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PREȚUL 1NSERȚIUN1LOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

„gazeta» iese ia fle-care ijl. 
Abonamente pentru Anstio-Ungarit 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Duminecă 4 oor. pe an. 

Pentru România și străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

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

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

Abonamentul pentru Brașov
Admtnistrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâae 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 oor. — Un osem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.

Noua ordonanță a lui Pitreich.
țliceam într’una din revistele 

nostre mai recente, că ministrul-pre- 
ședinte Dr. Koerber și șeful statului 
major general br. Beck — cari trec 
înaintea șoviniștilor unguri de capii 
vecjuțl ai „Camarillei“ uevâcjute — 
n’au putut împiedeca pe ministrul 
comun de resboiă Pitreich, se res- 
torne, cât pentru Ungaria, princi
piul fundamental al limbei de regi
ment, care a fost pănă acum egala 
îndreptățire a limbei tuturor națio
nalităților, introducând în partea a- 
cesta a armatei pe căi piecjișe prin
cipiul de supremație a limbei ma
ghiare ca limbă de regiment.

Acâsta a fost ordonanța reser- 
vată de la 19 Noemvrie 1903 a lui 
Pitreich. Ac|I ministrul de resboiu 
merge c’un pas mai departe pe dru
mul, pe care a apucat, nu de bună 
voie, ci de nevoie, printr’o nouă 
ordonanță, care face cele mai mari 
concesiuni posibile limbei maghiare 
în corespondența autorităților mi
litare cu autoritățile civile în Un
garia.

Piarele maghiare vorbesc de 
acestă nouă ordonanță a lui Pi
treich ca de un eveniment' ce sem- 
naleză o întorsătură în istoria un
gară. De aici încolo se va deosebi 
partea de pe teritoriul ungar a ar
matei comune de partea ei austriacă. 
Ele ved în disposiția ministrului au
rora armatei maghiare, un pas de
cisiv spre deplina paritate, âr foile 
cele mai încolțate oposiționale c|ic, că 
tbte aceste trebuiau se se petrâcă 
încă dela 1867.

Va fi de interes, credem, a cu- 
nosce și opiniunea unui cjiar de 
frunte vienes, care nu e în prepus 
de a fi contrar Maghiarilor.

J&tă ce scrie „Neue fr. Presse“ 
despre noua ordonanță a ministru 
lui de resboiu comun, ce o publicăm 
mai jos:

Baronul Beck, șeful statului ma
jor general, în toastul ce l’a ținut 
la banchetul generalilor și ofițerilor 
din statul major, aranjat în cjiua 
aniversării natale a împăratului, la 
18 August, esprimându-și urările de 
bine la adresa Majestății Sale, a fă
cut amintire și de crisa ce a stră- 
bătut’o armata anul trecut în urma 
postulatelor naționale și din resor
tul dreptului de stat ridicate în Un
garia. împăratul a avut un au greu, 
— spunea baronul Beck — ăr armata 
a trecut prin o crisă tot așa de grea. 
Insă — a adaogat el — „cu mân
drie și mulțumire putem reprivi asu
pra acelui timp de grea încercare, 
căci, slavă Domnului ! unitatea, în 
care este puterea nbstră, a fost sal
vată".

Nici în Ungaria, nici în Austria 
nu a provocat mulțumire generală 

. toastul lui Beck. In Ungaria se 
ridică voci, precum nici că se pbte 
altfel, îndată ce aud cuvântul „uni
tate" în armată, ăr în Austria este 
destul de mare numărul acelora, 
cari sunt de părerea, că cuvintele 
baronului Beck sunt întemeiate în 

bună parte pe o ilusie. Și cum că 
părerea acestor [din urmă nu este 
nemotivată, dovadă noul ordin al 
ministrului de resboiu.

Nu mai este vorba acum de 
ceea.-ce se enunțase în ordinul re- 
servat de la 19 Noemvrie 1903, în 
care limbei maghiare i-se dădea un 
loc alăturea de celelalte limbi de 
regimente, Ordinul cel mai nou dis
pune, că tbte autoritățile militare 
sunt obligate a primi adresele re
dactate în limba maghiară, er în re- 
solvirea acestor adrese se face deo
sebire între cele ce s’au scris ungu- 
resce și cele ce s’au scris în alte 
limbi. La cele dintâiu resolvirea. tre- 
bue să se facă în limba maghiară, 
pe când la adresele scrise în alte 
limbi, resolvirea trebue redactată în 
limba, de serviciu a armatei. Ce vor 
dice la acestă nouă măsură Cehii, 
Slovenii, Polonii etc. șl-o pbte cugeta 
fie-cine.

Este de prevădut, că d-1 Pitreich 
își va pierde totă popularitatea ce 
și-o câștigase la aceste naționalități 
prin amintitul ordin din Noemvrie.

Caracteristică este mai ales dis- 
tincțiunea, ce se face între trupele ce 
se recruteză din' Ungaria și între cele 
cari nu se recruteză din Ungaria, va 
să di°ă cele ce se recrutâză din Aus
tria. Cele recrutate din Ungaria vor 
coresponda cu autoritățile și cu per- 
sonele private — afară de gagiști și 
cădeți — în ori ce împrejurări un- 
guresce. Pentru cele cari nu sunt 
recrutate din Ungaria se face deo
sebirea, după cum sunt adecă dis
locate în Ungaria, ori nu. Decă 
sunt dislocate în Ungaria, atunci 
sunt supuse aceleeași regule ca și tru
pele recrutate din Ungaria, cu o sin
gură ușurare, anume că dâcă coman
danții nu posed în deajuns limba 
maghiară, corespondența se pbte face 
în amândouă limbile, așa că coman
dantul pbte ceti cel puțin în tradu
cere ceea-ce iscălesce. Dâca aceste 
trupe nu sunt staționate în Ungaria, 
atunci trebue să trimită resoluția la 
autoritatea însărcinată cu facerea 
traducerei.

Importanță principiară, are fap
tul, că pentru prima orăseiaudisposiții 
de serviciu separate pentru partea re
crutată din Ungaria a armatei comune, 
cu alte cuvinte se face distincție 
intre armata ungară și- neungară.

Cu ordinul din Novembrie era 
salvată cel puțin formal unitatea ar
matei. Cum se potrivesce însă acel 
„slavă Domnului11 din toastul baronu
lui Beck — după publicarea ordi
nului recent al ministrului de res
boiu? <

Nu se pbte tăgădui, deși noul 
ordin este de caracter mai mult biu- 
rocratic decât militar, că totuși în sis
temul de centralisare care trebue să 
fie paladiul unității armatei — s’a 
făcut o spărtură.

Pasul prim este făcut și este de 
prevăcjut, că acestui pas vor urma 
și alții.

Brașov, 18 (31) August.
O întrevedere la Gastein. „Kel. 

Ert." primesce din BucurescI soirea, că Bil
low, cancelarul imperiului german, va mer
ge la 8 Septemvrie la Gastein, unde Rege
le Carol al României îl va primi în audi
ență. Tot pe acea di va merge la Gastein 
și ministrul președinte D. Sturza, care ac
tualmente se află în Carlsbad.

