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ANUL LXVII.

„gazeta» iese in Snared 
Alonameite jeutiu Ansnc-ltaflt 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Dumlneoâ 4 oor. pe an.

Pentru România șl străinătate:
Pe un an 40 franoi, pe ș^se 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rll de Dumlneoâ 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tote ofi
ciale poștale din Intru și din 
afara și la d-nii oolectori.

Auonamentnl jentru Brasov
Administrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 8 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 188. Brașov, Joi 28 August (8 Septemvrie). 1904.

Unde sunt dovezile?

Seim, că consistoriul bisericei 
evangelice săsesc! din Ardeal a ho- 
tărît se adreseze guvernului ungu
resc o representațiune, în care se 
fie înșirate gravaminele naționale- 
bisericesc! ale Sașilor în contra pro
iectului de reformă școlară al lui 
Berze vi czy.

Representațiunea seu memoran
dul acesta al Sașilor nu ofere nimic 
deosebit, ori chiar surprinzător. La 
1879, când primul regim Tisza a 
atacat mai întâiu autonomia biseri- 
căscă și școlară a confesiunilor ne
maghiare, biserica evangelică să- 
săscă a protestat și ea la rendul ei 
printr’o representațiune contra adu- 
cerei acelei legi. O deosebire remar
cabilă este însă între 1879 și 1904. 
Atunci Sașii nu făceau parte din 
partidul guvernului, ci aderau în
că la programul lor national opo- 
sitional dela Mediaș; astăzi, în era 
regimului al doilea tiszaist, cu Tisza 
fîiul în frunte, noua reformă școlară 
proiectată găsesce pe Sași în tabăra 
partidului guvernamental.

Situațiunea acăsta, când e vorba 
de a se apăra cu mân! și cupiciore 
în contra unui atentat urzit de par
tidul, din care facj parte și a căruia 
disciplină trebue să-o respecteze și 
să-o urmeze, este, ’va admite or! și 
cine, de tot penibilă. Deja faptul, că 
Sașii se pregătesc a protesta în con
tra unui proiect de lege, care este 
reclamat de dorințele unanime ale 
partidului guvernamental, ar trebui 
să constitue un act de nesupunere 
și de răsvrătire al lor.

Decă totuși nu e considerată 
tocmai așa procederea coDsistoriului 
bisericei săsesc!; dăcă Sași! totuși 
mai spereză, că representația lor nu 
va fi cu totul ignorată; dăcă pentru 
a-i da un mai mare aplomb s’au de
cis chiar, cum se Zice, să-o presen- 
teze ministrului de culte și instruc
țiune publică printr’o deputațiune 

mai mare, acesta se datoresce diplo
mației celor de la cârmă.

S’ar pare absurd a mai vorbi 
de diplomație, când cineva umblă 
să te toce în cap. Cu tdte acestea 
în raporturile cu Sașii ardeleni Ma
ghiarii de trei-Zecî și șăpte de ani 
se folosesc cu mare succes de unul 
și acelaș șiretlic. Mereu îi fac să 
credă pe Sași, că tote proiectele și 
măsurile lor de maghiarisare nu vi- 
zeză pe Sași, ci numai pe Români 
și Slavi, numai cât nu se pdte de
creta pe față o posițiune escepțio- 
nală pentru Sași, dăr — li-se dă se 
cundscă — că în praxă vor fi tra
tați mai cu mănuși.

Să nu uităm, că primul regim 
tiszaist a avut asemeni considerații 
de oportunitate chiar și față de Ro 
mânii, cari, ca deputaț! aleși cu con
cursul guvernului, făceau parte din 
partidul acestuia. Când cu primele 
proiecte de maghiarisare, Tisza Ko- 
loman a dat chiar voie Românilor din 
partidul seu, să potă vorbi în contra 
proiectelor, fără ca printr’asta se 
li-se altereze posiția de mameluci 
plecați ai lui.

Btă dăr cum trebue .să ne es- 
plicăm, că tocmai din incidentul mai 
sus atins, unele foi maghiare guver
namentale apeleză la guvern se fie 
cu bunăvoință cât mai mare față cu 
Sașii amenințați a fi îngbițiți de Ro
mâni !

Tot istoria cea vechiă!
De la 1867 tot așa îi portă 

cu vorba și cu promisiunea pe Sași, 
acesta însă n’a împiedecat, ea aZi 
nici urmă se nu mai fie de privilegiile 
lor cele frumose.

ț)ilele trecute cu ocasiunea fes
tivităților reuniunilor săsesc! la Chris
tian ărăși a fost atinsă corda frăție
tății maghiaro săsesci. S’a închinat 
cu însuflețire la masa festivă, pen
tru înfrățire. Totuși fie-care SaB se 
întrebă cu îngrijire: când vom a- 
junge să avem și doveZl, că aceste 
vorbe nu sunt rostite în vent?

Brașov, 25 August v.
Maghiarisarea numelor de lo

calități. Diarele maghiare aduc soirea, că 
ministrul de interne lisza a adresat tutu
ror comitatelor o pfovocare, cerând să i-se 
facă propuneri cu privire la maghiarisarea 
numelor de localități de pe teritorul lor. 
Scopul ministrului — Z'c foile amintite — 
este, ca se se maghiariseze tote localitățile 
din Ungaria, cari au accent străin.— Ob
servăm, că după cât seim noi, în cestiu- 
nea acesta, adecă în cestiunea maghiari- 
sării numirilor de localități, s’au trimis 
încă anii trecuțî biuroului central din Bu
dapesta materialul necesar pentru „schim
barea de nume" a localităților. Și decă 
totuși diarele maghiare guvernamentale 
din Budapesta debuteză cu soirea aefista, 
e mai mult ca probabil, că ele o fac cu 
scop de a câștiga cercurile șoviniste pen
tru politica tiszaistă.

Ordinul ministrului de resboiii 
și Croații. Diarele oposiționale croate nu 
sunt mulțumite cu noul ordin al lui Pitreich 
referitor la favorurile acordate limbei ma
ghiare în corespondența militară. „Obzor* 
și „Novi List* acusă cu deosebire parti
dul național al dietei provinciale și pe cei 
40 deputat! din dieta ungară, a căror la
șitate a provocat un nou triumf al Ma
ghiarilor. Pe 'când punctele programului 
militar stabilit de comisiunea de 9, înce
tul cu încetul se realiseză tfite — dice 
Obzor — Croații rămân cu mânile gfile 
unde ar fi de dobândit ceva, și capătă 
parte numai din sarcini. In numita oomi- 
siune, Emeric Iosipovioh făcuse declarația, 
că orl-ce. concesiune acordată Maghiarilor, 
să fie acordată și Croaților în spirit croă- 
țesc, aefistă declarație însă a fost cu to
tul înlăturată. Croația a fost din nou 
trasă pe sffiră dice „Obzoru, și așteptă de 
la cei 40 deputaț!, că decă mai au o pi
cătură de cinste, să se îndepărteze de la 
locul, unde nici n’au fost puși din în
crederea poporului, der nici nu sunt vred
nici a sta.

