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LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1904

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Resîstqnță pasivă.
Am fost înt.ru*f1 UtVâ Ul)rprmți) cetiml 

titlul de mai sus în capul articoluluiirae 
fond al organului Sașilor de aici J<ou- 
stădter Zeitung" de Sâmbăta trecuta!}? Der 
ne-am dis îndată, eă pote acestă foie să 
fi găsit cu cale de a recapitula observă
rile sale asupra pasivității Românilor, ce 
jp-a făcut de repetite-orî în periodul „ver
gilor", ca și mai târdiu, după ce verdele 
a luat culorea galbină - arămie de tomna.

Ne-am înșelat însă de astă-datâ. Au
torul articolului amintit se ocupă de even
tualitatea unei resistențe pasive în depli
nul înțeles al cuvântului, care se nu se 
mărginescă numai a protesta contra sis
temului de representațiune și de guver
nare, o resistență pasivă, curo au făcut’o 
la timpul său Maghiarii, Italienii și Po
lonii.

Ce-ar fi, decă naț'onalitățile diu Un
garia ar veni la ideia, să facă și ele o 
asemenea resistență pasivă?

Acestă întrebare o ventileză autorul 
articolului din „Kr. Ztg.“, care articol ni 
se pare remarcabil și caracteristic, tocmai 
fiind-că îl vedem într’un diar săsesc.

După-ce arată, că Maghiarii s’au dis
tins între poporele europene prin lupta 
lor continuă și constantă pentru drept și 
neatârnare, luptă ce au purtat’o în curs 
de trei veacuri, nerecunoscând nicî o stare 
creată lor prin forță seu viclenie, răbdând 
când n’aveau încătrău și căutând la tote 
ocasiunile de a-șî recâștiga drepturile, gata 
a înfrunta și temniță și furci și glonțe — 
până ce în cele din urmă au reușit a-și 
câștiga posiția respectată de astădi, — au
torul continuă astfel:

„Decă naționalitățile din Unga
ria vreu să învețe ceva de la rassa 
domnitore, — de la Maghiari de sigur 
pot să învețe în ceea-ce privesce 
consciența națională și iubirea na
țională.

Mijldcele, pe cari le-au între
buințat în cursul timpurilor pentru 
a-șl păstra libertatea și ființa etnică, 
au variat ce e drept. In general 
însă au culminat în aceste două cu
vinte : Resistență pasivă. Dor nu 
este decât o jumătate de secol, de 
când au fost siliți a suporta o ad
ministrație octroiată și un drept 
strein. Mu Iți, forte mulțî vor fi fost 
printre ei, cari jmduiau după pos
turi. ca se ia lefuri din cari se-șl 
hrănescă familiile. Insă din acei, 
mulțî, cât de puțini au fost aceia 
cari au cerut asemenea posturi! Au 

preferit sărăcia și s’au păgubit mai 
bine, numai se nu slujescă asuprito
rului. Mai bucuroși s’au lăsat admi
nistrat! de streini, decât se fi aju 
tat a sprijini sistemul ilegal. Biru
rile impuse de acest sistem, scieau 
ei prea bine, că trebue se le plă- 
tescă, der nu le plăteau debună voie 
și întreținerea, numeroșilor soldați, 
car! trebuiau să intervină la înca
sări, a pricinuit odiosului sistem pa
gube mai mari, decât erau sumele 
încasate. Mulțî nobili trebuiau să 
brănâscă pe moșia lor câte o com
panie de soldați, ceea-ce o și fă
ceau cu umorul omului, care face 
pozne chiar și când îl duc la spîn- 
qurătore, der treceau săptămâni și 
impositele tot nu le plăteau. Prin ză- 
ticnell de felul acesta s’a operat., 
rână ce sistemul anticonstituțional 
s‘a mălăiețit și s’a prăbușit.
\ Același lucru s’a întâmplat 
Aprope pe același timp în Italia, 

rande cele două provincii de nord, 
Lombardia și Veneția aparțineau 
Austriei. Intrega populație de acolo 
alcătuia așa cjicend un complot, de 
și nil se conjuraseră cu jurământ și 
după anumite statute. Era de ajuns, 
decă șefii eecrețl pe cari adesea nici 
nu-i cunosceau, dedeau parola : „Din 
diua cutate și cutare nu se mai pri
mesc bancnote41, — și banii de 
hârtie erau scoși din circulație, sta
tul trebuia se plătescă cu monedă. 
Era de ajuns se se enunțe, ca ni
meni să nu mai cumpere tutun și 
țigări de la tutungerii, fiind-că mo
nopolul tutunului îmbogățesce pe 
asupritori, și populația a început se 
nu mai fumeze, er tutungeriile stă
teau gole. Vai de bărbatul, care nu 
ar fi vrut seu n’ar fi putut renunța 
la fumat. Nevasta îi lovia pipa sâu 
țigara dintre dinți în mijlocul unei 
ploi de cuvinte, ce nu prea semă
nau a desmierdărl. Măsura acâsta 
păgubea enorm visteria, deficitul 
crescea din cji în d' și budgetul sta
tului se ducea pe copcă.

Ceva mai târdiu făcură tot așa 
Polonii din Rusia, și când au cre- 
c|ut, că sunt destul de tari, au is- 
bucnit la 1863, firesce fără re- 
sultat.

Ceea ce s’a petrecut înainte cu 
o jumătate de secol în patria nostră, 
s’a repetat din nou la Jt02 și 1903. 
Maghiarii aveau, ce e drept, de la 
1867 dreptul de liberă disposiție în 
stat. Insă în afacerile militare erau 
de părere, că n’au încă acest drept. 
De aceea minoritatea începu în dietă 
obstrucția. Guvernul a probat cu 
legea pactului de la 1867 în mână, 
că obstrucționiștii cereau mai mult, 
decât admite legea. Pressa guverna
mentală, în frunte cu „Pester Lloyd4, 
cu combatantul seu de paradă, 
n’avea destule cuvinte spre a face 
se înțelegă pe obstrucțiouișt.I, că 
ceea-ce ei pretind, nimeni nu le va 
acorda și nici odată nu se va pute a- 
corda de cineva. Der resistență pa
sivă dăinuia înainte, întrega mași
nărie a statului s’a oprit în loc, ca
binetul pe partea căruia stătea, sâu 
părea a sta, majoritatea cea mai 

pronunțată a deputaților, a căcjut și 
după ce a cădut și un al doilea ca
binet,—un al treilea cabinet, actualul, 
a aflat, că partea cea mai mare din 
postulatele obstrucțiunei se pote 
acorda, și de fapt se acordă. însuși 
„Pester Lloyd“ a venit la alte idei, 
de cum avea înainte cu câteva săp
tămâni: el a acceptat și a dat chi
tanță cu mulțumire despre ceea-ce 
obstrucțiunea a eluptat prin resis- 
tența pasivă, așa că trebuia să credi, 
că tot tărăboiul cu obstrucția n’a 
fost altceva, decât o grandiosă ma
nevră națională, care a isbutit.

