tranșat la congresul inter-
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Ștefan-cel-Mare, Mihaiu Viteazul 
și Mitropolia Ardealului.

in.
Și Țera românăscă veni la rând pen

tru a lucra la întemeiarea Mitropoliei ar- 
' delene.

De mult încă, domnii ei aveau Fă
gărașul și Amlașul. Cea dintâiu feudă ră
mase trainic în manile lor. Și aici era, 
va se dică o colonie românescă, avend 
locuitori și dregători munteni. Și aici vor 
fi fost destui preoți pentru a îngriji de 
nevoile lor sufletesc!. Der nici unul din
tre domnii Țării românescl n’avu puterea 
nici aplecarea spre întemeiarea de aședă- 
rnmte, care trebuiau pentru ca să se în- 
nalțe și aici o mănăstire, pentru-ca un 
Vlădică sfințit de Mitropolitul din Argeș 
să slujescă, în veșminte strălucite, cu mi
tra archierescă pe cap, înaintea supușilor 
Demnului român de peste Carpațî. Nea- 
goe-Vodă, marele clăditor de lăcașuri 
sfinte, înaintașul său, Radu-cel-Mare, pe 

care erășî îl lăuda tot Răsăritul pentru 
prinosul de mănăstiri, ce adusese lui 
Dumnefleu, nu se gândiră la ce scânteiase 
în mintea înțelăptă, prevețletdre de viitor 
a lui Ștefan-cel-Mare. D<5r, că Neagoe- a 
ajutat prefacerea bisericii românesc! din 
Șcheiul Brașovului.

Der pe vremea când domnia acest 
Neagoe, un fiu de Domn, născut în satul 
Afumați, din Ilfov, Radu, fiul lui Radu- 
cel-Mare, se oploșia în Ardeal. El merse 
pănă la Buda, încă pe timpurile bătrânu
lui rege Vladislav, deci înainte de 1523, 
ca să-și arate drepturile și se ceră ajuto
rul trebuitor ca să tragă folos din ele. 
împotriva cumintelui și bunului creștin 
Neagoe regii unguri n’aveau nici un cu
vânt să sprijine o năvălire. Decii-se dădu 
lui Radu un loc de așteptare în satul 
Gioagiul-de-Sus, lângă Alba-lulia, loc care 
fu schimbat mai târdiu cu' dania satelor 
vecine Stremț și în urmă Vințul și Vur- 
perul, locuite tot de Români. Pentru 
aceste moșii Radu, acel Domn care a 
sfîrșit mândra mănăstire de la Argeș, făcu 
o altă mănăstire în Gioagiul-de-Sus. Egu
menul de acolo, adus de sigur din Țera 
românescă, luâ, după obiceiul străvechii! 

al Românilor ardeleni, titlul mai mare de 
Vlădică și sfinți preoți după dreptul epis
copal. Numele celor dintâiu episcop! egu
meni nu le cundscem.

La 1557 însă era Domn muntean 
Pătrașcu-cel-Bun, tatăl lui Mihaiu-Vitezul. 
El intrase de două-ori în Ardeal, și aju
tase pe regina văduvă Isabela să ia pu
terea în numele fiului ei Ioan, Sigismund 
Zâpolya. „Crăiesa", care se aședase în 
Gilău pănă se ia de la episcopul din Alba- 
lulia acest oraș, făcând din el Scaunul 
principilor celor noi ai Ardealului, avea 
față de Pătrașcu o datorie de recunos- 
cință. De sigur, că numai cu gândul la 
dânsul, ea recunoscti ca episcop pe egu
menul Cristofor din Gioagiu.

Despre acestă episcopie nu se mai 
aude nimic, o bucată de vreme. Venind 
la însemnătatea ei, ea era o a doua epis
copie românescă, având ca reședință o 
mănăstire domnescă, bucurându-se de re- 
cunoscerea guvernului ardelean. Erau 
ast-fel doue eparchii, care nu se cunos- 
ceau și nu se recunosceau între ele.

IV.
Pe la jumătatea veacului al XVI-lea, 

Reforma religiosă era stăpână pe Ardei. 

De-ocamdată, Sașii și Ungurii se înțele 
seră în ura față de catolicismul conrupt. 
Apoi ei se despărțiră: Ungurii, în frunte 
cu „Craiulu loan Sigismund, se aleseră 
calvini, pe când Sașii rămâneau luterani.

Și unii și alții se gândiră să câștige 
pe Români. Sașii întrebuințară cei din- 
tâifi tipărirea Catechismului și a Cuvân
tului Sfînt în românesce, tocmind pentru 
acesta pe diaconul muntean pribeag Co- 
resi. Calvinii aveau și alt mijloc de în- 
rîurire: ei puseră în fruntea bisericii în- 
cepătdre a Românilor epitropî calvini, su
perintendent!.

Cel dintâiu episcop calvin pentru 
Români a fost numit la Gioagiu în locul 
lui Sava, care venise după Cristofor. El 
se chema Gheorghe de Ocna și fu
sese sprijinit de cunoscutul Melchior Ba
lassa. Der căderea acestuia, care trădase, 
trecând la Germani, aduse căderea lui și 
aședarea lui Sava din nou în Scaun. 
Acesta se făcu în 10 April 1562, când 
Ioan Sigismund recomandă erășî pe Sava 
clerului românesc din districtele Hațeg și 
Caransebeș.

Al doilea se întîmpină între 1560 și 
1569. I-se dice Gheorghe de Sângiordz. 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 174.—1904.

național din Amsterdam, ținut dilele a- 
cestea, în favorul lui Guesde — contra lui 
Jaures-, său cu alte cuvinte: contra mo
deraților, numiți „reformiști" seu „revisio- 
niștl". Hotărîrea acăsta s’a adus de-ocam- 
dată, ce e drept, numai în comitet, însă 
nu mai încape îndoială, că și congresul 
însuși va repeta hotărîrea congresului din 
Dresda, care s’a pronunțat împotriva par
ticipării socialiștilor la regimul burghez. 
Cu tote acestea organul iui Jaurăs, „L’Hu- 
manite" pledeză înainte pentru ideia, că 
proletariatul, ce cresce mereu, va ajunge 
din ce în ce mai mult la convingerea de 
a profita de Iote mijloeele de acțiune: 
.politice, parlamentare și guvernamentale, 
ce i-le oferă democrația modernă.Autonomia catolică.