Goluchowschi despre cestiunea 
balcanică. Corespondentul vienes al di- 
arului ^Moskowskija Vjedomosti“ a avut un 
interview cu ministrul comun de esterne 
austro-ungar contele Goluchowski în ces
tiunea balcanică. Contele Goluchowski să 
fi declarat cu ocasiunea acesta, că monar- 
chia ndstră desfășură o viuă activitate în 
Macedonia și o așteptă încă o muncă 
uriașă acolo. Mari greutăți î’i causâză 
lipsa de agenți civili. Raportele turcesc! 
sunt defectuose și astfel recundscerile tre
bue se le facă agenții. Doi funcționari însă 
nu sunt de ajuns, pentru acâsta trebue 
deci ca numărul lor să fie . sporit. Conti
nuând Goluchowski să fi <jis, că nu va fi 
ușor a determioa pe Turcia, să înmulțâscă 
contingentul de ofițeri și subofițeri în jandar
meria internațională. Turcia va crea gre
utăți și marile puteri vor fi silite a proce
da în consecență. Austro-Ungaria va trimi
te 6 ofițeri, Rusia 5, Franța 3, Anglia 1 
și Italia 3. A mai spus Goluchowski, că 
de-ocamdată o liniște aparentă doranesce 
în Macedonia. Căpeteniile comitetelor bul
gare și sârbesc! au declarat, că ori-ce atac 
stă departe de ele și că ele nu sunt res
ponsabile de jafurile ce se întîmplă. Soi
rile din urmă însă nu sunt de loc în con
sonanță cu aceste declarațiuni. Despre a- 
lianța statelor slave din Balcani Golu
chowski a <jis: După informațiunile năstre 
realisarea unei alianțe de felul acesta nu 
este o cestiune atât de ușără. Ținta năs- 
tră e, să menținem pacea în Balcani și nu 
ne gândim de loc la ocupațiunea Macedo
niei cum s’a accentuat adesea țîn foile 
din străinătate. D. irele din Viena și Bu
dapesta trag la îndoielă că ar fi avut loc 
un interview cu Goluchowski.

Maghiarisarea corespondenței oficiale 
în armata comună,

Eri la ultime soiri am anunțat noul 
ordin al ministrului de răsboiă, prin care 
se introduce corespondența obligătdre în 
limba maghiară la trupele recrutată din 
Ungaria. Etă acum textul acelui ordin, 
ce s’a publicat în monitorul ostei:

Disposiția luată prin ordinul 2601 — 
1893 referitdre la limba maghiară în co
respondența comandanților, autorităților, 
trupelor și institutelor armatei c. și r. cu 
autoritățile și partidele civile din Ungaria, 
scoțendu-se din vigore punctul al șepte- 
lea, se înlocuesce cu următorul ordin:

1) Idle comandele, autoritățile, tru
pele și institutele armatei fși marinei) c. și 
r, ori unde s’ar afla ele, sunt obligate a 
primi adresele oficiale ce li-se trimit în 
limba maghiară precum și adresele parti
cularilor, afară de cele trimise de ga- 
giștii și loc-țiitorii de ofițeri aparținători 
ca neactivi armatei (seu marinei de răs- 
boiuj. Aceste adrese nu e permis a le re- 
fusa pe.motiv, că nu sunt scrise în limba 
germană.

2) Trupele, cari se întregesc esclu- 
siv de pe teritoriul regatului ungar, ori 

unde ar fi staționate, mai departe coman
dele districtelor de întregire sunt obligate 
în ori-ce împrejurări a coresponda în limba 
maghiară cu autoritățile civile ungare și 
cu particularii indioați la punctul 1.

3) Tote comandele, autoritățile; tru
pele și institutele staționate în țările co- 
rdnei ungare (afară de Croația și Slavo
nia) din partea lor de asemenea vor co
responda unguresce cu tbte autoritățile 
civile ungare și cu particularii indicați la 
punctul 1. Intru cât numitele comande nu 
posed în deajuns limba maghiară, cores
pondența se pote face în două limbi. In 
acest din urmă cas cele două texte sunt 
a se pune negreșit pe două coldne (cel 
german la stânga, cel maghiar la drepta). 
Subscrierea comandautului se va pune în
tre cele două texte la .mijloc. La îndor- 
sate, textul maghiar urmăză după cel ger
man, ăr subscrierea la sfîrșit.

4) Comandele, autoritățile, trupele (afară 
de cele de sub punctul 2) și institutele 
aflătore în afară de țerile coronei ungare, 
întru cât nu ar pute faoe înseși traduce
rile. se adreseză pentru traducere cătră acela 
comandă de întregire, pe teritorul căreia 
se află autoritatea ungară respectivă. Adre
sele maghiare trimise de particulari sunt 
a se distribui spre traducere în modul ur
mător: a) Decă trimițătorul nu aparține 
ca activ contingentului armatei, la co
manda de întregire, de a cărei compe
tență se ține, b) Adresele altor particulari 
locuitori în Ungaria, la comanda de între
gire, pe teritoriul căreia respectivul își 
are funcțiunea sa seu domiciliul, c) Decă 
trimițătorul nu locuesce în Ungaria, ori 
din adresa lui scrisă unguresce nu reiese 
cu siguranță, la care anume comandă de 
întregire este a se trimite adresa sosită 
spre traducere, cele de pe teritorul cor
pului I, IX, X și XI la VI, cele de pe 
teritorul corpului III, VIII, XIV, la V și 
în sfîrșit cele de pe teritoriul corpului 
XIII la comandamentul corpului IV de 
armată, d) Gorpul II și XV de armată, la 
cari se află trupe întregite din Ungaria, 
se vor îngriji de traduceri în sfera lor de 
competență. Adresele, după-ce au fost re- 
solvite în limba germană, sunt, a se tri
mite imediat la comandamentul respectiv 
pentru a se traduce. Acestea vor reține 
conceptul, german, ca original și șe vor 
îngriji ca autoritatea respectivă ungară 
seu particularul să primescă textul ma
ghiar. Dăcă comandamentele etc. amin
tite în acest punct pot să facă înseși tra
ducerea, exhibitele sunt a se face conform 
disposiției punctului 3 în două limbi.

5) De la importanța afacerii respec
tive va depinde, dăcă traducerea cutărei 
adrese să se facă în întregimea textului 
său numai în extras.

6) Soriptele confidențiale și cu deo
sebire cele referităre la mobilisare, nu e 
permis a le da spre traducere, decât ofi
țerilor.

7) La tăte exhibitele maghiare (afară 
de cele cari nu presintă nici o impor
tanță) impurul trebue concipiat și în limba 
de serviciu a armatei. Corectitatea textu
lui maghiar o autentifică traducătorul con
form textului original.

8) La ori ce adresă sosită în altă 
limbă, afară de cea maghiară, este a se 
răspunde în limba de serviciu a armatei.

9) Pentru cas de mobilisare voiu lua 
măsuri speciale la timpul său.

ss) Pitreich, FZM.
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Discursul d-lui Iosif Vulcan, 
prin care a deschis adunarea gen. a Societății 

pentru fond de teatru român, în Brad.