Am fi în adevăr curioși, ce s’ar 
dice, dâcă naționalitățile din Un
garia ar învăța de la poporul ma
ghiar conducător și resistență pa
sivă? N’avern de gând să le îndem
năm sâu ațîțăm la acesta, căci noi 
suntem buni cetățeni, cari ținem le
gile, chiar și când ne pricinuesc 
durere. Pentru noi cuvintele Bibliei: 
„Fiți supuși mai marilor, cari au 
putere asupra vâstră44 nu sunt sunet 
și fum, ci un avertisment serios, pe 
care trebue să-l urmăm. Vorbim 
așadăr academic. Decă deci na
ționalitățile ar ajunge la consciența, 
că ele pe basa legilor patriei au și 
anumite drepturi, a căror esecutare 
posed dreptul inalienabil de a o cere, 
și dâcă ar soma pe deputății de limba 
lor, se pretindă în dietă rigorosa ese
cutare a legii (44 : 1868), ce pdrtă 
frumosul titlu: „Despre egala îndrep
tățire a naționalităților44, ore nu ar 
haui „onorobila Cameră'4 de un sin
gur strigăt, ore pressa maghiară scrisă 
unguresce și cea scrisă nemțesce ar 
găsi destule cuvinte spre a. înfiera 
„obrăznicia" și „îndrăsnela44 națio
nalităților? Der — vorbind tot aca
demic — decă naționalitățile nu s’ar 
spăria de acesta și ar începe cu re- 
sistența pasivă, unde am ajunge? 
Nici nu cutezăm a cugeta pănă la 
sfîrșit acest cuget.

Naționalitățile, dâcă ar voi, ar 
pute să-și stabilescă atitudinea după 
modelele date. Prin acâsta firesce, 
după litera legii, ar fi pasibile de pe- 
nabilitate, dâr massele ajunse' odată 
pe povîrniș, nu se vor întreba mai 
departe, ci își vor cjice, că popore 
întregi totuși nu pot fi aruncate în 
temniță. Avem esemple destule chiar 
în capitală, în mijlocul celei mai de- 
sevîrșite păci, că massele iau parte, 
te miri pentru ce motive de ni
mica, la tumulturi, fără se se gândescă 
măcar la ce penalitate se espun. 
Motivul unor asemenea tumulturi nu 
este de loc adânc seu moral, și to
tuși câtă oștire e necesară, spre a 
le reprima! Iuse când naționalitățile 
pretind esecutarea unei legi în vi- 
gore, cum este legea naționalităților, 
aici este la mijloc un motiv profund 
moral; ele vor se domnâscă dreptul 
și legea, și nu nedreptatea și dis
prețuirea legilor. Și nici chiar jude
cătorul cel mai aspru, întru cât el 
este judecător și nu sectarul unui 
partid, nu le-ar pute înfrunta, decă 
ar adopta resistență pasivă.

Noi înse nutrim încă astăc}! fir
ma credința, că sortea patriei nos

tre va fi astfel condusă, în cât na
ționalităților nfpT prin gând se nu le 
trâcă a adopta resistență pasivă44.

Brașov, 28 Septemvrie v.

Dieta ungară a fost deschisă eri, 
la 10 Octomvrie. Francisc Kossuth a ce
rut lămuriri de la ministrul președinte Tisza 
în afacerea scrisorei deschise, ce a adre- 
sat’o alegătorilor săi din Ugra. Contele 
Tisza răspundând a declarat, că nu vre 
să polemiseze; observă însă, că modifica
rea regulamentului camerei se vaîntîmpla 
după cerințele demnității parlamentului. 
Nu vre clotură, ci vre numai să împiedece 
pe viitor obstrucțiunea technică. A mai 
declarat contele Tisza, că budgetul și con
tingentul de recruți ține să fie desbătute 
în termin fix. A rugat apoi camera să 
alegă, o comisiune pentru elaborarea pla
nului de revisuire a regulamentului.

Diarele maghiare tote s’au ocupat cu 
scrisdrea lui Tisza. Gele mai multe cred, 
că revisuirea regulamentului camerei plă
nuită de el, este o declarare de răsboiu 
anume făcută, pentru-ca Tisza, decă va 
întîmpina resistență înverșunată din par
tea oposiției, se disolve camera și să facă 
alegeri nouă.

In conferența partidului koșutist ți
nută Duminecă săra, șeful acestui partid 
Francisc Kossuth a declarat, că încerca
rea lui Tisza de a revisui regulamentul ca
merei cu restrîngerea libertății cuvîntului 
va întîmpina resistență cea mai estremă. 
Aceeași atitudine o au și celelalte partide 
oposiționale. La Csorna Rakovszky, er la 
Szentes Ugron au ridicat sabia contra pla
nurilor lui Tisza, declarând ambii, că nu 
vor lăsa se se primejduescă drepturile „na- 
țiunei44.

Sultanul refusă memoriul pa- 
triarchului. Din Constantinopol se tele- 
grafieză, că Sultanul a refusal primirea 
memorandului patriarchului ecumenic, în 
care membrii sinodului resping împlinirea 
concesiunilor bisericesc! cerute de Românii 
macedoneni și recomandate de Sultan. Pa- 
triarchul fiind încunosciințat de acesta, s’a 
dus în aceeași di la secretarul Sultanului 
Taksim pașa, protestând in contra acestui 
refus.

Deschiderea dietei bucovinene. 
Eri la drele 11 s’a deschis dieta Bucovi
nei. Deschiderei i-a premers câte un Te 
Deura celebrat în catedrala gr. or. și în 
bisericile rom. cat. și gr. cat. La ordinea 
dilei a acestei ședințe a fost depunerea 
jurământului noului mareșal al țării bar. 
George Vasilco, a substitutului său și a

or.deputății

„piua martirilor".
Timișora, 10 Octomvrie 1904.

Având afaceri, am călătorit într’un 
oraș considerabil din Bănatul de odinioră, 
care este sediul unui comitat, a cărui po- 
porațiune este aprăpe absolut nemaghiară., 
er în oraș popor maghiar nu esistă decât 
câți-va servitori, apoi funcționarii adminis
trativi și judecătoresc!.

Intrând în oraș văd pe zidirile pu
blice, cam 6—7 la număr, fâlfăind steguri 
negre. Orașul este, deci, îmi ijiceam eu, 
în doliu. Ore cine să fi murit?

întreb pe 2—3 trecători de pe stradă, 
omeni din popor: ce e în orașul vostru? 
Gine a murit?
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— „Mi ne znamo, gospodine14, mi-au 
răspuns toți compatrioții de „buze sâr
besc!44, pe oari i-am întrebat.

Noi nu seim, domnule, ce însemnă sto
gurile cele jalnice; la noi n’a murit nimeni. 
Numai „gospodarii14 — domnii — au ar
borat stogurile acelea.;.