Diarul „Alkotmany“ se ocupă la loc 
de frunte în numărul seu de la 19 Aug. 
cu cestiunea autonomiei roraano-catolice. 
'Gestiunea acesta s’a ivit erăși la orisont 
în urma declarațiunilor, ce le-a făcut mi- 
nistrul-președinte Tisza în ședința de la 
17 August a camerei magnaților, în legă
tură cu ceea-ce a țfis el despre esecuta- 
rea artic. de lege XX de la 1848. Etă ce 
a dis Tisza:

„Guvernul e condus de dorința și 
nisuința. ca nu numai se susțină dreptu
rile autonome ale bisericelor cari se bucură 
adi de autonomie, ci se caute modalitatea 
și se facă posibilă realisarea autonomiei 
și în acea biserică mai mare din patrie, 
care actualmente nu se bucură de o ast-fel 
de instituțiune“.

„Alkotmany" se bucură de aceste 
cuvinte ale primului ministru și le dă o 
deosebită importanță, mai ales pentru mo
tivul, că deelarațiunea acesta s’a făcut în 
camera magnaților și în presența epis- 
copilor catolici; ea nu pote se fie, deci, o 
vorbă gblă.

Cu tote acestea foia maghiară es- 
primă temerea, că autonomia așa cum o 
voesce guvernul, nu va fi spre binele și 
ușurarea credincioșilor bisericei catolice, 
ci mai mult un jug, o sarcină grea pe u- 
meriî lor.

„Alkotmany“ își esprimă apoi neîn
crederea în pretinsele bune intențiunî ale 
contelui Tisza, căci deși el se arată adi 
un amic al catolicilor, de dragul aparen
ței, totuși în cestiunile vitale are să se 
dovedescă un adversar al bisericei catolice. 
Nu este de loc în interesul guvernului 
Tisza consolidarea catolicismului și inde
pendența lui, — din care causă promisiu
nile primului ministru sunt forte suspecte, 
mai ales în ce privesce modalitatea, ce 
dice Tisza, că va căuta-o pentru a-se 
aranja cestiunea autonomiei, pe care ca
tolicii o reclamă de mult.

Acesta nu însemnă alta decât că stătea 
în satul Sângiordz, un mare sat românesc 
din părțile Bistriței. Nu stau la îndoielă 
să spun, că el nu e altul decât Gheorghe 
episcopul de Vad, numit la 1550 de Ilie 
Vodă Rareș.

In 1566 egumenul de la Neamț care 
a scris o cronică slavonă, Eftimie, fugia 
în Ardeal, după-ce fusese învins preten
dentul la domnie, pe care îl sprijinise, 
Ștefan-Vodă Mâzgă. El rătăci un timp ca 
pribeag. In 1572, primăvara, loan Vodă) 
căruia i-s’a dis cel Cumplit, ajunse domn 

sal Moldovei, în locul lui Bogdan Vodă, al 
cărui tată, vestitul Alexandru Lăpușneanu, 
gonise și prigonise pe Eftimie. loan avea, 
ea ori-ce domn moldovenesc, dreptul de 
a numi un Vlădică la Vad. El va fi stă
ruit pentru Eftimie. In adevăr, Gheorghe 
de Sângiordz plecase din mănăstire, și el 
se vede lângă Alba-lulia, în satul Teiuș. 
In Ardeal nu mai domnia calvinul loan 
Sigismund, ci Ștefan Băthory, care n’a- 
vea nici o tragere de inimă pentru Re
formă. Eftimie fu numit. El se sfințise la 
Ipek în Serbia mai de mult. întărirea lui 
ae orenduesce însă în acest an 1572.

loan Vodă făcu pe Mitropolitul său

Adunarea generală a AsociațiuneL
(Convocare.)

In sensul §§-lor 23 și 26 din 
statute, membrii „Âsosiațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului 
român“ se convoca în adunare gene
rală ordinară la Timișora pe cțilele 21 
și 22 Septemvrie st. n. 1904. Progra
mul adunării este:

Ședința I. Miercuri la 21 Septem
vrie st. n. 1904, la orele 11 a. m. Or
dinea de 4*: L Deschiderea adunării 
generale. 2. înscrierea delegațiilor 
presenți. 3. Raportul general al co
mitetului central. 4. Alegerea comi- 
siunilor: a) pentru examinarea ra
portului general; &) pentru censura- 
rea încheiării conturilor anului 1903 
și a proiectului de budget pentru 
anul 1905; c) pentru înscrierea mem
brilor. 5. Presentarea propunerilor 
eventuale.

La orele 5 după amedi ședința 
festivă a secțiunilor sciințifice-literare.

Ședința II. Joi la 22 Septemvrie 
st. n. 1904, la orele 10 a. m. Ordinea 
de 4i : 1- Raportul comisiunilor. 2. 
Alegerea comitetului central și a 
funcționarilor Asociațiunii. 3. Fixa
rea locului pentru adunarea generală 
din 1905. 4. Disposițiunî pentru ve
rificarea procesului verbal. 5. închi
derea adunării generale.

Se observă, că eventualele pro
puneri au să fie presentate în scris 
presidiului „Asociațiunii" (in Sibiiu, 
Strada Morii Nr. 8), cu 8 4’i0 ^na’ 
inte de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
central al „Asociațiunii pentru lite
ratura română și cultura poporului 
român", ținută la 28 Iulie 1904.
Iosif"St Șuluțu mp., Dr. C. Diaconovich mp.,

vicepresident. primsecretar.

Resboiul ruso-japones.
Luptele de la Port-Arthur — Stossel respinge 

propunerea de capitulare.
Privirile și interesarea întregei lumi 

se îndrepteză actualmente asupra eveni
mentelor, ce se desfășură în jurul Port- 
Arthurului.

