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Brașov, Joi 12 (25) August. 1904.

Sine lege vagantur.,..
Brașov, 11 (24) August.

Pe fondul sombru al „cestiunei 
naționale", ce a fost atât de mult 
hărțuită și chinuită în deceniul ul 
tim al veacului trecut, se desinâză 
tot mai visibil începuturile unei re
petiții a neajunsurilor, ce am avut 
a le suferi în acel period. Ni se pare 
chiar, că am sta față cu o a doua 
edițiune a surpriselor de pe timpul 
așa cțisei „campanie memorandiste“, 
edițiune pe deplin acomodată ade
văratului scop al acelei politice, care 
a contribuit așa de mult ca „naivii" 
noștri „fruntași naționaliști" de din- 
coce — înțelegem pe cei de bună- 
credință — să ne aducă în strîmto- 
rea și halul, în care ne aflăm pănă 
în cjrua de ac|i cu partid și popor 
cu tot.

„Cestiunea națională", după în
țelesul ce i-s’a fost dat de pe la 1891 
de cătră politicienii partidelor mili
tante din România, n’a însemnat 
nici odată o cestiune anumită, clară 
și lămurită de dreptate și de liber
tate a Românilor de dincoce de 
munți, ci era numai espresiunea unei 
dorințe vage și nedefinite de a se 
ameliora tratamentul Românilor din 
Ungaria, ca se pdtă prinde și dăi
nui prietenia fraților din regat cu 
Ungurii, prietenie, ce era impusă, 
cum seim, de constelația alianței 
centrale europene. Acâsta „cestiune 
națională", ce a fost sulevată chiar 
și în parlamentul român, se presen- 
tase în realitate mai mult ca o în
trebare : care din partidele de gu
vernământ se ia cârma ferii, pentru 
ca tote se fie aplanate așa, ca se se 
potă ajunge mai curend la o îndul
cire a relațiilor româno-maghiare.

Multe crestături are pe răboș 
politica urmată în „cestiunea națio
nală" în înțelesul și în direcțiunea 
indicată. Fiind lipsită de-o basă so
lidă și de motive etice naționale, 
fiind-că urmărea mai ales puncte de 

vedere ale intereselor de partid și 
de bună vecinătate cu regatul un
gar, acesta politică a trebuit să de 
genereze și s3 aibă cu timpul chiar 
o înrîurință fatală asupra luptelor 
naționale ale Românilor din Ardeal 
și Țâra ungurâscă.

Nu e de lipsă, credem, a întră 
în amănunte, spre a dovedi cele a- 
firmate mai sus. Fasele, prin cari a 
trecut politica, despre care vorbim, 
și stricăciunile ce ni-le-a causat și 
noile, celor de dincoce, prin faptul, 
că a vîrît printre noi ideia oportu
nismului și a acomodării politice pe 
totă linia, sunt cunoscute.

Sfaturile, ce ni-le dau ac|I gaze
tele de dincolo, cari preconisdză po
litica acomodării și a oportunismu
lui și ne țin de reu pentru încăpă- 
ținarea, ce-o dovedim în nisuința de 
a nu părăsi posițiunea ndstră istorică 
și de drept, merseră în timpul din 
urmă pănă a cere de la noi ca, dâcă 
nu vor să facă adversarii noștri un 
pas de apropiare spre noi, să-l fa
cem noi și se căutăm a îndulci noi 
înși-ne, prin acomodarea nostră la 
stările actuale, relațiunile nostre 
cu ei!

Ori ddră omenii așa numitului 
„curent nou" dela noi nu cugetă și 
ei așa? Nu ne vorbesc ei de poli
tică practică, ce nu e legată, nici 
de forme, nici de principii, nici de 
trecut, nici de respectul față cu 
propriele ndstre hotărîri, nici de cre
dința față cu propriul nostru pro
gram național?

Nu-i vedem 6re vorbind și 
scriind cu dispreț despre partidul 
național român, despre luptele lui 
din trecut și despre stăruințele în 
apărarea postulatelor naționale în
scrise pe stegul lui?

Sunt semne, că jocul de pe 
vremile de tristă aducere aminte a 
certelor și a scisiunei în sinul co
mitetului partidului nostru e în ajun 
de a se reîncepe în altă formă. 
Atunci acest joc se desfășurase sub 

masca radicalismului estrem națio
nal, ear cei-ce trăgeau sforile n’a- 
veau nici o remușcare, că printr’asta 
se periclitau interesele de esistență 
ale partidului. Acum el se face sub 
flamura oportunismului și a princi
piilor constituționale, cari pentru noi 
Românii din Ungaria sunt de fapt 
prin lege și prin praxă desființate.

Uneltele conscie ori inconscie 
ale politicei, ce șî-a pus acesta țintă, 

i Omenii „noului curent" erășl au dat 
peste o alegere suplimentară de 
deputat și vor să repeteze la Pecica, 
în comitatul Aradului, „acțiunea" 
dela Nădlac.

Deja ei sunt pe cale a se de
părta și înstrăina și mai tare de 
problemele partidului nostru națio
nal, dovedind astfel, că s’au rupt cu 
totul de el, și rătăcesc ca niscecoră- 
bieri fără busolă.

Brașov, 11 (24) August.

Tactica partidelor politice din 
Austria. „Tâgliche Rundschauu din Ber
lin primesce din Viena scirea importantă 
despre o schimbare radicală în tactica 
partidelor politice austriace. Ministrul-pre- 
ședinte Koerber s’ar depărta de Germani 
și s’ar apropia de Cehi. Președintele par
tidului poporal german Dr. Derschatta a 
anunțat în adunarea din Graz, că va trece 
în oposiție, motivând acâstă trecere cu 
nouăle concesiuni făcute de guvern Ce
hilor din Silesia. Acestă nouă oposiție 
nu surprinde pe guvernul Koerber, ba 
chiar o doresce, căci dintre partidele ger
mane el n’a voit se și mențină decât pe 
marii agrarieni și pe creștinii sociali, și a 
isbuti să provoce o scisiune între acești 
din urmă și între fracțiunile radicale ger
mane. In același timp desarmâză și Cehii 
tineri. Fruntașul lor, Hruby, a visitat pe 
Koerber mulțumindu i pentru încuviința
rea claselor paralele slave în Silesia și 
anunțându-i sprijinul aderenților săi pen
tru legislațiunea viitdre. La tdmnă, deci, 
guvernul Koerber se va sprijini pe Cehii 
tineri, pe agrarienii de tăte nuanțele, pe 

clericali și creștinii sociali și va avă o 
oposiție slăbită în Germanii radioall, Sla
vii de Sud și Cehii bătrâni, cari, probabil, 
vor renunța a face obstrucțiune.

Politica Vaticanului și Franța. 
In urma conflictului, ce s’a ivit în timpul 
din urmă între guvernul Franței și Vati
can, s’a svonit, că Papa ar ave de gând 
să dea instrucțiuni credincioșilor' francesi, 
ca să sprijineseă politica partidelor mo- 
narchiste. Față cu acest svon. corespon
dentul din Roma al diarului „Figaro1* pu
blică o desmințire rostită de însuși papa 
într’o audiență acordată unui publicist. 
„Programul nostru — ar fi dis papa — 
este cel al predecesorului meu Leo XIII: 
Catolicii să nu combată Republica, ci să 
între în ea, și ast-fel punendu-se pe teren 
constituțional, îșî vor dobîndi partea lor 
de libertate. Cele-lalte partide nu ofer 
nici o garanție, și decă catolicii s’ar atașa 
la ele, nu ar face alta, decât a se divisa. 
In privința acăsta nu am de gând a lansa 
nici o enciclică său alt document. Fie
care își scie datoria".

