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■PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se 
rie gannond pe o colonii 10 
bani pentm o publicare. Pu
blicări mai dese dupâ tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta11 iese iHe -wreji 
Abonanienie centru 1 îmi Hwtf- 
Pe un an 24 cor., pe ș6ho luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
H-ri! de Duminecă 4 cor pe an.

Pentru Komânia șl străinătate;
Pe an an 40 franci, pe șâse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 ft*.
N-rll de Duminecă 8 fr. pe an.

fie prenumără la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nn colectori.

Abonamentul țientru Brasov
Ădmtnislrațtunea, Piața mare, 

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

Nr. 175. Brașov, MiercurMl (24) August 1904.

Ajutor celor nenorociți!
Se dice, că nici odată o neno

rocire nu vine singură, tot-deuna ea 
este însoțiră “i o,tele, care se țin 
lanț, de ea. Așa și acum n’a tost 
de ajuns, că seceta nemilosă a ză
dărnicit în partea ei cea mai mare 
recolta ce avea se încununeze munca 
și jertfele bietului agricultor, dâr us
căciunea ce au produs’o razele s6- 
relui cu puterea lor dogoritore a 
pregătit pe lângă acâsta pat cald 
elementului distrugător al focului, 
care și așa necurmat di și nopte a- 
me ință a preface avutul âmenilor 
în praf și cenușe.

Astfel în urma căldurilor e9ce- 
sive, ce au bântuit în vara asta atât 
de mult țerile din vechiul continent, 
cronica dilei avu se înregistreze ca
șuri estraordinare de mari incen
diul'! în totă Europa centrală. Un
garia și R mânia, n’au remas nici 
ele scutite. Cu forță nespusă, ce se 
ivesce de ordinar numai în regiunile 
cele mai calde ale lumei, au ars pă
duri vaste și comune mari și mici. 
Din România s’anunță, că focul a 
mistuit în săptămânile ultime cjeciml 
de hectare de păduri ale statului, 
precum la Tarcău, Zanoga, pe mun
tele Papaul, Draghina ș. a. In cele 
mai multe locuri focul, după mari 
stăruințe a putut fi localisat, în unele 
însă n’a succes încă a-1 localisa. La 
noi în Transilvania și Ungaria s’au 
întâmplat în cțilele din urmă neno
rociri prin foc. ai’dend în mai multe 
comune aprope tot avutul locuito
rilor, case șuri, șoprone, hambare 
cu tot. ce se afla în ele. Flăcările pe 
alocurea s’au încins i eBte totă co
muna, așa că locuitorii cuprinși de 
groză o luară la fugă ne mai putând 
să se lupte cu furia elementului 
turbat.

Numai înainte cu câte-va flile 
am adus la cunoscința publică două 
incendiari mari din comunele roma- 
nescl Ostrovul mare (comitatul Hu- 

niedorei) și Sotelec (comitatul Sol- 
noc-Dobîca) în cari decî de familii 
au rămas pe drumuri, fiind mistuit 
de flăcări tot ce au avut și și-au pu
tut agonisi în aceste vremuri grele. 
Astădi ni-se anunță un nou incen
diu, ce a distrus 88 de case și 19 
șuri în comuna Mădaras (Sătmar) 
locuită de Români și Șvabi. Ro
mânii au suferit mai mult. Au ars 
pănă și casa parochială și cele două 
școli ale lor.

Nicăirî însă catastrofa nu a fost 
așa de îngrozitore ca în comuna 
Câmpeni, capitala Moților, în acest 
orășel curățel și frumos din Munții 
apuseni ai Transilvaniei, care a fost 
tot-deuna un centru viu al vieții ro
mânesc! din acel ținut romantic al 
țării.

Este înfiorător ceea-ce ni-se co
munică despre groznicul focf, căruia 
i-a cădut jertfă comuna Câmpeni. 
In corespondența ce am publicat’o 
în numărul nostru de erl ni-se dă o 
iconă a catastrofei ce a ajuns pe Moții 
din Câmpeni cu cuvintele: „Comuna 
aprope întregă în flăcări. Arderea 
Troiei n’a fost mai cumplită și 
înfiorătore". Nu a fost destul, că 
marea fierbințelă în urma căldurilor 
a ajutat să sară flăcările pe coperi- 
șele caselor vecine în cea mai mare 
parte lipite unele de altele și puține 
clădite așa ca să pbtă resista cu 
succes atacului lor, ci nenorocul a 
mai adus pe deasupra și un vânt, 
care a suflat ca f^ile în cărbuni,^fă
când să sară flăcările de pe un co- 
periș pe altul cu o celeritate de ne- 
descris. Aprope două sute de case 
au fost nimicite, între cari și casa 
comunală (primăria) clădirea șcâlei 
și a casinei române și alte edificii 
publice. A ars chiar și biserica ro
mână unită total. Ne putem face o 
ideiă despre estinderea și puterea 
focului dâcă vom avă în vedere, că 
au ars pănă și stâlpii de la telegraf 
și telefon, aședați în depărtări mai 
mari de clădirile din comună.

Locuitorii din Câmpeni în cea 
mai mare parte au rămas sub ceriul 
liber „săraci ca degetul", cum d]CG 
plin de emoțiune raportorul nostru. 
Mulțime de familii strigă după aju
tor, după hrană și adăpost unde să 
pâtă să-și așede capul. Dela cine 
s’aștepte ei cu mai mare drept și 
încredere un ajutor în aceste mo
mente de cumplită nenorocire, ce 
i-a ajuns, dâcă nu dela frații lor ro
mâni din tbte părțile?

Care Român, de ori și unde l’ar 
fi adus vântul ori dorul la Câmpeni, 
nu a fost primit acolo de ospitalie
rii Moți cu dragoste adevărată ro- 
mânâscă? Care Român nu a dus cu 
sine de acolo impresiunea, că se 
află între frați buni, iubitori și cu 
inima deschisă? Și care dintre noi nu-și 
va aduce aminte de ceea ce au dă
ruit și jertfit în tot timpul Câmpe- 
narii pentru frații lor și pentru cin
stea neamului?

A sosit momentul să ne împli
nim și noi o datorie sfântă față cu 
frații din Câmpeni și de pretutin
deni nenorociți prin incendiu, con
tribuind fie-care pentru alinarea su
ferințelor și ajutorarea lor!

Vestim deci pe cetitorii noștri 
din tote unghiurile, că în numărul 
de Vineri vom publica prima listă a 
ajutârelor ce le vor da nenorociților 
prin mijlocirea cjiarului nostru.

Brașov, 10 (23) August.
O întilnire a regelui Italiei cu 

monarchul nostru. Din Viena se tele
grafică, că în cercurile diplomatice de 
acolo se vorbesce despre o apropiată în- 
tîlnire la Abbazia, între regele Victor 
Emanuel al Italiei și împăratul Francisc 
Iosif, dedre-ce Majestatea Sa a notificat, 
după cura se scie, în mod oficial curțile 
străine, că având în vedere vîrsta sa îna
intată, nu va mai face seu ÎDapoia visite 
în străinătate. Cestiunea visitei la Roma 
ar fi tranșată astfel, în modul următor: 
Regele Italiei s’ar duce la Abbazia pe un 
vas de resboiu italian, er împăratul ur- 

câodu-se pe bordul acelui vas, ar visita 
pe regele pe teritoriu italian. Acesta i-ar 
înapoia imediat visita, descingând pe us
cat. întâlnirea ar ave ca scop principal 
înlăturarea aotualelor diferențe dintre Ita
lia și Austro-Ungaria.