Situația parlamentară în Aus
tria. In cercurile politice austriaca se vor- 
besce tocmai acum forte mult despre ni- 

suințele ministrului președinte Koerber de 
a face, ca „Reichsrathu-ul, ce se va des
chide în curând, să fie oapabil de lucrare. 
Turneul, ce l’a făcut Koerber prin Galiția 
și Bucovina, stă în strînsă legătură cu ni- 
suința amintită. Se afirmă, că Polonii vor 
sprijini pe Koerber în nisuințele lui; Sla
vii de Sud caută de pe acum a eși din 
intransigența, ce o manifestaseră cât-va 
timp mai înainte; marii proprietari con
servativi germani, creștinii social! și par
tidul catolic poporal nu vor de asemenea 
să amenințe situațiunea parlamentară, ce 
vre s’o oreeze Koerber; politicianii parti
dului poporal german și partidul progre
sist german încă nu vor voi, ca printr’o 
atitudine ostilă, să sefită din foc castanele 
Cehilor obstrucționiștî, fir marii proprie
tari conservativi cehi au renunțat cu to
tul la ideia obstrucțiunei. Vorbirea, ce a 
ținut’o Koerber în Lemberg a aruncat o 
lumină destul de clară asupra planurilor 
lui și dăcă nu ne înșelăm, viitorul parla
ment austriac se va deschide sub aus
picii mai favorabile și va urma, probabil, 
o sesiune parlamentară mai lungă în care 
se vor resolvi mulțimea de proiecte, cari 
de ani de dile stau neresolvite pe biroul 
camerei.

Un comunicat al guvernului ita
lian. Se scie, că cjiarele austriaco au scris 
mult în timpul din urmă despre pretinsele 
aspirațiunî italiene în Albania. Pentru a 
risipi nedumeririle și suirile tendențifise ale 
acestor cjiare, guvernul italian a creclut 
de bine a publica următorul comunicat: 

„Declarațiile atribuite de fiarele vie- 
nese unui consul italian despre intențiu- 
nile Italiei de a ocupa teritor albanes. 
sunt cu totul lipsite de adevăr. E forte 
regretabil, că pressa din ambele țări face 
să circule scirl cu totul false și publică 
articole atât de potrivite pentru zăpăcirea 
unei părți a opiniunei publice, pe când 
cele două guverne continuă a fi de per
fect acord și nici prin gând nu le trece 
a-se abate de la politica lor comună: de 
a menține, și a întări chiar, raporturile in
time între cele dou& țerî“.

După acestă desmințire clară, Italia 
oficială nu are intențiuni ostile față cu

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Ordinul.
De Anton Cehov.

Profesorul de la progimnasiul mili
tar, Lew Pustiakoff, locuia vis-ă-vis de 
amicul său, sublocotenentul Ledjenzoff.

In diua de anul nou Pustiakoff n’a dus 
la amioul său des de diminfiță: „Să ve<ji 
amice" începu el cam încurcat, după-ce 
mai înainte îi esprimă urările de anul nou, 
„să vecji cum stă trăba : Nu te-aș deranja, 
decă nu m’ar sili împrejurările... Fi bun, 
iubite, împrumută-mi ordinul sf. Stanislau 
pe diua de astă<jL Sunt poftit la prânZ la 
comerciantul Spițșkin. Canalia asta se dă 
în vînt pentru fimenii, cari au decorații, 
er cei-oe n’au vr’o cruciuliță la piept, 
n’au nici o trecere înaintea lui. Trebue să 
scii, că Spițșkin are două fiice... pe Nastka 
și pe Zina... Ți-o spun aefista confiden
țial... Mă înțelegi? Cred, că n’o să mă 
refuzi.... Hai?“

Spunând acest monolog, Pustiakoff 
se făcu roșu, bâlbâia ca un nenorocit și 
se uita mereu spre ușă. Sublocotenentul 
l’a tachinat puțin cu fetele și în sfîrșit i-a 
împrumutat ordinul sf. Stanislau.

Pe la firele 2 după amia<jl Pustia
koff s’a dus cu trăsura la Spițșkin și cum 
ședea așa în trăsură, își desfăcea mereu 
blana și privea satisfăcut la pieptul său, 
pe care strălucea ordinul împrumutat al 
sf. Stanislau în aur și email.

„In fond e un bagatel" filosofa el 
pe drum, „dăr omul capătă așa Zicând un 
fire-care respect pentru propria sa per- 
sfină. Flecul ăsta, strălucitor cum e, nu 
costă mai mult de cinci ruble, și totuși 
produce impresie în lume".

Sosind înaintea caselor lui Spițșkin, 
își desfăcu larg blana și se răfui cu bir
jarul. 1-se părea, că birjarului i-a făcut o 
strașnică impresie uniforma și ordinul său. 
Ajungând în antret, la desbrăcare aruncă 
o privire în sufragerie și vă<Ju vr’o cinci- 
spre-cjece persfine aședate deja în jurul 
mesei. Se audiau voci de conversație 

viuă și larmă produsă de linguri și far
furii.

„Cine a sunat?" întrebă pe servitor 
stăpânul casei. „Ah,... Lew Nikolaievici! 
Bine ați venit! Cam târ<jiu J Der ce are a 
face 1 Tocmai acuma ne-am pus la masă".

Pustiakoff își umflă pieptul, își dădu 
capul îndărăt, și frecându-și mulțumit mâ
nile, întră în sufragerie. . . Atunci ridi- 
cându-și privirea vă<ju ceva îngrozitor . . .

La masă, alăturea de d-șfiraZina, șe
dea colegul său, profesorul de limba fran- 
cesă, Tremblant, de la același progimna- 
siu. Decă afurisitul ăsta de frances o fi 
zărit ordinul, atunci el, Pustiakoff, va tre
bui să-și ceră scuse, să dea explicații și 
e în pericol de a-se face pe veci de rîs 
și de batjocură.

Era o situație din cele mai delicate.
In primul moment îi trecu prin minte, 

să-și rupă ordinul de la piept, după aceea 
se gândi, oă ore n’ar fi bine să se întorcă 
în antret. Ordinul însă era cusut bine 
și pentru a-se întorce îndărăt, era deja 
prea târdiu.

Pustiakoff își acoperi repede ordinul 
cu mâna dreptă, își plecă capul făcând o 
reverență întregei societăți, și fără să dea 
cui-va mâna, se așeZă pe un scaun liber. 
Der — par-că era făcătură — acest scaun 
era tocmai față în față cu Fraucesul.

„De sigur o fi băut ceva mai mult 
în onfirea dilei" își gândia Spițșkin vă(jend 
pe Pustiakoff așa de zăpăcit.

Intr’aceea se aduse supa pentru os- 
pele întârZiat. Pustiakoff apucă lingura cu 
stânga, îșî aduse aminte însă la timp, că 
într’o societate cinstită nu se cade a 
mânca cu stânga și s’a vădut nevoit a 
apela la un espedient desperat, spunând, 
că nu i-e ffime, fiind-că a prânZit deja.