— Fine. —

Un interesant fenomen ne ofere li
teratura ndstră. Serraana, este atât de 
mică și săracă, încât nu o putem numi 
decât: început de literatură.

E mică și săracă, dăr să nu ne mi
răm de starea ei înapoiată, căci cine o 
sprijinesce? Aprdpe nimeni. Ea se nasce 
și-și tîrăsce țlilele oa orfana părăsită. Ar 
vre să-și împlinăscă misiunea, der nu pdte 
n’are cu ce să trăiescă și măre de fdme.

Mai de mult, par-că publicul nostru 
sprijinia mai călduros literatura română. 
Când răposatul Gavra începii să scdtă la 
lumină „Teatrul" său și „Cronica“ lui 
Șincai, nu era preot de pe vremuri în a 
cărui casă modestă se nu le fi aflat. As
tăzi trece drept raritate acela din clasa 
numită „inteligentă8 care cumpără câte-o 
carte românăscă.

Ceea-oe am dis în generai despre li
teratură, se păte aplica în special la pressa 
nostră. La alte națiuni, pressa este un 
ram industrial forte rentabil; la noi un 
mijloc să-ți istovescl viăța și să-ți chel- 
tuesci paralele. In ceea-ce mai diferim de 
lumea străină, este productul special al 
publicului românesc, care se numesce 
„abonat restanțier".

In starea acesta tristă, ce ne ofere 
indolența clasei ndstre inteligente, ne li- 
căresce ca o lumină salvatăre deșteptarea 
poporului. Decă „inteligența" nu cumpără 
cărți românesc! și nu sprijinesce diaris- 
tica, avem nespusa mângăere și plăcere 
să vedem cu câtă bucurie poporul nostru 
sciutor de carte își dă bănișorii pentru 
productele pressei poporale, cura se răs
pândesc prin tdte satele române — cu 
conducători harnici — broșurele și or
ganele de publicitate menite pentru 
popor.

Geea-ce mai trebue să accentuăm în 
favorul poporului nostru, este, afirmarea 
sa pe terenul teatral. Câtă vreme clasa 
nostră mai ridicată numai ici-colo dă câte 
o representație țteatrală,- poporul în tdte 
părțile urcă scena și surprinde lumea ou 
talentul său. Raportul presentat în fie-care 
an de secretarul societății ndstre, arată, 
că representațiile teatrale date de popor 
se tot înmulțesc și că ele formeză ma
rea majoritate a tuturor representațiilor 
de diletanți.

Aoăstă constatare, în fața decaden
ței ce ne isbesce din partea păturei mai 
culte, ne indică unde avem să căutăm tă
ria nostră în viitor. Poporul ne este mân- 
tuința. Lui se ne închinăm!

Reîntorcându-ne la literatura ndstră 
și în special la literatura beletristică, pu
tem să afirmăm, că pricina pentru care 
ea nu pdte lua un avânt, este lipsa spri
jinului femeiesc.

La alte națiuni beletristica are cercul 
ei de aderență în deosebi la femei. La 
noi cercul acesta este cât se p<5te de în
gust. In lipsa de crescere românăscă, cele 
mai multe dame române nu cetesc româ- 
nesce. Și ddcă dau <5reș-care sprijin ideilor 
nostre culturale, sprijinul acesta se mani
festă numai prin presentarea lor la balu
rile românescl.

Femeia română încă nu este la înăl
țimea misiunii sale culturale. Vorbă în- 
drăsneță acăsta îu fața toasturilor obici
nuite pentru preamărirea „femeii române". 
Vorbă cutezată, dăr întemeiată.

Priviți charta nemului românesc și 
aveți să vă convingeți.

Intrați în saldnele de din colo de 
Carpați și vi-se va păre că sunteți în 
Franța. Damele converseză și cetesc nu
mai franțuzesce.

Dincoce de Carpați, de-alungul gra
niței spre România, cultura damelor nostre 
din pătura mai avântată este germană. 
Pretutindeni numai cărți și reviste ger
mane. Ele vorbesc șijoraânesce, der limba 
de intimitate a lor este cea germană.

Odată ara avut o discuție fdrte in
teresantă cu o damă din părțile acelea.

— Poftesce în biblioteca mea, — 
mi-a dis dânsa și ai să veiji că critica 
d-tale e prea severă. Eu am și productele 
literare române mai de semă.

Și dându-i brațul, întrarăm în biblio
teca ei, un salonaș cochet, în mijlocul că
ruia se afla un etager cu cărți legate 
luxos.

Dau o privire repede asupra raftului 
dinaintea mea. Și cetesc cu voce ’naltă:

— Schiller, Heine...
Der dama mă întrerupe, arătând alte 

volume :
— Eminescu, Coșbuc...
Și se uită la mine cu un aer trium

fător.
Eu luaiu în mână volumele să le 

frunzăresc. Schiller și mai cu semă Heine 
se vedea că a fost mult cetit, căci se cu- 
nosceau urmele manilor pe fie-care pa
gină. Eminescu și Coșbuc era curat cu
rățel, par’că tocmai atuncea ar fi eșit de 
sub teasc.

Arătând aceste volume ddmnei, îi 
disei:

— Curățenia acestor volume arată 
devotamentul înalt ce simțiți pentru lite
ratura română.

Domna a înroșit și n’a mai <jlis nici 
un cuvânt...

întocmai cum în părțile mărginașe, 
cultura damelor române este germană, 
astfel la cele mai din lăuntrul țării esie 
ungurescă. Nici acolo, nici aice, literatura 
nostră nu se găsesce acasă. Este mic, 
forte mic, numărul acelora, pe a căror 
masă de cetit găsescl o carte seu o re
vistă românăscă. Mai cu sdraă la fostele 
eleve ale șcdlelor civile de fete înființate 
în timpul din urmă.

Când femeia română inteligentă va 
ave o cultură mai roraânescă, atunci și 
beletristica nâstră va înflori.

*
Ochirea ce am făcut asupra stării 

ndstre culturale să ne pună pe gânduri și 
3ă căutăm cu toții mijldcele de îndrep
tare, ca astfel să putem ridica neamul 
nostru la nivelul dorit.

Elemente cu oarl putem să facem 
urcușul acesta, avem destule. Să deștep
tăm curajul de inițiativă, să închiegăm 
forțele de muncă, să însuflăm convingerea 
datoriei, să înarmăm pe toți cu credința 
victoriei și succesul are să fie strălucit.

Suntem un neam de dmeni nu prea 
raulți, în mijlocul națiunilor mari. Der 
numărul mic să nu ne descurajeze. In 
cursul stăruințelor ndstre să ne inspire 
vecinie curaj profeticele ouvinte ale au
gustei regine-poete Garmen Sylva : „Nu 
trebue țărmuri mari, trebue numai inimă 
mare 1“ Nu trebue ca o națiune să fie 
mare, e destul să 'aibă numai dmeni cu 
inimă mare, pentru ca ea să înflorescă și 
să fie fericită.

Omeni cu inimă mare îți doresc ție, 
scumpul meu neam românesc !

