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Orientarea nostră.
iii.

Era un timp nu tocmai așa 
spărtat, sunt vre-o 11 am de-atuncl, 
nd îndeosebi organului nostru i-se 

făcea din partea celor, cari ajunseră 
a conduce partidul și politica ndstră 
națională, reproșul, că n’ar fi destul 
de orientat și că n’ar pricepe de 
loc înalta diplomație a „neînfrica- 
ților“, cari credeau că vor răsturna 
o lume întregă cu memorandul.

Cum a fost orientat organul 
nostru, o dovedesce faptul, că de-a- 
tuncl și pănă acuma nu s’a vecjut 
nevoit de a-șl schimba atitudinea, 
și decă a simțit vre-o necesitate, a 
fost și este de a deveni tot mai 
pronunțat în validitarea vederilor 
sale politice.

Cum au fost orientați cei ce pe 
atunci nu puteau încăpe de ■ „Ga
zetă*, care li-se părea că a fost fă
cută numai se întunece și se parali- 
seze „triumfurile41 lor imaginare, am 
avut trista ocasiune de a vede în 
decurs de 12 ani, de când se coco
țase îu fruntea partidului noul cu- 

snt de atunci, numit memorandist.
De și mulți ani ne despart de 

isprăvile celor amintiți mai în urmă, 
totuși aflăm de lipsă a constata, 
spre a încunjura ori care neînțele
gere, că pentru memorand în prin
cipiu erau toți fără deosebire și că 
curentul, de care vorbirăm, representa 
o abatere de la linia de purtare ob
servată pănă atunci în sinul parti
dului. Erau adecă o seamă, cum am 
<jice, de memorandiști quand meme 
(cu ori-ce preț) tocmai așa cum noul 
curent de astăzi ne-a hărăzit pe ac
tiviștii quand meme.

Atâta se tot sbat, se svîrcolesc 
și se „ocoșesc* — ca se întrebuin
țăm și o espresiune patriotică— re- 
presentanții acestui curent novissim, 
se ne facă se înțelegem, că suntem 
prea grei la cap, încât sunt momente 
in cari, vecjend acestă bravură acro
batică, ne năpădește de-odată și rîsul 
u plânsul.

Ne umflă rîsul, când îi vedem 
cum se sforțeză se dovedescă lumei 
românescl, că „activitatea44 e viață și 
pasivitatea e morte, că numai acti
viștii pricep ce va se cji^ă a lupta 
și a îndemna poporul la luptă, er 
pasiviștii sunt contrarii muncei și ai 
luptei și îșî ved idealul numai în 
„dolce far nientek.

Era într’adever ridicul, când pe 
la cele alegeri de întregire de la 
Nădlac și Pecica representanții cu
rentului activist de acfl strigau în 
gura mare, că de treicjeci de ani 
Românii n’au făcut nimic, ci au stat 
cu mânile în sîn.

Ori doră nu e lucru îidicol și 
copilăresc, când omeni, cari, deși se 
audă cam prea peste măsură cu ti
nerelele lor, totuși vor se trâcă, cre
dem. de Omeni maturi, vorbesc pu
blicului și poporului nostru neorien
tat de „activitate44 ca de un talisman 
fin povești, care pe cei ce-1 posed 
i transformă în lei paralei, cu alte 
cuvinte fac eroi din tândale.

Apoi încă o ciudățenie. Pănă 
acuma nici unul din diatele ce 
se die activiste nu au espheat și nu 
au lămurit cetitorilor lor adevăra
tul înțeles al cuvântului „activitate44 
în sens constituțional și parlamen
tar, așa că publicul cel mare, neini- 
țiat în ast-fel de definițiuni, e ținut 
în idea, că a părăsi pasivitatea și a 
întră în activitate însemnă de a te 
desbrăca de cojocul, în care ai dur- 
mit și ai lenevit, și de a îmbrăca 
tunica cu șinore și cișmele cu pin
teni și a lua căciula cu pană și bâta 
cu vârf de plumb, pentru a porni 
cu banderiu la luptă.

Decă ne gândim, că asemeni 
spectacole plac masselor și că acestea 
sciu, decă nu din propria esperiență, 
apoi din audite de la vecinii de alte 
confesiuni, că mai sunt împreu
nate și cu câte o gustare recorităre 
și întăritore, ele pot să-și facă într’ade
ver ilusiuni, că numai acestă luptă 
e cea adevărată.

Să ne oprim însă aici, căci lu
crul e mult mai serios, decât ca să 
continuăm a’l privi din partea sa 
umoristică.