Toastul baronului de Beck. Btă 
din cuvânt în cuvânt pasagiul din toastul 
generalului de corp, al șefului stalului ma
jor general, baron de Beck, care fiind ros
tit cu ocasiunea serbării cjilei nascerei Mo- 
narchului nostru, a făcut atâta sânge rău 
în cercurile șoviniste maghiare:

„Cu iubire și venerațiune și cu bu
curie salută astădl tdte popdrele pe iubi
tul lor Domnitor. Iu prima linie este însă pu
terea armată, care astădî vrea să dea es- 
presiune iubirei și fidelității sale, plină de 
devotament, alipirei și supunerei sale ne
clătinate pentru marele ei Căpitan.

^l&răși a avut Maj. Sa s6 îndure un 
an greu și o grea încercure a fost timpul 
acesta pentru însăși puterea nostră ar
mată, care înse a resistat tuturor ispitelor 
și ațîțărilor și n’a șovăit în împlinirea cre- 
dincidsă a datoriei sale.

„Cu mândrie și mulțumire putem să 
reprivim asupra acestui an greu, căci uni
tatea în care zace forța și puterea, a fost, 
har Domnului, păstrată11.

Acest toast a fost rostit la prândul 
festiv, la care au luat parte toțî generalii 
și ofițerii statului major general, aflători în 
Viena, 60 la număr, în frunte cu archi- 
ducele Leopold Salvator.

Porta și reformele in Macedo
nia. Răspunsul ambasadelor ruse și aus- 
troungare din Constantinopol la refusul 
Porței de a admite orescerea numărului 
ofițerilor streini din jandarmeria macedo- 
nenă, relevă, că programul de la Miir- 
zsteg nu face mențiune de numărul ofi
țerilor străini ce urmâză a fi angajați pen
tru acea jandarmerie. El lasă acâstă sar
cină ajutorilor militari ai marilor puteri. 
Nu pot de asemenea fi primite obiecțiu- 
nile financiare ale Porței, dedre-ce chel- 
tuelile necesitate de acâstă crescere, nu 
sunt considerabile. Afară de acâsta în 
budgetul alcătuit de cătră delegații celor

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Ștefan-cel-Mare, Mihaiu Viteazul 
și Mitropolia Ardealului.

V.

Pe acest timp se păstra încă episco
pia calvină, întemeiată de Gheorghe de 
Sângiordz. Ea își ținea și reședința cea 
veche lângă Alba-Iulia, care era acum de 
puț>n timp scaunul principilor.

In Lămerăm, sat din aceste părți, gă
sim odată pe „superintendentul" Pavel 
Tordași, al cărui nume însemneză: dm 
Tordaș, alt sat vecin. El adună sindde, 
predică, stăruie se se tipăreseă cărți ro
mânesc! încă din 1560: marele său sinod 
se ține în apropiere, la Aiud.

Când, pe la 1579, muri Pavel, Mihail 
Tordași, pote fratele său fiul seu, îi luă 
locul : cum se vede, sunt aceleași împre
jurări de moștenire a puterii episcopale, 
ca și cu episcopn din Feleac. Numai cât 
aici să adăugi o alegere din partea preo

ților trecuțî la Calvinism în acestă regiune, 
și printre cari steteau în frunte protopo
pul din Uniedăra și predicatorii din Bra
șov, Lugoș și Caransebeș.

Mihai se găsesce ultima 6ră la 1582.

Aici se opresce istoria superinten- 
denței calvine pentru Români: ea are o 
mare însemnătate, din punctul nostru de 
vedere, pentru-că a întărit și mai mult 
recundscerea unei episcopii românesc! din 
partea guvernului ardelean, fiind-că a a- 
propiat pe episcop de reședința principe
lui — dintr’un act tipărit de D. N. ,Do- 
brescu, în „Lucefărul", II se vede, că cei 
doi Tordași aveau chiar o casă lângă 
Alba-Iulia — și fiind-că a dus desvoltarea 
bisericei ndstre din Ardeal cătră unitate.

VI.

încă din 1579 căpăta sfințire în țâra 
Românâscă un nou Vlădică, Ghenadie. El 
se întâmpină tot prin părțile de miadă-di. 
De sigur, că reședința lui, care nu pută 
fi nici la Vad, nici lângă Alba-Iulia, a fost 
în mănăstirea cea de a treia pe care dom
nii români au întemeiat’o în Ardeal.

înălțarea ei se datoresce Zamfirei, 
fata lui Moise-Vodă Munteanul și pote 
moștenitdrea moșiei lui Radu de la Afu
mați în regiunea Mureșului. Femeie forte 
bogată și influentă, ea și-a vecînicit nu
mele prin clădirea frumosului lăcaș al 
Prislopului, lângă Silvaș, în țâra Hațegu
lui, lăcaș, care a stat în piciore pănă în 
veacul al XVIII-lea. Aici se va fi dat lo
cuință lui Ghenadie, care hirotonisindu-se 
la Târgoviște, arată punctul său de pleca
re și îndreptarea sa.

El își dice „mitropolit a tot ținutul 
Ardealului și al Oră<Jei“, cum nu-și mai 
disese vre-un păstor sufletesc al Români
lor. Cărțile ce tipăresce, au stema Bat-ho- 
rescilor pe ele. Lămurirea e următdrea: 
după Ștefan și Christofor Băthory venia, 
cu tînărul fiu al acestuia din urmă, vre
mea catolicismului. Episcopia calvină fu 
lăsată cu intenție să cadă, seu doborîtă 
violent de principele nou. In 1579, Iesuiții, 
cari îl cresceau, căpătară privilegii în Ar
deal; goniți în 1588, de o dietă, ei revin 
în 1595. Un nou episcop de Alba-Iulia, 
Dimitrie Naprăgy î?i fâcti intrarea în ca

pitala Ardealului și luă catedrala din mă
riile calvinilor. In 1585, după mdrtea lui 
Ghenadie, se alegea loan din Prislop, și 
el din aceeași mănăstire a ddmnei Zam
fira. Formulele de cancelarie calv.ine ale 
numirei sale n’au nici o valăre: ele re- 
presentă trecutul, loan merse la Târgo
viște și căpătă hirotonisirea de la mitro
politul de acolo.

Peste ijece ani, Mihaiu-Vodă ajunse 
domn muntean, acel Mihaifl atât de vitâz, 
în cât am pută uita une-ori că a fost și 
cuminte. Cum se va dovedi de altminte- 
rea, că a fost, și în rândurile urmâtdre.

