
BEDACȚIUNEA, 
litoisirațiM ji Tipografia 
Brașov,piața mare nr. 30. 

8crisori nefrancate nu ae
. i primesc. 

Manuscripte nu se retrimit.
INSERATE

se primesc la Admlnl&trațlune în 
Brașov și la următorele 

BIROURI de ANUNȚURI :
In Viena: la M. Dulces Na chi., 
Ntlx. Augenfeld & Emorio Lea
ner., Heinrioh Sohalek. A. Op- 
pelik'Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bernal. Inliu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).

PREȚUL 1NSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări «mai dese după tarifă 
și învoială. — BEGLAMJ3 pe 
pagina 3-a o seria 20; bani

ANUL LXVII.
I

„gazeta" iese înfierare iji. 
ADonamenîe pentru Ausfio-Ufigarit 
Pe un ah 24 cor., pe șese luni 

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

Pentru România șl străinătate;
Pe un an 40 franci, pe șâse 

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

8e prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-mi colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Adminislrațtunca, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. stagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor.,1 
pe trei luni 6 cor. — Un exem
plar 10 bani. — Atftt abona
mentele cftt, și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte. ■
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AB0NAM^
LA

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

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nbstre.

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

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

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

Abonarea se pote faee mai ușor 
prin mandate poștale.

administrațiune'a.

Orientarea nostră.
ii.

Vorbiam în articulul premergă
tor de refrenul, ce se aude așa. de 
des printre noi, când e vorba de si
tuația nostră politică, că „vremile 
sunt grele". Răspunsul ce se dă de 
obiceiu la constatarea vremilor grele, 
a căreia esactitate nu pote fi trasă la 
îndoială, este: „Ce să-i faci? N’avern 
școlă politică!"

E drept, că se cere acjl în ge
nere multă, șcdlă în tote și așa și în 
politică. întrebăm însă: pentru ca 
un popor să-și manifeste însușirile și 
caracterul seu de rassă, pentru ca 
se aibă aspirațiunile sale întemeiate 
pe limba, datinile, obiceiurile și pe 
tradițiunile sale, are el neapărat lipsă 
de o deosebită școlă mai înaltă po
litică ?

Ce șcdlă politică au avut înain
tașii noștri, când în diferite epoce 
au încercat se se elibereze de sub 
jugul crâncen al servituții și au re
clamat și pretins libertate și drep
turi naționale pentru poporul ro
mân? Ce șcdlă politică au poporele 
creștine din peninsula balcanică, cari 
reclamă ac|I în fața imperiului oto
man și al Europei, dreptul lor de 
esistență, de autonomie și de liber
tate națională ?

Ar fi greșit dăcă am susțină, 
că aceste popore n’ar fi învățat ni
mic în luptele lor seculare pentiu 
esistență. Ba au învățat și experiat 
forte mult și au înțeles, că pentru 
emanciparea lor este de lipsă înainte 
de tote să nu se abată de la aspi- 
rațiunile erecfite de la moși, stră
moși și șe urmeze cu încredere pe 
acei bărbați din sînul lor, cari sciu 
să represinte cu curagiu și statorni
cie aceste aspirațiuni.

Pentru acesta nu se recere atât 
școlă și rutină politică, constituțio
nală și parlamentară, cât mai mult 
un spirit tare și ager de rassă îm
preunat cu un devotament nemăr
ginit pentru limba, datinile și obi
ceiurile naționale.

Noi afirmăm sus și tare, că tote 
aceste însușiri pe lângă o credință 
tare în menirea neamului românesc 

le aflăm în măsură abundentă la po
porul nostru. N’avern de cât să le 
cultivăm cu tact, cu îngrijire și cu 
consciențiositate și în cașul acesta 
putem fi siguri, că nu vom ave, în 
cât privesce poporul nostru țăran, 
a ne jălui vre-odată, că nu ne-ar în
țelege, și nu vom ajunge nicl-odată 
în încurcătura de a nu fi siguri, 
că ore poporul ne va urma ori nu, 
când ne vom face sincerii, credin
cioșii și neînfrânții stegari ai dreptu
rilor și aspirațiunilor sale.

Dăr acăsta pare că a fost odi- 
nioră și pare că ar fi eșit astăcji din 
modă! Pe atunci aveam, ce-i drept, 
afară de cei doi vlădici și de alte 
fețe bisericesc!, puțini dmeni cu carte, 
câți va profesori, teologi, canceliștî 
dela tablă, vr’o doi, trei advocați. 
Astăzi ori unde e o întrunire roma- 
nescă 'b’jbăe locul de inteligență: 
doctori de la tdte facultățile, absol
venți de academii, advocați, funcțio
nari și dascăli cu duiumul.

Deosebirea este însă că a<ji al- 
băstrimea nostră s’a procopsit așa 
de mult în tote disciplinele profe- 
fesiunilor libere și prin urmare și în 
sciințele de stat și politice, încât 
pare că nu mai e în stare a se în
țelege cu poporul rămas îndărăpt și 
mai puțin încă a-1 înțelege pe el.

Vremile au devenit într’adevăr 
forte grele, și asupra poporului nos
tru planăză de aprope patruzeci 
de ani un regim, care, cum diserăm, 
tinde sistematic a-i tăia artera de 
vieță. Acest regim cu sistemul său 
de guvernare ne-a adus într’o stare 
politică din cele mai de plâns. Și 
acăsta nu atât pentru-că ne-a încur
cat într’o mrejă de legi care de care 
mai împiedecătore pentru desvol- 
tarea nostră firescă culturală și 
mai amenințătore pentru existenta 
nostră națională, cât mai mult fiind
că bărbații noștri, chemați a se 
ocupa și cu politica, au înaintat cu 
învățătura și cu școlă lor pănă a 
pierde firul istoric ce-i legă de popor.

Ne cuprindeo,..adevărată.groză, 
când privim la ravagiile, ce le a pro
dus șcdla modernă politică în brazda 
româneseă. Ne prinde groza, când 
vedem pe procatorii erei noue luând 
in deșert tot ce pănă acum ne-a le
gat de popor și de aspirațiunile sale. 
Pentru, aceștia nu mai e nimic sfânt 
din ceea-ce ne-a condus și ocrotit 
pănă acum în luptele nostre politice 
naționale.

Partidul național român, care a 
fost înființat la 1848 în cea mai 
mare adunare româneseă ce s’a ți
nut în Ardeal, este pentru ei o chi
mera. Programul național, ce cu
prinde numai o umbră a postulate
lor și aspirațiunilor celor . mari din, 
epoca de redeșteptare, a ajuns a fi 
un obiect de tocmălă în mâna lor.

Cine dintre acești campioni ai 
școlei politice moderne, ce a început 
a se încuiba la noi mai vrea să scie 
a(ji de conferențele nostre naționale 
și de hotărîrile lor?

Tot ce a făcut și face puterea 
ndstră de cohesiune, ce ne înfâți- 
șeză ca individualitate națională, ca 
pe un popor consciu de drepturile sale
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și una în cugete și simțiri, a ajuns se 
fie pentru acești rătăciți un anachro
nism față de teoriile constituționale 
și parlamentare unguresc!, ce sbâr- 
năe prin capul lor.