Am fiis mai sus, că aderenții 
nanei,..xliniețium sunt activiști quand 
meme. Trebue se'" he””*’esp'li'cam"''”ffi‘hi 
dcaprăpe.

Când cu memorandul, cei ce fă
ceau gură mai mare, presentau_pu- 
blicului memorandul nu ca un mij
loc în lupta pentru îmbunătățirea 
situațiunei riostr'e politice, ci chiar 
ca scop, ca ideal în lupta și stăruin
țele poporului. Ii aduseseră astfel pe 
omen! acolo, ca să credă, că dela 
acel memorand atârnă sortea na- 
țiunei.

Tocmai așa fac și activiștii de 
adl. Ei pun înainte chiar ca scop 
participarea la alegerile parlamen
tare, pre când acestă participare 
este numai un mijloc pentru validi
tarea drepturilor cetățenesc]; de 
unde urmeză, că Românii, chiar de 
ar fi cu mult mai numeroși decât 
îi arată cele trei milione stereotipe, 
ar pute se tot ia parte la tămbă- 
lăurile electorale încă o miie de ani 
peste mileniul unguresc și să fie 
forte ageri în luptele din jurul ur
nelor electorale fără ca se ajungă a 
se bucura în tdtă libertatea și în 
totă puterea de drepturile lor cetă
țenesc!, ca Români.

Adecă, decă e vorba de drep
turi cetățenesc! și naționale, de ce 
n’ar voi și pasiviștii se se folosâscă 
de mijlocele constituționale pentru 
dobândirea și asigurarea lor? Chiar 
cuvântul pasivist n’arată alta decât 
că cel ce recurge la acest mijloc 
extrem de resistență o face numai 
pentru-că nu mai are alt mijloc de 
a-șî validita postulatele și dreptu
rile sale pe cale normală constitu
țională.

Așa der este o netrebnică apu
cătură a presenta pe pasiviști ca pe 
dușmanii principiului activității, când 
ei numai de aceea recurg la un mij
loc estrem, fiind-câ nu li-se dă te- 
râm de a-ș! validita principiile lor 
constituționale.

Eată la ce absurditate ajung 
activiștii cu orî-ce preț; eată miseria 
activismului, care se consideră ca 
scop de .sine și nu-ș! mai bate mult 
capul cu principii și cu programe, 
căci nu vede nic! îndărăt, nici 
înainte.

Der aici am ajuns la un punct, 
unde ni-se curmă rîsul și ne podi- 
desce plânsul!

Brașov, 8 (21) Octomvrie.
Conferență episcopescă. La 19 

Octomvrie n. s’a întrunit în- palatul pri- 
matelui rom. catolic din Buda conferență 
episcopilor catolici, presidată de primatele 
Olaudiu Vaszary. Presupunerile ndstre s’au 
împlinit. Archiereii români uniți au par
ticipat și de astă-dată și încă în corpore : 
metropolitul Dr. Victor Mihalyi din Blașiiî 
și episcopii Dr. D. Radu (Oradea-mare), 
Dr. V. Hossu (Lugoș) și Dr. I. Szabo 
Gherla).

Primul punct al conferenței a fost 
afacerea autonomiei catolice. Se scie, că 
guvernul a rugat la timpul său pe epis

copatul catolic, să-și dea părerea asupra 
elaboratului oongresului catolic despre au
tonomie. In conformitate cu acesta, s’a 
ales în conferență de la 23 Octomvrie anul 
trecut o comisiune de trei, ca să se ocupe 
de |câstă afacere. In numele aoestei co- 
misrunl a raportat acum episcopul Sgmre- 
cslnyi asupra părerei cornisiunei. Confe
rința a luat spre scire cu mulțumită ra
portul ce i-s’a presentat.

Al doilea obiect a fost codificarea drep
tului bisericesc. Comisiunea însărcinată cu 
studiarea acestei cestiunî, și-a făcut rapor
tul, care va fi presentat viitorei confe- 
rențe, și atunci se va numi unul seu mai 
mulți jurisconsult! eclesiastici, cari vor re
presenta corpul episcopesc în Roma.

Au venit apoi la ordinea dilei urrnă- 
torele cestiunî: Planul de învățământ în 
institutele preparandiale romano-catolice 
de rit latin și grecesc (!!?) din Ungaria; 
planul de învățământ din nou revisuit în 
șcdlele poporale romano-catolice de rit 
latin și grecesc (!!?) din Ungariași regularea 
esamenelor de calificațiune a învețătdrelor 
de la șcdlele poporale și civile romano- 
catolice. Conferență a primit tote propu
nerile referitore la aceste cestiuni.