Căci lui nu-i păstra sdrtea numai glo
ria mare, dâr trecătdre, a stăpânirei în 
Ardeal, ci și gloria mai puțin' vădută, de- 
o-camdată, dâr trainică pentru vecii veci
lor, a întemeierii mitropoliei ardelene.

VII.

In 1595, pe când aștepta ciocnirea 
cu Turcii, Mihaih strîmtorat, încheie un 
tratat de supunere față de trufașul și ușu- 
ratecul Sigismund Băthory. Intre acei, 
cari îl negociaseră, erau cei trei episcop!
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două ambasade, se prevede ca soldă pen
tru jandarmerie, împreună cu 54 ofițeri 
străini și 140 subofițeri, suma de 224,000 
lire, pe când convențiunea încheiată cu 
Banca Otomană privitore la garantarea 
budgetului jandarmeriei din cele 3 vilaete 
macedonene, destineză o sumă de 250.010 
lire în acest scop. Sperând, că Porta nu 
va stărui în obiecțiunile sale, cari ar pute 
să aducă o piedecă operei de reforme, 
cele două ambasade declară, că guver
nele lor insistă de a susțină hotărîrea aju
torilor militari ai marilor puteri de a numi 
din fie-care parte câte alțî 6 ofițeri și sub
ofițeri în jandarmeria macedonenă.

Resboinl ruso-japones.
Asediarea Port-Arhurului.

De când generalul Stossel a respins 
propunerea de capitulare, Japonesii atacă 
neîntrerupt fortăreța. In două rânduri ei 
au făcut atacuri generale, însă după tele
gramele din urmă ei au fost respinși. După 
o altă scire telegrafică, Japonesilor li-ar fi 
succes de a ocupa fortul număru 25, în 
apropiere de Muntele de Aur. Etă acum, 
ce telegrafiăză însuși generalul stossel cu 
data de 17 August:

„Japonesii au atacat timp de două 
<jile înălțimile Uglavaya, aprope de golful 
Luisa. Tote atacurile au fost respinse. înăl
țimile Uglavaya, Vysloya și Bivisionaya 
sunt astădi în posesiunea nostră. Pierde
rile inimicului sunt forte mari.

„Adi dimineță la (16 August) parla
mentarul japones, majorul Jamooki ni-a 
presentat o scrisore semnată de generalul 
Nodzu și de amiralul Togo, învitându-ne 
de a preda fortăreța. Natural, propunerea 
a fost respinsă.

„Am fericirea dea raporta tot-odată, 
că spiritul trupelor garnisănei este esce- 
lent și că ele combat în mod eroic".

— Agenția telegrafică rusă află din 
Cifu cu data de 21 August următărele 
sciri:

După sciri din sorginte chinesă, Ja
ponesii au reînoit asaltul contra fortăreței 
în sera de 19 August și a doua di dimi- 
neța 20 August. Au fost însă respinși cu 
pierderi, cari întrec cele suferite de ei în 
luptele de la 17 și 18 August. Se dice, că 
la acest asalt au luat parte detașamente 
din garda japonesă. In același timp es
cadra japonesă a bombardat fortăreța, insă 
fără nici un resultat. Nu s’a pricinuit nici 
o stricăciune atât forturilor, cât și ora
șului.

După o ultimă telegramă din Londra, 
tdte soirile telegrafice despre luptele din 
urmă la Port-Arthur constată unanim, că 
atacurile Japonesilor contra fortăreței riau 
avut nici un resultat, ei au fost respinși 
cu pierderi enorme. Japonesii nu și-au 
pierdut însă curagiul în urma acestor ne- 
suocese. Ei sunt hotărîțl a mai da un for
midabil asalt, și decă nici acesta nu va 

munteni, și, decă ei trecură cu vederea 
alte dorințl ale Domnului, ei isbutiră a i 
pune în învoiala de la 20 Maiu 1595 că: 
„tdte bisericile românesc! din țera Măriei 
Sale lui Sigismund Craiul, vor fi sub ju
decata și despusul (sub iurisdictione vel 
dispositione) mitropolitului din Tergoviste 
după dreptul bisericesc și orânduiala țării 
aceleia (țera-Românescă), și preoții își vor 
pute strînge veniturile lor îndatinate și 
obicinuite".

Cu bucurie am simțit acum câțî-va 
ani însemnătatea acelei clause, care dădea 
putere de drept, recunoscut și de puterea 
politică din Ardeal, vechiului obiceiu din 
yremea episcopiei din Gioagiu, pe care-l 
inoiseră mai de curând G-henadie și loan.

Și însemnătatea hotărîrei era cu atât 
mai mare, cu cât nu mai era vorba acum . 
de o singură episcopie ardelână supusă | 
Târgoviștei, ci de tdte „bisericele româ- I 
nesci din țera Craiului". Ghenadie, luând 
titlul de mitropolit, care supunea pe riva
lul din Vad, și Sigismund, închidând era 

succede, atunci vor încerca să silescă pe 
Ruși a capitula de bună voie, după-ce nu 
vor mai ave cu ce să se hrănâscă.

Pierderile Japonesilor la Port-Arthur.

Față cu soirile date de diare despre 
I pierderile, ce le-au avut Japonesii în ul
timele lupte de la Port-Arthur, se anunță 
din Șanghai, că cifra totală a pierderilor 
în morți și răniți este de 10,000 omeni.

Țarul cătră generalul Stossel.

Etă telegrama, ce a adresat’o Țarul 
Nicolae cu data de 20 August cătră ge
neralul Stossel, comandantul garnisănei 
ruse din Port-Arthur:

„In numele meu și al întregei Rusii, 
Vă însărcinez să esprimați recunoscința mea 
garnisonei din Port-Arthur, trupelor și po- 
porațiunei civile pentru succesele dobîndite 
în luptele de la 26, 27 și 28 Iulie. Sunt 
convins, că hotărîrea neclintită de a lupta 
și curagiul vostru fără margini, nu vor 
lăsa să cadă gloria armelor năstre. Trimit 
căldurosele mele mulțumiri tuturor. Atot
puternicul să binecuvinteze problema 
Vostră grea și eroică și să scutescă Port- 
Arthurul față cu atacurile inimicului. 
— Bicolaeu.

Câte vase russsci sunt la Port-Arthur.

„Berliner Tageblatt" publică o de
peșă din Petersburg prin care se confirmă 
în mod oficial, că cuirasatele „Pobieda", 
„Poltawa“, „Retwisan", „Sevastopol", „Pe- 
reswiet“, crucișătorele „Palada" și „Bajan", 
precum și canonierele și o parte din tor- 
pilore se află la Port-Arthur. Nu lipsesce 
decât crucișătorul „Diana" și „Novik".

Acest din urmă vas se dice, că a 
fost atacat și cufundat aprăpe de Korsa- 
kow (insula Sachalin.)

Cuirasatul „Cezarevic'P, refugiat în 
portul german Cingtau, este avariat în 
măsură așa de mare, încât orî-ce repara- 
țiune este imposibilă. Se intenționeză, ca 
acest cuirasat să fie cufundat în largul 
mării.