Ei, acum înțeleg, gândiam în mine, 
a<ji este 6 Octomvrie „a vârtanuk napja44, 
(cjiua martirilor), este di de doliu național...

Am întrat la judecătorie. Am aflat 
pe toți funcționarii la mesele lor, lucrau, 
pertractau, ca în dilele de lucru.

Am întrat, la ora 12, în restaurant 
unde am prândit. Ca om strein și fără 
cunoscuțl, roi-am ales în sală un loc, cam 
aprope de ușă, der aveam o privire ge
nerală peste întreg publicul din sală. Colo 
era o măsuță, lângă care s’au aședat cam 
5—6 persdne, cari se bineventau re
ciproc cu „alăszolgaja“. Aceștia, ’mi țli- 
ceam eu, sunt patrioții!

La celelalte mese dspeții se salutau 
sârbesce, cu „sluga ponizni14, ori cu „do- 
bar dan14, ici-eolea se audia și câte un 
„Ergebener Diener14.

Privind prin ferestri, la stradă, ve
deam cum ies și întră școlarii, chiar în- 
tr’una dintre zidurile cu steag negru (a 
gimnasiului), și-i vedeam pe toți cu cărțile 
subsuoră. Va se dică s’au ținut și pre
legeri.

Apoi cum? Este afișată în oraș jale 
mare! Der nimeni nu jălesce și nici ha
bar nu are ce vreu se dică acele stăguri 
negre.

Ore de ce-s bune și ce valore reală 
patriotică său de pietate au astfel de 
manifestațiuni într’un oraș ca acesta și 
între asemeni împrejurări? Așa mă între
bam în mine.

Nu sciam să-mi dau răspuns potrivit. 
Der nici nu pot să înnec în mine impresia, 
ce a făcut’o asupra-mi cele văzute.

Tot lucrul rai-s’a înfățișat ca o sa
tiră amară, chiar tragică!

O satirisare a virtuților, de altcum 
nobile și patriotice, pe cari eu, din par
te-mi nu le deneg nici martirilor din ces- 
tiune, ca foști aderenți ai principiilor și 
convingerilor lor. Căci, nu întreb, dăcă 
politica, seu pornirea lor a fost bună seu 
rea pentru țeră, ci judec numai asupra 
faptului, că cineva sufere martiriu, sufere 
morte pentru principiile și convingerile 
sale politice, der nu abstă, nu se abate 
de la ele — nici în vreme de pericol, său 
de restriște!

Și cine provocă, cine dă îndemn la 
satirisare, cine satiriseză atari virtuți?

Tocmai acela, care dice din gură, că 
le preamăresce !

Adecă politica actuală, sistemul ac
tual politic, care in orbia sa crede, că cu 
forța seu prin forță se pote străbate și în 
internul, în divinitatea individuală a o- 
mului.

Politica nebună de adi, care, ori că 
crede în adevăr, ori că crede numai în 
dragul sinamăgirei și fuduliei proprie, der 
crede și ține sus și tare, că cu forța și 
prin forță brutală se pot ajunge și scopu
rile, cari la tot cașul s’ar ajunge prin 
blândeță, înțelepciune, prin o politică re
ală adevărat patriotică.

Căci, repet, n’am vădut în tot ora
șul pe nimeni, care ar fi cuprins cu sufle
tul și cu inima sa însemnătatea manifes- 

tațmnei de doliu, deși manifestațiunea nu 
pută să aibă alt scop. Nu pută ca să fie 
o formalitate gdlă, un „cuvânt fără trup14 
căci așa e vorba: că jalea este a patriei, 
a „națiunei41, subînțelegându-se și nema
ghiarii.

După a mea pricepere, după al meu 
concept despre patriotism, sciu oă sărbă
torirea „raartiragiului patriotic44 ar trebui 
să atingă la suflet și la inimă pe toți fiii 
țării! Sărbătorirea de asemenea natură 
are de scop de o parte cultivarea senti
mentelor de pietate pentru bărbații cari 
au suferit martiriu, de altă parte să ani- 
meze și însuflețăscă posteritatea, resp. ge
nerațiile viitore, spre asemenea virtuți, în 
cașul când și dăcă va avă patria său „na
țiunea44, lipsă ori trebuință de ele.

Altcum festivitățile de doliu, cari ar 
trebui să fie sărbătorite și simțite de toți 
dăcă se țin numai ca de clacă, și nimeni 
nu simte în inima sa ceea ce ar trebui să 
simță — n’au nici un înțeles.

N’ar fi posibil dre, îmi diceam eu în 
mine, ca s’ajungem odată acolo, ca ori-ce 
serbătăre prin care se preamăresce o. vir
tute a fiilor patriei, să fie într’adevăr săr
bătorită de tdte poporele din țără?

Dăcă bunul Dumnezeu ar scăpa 
cumva cârma politică a Ungariei de șofl 
vinisraul cel fără de lege; dăcă bunu 
Dumnedeu ar scăpa naționalitățile nema
ghiare de „bunăvoința44 de care se con
duc cei de la ministeriul lui Berzeviczy 
pentru „cultura44 și pentru „folosința14 său 
„binele44 nostru, al cetățenilor „cu buze 
nemaghiare14, și dăcă bunul Dumnedeu ar 
face ca alțî bărbați, fie și de cei cu „buze 
nemaghiare14 să vină la cârma țării și să 
începă o politică de totului tot schimbată 
— eu cred că ar fi posibil.

In meditațiunile mele îmi închipuiam 
cam următdrele:

Dăcă îu Ungaria ar esista ici un em- 
poriu sârbesc, colo unul românesc, în alt 
loc unul slovăcesc etc. și fie-care s’ar bu
cura de o perfectă și nemărginită liber
tate politică națională, de drepturi într’a
devăr egale în tdte, de institute culturale 
naționale, ca astfel toțî și tdte popdrele 
să potă dice Domne ajută!— atunci ar fi 
o imposibilitate, ca ele să fie indiferente 
și nesimțitdre chiar și față de „vertanuk14

Nimeni din Ungaria nu și-ar dori 
nici altă patrie, nici alt pământ! N’ar mai 
esista .agitatori11, nici „dușmani44 ai Un
gariei în sînul ei, ci toți ar esclama în- 
tr’un glas și cu o simțire: suntem mulțu
miți, facem și noi parastase pentru băr
bații, cari s’au jertfit odinidră pentru in
dependența patriei, care îmbrățișeză pe 
toți, în măsură egală, drăptă și deplină.

Și multe alte asemeni idei îmi ful
gerau prin minte, în meditațiile mele, pe 
cari însă nu cutez a le mai înșira, temân- 
du-mâ, că „patriotismul14 și „liberalismul14 de 
adi mă va trimite la — balamuc.