„Dău, nu mi-e ffime de loc. .. n’am 
avut încotro, a trebuit să prânZesc, mai 
’nainte... Am făcut o visită unchiului meu, 
protopopul Jelejewoff. L’am felicitat de 
anul nou și m’a reținut la prânZ în fa
milie..."

Adevărul era, că el avea poftă de 
mâncare ca un lup și era năcăjit rău, că 
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Austria și ține să cultive raporturile de 
alianță cu imperiul habsburgic. Cu tote 
aceste nu se pote nega, că esistă în cele 
două țări un curent ostil hrănit de pressă, 
cu scopul de a provoca un conflict.

Conflict între consulii român si3 
grec din Ianina. Diarul vienes „Poli- 
tisclie Corespondenz'1 primesce o scire gravă 
din Oonstatinopol. Relațiile dintre consulul 
român si cel grec din Ianina au fost în
trerupte. Oausa conflictului este acâsta: 
Consulul grec din localitate, Napoleon 
Betsos, n’a trimis dupăobiceifi, dragomanul 
său, ca să-salute pe consulul român Pă- 
deanu și nici n’a răspuns la comunicarea 
oficială a instalării sale. Astfel consulul 
român s’a adresat superiorilor săi, între
bând decă el din parte-i trebue să visi- 
teze pe consul grec? D-l Pădeanu a pri
mit ordin se nu-l visiteze. Astfel relațiile 
dintre cei doi oonsuli au fost întrerupte. 
E temere, ca acest conflict să nu dea nas- 
cere la complicații diplomatice.

Turneul lui Koerber. Din Stanis- 
lau se vestesce, că ministrul președinte 
austriac Dr. Koerber a sosit acolo, mer
gând din Cernăuți. La gară a fost primit 
de locțiitorul conte Potocki și de corpul 
funcționarilor. Koerber a primit numerose 
deputațiunl.

Banchetul din Auxerre. Dumi
necă s’a dat în Auxerre (Franța) un ban
chet în ondrea ministrului-președinte Com
bes, care a profitat de ocasiune, spre a 
face declarațiunî politice relativ la bise
rică și republică. Guvernul — a dis Com
bes — se silesce într’acolo, ca tfite insti
tuțiile să fie supuse supremației statului 
republican, și se va încerca a libera 
Franța de orî-ce dependență religidsă. 
Vaticanul de 30 ani încdce refusă a îm
plini obligamentele concordatului, din care 
causă guvernul a întrerupt relațiile diplo
matice. Combes este de părere, că e mai 
bine a se separa în pace, și acesta o 'sus
ține nu din ostilitate față cu creștinii, ci 
condus de principiile păcii sociale și ale 
libertății religifise. Franța renunță la epi
tetul, ce-1 purta pănă acuma, ca „fiica mai 
mare a bisericei44. Tăria ndstră zace în 
progresul nostru economic, în respectarea 
legilor și în solidaritate.

„Biserica grecescă in stare de 
prigonire**

E'arul „Die Zeit44 află din Constan- 
tinopol, că patriarchul a hotărît ca, având 
în vedere piedecile ce se pun bisericei 
ortodoxe de cătră Portă, nerespectând con
cordatul, să declare „Biserica în stare de 
prigonire*. Patriarchul Ioachim ar fi si 
împărtășit sultanului acăstă hotărîre. De 

dre-ce guvernul turcesc nu pdte primi pre
tenția patriarchului ecumenic, de a privi 
pe toți ortodoxii, afară de Bulgarii exar- 
hiști, ca Greci și de a pune la îndemâna 
patriarchatului puterea statului spre a fa
ce pe Aromâni, pe AlbanesI său pe Slavi, 
neexarhiști încă, îndeosebi însă pe Aro
mâni și pe AlbanesI, să înceteze cu inte- 
meiarea de comunități, și de biserici deo
sebite, e de credut că hotărîrea sinodului 
se va pune în lucrare și că biserica se 
va declara în stare de prigonire. Asta în- 
sămnă revoluția, căci pe dată bisericile ar 
fi închise, nu s’ar mai pute nimeni bote
za seu cununa seu îngropa cu preoți, bol
navii n’ar putea să-și mărturisescă păcate
le și să “capete ertare. Asemenea cas a 
mai fost la 1892 și la trei luni Porta a 
cedat și a făgăduit că va ține concorda
tul întocmai.

Diarul „Le Temps44 capătă aceeași 
scire, în forma în care o are „Die Zeit44 
ceea ce dovedesce că amîndouă sunt din 
isvor patriarhist. Der „Le Temps44 țese 
mai departe prevederile și se așteptă ca 
Grecia s6 se declare protectârea creștinilor 
ortodox! din Turcia.

înregistrând acăstă scire „Voința Na
țională14 constată, că decă patriarhatul fa
ce și acest pas, deslegarea causei aromâ
nesc! în Turcia e mai aprdpe și mai ușu
rată decât ori când. în adevăr, ffirte mulți 
din aoei Aromâni, cari nu s’ar (fi hotărît 
a se despărți de biserica patriarhistă, de 
bună semă că vor voi mai bine a (merge 
la bisericile ortodoxe ale Aromânilor na
ționaliști, unde se face slujbă în o limbă 
pe care cu toții o înțeleg, căci, pe lângă 
că Aromânii cei mai grecomani, vorbesc 
românesce în casele lor, der nici chiar 
Greoii nu pricep ce se cetește în biserici, 
unde popii fac slujba în o limbă neînțe- 
lăsă de Grecii moderni chiar. Pe de altă 
parte, Slavii se vor grăbi și (ei a alerga 
la exarhatul bulgar său la biserica sîrbăs- 
că și iată cum sinodul, voind să facă rău 
causei naționale a Aromânilor, le va face 
bine...

...Avem de partea nostra și împre
jurarea că Turcii nu ne pot suspecta 
că am plănui a rupe Mcedonia și a o alipi 
pe lângă România, ba dimpotrivă văd 
bine că Aromânii au tot interesul ca dom
nia Turcilor să rămâe păstrată în Macedo
nia, Epir, Albania, etc.,de <5re-ce alt-fel 
situația Aromânilor s’ar înreutăți. Siguranța 
oe are guvernul turcesc că pdte să se bi- 
zue pe e populație numerfisă, energică- 
bogată, cum e a Aromânilor, ne dăîncre- 
dințarea că stăruințele patriarhatului și a- 
le Greciei nu vor pută duce la vre-un 
succes causa grecismului... A sunat căsul 
deșteptărei naționale pentru Aromâni. Re
alitatea va lua locul fantasiilor, mai de 
grabă seu tnai târdiu

Resboiul rnso-japones.
Retragerea lui Kuropatkin — Lupte nouă

Se sci'e, că lui Kuropatkin i-a succes 
cu mari greutăți și cu pierderi însemnate, 
a-și trece întrega armată peste rîul Tai- 
ciho. După el îndată au trecut rîul tru
pele generalilor japonesi Oku și Nodzu, er 
lupta de 10 dile, ce s’a dat la Liaoyang, 
se continuă lângă Yantai, unde au înain
tat și trupele generalului Kuroki.

