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Koerber în Bucovina.
Abia au trecut câteva săptă

mâni de la prăznuirea marelui Ște
fan pe pământul Bucovinei. Peregri
narea a mii de Români la Putna, 
participând viu cu deosebire popo
rul român bucovinean în frunte cu 
conducătorii sei, rara însuflețire îm
preunată cu cea mai adâncă pietate, 
ce a cuprins pe toți Românii, cari 
dinlăuntru și din afară au participat 
la acestă festivitate, în fine presența 
chiar a somităților guvernului și a 
autorităților țârii la acâstă serbare 
estraordinară istorică: tdte acestea 
făceau asupra privitorilor din de
părtare nu numai impresiunea, că 
au reînviat cu putere vechile tradi- 
țiunî istorice ale poporului băștinaș 
român din micul ducat de adl de 
sub sceptrul habsburgic, dârle revo
cau în memorie întreg trecutul glo
rios român al Bucovinenilor.

Impresiunea acâsta a și adus cu 
sine, ca mai ales în România ee fie 
accentuată cu laudă și recunoscință 
atitudinea guvernului central aus
triac și provincial bucovinean cu 
ocasiunea serbării memoriei lui Ste- 
fan-Vodă. Toastele pronunțate la 
banchetul din Putna păreau, că în
tăresc credința ce sâ lățise pretutin
deni printre Români, că Bucovinenii 
nu împărtășesc sârtea conaționalilor 
lor din Ungaria, și că se bucură de 
deplinul scut și de îngrijirea părin- 
tâscă a guvernului austriac pe te
meiul libertății și a drepturilor na
ționale, ce li-se garanteză și lor prin 
eonstituțiunea din Decemvrie 1867 a 
terilor austriace.

încă era viu favorabilul efect 
al serbărilor de la Putna, ce a dat 
avânt celor mai frumâse speranțe 
pentru viitorul fraților noștri buco
vineni, când un incident destul de 
important, petrecut în viața publică 

a Bucovinei, vine se acopere de
odată cu ceață atmosfera senină, ce 
.o produseseră festivitățile dela Putna.

Acest incident este călătoria 
ministrului președinte Dr. Koerber 
în Galiția, de unde a dat o mică 
rotă și prin Bucovina.

De-odată paPcă s’a schimbat 
to'tă sceneria. De unde Românii bu
covineni ca popor autohton al ferii, 
ca element conducător în Bucovina, 
și în ce privesce guvernarea ei, tre
buiau se facă a fi remarcați în jurul 
șefului guvernului central cu ocasiu
nea visitei sale în Cernăuți, ei se 
pare că de astădată, în afară de câ- 
te-va persone oficiale și de o depu- 
tațiune nepolitică, au^lipsit cu totul 
și că în jurul ministrului președinte 
s’au îmbulzit numai Rutenii, Polonii 
și cu ceilalți streini din Bucovina.

După un raport telegrafic amă
nunțit ce’l primesce cjiarul „Neue 
Freie Presse“, care ce-i drept numai 
prietin nu este Românilor bucovi
neni — Rutenii tineri au fost cei 
dintâi și singurii, cari au alergat 
înaintea lui Koerber la graniță, mul- 
țumindu-i, că le-a înființat un gim- 
nasiu de stat ruten (Românii nici 
pana în cțiua de astăcți n’au un 
asemenea gimnasiu) și solicitând și 
pentru viitor bunăvoința sa față cu 
dorințele rutene. Atât la graniță cât 
și la sosire în Cernăuți, după rapor
tul foiei vienese, Dr. Koerber n’a 
fost salutat în numele poporului ro
mân ca factor politic al țării. Nu
mai la primirea deputațiunilor vedem 
între multele deputațiunî înșirate și 
aceea a reuniunilor române, condusă 
de consilierul consistorial Bejan. 
Acâstă deputațiune însă n’a putut 
representa conducerea politică a Ro
mânilor din Bucovina.

Adevărat că călătoria lui Koer
ber s’a făcut sub lozinca de a se 
informa asupra stărilor administra

tive. Cu tote astea ea a avut și o 
importanță politică și atât Rutenii, cât 
și Polonii s’au folosit de ocasiune 
spre a reclama împlinirea postulate
lor lor naționale.

Se asigură, că chiar și Polonii 
din Bucovina, cari sunt acolo o mi
noritate bătătore la ochi, ar fi cerut 
de la Koerber împlinirea unui pos
tulat al lor, că adecă se se Intro
ducă limba polonă în tote școlele 
poporale și medii și să se creeze un 
inspectorat de școle polon în Buco
vina. Dr. Koerber să le fi promis 
că va sprijini cererea lor, dâcă o 
vor adresa-o ministrului de instruc
țiune.

Lipsa de validitare a elementu
lui autohton român față cu șeful 
guvernului nu pote decât numai să 
ne întristeze, de nu cumva informa- 
țiunile foiei din cestiune au retăcut 
ceva cu rea intențiune. Asigurarea 
fidelității supușilor bucovineni fără 
deosebire de naționalitate, ce au fă- 
cut’o căpitanul țării Lupul și metro- 
politul Repta în fruntea deputațiu
nilor, ce le-au condus, erau lucruri 
de sine înțelese.

Ce a 4is însă Koerber și cine 
l’a provocat să arate, decă voesce 
ca în viitor Românii Bucovinei se 
fie tratați cel puțin pe acel picior 
ca Rutenii de acolo?

Cestiunea anectărei Cretei la 
Grecia. „Politische Correspondenz" pri
mesce din Atena urmatorele soiri cu pri
vire la călătoria Prințului Greciei la cur
țile europene: In cas, că puterile n’ar ac
cepta planul de aneotare, prințul George 
va face propunerea, ca deocamdată să fie 
însărcinat cu administrarea Cretei regele 
Greciei, âr trupele internaționale din Creta 
să fie înlocuite cu trupe grecesc!. In sen
sul acesta s’ar fi esprimat prințul și față 
cu o deputațiune a oposiției cretane, care 
pretindea cu totă hotărîrea anectarea Cre

tei. Prințul ar mai (Jis, că se va întrepune 
din tote puterile sale pentru anectarea 
Cretei, în cas însă, că va da de piedecî 
de neînvins, va lucra în sensul indicat 
pentru o regulare interimate a acestei ces- 
tiuni.

Ministru-președmte Koerber în 
Cernăuți.

Ministrul-președinte al Austriei, Dr. 
Koerber venind din Galiția, a sosit în 
diua de 3 Septemvrie în Cernăuți, La 
granița țării a fost salutat de cătră o de- 
legațiune compusă din conducătorii Rute
nilor, car! i-au mulțumit pentru înființarea 
gimnasiului rutenesc în orașul de graniță 
Kotzman.

La discursul de bineventare al prin
țului Hohenlohe, presidentul țării, Koer
ber a răspuns accentuând, că așteptă dela 
funcționarii administrativi să fie conscien- 
țioși în împlinirea datoriilor, âr față cu 
poporul se fie binevoitori, nepărtinitori și 
incoruptibili.