La 16 August — așa spun soirile te
legrafice venite în dilele din urmă — co
mandantul armatei japonese, care asedieză 
Port-Arthurul, a trimes un parlamentar la 
generalul Stossel, predând acestuia un co
municat, în numele împăratului Japoniei, 
în care acesta cere de la comandantul 
garnisonei rusesci, ca pe necombatanți se-i 
lase liber a părăsi cetatea er garnisona se 
capituleze. După „Daily Telegraph" con
dițiile de capitulare ar fi :

1) Intrega garnisona din Port-Arthur 
pote se se retragă în iotă libertatea prin 

se fugă și osîndi la morte pe Gheorghe 
episcopul de Roman. Eftimie fu chemat 
pentru a săvîrși caterisirea acestuia, și el 
îi luă locul, în 1574. Căderea apropiată a 
lui loan îl goni înse din nou în Ardeal. 
Aici păstori el, de sigur tot din Vad, 
pănă la morte. Urmașul lui prin 1585 a 
fost Spiridon, de bună șemă tot un Mol
dovean, hirotonisit în Moldova. Puterea 
lor se întinse asupra ținuturilor Turda, 
Clușitî, Dobîca, Solnocurile amândouă și 
Crasna, fiind ast-fel mai mult episcop! ai 
Bistriței și Maramureșului. Principii Ar
dealului din familia Băthory le recunos
cură acdstă însușire. Eftimie era ortodox, 
Spiridon era pote aplecat spre Calvinism, 
cu tote că focarul acestuia pare a fi fost 
în Apus: în Uniedora, în comitatul Albei, 
în Hațeg și în Bănat.

In locul lui Eftimie se numise în 
1574 un Criștofor, pe care nu l’ași ad
mite, că e același cu vechiul Criștofor 
din Gioagiu, de sigur mort, atuncea ; stă
pânirea lui duhovnicescă va fi fost în
dată zădărnicită prin sosirea lui Eftimie 
îndărăt.

(Va urma). 

peninsula Liaotung, spre a se uni apoi cu 
armata lui Kuropatkin.

2) Ne-combatanții vor fi transportați 
pe cheltuiala lui Mikado, unde vor voi.

3) Generalul Stossel este'^dator a lăsa 
intacte nu numai cetatea, ci și vasele ru
sesc! aflătdre în port.

Parlamentarul japones a fost dus cu 
ochii legați printre patrulele rusescî pănă 
la generalul Stossel.

Când i-s’a comunicat lui Stossel pro
punerea de capitulare, el se înfuriă și pen- 
tr’un moment îl părăsi dominațiunea de 
sine, jde alt-fel obicinuită la el. El se 
plimba, fdrte iritat, prin odaie, pănă când 
își recâștiga liniștea. Atunci dise cu voce 
înaltă:

— Acestă scrisore japonesă s’ar 
pute considera și ca o glumă de prost 
gust.

Parlamentarul japones (un major) a 
fost primit de altfel cu multă politeță de 
Stossel, însă răspunsul a fost prompt și ca
tegoric, anume:

Stossel a refusal propunerea de 
capitulare declarând, că va apăra ceta
tea pănă când Japonesii vor lua ultima 
redută și pănă când îi va fi cădut și 
ultimul om.

stossel a refusat și cererea parlamen
tarului japones de a-se da un armistițiu 
de trei dile pentru îngroparea celor omo- 
rîțî în luptă.

Astfel se reîncepu la 17 Aug. 10 a. 
in. lupta și pe când ultimele jonce se de
părtau de la Port-Arthur, ea se da pe în- 
trega linie.

Refugiații ruși sunt de părerea, că 
fortăreța va pute resista și că Kuropatkin 
îi va trimete ajutdre în timp de 14 dile.

— După o telegramă din Ci/nluptaa 
fost turbată. Japonesii să fi pierdut 20,000 
de dmeni când voiau să ocupe forturile 
3 și 4. Cifra e de sigur esagerată. Japo
nesii au ocupat aceste forturi, însă ou 
pierderi enorme.

— Agenția „Reuter" primesce soirea 
din Cifu, că pierderile Japonesilor în lup
ta de la Takușan și în partea de nord a 
orașului au fost de 5000 omeni. Din ace
lași isvor se anunță, că Rușii au reocupat 
posițiunea Palunceng, din oare în timpul 
din urmă Japonesii bombardau Port-Ar
thurul și forturile interne. Soirea nu e con
firmată.

— Generalul Stossel a dat la 13 Aug. 
un manifest cătră apărătorii cetății. In acest 
manifest el apeleză la combatanți să apere 
pănă la ultima picătură de sânge fortă- 
răța. Manifestul încheie astfel:

„Urmând pilda vitejilor noștri stră
moși, nu ne este permis a da îndărăt. Nu 
vom ceda inimicului nici o palmă dn pă
mânt. Vom răsbuna atacul lui dosnic. Vom 
arăta păgânilor,. că cu noi este Dumne
zeu".

— La 15 I. c. a fost la Port-Arthur 
un măcel înfricoșat. Japonesii treceau peste 
un teren larg, care era subminat. Atunci 
se întîmplâ o esplosiune îngrozitore și 
mulți dintre Japones! fură aruncați în aer 
și sfășiați în bucăți. Se dice, că 10,000 de 
omeni și-au pierdut viăța. O baterie de 
artilerie, două escadrone de cavalerie și 
o jumătate divisiune de infanterie — die 
refugiații — au fost în câteva secunde 
prefăcuți într’o massă informă de carne, 
care umplu de groză chiar și pe cei mai 
veterani dintre luptători. In urma acesta 
Japonesii vreu să conducă turmele lor de 
vite peste mine, ea se le facă să esplo- 
deze. Rușii profită de ocasiune și prind vi
tele aceste, bucurându-se, că astfel pot 
să înmulțescă provisiunile lor.

Sortea vaselor rusescî.

Comandantul escadrei de crucișătore 
de la Wladiwostok constată, că la 16 Au
gust s’au reîntors acolo vasele „Rossia11 
și „GromoboP, grav avariate. Comandan
tul descrie lupta, ce a avut-o cu flota lui 
Kamimura, în care luptă crucișătorul „Ru- 
rik“ seim, că a fost cufundat.

— Un lung raport a trimis la Pe
tersburg contra-arniralul Reitzenstein, co
mandantul crucișătorului rus „Askold“ des
pre lupta navală de la 10 August. In el 
se constată cunoscuta catastrofă a esca
drei rusesci.

— Dm Tokio se anunță, că Japonia 
a trimes Angliei și Americei o notă în 
oare declară, că refusă înapoiarea vasului 
„Retșitelny", de ore-ce Rusia a fost aceea, 
care a călcat neutralitatea chinesă, cum
părând provisiuni din China și ridicând la 
Cifu o stațiune telegrafică. In momentul 
asaltului, vasul „Retșitelny" nu era desar- 
mat, ci încărca cărbuni.

— Dm Petersburg vine prin Berlin | 
suirea, că escadra rusă din Marea Bal
tică a plecat în dina de 3 August st. v. I 
spre Extremul Orient. Ea se compune din

12 vase mari, din numerdse torpilare și 
din multe vase de transport.