Resboiul ruso-japones.
De pe câmpul de resboiu ne 

vine o scire sensațională. Grenera- 
lissimul Kuropatkin a dat un ordin 
de c]i cătră armata sa din Manciu
ria, în care spune, rupt ales, că nu 
se va mai retrage, ci va lua ofensiva. 
Se pare astfel, că Kuropatkin află so

sit câsnl de a-șl pune în practică pla
nul seu de luptă: me voiu retrage 
pănă când nu voiti dispune de con- 
dițiunile unui atac cu succes, er când 
voiti dispune de forțe suficiente, void 
ataca.

Ordinul de di al lui Kuropatkin.
Petersburg, 9 Octomvrie. După o 

telegramă din Mukden cu data de eri, 
foia oficială publică următorul ordin de 
(ji, ce l’a dat generalul Kuropatkin cătră 
armată, cu data de 2 Octomvrie:

„Au trecut deja 7 luni, de când ini
micul ne-a atacat la Port-Arthur, înainte 
de ce s’a fi întîmplat declararea de răs- 
boiu. De atunci trupele rusesc! au săvîrșit 
pe uscat și pe apă multe fapte de vitejie, 
pe cari patria nostră cu drept cuvânt le 
pdte lăuda. Inimioul însă nu numai că nu 
a fost învins, ci în îngâmfarea lui viseză 
încă ia o deplină victorie. Trupele arma
tei din Manciuria, deși curagiul lor e ne
schimbat și mare, pănă acum n’au fost în 
privința numerică destul de tari, ca să 
învingă armata japonesă. Mult timp a tre
buit pentru învingerea tuturor greutăților 
și pentru întărirea armatei active în mă
sura, ca cu deplin succes să se pdtă duce 
la bun sfîrșit problema grea și gloriosă, 
ce i-s’a încredințat.

„Cu tote că de repețite-ori am respins 
atacul Japonesilor îndreptat în contra po- 
sițiunilor nostre, totuși nici în urma re- 
sultatelor nostre dobîndite la Dașișao, 
Liangdiansian și Liaoyang n’am aflat 
opurtune aceste resultate pentru a trece 
ia ofensivă, și am ordonat retragerea. Ați 
părăsit posițiunile apărate cu eroism, fără 
ca inimicul să vă fi neliniștit, și între con
tinue pericule ale luptelor nouă v'ațî re
tras în alte posițiuni dinainte pregătite. 
După lupta sângerosă de cinci dile lângă 
Liaoyang și după apărarea cu succes a 
tuturor \ avangardelor și a cartierului 
principal, între împrejurările cele mai grele 
v’ați retras la Mukden. Dinaintea armatei 
lui Kuroki v’ați retras pe drumuri aprope 
inpracticabile, în timp de di luptându-vă, 
er în timp de nopte trăgend cu puterea 
brațelor vostre carele și tunurile, fără ca 
vr’unul din voi să fi pierit, ori să vă fi 
părăsit prisonierii și răniții, seu trupele de 
tren să fi suferit vr’un rău.

„Am ordonat retragerea cu inimă în
tristată, însă cu acea nădejde neînfrântă, 
că ea e necesară pentru lupta decisivă cu 
iqimicul, ce se va întâmpla îndată-ce va 
fi sosit momentul potrivit. In lupta cu 
Japonia, Țarul a trimis forțe armate destul 
de mari pentru a ne asigura noue vic
toria. Tdte greutățile împreunate cu trans
portarea armatei la o depărtare de 10,000 
verste, au fost învinse printr’o muncă 
uriașă. Din Rusia europenă și din Siberia 
se. transportă necontenit de 7 luni de dile 
multe mii de omeni și decile de mii de 
cai, vehicule și milidne de pud! nece

sare, — âr decă adi se par nesuficiente 
regimentele trimise, atunci vor veni altele 
nouă, fiind-că se împlinesce cu rigore ne
înfrântă voința neschimbată a Țarului 
nostru de a birui pe inimic.

„Pănăacum inimicul răzimându-se pe 
o mare armată și- pe noi închițlându-ne 
prin armata sa, a ales dupăpropria-i chib- 
zuire timpul oportun pentru atac; acum 
inse a sosit momentul așteptat de în- 
trega nostră armată, ca noi s& mer
gem în contra inimicului. A sosit tim
pul, ca să impunem Japonesilor voința 
nostră, fiind-că forțele armatei manciuri- 
ene sunt adi destul de tari, de a trece la 
ofensivă.

„Neîntrerupt însă trebue se ne gân
dim la aceea, că pentru a învinge pe pu
ternicul și curagiosul inimic e nevoie, a- 
fară de numărul trupelor, de devotamentul 
statornic al tuturor ofițerilor. Ori cât de 
mari jertfe ar trebui să aduceți, voi tre
bue să fiți pătrunși de consciența, cât de 
importantă este victoria pentru Rusia. 
G-ândiți-ve mai ales, cât de necesar este a 
mântui pe frații noștri din Port-Arthur, 
cari de 7 luni țin cetatea, ce li-s’a încre
dințat spre apărare.

„Soldați! In urma puterii câștigate 
prin unirea armatei nostre cu Țarul și cu 
întrega Rusie, ea a săvîrșit fapte de ero
ism pentru patrie în tdte răsboiele și a 
dobândit o gloridsă recundscere în ochii 
tuturor poporelor. Să vă gândiți t.ot-deuna 
la aceea, că voința Țarului a încredințat 
voue aperarea demnității Rusiei și a drep
turilor ei. Augustul comandant suprem al 
imperiului rusesc dimpreună cu Rusia în- 
tregă se rogă pentru voi și vă binecu
vânta. întăriți de aceste rugăciuni pentru 
fapte nouă eroice, trebue se mergem cu 
siguranță înainte, conscii de însemnătatea 
problemei ndslre, ou hotănre puternică 
trebue să ne împlinim datoria pănă la 
fine, necruțându - ne vieța. Voința lui 
Dumnedeu se fie cu noi cu toțîu.

Acâsta este în tot cuprinsul ei, 
proclamația Ini Kuropatkin.

Bate la ochi, în același timp, 
că armata japonesă pare a se fi o- 
prit și a nu mai înainta spre Muk
den. Din contră Japonesii sunt ac
tualmente nespus de ocupați cu for
tificarea posițiunilor lor dincolo de 
Liaoyang și pe tot cuprinsul Man- 
ciuriei, unde și-au pus pănă acum pi
ciorul, adunând iorțe mari pentru 
viitorea campanie, ce după tdte pro
babilitățile va fi nespus de sânge- 
rdsă.

O scire telegrafică mai nouă 
spune, că trupele rusesc! au ocupat 
deja stațiunea căii ferate de lângă 
Yantai.
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Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

— Urmare. —

Moulin ghici din aceste vorbe, ce se 
petrece cu dânsul și se liniști pentru mo
ment. Falsificatorii îl considerau mort. Nu 
erau destul de pricepători spre a distinge 
un leșin adânc de adevărata morte. Ei 
sloboijiau acum pretinsul cadavru într’o 
prăpastie spre a-1 ascunde de-ocamdată.