Ministrul președinte a primit apoi pe 
consulul rusesc, pe consulul României, 
Cogălniceanu, pe representanții dietei sub 
conducerea căpitanului țării Lupul, con- 
sistoriul gr. or. sub conducerea metropo- 
litului Dr. Vladimir de Repta, delegația 
societăților române sub conducerea consi
lierului consistorial Bejan, o delegație a 
senatului de cultură sub conducerea lui 
Tudor cav. de Flondor etc.

La discursul căpitanului Lupul, care 
a presentat ministrului președinte un me
morand cu privire la îmbunătățirile ce ar 
trebui inițiate, ministrul președinte a răs
puns, relevând patriotismul tuturor națio
nalităților din Bucovina și punând în pers
pectivă diferite îmbunătățiri agricole și 
ușurări pe terenul comerciului prin tratare 
comerciale cu țerile vecine.

Metropoljtului Repta, i-a răspuns, că 
cunosce situația dificilă a clerului buco
vinean și este convins, că acesta sub con
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File rupte dintr’un carnet.s)
(Ciangăii din Moldova și Ștefan-cel-Mare. — Le

gende ungurescl despre marele voevod. — 
Părintele Petraș din Cleja ucis de paro- 

chienl de ai s'i. — Jernei ți Ciangăii 
din Moldova. — Incheiare.)

Brașov, 5 Septemvrie 1904.
Am amintit deja versiunea repro

dusă de episcopul Melchisedec după Andr. 
Wolf în care se spune, că „Ungurii" din 
Huși ar fi căpătat permisiune de a se 
așeija aici la 1460 de la Ștefan-cel-Mare.

Numele lui Ștefan este venerat pănă 
în diua de astădi de Ciangăii moldoveni 
colonisați de acest vodă, și cu ocasiunea 
aniversării de 400 ani a morții lui, ser
bată anul acesta, a produs o impresiune 
din cele mai bune faptul, că o delega- 
țiune de țărani unguri s’a dus la mănăs
tirea din Putna și un ces întreg au stat 
în genunchi la mormântul lui Ștefan cel 
mare. S’au rugat pentru ca Dumnezeu să 
dea odihnă vecînică sufletului marelui

A se vede n-rile : 29, 37, 64, 76 și 141 a. o. 

Voevod, care a dăruit străbunilor pămân
turi și le-a făcut posibil urmașilor să hă- 
lăduescă în pace în țâra moldovenâscă 
pănă în.dilele acestea.

Esistă chiar legende la Ciangăi, în 
cari se povestesce, că Ștefan Vodă ar fi 
luat de nevastă pe-o fată de ungur. M. 
Rubinyi, reproduce două din aceste le
gende, una sub titlul: „Căsătoria lui Ște
fan Vodă" și a doua „Originea Ciangăi- 
lo? din Fărăoani".*)  Cea dintâiu a audit-o 
în Valea-Mare (R. îi dice Nagypatak), âr 
a doua în Somoșca, filiala parochiei Cleja, 
județul Bacăului. Le las să urmeze în tra
ducere :

I.

Ștefan-Vodă (Estyefan vajda) umbla 
pe aici. Omenii erau la sapă. O fată cu- 
rățică ducea tătâne său apă într’o cofiță. 
Ștefan o vădu, că vine cu apa, s’a oprit 
și a întrebat-o, decă îi dă apă să bea?

„Cu dragă inimă" răspunse fata.
l-a dat și a băut, și a lăsat un inel 

în apă și a plecat. Fata s’a dus la tatăl 
său, la săpători. S’au pus la mâncare, și 
când să bea, s’a găsit inelul pe care-1 lă
sase Ștefan-Vodă. — Tatăl fetei întrebă: **)

„Ce-i asta? Ce-ai făcut?"
Fata răspunse :
„Nu sciu, nu-1 cunosc, că cine-i și 

ce-i. A cerut să bea și i-am dat: a pus 
inelul în apă. Nici n’am vădut ce-a pus.

„Ei, fata mea, cine scie ce-o fi !“
Când a sosit timpul (?), Vodă s’a 

dus la tatăl fetei și acesta l’a primit cu 
dragă inimă.

A (jis:
„Dați inelul".
L’au dat.
Apoi a <jis:

Acum să-i dea și fata sub mâna lui. 
„D’acum ne ducem". Și s’au dus și au 
pornit gospodărie și au zidit biserici, unul 
într’o parte, altul într’alta. Voivodița a 
zidit cu două mai multe, decât voevodul.

II.

Ștefan-Vodă a fo3t român (olă vât), 
apoi s’a întâmplat un răsboiu mare în 
acâstă țâră. Vodă era tînăr și s’a dat la 
o parte venind aici... Lângă Valea-mare 
era un popă român și s’a băgat la el ca 
cioban, pentru că se temea că-1 vor pierde. 
Si a ciobănit acolo. . . Odată veni acasă 
oiobanul, părintele nu era acasă, preotâsa 
i-a pus de mâncare. Ștefan a scris pe 
masă, că a fost aici și a mâncat aici. 
Când a venit acasă părintele, a văijut 
scrisdrea.

„Cine a fost aici?"
„Numai oiobanul a mâncat acolo".
„Cum? Vodă se fie cioban?
Și s’a dus vestea la lași.
Și l’a încunjurat pe popă o armadie: 

Arată scrisârea! Uitați-vă, dice el. în
dată au cunoscut-o.

De aici s’au dus la Fărăoani... Acolo 
era un Ianoș Forrâ, care avea două fete 
frumose. Vodă a cjis, că nu va pleca- 
pănă nu va lua una. L’au dus pe Vodă 
și l’au pus în scaun, pe tînărul... Au pre
gătit armată. Una din fete a căpătat un 
inel și avere.

Și a fost așa. că băieții să fie ro
mâni, fetele ungurâice.

Voivodița a (jis: „D-tale feciori de 
român, mie feciori de ungur". Și au adus 
opt feciori de ungur. Implinindu-se tim
pul întrebă: Ce poftiți, fiind-că ați slu
jit bine?

„Să ne dai un mied de pământ (egy 
morzsa foldet). să avem unde fi".

Și le-a dat acest pământ...
** *

In parochia Cleja, în a cărei filie s’a 
audit acestă din urmă legendă, actual
mente se află ca paroch părintele Gra- 
țian, din provincia ungară a minoriților. 
Om energic și de-o cultură superioră.

Părintele Grațian este născut din 
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ducerea metropolitului, își împlinesce cu 
sfințenie datoiiile pentru binele terii.