*
Ce acestă dorință deschid adunarea 

generală.

Resboiul ruso-japones.
Japonesii contra Liaoyangului.

Scirile telegrafice sosite în urmă 
aduc amănunte despre luptele, ce se dau 
de câte-va Jilu pe câmpul de răsboiti din 
Manciuria. Din aceste soiri reiese, că Ru
șii din nou și-au părăsit posițiunile și 
s'au retras la Liaoyang. Generalul Oku 
& ocupat Anșancian, pe care Rușii l’au 
evacuat după lupte crâncene de două <jile. 
La centru operăză generalul Nodzu, care 
înainteză spre Tunșinpu. La răsărit Kuroki 
a avut o ciocnire înverșunată cu Rușii la 
Anping, și i-a succes a ocupa două posi- 
țiuni ale Rușilor. După scirile mai nouă 
Kuroki nu s’a oprit Ia Anping, ci a înain
tat mai departe, ba se svonesce, că i-ar fi 
succes a împresura aripa estremă a Ru
șilor. Kuropatkin s’a oprit la Liaoyang 
unde aștăptă să dea piept, într’o luptă 
decisivă, cu Japonesii. Etă de alt-fel sci
rile de cari făcurăm amintire:

Generalul rus Saharotv a trimis sta
tului major rusesc următorul raport cu 
data de 27 August:

— La 26 August avangardele și trupele 
ndstre înaintate de la frontul de sud, s’au 
retras cu încetul în posițiunea fortificată 
de la Anșantșan. Un schimb de foc a 
avut loo pe frontul armatei ndstre. Arti
leria japonesă a bombardat posițiunile 
nostre pe diferitele secțiuni. Tunurile nos
tre au fost îndreptate contra colinelor ini
mice, mai în vedere, și contra retrașamen- 
telor lor. Tirul artileriei ndstre a silit pe 
JaponesI să-și mute bivuacul de la Fam- 
yana la Baissiazai. La drele 6 săra focul 
a încetat pretutindeni. Cea mai crâncenă 
încăerare a avut loc pe flancul nostru 
stâng și pe frontul de la sud. Pierderile 
totale ale trupelor de pe frontul de la 
sud se ridică la 200 Omeni. In timpul nop
ții tote avangardele nOstre s'au retras în 
posițiunea principală. Japonesii, în număr 
de 2 divisiuni, au luat ofensiva contra 
frontului nostru de ia sud. Trupele nds- 
tre au respins în direcțiunea de la sud- 
ost tote atacurile Japonesilor. Trupele de 
la flancul drept, luând spre seră ofensiva, 
au respins pe JaponesI spre Tusiupu și 
Tasiutum. Pierderile nostre de pe frontul de 
la sud-ost se ridică la aprdpe 400 omeni. In
fanteria ndstră de la flancul drept a res
pins cu energie; sub protecția artileriei, 
atacul de nopte al unor forțe inimice nu- 
mericesce superidre. Pe tote posițiunile 
unde s’au dat lupte, încăerarea a mers 
până la lupta cu baioneta. Regimentul 
„Tombow" a apărat la flancul stâng de la 
Tșiu posițiunea înaintată, de la ăra 1 din 
ndpte până la ora 4 d. a., respingând cu 
baioneta t<5te atacurile inimicului. Coman
dantul regimentului, colonelul Klambovszky 
a fost rănit. In fine mișcarea de încunju- 
rare a flancului stâng a posițiunei de ia 
Tșiu din partea inimicului și focul bate
riilor japonese de pe înălțimile de la 
Khaution, au silit regimentul „Tambow" 
să se retragă în bună ordine, părăsind 6 
tunuri prealabil nimicite — Japonesii au 
atacai cu mult fanatism. Pierderile lor 
trebue se fie forte mari. Un ofițer japones, 
rănit și făcut prisonier, scăpând de sub 
supraveghiere, după-ce a fost pansat și-a 
sdrobit capul de nisce pielri. Trupele nos
tre au luat de la JaponesI un numer con
siderabil de arme și alte obiecte de echi
pament. Pierderile ndstre în luptele pe 
acest front nu sunt încă stabilite, der ele 
trec peste 1500 uciși și răniți. Cu tăte că 
lupta a fost lungă și înverșunată și cu 
totă obosela, spiritul trupelor a rămas 
bun. In mijlocul întunerecului nopții și 
sub o plăie torențială, care transformase 
terenul într’o mocirlă, trupele au esecutat 
mișcările necesare în deplină ordine și cu 
musica în frunte. In diua de 27 August 
trupele ndstre s’au retras succesiv pe 
nouăle posițiuni.

— Oficial. 0 relație primită la sta
tul major general al armatei rusesci 
anunță, că Japonesii au continuat în diua 
de 28 August ofensiva lor contra frontului 
armatei rusesci dintre Antșantșan și Liu- 
diasan. In luptele de ariergardă au fost 
uciși generalul major Rutkowski și loco
tenentul colonel Raaben. Nu s’a putut sta
bili cifra oelor scoși din luptă. Aprdpe 
400 răniți au fost pausați în posturile 
sanitare. Pierderile Japonesilor sunt con
siderabile.

După o altă telegramă, în luptele 
recente date în jurul Liaoyangului, al doi
lea corp de armată rusesc, mai ales di- 
visiunea Herschelmann, a suferit mari 
pierderi cu deosebire, în ofițeri. Japonesii 
au pierdut în dilele de 24 și 25 August 
mai mult de 2000 omeni.

— Agenția „Reuter" primesce din 
Liaoyang scirea, că armata rusescă stă 
gata de luptă în fața Liaoyangului. Aici 
i-a sosit, în ordine, întrega artilerie. Ar
mata japonesă înainteză cu mare dispreț 
de raărte și nu cruță nici o jertfă. Ast-fel 
în iupta de la Siaolince (28 Aug.), un ba
talion japones și-a pierdut toți ofițerii. Mai 
ales artileria rusescă a decimat cumplit 
rândurile japonese.

— Depeșî particulare primite la Ber
lin relevă situațiunea extrem de gravă a 
generalului Kuropatkin. Japonesii ar fi în
conjurat flancul său extrem de la sud și 
ar domina drumul spre Mukden. Se mai 
svonesce, că Kuroki ar fi distrus podul 
drumului de fier dintre Liaoyang și 
Mukden. Scirile aceste nu sunt confir
mate încă.

— O altă depeșă interesantă pri
mesce Agenția „Reuter8 din Tokio. Se 
anunță acestei agenții, că în noptea de 
29 August s’a început lupta cea mare la 
Liaoyang între Ruși și Japonesi. Lupta 
s’a introdus printr’o teribilă canonadă la 
drele 5 dimineța. In presără Japonesii au 
încercat să cucerescă o posițiune fortifi
cată a Rușilor. Încercarea însă n’a reușit, 
dedre-ce Rușii i au respins și i au îm
prăștiat.

{Situația la Port-Arthur.
Despre situația la Port-Arthur sosesc 

sciri fdrte nesigure. Pe când o soire din 
Tokio vestise alaltă-eri, că Japonesii n’au 
putut să ocupe fortul Itșan, situat spre 
nord, pe atunci o scire privată, ce a so
sit tot din Tokio la Berlin spune, că Ja
ponesii ar fi cucerit în diua de 26 Aug. 
acest fort, de unde bombardăză cu mare 
violență forturile interne.