„Askold" și „Grozovoi" se află în 
portul de la Șanghai. Rușii au cerut un 
termin de 28 dile pentru „Askold“ și un 
termin de 18 Jile pentru „Grozovoi" pen
tru a rămâne în portul din Șanghai. Ja
ponesii au protestat la Peking în mod ca
tegoric, dicând, că Rușii au primit în acest 
mod un prilej de a-șî întări mijlocele lor 
de luptă într’un port neutral.

Rusia și neutralitatea Chinei

„Berliner Tageblatt" primesce soirea, 
că ambasadorul rus din America, a de
clarat, că Rusia nu va mai respecta neu
tralitatea Chinei, pentru-că Japonesii au 
violat acestă neutralitate prin incidentul 
cu contratorpilorul „Retșitelny" la Cifu. 
Declarația acesta face sensație.

Răspunsul Japoniei la protestul Rusiei.

Guvernul japones a comunicat cores
pondentului „Agenției Reuter" o depeșă, 

calvină, făcuseră cu putință o astfel de 
decisie.

loan capătă totă moștenirea „super- 
intendonților" suprimați, deci și casa de 
pe deal lângă xAlba-Iulia, de care vorbesce 
hotărnicia din 1581, — decă Ghenadie n’o 
căpătase chiar el, înainte de acesta. Casa 
n’avea lângă ea o biserică seu o mănăs
tire, căci clădirea ei ar fi fost cu nepu
tință pe vremea calvinilor. Tot cu nepu
tință ar fi fost și mai târfliu, când catoli
cismul representat prn Naprăgy, se întări 
supt dinastia imperială germană. Românii 
se folosiră de clipa schimbării religiose, 
ca să-și strecăre înnoirea, loan de Ia Pris
lop se apucă de lucru, cu voia lui Mihaiu 
ceea ce se spune lămurit de Naprâgy în
tr’un memoriu cătră împărat. In iote ac
tele de întărire ale Domnilor munteni că
tră acestă biserică se spune, că Mihaifi a 
făst ctitorul ei. Hramul era al „Treimii" 
archanghelilor, între cari e și archanghe- 
lul Mihail.

(Va urma). 

expunând atitudinea sa în afacerea contra- 
torpilorului rus „Retșitelny".

Guvernul japones deolară, că neutra
litatea Chinei nu este desăvîrșită, îritin- 
(jându-se numai asupra teritoriilor neocu
pate de unul dintre cei doi beligeranți. 
Rusia uu se păte sustrage consecințelor, 
ce atrage trimirea de trupe și vase de 
răsboiu în regiuni neutre, afară numai 
când aceste trimiteri se fac în mod con
dițional.

Contra-torpilorul „Reșitelny" a violat 
neutralitatea, alegând portul Cifu oa re
fugia, ceea-ce a dat Japoniei dreptul de 
a privi temporar Cifu ca port aparținând 
zonei răsboiului.

Nu este adevărat, că contra-torpilorul 
„Retșitelny“g fusese desarrnat. De altfel 
echipagiul contra-torpilorului a atacat cel 
dintâiu pe Japonesi. După părerea guver
nului japones, acestă proeedere anihileză 
dreptul Rusiei de a protesta, chiar decă 
legalitatea capturărei acelui contra-torpilor 
pute să constitue o cestiune de litigiu.

Guvernul japones se plânge între 
altele și de o altă violare a neutralităței 
de cătră Rusia, de pildă prin stabilirea de 
posturi telegrafice fără fir între Cifu și 
Port-Arthur și prelungirea șederei laSang- 
hai a crucișătorului rus „Askold“.

Situația în Manciuria.

Telegramele venite din sorginte en- 
glesă răspândesc svonul, că Rușii se re
trag spre Mukden și că Kuroki s’ar fi 
aflând la drumul jumătate între Liaoyang 
și Mukden. Ariergarda lui Kuropatkin ar 
fi amenințată cu separarea de cătră grosul 
armatei. Oku șiNodzu fac mișcări de flanc 
cu trupele lor, ca să mențină statornic 
legătura lor cu armata lui Kuroki. Soirile 
despre retragerea Japonesilor nu sunt ade 
vărate. Japonesii fac, ce e drept, mișcări 
de retragere spre sud, însă numai cu scop 
de-a înșela pe Ruși.

Rușii în Coreea.

O telegramă din Gensan spune, că 
continuă înaintarea Rușilor în Coreea. Ei 
au instalat la Hamung un mare deposit 
de provisii. Cinci mii de Ruși merg la 
Hamung. Coreanii revoluționari îi ajută, 
furnisându-le și cai.

*

Maiorul Haralambie trimis din Ro
mânia pe câmpul de răsboiu în Extremul 
Orient se află de la 1 Iulie în lnken, unde 
s’a aprovisionat din nou cu efectele pier
dute cu ocasiunea inundărilor. Maiorul 
Haralambie este atașat artileriei corpului 
IV de armată rusesc și a luat parte la 
lupta din 27 Iuure.

Incendiul din Câmpeni.
Despre incendiul grozav din Câm

peni i-se raporteză diarului „E k" urmă
torul detail dramatic: Subjudele Aurel 
Bârsan își înmormânta în acea di unicul 
seu copil. Convoiul abia se puse în miș
care spre cimitir, când a isbucnit focul. 
Toți cei din convoiCi s’au întors în grabă 
în sat, rămânând lângă micul cadavru nu
mai părinții. Din cimitir fugise și groparul, 
așa că părinții și-au îngropat singuri co
pilul. întorși în comună, și-au găsit casa 
și tătă averea prefăcută în cenușe. Soția 
subjudelui a început să-și consoleze băr
batul, spunându-i: „Las’ că vom găsi adă
post la tata!" Când s’au dus însă acolo, 
casa părintâscă era de asemenea prefă
cută în cenușe... j

Tot acel diar spune, că în Câmpeni 
a trebuit să se trimită o companie de sol
dați, căci jandarmeria s’a dovedit insufi
cientă pentru menținerea siguranței pu
blice. „Moții s’au coborlt din munți și au 
început să jefuescă pe conaționalii lor". Și 
apoi adaugă cu răutate: „Ecă, așa sunt 
Valahii!“

Este sciut, că în tâtă lumea la ase
menea incendii se trimit soldați la fața 
locului pentru menținerea ordinei și sigu
ranței publice, și de aceea este trist, că 
pressa maghiară nici în fața unei catas
trofe ca cea dela Câmpeni, nu pote des- 
brăca ura și nu pdte suprima învinuirile 

răutăcidse și nemotivate la adresa Româ
nilor.

Desperarea-locuitorilor din Câmpeni 
este la culme. Din Abrud și din comunele 
vecine s’a trimis pâne, alimente și îmbră
căminte. Guvernul a trimis 3000 corone 
ajutor.

SG1R1LE D1LE1.
— 10 (23) August.

L P. S. Sa metropolitul Mețianu 
— după-cum cetim în „T. R.“ — â tri
mis telegrafic un ajutor de 500 corone 
pentru ineendiații din Câmpeni și a dat 
ordin protopresbiterului Romul Eurduiit, 
se inițieze o colectă în favorul nenoroci- 
ților rămași pe drumuri. I. P. 8. Sa a 
adresat tot-odată protopresbiterilor și preo
ților o circulară plină de învățături pă
rintesc!, în care se spune cum trebue ins
truit poporul, să se asigure contra in
cendiului.