Episcopul Mailath din Alba-lulia a 
raportat apoi asupra catechismului redac
tat pentru șcdlele poporale. Catechismul 
se va introduce cu începutul noului an 
școlar.

Neputendu-se încheia discuțiunea a- 
supra tuturor obiectelor, s’a hotărît, ca 
conferență să se continue și a doua di 
(eri Joi).

Expulsarea lui Sardelly. Am a- 
mintit deja de expulsarea directorului dia- 
rului grecesc „Irisu din Bucuresci. Totă 
pressa română este de acord, că măsura 
aedsta a fost necesară și ceea ce regretă 
este, că espulsarea nu s’a făcut mai nainte. 
De un timp îndelungat, kir Sardelly și-a 
bătut joc de opiniunea publică română, debi
tând chiar în capitala României injurii îm
potriva țării, de a cărei ospitalitate se bu
cură. Acest domn a desconsiderat regu- 
lele celei mai elementare cuviințe, insul
tând țera, unde și-a găsit asii. Grecii se 
bucură în România de o mare libertate, 
chiar de libertatea de propagandă pentru 

cause antipatice sentimentului Românilor. 
Dealtmintrea înțelegem necazul ce-1 simt, 
când se gândesc la eventualitatea, că în- 
tr’o <ji își vor pierde clientela română în 
Macedonia. Asta însă nu e motiv, ca Ro
mânia să tolereze necuviințele unor scribi 
fanatici. — Este destul de isbitor vădând 
că chiar Grecii împământeniți în România 
se fac agenții causei elene din Macedonia 
și ar fi culmea să fie tolerați și străinii 
a se obrăznicii în propria capitală.

Dieta Bucovinei. In ședința de 
Marți a dietei bucovinene au interpelat 
deputatul român Simionovici și soți pe 
presidentul țării în cestiunea completării 
filialei primului gimnasiu de stat din Cer
năuți într’un gimnasiu de sine stătător și 
în cestiunea înființării fără întârdiere a 
câte unei clase paralele române și germane 
pe lângă clasa V. gimnasială esistentă. O 
propunere în același sens au înaintat și 
deputății bar. A. Hurmueachiși soți. După 
cetirea și motivarea mai multor propuneri, 
se voteză guvernului și consiliului pentru 
cultura țării mulțumită pentru acțiunea 
inițiată de a procura cucuruz pentru po- 
porațiunea lipsită a țării. Presidentul 
Dr. Bleyleben m'ulțumesce camerei pentru 
acest vot și promite, în numele guvernu
lui, tot conoursul pentru ameliorarea situa
țiunei populațiunei bucovinene. Dieta vo
teză apoi mai multe resoluțiuni cu privire 
la combaterea pelagrei, luând cu plăcere 
la cunoscință măsurile și pregătirile fă
cute de guvern în fața acestui pericol a- 
menințător.

Cuvîntarea regelui Carol 
la serbarea centenarului Seminariului 

Veniamin Costache din Iași.
(4 Octomvrie v. 1904.)

Primirea căldurdsă ce a doua nostră 
capitală a făcut Reginei, Mie și familiei 
Mele, ne-a dovedit dragostea adâncă și ne
țărmuritul devotament ce ea ne păstreză 
neschimbat. De asemenea și cuvîntările cu 
cari ne întîmpinați aci, ne arată cât de 
vii sunt în inima iubitului nostru popor 
aceste sentimente, pe cari le tălmăciți în 
mod așa de vrednic și de înalt.

Din partea Domniilor vostre nu vă 
veți îndoi de răsunetul și recunoscința ne- 
sfîrșită ce aceste mult-prețulte mărturisiri 
de iubire au deșteptat în sufletele ndstre 
mișcate și îmbucurate.

In acestă vieță încărcată cu grije și 
lupte, omul găsesce un sprijin puternic și 
sigur numai în credință. Ea înlesnesce a 
trece vremurile de mâhnire și încercare, ea 
dă tărie spre a învinge. întâia nostră da
torie este der de a o sădi cât mai adenc 
în inima poporului.

Domnii țărei ni-au dat în acestă pri
vință o nobilă pildă, răzimându-se în tdte 
împrejurările pe pronia cerescă și înălțând 
în amintirea evenimentelor însemnate, 
aceste sfinte lăcașuri păstrătore ale mări
rilor din trecut.