— Agenția rusă află din Washing
ton, că secretarul de stat Hay a primit 
scirea, cum-că un vas rusesc de răsboiu 
vrând să între în portul din Cifu, a fost 
capturat de 7 contra-torpilore japonese.

*
Despre situația în Manciuria n’au so

sit sciri positive mai nouă. Agenția tele
grafică rusă vestesce, că liniște completă 
domnesce pe câmpul de răsboiu de acolo. 
Frontul de sud al armatei japonese se re
trage spre Hayciong, frontul de vest se 
află la 27 verste de Liaoyang. Avantpos- 
turile beligeranților nu mai sunt departe, 
de cât de 5 verste unul de altul. In fie
care 4> se întâmplă mici încăerări.

— Țarul Nicolae a adresatgeneralului 
Stossel, comandantul fortăreței Port-Ar
thur, o telegramă prin care îl însărcineză 
de a felicita și mulțumi în numele său, 
garnisonei și populațiunei orașului pentru 
succesul obținut în luptele de la 13, 14 
și 15 Iulie contra Japonesilor.

Țarul își esprimă tot-de-odată con
vingerea sa, că generalul Stossel este ne
clintit în hotărîrea de a menține glo
ria armelor rusesci printr’o împotrivire 
pănă la estremitate.

Telegrama imperială implora binecu
vântarea dumneijeescă pentru poporul de 
la Port-Arthur.

— Agenția telegrafică rusă află, că 
Rușii au reocupat la 17 August defileul 
de la Dapindușang, respingând pe Japo- 
nesi.

Forțele Japonesilor din acestă re
giune nu trec peste 2000 dmeni.

De vre-o patru d>le ploi continue 
împiedecă fără îndoială operațiunile de
cisive.SOIRILE D1LE1.

— 9 (22) August.

I. P. S. Sa mitropolitul Mihalyi 
din Blașiu a plecat Marți sera la Buda
pesta, spre a lua parte la ședințele ca
merei magnaților, er de acolo s’a dus în 
Marmația spre a și cerceta frații.

De la masa studenților români din 
Brașov. D-l Dr. Constantin de Missits 
advocat în Lipova și d șdra Valeria Bra- 
nisce din Brașov au dăruit pentru masa 
studenților români din Brașov cu oca- 
siunea fldanțării d-lor suma de 30 cor. în 
locul anunțurilor obicinuite de logodnă. 
Primescă generoșii donatori cele mai căl- 
durose felicitări și mulțumite. — Direc
țiunea școlelor medii gr. or. rom. din 
Brașov.

Amănunte despre nascerea Țare- 
viciului. Depeșă din Petersburg: Se po
vestesc aci următorele amănunte intime 
despre nascerea Țareviciului: împăratul Ni
colae aștepta într’o odae vecină. Când întră 
medicul-mamoș, profesorul Ott, împăratul 
îi eși înainte în grabă. Ott îl anunță, că 
îropărătesa a născut un copil de sex mas
culin. împăratul strînse atunci mâna me
dicului, forte mișcat, alergă în odaia îm
părătesei și îi sărută mânile și fruntea. 
Impărătesa ceru apă și împăratul îi aduse 
el singur un pahar plin. In acest interval 
copilul a fost scăldat și depus pe o pe
rină de mătase, pe care era brodat mo
nogramul imperial. împăratul luă pe noul 
născut în brațe, îl binecuvânta, îl sărută 
și îl dădu unei dame a eurței și apoi se 
duse în odaia de alături și comunică sci
rea adjutantului general Hesse, îmbrăți- 
șându-1. Hesse sărută mâna împăratului și 
apoi telefonă nascerea Țareviciului la 
Primărie, la cancelaria sfântului Sinod și 
marilor duci.

Avansări militare. Maiestatea Sa a 
numit în diua de 18 August sublocote
nenți între alții, 91 la număr, și pe urmă
torii : Iosif cav. de Iacobici reg. de inf. 
Nr. 2, Leo Cimpoca de Szerova la Nr. 65, 
ambii abs. ai acad, militare Teresiane din 
W. Neustadt, er de la academia militară 
technică pe: Ilie Cena la reg. art. de corp 
Nr. 5, Coriolan Bărdosy la reg. de artil. 
div. Nr. 34, Tratau Smeu, la bat. de pio- 
niri Nr. 12. Mai departe au fost numiți 
cădeți locțiitori de ofițeri dintre 720 ab
solvenți ai școlelor de cădeți c. și r. și 
următorii: Florian Medrea la reg. bosniac- 
herțegov. Nr. 1, Aurel Bogdan la reg. Nr.' 
50, Mih. Coliban la reg. Nr. 61, Ioan La- 
zaroiu la reg. Nr. 5, loan Paișiu la reg. 
Nr. 5, loan Goșa la reg. Nr. "33, Victor 
Macaveiu la reg. Nr. 63, Ovidiu Cernea 
la reg. Nr. 37, Ioan Poppu la reg. Nr. 33, 
Teodor Golbazi la reg. Nr. 50, Nicolae 
Munteanu la reg. Nr. 64, lacob Frumosu 
la Nr. 43, N. Lung la reg. Nr. 32, Bujor 
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Voina la reg. Nr. 61, Nic. Sângeorgean la 
■61, luliu Popovicl la reg. Nr. 71. Arsetiie 
Fior ea la reg. Nr. 63, Romulus Brotea la 
reg. Nr. 33, loan Munteanu la reg. Nr. 5, 
loan Gavra la reg. Nr. 5, Victor Mondct 
la reg. Nr. 43.

Din Blașiu ni-se scrie: D-l Iacob 
Popa prim vice-notar consistorial, a fost 
ales notar capitular și numit protonotar 
■consistorial; în locul densului a fost nu
mit d-l Valeriu Suciu până acuma al doi
lea vicenotar consistorial. D-l Iuniu Br. 
Micu a fost ales archivar și numit vice
notar al doilea; d-l Iacob Domșa a fost 
numit actuar la oficiul archidiecesan; d-l 
Dr. Alesandru Nicolescu, reîntors de cu- 
irend din Roma, a fost numit practicant 
la acelaș oficiu, er d-l Stefan Roșian ca
pelan și cooperator par. în Glușiu a fost 
■destinat pentru postul de spiritual și pro
fesor de dreptul civil și de rit în Semi- 
■nariul archiepiscopesc din Blașiu. — D-l 
Alesandru Ciura profesor, a fost trecut 
de la Seminar, unde avea catedra de 
sciințele morale, ca profesor ordinar defi
nitiv la gimnasiu.