Detectivul resuflâ ușurat simțind pă
mânt sub piciore. Numai funia îl mai 
ținea legat de vrășmașii săi. Ne putând 
de sus să o deslege, ei aruncară funia 
după detectiv. Un nou moment favorabil, 
căci funia, în situația în care se afla, pu
tea să-i fie de un folos neprețuit. Moulin 
nu se îndoia nici o clipită, că va pute se 
esâ din prăpastie și săse salveze încă îna
inte de a fi căutat de falsificatori.

înainte de tdte era de importanță 
să afle detailuri asupra bandiților, căci 
nu putea spera să-i surprindă acolo sus 

în cuibul lor. Trebuia să iasă din acesta 
prăpastie încă înainte'de revărsatul zorilor 
ca să nu cadă în mânile acestor pungași. Ei 
desigur îl vor căuta dimineța și văijând că 
a dispărut își vor lua tălpășița. Despre 
presența lui Chateraut era deja convins, 
pe un al doilea audise că îl numiau Luț. 
Lungit, cum era pe pământ, își ascuți 
urechile pote va mai prinde ceva din 
tainele lor:

„Cum ați isbutit să dați gata pe a- 
cest șnapan ?“ se audi glasul subțire al 
gravorului.

„Păcat că n’ai fost de față mestre!14 
răspunse vocea celui care vorbise mai 
întâiă. „Luț, care tocmai stetea de pază, 
îl veju când se apropia. El ne-a vestit 
imediat și în primul moment nu sciam ce 
să facem de spaimă. Ne-am venit însă cu
rând în fire și eșind din bojdeucă, am în
chis ușa și ne-am tupilit în tufiș. Instru
mentele și aparatele nu le-am mai putut 
ascunde. îndată ce ne-am convins că avem 
de a face numai cu o singură persdnă, 
eram siguri că vom pune mâna pe el. Și 
îd adevăr, el a întrat în capcană. întâii! 
a adulmecat în jurul colibei, apoi a 

spart ferâstra și a întrat. Noi l’am urmat 
tiptil și când a descoperit cu o sagacitate 
rară oblonul, și s’a coborît pe scară, noi 
am deschis încet ușa și ne-am tîrît după 
densul. Eu m’am coborît întâiu pe scară 
și când l’am ’zărit aplecat asupra ' lădii, 
m’am apropiat pe la spate și l’am salutat 
cu un rețeveiu în glavă, încât a uitat al 
cui e.44

„Și a murit pe loc?14

„Cel puțin nu a mai bleștit“, replică 
cinic vorbitorul. „L’am lăsat apoi deocam
dată, unde era, și când a început să amur- 
gescă l’am tîrît aici să i ascundem ca
davrul14.

„Asta o sciu“, răspunse Chauteraut 
nerăbdător. „Der grăbiți, căci astădi tre
bue să mergem la Cauterets.14

„Cam greu de coborît pe acâstă 
vreme11 dise unul din ei.

„Nu e pentru prima oră. într’o ju
mătate de ceas răsare luna14, stăruia vă
taful. „Este de o importanță capitală, ca 
noi toți cinci, să ne arătăm în Cauterets, 
sciți, pentru ca să putem dovedi un alibi. 
Peste tot va fi bine să lăsăm a trece I 

câteva dile și numai după aceea să ne 
întdrcem aici. Ați ascuns bine totul?14

„Da, am ascuns. Și când să ne în
tâlnim?44

„Astădi e Miercuri. Să (jicem Dumi
necă după amedi la orele patru44.

„Și cadavrul să stea aici pănă atunci?44
„Pote să stea. E în bun loc.11
„Sunt curios, ce vor ijice în oraș că 

a dispărut erăși unul fără urmă?14 
> „O să fie mare tevatură11.

„In tot cașul, despre asta o să ne 
înțelegem Duminecă. Ar fi bine să spă
lăm putina și să ne căutăm alte tărîmuri. 
Duminecă o să fac o propunere în pri
vința acesta11.

Pașii vorbitorilor se audiau răsunând 
în depărtare.

Moulin, după ce ascultase câtva timp 
cu respirarea oprită, ca nu cumva să fi 
rămas vr’unul îndărăt, încercă să se ri
dice. Asta însă nu era tocmai ușor. Nu-I 
țineau picidrele. 11 durea capul teribil, 
și când s’a ridicat, se învârtea lumea cu 
el, er pământul par’ că voia să-i fugă de 
sub picidre.

Ge era de făcut? Mai bine o fi să
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Pactul austrc-ungar.
Pe piața bibliografică francesă a apă

rut nu de mult o carte forte voluminosă 
asupra pactului austro-ungar; — autor Dr. 
Eisenmann. E o lucrare critică istorică, în 
care autorul își dă silința a arăta, pe basa 
evenimentelor politice crearea pactului, gre
șelile lui și consecințele acestei creațiuni 
■dualiste asupra monarchiei.

Dr. Eisenmann arată, că pactul dualist 
■ce s’a făcut cu mare grabă și cu puțină 
chibzuire, s’a zămislit în filele când Fran- 
ciso Iosif 1 trecea prin o mare crisă su- 
fletescă, vrând se abdică la tronu. împre
jurarea acesta a fost cel mai important 
factor pentru succesul lui Deâk. Domni
torul șî-a dat aprope fără de veste apro
barea, din ceea ce se esplică caracterul 
vag al pactului și că e făcut de mântu
ială. Pactul pdte fi interpretat în două fe
luri, de ore-ce altul este textul lui în Aus
tria și altul îd Ungaria; altfel s’a pronun
țat asupra lui domnitorul în Austria și 
altfel înaintea Maghiarilor. Atât Austria- 
cii cât și Maghiarii sunt pe deplin îndrept 
a-1 interpreta bona fide în favorul lor. 
După credința antorului, Maghiarii suDt 
mai dibaci, în pretensiunile lor mai ener
gici și mai egoiști, de cât Austriacil.

Înainte de încheiere Dr. E. ajunge 
la nisce conclusiuni forte interesante. Nu 
vre să fie profet, însă accentueză opioiu- 
<nea răspâudită în întrega Europă, că în 
Austria va învinge seu panslavismul, seu 
pangermanismul, ori că Austria și Ungaria 
se vor despărți în două state. Nu crede 
însă în primele două eventualități. Popd- 
rele slave din Austria cocheteză numai 
eu panslavismul și decă une-ori se arată 
la ele niscaiva tendențe panslavikte, a- 
■cesta este pentru-că vreu se esercite ore- 
care presiune asupra regimului nefavora
bil Slavilor. Nici pangermanismul nu pdte 
se fie păgubitor pentru monarchie, de 
ore-ce Germanii din Austria nu prea do
resc să se atașeze la imperiu, unde i-ar 
aștepta o deplină prusificare; Germanii 
din imperiu doresc cu atât mai puțin să 
posedă Austria, căci deși ar trebui să re
nunțe la Galiția și Bucovina, totuși cu ce
lelalte provincii austriace ar căpăta 6 mi- 
iione de Slavi. Separațiunea între Austria 
și Ungaria însă e mai pericuiosă, der nici 
ea n’ar fi împreunată cu prea mari sgu- 
duiri interne, de dre-ce și în easul unei u- 
niuni personale ar rămâne obligamentul 
apărării comune și astfel străformarea a- 
<cesta eventuală n’ar provoca vr’o schim
bare însemnată în politica europenă.