Diarele din Londra, despre cari se 
scie, că sunt filojaponese, sunt unanime 
în constatarea, că Japonesii au dobândit 
un mare succes la Liaoyang, ele însă îșl 
esprimă temerea, că succesul strategic al 
luptei nu corespunde întru tote așteptărilor 
și că resistența îndîrjită a trupelor rusesc! 
au înlăturat cu succes pericolul, ca ar
matei rusesc! să i-se pregătescă sfirtea ce 
au avut’o Francesii la Sedan. Rusia, con
tinuă diarele englese, a câștigat în culele 
din urmă în prestigiu și pretutindeni 
se admiră eroismul trupelor sale, cari deși 
bătute, au sciut să supfirte desastrele, ce 
au urmat unul după altul. Dăcă Japonesii 
ar fi putut se aplice Rușilor o lovitură 
mai strașnică la Liaoyang, s’ar fi putut 
spera la înclinarea spre pace, — așa însă 
nici nu se pdte vorbi despre o apropiată 
încheiere a păcii.

Se remarcă cu ore-care nemulțumire 
la Tokio o depeșă a mareșalului Oyama 
în care se dice, că Japonesii urmăresc pe 
Ruși, însă o parte a trupelor rusescl, cari 
stau în afară de zidurile Liaoyangului, 
continuă să resiste, cu tot atacul, ce l’au 
îndreptat contra lor armata stângă și cen
trul japones.

— Armata generalissimului Kuro
patkin se află actualmente la Yantai în 
apropiere de linia ferată spre nord. Kuro
patkin însuși a telegrafiat următdrele Ța
rului cu data de 5 Septemvrie:

„Retragerea trupelor nostre de la 
Liaoyang pe malul drept al rîului Taiciho 
în nfiptea de 5 Septemvrie, s'a îndeplinit 
în bună ordine. Trupe inimice neînsem
nate ne-au urmărit, der au fost oprite în 
loc de cătră ariergarda ndstră. In timpul 
dilei de 4 Septemvrie, Japonesii și-au în
tărit dispositivul lor de luptă contra flan
cului nostru stâng, întindându-se de la 
minele Yantai spre nord. S’a constatat de 
asemenea în direcțiunea Bensikho spre 
Mukden trecerea Japonesilor pe malul 
drept al rîului Taiciho. Japonesii au tre
cut de asemenea în c}>ua de 4 Septemvrie 
pe malul drept și dinspre partea orașului 
Liaoyang și a împrejurimilor sale44.

„Berliner Tageblatt* află din Peters
burg, că retragerea Rușilor, de la Liaoyang 
a făcut o rea impresie. Cercurile militare 
rusescl afirmă, că părăsirea . Liaoyangului 
făcea parte din planul de răsboifi al lui 
Kuropatkin, care deja de patru săptămâni 
începuse transportarea provisiunilor și a 
materialului, precum și a serviciilor Crucii 
Roșii la Mukden. Statul major general ru
sesc declară, că Kuropatkin n’a voit de

cât să rețină pe Japonesi la LiaoyaDg și 
că înainte de sfîrșitul lunei Septemvrie el 
nici n’avea de gând să se angajeze într’o 
luptă decisivă. Retragerea Rușilor s’a fă
cut în deplină ordine. O nouă armată de 
200,000 fimenî este gata de drum spre 
Extremul Orient pentru campania viităre 
în Manciuria. Aranjamentele financiare 
încheiate de guvernul rusesc plivesc o 
campanie de trei ani.

— Diarele din Londra cred a sci, că 
lupte noue s’au început la Yantai între 
Kuroki și Kuropatkin. Asupra acestor lupte 
este îndreptată acum atențiunea generală. 
Unele foi londonese răspândesc chiar svo- 
nul, că Japonesii ar fi ocupat Yantai și 
că Rușii și-ar fi continuând retragerea 
spre Mukden.

Asediul Port-Arthurului.

Agenția „Reuter44 află din Cifu, că 
în diua de 27 August Japonesii au în
ceput al doilea atac general contra Porl- 
Arthundui, pe care l’au continuat în bă
tălii înverșunate pănă în <j*ua de 31 Au
gust. In (lina acesta Japonesii s'au retras 
pretutindeni, afară de Palușang și Șunge- 
hau. In 30 August au fost respinse dife
rite atacuri înverșunate contra fortului 
Itșau. La 2 Septemvrie, firele 3 dimineța 
Japonesii au reînceput atacul contra aripei 
stânge rusescl, der spre firele 6 dim. fură 
siliți a-se retrage. Puțin după aceea a re
început bombardarea fortăreței. Japonesii 
au pierdut cu ocasia acestui atac 800 de 
omeni. Pierderile Rușilor au fost de 3000. 
In lupta de artilerie au luat parte și va
sele de răsboiu ruse din port.SOIRILE DILEI.

y

— 25 August v.

Regele României a părăsit Bad- 
Gastein la August, la firele 8.45 dimineța, 
petrecut pănă le gară de marele duce de 
Mecklenburg-Strelitz. Despărțirea a fost 
forte cordială. Regele se află sănătos și a 
a esprimat deplina sa satisfacțiune pentru 
timpul petrecut în Bad-Gastein, promițând 
că va veni cu siguranță la anul viitor. La 
amădi Regele a sosit la Salzburg. Suve
ranul a fost salutat la gară de ministrul 
României la Petersburg și de d-na Roseti 
Solescu, precum și de d-l consilier aulic 
baronul Myrbach. După dejun, la care au 
fost de asemenea invitați d-l și d-na Ro- 
setti Solescu, baronul Myrbach și celelalte 
personagii aflate la sosirea Regelui, su
veranul a părăsit împreună cu suita sa 
Șalzburgul, îndreptându-se spre Berchtes- 
gaton (Bavaria). Regele și Regina Româ
niei la reîntfircerea lor în țâră se vor opri 
două dile la Viena, unde vor sosi la 27 
Septemvrie.

Congresul meseriașilor din Româ
nia. Comitetul clubului meseriașilor a ho
tărît definitiv, ca în dilele de 7 și 8 No- 
emvrie viitor să se țină în BucurescI con
gresul tuturor meseriașilor din România. 
In acest scop, comitetul olubului a decis 
a lansa apeluri cătră toți meseriașii, /u- 
gându-i a lua parte în număr cât mai

nu putea să scfită din mâncările gustose 
ce se perindau. Se încercă odată a-și as
cunde ordinul cu stânga, îi veuia însă cam 
preste mână.

„Asta ar fi prea bătător la ochi. 
Dealtmintrea ar fi și ridicol, ca și cum aș 
vre să die... Ah ceriule! Numai de s’ar 
sfîrși cdată acest prânej... ca să pot merge 
la restaurant4*.