Este pentru mine o nemărginită bu
curie sufletescă de a fi putut lua parte la 
aceste trei dile de serbătore, închinate bi- 
sericei, și de a vede biserica Sf. Nicolae 
reînființată în vechea ei strălucire și des
chisă din nou slujbei Dumnedeesci, tocmai 
în anul când poporul român prăznuesce cei 
400 de ani trecuți de la mdrtea ctitorului 
ei, marele Voevod Ștefan.

Stefan Vodă și-a croit în istoria uni
versală, ca și în inima neamului seu, un 
loc așa de mare, încât patru veacuri au 
putut trece fără a-1 micșora. Prin faptele 
sale resboinice, prin înalta sa înțelepciune 
politică și prin o adevărată evlavie, acest 
falnic voevod, mare printre cei mai mari, 
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ne înfățișază o vieță cârmuită și însufle
țită de două credințe adânci, nedespărțite 
isvdre de putere și de isbândă: credința 
în Dumredeu și credința în popor. Ele lu- 
mineză și tălmăcesc slăvită sa flomnie. 
DupăLfie-care victorie repurtată asupra duș
manului cutropitor, gândirea sa recunos- 
cetore se îndrepta cătră voinicii săi și 
mai ales cătră acela, care ține în drepta 
sa destinele poporelor și regilor, spre a-i 
slăvi numele prin nenumărate sfinte lo
cașuri.

Ștefan Vodă este nu numai fala nea
mului românesc, der și un erou al crești- 
nătăței, căci a întrupat în el, pe lângă 
virtuțile românescl, și mărețul avînt al cru- 
ciaților, punând singur stavilă valului nă
vălitor al islamului. împreună cu întrega 
suflare romândscă, care și-a rostit piosa 
amintire cu o căldură în adever mișcătore, 
ca întâiul rege al României unite și de 
sine stătătore îndeplinesc astădi o sfântă 
■datorie către marele Voevod Ștefan,] adu- 
cendu-iprinosid recunoscinței și venerațiunei 
mele nemărginite. Iacă cerul, ca iubirea 
sa de țeră și de neam se ne însuflețescă 
pe toți în iote actele nostre și ca virtuțile 
lui se strălucescă de apururea în ochii ur
mașilor ei, ca o pildă de urmat.

Nu cu mai puțină mulțumire am fost 
fost țață la sfințirea bisericei Trei Erarchi 
a Iui Vasile Lupu, încredințată acum ca 
un scump odor iubitei mele a dăua capi
tale. Este o dieptate ca tocmai în sînul 
acestei vechi reședințe domnesc!, care a 
făcut atâtea jertfe pentru unirea și mări
rea României, în care au trăit atâția domni 
mari și metropoliți slăviți, să se înalțe una 
din cele mai minunate biserici ale răsări
tului, ca un semn vădit al culturei și cre
dinței nostre.

Alăturea cu acest mândru monument 
Vasile Lupu a mai așeflat o modestă școlă, 
însă cu scop măreț, acela de a pregăti pe 
preoți spre a înlocui limba slavonă cu 
aceea a poporului în slujba dumnedeescă 
Sub orînduirea învățatului Mitropolit Var
laam, acestă mică școlă cu tipografia ce-i 
era alipită, deveni cu încetul un adevărat 
adăpost al culturei naționale, făcând să 
se dea graiului românesc locul ce i-se cu
vine și să răsune și la altar. Un veac și 
jumătate în urmă mitropolitul Varlaam 
găsi în marele Veniamin un urmaș vred
nic de dânsul. Intru îndeplinirea gândului 
lui Vasile Lupu, metropolitul Veniamin 
închină tută energia sufletului său înflăcă
rat de un patriotism cald și luminat. Intr’un 
lung șir de ani nu cruță nimic pentru a 
ridica cultura morală și intelectuală a uce
nicilor săi și a înlătura înrîuririle slavone 
și grecesc! atunci precumpănitorea în bi
serica răsăritenă.

Astfel fii întemeiat seminarul de la 
Socola, care n’a întîrdiat a deveni cu sîr- 
guința neobosită a marelui Veniamin, un 
focar de studii seriose și o pepinieră de 
preoți pătrunși de înalta lor menire. R<5- 
dele acestui bine-făcător așezământ le pu
tem judeca astădi, când sărbătorim a suta 
aniversare a întemeierii sale.

Se pomenim der cu dragoste și re- 
cunoscință numele neuitat al acestui ve
nerat prelat alăturea cu numele celor mai 
buni și mai mari din fiii țărei. In urma lui 
a rămas o operă tuturor sguduirilor ce-i 
au stat împotrivă, el ne-a transmis’o ca o 
dovadă pipăită de patriotismul clerului 
românesc și de strînsa legătură ce în tot

deauna a domnit între propășirea bisericei 
și desvoltarea Statului Român.