Brașov, 6 (19) Octomvrie.
Sițuațiunea parlamentară un

gară stă a<)i erăși sub rodia obstrucțiunei. 
Acesta resultă oel puțin din desbaterea 
asupra provisoriului vamal cu Italia. In 
cercurile oposiționiste maghiare, se accen- 
tueză, că desbaterea acestui proiect va 
mai dura cel puțin încă o săptămână. 
Oposiția vre să-și pună de pe acum în 
cumpănă forțele, ca să vadă de ce este 
capabilă în lupta contra proiectului de 
revisuire a regulamentului.

„Să obștruăna tot", își die cei din 
opoșiție, „căci tot e mai bine, ca Tisza 
să disolve dieta acum, decât mai târtfiu".

In ședințele de eri și alaltă-eri proiec
tul de provisoriu a fost viu combătut de 
oratorii din opoșiție, cari au dis, că să- 
vîrșesce o crimă acela, care se va supune 
ordonanței ministrului președinte și va da 
mână de ajutor 1^ încassarea de vamă pe 
basa acestui tratat.

Un dualism iudeo-român. „Seoo- 
lul“ se ooupă în două numere cti planul 
lansat cu tota seriositatea de un d'ar e- 
vreesc din România („Cronica Israelită), 
anume de a pune basele unui dualism 
evreo-român. Cu alte cuvinte actualul 
stat național român să se transforme în- 
tr’un stat dualist româno-iudeu. Teritoriu 
separat nu se cere încă, der pentru mai 
târdiu neapărat că nordul Moldovei cu 
capitala Iași, ar fi ca și indicat pentru așa 
ceva. Calea spre a ajunge la o asemenea 
resolvare a „chestiei evreesci" în țera ro- 
mânescă, „Cronica Israelită" o indică în 
chipul următor:

„E trebuință în primul rând de or- 
ganisarea ndstră în comunități bine așe- 
date, de luminarea ndstră în școli bine și 
rațional conduse, într’un cuvânt de pre
facerea ndstră dintr’o massă informă și 
inertă într’un corp viu și luminat. Și când 
vom înceta de a fi o turmă fără călăuză 
„și. vom avă în fruntea ndstră omeni des
toinici și devotați, e de sperat, că într’o 
<fi guvernanții români, luminați și ei se 
vor gândi să pună capăt unui litigiu și 
rușinos și dăunător".

In vederea acestui moment culmi
nant/ al prefacerii statului român, „Cr. 

. Isr.jf arată chiar de pe acum unele din 
condițiile pe cari partea contractantă e- 

. v^edscă le-ar pune delegaților națiunei 
românesc!.
J „Țara — dice„Cr. I.“ —eîncă destul 
:jâe bogată și măridsă pentru a hrăni pe 
toți locuitorii săi. Inse avem de stîrpit mă
răcinii puși în calea ndstră de elementele 
venetice de peste apă și munți".

Cu alte cuvinte—-adaugă „Secolul"— 
o condiție de căpetenie a compromisului 
iudeo-român ar fi și acesta, ca Românii 
din noul stat se rupă ori-ce legături de 
solidaritate națională cu Românii de peste 
Carpați, Prut și Dunăre. Aliații evrei ar 
face aci strajă vigilentă împotriva atâtor 
„elemente venetice", ca și împotriva ori
cărui fir de legătură dintre noi și acele 
elemente.

„Secolul" încheie așa: „Icdna viito
rului astfel întrevădut de representanții 
aspirațiilor naționaliste evreesoi e der 
complectă și planul de lucrare spre atin

gerea acestui viitor, pe deplin tras. Ră
mâne să vedem ce am pută opune noi 
acestui plan, în cașul când — pdte — el 
nu ne-ar conveni și nouă".

Din dieta Galiției. In ședința de 
alaltă-eri a dietei galițiene deputatul pa
ter Stojalowski a cerut, ca Evreii să nu 
mai fie admiși în posturile de judecători 
independenți și ca partidele să nu mai fie 
constrînse a fi jurate de judecători evrei. 
„Nu voim — țlice oratorul — să extermi
năm pe Evrei, der trebue să ne apărăm 
contra lor. Evreii să judece asupra seme
nilor lor. Noi nu putem avă încredere în 
ei". Stojalowski constată în decursul mo
tivării propunerii sale, că populațiunea 
creștină e adânc jignită în sentimentul 
său religios, în urma faptului, că e nece
sitată a depune jurământul înaintea unor 
judecători evrei. Propunerea n’a fost pri
mită. In aceeași ședință dep. Stojalowski 
a înaintat o altă propunere cu privire la 
introducerea cl. a IV-a pe căile ferate 
galițiene, eventual vagdne deosebite pen
tru călătorii evrei.

Tisza despre situațiune.
Ministrul președinte contele Stefan 

Tisza a usat de momentul, oe i-l’a oferit 
un banchet dat din incidentul comemoră- 
rei lui Franscisc Deak, pentru a ține un 
discurs politic asupra situațiunei.

A început prin a arăta, care a fost 
sortea țării pa timpul lui Francisc Deak 
dicend, că politica maghiară a mers, din 
succese în succese de la 1868 pănă la 
1896. Desvoltarea acestui period a cul
minat în serbările milenare. Ceea-ce a 
urmat de atunci și pănă adi, constitue pe
riodul disoluțiunei, stagnațiunei și ener- 
vărei. Vedem agravându-se aceste apari- 
țiunl, cari anul trecut au provocat o crisă 
mare, încât iți era rușine să privescl stările 
publice din țeră. Timpul acela de crisă n’a 
trecut încă; în multe privințe s’au făcut 
îndreptări, dâr suntem încă departe de 
ținta pe care nu o vom asigura, dâcă nu 
vom stirpi aparițiunile amintite din vieța 
publică.

Parlamentarismul nostru — (fise Tisza 
— e greu bolnav, fiind-că el n’a fost 
creat pentru ămenii timpului de'j adi. 
NicăirI în lume nu găsesci regulament de 
cameră ca âl nostru. NicăirI în lume nu 
s’a putut menține o situațiune ca aceea, 
ca o grupare de 20 omeni, să condamne 
representanța națională la inactivitate și 
la deplină anarchie. Nu cred să fie om 
serios cugetător în Ungaria, care să nu 
vadă, că e Gestiune de esistență națională 
de a face modificări în organismul nostru 
parlamentar, cari să garanteze activitatea 
rodnică și să deschidă drum validitării 
voinței națiuuei maghiare. Celor ce s’ar 
mai îndoi de acesta, le aduce ca esemplu 
greva irapiegaților de la căile ferate și 
ațîțarea lor din partea unor elemente din 
opoșiție. Acesta nu s’ar fi putut întîmpla 
în nici un parlament din lume și nu esistă 
națiune, care voind să trăiescă, ar tolera 
așa ceva. Cel ce vre să pună capăt a- 
cestor stări, stă în serviciul principiului 
suveranității poporului și al responsabili
tății ministeriale, — căci responsabilitatea 
ministerială devine o frasă gdlă,decă ma
joritatea pe care se razimă guvernul, nu o 
stăpână pe hotărîrea ei.
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Continuând Tisza spune, că află fi
resc lucru, ca acei domni, pentru cari 
menținerea stărilor actuale este o ces- 
tiune de esistență, în sens politic, se por- 
nescă o mare agitațiune în contra ac- 
țiunei guvernului, să defăimeze și se în
curce lumea.