— Despărțământul Blașifl al „Aso- 
•ciațiunii" și-au ținut la 14 August adunarea 
cerouală în localul casinei române. Adu
narea a fost binișor cercetată. Disertații 
nu s’au ținut, ci s’a ales comitetul pe un 
nou period de trei ani în personele d-lor 
Ioan F. Negrul președinte, Dr. Iuliu Maniu, 
Iosif Lila, A. G. Domșa și loan Fodor 
membrii în comitet. Ales. Ciura secretar, 
loan Fodor cassar, Iacob Popa controlor. 
Delegați la adunarea generală de la Ti- 
mișdra au fost aleși d-oii Ioan F. Negruț 
și Gavrilă Precup.

La cursul administrativ din Ciu
lin următorii Români au fo3t declarați de 
notat! în anul acesta: Emilian Lupea, 
Vasile Nistor, George Neamțu, Aurel Pă- 
■curariu și loan Pralea.

Demnitățile noului moștenitor rus. 
■Printr’un ordin de di al Țarului, Țarevi- 
o.iul nou născut e numit șef al regimen
tului 51 de gardă finlandesă și al regi
mentului 12 de vânători din Siberia os- 
tică. Aceste regimente vor purta de acum 
înainte numele Țarevioiului Alexie. Țare- 
viciul mai este atașat tuturor regimentelor 
-al căror șef ,e Țarul, apoi regimentului 
de cavalerie de gardă, regimentului de cui- 
raseri, ai gardei împărătesei Maria Feodo- 
rovna, precum și regimentului 13 de gardă 
din Erivan al împăratului Nicolae II. Or
dinul de di numesce pe împărătesa Ale
xandra șef al regimentului 15 de dragoni. 
Țareviciul a fost numit Hatman al tuturor 
■regimentelor de cazaci.

Interzicerea esportului de nutreț 
■din România. In ședința sa de la 6 Au
gust v. 1904. consiliul miniștrilor, luând 
în desbatere referatul presentat de d-l mi
nistrul al finaDcelor, încuviințezi sub re- 
serva sancțiunei ulteriore a M. S. Regelui 
și aprobărei Corpurilor Legiuitdre, a se 
interzice, până la nouă disposițiunî, expor
tul nutrețurilor în genere și anume: a fâ
nului, paelor de tot felul, ovăsului, tărî- 
țelor, precum și a borhoturilor provenind 
de la fabricele de alcool, de zahăr, de 
■bere și de uleiuri vegetale. Disposițiumle 
acestui jurnal se vor aduce la îndeplinire 
•de d-l ministru al finanțelor.

Sfințire de biserică. Senatul bise
ricesc gr. cat. și poporul român din Ca- 
poInoe-Mănăștur invită la serbarea sfinți 
rei bisericei renovate, ce se va celebra la 
28 August st. n. 1904. Pentru senat și po
por: Nicolae Avram, preot local. Program : 
1) In 27 August după amiadl la 4 ore 
primirea Escelenței sale domnului episcop 
diecesan, eventual a delegatului Escelen- 
ției Sale.- 2) In 27 August, la 5 ăre d. a. 
înserat și cântarea Paraclisului Prea Cu
ratei Născătorei de Dumnezeu. 3) In 28 
August dimineța la 7 ore actul sfințirei 
bisericei. 4) După sfințire prând la hotel 
central ă la carte 3 cor. NB. Frații preoți 
■sunt rugați a vesti poporului acestă ser
bare, și a 1 îndemna să participe în număr 
cât de mare.

Mandatul din Pecica. Diarele ma
ghiare aduc scirea, că pertidul liberal gu
vernamental a candidat în cercul Pecica 
pe Francisc Bertzeg, care s’a și dus la 
Pecica să-și țină vorbirea-program. Par
tidul kossuthist și partidul național (appo- 
nyist) încă și-au pus candidați. „Bud. Hir.“ 
e informat că alegătorii români ai cer
cului încă și-au pus candidat în persona 
lui Dr. George Popa, fost solgăbirău în 
Arad. Alegerea e fixată pe fiiua de 26 
August.

Demonstrație înTroppau. Din Trop- 
pau se telegrafieză, că acolo a fost o 
mare demonstrație din incidentul aniversării 
■nascerii M. S. monarchului. Germanii din 

Silesia au convocat un meeting pentru a 
protesta contra înființării cursurilor slave 
la preparandii. Când mareșalul țării con
tele Thun a apărut pe balconul palatului 
său, mulțimea l’a întâmpinat cu strigări 
vifordse de „Jos guvernul^1 pfui! Demon
stranții au cântat apoi „Wacht am Rein“ 
și au bombardat cu pietrii ferestrile de la 
edificiul de gimnastică al Cehilor. La mee
ting au participat și câți-va deputați pan- 
germanî din „Reichsrath". Meetingul a 
protestat contra înființării cursurilor din 
Troppau și Teschen și a pretins introdu
cerea limbei de stat germană.

Atentatul contra lui Plehwe. „Ber
liner Tagblatt" află din Petersburg, că a 
fost stabilită identitatea atentatorului lui 
Plehwe. El se numesce Sasanow. Este 
originar din Moscova și e fiul unui ne
gustor de lemne din guvernământul Sara- 
tow. S’a mai constatat complicitatea lui 
Sikorski, care în diua atentatului aruncase 
în Neva misteriosa cassetă. Cel de al trei
lea arestat, anume Braunstein, deși com
promis, nu pare implicat în acest atentat.

Producțiuni și petreceri. Tinerimea 
academică română din ținutul Năseudului 
invită la petrecerea cu dans, ce o va 
aranja în Năseud, la 1 Septemvrie st. n. 
1904 în sala de gimnastică dela gimnasiu. 
începutul la 8 ore sera. Prețul de intrare 
de persdnă 2 cor., în familie 1 cor. 40 b 
Venitul curat e destinat pentru „Masa 
studenților dela gimnasinl din Năsăud". 
Comitetul aranjator e compus din 36 
membri.