Făcând o inspecție la tribunalul țării, 
la cuvintele adresate de cătră președin
tele tribunalului, ministrul a răspuns ac
centuând dreptatea, de care trebue se fie 
animați judecătorii fără deosebire. Jude
cătorii trebue se arate populațiunei, că nu 
esistă decât un singur drept, pe care ni
meni nu-l pote încovoia și înaintea căruia 
toți sunt egali. Judecătorul trebue să fie 
ca preotul, ireprehensibil în viața pri
vată și conscient de datoria, ce o are de 
a face în bună parte educația poporului.

In onorea ministrului președinte s’a 
dat un dineu la prințul Hohenlohe. După 
prând Koerber a făcut visite între ații la 
căpitanul țării Lupul, primarul Kocha- 
nowski, metropolitul Repta.

Săra s’a dat la palatul metropolitan 
un supeu pentru 200 persone, le care me
tropolitul a ridicat un toast pentru împă
ratul și pentru ministrul președinte. Koer
ber a respuns, mulțumind pentru primirea 
afectudsă.

Resboinl ruso-japoues.
Lupta de la Liaoyang. — Retragerea Rușilor.

Mareșalul japones Oyama a raportat 
la Tokio, că de Marți începând Japonesii 
au atacat și au bombardat neîntrerupt și
rul de coline de-alungul muntelui Șușan. 
Rușii au desfășurat o resistență mare, care 
era sprijinită de fortificațiuni puternice, 
așa încât nici după repețite atacuri, Japo
nesii nu și-au putut ajunge scopul. Luni 
ndptea Japonesii au dat un atac estraor- 
dinar de violent, er Joi dimineța ei au 
ajuns în posesiunea colinelor. Rușii s’au 
retras spre Liaoyang, după care infante
ria, cavaleria și artileria japonesă a ur
mărit îndată pe inimic. Afară de acesta, 
cu tunurile luate dela Ruși au început să 
bombardeze gara din Liaoyang. In apro
pierea gărei erau grămădite mari trupe 
rusesc! și se vedea cum trenurile ticsite 
cu soldați plecau în direcție nordică.

Oyama continuând spune, că Rușii 
neputând resista atacului, s'au retras pe 
intriga linie. Flancul stâng și centrul ar
matei japonese (Oku și Nodzu) începură 
să urmărescă pe Ruși, cari vrând să trecă 
pe țărmul drept al rîul ui Taiciho, ajunseră 
într’o mare învălmășală. Armata lui Kuroki 
încă de Joi dimineța stătea la Heiyingtai 
(Yantai), ținând drumul Rușilor în re
tragere.

Intr’un alt raport trimis la Tokio cu 
data de 3 Septemvrie, mareșalul Oyama 
spune: Flancul stâng al nostru și trupele 
cari se aflau la centru, au continuat erl 
retragerea pe țărmul drept al rîului Tai

ciho. Japonesii au continuat atacul. Aripa 
lor dreptă a ocupat posițiunile situate spre 
sud de Heiyngtai. A doua di diminăța ră
mășițele armatei rusesci bătute au mai 
desfășurat dre-care resistență contra cen
trului și a aripei stânge japonese, cari ata
cară pe Ruși.

După soiri din Tokio, în luptele de 
cari vorbesce mareșalul Oyama, au cădut 
peste 25,000 de Japonesi. Se crede, că pier
derile Rușilor sunt tot atât de mari.

— O depeșă din Londra dă urmă- 
tdrele amănunte despre lupta de la Liao
yang: Informațiunile telegrafice aduc sciri 
despre marea nenorocire, ce au îndurat’o 
Rușii cu ocasiunea retragerei. Scene în- 
fiorătdre s’au petrecut când Rușii treceau 
rîul Taiciho. Mulți cai s’au înecat și la 
un punct din rîu se îngrămădiseră atâtea 
animale morte, încât opriseră apa. Soldații 
treceau, ca peste un pod, peste animalele 
morte. De-odată acest pod format dm ani
male mărte, se desfăcu, și mulți cădură 
încapă înecându-se. De ambele părți beli- 
geranții au avut pierderi enorme. Cifra 
pierderilor se evalueză la 50.000.

Raportul lui Kuropatkin.

Kuropatkin a telegrafiat Țarului cu 
data de 2 Septemvrie;

Erl (1 Septemvrie) când se înoptă, 
Japonesii au atacat posițiunile nostre de 
la Sikvantun, însă după o luptă înfocată 
i-am respins. In decursul nopții ei au reî- 
noit atacul, de astă-dată cu succes, întru 
cât au respias un regiment al nostru în 
direcție spre Șahuntung. Retragerea aces
tui regiment a provocat evacuarea celor
lalte posițiuni. Adi diminâța trupele nos- 
tre au înaintat gradat, ca să reocupe po- 
sițiunea Sikvantum. In dori de di am 
început atacul contra armatei lui Kuroki. 
La amiadl lupta a fost introdusă printr’un 
foc de artilerie și infanteria a început ata
cul, ca să reocupe posițiunea luată la 
miecjul nopții de Japonesi. In decursul 
nopții Japonesii au bombardat violent po- 
siția interioră de la L’aoyang, orașul și 
gara. Tocmai acum primesc următorul ra
port de la șeful garnisonei din Liaoyang 
(10 dre 35 m.): Japonasii au atacat fortul 
situat la centrul posițiunei nostre, inse i-am 
respins cu mart pierderi.

Evacuarea Liaoyangului de cătră Ruși.

O telegramă oficială din Petersburg 
de la 3 Septemvrie spune: Depeșa de adi 
a lui Kuropatkin dice: In noptea spre 
adi, inimicul a reluat atacul și a ocupat 
cea mai mare parte a posițiunilor, ce le 
țineam noi lângă Sikvantun. Trupele, cari 
se aflau în aceste posițiuni, s’au retras 
într’o posiție a ariergardei și pe linia din
tre satele Ciașuntun și Sicion. In ndptea 
trecută primul corp siberian, care în cele 

cinci dile din urmă (d îndurat grave pier
deri și pe care forțe inimice covîrșitore îl 
amenințau cu împresurarea, s’a retras mai 
mulți chilometri în direcție sudică. In ast
fel de împrejurări am ordonat evacua
rea Liaoyang ului și retragerea spre 
nord.

— Agenția „Reuter*  primesce din 
Petersburg soirea: Rușii au evacuat Liao- 
yangul, pe care l’au ocupat Japonesii. For
țele armatei rusesci se concentreză în po
sițiunile de lângă minele Yantai. Primul 
corp siberian de sub comanda generalului 
Stackelberg, constătător din 25.000 omeni, 
este separat de armata principală spre sud 
de Liaoyang.

*) G. Barițiu face aici nota: ,, ăce.ta nu o 
pricepem11... Sub „lămurirea căușelor naționale11 a 
Ciangâilor însă, credem, că, Bugat înțelegea repa- 
’riarea Ciaugăilor, care încă de pe atunci a înce
put să preocupe pe unii patriotl maghiari.

Continuarea luptelor.