DilDic se pfite ceti în foi, că eu ași 
voi se confisc dreptul națiunei de a da 
recruți și de a vota budgetul. Observ însă 
în trecet, că în ce privesce restrîngerea 
desbaterei privitore la recruți — în ceea-ce 
unii văd pericolul principal — forte ușor 
ne vom pute înțelege. Din parte-mi men
ținerea acestui punct o aflu deplin justă 
și corectă, însă n'o găsesc așa de necesară, 
încât se n'o pot oferi ca concesiune.

Der cine — continuă Tisza — vre 
se confisca „națiunei“ acest drept: acela 
care vre se garanteze validitarea voinței 
naționale, seu aceia, cari fie independiști, 
naționali* reacționarii său ori-ce, vreu se 
împedece „națiunea", ca usând de dreptul 
ei cardinal și după cea mai bună a sa 
chibzuință, se primescă, orî se refuse 
proiectul ?

Dreptul de a vota cheltuell nu stă 
în împedecarea roanifestărei voinței na
ționale, ci în aceea, ca majoritatea să 
primescă, orî refuse acele cheltueli ?...

Și tot pe acest ton a continuat Tisza 
pănă la sfîrșit, atacând strașnic obstruc- 
țiunea și declarând, că cu ori-ce preț vre 
se revisuiescă regulamentul de desbateri 
al camerei.

Declarația lui Tisza, că e aplecat 
a elimina din planul său de revisuire 
proiectul referitor la contingentul de re
cruți, a produs mare sensație la fispeții 
banchetului, și se crede, că Tisza a fă- 
cut’o anume pentru a liniști spiritele, a 
determina oposiția se fie mai îngăduitdre 
și a-i lua din mână o armă puternică.

Familia regală română la Iași.
Representațiunile de gală.
Două representații de gală s’au dat 

la teatrul național din lașî. Sâmbătă săra 
„In fiiua scadenței" și „Marifira", ambele 
scrise de Carmen Sylva, fir Duminecă 
„Ulranda" tot de Carmen Sylva. La amân
două representațiunile rolurile principale 
le-a avut d-șora Agata Bârsescu, fir în 
ansamblu erau puteri alese ca d-ua Pru- 
teanu, d-nii Popescu, Constantinescu, Cârjă 
și Popovicî.

Teatrul era în mod feeric iluminat. 
Regina și principesa purtau superbe toa
lete albe, pe cap cu diademe de briliante. 
Damele din loji erau tote în toalete de 
gală.

O scenă miscătore.
5

Cu ocasiunea tîrnosirei bisericei Trei 
Erarchî s’a produs o scenă mișcătfire pănă 
la lacrerai în momentul când familia re
gală părăsia biserica, după terminarea ser

viciului divin. Vre-o 30 de maice de la 
tfite mănăstirile din Moldova, înșirate în 
biserică, s’au aplecat să sărute mâna re
ginei. Grațidsa regină, mișcată de acestă 
manifestație de dragoste, s’a oprit câteva 
minute și a strîns mâna tuturor călugări
țelor. Pe fețele multor maice curgeau la- 
crămî de fericire.

Daruri pentru prințul Carol.
Pe când familia regală visita șcfila 

militară, s’a presentat o delegație de șese 
elevi din clasa VIII, și anume Dornescu, 
Caligari și lancu de la liceul-internat, și 
Bădărău, Triandafil și Grabovieschi de la 
liceul național, cari au oferit din partea 
colegilor lor un frumos serviciu de biu- 
rou, de bronz, și bustul lui Napoleon I.'tot 
de bronz așefiat pe o colonetă de mar
moră. Elevul Bădărău a rostit o cuvîn- 
tare urând ani mulțl și fericiți prințului, 
er elevul Dornescu a presentat darul ofe
rit în numele elevilor celor două licee. 
Principele Carol, plăcut surprins, a strîns 
mâna celor șese elevi și le-a mulțumit 
pentru frumosul lor dar. Familia regală a 
plecat de la șcfilă, afară de principele 
Carol, care a rămas să ia ceaibl împreună 
cu corpul profesoral și toți elevii.

Centenarul seminariului „Veniamin 
Costache".

Luni dimineța au avut loc serbările 
centenarului seminarului „Veniamin Oos- 
tache".

I. P. S. Sa metropolitul Moldovei, în- 
cunjurat de episcop! și arhierei, a oficiat 
un parastas la metropolie în memoria ine- 
tropolitului Veniamin, în presența întregei 
famili regale. Rectorul seminarului, Savin, 
a rostit un discurs comemorativ despre 
metropolitul Veniamin.

După aceea a avut loc o procesiune 
de o splendfire nedescrisă, condusă de me
tropolitul Partenie. Familia regală urma 
în trăsuri. Procesiunea a trecut prin str. 
Stefan cel Mare și Lozonschi printre două 
șiruri de armată și a sosit la firele 11 la 
seminar. Aici s’a ținut de asemenea un 
scurt serviciu, la care metropolitul Partenie 
a rostit, o frumfisă cuvîntare, apoi a luat 
cuvîntul ministrul Spiru Haret, vorbind de 
ințeraeiarea seminarului „Socola" la 1803.

După aceste cuvîntări a rostit Re
gele însuși un admirabil discurs, amintind 
faptele mărețe ale înaintașilor. „Eu — fiice 
suveranul — primul rege al României unite, 
aduc prinosul meu de recunoscință me
moriei acelora și în special lui Stefan cel 
Mare, al cărui al patrulea centenar l’am 
celebrat anul acesta".

La ora 1 familia regală părăsesce se
minarul, unde s’a dat apoi un banchet 
pentru 200 persfine, presidat de metropo
litul Partenie.

RȘsboinl ruso-japones.
Eri s’au împlinit fiece dile de când 

s’a început lupta cea mare la Yantai și 
cei doi adversari puternici se luptă încă 
cu furie nespus de mare între Saho și 
Hunho. Lupta ce s’a reluat la 16 1. c. du- 
rfiză neîntrerupt. Kuropatkin și-a angajat 
în luptă tfite forțele de cari dispune încă, 
la ceea-ce este a se mulțărai, că de trei 
dile își susține posițiunile ce le-a ocupat 
după lupta pierdută la Yantai și Poensiku. 
Armata lui a făcut câteva atacuri succese 
contra Japonesilor, cu tote acestea situa
ția lui e încă mult primejduită, și decă va 
pierde și lupta acesta armata lui va fi strîm- 
torată pe malul stâng al fluviului Hunho.

Telegramele mai nouă aduc amă
nunte înfiorătfire despre luptele de pănă 
acum. Rușii și-au apărat pretutindeni cu 
resoluțiune eroică tote posițiunile și regi
mente întregi s’au nimicit din armata lor. 
O brigadă și-a pierdut toți ofițerii, din ffirte 
multe compănii s’au reîntors din luptă nu
mai câte 1—2 ofițeri și subofițeri. In Muk
den au sosit pănă acum 23,000 răniți și se 
fiice, că pierderile totale ale Rușilor ating 
cifra de 50.000. Mari trebue se fie și pier
derile Japonesilor; ele însă nu sunt cunos
cute, de fire-ce Japonesii le ascund.