Nașii de botez ai Țareviciului. 
Depeșă din Petersburg: Nași de botez ai 
Țareviciului vor fi : Țarina văduvă. împă
ratul Wilhelm al Germaniei, regele Eduard 
al Angliei, marele duce de Hessa, princi
pesa Victoria a Angliei, marele duce 
Alexe Alexandrovici, marele duce Mihail 
Nicolaevicî și marea ducesă Alexandra 
losifowna.

Director al conservatorului deniu- 
sică și declamație din Bucurescî a fost 
numit’ d-1 Dumitru Popovici, renumitul 
cântăreț român și fost prim bariton al 
operei wagneriane din Beyreuth.

f
Recolta din America a fost extrem 

de rea, așa că anul aoesta America nu 
va pute exporta grâne. — Va să dică și 
speranța, că statele europene se vor pută 
aprovisiona din America, s’a dovedit ilu- 
sorică.

Foc în tote părțile. Din Juriul de 
Câmpie ni se scrie, că în fliua de 16 1. c. 
focul a mistuit casa unui poporan de 
acolo împreună cu poiata, șura, șopronul, 
cotețul cu 2 porc! grași, bucatele tote, ba 
chiar și găinile, cari se aflau atunci în 
podul casei.

Masa studenților universitari din 
Clușiil. Direcțiunea institutului de credit 
„Economul" din Clușiti aviseză pe tinerii, 
cari doresc a fi primiți la acea masă, să-și 
înainteze până la 10 Septemvrie cererile 
instruite: cu atestat școlar (indice) și 
atestat de paupertate și să declare: decă 
vor rămâne peste tot anul în Clușiu, ori 
numai un anumit timp. Masa se va des- 
'chide la 15 Septemvrie.

Ar fi de dorit ca tinerii să facă pro
pagandă pentru acâstă instituțiune atât 
de utilă și să stărue, ca o parte din be
neficiile petrecerilor, ce se aranjeză în va
canță, să se destineze spre acest scop. 
Numai așa se va pute ușura sarcina no
bilă, pe care direcțiunea „Economului" a 
luat’o asupra sa și numai așa se va pută 
acorda întreținere gratuită unui număr mai 
însemnat de studenți.

Starea timpului și a semenături 
lor în România, după ultimul buletin al 
ministeriului român de domenii, se pre- 
sintă în condițiuni rele. Timpul forte căl
duros face ca porumbul să fie cu desă- 
vîrșire compromis. Fânațele sunt distruse.

Pustiirea orașului Gybngyos. Des
pre marele foc, care a pustiit a treia 
parte a orașului Gyongyos, se mai tele- 
grafiâză încă următărele: Incendiul s’a 
putut localisa pe deplin de-abia a treia cji- 
Au ars peste 600 de case împreună cu 
tote edificiile laterale. In urma vântului 
puternic s’a estins focul și asupra satelor 
învecinate Gyi5ngyo-<puspdki și Putnok, 
unde de-asemenea au ars mai multe case. 
In decursul lucrărilor de salvare numă- 
roși pompier! și lucrători au fost răniți, 
vieți de ămeni — spre fericire — însă 
n’au căjut jertfă. După constatările de 
până acum se susține, că focul a fost 
pus; s’au găsit în două case bucăți de 
stofe muiate în petrol. Număroși individ! 
au fost ascultați la poliție, unii au fost 
deținuți. Miseria este cumplită, neputen- 
du-se nimica salva. Autoritățile publice, 
cât și particularii au inițiat colecte, spre 
a veni celor nenorociți în ajutor.

Inteligența română din Tohanul- 
vechiu invită la festivitatea desvelirei ta
bloului Baronului David Urs de Margina 
și laproducțiunea declamatorică teatrală ce 
se va arangia Duminecă în 15 (28) August 
(dina de S-tă Măria-raare). Festivitatea 
desvălirei monumentului Se va săvîrși la 
orele 11 a. m. în sala șcălei. La 11 ăre 
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a. m. după sf. liturghie: Parastas în bise
rica locală. Discurs festiv despre Baron 
Urs de Margins și desvălirea tabloului în 
sala cea mare a șcdiei, de d I Spiridon 
Boita. Peneș Curcanul, declamație de Oc
tavian D. Pop. Producțiunea declamato- 
rică teatrală va ave loc la orele 7*/2 sera 
în sala cea mare a Hotelului comunal. 
Prețul de intrare: de persdnă 1 cor. și de 
familie (3 persone) 2 cor. Venitul curat va 
fi destinat pentru procurarea unei scene 
stabile. Ofertele benevole se vor primi cu 
anulțămită și se vor publica.

Program: 1) Musică. 2) Ștefan Vodă, 
de S. Iosif, declamată de d șora Valeria 
D. Pop. 3) Duet în vidră, de Horea și 
Mircea Thomas. 4) Niță Păianjen, monolog 
de C. Brediceanu, predat de d-1 Nicolae 
•Crăciun. 5) Ăl mai tare om dm lume (dia
lect bănățenesc) de Victor V. Delama- 
rina, declamată de d-1 loan Grideanu. 6) 
Teatru. „Zăpăciții“, comedie într’un act. 
După producțiune urmeză dans.

Mdrtea asasinului lui Plehwe. Se 
.asigură, că asasinul lui Plehwe, a cărui 
identitate se stabilise, dovedindu se, că e 
fiul negustorului Sasonoff din Ufa, a mu
rit acum 4 dile.

Bandă bnlgărdscă distrusă de tru
pele turcescî. 0 bandă revoluționară bul- 
gărescă, compusă din 30 de membri, a 
fost cu desSvîrșire distrusă în apropiere 
de Ueskueb, de trupele turcescî.

Tren de marfă rusesc aruncat în 
aer. Pe calea ferată transiberiană, în apro
piere de stația Taișer, un tren de marfă, 
•compus din 36 de vagdne, a fost aruncat 
în aer cu o bombă de dinamită. Tote va- 
gonele și locomotiva au fost sfărîmate. 
Patru conductori au murit. Toți cei-lalți 
.au fost greu răniți. Atentatul era pregătit 
■contra trenului expres, oare, printr’o feri
cită întâmplare, a avut o întârdiere.

Congresul sioniștilor la Pojun. 
Eri s’a început ia Pojun congresul evrei
lor sioniști, la care s’au presentat vr’o 
200 delegați. Printre rabinii din Ungaria 
s’a pornit o mișcare ostilă acestui congres 
și s’a lansat un protest iscălit de 126 ra
bini. Organul confesional evreesc „Egyen- 
i3osegu din Budapesta scrie: „Sioniștii vor 
să facă un stat jidovesc și sâ reînvie 
,-ideia națională jidovescă. Jidovii ma 

ț.ghiari nu pot participa la o mișcare sio
nistă, căci prin acesta ar săvîrși o trădare 
•de patrie. Patria nostră este Ungaria, er 
^naționalitatea nostră este cea maghiară".