Prietenie maghiară-română,.
Sub acest titlu „Conservatorul" din 

Bucuresci publică următdrea coresponden
ță, ce o primesce de la băile din Me- 
hadia:

La băile Mehadia în diua de 8 Au
gust st. n., s’a resolvat una din proble
mele cele mai dificile, adecă înfrățirea 
maghiaro-română în următdrele împre
jurări :

Cu ocasiunea plecărei din băi a unui 
simpatic ospe din România și care de ani 
de (jile frecuenteză aedstă stațiune bal
neară. un grupuleț de tineri din mulțimea 
Românilor din Regat i-au dat un banchet.

Cu veselie, vorbă multă, lăutari și al
tele petrecură tinerii noștri de minune 
t<5tă sera, când pe la orele 10 jum., pro
babil pe la sfîrșitul mesei furăm deștep
tați din somn în sunetul imnului regal ro
mân, cântat de musica militară din loca
litate, precum și al imnului regal maghiar 
și marșul lui Rakoezi, imnuri urmate de 
sgomotdse strigăte de „Ura* și „Eljen".

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Ștefan-cel-Mare, Mihaiu Viteazul 
și Mitropolia Ardealului.
Când Mihaitt luă, în tomna anului 

1599, Ardealul, Ioan de Prislop îi ceru și 
mai mult, său Mihaiu îi dărui acest dar 
fără să-l mai întrebe. El făcu din casa 
superintendenților calvini o reședință de 
Mitropolit ardelean al Românilor, din bi
serica sa o catedrală archiepiscopală și i 
făcu danii întinse, pe care le supuse jură
mântului Statelor provinciei. De acum 
înainte, loan luă titlul de Archiepiscop și 
Mitropolit al Bălgradului, Vadului, Silva- 
șului, Făgărașului, Maramureșului și al 
episcopilor din Țera ungnrescă.

Etă lămurirea acestui titlu: Bălgra- 
dul e noua Mitropolie. Pănă atunci nu fu
sese măcar episcop! români în Bălgrad. 
Bălgradul fusese, după vicisitudinile stă
pânilor, al catolicilor supt regii catolici, 
al calvinilor supt Ioan Sigismund, cal
vinul, al catolicilor erășl supt Sigismund 

Bâthory; acum — fără a se goni Na- 
prâgy, ajuns episoop unguresc fără cre
dincioși, — el ajunse centrul religios al 
Românilor supt Românul Mihaiu Vodă.

In Vad, Mihaitî găsi, la cucerirea sa 
— cum se vede după un act de hotărni
cie pe care l’a făcut cunoscut deunățli 
părintele canonic Bunea, — pe un „Vlă
dică sârb Ioan Cernai". Acesta luase lo
cul lui Spiridon calvinisantul, care nu se 
va ivi erăși decât mai târijiu, la 1608. 
Mihaifî nu adusese pe Gernai, trimes pdte 
din Moldova, de Ștefan-Vodă Răzvan, a 
cărui văduvă, Marinca avea pe atunci pă
mânturi în apropiere, dâr el nu-1 goni. 
Insă îl supuse Mitropolitului său, lui 
loan.

In Silvaș nu mai era alt episcop. 
El, Ioan, era Vlădica de Silvaș, ajuns 
Mitropolit.

Făgărașul, vre-o protopopie calvină 
pănă atunci, fusese supus lui loan încă 
din Iunie 1595, de Guvernul ardelean 
maghiar.

In Maramureș, Mihaiu puse pe Sîr- 

ghie din Tismana. El a stat la Muncaciu, 
în locul Vlădicăi rutân ce va fi fost pănă 
atunci.

„Episcopii unguri" puteau fi proto
popii din Bănat său ori-ce alți Vlădici or
todox!, din ori-ce parte a Ungariei, seu 
mai bine, a Ungariei din „comitatele ex- 
teriore", pe care le reclamă Mihaiu.

Unii cărturari ardeleni, cari țin la 
trecutul cu fantasme frumdse, uitând, că 
frumuseța cea bună se radimă pe adevăr, 
au atacat, cu convingere și violență, pă
rerea de mai sus. Neținând sâmă de măr
turia lui Naprăgy, despre clădirea biseri
cii din Aiba-lulia, de începerea pomelni
cului cu numele lui loan, de amintirea 
statornică a documentelor de danie mun- 
tene despre ctitoria lui Mihaiu, de cârja 
pe care Mihaiu o dărui lui Ioan, de hra
mul bisericii mitropolitane și mai ales, de 
întrega desvoltare a împrejurărilor, — ei 
au declarat, că mențin, ca bum Români și 
istorici mai buni decât cei-ce au exprimat, 
independent unul de altul, părerea con

trară,*) că a fost o veche Mitropolie ro- 
rnânescă în Alba-Iulia, care se constată 
documentar în veacul al XV-lea.

Etă însă ceva care va închide pole
mica pentru ori-ce învățat, pentru ori-ce 
om cinstit.

Se scie, că Mihaiil a pus să se scrie, 
prin Logofătul său Teodosie, cronica 
Domniei sale: din acestă cronică se păs
tra partea de pănă la anul 1597, tradusă 
în latinesce și publicată de Silesianul Bal
tazar Walter.

Insă un fiu de Domn român, Petru 
Movilă, care stătuse în Țera românescă 
de la 1618 la 1620 pe lângă alt domn ro
mân, fratele seu Gavril, a cetit acolo „lea- 
topisețul muntean". în partea-i pierdută 
astăzi. El a găsit în el povestirea înte
meierii Mitropoliei din Alba-Iulia. Pentru 
a sci și mai bine, el a întrebat mai t.âr- 
diu și pe boierii cari fusese cu Mihaiti 
peste munți, pe Hrizea Vistierul, apoi 
Mare-Logofăt, și pe Dragomir Pitarul,

’) Părintele Bunea a spus’o în același an 
1902, când tipăream studiile de istorie bisericdscă 
ardeleană în Noua Revistă Română.
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0e se întâmplase? Cătră sfîrșitul 
micului ospăț al minusculului grup, ca prin 
farmec devenise marele banchet, unde luau 
parte acum națiunile maghiară și română! 
Ciocniri de pahare, presentări, dansuri exe
cutate de maghiari cu românce și români 
cu maghiare și într’o duidsă armonie se 
asigurau reciproc, că motive de nemulță- 
miri nu există, cari ar împiedeca sincera 
prietinie a Românilor cu Maghiarii! Bine 
înțeles, că Maghiarii, cari aveau în mijlo
cul lor pe Kossuth, șeful oposițiunei din 
Ungaria și cel mai înverșunat dușman al 
Românilor de peste munți, delirau de bu
curia causată de acestă coincidență, ce pă
rea aranjată mai dinainte.