Generalul Fock telegrafieză la Pe
tersburg, că Port-Arthurul nu se dă. Gar- 
nisdna are provisiuni suficiente.

Un ordin al Țarului cu data de 30 
August spune, că tuturor gradelor mili
tare aflătdre în Port-Arthur li-se soco- 
tesce, începând cu 1 Maiu a. c. pănă la 
finea asediului, o lună drept un an de 
serviciu. Comandantul Port-Arthurului, ge
neralul Siossel, a fost decorat pentru ți
nuta sa vitejescă, cu crucea Sf. George.

*
Din Novokerkavsk se depeșeză, că 

Țarul a sosit în acest oraș, luând revista 
asupra celor 4 divisiuni din armata Ca
zacilor de Don, cari plecă spre Extremul- 
Orient. Țarul a dorit trupelor noroc și 
le-a binecuvântat.

Din Vladivostok se telegrafieză, că 
repararea încrucișătdrelor „Rossija" și 
„Gromoboj8 înainteză repede. Admiratul 
Alexejerv și generalul Linicvici se află 
aoolo. Dilnic sosesc la Mukden transpdrte 
nouă de trupe.SCIRILE BILEI.z

— 18 (31) August.

De la adunarea societății pentru 
fond de teatru român. Cu posta de după 
amia^i am primit continuarea raportului 
despre decursul adunării Societății pentru 
fond de teatru român in Brad. 11 vom 
publica în numărul nostru da mâne. 
Relevăm însă următărele. din cele ce ne 
scrie raportorul nostru. — In ședința a 
doua de Luni s’a verificat mai îutâiu pro
tocolul ședinței prime, s’a cetit raportul 
comisiunei censurătore asupra raportului 
cassarului și a averii societății, care s’a 
luat spre scire. S’a primit de asemenea 
raportul general al comitetului. Urmând 
alegerea comitetului pe un nou period de 
3 ani, la propunerea d-lui protopop Da
mian, comitetul s’a compus astfel: preșe
dinte 1. Vulcan, vicepreședinte V Onițiu, 
secretar Dr. I. Blaga, cassar Dr. N. Vecer- 
dea. Membrii: Dr. Dobrin, V. Goldiș, G. 
Dima. Fostul cassar, d-1 Nicolae Petra- 
Petrescu și-a dat diraisia din funcțiunea 
de cassar. Comisiunea însărcinată cu în
scrierea de membrii noi a raportat, că s’au 
înscris: membrii fundatori 12 (cu 2400 
cor.), membrii pe vieță 18 (cu 1800 cor.) 
membrii ordinari 44 (cu 460 cor.), membri 
ajutători 102 (cu 211 cor. 60 bani.) Cu 
totul s’a incassat 4851 corone și 60 bani. 
După adunare s’a făcut escursiune de 
câți-va membrii la mormântul lui Iancu 
din Țebea. Sera petrecere.

0 rară serbare familiară. Suntem 
informați, că în familia Rușcariu se pre- 
gătesce pentru Dumineca viitdre 22 Aug. 
(4 Septemvrie n.) o frumdsă serbare fa
miliară. Seniorul loan cav. de Pușcariu, 
septeravir, membru al Academiei Române 
etc. împlinind 80 de ani, frații, fii și nu
meroșii săi nepoți s’au întrunit la Bran, ca 
să-i ureze ani multi fericiți.
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Demonstrație slovăcdscă contra 
unei representațiî maghiare. Foile din 
Budapesta aduc scirea, că o trupă ma
ghiară, care a vrut să dea o representație 
în comuna Turan (Turoț), a fost primită 
de populația slovacă de acolo cu pietri. 
Representația nu s’a putut ține. Firesce și 
aici sunt de vină, după numitele foi, tot 
„agitatorii*  naționaliști.

•) Venitul ierbăritului din causa secetei, care 
a bântuit și bântuie în acest an, se consideră ca 
nerealisabil.

Fișpani evrei. Diarul confesional 
evreiesc „Egyenldseg*  din Budapesta a- 
nunță cu bucurie, că în scurt timp se vor 
numi doi fișpani evrei. „Pănă acuma — 
dice numitul diar — n’am avut generali 
și fișpapî evrei. Constatăm cu bucurie, că 
anul acesta avem mai mulți generali de 
confesiunea ndstră și în curând vom ave 
și fișpani. După o scire, ce sosesce din 
isvor sigur din Dobrițin, ministrul-preșe- 
dinte Tisza va înlătura acdstă nedreptate 
vătămătdre pentru Evrei. Candidați! pen
tru rangul de fișpan sunt: Rosenberg Gyula 
și Gajuri Oddn. Ce e drept, Gajâri nu 
■este jidov, căci încă tatăl său s’a conver
tit. Noi însă ne mulțumim de-ocamdată și 
cu unul, fie că va fi numit ca un fel de 
demonstrație contra lui Banffy, ai cărui 
aderenți evrei se înmulțesc din di îo Ji, 
fie că Tisza o va face acesta ca un act 
de liberalism, pe care cu drept cuvânt îl 
așteptăm de la dânsul*.  — Fericită țerăl

Bisericile din Bncurescl. Numărul 
bisericilor din Bucuresci este: 310 bise
rici ortodoxe române, 2 catolice, 2 protes
tante, 1 bulgărescă, 1 grecescă, 2 sinagogi 
rit german, 2 sinagogi rit spaniol și un 
număr mare de havre jidovescl.

Cununii. D-l Victor Lazar și-a ser
bat cununia cu d-șdra Ana Florea la 15 
August a. c. în Constanța. —

D-l Emil Mureșanu abs. în teologie 
își va serba cununia cu d-șdra Victoria 
Barbul la 4 Septemvrie st. n. în Bârseul- 
mare (Solnoc-Dob.)

Nostimadă. Scirea despre proiectata 
universitate din Alba-Iulia s’a reprodus în 
unele foi din Româuia spunându-se, că 
acea universitate ce este pe cale a se în
ființa ar fi o universitate română catolioă 
(desfigurat din romano-catolic), er „Buk. 
Tagbl.“ reproduce numita scire sub marca: 
„Eine rumănische Universităt in Sieben- 
biirgen"

Din Frankfurt Leu Borovitz scrie je- 
luindu-se (jiarului Az Ujsăg, că acolo se află 
un hotel, în care nu primesc pasageri e- 
vrei. Hotelul acesta are reclame bătătdre 
la ochi afișate prin vagdnele trenului cu 
următdrea inscripție: „Hotel Kolner Hof— 
Frankfurt- am Main — Gănzlioh Iuden- 
rein*.

Un dar mărinimos. D-na Ecaterina 
Șerban Gantacuzino, proprietara moșiei 
Miclăușeni (județul Roman) a dăruit țăra
nilor aparținători acestei moșii un vagon 
și jumătate de porumb și nutreț gratuit 
pentru vitele lor în tot decursul iernii.