O depeșă Cu data 3 Septemvrie din 
Londra anunță următorele: Japonesii ri au 
intrat încă în Liaoyang, orașul însă nu se 
mai pote susține. Retragerea lui Kuropat
kin spre Mukden e amenințată și Japo
nesii l-au slrîndorat pe drumurile prin
cipale. Armata rusescă se retrage spre sud(?) 
și probabil, că va trece pe teritoriu chines. 
Kuroki a trecut rîul Taiciho și de Joi stă 
în fața posițiunilor de la Yantai, unde a 
avut lupte nedecise pănă acum cu 20 — 
30.000 Ruși, cari au sosit aici din Mukden. 
Kuroki e amenințat de altă parte de Line- 
viei care a plecat cu o armată de 30,000 
din Wladivostok în ajutorul Rușilor de 
lansă Yantai. Spre sud de Yantai Nodzu 
a ocupat posițiunile rusesci și bombardeză 
orașul. Spre sud de Liaojang armata lui 
Oku strîmtoreză pe Rușii în retragere, 
aripa lui stângă amenință în direcția rîu
lui retragerea lui Kuropatkin.

— Din Tokio se vestesce, că gene
ralul Kuroki a ocupat și ultima linie de 
coline dintre posițiunile japonese și dru
mul de fier. Lupta înverșunată continuă.

*

Corespondentul militar al diarului 
„Kreuzzeitung*  scrie următorele:

„Bătaia, ce a suferit’o armata princi
pală rusescă se pote considera ca fiind 
pecetluită, și ceea ce a rămas din acestă 
armată, numai cu mari pierderi în omeni 
și arme pote să ajungă la Mukden. Ea nu 
se pote gândi la continuarea resistenței și 
la lupte nouă, pănă când Rușii nu vor 
pute opune o nouă armată în fața inimi
cului victorios. Din Petersburg se anunță ce 
e drept că Linevici grăbesce cu 30,000 de 
dmeni din Wladivostok la Mukden, ca să 
pnmescă armata înfrântă a lui Kuropatkin; 
30.000 de dmeni însă nu sunt în stare a 
înlătura fatalitatea. Campania din 1904 
s’a decis prin lupta de la Liaoyang. de 
ore ce pănă când vor sosi din Rusia trupe 
nouă'pe câmpul de luptă, păna atunci 
ierna va pune graniță operațiunilor din 

Manciuria. Amarnic se răsbună faptul, că 
Țarul n’a încredințat un om cu comanda 
supremă nelimitată, că pe Alexiew și Line
vici nu i-a pus sub ordinele lui Kuropat
kin, ci i a atașat numai lui. Decă detașa
mentele lui Linevici ar fi luptat la Liao
yang alături de armata principală, decă 
nu s’ar fi făsat în Charbin nici un om, 
causa Rușilor ar sta mai bine astădi. A- 
cuin însă probabil, că nici Mukdenul nu 
va pute fi ținut și rămășițele armatei ru
sesci vor fi silite a se retrage mai adenc 
spre nord; neoprindu-se probabil de cât la 
fluviul Șungari. Norocul răsboiului a creat 
o situațiune politică, al cărei efect se va 
resimți pe în'reg rotogolul pământului".

*

Aprecieri maghiare asupra luptelor de la 
Liaoyang.

„Magyarorszag^, organ koșuthist, de 
la 4 Sept, publică un articol scris de 
Bartha Miklos, în care acesta, vorbind 
despre luptele de la Liaoyang, esclamă:

„O foie rusescă r<5gă guvernul să 
ordone rugăciuni generale. R6ge-se. Ceriul 
însă ascultă mai înt.âiu rugăciunea neno- 
citei națiuni maghiare... (alusiune Ia eveni
mentele din 1849...) Roge-se puterea ru
sescă. Are destule păcate de ispășit. Și 
noi ne rugăm ca să se împlinâscă drepta
tea. Oyama, Nodzu, Kuroki, Oku, Togo, 
— oh, aceștia sunt Damjanich-ii noștri*.

„Alkotmăny", organul partidului po
poral, de la 4 Sept, scrie;

„Strălucita victorie de la Liaoyang, 
de care eri și a<ji e plină pressa maghiară 
pe urma pressei vienese, se devalveză la 
o valdre forte mică. De ce este vorba? 
Nu despre aceea, că centrul lui Kuropat
kin s’a ciocnit cu, Japonesii, ci despre a- 
ceea, că Japonesii s’au ciocnit cu arier
garda lui Kuropatkin. Japonesii au câști
gat lupta cu prețul a 25.000 de dmeni 
uciși și răniți, ei însă n’au putut opri re
tragerea grosului armatei, cu atât mai pu
țin a sili pe Kuropatkin la luptă decisivă. 
La Tokio jubileză din causa marei victo
rii, noi însă ne temem, că istoriograful 
viitorului va scrie o pagină negră asupra 
faptei de arme japonese de la Liaoyang. 
Din Europa sosesc t^ilnic trupe nouă din 
materialul de dmeni inepuisabil al Rusiei. 
Cu câți dmeni vre dre statul major ja
pones se dea lupta decisivă, decă deja 
la Liaoyang a jertfit 25.000 omeni, neso
cotind miriadele jertfite zadarnic la Port- 
.Arthur? Armata japonesă se află pănă la 
ultimul om pe câmpul de răsboiu, mai 
mulți uu pdte trimite, căci nu are Ne 
temem, ca ofensiva estrem de violentă a 
Japonesilor se va răsbuna amar în lunile 
viitore ale campaniei, er aplausele publi
cului de cafenea din Europa, nu vor fi în 
stare a-le procura mângaere“.

părinți români într’o comună din apro
pierea orașului Baia-rnare. (Sătmar) L'am 
visitat în vara anului 1901.

A venit aici în împrejurări grele de 
tot. Antecesorul său, părintele Petraș, de 
și Ciangău de origine a fost omorît într’o 
ndpte de câți-va din propriii săi paro- 
chieni. A fost găsit într’o dimineță în 
casa parochială rănit grav. Era înoă la de
plină consciență, ddr peste câte-va ceasuri 
și-a dat sufletul, fără să spună cine au fost 
făptuitorii. Pe crucea de la mormântul lui 
se află o inscripție ungurâscă, care în 
traducere sună:

„Aici se odihnesce cucernicul pă
rinte Ioan Petraș, păstor al parochiei 
Cleja timp de 45 ani. S’a sevîrșit din 
vieță prin mânile tâlharilor în anul 75 al 
etății, al 50 al preoției, la 6 Sept. 1886“.

După Petraș au urmat nu mai puțin 
de 6 parochi, fără ca să se potă împăca cu 
poporul. Ciangăi! sunt un popor îndîrjit 
fdrte greu de povățuit, și trebue să aibă 
cineva o energie estra-ordinară spre a-le 
impune. Cei șese urmași ai lui Petraș s’au 
baricadat în casa parochială, ca într’o for- 
tăreță. Drugii de fer cu cari se închid, 
ușile se văd pănă în diua de astăzi. Le 
era târnă să nu fie asasinați, căci decă 
s’au găsit printre Ciangăi ucigași, cari nu 

s’au sfiit a curma vieța unui preot octo
genar, sânge din sângele lor — cu atât 
mai vârtos se puteau teme de o aseme
nea sortă tinerii parochi italieni, ce s’au 
succedat.