Toți Românii au rămas surprinși, au- 
dind imnul regal român cântat de rnusica 
militară ungară, cu ocasiunea unui ban
chet, dat de câți-va tineri. Nu se sărbăto
rea de românimea aflată în localitate nici 
o dată însemnată, pentru a-i da caracterul 
oficialităței.

Colonia austro-ungară din România 
aude imnul național odată pe an, atunci 
când ea serbâză printr’un banchet aniver
sarea nascerei Majestății Sale împăratul 
și Rege Francisc Iosif. Data 8 August st. 
n., nu reamintesce nici o sărbătdre a nea
mului românesc. Printre comeseni se afla 
și domnul Vasile Epurescu, vice președinte 
al Camerei. Datu-șia d-sa compt de falșa 
situațiune în care se afla? In cazul con
trar bine-voiască guvernul a-i încredința 
cel puțin ministerul afacerilor străine, căci 
nu este lucru ușor se resolvi marea ches
tiune a naționalităților conlocuitore cu 
Maghiari în jurul unei sticle de șampanie! 
Și de data acesta d-sa a dat probă de 
mare bărbat de stat. Bunii noștri vecini 
Maghiari au și exploatat pe loc acestă pe
trecere, pentru a trage conclusiuni favo
rabile scopurilor ce urmăresc. In adevăr 
la 3 diie după acest banchet, atât de ri
diculizat prin finalul seu, au publicat un 
articol în fliarul „Budapesti Hirlapu, nr. 
222 din 11 August, st. n. 1904 întitulat: 
„Prietenia maghiaro-română".

Din băile Herculesfiirdo ni se scrie: 
„Este cunoscut că contingentul cel mai 
însemnat al publicului din Herkulesfiirdd 
îl dă România. In tdte direcțiunile Ro
mânii aici sunt părtași de atenția cuve
nită. (In sala de lectură nu găsesc! decât 
două diare din România). Intre altele de 
dragul lor s’au făcut liste de bucate ro
mânesc!, ba încă continuă li-se pregătesc 
și felurite bucate românesc!". (Sunt con
vins că nici cel care a scris aceste rîn- 
durî, nu le ia în serios. Când falsifici is
toria dreptă și nepărtinitore și adevăruri 
eterne mă întreb: Este greu a falsifica o 
listă de bucate?)

Mai departe ijiarul spune, că „însu
flețirea a fost așa de mare, încât chigr în 
ochii bărbaților străluceau lacrimi de bucu
rie, (nu cumva la masă li-s’a servit și 
hrean?), er imnul regal maghiar, de repe- 
țite-ori cerut de Români, Maghiarii l’au 
cântat și cu vocea. In mijlocul însuflețirii, 
ce a urmat după acesta întregă societate 
festivă a Românilor (întregă?) și o mare 
parte a ungurimii țba bine că nu) între 
desele ciocniri de pahare (multe au fost?) 
se asigurau reciproc de sincera simpatie 
și iubire".

Nu ne îndoim despre acesta. Ce nu 
spune omul la chef, mai ales cătră sfîrși
tul mesei la ciocnirea paharelor! Ilusiuni 
ce au dispărut tuturora, de sigur după 
câteva fire de somn.

apoi Mare-Vornic. Din scrisul și din spusa 
lor iese limpede, că Mihaiu a făcut Mi
tropolia ardeleană. ELă ce spune chiar 
Petru Movilă:

Când Mihaifl Voevod, Domn al Țării 
românesc!, isgonind pe Batir Andreiaș, a 
luat schiptrul Voevodatului ardelean, a 
venit în cetatea de Scaun, anume Băl- 
gradul și a voit să zidescă o biserică pra
voslavnică acolo în cetate. Der preoții și 
orășenii și toți boierii, fiind de lege la
tină, nu-i învoiau să zidescă, spuind, că ei 
sunt de lege pravoslavnică și drept aceia 
nu vreu să aibă în cetatea lor biserică de 
altă lege. Domnul le-a d>s: „voi nu sun
teți mărturisitori ai credinții celei drepte, 
căci n’aveți darul Sfântului Duh în bise
rica vdst.ră". [Ei au dis:] „Noi suntem 
pravoslavnici și avem puterea adevărată 
a darului Sf. Duh, pe care suntem gata 
cu ajutorul lui Dumnezeu a o dovedi 
ori-când". Ei voiau să arate acesta în 
cârti de cuvinte și în dovedi. Erelatjis: 
„Nu, nu cu certă, ci cu fapta voi să do
vediți său eu voiu dovedi spre încredin

Ca încheiere, c.arul maghiar trăgând 
spuza pe turtă, cum (jice Românul, spune: 
„A urmat apoi presentarea reciprocă după 
acestă petrecere cu dans, la care Românii 
cu femeile maghiare și Maghiarii cu fe
meile române dansând, au petrecut ve
seli împreună pănă târdiu noptea și în 
orele timpurii ale dimineței, despărțindu-se 
apoi cu suvenirea dulce a unei serii plă
cut petrecută, er Ungurii și în acea spe
ranță. că strigătul ultraiștilor agitatori 
Valahi de la noi {Ungaria), de acum 
înainte va afla mai puțin resunet în Bu
cur esci*.

Articolul ce începe cu prietenie, nu 
pute termina decât cu veninul în cddă, 
când este vorba de Români.

Rândurile din urmă sunt desidera- 
tele maghiarilor. Est.e altă Gestiune, 
decă liomănii din regat aprobă cele 
petrecute la MLehadia.

Resboiul ruso-japones.
După ultimele scirl telegrafice ve

nite mai ales din Cifu, nu se pdte cundsce 
adevărata situațiunea la Port-Arthur. Seim, 
că telegramele din urmă vestiseră, că 
asalturile Japonesilor contra fortăreței au 
fost respinse de Ruși și că după aceste 
nesuccese, Japonesii sunt deciși a mai da 
un asalt, care decă nu va fi încoronat de 
succes, ei vor încerca se silescă priu fome 
a capitula garnisona.

„Lokalanzeiger* primesce din Peters
burg scirea, că după ultimul atac al Ja
ponesilor, un teren larg era acoperit de 
morții japonesi. Mai ales minele su- 
terane rusesc! au pricinuit o teribilă pus
tiire în rândurile japonese. Pe un câmp 
subminat s’a prăpădit o întregă colonăja- 
ponesă, constătătdre din 6 batalioue de in
fanterie. Sera și în decursul nopții multe 
sute de Japonesi răniți s’au apropiat de 
forturile rueesol, cerând demâncare și 
apă. Rușii li-au dat mâncare și beutoră, 
au legat ranele celor răniți și i-au trimis 
la ai lor.

„Daily Telegraph* pretinde a sci din 
sorginte absolut autentică următdrele : De 
Joia trecută, când au cucerit dealul Lu
pului și dealul Verde, Japonesii n'au mai 
înaintat nici un pas în asediarea cetății 
și nu li-a succes a sparge linia de apă
rare a Rușilor, care se întinde dela Liao- 
tieșan spre ost pănă la golful Tașho. For
tul Takușan, situat spre sud de dealul Lu
pului, a fost recucerit de Ruși. Aripa stângă 
a Japonesilor a pătruns la ost pănă Ia 
fortul număru 3, aici însă s’a oprit, fiind
că se temea de esplosiunea minelor. Ope
rând lângă golful Pigeon și golful Luisa, 
lî-a succes a ocupa câte-va șanțuri. Linia 
principală însă, care esîe posiția de apă
rare mai puternică a Rușilor, este încă 
dominată de aceștia.