Amănunte despre luptele cele mari.

O depeșă din Londra spune următfi- 
rele: Armata rusescă a trecut deja peste 
Saho urmărită fiind de Japonesi. Vinerea 
trecută Kuropatkin a sciut se împiedece 
pe Oku, ca se nu-i taie retragerea spre 
Mukden. Joia trecută Oku a ocupat Sa- 
hopu și ar fi putut să țină acest punct, 
însă Kuropatkin a observat la timp planul 
inimicului și și-a încordat tfite puterile ca 
să apere flancul drept amenințat. Aici și-a 
diriguit Kuropatkin tfite reservele ce le 
avea, ba el însuși înourajâ pe soldații săi, 
astfel că cu pierderi mari i-a respins pe Ja
ponesi și a recucerit Sahopu, zădărnicind 
tfite încercările lui Oku de a recuceri acest 
loc .

Soirea despre victoria Japonesilor a 
produs mare bucurie la Tokio, însă mani- 
festațiunile de bucurie sunt turburate prin 
pierderile enorme ce le-au avut Japonesii, 
pierderi ce întrec cu mult pe cele de la 
Liaoyang. Rușii au pierdut mai mult de 
50.000 omeni, omorîți și uciși. Deși Japo
nesii spun, că pierderile lor sunt mai mici, 
totuși în adevăr ele sunt ffirte mari.

„Temps" din Paris primesce de la 
corespondentul său din Mukden următorea 
telegramă cu data de 17). c.

Pe întreg frontul lupta dureză fiiua 
și nfiptea. Canonada e atât de teribilă, 
încât ți-se pare, că munții se năruesc. De 
pe. colina, pe care se afla statul major rus, 
aspectul în sera de 14 Oct. era îngrozitor. 
Soldați obosiți șr răniți se retrăgeau spre 
nord, locul lor era ocupat de alții, cari 
continuau lupta. Bateriile din stânga au 
fost trecute la drăpta, unde încăerarea era 
mai grozavă. Multe sate au fost aprinse 
de focul tunurilor. Grfiza o mai mărea și 
teribila furtună cu grindină, fulgere și 
tunete. Atacul cel mai turbat al Japone
silor a fost acela din nfiptea de 14 Oct. 

îndreptat contra centrului rusesc. Acest 
atac s’a sfîrșit cu aceea, că Japonesii au 
luat de la Ruși două posițiuni și li-au ni
micit total trei regimente.

Corespondentul diarului „Ruskoje 
Slovo“ raporteză urraătorele cu data de 
16 1. c. din Mukden:

Dancenko-Nemirovicl comunică cuvin
tele cu cari Kuropatkin, ce se afla însuși 
în plfiia de glfințe, și-a trimis în luptă di- 
visiunea 22. Kuropatkin a fiis:

— înainte! Mă închin înaintea vostră 
bravi soldați. Sciu, că sunteți obosiți, că 
n’ați durmit și n’ați mâncat, der toți tre
bue să servim patria și pe Țarul!

In fiiua de 14 Oct. lupta a durat fără 
întrerupere. Rușii au respins atacul Japo
nesilor, deși aceștia s’au luptat cu’n cu
ra giiă de ne-descris. Kuropatkin însuși a 
condus operațiunile centrului, călare. S’a 
dus apoi Ja aripa dreplă și s’a postat in 
fruntea regimentului Pețrovslii, pe o înăl
țime, care se afla abia la 4 chilom. de sta
tul major al lui Kuroki, și de aici privea 
și conducea mersul luptei.

Corespondenții de răsboiti anunță 
unanim, că singuratice regimente rusesc! 
au avut pierderi colosale. Așa în lupta de 
la Endolulu s’a întîmplat următorul epi
sod :

O trupă mică s’a reîntors din luptă 
condusă de un ofițer rănit. Pe drum s’a 
întîlnit cu’n genera), care-i strigă:

— Cura cutezați să vă părăsiți ca- 
maradii? Unde vă este regimentul?

Atunci ofițerul rănit eși din șir. Pe 
fața lui curgea sângele. El clise:

— Insciințez, domnule general — că 
etă acesta este regimentul. Ațâți am mai 
rămas.

Generalul tăcu și cu capul plecat se 
duse mai departe.

„Novoje Vremjau anunță, că genera
lul jap o nes Nodzu a fost grav rănit.

Continuarea luptei.

Din Mukden i-se telegrafieză diaru
lui „Tageblatt" din Berlin:

Afii, 17 Oct. de la 10 fire dimineța 
lupta de artilerie se urmfiză cu aceeași 
violență și se pare, că în aceeași direcție 
ca și eri. E fiiua a noua a luptei și nimeni 
nu scie când se va sfîrși. Rușii au pierdut 
pănă acum 30.000. Timpul e frumos. Rușii 
Și-au susținut eri tote posițiunile, ba au 
câștigat ceva în teren.

„Birsevija Vjedomosti* anunță din 
Mukden: Comandantul unei divisiunî, care 
avea ordinul să atace înălțimile răsăritene 
stâncfise din front,Jii rănit la picior și s’a 
reîntors aici. Ele a dat.un atac, estraordi- 
nar de cutezat, din care causă divisiunea 
lui a suferit pierderi enorme. Compania 
6 din regimentul siberian 23, în mijlocul 
unei ploi de glfințe, cari au nimicit 5/6 
parte din feciori, a urcat costele prețipișe 
și ajungând la vîrf s’a aruncat cu baio
neta asupra inimicului. Intrega companie 
înse, dimpreună cu comandantul, a fost mă
celărită, înainte de a sosi companiile ce 
o urmau. Răsboiul cu Turcia a fost o ju
cărie pe lângă acest răsboiil. Lupta se ur- 
meză pe întreg frontul și e mai violentă 
ca cea de eri.

Agenția ^Reuter’4, primesce din Tokio 
scirea, că la 15 Oct. armata dreptă japo- 
nesă a ajuns la Saho, unde a întîmpinat 
resistență mare. La 16 Oct. sera toți sol-
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Ce te legeni codrule?
— Fine. —

La 21 Martie sorele lucesce în ze
nitul eouatorului. Cei doi poli ai pămân
tului se află la distanță egală de la sfire. 
Amândoi primesc razele acestuia. Diiele 
și nopțile sunt de durată egală. Suntem 
în epoca numită echinocțiu. — Pe emis
fera boreală începe primăvara, pe cea 
ausțrală începe tomna.

„Der pământul în măsură învîrtin- 
du-se pe fus", sfirele se ridică treptat pe 
orisonul nostru. La 21 Iunie își ajunge 
culmea. Cercul polar, arctic, se află cu to
tul luminat de sore. Are o di de 6 luni. 
Polul austral o nopte tot atât de lungă. 
In punctele cuprinse între ecuator și 
cercul polar boreal fiiua cresce, nfiptea 
scade.

Suntem în epoca numită solstițiul 
de vară.

De la acfistă epocă înainte sorele se 
•cobfiră fir. In 22 Septemvrie diua e de-o 

potrivă cu nfiptea. Atunci se începe tfimna 
pentru noi și primăvară pentru emisfera 
australă.