Nici numirea părintelui Grațian n’a 
fost salutată cu simpatie și multe dificul
tăți a avut să învingă Ia început. In câțiva 
ani însă a reușit a-i îmblânzi ca pe nisce 
mielușei.

Părintele Petraș trebue că a fost 
unul din cei patru tineri ciangăi, pe cari 
i-a adus în Ungaria Jernei prin decada a 
patra a secolului trecut, și după-ce și-a 
făcut studiile aici, s’a întors ca paroch în 
comuna sa natală. Vrâsta lui, ce se vede 
din epitaf se potrivesce. In „Gazeta de 
Transilvania" (Nr. 98 din anul 1846) ce
tim despre acei tineri următorele :

„Cetitorii noștri își vor aduce aminte 
de istoria d-lui advocat I. Jernei, mădu- 
lariu al Academiei maghiare, care mai în 
anii trecuți petrecând îu Moldavia și visi- 
tând pe așa numiții Ciangăi maghiari lă- 
cuitori cine scie de când în acea. țârăi 
arăta o viuă compătimire pentru starea 
culturei lor.

„Tot la provocația d-lui Jernei se 
scdseră din Moldavia patru tineri ciangăi 
și se duseră la Pesta în anul 1845, unde 
câți-va nobili, câți-va profesori și călugări 

catolici îngrijesc cu deosebită rîvnă pen
tru costul, îmbrăcămintea, cvarlirul, insti
tuția publică și privată, tdte gratis. Tine
rii sunt: trei cu numele de familie Petraș 
și unul Ferentzi. Fr. Petraș petrecuse la 
Canta în seouime tdte clasele gimnasiale 
cu eminenție, ceilalți pe aiurea numai 
clase elementare, der fiind-că ei toți sunt 
înaintați îd vrâstă, așa li-se dede voie de 
la direcție ca pe lângă privată de două 
căsuri pe di să pdtă săvârși câte două 
clase pe fie-care an, peste acesta se de
prind și la musică, în zugrăvie și lirnbele 
italiană și franțoză. F. Petraș s’a îndulcit 
în istoria și sciințele politico-j uridice, er 
ceilalți își desfășură talentele în diferite 
chipuri. D-l P. Bugat care publică acestă 
scire pe larg în „Nemz. Ujsăg“ adaugă în 
urmă și acestea:

„Aoestea le arăt între altele și pen
tru aceea, ca Moldavia să cundscă câtă 
simpatie avem noi cătră dânsa, căci dând 
noi educație conaționalilor noștri, ne «ilim 
a-i da ei patrioțl de cari să se pdtă folosi 
socotind, că elevii noștri reîntorcându-se 
odată în a lor patrie, se vor purta atât de 
bine, în cât de-o parte respectând națio
nalitatea română, de alta ca dmeni lucră
tori vor lăți cultura între conaționalii lor, 
vor servi de mijlocitori spre acel scop 
mare, ca precum în aceste două patrii 
(Ungaria și Transilvania), Românii și Ma
ghiarii de atâtea veacuri încap unii lângă 
alții ca doi vecini buni, așa și în Molda
via aceste două elemente, care prin învă

țarea împrumutată a limbilor lor se ames
tecă de sute de ani, se simță cea mai 
mare simpatie unul cătră altul; er Molda
via să dea un locșor la conaționalii noștri 
cel puțin pănă când căușele lor naționale 
se vor lămuri deplin*),  ca una care în 
multe rânduri și îndelungat stând supt co
rona Ungariei, pe aceea ațâți eroi ma
ghiari își vărsară sângele, își dederă su- 
flețul și unde la atâtea familii maghiare 
fruntașe, rupându-li-se firul genealogiei, 
urmașii lor uitând de înaintașii naționali, 
nu mai sciu că ar fi de viță maghiară. — 
In adevăr e de dorit, că dâcă boerimea 
Moldaviei dă pruncilor săi educație fran- 
țuzescă, noi se dăm naționalilor noștri, 
educație maghiară...."

* * *
Cu acestea încheiă seria filelor mele 

despre Ungurii din Moldova.

Regret din suflet, că nu rn’am putut 
ocupa mai dinadins cu dânșii și că singu
rele mele amintiri se mărginesc la cei 
din lluși și la cei din Cleja.

Delaletcn.
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Intolerantă, descreerată.
Stabilimentele balneare din Săcuime, 

cari odinioră înfloriau prin sprijinul ospe- 
ț'lor din România, au ajuns în anii din ur
mă rău de tot. Ospeții din România le-au 
părăsit aprdpe cu desăvîrșire, fiind-că li-se 
făceau diferite șicane și erau chiar jicniți 
și insultați în sentimentele lor naționale.

Presa nostră periodică a înregistrat 
la timpul său plângerile ce s’au ivit și nu 
mai e nevoie să insistăm. Relevăm 'de a- 
stă dată numai un cas întîmplat mai anul 
trecut profesorului de universitate Antone
scu din Iași (acunf transferat la Bucurescî). 
Soția domnului profesor a dat nascere ți
nui copil la ‘băile din Tușnad. Tată), 
anunță la ofițerul stării civile (matriculant), 
că i s’a născut un fiu, pe care îl va bote
za pe numele Eraanoil. Matriculantul zor 
nevoie să înregistreze copilul sub numele 
de „Mano“.

Oe „Mano" Domnule? „Emanoil" ți- 
am dis.

Imposibil să capaciteze pe matricu
lant, care nu voia să admită unui cetățeu 
strein a-șî boteza copilul pe limba lui.

Numai după îndelungate negocieri și 
după-ce d-1. Antonescu a amenințat, că va 
cere intervenția prin ministeriul de exter
ne, a binevoit matriculantul 'a se mulțu
mi să înregistreze pe acel „Mano" în pa- 
rantes pe lângă .Eraanoil. Altmintrea bă
iatul ar fiflost silit să porte totă vieța un su
venir neplăcut, pentru-că sdrtea l’a făcut 
să se nască la Tușnad.

Anul acesta direcțiile băilor săcuiescî 
au lansat reclame în limba românâscă și 
au apelat chiar la sprijinul presei române 
voind să atragă public din România și să 
dea un nou avînt băilor părăsite. Ce folos 
însă, dâcă bunăvoința direcțiilor inspira
tă de grija pentru bunul mers al afaceri
lor, trebue se sufere naufragiu ’lovindu-se 
de șovinismul încăpățînat al câte unui mic 
satrap din administrația ungurescă.