Agenția telegrafică rusă primesce din 
Cifu scirea, că la 21 August de la 6 dre 
dimineța pănă la 1 dră d. a., Japonesii 
au bombardat în mod intensiv Port-zXr- 
thurul. Tunurile rusescl au adus la tăcere 
bateriile japonese. Japonesii au fost res- 

țarea tuturora". Atunci ei au dis: „Cum 
va trebui se dovedim alt-fel? Nu se pdte 
în alt chip, decât să arătăm cu cuvântul 
Sfintei Scripturi". Atunci el a dis: „Cârta 
de cuvinte e o ostenâlă fără capăt, der, 
fără certă, vom pute dovedi, cu ajutorul 
lui Dumnedeu, cel-ce ajută repede. „Să 
mergem", spune el, „în mijlocul cetății și 
acolo se aducă apă curată, și archiereul 
meu cu preoții lui să o sfințescă de față 
cu toți; tot ast-fel ■ și ai voștri să facă 
acolo, din partea lor, și după-ce o vor 
sfinți, să o punem și să o închidem în 
vase deosebite, pecetluind și eu și voi cu 
pecețile vosire și apa și ușile bisericii. Și 
deci a cui apă va rămâne nestrieată, ca 
și când atunci ar fi luată din isvor, legea 
aceluia este cea dreptă, er a cui se va 
strica, și legea să-i fie rea. Căci, decă apa 
mea va rămâne nestricată, după-cum nă- 
dăjduesc în Dumnedeu, că va să fie, să-mi 
îngăduiți, fără vorbă, să zidesc biserica, 
er de nu, nu voiu zidi, așa cura voiți voi".

(Va urma.) 

pinșl cu mari pierderi. Intr’aceea flota ja- 
ponesă a eșit în largul mării.

Despre situațiunea în Manciuria nu 
se scie nimic positiv. O scire telegrafică 
din Londra vestise, că Kuropatkin și-a 
retras în mare grabă grosul trupelor spre 
Mukden și că Kuroki ar fi tă’at retrage
rea ariergardei rusescl. Scirea pare luată 
din vânt, căci după o altă telegramă, gro
sul trupelor rusescl se află tot în Liao- 
yang. In Manciuria sunt ploi mari, rîurile 
au eșit din alvie și au inundat ținuturi 
întinse.

Englesii în Tibet.
Diarele englese publică sciri intere

sante cu privire la situația Englesilor în 
Tibet. înaltul consiliu al Tibetanilor lun- 
ges'ce tratările și aducerea de provisiuni 
devine din ce în ce mai dificilă, așa că 
Englesii au fost siliți să procedă la rechi- 
siții silite.

Generalul Macdonald a trimis la 8 
August st. n. pe interpretul căpitan O. 
Connor cu o scrisore la uriașa mănăstire 
Doipeng, care numără 6000 pănă la 8000 
de călugări și formeză un întreg oraș cu 
acoperișe aurite. Generalul cerea imediata 
furnisare de victualii în schimbul unei 
plăți în numerar, spunând că îu cas de 
refus va pătrunde în mănăstire și va lua 
singur ceea-ce cere. Căpitanul O. Connor 
a fost primit de un număr de călugări 
iritați cu insulte și cu pietri, ei îl respin
seră și nu voiră să primâscă scriădrea. El 
a pus atunci acea scrisdre pe pământ și 
se întorse. Pe drum el autji sunetul clo
potelor, prin care se chemau femeile și 
copiii, ca să se adune în piață.

In scrisore se acorda călugărilor o 
oră de reflecțiune. După trecerea acestui 
timp, generalul Macdonald trimise 1000 de 
soldați de infanterie înaintea mănăstirei 
și aduse o baterie de tunuri, pe care o 
puse în posiție de tragere.

In urma acestei desfășurări de forțe, 
au sosit 8 călugări cu steguri albe, cerând 
răgaz de o di pentru a face repartiția asu- I 
pra celor patru părți ale mănăstirei. Patru 
dintre acești oălugări au fost opriți, cei
lalți patru au fost trimiși înapoi cu ară
tarea, decă nu se vor da provisiunile în
dată, se va înoepe atacul. In intervalul 
acesta au sosit și trimișii din Lhassa, pen
tru a ruga pe general, ca să nu între în 
mănăstire. Li-se răspunse, că întru cât. nu 
se vor da provisiuni, Tibetanii se pot aș
tepta la asemenea demersuri.

Printr’o scrisdre a generalului Yarn- 
ghusbaud se acorda un scurt termin că
lugărilor, der nu s’a adus nici un sac de 
provisinne. S’a dat atunci ordin de înain
tare. In acest moment se vădu un lung 
șir de călugări eșind din mănăstire cu 
sarcini, și înaintarea fu oprită. Când însă 
se vedură provisiunile aduse, [se constata 
că era a treișlecea parte din cantitatea 
cerută.

— 11 (24) August.

Pentru incendiații din Câmpeni, 
înainte de încheiarea fdiei am primit un 
apel subscris de d-niî: Dr. Laurențiu 
Pop, Dr. Ștefan C. Pop și Mihail Cirlea 
datat din Abrud, în care se apeleză la 
inimile generdse a veni în ajutorul neno- 
rociților locuitori români din comuna 
Câmpeni, cari prin grdznicul incendiu de 
la 17 August au fost crud încercați. A- 
cest apel îl vom publica în numărul de 
mâne al Ziarului nostru.

Patriarcliatul și Românii „Politi- 
sche Corerspondenz" află din Gonstaoti- 
nopol, că patriarchatul a invitat pe ine- 
tropolitul grec din lanina, Soprhonios, să 
dea esplicațiuni în privința săvârsirei ce
remoniei religidse prin care s’a consacrat 
consulatul român de acolo. Scirea despre 
acestă consacrare a pricinuit emoțiune în 
sinodul patriarchal. In ndptea, care a ur
mat după consacrare, nisce neeunoscuți 
au rojurdărit. scara, care duce la ușa cea 
mare a localului consulatului, și au arun
cat cernelă pe pajura românescă.

O episcopie sechestrată. Foia ofi
cială ungară publică în numărul de la 23 

August un comunicat al ministrului de 
culte, prin care se ordoneză sechestrarea 
averei episcopiei catolice de Rozsnyd. E- 
piscopul Ioan lvankovits, care a fost nu
mit Ia acest scaun înainte cu șese ani, în 
urma unor merite „patriotioe-politice", a 
contractat în acest timp ia diferiți cămă
tari un împrumut de l’/2 milion. Ministrul 
l’a somat pe lvankovits să-și dea dimisia, 
ceea ce episcopul a refusat. Dâcă Ivan- 
kovits nu va renunța pănă la terminul ce 
i-s’a dat, el va fi destituit în înțelegere 
cu Vaticanul, er decă va renunța, i-se va 
da o pensie și va fi trimis la mănăstire.