Diiele scad, nopțile oresc. Ploile se 
varsă din ce în ce mai dese, mai reci. 
„Bruma cade peste vii" și în curând ful
gii de zăpadă vestesc, că a întrat „alba 
’n sat" și ierna ’n țâră. In 21 Decemvrie 
avem fiiua cea mai scurtă și nfiptea cea 
mai lungă. Cercul polar antarctic se află 
cu totul luminat de sfire. El se află în 
toiul fiilei de 6 luni și polul arctic — al 
nostru — într’o nfipte de tot atâta. Zona 
temperată a nostră se află în ifirnă; cea 
australă în vară.

Pe urmă pământul se întorce din 
acestă posiție, pe care o numim solstițiul 
de iernă, la punctul echinocțiului de pri
măvară, în care ajunge la 21 Martie, ur
mând înainte același curs, care l’am schi
țat în șirele precedente.

*
Oblicitatea eclipticei are efect co- 

vîrșitor asupra condițiilor de esistență a 
ființelor organice. Efectul imediat se 
manifestă atât în succesiunea anotimpu
rilor, cât și în diversitatea climatelor.

Temeiul alimentației animalelor și a 
fimenilor, vegetația, se înoesce tot-deuna 
după scurgerea celor patru anotimpuri.

Primăvara, în copilăria anotimpuri
lor, se ivesce înviorată totă firea amorțită 
sub vălul argințiu al iernii. Vânturile calde 
îroblânfiesc asprimea temperature!. Ploile 
curățitore și rafiele dulci ale sfirelui fac 
de încolțesc mugurii, de încolțesc grâul, 
săcara, ovfisul, cucuruzul. Câmpiile și li- 
vefiile se împodobesc cu ghiocei, lăcri- 
miore și viorele. „Aurora cu degetele 
trandafirii" pune lumea în mișcare. Cio
cârlia întîmpină cu cântări de dragoste 
ivirea maiestosului astru al fiilei. Mielu
șeii sburdă în sfire. „Cocostârcii pășesc a 
gale dând spaima în broscele, ce le sar 
din cale".

„Când luna ’n Maiu ne suride prin 
gemuri" razele dătătfire de lumină și căl
dură ne vin din ce în ce mai de sus, mai 
intensive. Vieța țișnită din sînul pămân
tului dă în perifida pubertății. Din salcâmi 
plouă freraătul și miresma florilor, pe când 
svonul câmpului cântă împrejur doina 
dragostei de vieță.

Din Cireșar pănă ’n Răpciune florile 

își formeză rod; rodul dă înpârgă; pârga 
în recoltă.

Apoi tfimna își începe a sa domnie. 
Cocfirele și rândunelele pribegesc, urmă
rite de dorul nostru, în țări mai senine, 
mai căldurdse. Câmpiile și luncile ră
mân arse de jarul ruginiu al vremilor 
aspre, —

Frundele cad, sbor în aer
și de crengi se deslipesc, 

Ca frurafisele ilusii
dintr’un suflet omenesc.

(Alexandri)

In fine, nici ierna nu ne pfite da ui
tării, — ierna atrăgătore pentru cei cu 
foc în sobă, grozavă pentru poeți și po
vestași fără bani în buzunar. Zăpada 
scârțăe sub pașii grăbiți ai treoătorilor și 
acopere cu văl argintiu luncile și văile, 
ogdrele și săraănăturile amorțite. Gerul 
năprasnic depune flori de ghiață pe ge
murile înțepenite; anină ghirlande de 
cristale pe streșinile caselor și îrapodo- 
besce cu proraorocă și țurțuri crengile 
pomilor și ale copacilor...

Tfită firea pare neclintită, fără vieță. 
Der în realitate nu e așa. 
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dații și tote tunurile erau în luptă. Kuro
patkin, care se afla în grindina de glonte, 
a dovedit un eroism și o forță morală 
mare; nici în momentele cele mai critice, 
el nu sî-a pierdut speranța.

Tot din Tokio se telegrafieză cu data 
de 17 1. o*.,- că Rușii au atacat violent 
■aripa stângă a lui Oku. Nu mai puțin 
de șâpte atacuri au îndreptat contra lui 
.Oku, der au fost respinși.

. Generalul Saharow telegrafiâză sta
tului major rusesc, că la 15 Oct. Japone- 
sii au înaintat puternic contra flancului 
drept al posițiunei rusesci. încercările 
Rușilor de a-le eși în cale și de a ocupa 
satul Liușimpu s’au zădărnicit. In noptea 
spre 16 Oct. Japonesii au atacat la cen
trul posițiunei rusesci două regimente, si- 
lindu-Ie a-se retrage lângă Saho. După 
sosirea de întăriri și după ce artileria a 
pregătit lupta, Rușii au atacat colina și 
după o luptă piept la piept au cucerit’o, 
gonind pe Japonesi. La partea dreptă a 
posițiunei rusesci s’a desfășurat un violent 
duel de artilerie. Noptea spre 17 1. c. a 
trecut liniștită. Lupta s!a sfîrșit numai la 
17 1. c. dimineța. Japonesii s’au apărat pe 
colină cu mare înverșunare, primind lupta 
de baionetă în care mulți din ei au că- 
■țjut. In decursul luptei Rușii au cucerit 
de la ei 11 tunuri. Lupta s’a reluat pe 
întreg frontul la orele 8 dimineța.

Din Petersburg se telegrafieză, că 
soirea despre isolarea armatei generalului 
Rennenkampf de grosul armatei rusesci, 
au este adevărată.

Reluarea ofensivei de călră Ruși. »
După o ultimă scire din Mukden de 

la 18 Oct., după o luptă groznic de sânge- 
rdsă, în care inimicii au luptat piept la 
piept, Rușii au luat la 17 l. c. din nou 
posițiune pe malul stâng al rîului Saho. 
In lupta acdsta Japonesii, fiind forte obo
siți, au opus o resistență mai slabă. In 
urma acestui succes, Rușii au reluat ofen
siva cu o persistență demnă de admirat.

La lupta acesta se va fi referind o 
•ultimă depeșă din Londra, în care se 
<Jice, că încăerarea a fost nespus de tur
bată. Rușii și Japonesii s’au apropiat așa 
de tare unii de alții. încât nu mai pușcau, 
ci se isbiau cu patul puscilor. Rânduri în
tregi de Japonesi cădeau cu craniile sdro- 
bite și văile deveniră roșii de atâta sânge 
âersat.SOIRILE DUEL

— 6 (19) Octomvrie.

Maj. Sa inonarchul nostru a sosit 
Duminecă în Godollo și va da în di- 
lele de 24 și 27 1. n. audiențe în Buda
pesta.