Șăse ore în apă. Matrozul Fr. Spraich 
a cădut în somn de pe bordul vaporului 
„Lederer Sandor*  care își făcea cursa de 
la Messina la Malta. Strigătele lui despe
rate n’au fost aurite și matrozul a petre
cut în apă timp de 6 dre înotând, pănă a 
dat peste el un vapor italian, care l’a luat 
pe bord.

Mari inundări în județul Covurlui 
Din causa ploilor mari căzute în dilele 
de Sâmbătă și Dumiuecă județul Covurlui 
din România, cel mai greu lovit de seceta 
din vara acăsta, a suferit pagube însem
nate. Apa enormă, ce curgea ca un rîu 
prin sate și peste câmpuri, a distrus totul 
ce-i stătea în cale, întrând chiar în multe 
locuri prin ferestri în casele țăranilor. Po
duri solide au fost rupte de curentul apei 
și numerose vite s’au înnecat. Arborii și 
stîlpil telegrafului au fost desrădecinați și 
aruncați la distanțe mari. Coșare și ham
bare cu producte și nutrețuri au fost lu
ate de curentul apei. Mari stricăciuni a 
suferit și linia ferată Galați—Beresci, er 
comunicațiunea telefonică și telegrafică a 
fost întreruptă. Intre comunele mai greu 
încercate sunt: Pechea Cuca, Ferdinand, 
Drăgușeni, Cerni, Băbeni, Slobozia și Bu
jor. Ministrul de interne a trimis îndată o 
sumă mai mare de bani în ajutorul neno- 
rociților. După ultimele sciri sosite, apele 
s’au retras în mare parte.

piare și reviste studențesc!. In 
luna Octomvrie a. c. va apare în Bucu
resci sub titlul „Tribuna universitară" o 
revistă studențăscă, care va fi redigiată 
de un comitet de studenți și studente sub 
conducerea d-lui C. G. Popescu. — O altă 
grupă de studenți va scdte cu diua de 18 
Sept. v. a. c. o fdie săptămânală sub tit
lul „Gazeta studenților", care se va ocupa 
esclusiv numai cu afacerile, cari priveso 

.-studențimea.

Foc în institutul Sacre-Coeur din 
Iași. Foile din România înregistreză sci
rea, că Sâmbătă s’a iscat un incendiu la 
o clădire a institutului Sacre-Coeur din 
Iași. Dându-se alarmă, pompierii au aler
gat la fața locului, der au găsit porțile 
institutului închise. Au venit și autorită
țile și procurorul, ddr t<5te somațiunile 
acestuia au fost zădarnice, superiora in
stitutului refusând să deschidă porta. Dia- 
rele din România consideră procederea su- 
peridrei institutului drept un act de ne
supunere față de legile țării, și cer pedep
sirea ei.

Musica orășenesc» va cânta mâne, 
Joi, la orele 9 dimineța pe promenada de 
sub Tempa.

In afacerea moșiei „Sudiții“.
(Fine.)

C) liegia proprie 1904.
Cu privire la acest an agricol ob

servăm, că el se va încheia numai la 29 
Faur 1905

Urraătorele date le cităm din Raportul 
oficios Nr. 81 din 9 August 1904, trimis 
bisericii de administratorul moșiei „Su- 
diții*  Ioan Munteanu:
„1) 23062/s Hect. grâu Cal. I

aprox, ă L. T2'60 face L. 29060'65
2) 396% Hect. dto Cal. II

aprox. ă L. 11'20 •» „ 4444-15
3) 165 Hect. dto Cal. Ill

aprox. ă L, 9'10 w „ 1501'50
4) 18 Hect. dto cu pământ

aprox. â L. 8'60 „ 154-80
5) 81 Hect. orz

aprox. ă L. 5'— n „ 405--
6) 31 Hect. orzdică

aprox. â L. 5'60 m „ 173'60
7) 119 Hect. ovăs

aprox. ă L. 5'— n „ 595-
8) 413/5 Hect. mazăre

aprox. â L. 10' — n „ 416—
9) 904‘/3/s zoană

acesta ne trebue nouă fl fl
Pe recolta 1904 s’ar lua io total L. 36750'70

10 Porumbul este forte greu 
de constatat cam ce s’ar 
pute prinde, din cele con
statate am pută obțină cam 
1 sac de porumb la pogon, 
ceea-ce ar face 100 saci plus 
de la cel în dijmă încă 100 
saci, în total 200 saci. L. 1600* —

în total general Lei 38350'70 
Din aceste date resultă, că în anul 

1904 s’au recoltat:
1) 412 chile grâu de trei cali

tăți, cari se evaluăză de însuși 
administratorul în total cu su
ma de L. 35161'10

2) 39 chile orz, orzdică, ovăs și 
mazăre, cari se evaluăză tot
de administrator cu suma de „ 1589.60

3) 200 de saci de porumb, cari
se evaludză tot de administra

torul, cu suma de „ 1600.—
Acăsta constitue suma venitelor

pe 1904*),  în total Lei 38350.70
Față cu aceste venite minimul chel

tuielilor pe a. 1904 se presentă precum 
urmeză:
1) Alimente L. 3000'—
2) Cheltueli generale, în cari se 

cuprinde și fonciera cu Lei
6145 40, fac „ 19600—

3) Lefuri „ 9300'-
fac Lei 31900'— 

la ceea-ce este a să adauga și
arânda netă pe anul 1904 în 
sumă de n 46000'—

în total Lei 77900—
Recapitulând gestiunea anului

1904, se constată cheltuieli Lei 77900-— 
venite „ 38350'70 

Se balanseză întrega gestiune
pe 1904 cu o pierdere de Lei 39549'30. 

Reasumând gestiunea pe 2 ani.
Profit în anul 1903 Lei 11332 80 
Perdere „ „ 1904 „ 39549 30

Resultă-după 2 ani de regie
proprie o perdere de Lei 28216'50

Conclusiuni.
1) Este prin urmare constatat faptul, 

că biserica ndstră în anii 1903 și 1904 a 
făcut triste esperiențe cu regia proprie și 
că venitul acesteia esto deprimător și pro
blematic, pentru-că după datele amintite 
pănă aici în acești doi ani s’a ales cu o 
pagubă de Lei 28216 50.

2) Decă biserica ar fi administrat și 
mai departe moșia „Sudiții*  în regie pro

prie, ar fi avut cheltueli continue și ar fi 
orbecat din pericol în pericol, ba — fe- 
răscă Dumnedeu — de ar fi urmat câți-va 
ani nenorociți, Biserica ar fi putut se se- 
răciscă.

3) Prin faptul, că moșia „Sudiții*  s’a 
dat în arândă cu Lei 56200 anual, biserica 
ndstră a scăpat de primejdia sărăciei, și 
fără să aibă cheltuieli și risic și-a asi
gurat pentru fie care an un venit sigur 
de Lei 56200-— în doi ani prin urmare 
Lei 112400'—

4) Lăsăm să judece ori și ce om cu
minte și nepărtinitor asupra întrebărei:

Cine a mântuit biserica din primej
dia sărăciei: Comitetul vechiu, care cu 
regia proprie a făcut în 2 ani bisericei o 
pagubă de Lei 28216'50, — său Comitetul 
nou, care prin arendarea moșiei cu un 
succes atât de strălucit a asigurat bise
ricei fără risic și cheltueli în doi ani un 
venit sigur de Lei 112400?!