Biserică și școlă nouă maghiară 
în Bucuresci. Diarul „E—k“ din Clușiil 
este informat, că colonia maghiară din 
Bucuresci a cumpărat un loc viran spre 
două strădi, pe care vor zidi o școlă mare 
și o biserică nouă. Maghiarii din Bucu- 
resei vor primi subvenție și de ia guver
nul ungar.

Sinuciderea lui Cornel Pop Pecu- 
rariu. „Universul" din Bucuresci sosit 
așii, aduce trista soire, că Cornel Pop Pe- 
curanu și-a pus sfîrșit vieții priotr’nn glonț 
în spitalul Colțea, unde era în căutarea 
d-lui Dr. Stoicescu. Sunt vr’o două luni 
de când Cornel Pop Păcurariu. în vârstă 
de 49 ani, cățlb bolnav de endocardită. 
Vedând că boia nu i-se amelioreză și ne
putând să mai îndure suferințele, sărma
nul Păcurariu își puse capăt dilelor alal- 
tăerl ia orele 11 și 10 m. Glonțul de re
volver ce și-l’a descărcat în tîrapla dreptă, 
i-a provocat radrtea instuntenee. La sinu
cis s’au găsit 15 scrisori, pe adresa mai 
multor persone. — Corneliu Pop Pecura- 
riu e originar din Șard (comit. Albainf., 
Transilvania). A absolvat studiile teolo
gice în seminarul din Blașiu, apoi a fost 
redactor la „Tribuna" din Sibiiu și într’un 
proces de pressă a fost osîndit la un an 
închisore de stat, osîndă, ce și-a făcut’o 
în îuchisorea din Năsăud. Păcurariu trecu 
apoi în România, unde ocupa postul de 
revisor școlar, er acum în urmă era func
ționar la Creditul rural (Bucuresci). Păcu
rariu a fost un caracter sincer și blând, 
suflet pătruns de dragostea cătră neam.. 
Mdrtea lui lasă regrete adânci și unanime# 
— Fie-i țărina ușdră !

Din causa constantei scăderi a a- 
pelor Dunărei vaporeie austro-ungare, 
pănă la nouă disposiții, nu vor mai cir
cula, de cât numai pănă la T.-Severin și 
nu Vor mai primi pasageri, bagaje și măr
furi pentru stațiunile situate mai sus de 
T.-Severin.

La congresul de otologie, ce s’a ți
nut la Bordeaux în dilele de 1—5 August 
v., a luat parte ca delegat din România 
d-1 Dr. Costiniu. D-sa a făcut o comuni
care despre influența, ce o esercită mași
nile de drum de fer asupra urechilor și 
sistemului nervos, la mechanic) și fochiști 
în raport cu combustibilul întrebuințat în 
România. Comunicarea sa a stîrnit o inte
resantă discuție la care au luat parte 
mt.ilți congresiștî, ©spunând acestă cestiune 
în țările lor. După aceea s’a alee o co- 
misiune compusă din d-niî Dr. Costiniu, 
profesor Dr. Gradenigo din Turin, profe
sor Von Siein din , Moscva și Brockaert 
din Anvers, care să studieze cestiunea- și 
să facă un raport pentru congresul din 
1908, ce se va țină la Budapesta. Diarul 
„La Petite Gironde", care face o dare de 
semă a congresului, aduce elogii medicu
lui român, pentru comunicarea sa.

Atentatorul lui Plehwe n’a murit. 
Din Petersburg se telegrafeză, că contrar 
svonurilor răspândite, atentatorul minis
trului Plehwe, Sasanov n’a murit, ci se 
află în deplină convalescență.

Mare furt în Clușiu. Din Clușiii 
ni-se scrie cu data de 23 August: Atji pe 
la 2—3 dre noptea s’a întâmplat un furt 
ne mai pomenit îu Olușiii. Nisce necunos
cut! au spart prăvălia unui giuvaergiu și 
au furat, mai multe obiecte de preț în va- 
lore de 30,000 corone Tâlhăria s’a întâm
plat în mijlocul orașului la ciasornicarul 
Piger, în piața regelui Mathia, în apropie
rea poliției, care cercă să afle pe hoți. 
Tot corpul detectivilor este alarmat, însă 
totă silința e zadarnică. Pănă în mo
mentul de față nici nu se bănuesce cine 
să fi fost acești vânători de noroc.

Păduri în flăcări. Din România se 
anunță din nou numărdse incendii, c>>ri 
au pustiit pe o întindere mare mai mul
te păduri. Prefectura județului Viașca 
a comunicat ministeriului de interne, că 
nisce autori necunoscuțî pănă în present 
au dat foc pădurei Eforiei spitalelor civile 
din Bucuresci, din Bucșani, județul Viașca 
S’au început cercetările pentru prinderea 
autorilor incendiilor. — O telegramă so
sită la ministeriul de interne anunță, că 
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focul din pădurea Trupini, jud. R.-Vâlcea 
s’a stins. Au ars ca 10 hectare. Ministe
rul de domenii a fost însciințat telegrafic 
de șeful ocolului silvic Vlașca, că a luat 
foc și a ars pe o întindere de pdte 70 
hectare lăstar de 4 ani — pădurea statu
lui din comuna Mereni-Ștefeni din acest 
județ. Prefectura de Vlașca și șeful oco
lului silvic respectiv au deschis o anchetă 
pentru a dovedi responsabilitățile.

Producțiune teatrală în Bod. Cor
pul didactic din Bod va aranja Duminecă 
în 15 (28) August o producțiune teatrală 
declamatorică împreunată cu dans. înce
putul la î'/j sera. Intrarea: locul I 1 cor., 
locul II 60 bani. Beneficiul net este des
tinat pentru biblioteca poporală. Se va 
representa piesa poporală „Așa a fost să 
fie“, de Alex. Țințariu.

Papa și jurnalistul. Un jurnalist 
primit în audiență la Vatican, a presentat 
papei un condeiu, pe care papa l’a bine
cuvântat dicând; „Astă<ji nu esistă voca- 
țiune mai frutndsă, ca vocațiunea de jur
nalist. Predecesorii mei binecuvântau spa
dele luptătorilor creștini, âr eu sunt feri
cit, că pot implora binecuvântarea ceriu
lui asupra activității unui jurnalist creștin11.

Un tîner român doresce a pune 
în practică o inovație de folos pe- terenul 
telegrafiei. In acest scop îi trebuesc câ
teva aparate și modele în preț de 500— 
600 corone. Oare mecenate, mechanic seu 
instituție culturală i-ar pute oferi sprijin 
sen ooasiune priincidsă pentru esperimen- 
tare ? Risicul e redus la minim, fiind-că în 
cas de nereușită aparatele persistă a-șî 
ave®valdrea lor ca atari, er modelele cel 
puțin ca materie brută. Pentru informații 
seu oferte, a se adresa la redacția acestui 
diar.

Pățania tragedianei A. Sandrock. 
Tragediana vienesă Adela Sandrock a în
cercat rjilele trecute pentru prima <5ră se 
debuteze în Ischl ca oântăreță de operă 
în rolul Margaretei din opera „Faust“. 
Debutul acesta însă nu i-a succes și din 
.causa acesta nu mai voia se pășescă sera 
a doua în opera Carmen. Directorul tea
trului a înlocuit’o deci a doua seră cu o 
primadonă recunoscută ca bună cântăreță. 
Publicul însă, card se prenumerase înainte 
și pentru opera „Carmen1*, în care trage
diana Sandrok ave se debuteze, a cerut 
banii înapoi, declarând, că mai bucuros 
votesce pe prețuri mari (32 cor. logea, 
•8 cor. parter) să asculte o „Carmen11 mai 
inferiori,Ade cât pe lângă prețurile obici
nuite o primadonă cu renume.