Societatea acad. „Petru Maior“ în 
pericol. Din Budupesta vine scirea, că 
societatea „Petru Maior" e în pericol 
să fie închisă și că în ministeriu ar fi deja 
gata ordinațiunea, prin care se desființeză 
societatea studenților noștri de la univer
sitatea din Budapesta. Scirea acăsta nu 
ne vine pe neașteptate, căci deja de mulți 
anî unica nostră societate academică 
din Ungaria, a devenit un spin în ochii 
celor de la putere. Motive cari ar dicta 
închiderea acestei societăți culturale, fi-

Vegetația perenală cade în repausul 
trebuincios după ori-ce muncă. Iși acurou- 
leză noue forțe de vieță. Solul se odih- 
nesce și el. Materiile vitale, energia, se 
învioreză, se reculeg, după cum omul în 
somn își învioreză puterea istovită prin 
lucrul de peste di.

Și astfel, când codrul își pierde po- 
doba, și copacii rămân pleșuvi — erna, 
ce în curând îi va îmbrobodi cu văl alb, 
nu însemnăză că-i va îmbrobodi cu vălul 
morții, ci cu cel al somnului dătător de 

’vigore și sănătate...
Tainic suflă vântul

printre frunzele pădurei
Și ca sborul lin de fluturi,

în colori nenumărate,
Frundele plutesc în aer —
Și s’adună ’o adăposturi,

unde ’n humă se prefac.
Frunzelor: sburați în lume,

unde vântul vă alungă:
De sub voi la primăvară

viorica înfloresce,
Din mormânt se ’nalță mândru, 

sufletul nemuritor!
Sept. 1904.

Gav. Todică. 

reșce nu sunt, der molochului șovinist 
nici nu-i trebue motivă, când e vorba de 
o societate românescă.

Macedoromânii și patriarch atu 1 
ecumenic. Din Salonic i-se raporteză Iui 
„Polit. Gorrespondenz", că Românii din 
comuna Doliani și cei din Seli s’au lăpă- 
dat de patriarchat. Jumătate din popula
ția comunei Xerolivadi și-a esprimat de 
asemenea dorința de a se constitui în co
munitate bisericâscă română. Mișcarea a- 
cesta de emancipare de sub tutela patri- 
archatului ia proporții din ce în ce mai 
mari.

P. S. Sa Dr. Vasile Hossu, episco
pul Lugoșiului — scrie „Răvașul" — a 
fost la 8 Octomvrie n. în audiență la 
papa Pius X, căruia i-a făcut raport des
pre starea diecesei sale. Primirea a fost 
fărte grațidsă. In călătoria sa la Roma P. 
S. Sa a fost însoțit de d-nii Dr. T. Mihali 
advocat în Deșiu, Dr. Isidor Pop advocat 
în Lugoșiu și de alții.

Cununie. D-l adv. Dr. D. Ciuta din 
Bistriță și-a serbat «Jilele acestea cununia 
cu d-na văd. Maria Dr. Victor Marcu n. 
Buteanu în Șomcuta-mare.

Proces de pressă. înaintea curții cu 
jurați din Oradea-mare va ave loc în (fi
lele de 26 și 27 1. c. o. pertraotarea în 
procesele de pressă intentate „Tribunei" 
din Arad.

Contra pomenelor. In dieta Carin- 
tiei a avut loc alaltăeri o interesantă des- 
batere cu privire la suprimarea abusurilor 
cari se săvârșesc la pomeni de cătră po- 
porațiune. Mai mulți membrii ai dietei au 
cerut ca abusurile acestea, cari culmineză 
în chefuri disgustătdre, să fie combătute 
prin lege și ordinațiuni. Presidential țării 
bar. Hein, luând cuvântul, nu este de a- 
cord cu oratorii și recomandă drept mij 
loc de a combate aceste abusuri, ca po- 
porațiunea să fie instruită și .astfel cres
cută, ca de la sine să abandonese aceste 
abusuri. Crearea unei legi în acestă di
recție seu intervențiunea gendarmeriei la 
astfel de ocasiunî ar însemna restringerea 
libertății personale, garantată prin lege, și 
n’ar ajunge ținta dorită. Se primesce în 
fine propunerea ca comitetul țării împre
ună cu poliția comunală și sanitară se 
caute mijlocele și căile cele mai potrivite 
spre a stîrpi obiceiurile rele din trecut.

Concertul d-șdrei Elena Cunțan. 
„S. D. Tgbllt" aduce în numărul său de 
astădi o recensiune elogidsă cu privire la 
concertul dat de d-șdra Elena Cunțan, 
Luni săra în Sibiiu. „Prin străduința și 
diligența ei de fer — Jice diarul german 
— d-șdra Cunțan a ajuns la un grad în
semnat în arta și technica cântării și po
sede o predare într’adevăr artistică... în 
deosebi în cântecile românesc! a dovedit 
un temperament cald. După fie-care punct 
cântăreța a fost distinsă cu bogateaplause 
și buchete. D-na Minerva Brote, care a a- 
companiat cântecele la pian, s’a distins 
prin dexteritate și predare perfectă".

Ucigașii lui Sykora arestați. Dia
rul „111. Extrablatt" din Viona, primesce 
din Paris cu data de alaltă-erî telegrame 
lungi despre arestarea părechei criminale 
Klein, care a ucis pe nenorocitul Sykora 
și tăindu-1 bucăți l’au băgat într’un sac. 
Poliția i-a arestat pe amândoi în locuința 
ce închiriaseră în strada S. Denis nr. 200 
și i-a transportat la penitenciar.

Serata academică aranjată asâră cu 
mulță pricepere de un comitet de trei : 
d na Gunther, d-șora Hiemesch și d-l Bul- 
hardt, în folosul celor trei reuniuni de 
femei săsesc!, a fost la înălțime. Progra
mul mult variat și frumos, a dat ocasiune 
mai multor membre și membrii ai socie
tății săsesc! din orașul nostru să-și vali- 
diteze talentele lor. S’a rostit un prolog 
și o prelegere, s’a esecutat musicăseridsă 
și veselă, s’au produs diferite dansuri, s’a 
jucat teatru etc.

In predare s’au distins d-na Meta 
Romer care cu o pătrundere de tot viuă 
a povestit o mișcătore istorioră „Wie das 
Sopherl kochen lernte" de S. F. pe urmă 
d-șora Hiemesch și d-l I. Schuller într’un 
prolog de Saphir. In musică au escelat 
d-na Simay și d-șdra Neugeboren, simpa
tice cântărețe, d-nil Hain și Turk, cu de
osebire cel din urmă a stîrnit ilaritate 
prin trei cuplete fărțe reușite.

Dansurile sub măiestra conducere a 
surorilor Rheindt au fost cât se pote de 
reușite, mai cu semă cele trei din urmă: 
Valsul menuett, jocul marinar (forte șic) 
și Gavotta (grațiosa) a format putem dice 
o parte din cele mai frumdse ale progra- 

I mului și costumele dansatorilor au făcut 
un deosebit efect.

Piesa teatrală „Grosses Reinemachentt 
de M. Korinsky-Weiss, a fost asemenea 
bine jucată.

Astădi, Miercuri sera se va repeta 
acâstă fruraosă serată pentru a doua dră.

In pivnița Eszterhâzy a sosit și se 
vinde de adî începând, must escelent de 
Risling, din Wurmmloch. Litrul 40 cr.