Brașov, în 13 August 1904.
Comitetul parochial al bisericei ro

mâne ort. răs. de la Sf. Nicolae în Brașov.
Dr. Vasilie Saftu, 

președinte.
loan Prișcu, loan Murăroi-â,

secretar. contabil.
*

După ce am publicat estrasul de mai 
sus, pentru care aducem mulțumirile ndstre 
Comitetului parochial, rămâne să cercetăm 
puțin mai deaprope și conglomeratul de 
cifre, cu care ex-contabilul Vlaicu a alar
mat lumea prin două foi românesc!. Tre- 
bue cu atât mai vârtos să-l cercetăm obiec
tiv, asemănându-1 cu estrasul oficios de 
mai sus, cu cât voim s’ajungem astfel a 
sci, cum și întrucât a greșit diarul nostru 
înaintea bisericei și a națiunii, ba chiar 
înaintea consciinței sale publicistice, fiind
că nu s’a grăbit prea tare a publica acel 
mixtum compositum de cifre suspecte și 
imposibile.

Anuare.
VIII.

Ni s’au mai trimis la redacție:
„Raportul VII. al școlelor capitale ort. 

or. române de băieți și fetițe din Lugoșiu pe 
anul școlastic 1903/1904. Elaborat din în
sărcinarea corpului învețătoresc, de George 
Joandrea, învățător. 73 pagini. Tipografia 
Traunfelln er.

Pe 32 pagini publică o prea intere
santă conferență ținută de d-l Joandrea la 
adunarea despărțemântului învățătoresc din 
tractul protopresbiteral gr. or. al Lugoșu- 
lui la 8 (21) Martie 1901 în comuna Silha. 
Gonferența portă titlul: „Cum și din ce 
au învățat înaintașii noștri carte*. —Merită 
să fie cetită.

Tot de ,d-l ’Joandrea se publică un 
discurs comemorativ în amintirea lui Fr. 
Deak (cu portretul). D-l Joandrea releveză 
și părerea lui Barițiu, care susține, că 
Deak e de origine română dintr’o familie 
macedonenă cu numele Pescariu.

Urmeză datele școlare despre inter
natul de fete.

Numărul elevilor și elevelor a fost 
I 315, afară de 3, toți Români. Din aceștia 
au stăruit pănă la finea anului 286.

Corpul didactic a fost compus din 9. 
persone.

IX
„Anuarul IV al școlei primare și de 

repetițiune economicăromână greco-orientală 
și al școlei învățăceilor industriali comuna
lă din Seliște pe anul școlar 1903. 1904, 
publicat de Dumitru Lăpedat, director. 42 
pagini tipografia archidiecesană Sibiiu.

Are următorul sumar:
1) Sfințirea noului edificiu școlar 2) 

Donatori și donațiuni. 3) Material ales din 
planul de învățământ. 4) Pentru pomeni
rea învățătorului șD. A. Mosora 5) Date 
școlare despre școla de tdte (jilele, despre 
cea de repetițiune economică, despre asi- 
și șcdla învățăceilor industriali.

Numărul total al elevilor și elevelor 
a fost: 830. *

La anuarul șcdlelor din Blașitî am 
resumat numai datele referitore la gimna- 
siu. Lăsăm să urmeze (acum pe scurt și 
cele referitdre la institutul pedagogic, 
șcdla de aplicație etc.

Institutul pedagogic a avut ca direc
tor pe d-l G. Munteanu, drcorpul didactic 
a fost compus din 9 persdne. In cele trei 
cursuri au fost 114 elevi. Șcdla de a- 
plicație a avut 4 clase cu 33 elevi.

Șcdla gr. cat. .de fete a avut ca di
rector pe d-l S. Nestor, er corpul didactic 

a fost compus cu totul din 14 persdne. 
Șcdla a fost împărțită a) în șcdlă primară 
b) șcdlă superidră și c) șcdlă civilă. Nu
mărul elevelor a fost: 83, dintre cari 68 
române, 2 maghiare, 7 germane și 5 Israeli
te. Șcdla a avut și un internat. Director es- 
tern Rvs. Canonic Dr. Smigelschi.

Anuarul mai raportăză despre șcdla 
pentru învățăcei de meserii și negustorie, 
care a avut 27 școlari. Directorul șcdlei 
d-l S. Nestor. In sfîrșit despre asilul gr. 
cat. de copii, a cărui conducătdre a fost 
d-ra Melania Brîndușan. In asii au fost în
scriși 27 copii.

Șiria, 31 August. Reuniunea în
vățătorilor român! aradanl întrunită 
aici, a luat hotârîrea ca prin con- 
gistorul din Arad se facă o remon
strate contra proiectului lui Berze- 
viczy.

Roma, 30 August. Luptele de 
Miercuri, Joi și Vineri în regiunea 
Liaoyangului au fost estrem de în
verșunate. Rușii au pierdut pănă la 
5000 de omeni. Retragerea lui Ku
ropatkin e considerată ca un pream
bul al unei ciocniri estraordinare.

Londra, 30 August. Soirile des
pre succesele Japonesilor la Port- 
Arthur sunt esagerate. „Daily Te
legraph*  primesce scirea, că marele 
asalt al Japonesilor din săptămâna 
trecută a avut fiasco. Japonesii n’au 
putut să cucerâscă decât două mici 
forturi esteme despre nord-ost. Ei 
au fost siliți să părăsăscă forturile 
10 și 11. N’a succes nici atacul de 
la Pahsihnany, care i-a costat pe 
Japonesl jertfe enorme.

Paris, 30 August. La Liaoyang 
sunt în ajun lupte mari cum nu s’a 
mai pomenit în istoria resboielor. 
Ele vor decide asupra sorții Man- 
ciuriei.

Liaoyang, 31 August. Lupta de
cisivă s’a început prin o canonadă 
violentă. îndârjirea e mare în am
bele părți. Atacul Japonesilor spre 
ost de Liaoyang a fost respins. Ar
tileria rusescă strîmtorăză strașnic 
colonele japonese.
z -------------

Diverse.
Problema urechei. Cânele, pisica, 

calul, boul, dia și alte atâtea mamifere, au 
urecheațjmobilă, pe care o mișoă după voie, 
ceea-ce le este de un mare folos. Urechia 
ndstră, în ceea-ce ne privesce pe noi, este 
imobilă. Ea este cu tdte acestea compusă 
din șdpte mușchi distincți, pe cari nu-i 
seim să-i întrebuințăm și sunt rari indi
vizii, cari pot să o misce cât de puțin; din 
acest fapt ei nu trag nici un folos real. 
Se Jpare, că omul a pierdut — neservin- 
du-se — facultatea atât de trebuincidsă la 
mulți din frații săi inferiori. Acdstă con- 
clusie, cu tote acestea, pote fi contestată 
după cum susține medicul american D. 
W. Smith.