Spre ilustrarea celor de sus lăsăm să 
urmeze următorea scire publicată în „Bu
dapest Hirlap" subtitlul: „Lista de buca
te românâscă" : Etă acea scire:

„Corespondentul nostru din Oradea ne 
6crie: Orădanii, cari au petrecut vara la 
Tușnad povestesc o scenă, ce s’a petrecut 
la frumdsele băi ardelene. Tușnadul este 
un loc de întâlnire și pentru Români. Re
stauratorul caută se le facă pe voie pe- 
cât se pdte și între micile favoruri era 
și acela, că pe mese se aflau și liste de bu
cate românesc!. S’a întîmplat, însă că ve
nind la băi un funcționar superior maghiar 
acesta s’a scandalisat de lista românescă.

— Ce va să țlică asta? strigă el în 
gura mare. Dor suntem în Ungaria! Ce 
caută aici lista românescă?

„Se dice chiar că a amenințat pe 
restaurator, că va face să-i se detragă li
cența de beuturi dâcă nu va pune esclusiv 
liste maghiare pe mese. Restauratorul s’a 
■esecutat. Care a fost însă consciența?

„Românii în număr de mai multe su
te s’au indignat și au părăsit băile".

Vorba ceea: „Cum îșl vor săra așa 
vor mânca".! —

SOIRILE D1LEI.
— 23 August v.

Aniversare. De la Bran ni-se scrie 
cu data de eri, Duminecă: A<ji,' după cura 
■sciți, împlinesce 80 de ani de la nascerea 
sa d-1 loan cav. de Pușcariu jude la Curia 
reg. în pensiune, membru al Academiei 
Române etc., care de mulți ani trăiesce la 
moșia sa din comuna ndstră. A fost o seri 
bare familiară frumdsă și rară. Serviciu- 
•divin s’a celebrat în Sohodol, locul nas- 
■cerei jubilantelui, asistând la el membrii 
forte numărosei famiilii Pușcariu, cari au 
•venit de pretutindeni cu acăstă ocasiune 
solemnă la Bran, din Sohodol și ,'jur, de 
la Brașov, Sibiiu, Budapesta, din România, 
■de la Alexandria (Egipt) (fiiul jubilarului 
consulul ces. și reg.) După terminarea 
.serviciului divin au venit cu toții erășî la 
Bran unde s’a dat masa festivă, la care 
.au luat parte vre-o 60 de persone, mai 
ales membri ai familiei în fruntea cărora 
.ședea ca un patriarh octogenarul jubilant 
.sănătos și vesel cum arareori este dat a fi 

celor ce ajung ace^tă etate. Șirul toastelor 
l’a introdus Prea-Cuvioșia Sa Archiman- 
dritul Dr. Ilarion Pușcariu, arătând cum 
jubilantele a sciut să țină tot-deuna la 
olaltă în bună armonie pe membrii familiei. 
Unul din nepoții sărbătoritului i-a dedicat 
o frumosă odă. Au salutat apoi toți de- 
arendul pe jubilant cu cuvinte calde. Bă
trânul Pușoariu a mulțumit emoționat. In 
decursul mesei au sosit telegrame de feli
citare din diferite părți. — Urăm distin
sului jubilant să se bucure încă mulți 
ani de dragostea și stima cu care a fost 
îmbrățișat în qiiaa de eri!

In ședința Eforiei școlelor române 
gr. or. din Brașov, ținută Sâmbătă 3 1. c. 
n. a fost la ordinea dilei angajarea pute
rilor didactice pentru noul au școlar. La 
catedra vacantă pentru limba germană și 
română la giranasiu, a fost ales ca profe
sor suplent d-1 Alexandru Bogdan, fost 
bursier al bisericei Sf. Nicolae. Catedra 
de maghiară și germană vacantă la șcd- 
lele comerciale superiore rom., n’a fost 
ocupată din lipsă de concurențl și va fi 
suplinită de celelalte puteri didactice. — 
Invățătdre provisorie pentru lucrurile de 
mână la școla primară română de fetițe 
a fost angajată d-ra Iosefina Glodariu fiica 
răposatului profesor Dr. V. Glodariu.

Epilog la alegerea comitetului ac
tual de la Sf. Nicolae. In ședința de 
Sâmbătă 3 1. c. n. a consistorului metro
politan întrunit la Sibiiu, s’a pertractat 
protestul înaintat illo tempore de Arsenie 
Vlaicu contra alegerii noului comitet al 
bisericei Sf. Nicolae. Recursul a fost res
pins și alegerea noului comitet parochial a 
fost întărită.

Noua alegere pentru mandatul de 
la Pecica, în urma balotagiului între can- 
didații Fr. Herczeg (guvernamental) și 
Zlinszky (kossuthist), va avă loc în 13 
Septemvrie n.

Un nou proces de agitațiune. Ins
pectorul de școle din com. Hunedorei — 
scriu foile maghiare — a aflat la învăță
torul de stat din Bănpatak o broșură cu 
versuri întitulată „Carte de diverse", co- 
lecțiune de cântece poporale adunate de 
d l învățător din Brașov I. Pariu. Inspec
torul a aflat îu acea cărticică „agitație 
contra statului maghiar," a confiiscat’o și a 
trimis’o procurorului din Târgul-Mureșului 
Acesta a pornit proces contra autorului și 
răspânditorului cărticelei și a propus la 
judecătorie nimicirea acestor broșuri cu 
cântece românesc!. Urmarea imediată a 
fost, că judele de instrucție a ordonat 
confiscarea broșurei „Cărții de diverse" în 
tdtă țâra și trimiterea tuturor eseraplare- 
lor la judecătoria investigătdre din Târgu- 
Mureșului.

Fuga principesei de Coburg. Dia- 
rul „Ber. Tgbltt" află că birtașul vienes 
Weitzer, care a ajutat pe principesa Luisa 
de Coburg în fuga ei, ar fi primit drept 
recompensă o sută de mii de franci. „Wie
ner Allg. Zt.“, care a cerut information! 
de la d-1 Bachrach, avocatul principelui 
Filip de Coburg, asigură că principesa 
Luisa și locotenentul Matassici se află 
fără îndoială în Elveția germană. Loco- 
tentul Matassici are de gând să se ser- 
vesoă de mărturia principesei spre a-se rea
bilita, producând mărturia sa că nu a fal
sificat polițe cu semnătura fostei princi
pese moștenitdre a Austriei, Stefania. Apoi 
vrea să dea în judecată pe soțul princi
pesei Luisa și pe medicii, car! au decla- 
rat’o nebună, pentru sechestrare arbitrară. 
Se confirmă soirea că d-l Henry de Naus- 
sanne, colaborator al diarului parisian „Le 
Journal" a predat locotenentului Matassici 
60,000 de franc! spre a pune la cale fuga 
principesei. Sumele spre a înscena fuga 
i-au fost furnisate de un puternic prietin 
și de un sindicat, care s’a format pentru 
libertatea principesei. Acestui sindicat ar 
aparține nisce societăți umanitare din 
Franța și Belgia.