Scit‘1 merunte din România. In cer
curile militare ale ministeriului de răsboiu 
se asigură, că manevrele regale române, 
ce au se se ține în Septemvrie în nordul 
Moldovei, sejvor contramanda din eausa se
cetei.

— Ambasada austro-ungară din Bu- 
curesci a cerut ministrului român de in
terne informațiutn cu privire la tratamen
tul supușilor austro-ungarl in spitalele din 
România.

— Alaltăeri a isbucnit un foc înfri
coșat în comuna Costocleasca (județul 
Teleorman), prefăcând acestă comună a- 
prdpe întregă în cenușe.

Noua căsetorie a fostei principese 
■Chiniay. Din New-York vine scirea, că 
-ex-principesa Chimay s’a căsătorit Mier
curea trecută la Londra înaintea ofițeru
lui stărei civile cu Signor Guillermo Ri
cardo, un fost impiesrat de drum de fier 
de naționalitate italiană. Ea făcuse cunoș
tința lui Signor Ricardo într’o călătorie a 
-ei cu bărbatul seu țiganul Rigo. Acesta 
-a primit 600 lire șterlmge pentru a re- 
inunța la ori-ce pretenție față de ex-prin- 
-cipesă și a iscălit, o chitanță în acest sens. 
"Noua păreche va petrece luna de miere 
la Paris, și se afirmă, că Signor Ri- 
.cardo nu se v* mai reîntorce la ca
riera sa de împiegat de drum de fier. Se 
apune, că ex principesa e tot atât de fru- 
jndsă. precum a fost. Ea a declarat unui 
reporter, care a intervievat’©, că noul ei 
bărbat este omul cel mai frumos din 
lume.

Fețele îmbetrânite dobândesc o în
fățișare tinerică, decă se cultivă cu renu
mitul lapte de castraveți veritabil engle
zesc și nevătămător al lui C Balasa. A- 
cest cosmetic neoomparabil depărteză după 
vre-o câte-va dile dm față sbîrciturile, în
crețiturile, sgrăbunțele, pistruii© și petele 
de ficat. O sticlă 2 cor. Săpun de castra
veți veritabil eugl. 1 cor. Pudră 1 cor. 20 
bani. Se capătă la farmacii. Trimeter! cu 
posta face farmacistul C. Balassa. A se 
.feri de imitație.

Situația tesaurului public ro
mân. Situația tesaurului public încheiată 
de cătră ministrul român de finanțe la 31 
Maiu 1904, se presintă astfel:

In prima parte a acestei publicații 
se arată, că încasările tesaurului în cele 14 
luni ale esercițiului 1903—1904 s'au urcat 
la suma de 233.827,714 lei 40 contra 
236.363,374 lei încassați în exercițiu) pre
cedent, ceea-ce presintă un minus de 
2.565,659 lei 88. Față cu evaluările bnd- 
getare încassările totale efectuate presintă 
un plus de 8.710,714 Iei și 40 bani.

încasările din lunile Aprilie și Maiiă 
anul curent au dat 30 milione 592.176 lei, 
contra 29.750,051 lei 36, cât a fost în epoca 
corăspundătore a exercițiului precedent; de 
unde un plus de 842,124 lei. Veniturile 
indirecte au dat în aceste două luni un 
plus de 1 milion 698,906 lei, proveniți aprdpe 
în totalitate de la vămi, ceea-ce denotă 
o crescere a importului în vederea noului 
regim vamal proteguitor pentru producția 
internă a României.

La venitul ministerului lucrărilor pu
blice la căile ferate sunt de notat 3.208,000 
lei contra 5 milione lei, cât s’au încassat 
în epoca corăspuncjătdre a anului prece
dent. Cheltuielile primelor două luni se 
urcă la cifra de 25.052,477 lei și 67 bani, 
contra 18.029,027 lei, cât se cheltuise pănă 
la 21 Maiu 1903. Scădând suma cheltuită 
din cea încasată, se constată un escedent 
pe încasări în suma de 5.585,182 lei, pe 
primele două luni ale anului budgetar 
curent.

Aiurările unui invetător de stat.

învățătorul de la școla de stat din 
Tokdl cu numele Kovâcs Gâbor, care a 
fost câți-va ani învățător și la școla de 
stat din Bran, luând pildă de la șeful sâu 
d-1 Berzeviczy, iese în publicitate și el cu 
un plan de maghiari sare. Kovâcs e de 
părere, că prin mijiăce mai blânde pro
cesul maghiarisării Românilor ar dura sute 
de ani, și de aceea propune înființarea de 
asile, în cari copiii de Român să fie pri
miți, începând de la etatea de 3 ani și 
ținuți acolo gratuit pănă la etatea de 12 
ani, chiar și în timpul vacanței.

Kovâcs își publică eluoubrațiunea în 
„Neptanitok Lapja“, organul didactic, ce 
apare în Budapesta sub auspiciile minis
teriului instrucțiune! publice și la cerere 
se trimite gratuit la tote școlile primare. 
(Nr. 33 de la 11 August.)

Fiind-că d-1 Kovâcs se ocupă de Ro
mânii din Bran, debitând pe socotela lor 
diferite fantasii, credem că merită a re
produce in traducere părțile mai marcante 
ale articolului respectiv, observând că un 
preot din Bran, după cât suntem infor
mați, are de gând a trimite o desmințire 
chiar la „N. L.u Eră ce spune d-l Kovâcs :

„Românii dm Bran sunt corporal- 
minte bine desvoltați, uscățivi — ceea-ce 
se pote atribui hranei insuficiente (?) — 
la muncă sunt trândavi, orisontul cunos- 
cințelor mărginit, scumpi la vorbă, vi
cleni, bigoți, superstițioși și față cu Ma
ghiarii dușmănoși (inagyar gytilblo). Sin
gurul merit al lor este, că se alipesc 
morțiș de pământul lor neproductiv, cu un 
cuvânt: în sufletul lor vieză iubirea lo
cului natal. O! de ar cultiva și dezvolta 
acestă schinteie sfântă în direcție corectă 
preoții, în cari Brănenii au încredere de
plină, — și învețătorii\ Limba maghiară 
nu numai că nu-și dau silința a o învăța, 
der chiar și acei, cari forțați de împre
jurări au învățat’o undeva, tăgăduesc, că 
o sciu. Preoții cu puține escepțiuni sciu 
unguresce, der din gura lor n’am auțlit 
vorbă ungurescă, decât cu ocasiunea visi- 
tațiunilor făcute de inspectorul școlar, pe 
care îl însoțiam și cu care ooasiune pe 
preoți încă îi aflam la școlă.