La al treilea fel de mâncare aruncă o pri
vire sfiicifisă, asupra Francesului. Tremblant 
era din cale afară ursuz, se uita la Pus- 
tiacoff încruntat si nu bleștia un cuvânt. 
Uitându-se unul la altul, privirile amân
durora se întunecară și amândoi îșl piro
niră ochii în farfuriile gfile.

„A observat afurisitul44, îșl gândia 
Pustiakoff. „II cunosc de pe mutră, că 
mi-a zărit ordinul. O, îl cunosc bine, pe 
acest mișel, și sunt sigur, că mâne mă 
denunță la director.44

Se aduse pe masă mâncarea a patra 
și apoi a cincea.

De-odată se ridică un domn cu mus-

tețele grose și cu nasul cârjoiat. închise 
ochii pe jumătate, îșl netezi părul cu 
mâna și începu un toast:

„Eeee... hm... hm... hm... dați-mi voie 
a ridica un pahar în sănătatea damelor 
presente. Să înflorfiscă și să prospereze în 
frumseță!...“

6speții se ridicară cu păhărele în 
mână și strigară de trei ori „ura44. Damele 
zîmbiau și ciocniau cu domnii. Se ridică 
și Pustiakoff ținând păharul în stânga.

„Lew Nioolaevici, binevoiți a da 
acest păhar domnișfirei Anastasia Timo- 
fiiejewna44 (lise cineva lui Pustiakoff în- 
tindându-i un păhar cu vin, „Și binevoiți 
a controla, ca păharul să se golescă44.

De astă-dată Pustiakoff,( spre cea 
mai mare grfiză a lui, s’a văcjut nevoit a 
se servi și de mâna drăptă.

Ordinul sfântului Stanislau, atârnat 
de o panglică mototolită, eși în sfîrșit la 
lumina (jilei...

Pustiakoff se îngălbeni, lăsa capul 
în pământ și nu îndrăsni a privi la cole
gul său frances. Aoesta din contră îl pri-

via cu ochi mirați și întrebători. Pe bu
zele lui se observa un surîs ironic și no
rul întunecat îi dispăru de pe frunte. Tră
săturile îi luară o înfățișare senină.

„Julius Augustinovici!44 strigă stă
pânul casei adresându-se Francesului „bi
nevoiți a da acestă sticlă vecinului din 
drăpta!44

Tremblant îșl întinse cu nesiguranță 
drăpta, și — o minune! — ochii lui Pustia
koff zăriră și pe peptul Francesului un 
ordin... Și încă nu un ordin mititel, ca bună- 
firă St. Stanislau, ci un adevărat ordin al 
Sf. Ana! Așadăr și el... Și Francesul a 
usat de aceeași apucătură? Pustiakoff su
rise cu mare mulțumire, se aședâ pe scaun 
și se însenina...

Acum nu mai era nevoie să ascundă 
pe S. Stanislau. Amândoi erau de o po
trivă culpabili și nu-i mai era temă că va 
fi denunțat.

„A—a—a!44 esclamă Spițșkin, văjend 
I ordinul pe peptul Francesului: „Felicitările 
mele! Felicitările mele!44

„Ah, hm... da... da! adaogă Pustia

koff. „Este de mirat, că acum de sărbă
tori așa puține decorațiunî s’au distribuit! 
Au fost mulți recomandați pentru decorare 
și se pare că numai noi . doi am fost așa 
de fericiți. Nu-i așa, Iulius Augustinovici, 
că este de mirat așa ceva?44

Tremblant dădu din cap în semn de 
aprobare și se uita mulțumit la ordinul 
sf. Ana cl. III, care îi împodobia reversul 
stâng al tunicei.

După prând Pustiacoff a trebuit să-și 
arate damelor tinere ordinul său și de și 
era forte bine dispus, îl cam supăra sto
macul gol...

„Ah, decă o sciam eu asta44, îșl gân
dia el privind cu reproș spre Tremblant, 
care discuta cu Spițșkin despre ordine în 
general și despre ordinul sf. Ana cl. III' 
în special. „Decă o soiam asta, puteam 
să-mi pun de-adreptul ordinul sf. Vladimir! 
Canalia asta de Frances m’a luat pe di- 
dinainte, căci sf. Stanislau tot nu e sf. 
Ana, — fie chiar și clasa III.44

Oniță. 
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mare la acest congres, în care se vor dis
cuta cestiunî de o mare importanță pen
tru viitorul meseriașilor români. Tot de-o- 
dată comitetul clubului a instituit o oo- 
misiune din sinul său, în vederea organi- 
săriî congresului și a recepției meseriașilor 
din provincie.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-na văduvă 
Ana Morariu din Feldiora 50 cor. întru 
amintirea fericitului Iosif Morariu, fost în
vățător dirigent în Feldifira. Primfiscă pi- 
i<5sa donătfire cele mai căldurfise mulțumite 

*— Direcțiunea scotelor gr. or. române.

Un locotenent înebunit.. „Brassoi 
Hirlap" publică următfirea scire: Cu tre
nul accelerat de la 5 Septemvrie a sosit 
la Brașov o damă, căreia în tren i-s’a în
tâmplat următfirea aventură: La Oucerdea 
:S’a urcat în același compartiment un lo
cotenent de husari, care l’a început s’a 
purtat ouviincios, dfir când se apropiau de 
Sighișora, locotenentul a declarat damei 
că el este o personă importantă în armată 
și la proxima stațiune îl așteptă împăra
tul, cu care va discuta asupra unor ces
tiunî militare. Dama temându-se de vr’un 
atentat din partea nebunului, a eșit în co
ridor și a dat alarma. Imediat s’a oprit 
trenul și locotenentul a fost ademenit în- 
tr’un vagon separat sub cuvânt, că Maj. 
Sa îl așteptă acolo. La Sighișora apoi a 
fost dat jos din tren, spunându-i-se, că M. 
Sa a sosit deja cu trenul de dirainfiță. 
Numele nenorocitului, care purta uniforma 
husarilor din Gherla, nu s’apututîncăafla.

Demonstraținne antimaghiară în 
Eszek. Foile ungurescî aduc soirea,, că în 
Eszek a fost o demonstrațiune antima
ghiară. Gâți-va șoviniștî neastîmpărați au 
arborat un steg unguresc pe edificiul șcfi- 
lni sârbesc! de aoolo. In urma acesta câțî-va 
naționaliști sârbi au aranjat o demonstra
ție înaintea școlei maghiare, spărgându-i 
ferestrile. Un „demonstrant11 a-fost de
ținut.

Tragedia de amor, despre care am 
amintit alaltăerî, a adus jale în două fa
milii distinse din Brașov. înmormântarea 
tinerei părechi s’a făcut erî după amia<jî 
Ia cimiteriul catolic în unul și același mor
mânt, așa cum li-a fost dorința esprimată 
printr’o scrisdre găsită la dânșii. Tragedia 
s’a întâmplat Vineri în firele de după a- 
miadi, fir cadavrele n’au fost găsite decât 
Duminecă. Tînărul Mayer Jeno era în e- 
tate de 18 ani și era student la șcfila su- 
perifiră-technică din Budapesta; tovarășa 
lui Ella Panczel era de 19 ani, și motivul 
despărțirii lor de vieță a fost imposibili
tatea de a se uni pe pământ.