O desmințire nu se pote mai fla
grantă a acestei păreri o vedem în scirea 
publicată de aceeași foie, în care se 
spune, că la înmormântarea unui Evreu 
fruntaș din Tibold-Dardcz (corn. Borsod), 
rabinul a'protestat contra discursului fu
nebru, pe care avea de gând a-1 ține stu
dentul Scheiner în limba maghiară. Rabi
nul a dis, că va părăsi casa mortuară, în
dată ce s’ar rosti un cuvânt maghiar. 
Ast-fel singurul discurs la acestă înmor
mântare a fost cel al rabinului, rostit în 
jargon evreo-nemțesc.

, Șciri mărunte din România. Fă- 
-cându-se desgropărî la fortul Bărboși 
.aprope de Galați, s’a găsit un sarcofag 
țpîin cu osâminte omenesc! precum și ul- 
•ciore și sticle sparte. Acoperișul avea o 
.greutate de 3000 chlgr.

— Societatea musicală „Hora11 a 
.aranjat Sâmbătă și Duminecă sărbări po
pulare în grădina Cismigiu, representând 
scene din răsboiul independenței. A fost 
.cu deosebire aplaudată scena cu luarea 
■Griviței. Meritul principal al aranjăm ’i 
se revine d-lui prim ajutor de primar Ce- 
sărescu.

— Societatea veteranilor „Corona de 
-o(eZ“ a cerut de la ministrul de externe, 
se intervină pe lângă guvernul bulgar, ca 
.se dea permisiune a visita la 12 Sept. n. 
-capela de la Plevna.

Pericolul fometei în comitatul 
Borșod. Reuniunea agronomică a comi
tatului Borșod a decis în fața fdraetei 
amenințătdre și a lipsei de nutreț, provo
cate de seceta îndelungată și de focurile 
năprasnice, se trimită guvernului o repre- 

■sentațiune cu rugarea, ca sS procure pro
prietarilor mici în mod gratuit, er proprie
tarilor mai bine situați pe credit nutreț 
și sămânță pentru sămănat. Mai departe 
guvernul se fie rugat, ca în anul acesta se 
răscumpere tutunul după un tarif escep- 
țional mai mare. Suma de banî, pe care 
ar primi-o producătorii de tutun în modul 

.acesta, să fie privită drept împrumut fără 
camătă, pe care să-l pătă replăti produ- 

.;Cenții în termin de 5 seu 6 ani în rate 

corăspundetore. Prin acestă măsură ar fi 
scutite de ruină circa 7000 familii locui- 
tore în comitatul Borșod și vreo-o 50.000 
familii din întrega Ungarie.

Decisiunile acestei reuniuni vor fi 
puse la ordinea dilei și în ședința congre- 
gațiunei estra-ordinare a comitatului Bor
șod, care le va și accepta și ridica la va- 
l<5re de conclus.

Viceșpanul acestui comitat Dr. I. 
Tornay a declarat, că în fața miseriei va 
propune, ca spre alinarea situațiunei des
perate a locuitorilor acestui comitat, să 
fie întrebuințate fondurile „Cassei de aju
torare Reviczkyu, cari sunt proprietatea 
comitatului.

Congregațiunea de tomnă a acestui 
comitat se va ocupa eșclusiv numai cu cău
tarea mijldcelor menite a preîntimpina 
fdmetea amenințătore.

Din comitatul Sătmarului.
(Ineemliu. — Epidemie între ăineni și vite. — 

Miserie.)
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

La 15 August st. n. a. c. fiind Sf. 
Mărie ia rom. cat., Șvabii de regulă țin 
acestă sărbătore măreță, făcând mai multe 
procesiuni (kircbwai).

Șvabii din marea și frumdsa comună 
Mădăras au ținut de asemenea „kirvaiu și 
în timpul serbărilor, uisce copil de ai lor 
au făcut foc în șură se facă plăcintă. 
Șura s’a aprins și în timp de o oră ulița 
principală tcîtă a fost încinsă în foc, ar- 
(jend, vai 1 și mai multe case de ale Ro
mânilor, cari n’au fost asigurate.

Au ars de totul 88 case și 19 șuri, 
dintre cari numai 33 au fost asigurate.

Focul a ajuns și la biserica română 
gr. cat., care s’a aprins în trei rânduri, 
der nisce omeni isteți și curagioși, din lă- 
untrul podului bisericesc au spart șindila 
aprinsă și au salvat biserica.

Casa parochială însă cu tdte edifi
ciile economice au ars cu totul, de ase
menea au ars cele 2 școli române gr. cat. 
Nu se pote descrie 'desperarea poporului 
de acolo.

Dureri grozave ne bat. Seceta e mare. 
Speranță de mălaid nu e, bucate nu avem, 
fân absolut nimic. Vitele ne pier de fome 
ba și alte bole au în<rat în ele.

Orașul Sătmar e oprit. Vită cornută 
nu pote acolo întră. Porcii pier de-arendul 
toți. Sărăcia și fometea e nespus de mare.

In unele locuri, precum în Arded 
bântue colerina, pier der chiar și omenii.

Trăim timpuri grele, cerșitorii deja 
unul ese, altul întră; unul ars de foc, al
tul neputincios. Nu se pote descrie dure
rea poporului din jurul Sătmaruiui.

Sătmar, la 16 Aug. st. n. 1904.
Fetru Ștreagu.

Anuare.
VII.

Anuarul școlei civile de fete din Be- 
iuș pdrtă următoiul titlu:

„Vili. Programa școlei tiv. gr. cat. 
publice de fete din Beiuș aparținetore „In- 
temutului Pavelean“ de fetite a diecesei gr. 
cat. de Oradea-mare pre anul scolastic 
1903/1904. Redactată de Vasiliu Ștefani- 
ca, directorul școlei, profesor p. ord. ’gim- 
nasial. 1. Raport despre școlă II. Raport 
despre internat. (Partea a doua referitore 
la internat edată de direcțiunea internatu
lui). Belenyes-Beiuș 1904. Tipografia semi
narului archidiecesan din Blașitl. Are 125 
pagini.

In fruntea anuarului vedem publica
tă pastorala P. S. S. episcopului Demetriu 
Radu, lansată din incidentul întdrcerei 
sale din Roma, unde se dusese spre a vi
sita pe noul pontifice.

După pastorală urmeză un discurs al 
directorului rostit la adunarea desparțămîn- 
tului „ Asociațiunei“. Tot directorul tracte- 
ză apoi pe scurt despre ortografia română, 
după care urmeză „Planul de învățăraînt,“ 
lectura și tesele lucrate de eleve în cursul 
anului, lista cărților didactice întrebuințate 
în școlă și numele membrilor senatului, com
pus diu 12 membri ordinari și doi suplenți.

Corpul didactic a. fost compus din 
următdrele persone: V. Stefaniea, director 
Octavia Stolojan, directăra internatului, 

Marta Iepure n. Fabian, Angela Selagianu 
n. Buteanu, Elena Fabian, Elena Buteanu, 
Cornelia Nicola, Eugenia Tăbăcariu, Ilie 
Stan și loan Bușiță. Catechet pentru eleve
le gr. or. a fost protopopul V. Pop.