Autorul se ocupă apoi cu ultimele 
■evenimente în jurul cestiunei armatei, 
pice că e firm convins, că ministrul-pre-
ședinte Koerber a îndemnat pe monarch | 
să resiste pretensiunilor maghiare, er con
trafacerea ordinului din Chlopy a esope-

rămână culcat, își gândia Moulin. Pole va 
adormi și printr’un somn de câte-va ore 
se va restaura.

Noptea era recorosă, însă detectivul 
■era așa de istovit, încât îi se închiseră 
ochii și cădu într’un somn letargic. Nu
mai încordarea estremă a nervilor, în care 
îl transpuse groza când s’a deșteptat, 
îi produse facultatea de a pute urmări 
pentiu un scurt timp convorbirea dușma
nilor.

Cine scie, cât timp ar mai fi ținut 
starea-i letargică, dăcă culcușul tare și 
aerul răcoros nu ar fi fost doi deșteptă
tori de o energie inexorabilă. După multe 
ore, somnul deveni din ce în ce mai agi
tat și nisce visuri chinuitdre îl nelinișteau 
pe dormitor. Tremura în tot corpul și pep- 
tul lui se ridica în respirație neregulată.

Se deșteptă din nou. Când își des
chise ochii, de jur împrejur era încă tot 
întuneric. Deodată, recunoscând primejdia 
situației în care se afla, detectivul își re
culese restul forțelor și se sculă. Pe des
chizătura de sus i-se alicea albind o dîră 
de lumină. Se anunța amurgul dimi
neții. Capul îi era mai ușor și ener
gia restabilită. Se tîrî d’abușele, bâjbâind

i rat’o ministrul de esterne Goluchowski. 
Tot Goluchowski a consimțit cu progra
mul militar al partidului liberal maghiar, 
care a desfăcut unitatea armatei și a mo
narchiei. Niciodată — dice autorul—Go
luchowski n’ar fi făcut acâsta, dâcănu s’ar 
fi gândit, că voința împăratului e schiru- 
băcidsă, er Maghiarii sunt răsbunătorî.

Dr. E. are câteva cuvinte de <jlis și 
cu privire la moștenitorul presumptiv de 
tron Francisc Ferdinand. Moștenitorul de 
tron — spune el — are inclinațiuni con
servative și clericale; el face politică mai 
ales de la căsătorie încoce. Față de Un
garia „liberală” el n’are simpatii și mult 
l’au iritat cu deosebire succesele militare 
ale Maghiarilor. „E forte îudoios, decă 
moștenitorul de tron va respecta pactul 
în forma lui actuală și decă nu cumva 
are să guverneze, deși nu contra Maghia
rilor, dâr cel puțin fără de ei. Partidul 
poporal catolic, cu care moștenitorul de 
tron simpatiseză de mult, pdte fi o verigă 
între viitorul suveran și între naționali
tăți “....

SOIRILE BILEI.y
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Sfințirea biserîcei din Azuga. Du
minecă s’a făcut sfințirea biserîcei din 
Azuga. Serviciul divin a fost oficiat de 
cătră P. S. S. Arhiereul Nifon, vicarul 
mitropoliei, împreună cu archimandritul 
Nifon din Sinaia și cu număros cler. Co
rul din Bușteni, condus de d-1 Mihăilescu, 
a dat răspunsurile. După târnosire, s’a fă
cut desvălirea monumentului ridicat în 
memoria luptătorilor din compania 8 Pra
hova, căduțî în răsboiul din 1877. Archie- 
reul Nifon a ținut în biserică o fruraosă 
predică, apoi a vorbit primarul Jingă. Bi
serica e o clădire frumdsă, cu o pictură 
bine esecutată. La întrarea în biserică 
sunt portretele Regelui și Reginei. Bise
rica a fost clădită pe un teren oferit de 
casa regală; pictura, mobilierul și sfintele 
oddre au fost oferite de Suveran. La 
monument a vorbit d-1 Ioan Babes, dele
gatul comitetului de inițiativă, d-1 Louis 
Basset, primarul Jingă și căpitanul Cer- 
nesou. O companie din reg. 8 Prahova, 
cu drapel și musică, comandată de d-1 că
pitan Cernescu, a dat onorurile militare. 
Monumentul e frumos, din piatră de gra
nit, înalt de 6 metri; sus se află un vul
tur de bronz, âr în față, tot de bronz 
stema României, un drapel și o sabie; 
apoi o placă grosă de marmoră cu o in
scripție în litere aurite. După desvălirea 
monumentului, au defilat soldații, societa
tea de cântări, membrii ligei culturale, ai 
societății de gimnastică și elevii școlei.

Regele Carol elitră prințul Ho- 
lienlohe. Joi a părăsit prințul Hohenlohe, 
nou numitul guvernor al Triestului, Buco
vina. înainte de plecarea sa din Cernăuți, 
prințul Hohenlohe a primit de la Maj. Sa 
regele Carol al României următorea tele
gramă: „Sinaia 6 Octomvrie. Regret sin
cer, că Serenitatea Vostră sunteți mo
mentan împiedecați a-mi face visita atât 

cu mâna dreptă înainte. După-ce orbăcăi ; 
așa câți-va metri, ajunse cu mâna în gol. 
Tresări speriat, apoi se tîrî din nou la lo
cul de mai nainte. Mai bine o fi să stea 
aici rnâlcom până nu i-o veni vedul în 
ajutorul pipăitului.

La început îl tortura gândul că va 
scăpa timpul salvării. încetul cu încetul 
însă își reaminti cuvintele convorbirei au- 
clite și se mai liniști la gândul, că ban
diții nu se vor întdree decât Duminecă 
după amiaZi la orele patru. Până atunci 
are timp suficient de a se gândi la scă
pare. Astădi era d’abia Joi dimineța.

Lumina deveni din ce în ce mai in
tensivă. Intunerecul.g ce îl încunjurase, se 
prefăcu în lumină obscură. Păreții văgău- 
nei i-se presentau în contururi lămurite. In 
așteptarea luminei depline, își închise 
încă-odată ochii, și când îi deschise, so- 
rele lumina în înălțime în totă splendorea. 
In fundul văgăunei era încă umbră, căci 
sorele nu putea să străbată pănă acolo. 
Cu tdte acestea obiectele se puteau bine 
distinge.