„învățătorii predau la școlă în limba 
românescă, er unguresce îi pun pe elevi 
să memoriseze câteva cuvinte, decă fac 
și atâta. Asta însă trecă-duoă-se, der s’a 
întâmplat, că inspectorul a întrebat pe un 
elev, firesce românesce, căci unguresce 
n'ar fi înțeles: „Cine este regele nostru?" 
și răspunsul a fost: „Carol“. Care este 

țera nostră?4, răspuns: „România*. Ore 
trebue dovecji Ș> mai palpabile pentru ară
tarea sentimentelor și tendințelor lor anti- 
maghiare? Și acesta este un fapt în
tâmplat.

„Decă se află câte un învățător idea
list, care ascultând vocea consciinței, arată 
devotament pe terenul educațiunei patrio
tice, se expune a-șl găsi șcdla gdlă și în
chisă, er el isgonit din postul său. Același 
lucru i-s’ar întâmpla de altraintrea și în 
cașul când ar cere ajutor de la stat, cu 
tdte că bine li-ar prinde câte un aju
tor pe lângă salarul lor mic da câte 
120—200 fl. ; însă de geaba, nu se pote 
face trădător de patrie, — adecă după 
concepția lor. —

„Adevărat, că trebuințele lor nu sunt 
mari, căci am cunoscut un coleg, care 
funcționa la șcdla centrală — ceea-ce va 
să dică mult, — care își ducea la șcdlă o 
oepă, pâne de 2 cr. și puțin oțăt, și de 
obiceid atâta îi era prânflul. Din salarul 
seu de 200 fl. și-a și economisit o avere 
de 20—25 mii de fiorini. Firesce, banii și- 
i-a dat pe camătă și de sigur ou va fi 
încassat numai 5°/t). Acest coleg și-a zidit 
o casă, der pdte nici pănă în diua de as- 
tă<ji nu a terminat’o, fiind convins, că decă 
o va termina, și el va muri. La acest fel 
de gândire, credem, că e de prisos ori-ce 
comentar.

„Părinții, cari își dau copiii la școli 
secundare maghiare, sunt persecutați. Decă 
însă tînărul a ajuns la universitate, nu-1 
mai supără. Atunci deja îi este îmbibat 
sufletul de sentimente antimaghiare și în 
timpul vacanței își dau curs liber acestor 
sentimente. Adesea se pun să cânte cân
tecul rebel (?) rDeșteptă-te Române1*, fi
resce numai când nu sunt prin apropiere 
urechi nechemate, ca să audă. Acești in
divid! sunt spre detrimentul patriei, căci 
terrainându și studiile, trec în România și 
banii statului, ce s’au cheltuit cu dânșii, 
sunt pierduțî. Er decă rămân în patrie se 
fac nisce agitatori sanguinari (vermes.)u

După acestea d-1 Kovâcs își espune 
planul său amintit mai sus, la care re
dacția face observarea:

„Admitem că s’ar pute precede și în 
acest chip, der nu putem întrețină din 
fonduri publice pe socotâla populațiunei 
din țeră rnlădițele române, cât timp in
teresul lor propriu și datoria patriotică le 
este, să învețe și limba maghiară11.

Londra, 23 August. „Times" este 
informat din Shangai, că e temere 
se nu se producă în acel port con
flicte sensaționale. Au sosit deja 
acolo nisce torpildre japonese. Va
sele rusesc! „Askold" și „Grozovoi" 
refusă de a eși din port. Consulul 
rusesc a răspuns viceregelui chines de 
acolo, că nu are dreptul de a soma 
vasele de resboiu rusesc!, cari se 
află în port, se iese de acolo, seu 
se desarmeze. Conflictul se înăs- 
presce.

Ultimele telegrame confirmă 
scirea, că la Fort-Arthur continuă a se 
da o bătălie înspăimentătore. Toți ata- 
șații militari streini au plecat din 
Port-Arthur. Asaltul definitiv asupra 
Port-Arthurului este iminent.

Berlin, 23 August. Din Peters
burg vine scirea, că Japonesii au 
bombardat erl orașul Korsakow din 
insula Sachalin. Bombardarea n’a 
pricinuit pagube. Flota japonesă s’a 
retras.

Viena, 23 August. Căpitanul de 
stat major austro-ungar trimis pe 
câmpul de resboiu, a trimis minis 
teriului comun de resboiu un raport 
interesant. Japonesii tainuesc abso
lut operațiunile lor. Ei nu împărtă
șesc nici odată resultatul ciocnirilor. 
Atașații militari streini nu sunt lă- 
sați să se îndepărteze la distanțe 
mai mari de 5 chim. Corespondenții 
cjiaielor streine părăsesc unul după 
altul teatrul resboiului, deorece nu 

li-se împărtășesce nimic și censura 
japonesă le suprimă raportele. Cre
dința generală e, că Port-Arthurul 
va resista încă mult timp.

Petersburg, 23 August. Tote tru
pele de artilerie din Petersburg au 
fost mobilisate Luna viitore ele vor 
fi trimise pe câmpul de râsboifi.

„Novoje Vremja" spune, că lupta 
navală dintre escadra de la Wladi- 
wostok și flota lui Kamimura, a fost 
una din luptele cele mai teribile. Pe 
vasele japonese erau 150 tunuri, pe 
vasele rusescl 70 tunuri. 503 soldați 
marinari ruși au fost uciși seu ră
niți.

Fuzan, 23 August. De la car
tierul general japones se anunță, că 
trupele japonese au înaintat pănă la 
trei milurî spre ost de Liaoyang. 
Lupta cea mare se va da, probabil, 
încurend.

Diverse.
Chinesâicele. Putem să le împărțim 

în două categorii: femeile bogaților chi
nes! și femeile burghese.

Bogatele chinesdice trăiesc închise 
într’un fel de apartament special pentru 
femei cum este „haremul11 turcdicelor unde 
nu pdte să pătrundă o privire indiscretă. 
In aceste haremuri trăiesc femeile cum
părate de bărbații lor încă din frageda lor 
copilărie, pentru a pute în linisce să le 
înf'rumsețeze picidrele. Acestă înfrumse- 
țare constă în barbarul obiceiu de a des
figura picidrele, strîngându-le într’o presă 
în așa mod, încât, din cele cinci degete să 
formdză o bucată de carne mică cât un 
singur deget. Acest mic deget este îmbră-- 
cat într’un fel de pantof în formă de tecă 
împodobit cu panglicuțe de aur înconju
rate de jeurî strălucitdre.

Și tote aceste sclave ale capriciului 
bărbătesc nu părăsesc apartamentul lor, 
decât odată pe an la sărbătdrea anului 
nou. Numai atunci, îmbrăcate în haine 
scumpe, cu cocul ridicat pe cap, cu sprân
cenele vopsite, merg încetinel înconjurate 
și sprijinite de servitdre, fiind-că abia pot 
să meargă pe acele picidre minuscule, fă- 
cându-și visite reciproce. Restul anului 
stau închise în casă, răzimate pe o măsuță, 
de-asupra căreia pe o tavă de fildeș se 
găsesce lucrul lor manual. Cea mai mare 
parte a timpului o petrec fie brodând, fie 
mai ales pictând diferite flori fantastice 
și buchete de o cochetărie orientală. Decă 
nu picteză, atunci chemă pe servitdrele ca 
să Ie distreze prin cântecele lor exotice, 
cântate fie din gură fie din ghitară.