— Inteligența română din Capolnoc- 
Mănăștur și împrejurime invită la petre
cerea cu dans împreunată cu teatru, ce 
se va aranja cu ocasiunea sfințirei biseri
cei din Capolnoc Mănăștur la 28 August 
st. n. 1904 în „Hotelul central" din loc. 
Comitetul aranjator: Nicolae Avram, pre
ședinte. Dr. Iuliu Anca, vice-președinte, 
I. Dragomir, vice-președinte, Teodor Me
dan, secretar. Ioan Petrovan, cassar. 
Alesiu Stupar, controlor. In invitare ve
dem figurând și vr’o 38 tineri ca membri, 
începutul, petrecerei precis la 8 dre sera. 
Prețul de intrare: Pentru personă 2 cor., 
pentru familie 5 cor. Venitul curat este 
destinat în favorul bisericei gr. cat, de 
acolo. NB. Oferte marinimdse se primesc 
cu mulțămită și se vor publica.

— Tinerimea studiosă română din 
Cohalm și împrejurime invită la produc- 
țiunea, ce-o va aranja Duminecă în 15/28 
August (în diua de sf. Măria mare) cu 
ocasiunea adunărei generale a „Asociațiu- 
nei“, despărțământul Cohalm în sala ho
telului „Schlosser11. începutul la orele 7l/2 
sera. Cu venitul curat se alimenteză fon
dul menit pentru înființarea unei „Reu
niuni de cântări". Prețurile: Locul I. cor. 
1.40, locul II. cor. 1, parterre 60 bani. 
In program sunt coruri și declanșări și 
piesa teatrală „Vaoanții" de Maria Baiu- 
lescu.

Selbătăcii grecesc!. Din Constanti- 
nopol vin soiri, că Grecii continuă a pri
goni pe Românii macedoneni și a se deda 
la scene de adevărat păgânism. In deo
sebi, cu prilejul înmormântărilor, Grecii, 
lăsând la o parte cele mai elementare sen
timente creștinesc!, provocă scandaluri ori 
de câte bri un preot român vine se ofi
cieze slujba. Astfel de curând la Monastir 
încetând din vieță o învățătdre română, 
rudele ei cerură pentru bine-cuventarea 
rămășițelor decedatei un preot român. Mi
tropolitul protestă pe lângă Hilmi Pașa. 
Porta însă dădu ordinul, ca învețătorea se 
fie înmormântată în presența unui preot 
român. Mitropolitul rugă atunci Patriar- 
chatul se-i primescă dimisia. Pe de altă 
parte între Mitropolit și Hilmi-Pașa a is- 
bucnit o violentă certă. Guvernul român 
a protestat la Pdrtă pentru aceste scan
daluri și barbarii, pe care le provocă preoții 
greci la înmormântarea aromânilor, ceea- 
ce necesiteză o grabnică regulare a ces- 
tiunei aromânilor. Pdrta ca întotdâuna a 
răspuns favorabil ministrului român.

Cununie. D-l Petre I. iiurdza, artist 
al teatrului național din Bucuresci și 
ddmna Alisa I. Iliescu, artistă a aceluiași 
teatru, își anunță cununia, care s’a cele
brat la 29 Iulie v.

Logodnă. D-l Dr. Fr. Gerber, con
trolor la curtea corupturilor de stat s’a 
logodit cu d-șora Erzsi Szenti, fiica direc
torului de finanțe din Brașov.

Burii în mare nevoie. Viteazul po
por bur a ajuns — precum se scrie din 
orașul Pretoria — în mare nevoie. In cer
cul Pretoria trăiesc cel puțin 500 familii 
în cea mai neagră miserie, asemenea și 
multe familii din orașul Johannesburg și 
împrejurime. Din causa acesta guvernul a 
început să ia măsuri, ca să se pună sta
vilă fometei și miseriei, ce bântuie a

ceste ținuturi. Intr’o adunare a Burilor ți
nută în Pretoria, aceștia au cerut, ca foștii 
funcționari ai guvernului sudafrican, cari 
după răsboiu âu fost scoși din oficii, se 
fie din nou aplicați în posturile lor.

D 1 Dr. Alfred Jekelius, medic se
cundar la spitalul civil s’a reîntors din 
concediu și dă consultatiunl între orele 
12—2.

tV
O urinare a resboiului ruso-ja- 

pones a fost în împărăția lui Mikado și 
următorea: Au fost chemați la arme atât 
de mulți funcționari de la drumurile de 
fier, încât s’a simțit trebuința de a-se chema 
femei, ca să ocupe locurile vacante. Ast
fel de câte-va luni pe linia Sanuki, una 
din cea mai importantă a Japoniei, ser
viciul bagajelor, controlul biletelor și ser
viciul în vagdnele de mâncare sunt în
credințate tote femeilor. Pentru ultimul ser
viciu candidatele trebue să împlinăscă 
cinci condițiuni: 1) Să aibă un exterior 
simpatic. 2) Să fie deplin sănătose. 3) Să 
se Țdrte bine. 4) Să aibă un trecut ne
pătat. 5) Să posedă o instrucție supe- 
rioră. Diplome universitare, pretinse de la 
femeile cari servesc în vagănele de mân
care, e culmea civilisației japonese 1

Mai relevăm încă două puncte din 
regulamentul impus acestor slujitdre am
bulante: Le este interdis de-a primi bac
șiș! și de-a rîde și a-șî petrece cu călă
torii.

Musica orașului va concerta mâne, 
Marți d. a. la orele 5’/2 pe promenada de 
jos. Miercuri. Sâmbătă și Duminecă sera 
va concerta înaintea cafenelei Neustădter.

/ 1

Comuna Câmpeni 
pustiită prin foc-

Abrud, 18 Aug. 1904.
Ooior. D le Redactor!

In 17 1. c. oficialii de la magistratul 
opidan Abrud, prin telefon au fostavisațî, 
că comuna Câmpeni este în flăcări, cerân- 
du-ne ajutorul.

Numai de cât am făcut disposiții de 
plecare, ca se dăm ajutor nenorocirilor. 
Caii apropo sburau cu ’răsura nostră și în 
s/4 6re am sosit la locul nenorocirei

In drumul nostru am întîlnit femei 
cari și-au părăsit satul cu perul despletit 
blăstemând diua în care s’au născut; ne 
opriau Jicând să ne reîntdrcem, căci nu 
putem străbate de cumplitele flăcări.

Am sosit la locul de jale. O prive- 
lisce înfiorătdre! Comuna aprdpe întregă 
în flăcări. Arderea Troiei nu a fost mai 
cumplită și înfiorătdre.