Cununie. D-1 loan Părcaș abs. în 
teologie îșî va celbra cununia cu d-șora 
Luisa Lobonțiu la 8 Septemvrie n. în bi
serica gr. cat. din Boianul-mare.

Arendare. Eri Duminecă, s’a ținut 
în localitățile comitetului bisericei Sf. Ni
colae licitație publică în afacerea aren
dării pe 9 an! a celor 27 jugăre de pă
mânt, proprietatea bisericei Sf. Nicolae în 
apropierea stațiunii Bod a căilor ferate 
reg. ungare. La licitație au luat parte 5 
oferenț! și nuraăroși parochieni. Cel mai 
mare ofert l’a făcut d-1 Ioniță Andreii! 
Lupan măcelar cu suma de 500 cor. a- 
rândă anuală, care după aprobarea urmată 
din partea comitetului parochial, va întră 
ca arândaș pe 9 ani în posesiunea acestor 
pământuri. Resultatul lieitațiunii este fa
vorabil, deorece ultima arendă anuală a 
fost numai de 324 cor.

Spital pentru studenții universi
tari din Budapesta. Se scie, că pănă a- 
cuma nu s’a putut înființa în Budapesta 
un spital pentru studenții bolnavi de la 
universitatea din Budapesta, deși colegiul 
de profesori de la facultatea de medicină 
făcuse in diferite rânduri încercări, spre 
a realisa acestă instituțiune umanitară. 
Acuma cetim în foile din Budapesta, că 
acest postulat e aprope să fie realisat, 
dedrece în noul proiect de lege privitor 
la subvențiuni din partea statului, este 
luată în vedere și suma de 8,100,000 cor. 
pentru scopuri medicinale, dintre car! 5 
milione sunt destinate pentru crearea și 
înzestrarea unui mare spital pentru stu
denții din Budapesta. In acest spital vor 
fi angajați în serviciu și doctorii nou pro
movați ai universității, cari sunt obligați 
după lege a face după prornvarea lor un 
an de praxă în vr’un spital al Ungariei.

Tragedie amorosă. — Tînerul 
în etate de 18 — 19 ani cu numele 
Mayer, care d’abia terminase cursul secun
dar, făcând esamenul de maturitate la 
gimnasiul catolic din Brașov a fost găsit 
eri în Stejeriș mort. Alăturea de dânsul 
se afla oadavrul unei tinere fete de 16 
ani, cu numele Ella Panczel, fiica proto- 
notarului comitatului Brașov. S’au des
părțit de bună voie de acestă vieță. Ca
davrele au fost transportate la camera 
mortuară a spitalului.

Grindină. Din Bod ni-se scrie, că 
Sâmbătă sera între orele 6 — 7 a bătut 
timp de mai multe minute piatra și a aco
perit drumul terii și pământurile din apro
piere între Sân-Petru și Bod pe o întin
dere de 2 chl. ou grindină desă. Unele din 
bucățile de grindină aveau mărimea unor 
nuci și se închegaseră într’o pătură grosă. 
Au suferit îndeosebi napii de zahăr și 
varza, a căror fronde fură în adevăratul 
sens al cuvântului tocate.

Țeran ajuns milionar. Carol Mill- 
auer originar din Podolin (slovăcime) a 
emigrat la 1894 în America. Acolo a în
vățat meșteșugul blănăriei și a ajuns to
varășul unui fabricant milionar cu numele 
Manfred Kaiser, pe a cărui nepotă a luat’o 
de nevastă. Murind Kaiser, totă averea a 
rămas lui Millauer, care după dece ani de 
absență s’a întors fliîele acestea în patria 
sa, provocând printre foștii săi concetă
țeni adevărată sensație cu norocul seu.

Negrii convertiți la religiunea 
gr. orientală. Mai anul trecut archi- 
mandritul Evghenie Ungureanu din Iași 
a plecat în Canada, unde a fost angajat 
ca paroch al Coloniei române din regiunea 
canadiană „Regina". Cuvioșia sa într’o 
scrisdre ce a trimis unui prietin al său din 
țâră — scrie „Secolul" — spune, că se 
află fdrte bine în Canada și că nu mult 
după sosirea sa în localitate a reușit să 
convertâscă la ortodoxism pe cinci Negrii 
din Canada.

Avis școlar.
Anul școlar 1904/5. la gimnasiul pu

blic român gr. or. din Brad se va începe 
la 1/14 Septemvrie 1904. înscrierile și esa- 
menele de emendare se vor face din 1/14 
— 3/16 Septemvrie a. c.

Elevii, cari doresc a fi înscriși în cl. 
I. gimnasială, seu in clasele normale, sunt 
datori a se presents la direcțiunea gimna
sială însoțiți de părinții, ori tutorii lor și 
proveduți cu estrase de botez și atestate 
școlare de pe semestrul ultim, eventual și 
cu certificat de revaccinare.

In cl. I. gimnasială se primesc nu mai 
acei elevi, cari au implinit etatea de 9 ani, 
der nu sunt mai bătrâni de 12 an!. In pri
vința primirei seu neprimirei elevilor mai 
bătrâni de 12 ani, decide conferința profe
sorală.

Elevii din șcdlele poporale se vor su
pune unui esamen și se vor primi după 
pregătirea lor în clasa corăspundătore.

In clasa III. normală elevii nu sol- 
vesc didactru; în cl. IV normală solvesc 
6 cor. pe an.

Elevii din tractele Zarandului și Hăl- 
magiului solvesc pe anul întreg 16 cor. 
didactru, ăr cei din alte tracte și străinii 
solvesc 24 cor.

Pentru bibliotecă solvesc toți elevii 
câte 2 cor. la an, er în fondul elevilor 
morboși pentru medicină câte 1 cor.

Elevii săraci, diligent! și cu purtare 
morală bună se scutesc dela solvirea di- 
dactrului, seu să împătășesc cu ajutdre și 
beneficii din fondul „masa studenților".

Didactrul și alte taxe să solvesc de
odată la înscriere seu in două rate, jumă
tate la început, er jumătate până în Fe
bruarie.

Fără scirea și consensul direcțiunei 
giranasiale nici unui elev nu-i este permis 
a ocupa cuartir.

Fie-care elev e dator a-ș! procura la 
începutul anului școlar tdte cărțile și rec- 
visitele necesare nouă și în bună stare.

Cărți școlare se pot primi dela direc
țiunea gimnasială.

Brad. 19 August (1 Septmvrie)
Direcțiunea gimnasială.

Petersburg, 5 Septemvrie Ku
ropatkin raportdză: Grosul trupelor 
rusescl se află la Yantai. Japouesii, 
deși sunt în apropiere, nu fac alta, 
decât a împușca din 6rba cea înaltă, 
care împedecă și acțiunea trupelor 
nostre. Trupele, cari erau în Liao- 
yang, au trecut pe țărmul drept al 
fluviului Taiciho.

Petersburg, 4 Septemvrie. Fa
brica de tunuri Abukow a transpor
tat 400 de tunuri la Mukden.