In adevăr nemișcând urechile am pier
dut facultatea de a localisa exact sursa 
sunetului. Imaginea mintală a sunetului 
rămâne pentru noi prea vagă", în ceea-oe 
privesce întinderea. Urechia pentru noi 
nu este un simț de spațiu, ci prin imobi
litatea sa a devenit un organ mult mai 
important: un simț de timp. Ea ne per
mite, fiind imobilă, de a aprecia vibrațiu- 
nea și perindarea sunetelor, și astfel ure
chea ndstră mai puțin perfecționată ca la 
animale, este una din condițiunile ce au 
favorisat desvoltarea vorbirei și a mu- 
sicei.

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

Dr. med. univ.

Franz Stiehler
fost medic la spital.

Specialist pentru bole interne, de copii 
și sexuale.— Dă consultațiunl dela 11—1 
dre a. m. — Strada Mihail Weiss Nr. 9
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Sela „Tipografa A. ®taeșiann“ 
^Sân Bpftțov, 

se pot procura urmâtârels cărți:
(La Cărții aici înșirate este a se mai adauge 

pa lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rac&mandație.)

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A. PrețuLBO bani 5 b. porto.)

Doi prinși În cursă, eomediă într’un 
act de A. Kellner loc&lisată de I. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-|- 3 b. porto).

țiganii, schiță istorică, de I. P. 
Retegamd. Prețul 1 cor. (—^10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile, 
de Grftorge Simu. Acdstă broșură conține 
poesii istoridre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
-j- 56 b. porto.)

Escursiuni pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„BucecI" pănă dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Dr. Iosif Frappsrti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani plus 10 bani porto.

Dinu Fdilian roman. Nenuica sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Roch'a Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alex«ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

—-A apărut tomul I. din „~Noveleu de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoridre frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto.

„Pe pragul mormântului,*  de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrele 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-L- 6 b. porto .

Proba (ie foc, comedie într’un act după 
A. Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Istoria Ini Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom. 
Tot an învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
v Atheneul român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885. prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, prețul B0 b. —}— 5 b. p rto.

Nil me uita! Colecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrail. Aranja ă pri 
N. F. Nearuțiu. Ediț. IV. Prețul 50 ba I 
(4- 5 b. p.)

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan los f S e 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de A). A. Maoedonski. Preț. 
3 cor, pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului sdu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțî, adu 
nate de /. Pop-Retegamd. Prețul 80 bad. 
(+ 10 b. p.)

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antonin Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vasile Ranta Butioescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei11. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răeanu, cor. 2,60_(porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișdre de 
I6nU A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus r'a preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 oor. 40 b. plus 20 b. porto.

Influința trancesă în România de Al. 
Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -|- 5 b. porto.

„0 roșă veștejită11 cu text nemțesc 
după Heine și românesc de Matilda Cug- 
ler-Poni pentru voce și pian. Prețul 1 
coronă, plus 5 bani porto.

„0 seră lâ stînă“ idilă pentru piano. 
Prețul 1 coronă plus 5 bani porto.

„Balada" pentru violină cu acompa- 
niare de pian, Prețul 1 cor. 25 fii. plus 
5 bani porto.

scrieri scoiare.
Ilecompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Bariu, cu 
I un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, sS pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și din 
librarii.

Cântul în șcâla poporală de IwZiw 
Pop, învățător în Năseud. Teoriă, praxă și 
oântărl. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propup cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

NPanual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiv. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șcblele inferidre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de Joan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea LI. Prețul 
60 bani.

îndreptar teoretic și practic pentru 
invețămentul intuitiv în folosul elevilor pre

garandiall, a învățătorilor și a altor dmenl 
pe șodlă de V. Gr. Borgovan prof, de pada- 
dogie. Edițiunea III. 
(+ io b. p.)

Oral general 
ou 6 c'ase și cu un 
Georgia Magyar. Prețul 80 b. (-j- 10 b. p.

ScriptolOgia, seu modul de a nvăța 
oetitul scriind. Îndreptării! pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
letri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2. 
+ 10 b. p.)

Prețul 2 cor. 40 bani

pentru șoola română 
singur învățător de

X

..

de 
de 
de 
de

hârtie austr. . . . .
argint austr..................
aur austr.......................
corone austr. 4°/0 . .

118.80
. 97.10

88.95
97.25
98.60

. 206.50

Mare deposit de pgmzărie fabricat Schroll. "Wț 11

DESCHIDERE DE MAGAZIN!
Am ondrea a aduce la cunoștința On. public, că am deschis 

pe piața din loc
- Stiâda •xrăizmiă m. Si- 

sub firma mea protocolată la tribunal, un
Eraj®1 ■ — — — -Magazin de mode pentru dame și bărbați.
Bogatul meu deposit l’am asortat cu cele mai nouă și moderne, 

Stofe de rochii pentru Dame și pentru haine bărbăteșți, și cu articol! 
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 EEN.YVESI M. LAJOS.

Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 August n. 1904. 

Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de corone ung. 4% • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/,°/0 • 
Irapr. căii. fer. ung. în argint 4% . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. uug. cu premii
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta
Renta
Renta
Rents 
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • •
LosurI din 1860. . ........................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale B&ncei austr. de credit 
NapoleondorI...................
Mărci imperiale germane, . 
London vista........................
Paris vista.............................
Note italiene....................

. 99.20

. 99.20

. 119.05
. 99.30

91.15
152 60
16.15

759.25
648.50

19.02 */ 2
. . 117.171/,
. . 239 62
. . 94.90
. . . 94.95

aOCOOOOQOO-H-OOOOQOOOOO

Cursul pieței Brașov.
Din. 30 August n. 1904.

Bancnote rom. Gump. 18.94 Vend. 19.01
Argint român. „ 18.84 Ti 18.96
Napoleond’orl. „ 19.03 îl 19.12
Galbeni „ 11.20 71 11.30
Ruble RusescI „ 2.52 TI 2.54
Mărci germane „ 117.20 n 117.40
Lire turcescl „ 21.50 n 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/° 101.— 9 102.-

Subscrisa
public pentru

se recomandă Onor, 
confecționare de 
fî Albitei

după moda cea mai nouă, cu gust 
și după plac, în și afară de casă.

Cu totă știm»
BOKA KONIG.

Brașov, Strada Catherinei nr. 23.
ooooooooooottoooocoooooo

SÎTOWBÎ frumoși și buni
de masă se exle le

DîHea în Ga!sa, u. p. Vilăgos. 
8®reț?i! nasiui coș de 5 kgr. (francat) ÎS cor.

Dela 5 coșuri în sus mai ieftin. — Comandele se fac cu ram
bursa poștală. — Dela 5 coșuri în sus se trimit cu trenul,

Ifiîl (run 
Aj|(

S3ESJEO3E3

3 SăH«-W C e r b ib

H

seu Cheia
4

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

cei mai ieftin.
Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se capeții pretutindeni
La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 

să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.
11-00.(725)

®
.♦

I
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Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
murit și să arete și posta ultimă.

Admmistraț. „ta. Tras/

re-

ca,

lă-

MT „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