O singură privire a fost de ajuns, ca 
să răpâscă nenorocitului ori-ce speranță. 
Din temnița asta era imposibil de scăpat.

de dorită la Sinaia; mă mângăiii însă cu 
speranța plăcută, de a Vă pute saluta la 
Noi în timp nu prea depărtat. La cele 
mai sincere felicitări pentru înaintarea 
Vdstră ca guvernor la Triesta, unde în- 
nainte de câți-va ani Mi-s’a făcut o pri
mire cordială, adaug muițămita Mea sin
ceră pentru iotă bunăvoința, ce a avut-o 
Serenitatea Vostră pentru supușii Mei, cari 
au visitat Bucovina. Rog pe Serenitatea 
Vostră se primiți asigurarea sentimentelor 
Mele prietenesc!. Carol“.

Derailare. Duminecă d. a. a dera- 
liat un tren de marfă, constătător din 30 
vagone, în stațiunea Râkos din apropie
rea Budapeștei. Iu urma deraliării mai 
multe vagone s’au sfărimat și linia a fost 
stricată. Din causa acesta tdte trenurile, 
cari aveau se trecă prin acestă stațiune 
au sosit cu mari întârdieri. Ast-fel trenul 
accelerat de cătră Arad a sosit eri dimi- 
neță cu o întârijiere de aprope 2 ore, 
trenul accelerat de după amiadl a sosit la 
orele 4 și 25, er trenul de eri sără a în
târziat cu 2 ore. Trenurile de ad'i de-ase- 
menea au sosit cu mioi întârzieri. Se 
anunță însă, că în decursul dilei de astădi 
se va relua circulațiunea regulată.

Demonstrații pentru sufragiul uni-’ 
versal în Austria. Se depeșeză din Briinn 
(Moravia), că socialiștii germani și cehi, 
în număr de câte-va mii, având in frun
tea lor pe deputatul Hybesch și pe șefii 
socialiști au făcut o sgomotosă dernons- 
trațiune pentru sufragiul universal. De
monstranții purtau bandiere pe cari era 
scris: „Voim sufragiul universal’/ Poliția 
a sechestrat o păpușă de paie, represen- 
tând pe baronul Chlumetzky, care a îm- 
pedecat dieta Moraviei să voteze legea 
pentru lărgirea dreptului electoral.

Noul președinte al Bucovinei, Dr. O. 
cav. de Bleylebe» a sosit Vineri dimi- 
neța în Cernăuți. îndată după sosirea sa 
noul president al țării a luat în semă con
ducerea guvernului. In decursul dimineții 
i-s’a presentat noului președinte biroul 
presidial al guvernului țării. La amiadl 
noul președinte a făcut visite primarului 
Kochanowski, 1. P. S. Archiepiscopului și 
Metropolitului Dr. V. de Repta, prelatului 
Schmied, comandantului de brigadă Wan- 
ka, căpitanului țării G. Vassilco, con
sulului iruper.-rusesc Daliwo Dobrowolski, 
consulului regal al României C. Cogălni 
ceanu. După amiadi la orele 4 i-s’au pre
sentat noului președinte: funcționarii gu
vernului țării, funcționarii direcțiunei de 
finanțe, funcționarii direcțiunei fondului 
religionar gr. or. bucovinean și toți căpi
tanii districtuali.

Alegerea inginerului orașului Bra
șov este pusă la ordinea dilei în ședința 
de mâne a consiliului comunal. Au con
curat cu totul 8 petenți, între cari și in
ginerul român din Blașitî d-1 loan F. Ne- 
grutiti.

Inipănientenirea Evreilor din Ro
mânia. Cetim in „E-g.u: Din România ne 
vine soirea despre o jurisprudență de 
mare importanță. Curtea de cassație în 
motivarea unei semințe a enunțat un 
principiu, care va provoca mare schim
bare în situația Evreilor din România. Se 
anunță anume, că Evreii, cari trăiesc în 
România, decă nu sunt cetățenii altor

Din trei părți era împrejmuit de nisce pă
reți negri de stâncă, înalți de 15—20 me
tri, și verticali. Numai în spre nord era o 
deschizătură și detectivul se afla strîns 
lângă marginea ei. Aplecându-se peste 
margine, vă^u că dincolo se deschide o 
prăpastie adâncă. înspăimântat se dădu în 
dăret. Primejdia din care scăpase i-se pă
rea mică față cu acestă nouă primejdie. 
Pe nicăiri nu putea să scape de aici, de
cât pe sus, er pe zidurile acestea ddr o 
muscă de s’ar pute cățăra. Avea ce e 
drept frânghiă, cu care l’au slobodit aici, 
și păreții încă aveau câte-va colțuri și 
proeminențe, der cine se potă asvîrli frîn- 
ghia la o așa înălțime?

Desperat se aruncă la pământ și se 
uita încremenit înaintea sa. Era afară de 
aceea pocâltit de fome și sete și i^avea 
de îmbucat, nici cât se orbescă uu șorece. 
Nu-i rămase altă alegere, decât să mdră 
aici ca un mișel, ori să se lase măcelărit 
de haidamații de falsificatori, decă l’or găsi 
în vieță la întdreerea lor.

Sorele se ascunse după nori și peste 
puțin începu să pldie ca din ciubăr um
plând cu apă tdte crepăturile.

(Va urma.)

state, afară de drepturile politice trebue 
împărtășiți în aceleași drepturi, ca ori
care alt cetățen român născut în țeră. 
Dedre-ce după practica juridică de pănă 
acuma tdte procesele referitdre la Evrei 
se judecau după legea străinilor și prin 
urmare pe Evrei îi declarau oficial de 
streini, curtea de cassație prin jurispru- 
dența sa îmbunătățesce în mod însemnat 
sortea Evreilor. Decă avem în vedere încă 
două jurisprudențe anteridre ale Curții de 
cassație, dintre cari una enunță, că co
piii eyrei născuți în România înainte de 
naturalisarea părinților sunt a-șe oonși' 
dera cetățeni români, dr cealaltă enunța, 
că este o inelegalitate a expulsa din țâră 
pe locuitorii evrei ca atari, — nu ni-se 
pare nejustificată speranța, că coreligio
narii noștri din România vor vede dile 
mai bune".

Erupținnea vulcanului Pălee. Diarul 
„Eclair11 află, că deși noua erupțiune a vul
canului Mont-Pelee, din insula Martinica, 
este fdrte puternică, s’au luat tdte mă
surile pentru prevenirea ori-cărei neno
rociri.