înființarea unei a treia universi
tăți unguresc!. Pilele aceste s’a serbat 
jubileul de 100 ani a înființării diecesei 
catolice din Cașovia. La serbări a luat 
parte și ministrul Berzeviczy, care cu a- 
cfistă ocasiune ar fi declarat unei deputa- 
țiuni, care s’a presentat cu cererea de a 
se înființa în Cașovia o universitate, că 
și dânsul este aderentul ideii, ca a treia 
universitate să se înființeze la Cașovia. 
„Bud. Tud.“ desminte acfistă scire, i spu
nând, că Berzeviczy nu s’a angajat nici 
cu o declarație concretă în privința a- 
ceșta.

Conference publice. Se comunică 
din Arad și Lugoș, că d-1 Ales. P. Vojen, 
membru al societății universitare din Ro
mânia, va țină dilele aceste în Arad și 
jur, apoi în mai multe centre române din 
Banat (Lugoș, Caransebeș, Timișfira, Bocșa 

.română, Oravița, Ecica, B. Comloș și S. 
Miclăușul mare) o conferență publică des
pre „Carmen Sylva". Afară de acfista va 
mai țină încă o conferență în aceleași lo
calități ia date diferite despre „Problema 
nemurirei".

Un concurs de tir ffirte interesant 
între cei mai buni trăgători din tfite re
gimentele armatei române, s’a ținut la po
ligonul din Cotroceni. A fost vorba de a 
se alege cei dece trăgători cari vor avfi 
să representeze aimata română la concur
sul internațional, oe va avă loc pește pu
țin la fabrica de arme în Steyr. Etă cei 
țjece trăgători, cari au fost aleși: St. Chi- 
rițescu, soldat în reg. 4 Ilfov nr. 21; I. 
Preda sergent în batal. 2 de vânători; I. 
Constantinescu sergent-major în acelaș 
batalion; G. Niculescu, caporal în reg. 11 
Șiret; Vasile Dinca sergent în al 2-lea 
batal, de vânători; Marin Popescu sergent 
în reg. 28 Radu-Negru; G. Patraulă, ca
poral în reg. 4 Ilfov Nr. 21; Nic. loniță, 
caporal în al 2-lea batal, de vânători; 
Luca Stroe, caporal în reg. Nr. 8 Buzău, 
și G. Bratu, caporal în regim. Nr. 8 Ro
vine.

Fuga principesei de Coburg. Din 
'Viena se telegraffiză, că pănă eri n’a suc

ces a-se afla locul de refugiu al principesei. 
Se susține însă cu totă siguranța, că prin
cipesa ar fi ajuns deja la Paris. Din Bru- 
xellase anunță, că „Liga pentru apărarea 
drepturilor omenesc!'1 ar fi înaintat o pe- 
tițiune autorităților din Elveția, cerând ca 
guvernul elvețian să nu estradeze pe prin
cipesa, pănă nu va fi în mod oficial con
stată prin medicii specialiști starea ei men
tală. De altă parte se dice, că s’ar fi ab- 
stat de la urmărirea principesei din partea 
soțului ei și din partea detectivilor elve
țieni.

Cablu submarin între Constanța 
și Constantinopol. Pe la sfîrșitul lunei 
Iunie a. c. Sultanul a dat unei societăți 
germane cu sediul în Colonia încuviința
rea pentru acostarea pe pământ turcesc 
a unui cablu submarin între Constanța și 
Constantinopol. Guvernul român se obli
gase și el mai nainte a plăti societății 
germane un ajutor anual de 40,000 mărci, 
obligându-se tot-odată a nu da timp de 
30 de ani nici unei alte societăți dreptul 
de a instala un cablu submarin între Ro
mânia și Turcia Tractările, cari au durat 
mai multe luni, au fost împiedecate de o 
societate englesă, care reclama pentru 
sine esclusiv dreptul de a instala un ca
blu submarin pe teritoriul turcesc. In ur
ma decisiunei Sultanului s’au curmat trac
tările și în curând se va instala noua li
nie submarină.

Un dar de nuntă mai rar. La un 
bogătan din Philadelphia era întrunită o 
mare societate, serbând împreună cununia 
fiului casei. Când veselia era la culme, 
servitorul aduse o ladă mare, sosită cu 
posta și toți fispeții îucunjurară lada, ca 
să vadă mai întâiu darul cel mai nou de 
nuntă. Când se deschise lada, își scfise ca
pul din ea unul din cei mai veninoși și 
uriași șerpi ai continentului. O panică te
ribilă cuprinse pe nuntași, damele leșinară 
și numai cu mare anevoie le succese ca
valerilor consternați a duce damele leși
nate din apropierea dihaniei. Grfiza a fost 
atât de mare, în cât tinerii însurăței nu 
mai cuteză a călca pragul casei, de fire 
ce șfirpele s’a ascuns, fără a i-se pute da 
de urmă. De atunci casa a rămas pără
sită.

Soiri merunte din România. Pe 
vapfirele românesc! „Principesa Maria" și 
„Regele Carol11 se va introduce în curând 
telegrafia fără sîrmă, astfel că călătorii 
de pe aceste vapfire vor pută sta în le
gătură cu pământul patriei în timpul că
lătoriei lor.

— Din soirile sosite la ministeriul 
de domenii resultă, că din causa secetei 
viile vor da o recoltă cu 30—35 la sută 
mai mică de cât în anul trecut. In schimb 
culesul viilor se va face mai din vreme, 
fir vinul va fi mai bun în calitate de cât 
cel din anul trecut.

— Plecarea veteranilor români,mem
brii ai societății „Corona de oțel* la Plevna 
și Grivița se va urma în diua 'de 28 Au
gust v. Escursioniștii vor visita și orașul 
Sofia.

Magazinul c. și r. de alimentați- 
une din Alba-Iulia va cumpăra de la 
proprietari și asociațiuni, achitând imediat, 
următfirele cantități de cereale.- In Sep
temvrie 300 măji săcară și tot atâta ovăs, 
în Octomvrie 400 m, săcară, 430 m. ovăs; 
în Noemvrie 300 m. săcară și 300 ovăs. 
Condițiunile mai de-aprope se află în țXi- 
blioațiunea nr. 956 de la 25 Iulie, fir la 
susnumitul magazin se dau și informațiuni 
verbale.

Musica orășenescă va concerta mâne 
Joi, înainte de prând la firele 11 pe pro
menada de sus.

Licitație în Ucea inferior». Atra
gem atențiunea cetitorilor noștri asupra 
publicărei pe pag. a 4-a a licitațiunei în 
Ucea iuferioră, care se va țină la 23 Sep
temvrie n. 1904, nu la 31 Septemvrie n. 
cum s’a publicat din erfire în n-rul 185 al 
„Gezetei".