Numărul elevelor, cari s’au supus e- 
samenelor a fost 90, t<5te române, er du
pă confesiune: 81 gr. catolice și 9 gr. ori
entale.

Biblioteca șcălei s’a sporit în cursul 
anului cu 32 volume române, 17 maghiare 
și 8 germane.

S’au procurat 8 aparate fisice și che- 
mice, mai departe chemicalii și preparate 
de spirt.

Pe lângă instrucțiune elevele au fost 
împărtășite cu deosebire în educațiunea 
religidsă. Elevele au frecuentat biserica pa
rochială și capela internatului, au format 
cor, s’au mărturisit și cuminecat de două 
ori în cursul anului.

La diferite ocasiuni s’au aranjat festi
vități și escursiuni.

Patronul șcdlei P. S. Sa Episcopul 
Radp au visitat școlă de două ori în cursul 
anului.

In internat a fost cu totul 87 eleve.

Convocare.
Adunarea generală a „Reuniune! fe

meilor române diu Mediaș și jur'4 se " va 
ține în acest an, conform conclusului adus 
în ședința comitetului din 25 Iunie a. c., 
în școlă gr. cat. din Mediaș în 28 August 
st. n. la 3 ore d. m. cu următorul pro
gram :

1. Deschiderea ședinței prin presidiu. 
2. Verificarea membrilor reuniunei. 3. Ra
portul comitetului despre activitatea sa 
dela ultima adunare generală pănă în 
present. 4. Raportul cassei. 5. Alegerea 
unei comisiuni pentru censurarea rapor- 
telor de sub 3 și 4. 6. Alegerea unei co
misiuni pentru verificarea procesului ver
bal al acestei adunări. 7. Eventuale pro
puneri. 8. Constituirea comitetului și al 
consiliului pe un period nou de 3 ani. 9. 
închiderea ședinței.

La acestă adunare sunt invitate a 
participa tdte femeile române din Mediaș 
și jur, prea știm, domne membre și toți 
sprijinitorii intereselor de progres al aces
tei reuniuni.

In aceeași Z> la 2 ore d. m. și în 
aceeași localitate își va ține comitetul 
ședința sa ordinară.

Mediaș, în 25 August 1904.
Maria Moldovan, Maria Necșia, 

președintă. secretară.

Descrierea poetică 
a unei Româncute.>

Endrodi Sândor, un scriitor și poet 
cu bun nume la Unguri, își descrie în 
„E—su, o escursiune, ce a făcut’o prin 
munții apuseni, Vlădeasa, Călinesa, pe la 
Scărișora și' „ghețar“.

In oposiție cu cei mai mulți conațio
nali ai săi, Endrodi nu face în descrierea 
sa digresiuni de prost gust și îmbibate 
de șovinism pe socotela Românilor, ci își 
dă espresiune pur și simplu admirației 
pentru frumusețile naturei, ăr despre o 
Româncuță, ce a întâlnit în cale, scrie în 
cuvinte adevărat poetice următdrele :

„Ajungând în vârful Drăgoiței, am 
întâlnit o fată de Român, de o frumuseță 
vrednică de penelul unui pictor, sveltă și 
cu ochi schinteietori. Figura ei ca a unei 
statue fermecate, ivindu-se înaintea ochi
lor mei pe neașteptate în vârful muntelui, 
mi-a reamintit basmele codrilor. Stetea oa 
o,regină, având drept cadru albastrul a- 
denc al ceriului, care îi înviora în mod 
minunat trăsăturile.

„Părul ei bogat și negru ca cărbu
nele îi acoperea umerii, ochii ei negrii, 
buzele voluptudse, brațele rotunde și pline, 
rochia ei pestriță sufulcată; frumuseță 
acăsta unită cu neastîmpărul, vieța acesta 
întâlnită pe cărările părăsite ale unui ci- 
miter, era una din aparițiile, ce nu se 
pot uita.

„Trecând pe lângă densa, ea s’a ui
tat la mine adânc și pătrunzător cu ochii 
ei mari. Am salutat’o și am privit înde
lung în ochii schinteitori, ce se mistuiau 
în flăcări, er privirea mea Zicea:

„Tu, fată fermecătdre, ca ZLiele din 
basme! Timpul va trece peste noi, vieța 
va dispăre cu bucuriile ei lumindse; flo
rile își vor pleca capetele și își vor pierde 

încetul cu încetul petalele; veștejirea se 
va coborî peste pajiștea verde; negura va 
acoperi oglinda limpede a lacurilor albas
tre, inima va fi cuprinsă de cutremur și 
recelă; cântecele priveghitorelor vor a- 
muți; pădurea își va desbrăca frunZișul 
și poddbele; vîntul fără miresme îți va 
sufla prin plete, ștergendu-ți nimbul feței 
și stingându ți văpaia miraculdsă a ochi
lor. — der eu te voiu păstra în amintirea 
mea, așa cum te văd acuma, tîneră și fru- 
mdsă“.

Petersburg (sorginte privată), 22 
August. După soiri sigure, Kuropat
kin a operat deja retragerea grosului 
trupelor sale spre Mukden. In Liaoyang 
n’au rămas decât 15,000 6menl.

Londra, 22 August. „Daily News“ 
primesce scirea din sorginte privată, 
că lui Kuroki i-a succes a tăia ret> age
rea armatei rusesc!. Armata lui Ku
roki înaintâză pe drumul dintre Liao
yang spre Mukden. Kuropatkin se 
retrage repede, inse ariergarda lui 
a fost separată de corpul principal.

Citii, 22 August. Asalturile Ja- 
ponesilor contra Port-Arthurului con
tinuă. Succese n’au avut pănă acum, 
înafară de ocuparea fortului numeru 
25 Se afirmă că dimpreună cu va
sul japones de transport „Kitashi“ 
s’a cufundat material însemnat des
tinat artileriei, din care causă arti
leria japonesă nu dispune de muni- 
țiurn suficiente.

Londra, 22 August. ScirI venite 
din tabera Japonesilor de la Port- 
Arthur spun, că după asalturile ne 
succese de pănă acum, Japonesii 
sunt deciși a a da un al treilea atac 
teribil, punend în linie de foc 60,000 
omeni de-odată. Ei primesc mereu 
întăriri. Garnisona rusbscă nu mai 
dispune decât de 25,000 bmeni. 6000 
de Ruși zac răniți prin spitalele din 
Port Arthur.

Cffll, 23 August. Japonesii au 
bombardat eri cu mare violență Port- 
Arthurul, înse au fost respinși cu mari 
pierderi.

Liaoyang, 23 August. Armata 
lui Kuroki a început se fortifice 
Taitsho.

Londra, 23 August. Aprbpe în
treg echipagiul vasului rusesc „No- 
wik“ s’a înecat

Bibliografie.
„Caractere morale14. Acăstă carta atât 

de instruitivă, bine scrisă si folosităre. mai 
ales pentru tinerimea din școlele medii,scri
să de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesoe la librăriile și la tipografia 
nbstre dm Brașov precum și la celelalte li
brării române din țeră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Dăr nu 
Dumai pentru băeți, ci și pentru fete acăstă 
carte e<te de mare prnț pentru înmulțirea 
cunoscințelor și formarea caracterului lor.