Fete tinere, încă din frageda lor co
pilărie, cu corpurile lor slabe, cu brațe 
mișcătdre, vopsite la fețe, îmbrăcate în 
mod estetic chinezesc, danseză, cântă cu 
ghitarele diferite cântece, unele prin care 
se face apologia primăverei și a nopților 
de primăvară, altele reluând despărțirea 
celor amorezați. Tote aceste creaturi plă
pânde vin din satele și orașele depărtate 
în centru și în mijlocul orașelor mari ele 
sunt angajate de diferite societăți de ex
ploatare, unde învață să-și câștige exis
tența prin propria lor muncă. Aceste 
ființe nu sunt părăsite de familiile lor, cum 
ar crede cineva. Fie-care chines, cum ajun
ge ca să pdtă plăti o femeie, cu bucurie 
î-șl alege printre aceste trubadure. De 
aceea familiile le lasă bucuros să plece 
de acasă, având siguranța, că mai târdiu 
își vor aranja o viață fericită.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 

Redactor responsabil Traian H. Pop.

Dr. med. univ.

Franz Stiehler
fost medic la spital.

Specialist pentru bole interne, de copii 
si sexuale.— Dă oonsultațiunî dela 11 — 1 
dre a. m. —Strada Mihail Weiss Nr. 9.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22 August n. 1904.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 118.95
Renta de corone ung. 4% • • . 97 10
Impr. căii. fer. ung. în aur 31/20/0 • 88.60 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4°/0 . 97.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50 
Impr. ung. cu.premii...................... 206.50
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.75 
Renta de hârtie austr..............................99.25
Renta de argint austr......................... 99 25
Renta de aur austr................................. 119.20
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Bonuri rurale ungare 3*/2 °/0 . . . 90.90

„Fortuna44
institut de credit și econ., sscietate pe acții.

Losuri din 1860.................................... 153 —
Acții de-ale Băncei austro-ungară, . 16.07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 754 —
Acții de-ale B&ncei austr. de credit 641.25 
NapoleondorI............................................19.05
Mărci imperiale germane. . . . 117.17’/2
London vista...................................... 239 65
Paris vista..................................... 94 87
Note italiene..................................... 94.95.

Cursul pieței Bi așov.
Din 24 August n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.94 Vend. 19 01
Argint român. „ 18.84 „ 18.96
Napoleond’ori. „ 19.03 „ 19.12
Galbeni » 11-20 „ 11.30
Ruble RusescI „ 2.52 2F4
Mărci germane n 117.20 „ 117 40
Lire turcescl „ 21.50 „ 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/° 101.— „ 102.-

CONCURS.
Pentru ocuparea postului de 

c as sar la institutul de credit și eco
nomii, societate pe acțiî ,,Fortuna", 
se escrie concurs cu salarul de 
800 corone, care după serviciul de 
un au se pote ridica la 1000 cor.

Doritorii de a ocupa acest post 
au de așterne cererile până Ia 20 
Septemvrie 1904

Condițiunile pentru acest post 
sunt: că au practisat la vre-un in
stitut în mod demn de încredere, 
s6u dacă nu au practisat se dove- 
descă că au absolvat vre-o șcblă, co
mercială și se aibă și cauțiunea re- 
cerută în statutul institutului.

Din ședința direcțiunii institu
tului de credit și economii, societa
te pe actiî „Fortuna", ținută în

R o d n a-v e c h e, la 20 Aug. 1904. 
loan Ir sip, 

1-1.1469. director.

Și

Salonul de resturi, Strada negră Hr. 35.

SubscrișiI avem onbrea a aduce la cunoscința Onor. 
Dame că pentru

SESONUL ie VARĂ a sosit
cele mai moderne ștofe, cu prețuri mai scăzute și 
rugăm ca nainte de a face cumpărături airea, în interesul 
propriu a ne onora cu visitarea depositului nostru:

Ștofe de lâllâ pentru dame, cele mai moderne colori 
desemnuri,

Ștofe de lânâ pentru doliu, cu diferite prețuri 
mâtâsuri colorate pentru bluse, 
mâtâsuri negre pentru bluse și rochii, 
bluse, cretone, koper, voile de laine, pique, 

oxfort etc. etc.
In fine recomandăm:
Stofe de lână, pentru vară pe sama Domnilor.
Asortiment bogat și prețuri ieftine. “W3

Cu fotă stima

BZSCHm I SCHWARTZ.

* * o y VS Săpun SCHICHT
Abonamente la 

„Gazeta Transilvaniei11 
se pot face ori și când pe timp mat 
îndelungat seu lunare.

On ucenic din casă bună cu cel pu- 
ț n 2—3 clase gimnasiale sau re

ale se primesce în prăvălia D-lui 
Iosif Omțiu succ I. candrea, în Sas- 
Sebeș 1440. -6.

€ e r I» ii '-vî seu Cheia

&
jv*'

ATELIER DE ARCHITECTURĂ
Subsemnații se recomandă pentru tote coman- 

dele referitore la
de pBanurf

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.

Bulhardt & Dușoiu.
Brașov Strada orfanilor nr. 27.2-S., 1461
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Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și 

cei 2Mai ieftin.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.
KSr8 Se capătă pretutindeni

01^

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun H 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate. Q 
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Plecarea și sosirea trenurilor de stat reg. ung. în Brașov.
Vaiabsi din 1 .Vâaifi st. n. 1904.

X

X
X
X
X
X
X
X

>
X
X
M
X

Cruce seu stea duplâ electro - magnetica
IFa.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioresă
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,

X 
X
X
X

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra:

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, autțul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prm electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din tâte păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și orz-cine p6te examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
co f:c> de cm aparatul „Volta11, de 6re-cr „Oiasul-Voltat* atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofteis oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morb ari, cari nu sunt

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de vendare pentru țâră și streinătate e:c.

MULLER ALBERT, Budapesta, *■ E’
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Plecarea trenurilor din Brasov.
9

Dela Brașov la Budapesta:
I. Trenul mixt la ora 5-32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 843 min. s6ra.
IV. Tr. aceel. p. Arad la orele 10-26 m. sera.

Dala Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

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

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la drele 6-50 sera. *

(* Ciroulă numai până ?n Predeal)

Dela Srașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:
I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*

II. Trenul mixt la ora 8-45 min. a. m.*
(* au legătură până la Ciuc-Gyimes).

III. Trenul de per. la 6ra 2-50 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda';,

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

U. Trenul mixt la ora 3-14 min. p. m.
III. Trenul u.ixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la ora 6'14 m. dim.

(Nu mai dela Iunie Dumineca și în serbătorl).

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușifi la 6. 2-9 m. p. m„
IV. Trenul mixt la ora 9-27 min. sera.

Dela BucurescT la Brașoy:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sera.
III. Trenul pers., la ora 4-55 m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 741 min. dim.

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

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

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1-59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la dra 6-10 m. sera.*)
IV. Tren de pers, la -'rele 10.01 m. s6ra.*)i

(* au legătură dela Tușnad.)

Dola Zernescî la Brașov (gar. 3arto!(jmeiu.)i

I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.

III. Trenul mixt la ora 7-43 sera.
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iT ■ „Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremias Nepoții. "Wl

"v z S-
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenti să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca. î 7

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă.
Mmimstraț. „Gaz, Trans.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