Specula cu emigrările.
Diarul „Arbeiter-Zeitung" din Viena 

în numărul său de la 3 Septemvrie la ru
brica,, tribunalelor “sub titlul „emigranți în
șelați" publică mai multe cașuri de trage
re pe sffiră săvîrșite de agentul dela „Cu- 
nard-Line", Elias Jakobsohn din Viena.

Numitul agent a prins prin subagen- 
ții săi mai mulțî emigranți din Galiția, 
Croația etc. cari sosiseră cu trenul la Vie
na și profitând de ignoranța și desorien- 
tarea lor, i-a ademenit la biuroul său, cu 
tfite că acei emigranți aveau adresele 
altor biurouri, prin mijlocirea cărora puteau 

să ajungă în America cu cheltuieli mai 
puține și în timp mai scurt.

Jacobshn voia să-i angajeze pe emi
granți se ia linia Fiume seu Triest, care 
fiind mai scumpă, banii bieților emigranți 
nu erau de ajuns !și pierjând timpul de 
geaba și vă(jându-se înșelați, nici n’au pu
tut să plece, ci s’au vădut nevoiți a de
nunța la judecătorie pe agentul înșelător, 
cerând restituirea banilor storși deladînșii 
prin momeli.

Nenorociții emigranți sunt vrednici 
de compătimire, căci acasă și-au vîndut 
totul spre a-și procura mijlocele necesare 
de călătorie în speranța, că în noul con
tinent își vor întemeia o nfiuă existență, 
fir in Viena au fost opriți de nisce agenți 
lipsiți de consciență, cari le-au ruinat tfite 
speranțele și i-au vîrît în pierderi irepe- 
rabile.

Forurile judecătoresc! ar trebui să in
tervină cu rigfire extremă’față cu asemenea 
agenți, fir guvernele ar trebui să garante
ze libertatea personală, lăsând pe nenoro
ciții cari își părăsesc patria, să ia drumul 
pe care îl cred ei mai avantagios și să 
nu forțeze pe emigranți, ca pe nisce vite, 
mânându-i în cursele unei anumite socie
tăți de transport și prin un Janumit port, 
chiar dfică cheltuielile ar fi mult mai mari 
și timpul călătoriei mult mai lung.

In presa germană se ridică vii protes
tări mai ales în timpul din urmă;contra gu
vernului ungar, care a încheiat contract 
cu societatea „Cunard Line", ca să trans- 
porteze emigranți prin Fiume, de si ruta 
acfista este mult mai costisitfire.

Chiar și (jiarul „Koln. Zlg., un organ 
fruntaș german, încă își ridică glasul în 
cestiunea acfista și insistă, ca guvernul 
german să ia măsuri de retorsiune îm

potriva celui ungar.

Literatura și vieța.
In c|iarul „D. Z.“ din Viena ve

dem publicat acest articol, care con
ține unele indicațiun! de actualitate:

Vifița și literatura se influințeză re
ciproc. Ori ce poet adevărat, ori ce poesie 
bună își scfite ideile și figurile din vifița 
intuitivă; însă ceea ce literatura a primit 
din vifiță o dă îndărăt vieții în formă su
blimată, ea înalță și înobilfiză vifița, fir 
vifița acfista înobilată influințfiză asupra 
altor poeți și poeeii, cari larîndul lor îm
bogățesc mai departe vifița spirituală a 
poporului lor și așa se săvîrșesce o circu
lație vecinică din generațiune în genera- 
țiuneși asta dă materie și conținut ori cărei 
istorii literare sfiu culturale.

Influența enormă așa-dfir pe care o 
are în epoca nfistră literatura și cu deo
sebire literatura (jilnică și cea dramatică 
asupra opiniunilor, asupra concepțiilor ce 
vifiză într’un popor, nu se pfite contesta.

Efectul, ce-1 produce un diar asupra 
întregei vieți spirituale a cetitorilor săi, 
este efectul încet și sigur al picăturei de 
apă, oare găureBce piatra; efectul acesta, 
după cum s’a dovedit în fața judecătorii
lor, pfite să fie de așa natură, încât ti
nerii, cari cetesc <ji cu di o ffiie, în care 
se descriu cu deamfinuntul tfite omorurile 
și se publică tfite ilustrațiile dramelor sân- 
gerfise, cum face d. e. „Extrablatt" din 
Viena, se îraprietinesc cu ideia jafului și 
omorului, de care mai nainte se îngroziau 
și devin în cele din urmă tâlhari și uci
gași.

Esemplul acesta este isbitor, dfir să 
se esamineze fie-care sincer, dfică nu este 
și el înfluințat de diarul său favorit în gra
dul suprem în opiniile sale politice, na
ționale, economice, literare etc. ba chiar 
și în întrfiga sa cugetare și simțire mo
rală, așa că adesea este nevoie de o sfor
țare violentă a voinței, spre a-și libera 
într’un anumit cas judecata din cursa lentă 
dfir sigură a diarului. Nu te poți preumbla 
nepedepsit printre palmieri, adecă printre 
plantații orientale, și diarul este ca oche
larii, cu cari se deprind în cele din urmă 
și ochii cei mai sănătoși. Fericit e cel ce 
citesce numai diare scrise de scriitori de 
rassa ariană, și care mai bucuros se pre

umblă printre stejari, decât printre pal
mieri.

Influența literaturei dramatice însă 
asupra vieții este mult mai intensivă, de
cât cea a pressei d’-nice. Aici nu mai este 
efectul picăturei, ce găuresce piatra, ci 
efectul torentului, care răpesce cu sine 
totul. Picăturile ce găuresc piatra în lite
ratura dramatică sunt numărosele repre- 
sentațmni de sfira, de după amiadl, de 
classicl, pentru elevi, pentru muncitori, 
etc. ce se dau în orașele mari și cari nu 
.sunt mai puține decât filele unui diar ce 
apar în cursul unui an.

Pa când însă într’un simplu număr 
da fiiar nu vedem, decât cuvinte reci, 
morte, adesea prost ticluite, pe scenă ve
dem unindu-se cuvîntul viu pronunțat cu 
emfasă, cu gestul artistului și cu efectele 
costumului, luminei, decorațiunilor, cu un 
cuvînt cu tot aparatul artistic al unei e- 
poce hiper-rafinate, spre a produce asupra 
privitorului impresie, a-i paralisa judecata, 
a-1 supune cu desăvîrșire farmecului poe- 
siei și a nu-1 mai libera din acest farmec.

Cel ce are așa-dfir scena în mânile 
sale,—prin alegerea pieselor, pe cari le re- 
presentă, pfite esercita o influență mult 
mai mare asupra pornirilor și asupra fe
lului de gândire al poporului, decât cel 
ce diriguesce un diar. Efectul covîrșitor 
al unei piese teatrale pfite să fie așa de 
mare, încât se ofere prilej pentru eveni
mente istorice, dovadă cunoscutul fapt, că 
representația „Mutei de la Porției" a dat 
semnalul la 1830 pentru revolta în Bru- 
xella.