De la Academia Români
In prima ședință publică de după 

vacanță a Academiei Române, Vineri 14 
Octomvrie, d-l Tocilescu a vorbit despre 
necesitatea alcătuirei unui Corpus inscrip- 
tionum slavoromanicarum, care să cuprindă 
întreg materialul epigrafic, a cărui publi
care ar arunca o lumină forte vie asupra 
istoriei nostre și ar contribui la resolvirea 
definitivă a numărdselor probleme de cari 
ne isbim la fie-care pas, în istoria seco
lelor XIV, XV și XVI.

Străbunii noștri, !<jice d-l Tocilescu, 
începând comunicarea sa, deși au fost mai 
tot-dâuna siliți de a sta înarmați pentru 
a fesista dușmanilor ce ’i încunjurau, au 
avut totuși puține momente, în cari, li
beri de alte griji, și-au îndreptat privirile 
cătră ființa supremă, care îi scăpa la 
nevoi. In aceste momente ei își arătau 
recunoscința lor cătră Dumnezeu, prin ri
dicarea nenumăratelor (lăcașuri sfinte de 
cari țera nostră e plină. In aceste lăcașuri 
sfinte s’a născut și a trăit cultura'română, 
arta și architectura română, atât cât ne-a 
fost dat se avem; și conservarea lor e o 
datorie sfântă, pe care trebue să o înde
plinim. In ele ni-s’au păstrat numerose in- 
scripțiuni săpate pe pietri și cari consti- 
tue o epigrafie română cu un caracter 
propriu. Strîngerea lor într’un corpus, pu
blicarea, traducerea și explicarea lor, ar 
constitui, (fice d-l Tocilescu, o operă cu 
care Academia Română, sub auspiciile că
reia s’ar întreprinde lucrarea, ar pute ri- 
valisa cu Academia berlinesă, din sînul 
căreia a eșit Corpus inscriptionum Grae- 
carum et Latinarum.

Intre alte inscripțiuni, d-sa citâză pe 
aceea de pe piatra, care acoperea mormân
tul lui Albul, marele clucer, aflată în mă
năstirea Vierosul, unde elementul artistic 
stă pe același plan cu importanța istorică 
a conținutului ei. Po acestă pietră, cel ale 
cărui dse le acoperea, e representat că
lare, cu un buzdugan mare în mână, cu 
coif pe cap și cu mantaua fâlfăind. O 
asemenea inscripție, deși mai deteriorată, 
e aceea a lui Radu de la Afumați de la 
Curtea de Argeș, unde se enumera multele 
resbdie pe cari neobositul Domn le-a 
purtat apărându-șî tronul și țera. Amin
tește apoi de inscripția lui Nicolae Ale
xandru Basarab de la Câmpulung și de 
identificarea făcută de d-sa încă din 1891 
a lui Nicolae Alexandru Basarab cu fiul 
lui Alexandru, identificare ce este adi ad
misă de toți istoricii.

D-l Tocilescu spune cum mai acum 
câți-va.ani, ajutat de elevii sâiN.I. Apos- 
tolescu, Nemeș, Ursu, Moisil, V. Andro- 
nescu, cari ocupă locuri însemnate în în
vățământul secundar, și de d-l Protopo- 
pescu, a putut strînge, decă nu tote in
scripțiile, cel puțin cea mai ^mare parte 
din cele aflate pe la mănăstirile, bisericile 
și schiturile din țeră, \și că nu aștdptă 
decât sS i-se pună la disposiție mijldcele 
necesare pentru publicarea lor.

Gonferența d-lui Tocilescu a fost 
urmărită cu un viu interes de membrii 
presențî și de public. Președintele Aca
demiei Române d-l I. Calenderu după ter
minarea conferenței felicită pe d-l .Toci
lescu și promite, că va aduce chestia în- 
tocmirei acestui corpus în deliberarea 
Academiei Române, în viitdre sesiune ge
nerală. Tot-de-odată d-sa declară, că fiind 
convins de necesitatea unei astfel de 
opore, oferă în mod particular pentru a- 
cestă publicațiune suma de 2000 lei.

Drama din cafeneaua „Macedonia".
Eri s’a început la curtea cu jurați 

din BucurescI, în aglomerația enormă a 
publicului, procesul intentat studentului 
Nuși Tulliu, acusat că a ucis printr’un 
glonț de revolver pe Lăzăresou-Lecanta, 
Românul macadonean întrat în solda Gre
cilor.

Curtea era presidată de d-l Stambu- 
lescu, membru Ia curtea de apel, asistat 
de judecătorii Balș și Robescu. Acusarea 
a susținut’o procurorul Velcescu, dr apără
tori au fost: Barbu Stefănescu-DeZawancea 
C. Cernescu, Al. Djuvara, Petre Grădiș- 
teanu și Mircea Petrescu.

Nuși Tulliu a depus, că a împușcat, 
pe Lazarescu-Lecanta aflându-se în legi- 
gitimă apărare. Lecanta ucise cu un glonț 
pe Ilie Papahagi și când Nuși Tulliu, ve
xând acesta, i-a strigat: „Nenorocitule 
ce ai făcut?u, Lecanta a îndreptat revol
verul asupra lui, așa că trebuind sâ |se 
apere, a luat revolverul ce se afla într’un 
colț al cafenelei și l’a descărcat asupra 
lui Lecanta.

După ascultarea martorilor, luă cu
vântul procurorul, care constată înainte 
de tdte simpatiile de cari se bucură Nuși 
Tulliu în opiniunea publică. El (proou- 
rorul) este animat de asemenea de senti
mente românescl, este însă de părere, că 
acusatul prin fapta sa nesocotită nu nu
mai că n’a folosit, der a stricat causei ro
mânescl. După părerea sa prima descăr
care s’a făcut din partea lui Nuși Tulliu, 
ddr reounosce, că sub impulsitinea unui 
motiv patriotic rău înțeles. Procurorul 
cere condamnarea acusatului cu luarea 
în considerare a circumstanțelor atenuante.

După pledoariile căldurdse ale apă
rătorilor, jurații s’au retras și după deli
berare de 10 minute au adus verdict ne
gativ. Aplause nesfîrșite au isbucnit în 
sală și președintele numai cu mare greu
tate putîi restabili liniștia spre a enunța 
sentința. Mulți au sărit peste barieră și 
au îmbrățișatpe Nuși Tulliu, care erafdrte 
emoționat de aceste dovețli de simpatie.

La eșirea din palatul justiției mul
țimea a luat pe Nuși Tulliu în mijloc și 
într’un convoiu mare au mers cântând 
„Deștâptă-te Române* pe calea Rahovei, 
Strada Carol, Calea Victoriei pănă la 
Teatrul Național, de unde mulțimea s’a 
îndreptat spre casele lui Dr. Leonte, preșe
dintele societății macedo-române.

Paris, 19 Octomvrie. Agenția 
„Havas“ anunță din Mukden cu data 
de 17 1. c.: Âcți la orele 3 dimineța, 
după o luptă nespus de sângerosă piept 
la piept, Rușii au reocupat posițiunile 
lor pe țSrmul stâng (sudic) al rîului 
Saho. In cjiua precedentă a fost o 
violentă luptă de artilerie. Japone
sii, obosiți, au opus o resistență mai 
slabă. Rușii împintenați de acest 
succes, au trecut cu o tenacitate 
admirabilă, în ofensivă.