Atragem atenț unea cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
acâstă carte se vinde de ac} încolo cu pre
țul moderat de 2 corone esemptarul (plus 
20 bani porto).

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie 
Wăilischhof, 

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

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

Prețuri moderate.
Cu prospecte și informațiuni mai de

tailate stă la disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

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

„Romana44 dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață44,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. •— Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro- 
mana“, unicul dans de colonă român. In 
iărna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei14. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei14.

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

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

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

^llomana^ se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

J^pografe A. $ftireșiaimu

put procura urmâtârele cărți:
. .La &rț.il aici înșirate este a se mai adauge 

angli portul postai ar tat, încă 2 bani pentru 
run uLție.)

W Bare deposit de gjârază^âe fabricat SchrolL

DESCHIDERE DE MAGAZIN!

Cârti pentru comercâanțî
i funcționari de bancă-

înt/roducere in contabilitate y* 
contabilitatea inpartidă simplă, de L. 
O. ranțu. O arte bună pentru a inveța cu 
ușurință contabilitatea Pagini I - V:II -]- 
218. Pe ț 1 2 cor (-ț- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
wuterctală" de i. ' Panțu. Conține 
mv ieie de cir culare, scrisori ie informați uni, 
?■©«< man ațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 8. cor. 20 b. 
(+ -0 . p..

Al do lea capitol din contabili
tatea d‘ plă, de I. G. Panta. Ac Astă bro
șură conține: ufawrile de credit cambial 
șt -dttci'ti d. >>incă. Prețul broș. 2 corone
(+1 bani porto).

u. > i la. bam din Viena 
Dm 22 August n. 1904.

■

R- ut.a nug. Te aur 4 . . . 118.95
R> nta ds aordiie ung. 4u/0 97 0
I Uj ?- • ifi.il. ier. ung. în aur 886')
I uit aii. fer. ung. in argint 4"/0 . 97.50
Boului rurale eroate-slavone . . 98.60
Impr. ung. u premii . ... 206.—
L «uri p- ,j.«-u rog. Tisei și Segia-.din 161.75
i-ieuba ne U“.rtie austr. . 99.25
Roata de argint austr. , 99 20
Rî’llth aitr austr. 119 25
Re <1 eoro ie a istr. 4"/() . . . 99 3 )
Bonuri r n-ale ungare 3'/2 '/0 . . . 905 -
Loriiiri i i, iliO. 53 10
Acț.11 le-a,.- 'Rtncei austro-ungura . 16 05
Acții oanoet ung. de credi t. 751 —
Aci/i. <e-:iia i/rtucei austr. . - Sedii. 639.50
biapOD 19.05
.iiiâroi ■■ i. pm'iaio germauv . 1 :7 20
L'OUOv! cl . • 239 70
i'aris viicX 94 92
Note ItaUi-.;..- ■95 —

Am onorea a aduce la cunoștința On. public, că am deschis 
pe piața din loc

....  Strada nr. 21-
sub firma mea protocolată la tribunal, un

Magazin de mode pentru dame și bărbați.
Bogatul meu deposit fam asortat cu cele mai nouă și moderne, 

Stofe de rochi! pentru Dame și pentru haine bărbăteșți, și cu artîcoli 
de modă ce cade în branșă acesta, astfel că pot satisface și cele mai 
exagerate cereri.,,

Apelând la sprijinul On. public și asigurând un serviciu din cele 
mai solide, remân

cu totă stima FEUYVESI M. LAJOS.

«Ce- Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.

u: sul metei B așov.
Din 22 August n, 1904

Bancnote rom. Cnmp. 18.98
♦>
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M

n
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Argint roman. 
Napoleond’orl.
Galbeni
Ruble Rusesc!
Mărci germane
Lire turcescl
Scris, fonc. Albina 5°/" 101,

1-84
19 04
11.20

2.52
117 20
21.50

Vând.
yj
h

n
*

19 02
18.96
1912
11.30
25

117 40
21.6<!

102 -

Oh Ver alfiv
(rasa așa numită Berschieren) 

e de
loformațiuni se pot căpăta la 

Administrația „Gaz. Transilv." 
1—3.1162.

Nr. 885-1904. >

Edict ie licitațiune.
Primăria comunei Mundra, co

mitatul Făgăraș, aduce la c.uiioscință 
cumcă casele comunei de sub Nr. 4 
și 249 împreunate cu licență de câr- 
ciumărit, se dau în arendă pe durată 
de 3 anî începând din 1 Ianuarie 
1905 pănă în 31 Decemvrie 1907. 
Licitațiunea se va ținea în 18 Sep- 
temvie 1984 St. n. la 10 6re a. m. 
în cancelaria comunală din Mundra. 
Prețul strigărei e pentru casele de 
sub Nr. 4 1005 cordne, âr pentru 
casele de sub Nr. 249, 640 corone. 
Condițiuniie de licitare se pot vedea 
pănă în cpua licitărei în cancelaria 
comunală din Mundra.

Mundra în 12 August 1904
Ma-eiu Folea, Goniși llie,

notar primar

&
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Antreprîse ie pompe funebre 
ZHL T-ULtsefe..

SSrașov, Strada Porții >r. fi2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari t6te obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sieriUFi de metal ce se pot 
închide hermetic, dm prima fabrică din Viena

Fabricarea propria a tuturor sicrituril^S* de leMMl, de 
metal și imitațiuni de metal .și de Iernat de ștejara».

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un ©ar funebru veuet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecuta gga’OBffipt șt ieftâîl, iau 
asupra mi și lraaasg>®rtua*fl de assort! an ”sta,eiB>ătate.

La cașuri de morte a se adresa la
n_, E. Tutsek.
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ABONAMENTE

Basfi w
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
pg Hei luai . . ® e©a.
Pe șese luai . . . lâ ,,
Pe ua aa .... â4 ,,

" a

*o «X® o

Pentru România ?i străinătate:
Pq Haa ... 10
Pg Ș6S§ luai ... âO „
Pg na as ..... 40 ,}

I

tV

j

I K U I CIU B I 

mserțiiini șî red.
SMist a te adresa 3Mtîs»©răaiS' 

air.*m«#Btir*a.titiun». în șsv-
-• -i«ei&rw anui jw®» wsd
- e «ctafâ face «©âdernew#, 

• «peace eu eâf publicare®
Ue« vwa? de

i
• «r

Admi li’r. Marnei Tm

Pentru Austro-Ungaria:
Pe m . . . . 4 60?. 
Pe șese Hal . â
Pe i?eâ Hal. . 1

99

99

<1
$
X 
X 
d
$
x
$ 
S
V

Pentru România și străinătate;
pg aa ..... §
P§ șâs§ Hal . . 4 
P® iygl Hal . . â

fy.
99

99

mai ușor și mai repede prin
-----o mandate poștale. <0-----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adndnistrațlnnea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

Abonamentele se fac

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

1