Procesul călugărițelor catolice din 
România. Cetim în „B. T.“: Deputatul din 
Galați, d-1 Const. Benișache a adresat mi- 
nistrului-președinte D. Sturdza o tele
gramă, în care protesteză contra închiderii 
șcdlei călugărițelor din Galați. Telegrama 
are următorul text: „Vă asigur, că se se- 
vîrșesce o crimă, decă se închide institu
tul călugărițelor din Galați, un institut 
cum nu mai este altul în România. Decă 
am cerceta căușele puținelor convertiri, 
e-am găsi în relațiunile familiare ale 
convertitelor și nici-odată nu în influența
rea călugărițelor. Cunosc câte-va cașuri 
de acestea forte exact. Eu am o fiică în 
institut si sunt sigur, că ea se află acolo 
ca sub îngrijirea mamei sale. De 40 ani 
institutul acesta dă cele mai bune mame 
de familie și de societate11.

D-șdrele Basarabeanii, după cum 
scrie aceeași fdie, au părăsit România și 
au venit la Timiș lângă Brașov, unde că
lugărițele posed un mare edificiu.

Teatru german. Astădi comedia 
„Die grosșe Null“, er mâne Miercuri 
drama „Sirenenschlingen" de Karl Bot- 
tcher.

B ib liografie.
„Almanach tipografic11, redactat de 

George Filip, tipograf-editor. Minerva, 
Institut de arte grafice și Editură. Bucu- 
resci (str. Regală 6). Prețul unui esemplar 
1 cordnă 30 bani.

Acest Almanach, care a intrat în anul 
VlI-lea, și-a câștigat deja un frumos re
nume prin îngrijirea cu care e redactat și 
tipărit. Este, în ce privesce forma, tipariul 
și adjustarea artistică și elegantă, ilustra- 
țiunile escelente de tot feliul ce le aduce, 
ca și în ce privesce cuprinsul său bogat 
și fdrte instructiv, unic în feliul său. D-1 
G. Filip a avut în vedere se înlocuiescă 
prin „Almanachul“ seu lipsa simțită de 
scrieri technice române relativ la arta gra
fică și în special la arta tipografică. Vo
lumul de față (al VlI-lea) conține materii 
practice originale și netratate pănă acuma, 
precum: un tratat asupra artei chemigra- 
fice, adecă operațiunile prin care trebue 
să trecă un clișeu păo’ ce ajunge în mâna 
tipografului; un articol asupra calității și 
grosimei hârtiei; techniea modernă de re
producere pentru tiparul negru și multi
color; aședarea paginelor la mașină; de- 
semnul decorativ; tiparul fotografic colo
rat; un clișeu superb tipărit în colori, ti
părit în tip. Minerva. Galeria tipografică 
(biografii și portrete) și multe alte infor- 
mațiuni și povețe instructice. — Reco
mandăm acest Almanach tuturor celor ce 
se intereseză de mersul artei tipografice 
la Români și în deosebi tipografilor noștri.

ULTIME SCiRl.
Budapesta, 11 Octomvrie. Baro

nul Des. Banffy a declarat că va 
combate la estrem revisuirea regu
lamentului camerei.

Mukden, 11 Octomvrie. Japonesii 
își retrag armata principală spre 
sud, părăsind nu numai posițiile ocu
pate după lupta de la Liaoyang, ci 
și pe cele ocupate mai ’nainte.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

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

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

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

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 potă 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 
tausicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost toț.-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

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

^Romana*1 se pote procura de la -ti 
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Pomi.
Arbori decorativi, BorbonarI, 

Grladicl Salcâmi etc. etc. se pat pro
cura cu deosebire din

Școla de pomi de 3Q Jugere

FISCHER, &, Comp, 
în ^agyenyed (Ungaria).

Catalogs se trimit gratis și franco 
în limba nemțescă, unguresca și rd- 
mâ'iescă.
Tomna este timpul cel mai bun de plantat.

1-6,1518.

2 locuri de pășune 
în ținutul hotarului Rotbav (1. circa 
de 366, II. circa 264holde catastrale 
de mare) se vor da în arendă în 

de 23 Octomvrie st. n. IS04 la 3 
ore p. m. în casa satului, Rotbav.

Informații mai de aprope se pot 
lua la

Parochia Evang.
Rotbav, 9 Octomvrie 1904.

1-2.1530.

Tîrgul Cailor nr. 11, Colțul Vălei late
===== se v â bb d e

1 Klgr. Carne de die . . . 28 cr.
„ „ Carne de bou . . . 44 cr.
„ „ Carne de porc . . . 56 cr.

îbi fie-ca2*e «îs prdsp&Â.

’XXXXXXXXXXXXXXXlf

| Mare ggegwsii de pârezări'e fabricat Schroll. "Wi

IXSr3 Stofe engiezesci pentru haine bărbătesc!.

cu totă stima FENYVESI M. LAJOS

sub firma mea protocolată la tribunal, un

Bogatul meu deposit fam asortat cu cele mai nouă și moderne, 
Stofe dfî rochi? pentru Dame și pentru haine bărbăteșțf, și cu articol I 
de modă ce cade în branșă acesta, astfel că pot satisface și cele mai 
exagerate cereri.

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

Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Ootcmvrie n. 1904,

Renta ung. de aur 4% .... 119.30
Renta de corone ung. 4% • . . 98 05
Impr. căii. fer. ung. în aur . 88.95
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4'’/0 • 97.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii..................... 212. -
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 164.— 
Renta de hârtie austr..............................99.90
Renta de argint ausțr......................... 99 85
Renta de aur austr................................. 119.75
Renta de corone austr. 4n/0 . . . 100.—
Bonuri rurale ungare 3'/., °/0 - • • 91.25
LosurI din 1860.................................... 155.40
Acții de-ale Băncei auscro-nngară . J6 41

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 780.— |
Acții de-ale Băncei ausr.r. de credit 670.50
NapoleondorI............................... 19,03
Mărci imperiale germane. . . . 117.42'/,
London vista................................ 239'35
Paris vista.............................................. 95.22 */2
Note italiene......................................... 95.10

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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Cruce seu. stea iuplă electro - magnetică
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă, și îimorezâ
$u e mijloc secret

pe lângă garanție.

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.
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Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, impedecarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, autțul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohiaB, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurs?. din tete păr
țile lumii, cari prefțuesc 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. T. public asupra faptului-, că aparatul meu nu e permis s Use 
co funde cu aparatul „Volta11, de dre-ce ,,Oiasul-Volta“ atât în Germania cât și în AuStro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatsa crucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi

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

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

constituție forte slabă.mai vechi de 15 ani.

Expediție din centru și locul de vendare pentru țâră și streinătate etc. 

MULLER ALBERT, Budapesta, colțul strada Kăimân.
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A. Mureșianu
TergHiS SmalliiKâ Ms°. 3®.

Acest stabiliment este prov&Jut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

OPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME JLEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI IN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurh 

sxz--.AAsr!4r“^e±.
Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cowve/t/l'a., in lola măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CUpSnTE Șl DIVERSE
BILETE DE IOT0MENTARI.

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul ludul Nr. 30, în eta

© gid, îndSrept în curte. — Prețoriie moderate. —
© Comandele din afară rugăm a le adresa la

1 Tipografia A.’MUBEȘîANU, Brașov.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