Belgrad, 4 Septemvrie. Ministe
riul de resboifi se ocupă cu planul, de 
a transforma, cu cea mai mare grabă 
tote tunurile armatei serbescl în tu
nuri cu tir repede. Cheltuelile nece
sare fac 6 milione franci.

Bibliografie.
A apărut:
„Amicul Tinerimei". Anul II. Nr. 8 

cu următorul sumar: 1) Amintiri din co
pilărie, de Nepos. 2) Detunata, de S. Mol
dovan. 3) A treia conferență a savantului 
Homesianu, de Alandron. 4) Poveste egip- 
tiană, de St. N. Bobancu. 5) Meseriașul, 
de N. P. Petrescu. 6) O întâmplare cu un 
șerpe sunător. 7. Varietăți etc.

Revista acâsta, ce apare în T.-Jiu, 
sub direcția d-lui 1. Moisil, director de 
gimnasiu, cu sprijinul unor distinși profe
sori, merită să fie îmbrățișată pentru-ca să 
devină c timpul un organ al tinerimei, 
care să pdtă concura cu revistele streine 
de acest soifl. Abonamentul pentru Aus- 
tro-Ungaria: Pe un an 8 corone, l/2 an 
4 cor., ’/4 an 2 cordne.

„Caractere morale*.  Acâstă carte atât 
de instruitivă, bine scrisă și folositore, mai 
ales pentru tinerimea din șcdlele medii,scri
să de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesoe la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la oelelalte li
brării române din țeră și este una din cele 
mai potrivite oărți pentru premii. Dăr nu 
numai pentru băeți, ci și pentru fete aoâstă 
carte este de mare pr?ț pentru înmulțirea 
cunoscințelor și formarea caracterului lor.

Atragem atenț une*  cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
acâstă carte se vinde de acp încolo cu pre
țul moderat de 2 oorone esemplarul (plus 
20 bani porto).

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil Traian H. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie 
Wăllischhof, 

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

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

Prețuri moderate.
Cu prospecte și informațiunl mai de

tailate stă Ia disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

Dr. Marius Sturza.

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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4lomana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

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

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana14, unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’â serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei44. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
toomai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei44.

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

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

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

„Romana11 se pote procura de la ti- 
A. Mureșianu, Brașov.

Oda „Tipografia A. Mureșianu11 
«fiim Brașov, 

se pot procura următârele cârțl:
(La cărții , aici înșirate este a se mai adauge 

t-f lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

„ David Almășianu't, sohițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Septemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.80
Renta de corone ung. 4% • • • 97-10
Impr. căii. fer. ung. în aur 31/2°/o • 88.95
Impr. căii. fer. ung. în argint 4(,/0 . 97.35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii.....................  206.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta de hârtie austr..............................99.35
Renta de argint ausțr..............................99.35
Renta de aur austr................................. 119.20
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Bonuri rurale ungare 3'/2 °/o • • • 90.95
LosurI din 1860. ....... 152.85 
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.15
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 757.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 648.75 
Napoleondorî............................................19.04
Mărci imperiale germane. . . . 117.20
London vista...................................... 239 72
Paris vista........................................... 94.92
Note italiene........................................ 95.10

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Septemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Comp, 18.94 Vend. 19.01
Argint român. „ 18.84 7i 18.96
Napoleond’orL „ 19.05 n 19.12
Galbeni „ 11.22 n 11.32
Ruble RusescI „ 2 52 71 2.F4
Mărci germane „ 117.20 n 117.40
Lire turcescl „ 21.50 7! 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/° 101.— n 102.1—

pografia

Nr. 885-1904.

PUBLICĂȚIUNE.
Ospetăria comunei Sârkâny, ce 

constă din 6 odăi, 1 localitate de
schisă, 1 bucătărie, 2 pivnițî, pod, 
2 grajduri, 2 șopurl și din alte lo
calități, se esarendeză pe 3 anT, înce
pând din I Ianuarie 1905 până în 3! 
Decemvrie 1907, cu 12 Septemvrie a. 
c. la 10 ore a- m. pe cale de oferte.

Ofertele referitore*  cu vadiu de 
5°/0 a sumei recomandate, sunt până 
la terminul esarendărei, la 9 ore a.
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Cruce seu stea cLuplă electro - magnetică
Is a.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă șl folosește contra: durerilor dejcap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârcîuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, pcdagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oiroulația neregulată a sângelui și multor altor b61e, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pote 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. Ț. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
co fui de cu aparatul „Voltau, de 6re-c<-. „biasul-Volta'-1 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficius oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o reoomandă Îndeosebi. 

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

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

MULLER ALBERT, Budapesta, u’cSo\rțui

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

constituție forte slabă.
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Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiti, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rau dial din Blașiîi.

„Colonel David baron Urs de 
Mar gin a la Solferino și IÂssa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Franctsc Rieger 
in reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, âr 
altul din timpul mai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancu* , apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d-l Dr. Amos 
Frâncun oausa fondului pentru monumen
tul lui lancu. Prețul este 1 cordnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vitezul*,  tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pin tea. In ea se cuprind fdrte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste“. 
Acesta este titlul unei nouâ cărticele, ce 
d-l Ioan Pop Reteganul, ounoscutul și me- 
ritosul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Dupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 oor. (-)- 10 b. porto).

„fL&ranul român și ungur din 
Ardeal'1, studiu psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-}- 5 b. porto).

m. a se trimite la primăria subscrisă. 
Condițiunile de licitare sub orele 

oficiose se pot vedea în cancelaria 
comunală.

Sarkâny, în 28 August 1904. 
i-i.u9o. Primăria comunală.

cooooooooooooooo

Odăi
elegant mobilate.

Fiind Sesonul de vară terminat, 
se închirieză odăi mobilate 

în Villa Kertsch.
cu prețuri reduse (dela 10 fi. până 
la 25 fi. pe lună). — Asemenea și o 
ocuință elegant mobilată cu 4 odăi, 
bucătărie etc.

wiffîâ&f*  1 2 00Pi*  de 
Că)® AMA®E)L școlă cu întreți
nere (cost) consciențiosă cu preț mo
derat, Ia o familie germană inteli
gentă, fără copil. Locuința la aer 
curat, în centrul orașului. A se in- 
iorma la E. L. SCHILLER, Strada 
Orfanilor nr. 5. Parter în drepta spre 
uliță. 1—9.1492.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

<

A. Mureșianu 

®a*așov,  Tergul Inului Mr.
Acest stabiliment este provăfjut cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚÎ DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE Dt LOGODNĂ ȘI DE I0Hi
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AunwqpiJKi.
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

m lolă măz/imea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul
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Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonențî s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea s6 li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abondză din nou s6 binevoiască a scrie adresa lă
murit și să arete și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans/

W „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop la librăria Nic. I. Ciurcu și la 
Eremias Hepoții. "W®

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