Am cercetat să aflu causa focului și 
am aflat atât, că incendiul s’a iscat de la 
prăvălia Csiki pela drele 3l/2 șipntr’un mo
ment, focul ajutat fiind de vânt, piața fru- 
mosă a comunei fu încinsă în flăcări. Bie
ții omeni abia au putut se scape numai cu 
sdrențele de pe ei. Tot, ce au avut mai 
scump și prețios, a cădut pradă focului. 
Ți-se rupea inima când vedeai și de o 
parte și de alta pe nenorociți! omeni cum 
se văierau și sbierau.

Gu mai mulți soți ai mei am străbă
tut prin flăcări și ajungând la biserica ro
mână gr. cat., m’am uimit văjendu-o în 
flăcări. Tocmai în acel moment au cădut 
clopotele cu o sguduitură înfiorătdre. 
Am esclamat și eu ea prorocul: „La rîul 
Vavilonului, acolo am stătut și am plâns, 
când ini-am adus aminte de Sion".

Am vădut pe parochul locului, dând 
ocol bisericei sale; plângând amar și of
tând dicea; „O, Domne! cum ai lăsat sf. 
ta casă, pradă focului".

Noroc în marea nenorocire, că focul 
s’a întâmplat diua, și dmenii, deși săraci 
rămași ca degetul, au scăpat cu vieța; 
după cum m’am informat, nici o vieță 
omenescă nu a căjut victimă.

De cumva focul se isca ndptea. sute 
de omeni și-ar fi aflat mormântul în flă
cări.

Au ars aprope 200 case. Paguba e 
nespusă, ea întrece un milion de fiorini.

Ml-am ținut de datorință a vă comu
nica cele de mai sus, rugându-vă a des
chide colonele ^Harului d-vdstră și a ruga 
pe dmenii mărinimos! să vină cu obolul 
lor și să dee ajutor nenorocirilor rămași 
pe drumuri.

Laudă? senatorului Brut Draia, care 
vedând nenorocirea, cum bieții omeni au 

rămas fără bucățică de pane s’a îngrijit și 
a dispus de s’a adus din Abrud pâne, ca 
să aline pe un timp dre-care fdmea celor 
nenorociți.

Cornel Munteanu, 
controlor și înv. pena.

P. S. In momentul din urmă am a- 
flat, că au ars casa comunală, edificiul 
casinei, edificiul oficiului de dare, oficiul 
solgăbirăesc, școla gr. cat. și alte edificii 
publice. La casa comunală au ars tdte"ac- 
tele și documentele, registrele oficiale și mo
biliarul. Au ars și stâlpii de la telegraf 
și telefon, tdte buoatele, provisiunile și 
nutrețul adunat pe la case precum și tot 
mobiliarul de prin case. Precum mai aflu 
s’a ținut o conferență, din care s’a tele
grafist ministeriului de interne, cerându-se 
un ajutor grabnic de 5000 cor. O mare 
parte a locuitorilor rămași pe drumuri 
s’au refugiat la noi în Abrud.

C. M.

Londra, 21 August După sciri 
sosite din Liaoyang, Japoneșii șî au 
retras flancul drept la distanță de 
15 mile, er cu flancul stâng au îna
intat de-alungul fluviului Liajo. In 
tabăra rusescă se observă o viuă 
mișcare. Ploile stinghiresc mult ope
rațiunile. După o altă versiune, Ja- 
ponesii și-ar fi strămutat ținta prin
cipală de la Liaoyang la Mukden.

Londra, 21 August. Agenției 
„Reuterli i-se depeșăză din Tokio, 
că Japoneșii au ocupat alaltăerî po- 
siția Anșantșan, er Rușii s’au re
tras spre Mukden.

Gifu, 21 August. Aici se svo- 
nesce, că Japoneșii au fost respinși 
la PorPArthur. Svonul acesta însă nu 
s’a confirmat încă.

Petersburg, 21 August. Agenției 
roi telegrafice rusesc! i-se depeșâză 
din Mukden, că vaporul crucișător 
„Nowik“ a sosit în portul Korsa- 
towsk pe insula Sachalin, er cruci
șătorul „Diana“ a intrat în Saigon.

Asaltul general al Port-Arthu- 
rului a continuat și erî. Japoneșii au 
fost respinși cu pierderi colosale, der 
astă-nopte s’au înapoiat la asalt cu 
înverșunare.

Petersburg, 22 August. Stossel 
raporteză Țarului, că Japoneșii au 
atacat timp de doue cjile dealul Ugla- 
waya, în apropiere de golful Luisa, 
der au fost în continuu respinși de 
Ruși, cari au reocupat înălțimile Ug- 
lawaya și Wyskoga. Pierderile Ja- 
ponesilor au fost enorme.

Tokio, 22 August. Crucișătorul 
„Nowik“ a fost cufundat în apro
piere de Korsakow (insula Sachalin)

Diverse.
Spălarea paharelor. — Spăla

rea paharelor la un loc, într’o singură 
cadă cu apă, are aceleași inconveniente 
ca și nespălarea. Bolile molipsitdre cele 
mai periculose, ca oftica, sifilisul etc., se 
pot lua forte ușor bând din astfel de pa
hare pe la diferite localuri de debit.

Revenim din nou asupra acestei ces- 
tiuni prea importante din ordin sanitar, 
cerând ca autoritățile sanitare să oblige 
pe diferiții debitanți să spele paharele în 
fața clienților și în momentul când se 
servesce beutura,

E absolut nelogic, ca pe de o parte 
societatea să facă atâta sacrificiu pentru 
stîrpirea tuberculosei, sifilisului, âr pe de 
altă parte să se tolereze pericolul perma
nent al circularei paharelor de la gură la 
gură, fără a fi spălate așa după cum s’ar 
cuveni. — (,Sf.“)

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian II. Pop.
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Pâlyâzati hirdetmeny.
A borgb-tihai kozsegi iskolânâl 

rendszeresitett tanitâi âllomâs betol- 
țese văgett ezennel pâlyâzat birdet- 
tetik 1904 Augusztus h6 29 big ba- 
zâiblag, az ezen âllomâssal egybe- 
kbtott kOvetkezb javadalmak mel- 
lett:

600 kor. ăvi fizetâs, 2 szobâbol, 
konyhâbol es kamarâbol âll6 szabad 
lakâs az iskola âpiiletben;

400 □ olnyi kert-illetmeny ăs a 
tbrveny szerinti korpotlekok.

Az ezen allâsra pâiyâzbk iga 
zolm tartcznak, bogy birjâk szoban 
ăs irâsban a român-ăs magyar nyel- 
vet, bogy a torvâny ertelmâben ke- 
pesitvâk es gbr. kat. vallâsuak.