Insă și acesta este un esemplu *cras 
și nu efectele violente, elementare din 
natură și vifița omenfiscă sunt cele mai 
adânol, ci din contră cele lente, nebăgate 
în sfimă. Nu isbuonirile subite ale vulca
nilor, nu orcanele, cutremurele de pământ, 
prăbușirile de munți etc. au adus schim
bări esențiale suprafeței pământului, ci 
zefirul blând, abia simțit, a fost acela, care 
a prefăcut câmpiile fnfloritfire ale Carta- 
ginei încet dfir cu siguranță într’un deșert 
al morții. Și nu un Grabbe și Hebbel, 
acești vulcani poetici, ci Kotzebue și Iff- 
land au imprimat poporului german în 
cea mai mare parte timbrul spiritual al 
concepțiilor lor vagi în prima jumătate a 
secolului XIX.ULTIME SOIRI.

Londra, 6 Septemvrie. In retra
gerea sa spre Mukden, Kuropatkin 
și-a condus nevătămată armata sa de la 
Yantai peste locul unde Kuroki voia sS-l 
rețină. Acesta nu se nbgă nici la 
Tokio. Mareșalul Oyama e decis a-l 
urmări pe Kuropațkin pănă la Muk
den. Mai departe nu va merge.

Petersburg, 6 Septemvrie. Intre 
Charbin și Mukden se află o coldna 
a primului corp de armată europân, 
care la finele lui Iulie a plecat din 
Nișni-Novgorod. Conducerea acestei 
coldne va lua o generalul Linevici. 
Kuropatkin a făcut erî recundscerî 
pe o distantă de 40 chl. între Yan
tai și Mukden.

Mukden, 7 Septemvrie. Un nu
măr însemnat de trupe au pornit 
spre sud, ca să acopere retragerea 
lui Kuropatkin.

Londra, 7 Septemvrie. In Tokio 
s’a răspândit svonul, că o luptă vio
lentă s’a dat la nord de Yantai. 
Rușii s’ar fi retras spre nord și Ja- 
ponesii ar fi ocupat Yantai.

Londra, 6 Septemvrie. Armata 
de asediare japonesă de la Port-Ar- 
thur sufere grozav de friguri. Blo
cada japonesă n’are nici un efect, din 
care causă garnisdna rusâscă e pro- 
veflută din belșug cu de-ale mân- 
cărei. Japonesii aștâptă, ca flota ru- 
săscă sS iesă din nou din port. Co
respondentul lui „Daily Chronicle" 
afirmă, că pănă acum au căcjut la 
Port-Arthur peste 25,000 Japonesi,

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Septemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.95 
Renta de corone ung. 4°/0 • - . 97.10
Impr. căii. fer. ung. în aur B^’/o . 88.90 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4% • 97.10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. ou premii...................  206,50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50
Renta de hârtie austr..........................99.35
Renta de argint austr..........................99.35
Renta de aur austr.............................119.15
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • • 90.95
LosurI din 1860................................. 153,—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.14
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 757.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit 650.—
NapoleondorI........................................19.03
Mărci imperiale germane. . . . 117.27
London vista.................................. 239 65
Paris vista....................................... 94.95
Note italiene................................. 95. —

tfr.1454-1904.

Edict de licitațiune.
Primăria comunei Ucea-inferio- 

ră (Als6-Ucsa), Comitatul Făgăraș, 
aduce la cunoștință, cumcă casa co 
munei de sub Nr. 141 împreunată cu 
licență de câreiumărit, se dă în a- 
renda pe timpul din 1. Octomvrie 
1904 până în 31 Decemvrie 1907.

Licitațiunea este verba lă și se 
va ținâ în 23 Septemvrie 1904 st. 
n. la 9 ore a m. în cancelaria comu
nală din Ucea-inferi6ră. Prețul stri
gării e 400 cordne.—Condițiunile de 
licitare se pot vedea până în ziua 
licitărei în cancelaria Comunală din 
Ucea-inferidră.—
Ucea inferioră la 30 August 1904.

Ioan Marinescu Simion Band'd 
nat. cerc. primar

1486..1-2

Cursul pieței Brașov.

ODCOOOCOOOOOOOOOOOOOO

Din 6 Septemvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.94 Vend. 19.01
Argint român. 18.84 n 18.96
Napoleond’orl. „ 19.05 îl 19.12
Galbeni „ H-22 n 11.32
Ruble RusescI „ 2.52 71 2.54
Mărci germane „ 117.20 J! 117.40
Lire turcescl „ 21.50 n 21.60
Scris, fonc. Albina 50/9 101.— « 102.-

JLVIS!
Subscrisa se recomandă Onor, 

public pentru confecționare de 

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

Cu totă stima
HdORA IĂOVBG.

Brașov, Strada Catherinei nr. 23.

gimnasist din casă bună
Se pritnesce în intreținere și 

pază, la o familie germană. Odaia 
înpreună cu un student german din 
gimnasiu superior. Informații mai de
tailate se pot lua la D-l L. Palmhept 
funcționar, Străda Mihail Weiss nr. 8.

1 - 3.1492.

oooooooooooooooo
Odâi

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 
locuință elegant mobilată cu 4 odăi, 
bucătărie etc.

OOOOQCOOOOO <5-0000000 oooo

ABONAMENTE
Iu -A.

Prețul abonamentului este:
Pentru România ?i străinătate:

< fcrei luai ... 10 &*. 
\ Pe șese luai. .. 20 

; ..... 4©

Pentru Austro-Ungaria:
fcîei luai . . 6 cor.

luai . . lâ „ 
Pe ua &a .... 24 ,,

o o

V. ■ / j
feb)

î Pentru Romania și străinătate:
J fe aa . . . ...
: P® șese luai . .
' trei luai . .

prin

80F „Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremîas Nepoții. "Wl

ooooooooooooooooooooo 
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o 
o 
o 
o 
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Fondat în 1891. Fondat în 1891.

Lucrul bun și solid nn are lipsă de reclam!

Pyisml Atelia brașamn d® f ateae. 
] D. PLATOȘ.

Prima și coa mai renumită firmă din Transilvănia 
== în ramul uniformei. ====== 

Lifereză pentru Voluntari de un an completa uniformă 
necesară CU Cor. 110—300 cor. sub garanție, strict după 

regulamentul prescris militarilor și totuși elegant.
D. PLATOȘ. 

Brașov. Strada Mihail Weiss nr. 3. 
’ (Casele proprii).
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A. Mureșianu
SSrasov, Tergal Inului I¥r. 3®.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu +ot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, îndârept în’ curte. — Prețurile moderate. — 

© Comandele din afară rugăm a le adresa la 
H Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚa, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TT7TE. 
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITA
DIFERITE FORMATE. programe’elegante. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AanuiVTIIKI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru*tote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qc-u/ve/l/te^ in Iotă măz/imea- 

wot «MMI, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PRETURI-CURENȚE 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 abonenți s6 binevoiascâ a arăta în deosebi, când voiesc ca. 

espedarea s6 li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiascâ a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă.
Âdministraț. „Saz. Trans."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