Berlin, 18 Octomvrie. „Vossische 
Zeitung“ primesce scirea, după care 
în cercurile bine informate din Pe
tersburg se afirmă, că Țarul a avut 
o conferență cu generalul Grippen- 
berg și s’a hotărît se mobiliseze re
pede o armată de 600,000. Intr’o 
notă, ce o va adresa puterilor, Ru
sia le va notifica hotărîrea nestră
mutată a Țarului de a continua 
răsboiul.

Londra, 18 Octomvrie. ț)iarele 
japonese aduc amănunte înfiorătore 
despre suferințele, ce au trebuit să 
le îndure răniții în luptele de la 
Yantai. Numărul răniților și pe-o 
parte și pe alta era așa de mare 
încât trupele sanitare și medicii nu 
puteau resbi cu îngrijirea lor. Multi 
răniți au murit din causă, că n’a- 
vea cine se-i transporte. Vineri a 
fost cjiua cea mai îngrozităre a lup
tei, căci fură surprinși de-o mare, 
tempestate. De pe culmile munților 
se aucjia în vale țipetele și geme
tele răniților, cu tote că sgomotul 
armelor era asurzitor. Curentele ce 
curg din munți la vale erau în sen
sul strict al cuvântului înroșite de 
sânge.

Tokio, 19 Octomvrie. Oyama 
anunță: Rușii au atacat eri de două- 
ori, dăr au fost respinși. Ei se re
trag.

Proprietar: Dr. Aurel Mnreșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Ootcmvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 119.—
Renta de corone ung. 4% • • • 97.75
Impr. căii. fer. ung. în aur S^’/o ■ 89.15 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 97.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. ca premii................... 210.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.85 
Renta de hârtie austr........................... 99.85
Renta de argint austr........................... 99.75
Renta de aur austr..............................119.60
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99 90
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • • 91-25
JjosurI din 1860. . . . . . . . 155 — 
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.31
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 778.— 
Acții de-ăle Băncei austr. de oredit 666.25 
lîapoleondorl................................. 19.08
Mărci imperiale germane. . . . 117.52,/2
London vista. , ..... . 239 32’/2
Paris vista....................................... 95.25
Note italiene..................................... 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Octomvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.88 Vend. 18.92
Argint român. 18.80 n 18.90
Napoleond’orl. n 19.02 a 19.10
Galbeni 71 11.20 H 11.30
Ruble RusescI 71 2.53 71 2.55
Mărci germane 71 117.20 n 117.40
Lire turcescl n 21.50 7» 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/''» 101.- B 102.-

Cu totă stima

XT. ZF.
Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii

Brașov, Tirgnl inului, in palatul lui Czell.

xj

*!

țn interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor âl

Haine buhe durabile de scolă.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, haine 

de scolă din stofele renumite și moderne Zsolnai și Gâcsi un asorti
ment bogat și modern cu 

w Prețurile cele mai ieftine.
In prăvălia mea se află Par*diseMrii pentru bărbați, juni și copii, 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de ve- 
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

Dela „Tipografia A. ltoeșlaim“ 
alBu

ss pot procura următârele cărți:
(La cărții % aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
reeomandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 184=8—4:9 de Vas. 

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

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

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

„JPentru memoria lui Avram 
lancuf apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d-1 Dr. Amos 
Frâncuîn oausa fondului pentru monumen
tului Iancu. Prețul este 1 corână. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Viteaulu, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de Ioan Pop-Reteqanul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 

Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Homânul in sat și la bste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, oe 
d-1 Ioan Pop Reteganul, ounosoutul și me- 
ritosul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

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

„fAranul român și ungur din 
Ardeal11, studiu psihologio poporal de I. 
~Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

„David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acăsta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorioă. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Cărți pentru comercianți 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O cart9 bună pentru a învăța ou 
ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII 
213. Prețul 2 cor. (-j- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de 1. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, sorisorî de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, oomisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acâstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-}- 10 bani porto).

V.

Nr. 268-19G4.

Aceia, cari doresc să țină în 
anul școlar 1904 — 905 „Interna
tul Ioncioviciu" au să-și pre- 
sente începând din 7 Octombre v. 
până în 22 Octombre v. inel, ofer
tele lor în scris.

Brașov, 6 Octombre v. 1904..
Eforia șcblelor centrale 

române ort-res- din Brașov.

Avisam prin acesta pe domnii 
proprietari ai acțiunilor Nr. 300— 
309, 529 —530,’555 —556 și 645 
— 646, că dacă în termin de 30 
dile dela datul de mai jos, nu-șî 
vor achita restul, cu cari dato
rează, în virtutea §-ului 10 a sta
tutelor nostre vom anula aceste ac
țiuni și sumele plătite se vor trece 
în fondul de reservă.

Cohalm, 18 Octomvrie 1904. 
2-3.1537. Direcțiunea.
4?XXXXXXXXXXXXXX^

--LL.

Salon de modă.
Am ondrea a oferă P. t. pu

blic de Dame, un bogat asorti
ment de

Pălării de Bârne 
pentru Sesonul de iarnă..

Modele de cele mai noue din 
Viena și Paris. Un magazin com
plet de pălării de copai, bo
nete de îeatru, și de copii, tote 

cu prețuri fârte moderate.
PăSărîi vechi in,ederniseză. I

■ . o i e i 11 n o
după moda cea din urmă. 

Apelând la sprijinul On. dame 
sunt eu totă stima

Rosa Weiss
Brașov, Strada Porți nr. 16.2-8.1537.

Abonamente la 
•„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mat:
îndelungat seu lunare.
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Săpun SCHICHT
Plecarea și sosim trenurilor do stat reg. nag. în Brașov.

Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1SO4LI j • , , , , . | 1 I -........
Plecarea trenurilor din Brașov. | Sosirea trenurilor în Brașov r

H
8

V 
o
o;oo
o ® o
♦c,
Mi
**!

18—00.(725)

H3E3EH&

Cheta
I

C e r b u *54! seu

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

Cei mai ieftin.
Nu conține ingrediențe streine vetămătbre.

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

să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

„Gazeta TransilvanieiK cu numerul ălO fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremîas Nepoții.

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

IU. Trenul de pers, la ora 8’7 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10'26 m. sâra.

Dela Brașov la Bucurescî:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4-59 m. dim.*)
*) (Nu mai până în 15 Novembre).

III. Trenul mixt la orele 11*35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la drele 6’50 sâra. *

(care circula numai la Predeal).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8’45 min. a. m.* 

(* au legătură până la Ciuc-Gyimes).
III. Trenul de per. la ora 2’50 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda).
IV. Tren de pers, la orele 6.34 m. sâra.*
Dela Brașov la Zernescî (gara Bartolomeiu)

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

Dela Budapesta la Brașov:
I. Tren acc. p. Arad la orele 4'52 m. dim».. 

II. Trenul de persone la ora 7'59 dim.
III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2-9 m. p. m..
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela Bucurescî la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7'28 inin. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

III. Trenul pers., la ora 4'55 m. p. m..
IV. Trenul mixt, la ora 9T8 min. sera.
V. Tr. accel. la orele 10-14 m. sera.

(Numai până în 15 Novembre).

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

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

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la âra 6-10 m. sâra.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-1 m. sera.
Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu.},

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