A român- âs magyar nyelven irt 
ăs a kvi kivonattal, tamtăi oklevăllel. 
az < setleges eddigi mfikOdăsârbl szo- 
16 bizonyitvânnyal es kozsegi e 61- 
jârosâgi erkolcsi bizonyitvânnyal fel- 
szerelt pâlyâzatok a fentirt hatâridb 
ig a borgo-tibai kozsegi iskolaszăk- 
bez nyujtandăk be.

A kitiizbtt hatârido utân be- 
nyujtott pâlyâzatok nem fognak fi- 
gyelembe vetetni.

A kOzsăgi iskolaazektbl: 
Borgo-Tiba, 1904 Aug. 10.

Iliescu Vasiliu,
isk. szeki elnok

| Novitate Novitate.

Gc*

Subscrisul

MAOAZIN DE HAINE
pentru bărbați și băeți.

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

OOZLZDZLdZ^ZT ZLT- ZF_ 
cu un magazin de 

haine bărbătesc!, de băeți și copii, 
corâspundetor cerințelor moderne, pe care l’am

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

Pui la disposiția On. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă.
■ Principiul meu este, eu câștig puțin să fac vânzare mare. =
Rugându me de o cercetare numerăsă, rămân ,,Cu tăta stima

GOLDMAN N. PB
magazin de haine bărbătesc!, de băeți și copii (palatul Czell)

instalat în

C

Cursul Dietei B/ așov.
Din 21 August n 1904

;kxmx^x^x^xmx^x^x^xmx^xmxmxmx^x^

Nr. 15 —1904, «. sen. șc. corn.

Escriere de concurs.
Pentru completarea costului de 

învețător la șeola comunalii din Bor- 
go-Tiba se eyerie concurs cu termi
nal până la 29 August 1904, pe lâu- 
gă următore e emolumente împreu
nate cu acel post și anume :

Salar anual de 600 cor , cuartir 
liber in e iificiul școlei constătător 
din 2 chi ii, cuină și cămară, corn- 
P'tiută de grădină în estensiune de 
400 °D și cuincuenaiele prevecjute 
in lege.

Concurența la acest post de în
vățător au se do< umenteze, cum că 
poșed în vorbire și scriere limba ro- 
mâi â și maghiari. cum< ă in înțele
sul legii sunt «uâlificați și sn»t de 
relig gr.-cat.

Recursele scrise în limba româ
nă și ii agbiară și adjaa1 ate cu estras 
de botez, u diplomă de cu.difi.ațiu 
ne docențială. < u atestatul despre 
eve tualul serviciu de învățător de 
până acuma și atestat despre purta
rea morală din partea primăriei co
munale, au se fie înaintate până la 
terminul de mai sus senatului ș oi i 
comunale din B -Tiha

Suplicele înaint te după termi
cul pus nu vor fi luate în conside
rai e.

De la presidiul senatului școlei 
comunale.

Borgo-Tiba, 10 August 1904

Iliescu Vasi'ru, 
președintele scaunului școlar.

Nr. 108—1904.

Aceia, cari doresc se țină 
în anul școlar 1904|5 Inter
natul ,.Ionciovicitt‘S au se-șî 
presinte, începând din 10 Au
gust v. pană în 25 August 
v. inel., ofertele lor în scris.

Brașov, 9 Augustv. 1904.
Efora școklor ce.it a'e române 

1 3., 467 o t i es. dm Brașov.

Nr.

Bancnote rom. Camp. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. ÎJ 1 v84 „ 18.96
Napoleond’orl. n 19.04 , 19.12
Galbeni n 11.20 „ 11.30
Ruble RusescI n 2.52
Mărci germane n 117.20 „ 117 40
Lire turcescl 5 21.50 B 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/ 0 101.- , 102-

14394-1904.

PU BLICAȚIUNB.
De 6re-ce în urma secetei per

manente starea apei din reservo- 
arele de apă a scăzut în așa grad 
încât e teamă de pericolul, că ora
șul va rămânea pe un tîmp ore- 
care fără apă, de aceea, se face cu
noscut, că s’au luat următărele dis- 
posițiuni:

Folosirea apei din apaduct se o- 
preș ce pe timpul orelor 8—11 și 
2—4 precum și de!a 10 ore sera pâ
nă la 5 ore dimineța

Tot-deodată se aduce Ia cunoș
tință, că s’a dispus ca în cas de 
pericol de foc, apa se se slobodă 
momentan. h

Bras să, 18 August 1904. 
1—2.1466. Magistratul orășenesc.

Nr. 6009 — 1904.
PUBLICÂȚÎUO.
conformitate cu §. 17 al Art.

de
se

In
lege XXIII ex. 1883, prin acesta 
aduce la cunoștința publică, ca 

consemnarea despre prescrierea dă
rii de pușcă pe anul 1904, așter
nută acestui oficiu din partea direc- 
țiunei financiare reg. ung se pote 
lua în vedere la subsemnatul oficiu 
de dare orășenesc, tîmp de 8 c| i 1 e, 
adecă dela 23 August până inclusiv 
la 30 August a. c. d-la 8—12 ore 
autemerediane.

Eventualele recurse coDtra po- 
s fiilor dedare pentru pușcă cuprin
se in acăsta consemnare, au a
înainta. în terminul de mai sus, di- 
rucțiunei financiare reg. ung. din 13c 
cu atât mai veitoB, eu cât <ă recur
sele înain'aîe după acest termin so 
vor respinge <a întârziate.

asso, 17 August 1904.
Oficiul de dare orășenesc.
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ATELIER DE ARCHITECTURĂ
și aHâsUoă âemaUvL

Subsemnații se recomandă pentru tote coman- 
dele referitore la

projectai*ea de piawsis’i
pentru case de locuit, vile, biserici, școli, teatre, 
săli de concert etc. precum și pentru executarea 
de ornamente decorative pentru interior cât și pen
tru scene ocasionale.

1-S.,1461
Bulhardt & Dușoiu.

Brașov Strada orfanilor nr. 27.
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A. IMIureșianu
Brașov, Terg-wl Jhmhiâ W. 3^.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu +ot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pută esecuta ori-06 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTVTiE.

boz pnozci

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.PROGRAME JLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/V<2/vte>i in iotă mavimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PRETURI-CURENȚE gl DIVERSEBILETE DE mMORMENTABI.

se primesc în bniroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov
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