Silințele lui Veniamin n’au fost der 
deșarte, de <5re-ce pe lângă biserica mi
tropolitană începută de dânsul, se ridică 
astădi acăstă nouă clădire în care se va 
urma cu sființenie învățământul său.

Când o întocmire evlaviosă se cobdră 
de la o obârșie așa de curată, ea nu pdte 
da decât rdde binecuvântate de Dum- 
nedeu.

Doresc din adâncul sufletului, ca amin
tirea acestor dile de sărbătore chemate a 
întări credința în inimile ndstre, să ne ajute 
a întîmpina cu bărbăție greutățile acestui 
an așa de puțin mănos pentru țeră.

Să înălțăm der cu toții rugile ndstre 
fierbinți cătră A-tot-Puternicul, ca să nu 
înceteze a revărsa bine-cuvîntările sale 
asupra scumpei ndstre Românii și iubito
rului nostru popor.

Resboiul ruso-japones.
Judecând după scirile sosite în urmă 

de pe câmpul de răsboiil, luptele de cinci 
dile de la Yantai și Poensiku n’au avut 
un caracter decisiv. Tot așa nici luptele 
mai nouă de la Saho.

încercarea Japonesilor de a ataca și 
a respinge flancul drept al Rușilor n.’a 
succes, și Japonesii au trebuit să evacueze 
Sahopu, punctul de razim al flancului 
drept rusesc. In acesta constă succesul 
armatei rusesci. In urma acestui succes, 
Rușii au putut să trecă de pe malul drept 
al rîului Saho pe malul stâng, recucerin- 
du-și posițiunile de mai înainte și astfel 
s’a înlăturat un mare pericol pentru aripa 
de vest a liniei rusesci, care era pe aci 
să fie încunjurată și întregul front rusesc 
respins.

Acest succes dobîndit de Kuropatkin 
a costat jertfe mari, dăr jertfele aceste 
au trebuit aduse, fiind-că nu era în joc 
numai flancul drept rusesc, ci întrega ar
mata rusescă și, natural,'întrega campunie.

Cu acest succes Kuropatkin s’a mul
țumit de-ocamdată și a încetat cu înain
tarea, ocupându-se numai cu susținerea 
terenului ocupat la Saho.

Pentru Japonesi eșecul atacului lor 
de împresurare se pote compara cu opri
rea înaintării lui Kuroki pe malul drept 
al rîului Taiciho în lupta de la Liaoyang. 
Ca și la Liaoyang, așa și la Saho a fost 
zădărnicit pianul Japonesilor de a tăia 
linia de retragere rusescă, prin ceea-ce 
Japonesii nici aici n’au putut să obțină 
un resultat decisiv pentru campanie. La 
Liaoyang Kuroki, la Saho Oku a scăpat 
ocasiunea de a face din retragerea lui 
Kuropatkin un desastru și de a da cioc
nirilor sângerase și îndelungate caracterul 
unei lupte decisive.

Luptele de la Saho.

„TageblatP din Berlin anunță cu data 
de 18 1. c.: După scirile mai nouă lup

tele de lângă Saho începute la 16 I. o. 
au luat o întorsătura favorabilă Rușilor. 
întorsătura acesta a fost provocată de 
reserva puternică a lui Kuropatkin și de 
întrevenirea lui personală. Cu mare eroism 
el șî-a angajat în luptă corpurile de ar
mată, ce le avea ’’în reservă, pănă când 
în cele din urmă a dobîndit succese. In 
luptele aceste au participat corpurile de 
armată europene 10 și 17 și corpurile de 
armată siberiene 4 și 6. La aripa stângă 
Oku n’a putut să înainteze, er armata lui 
Nodzu, asupra căreia a cădut tot greul 
luptelor, pote fi considerată ca definitiv 
bătută.

Același fliar anunță din Mukden ur- 
mătorele : Deși lipsesc amănuntele, lotuși 
e clar, că Lunia trecută Rușii au ocupat 
mai multe posițiuni de luptă și au înain
tat. Așa, gara de la Sahe este din nou în 
stăpânirea Rușilor. Trupa de cavalerie a 
lui Miscenko s’a distins în diferite rânduri. 
Luni noptea lupta a durat pănă la 11 
ore. Marți, în urma ploiei torențiale, a 
fost pretutindeni liniște.

^LokalanseigeP1 anunță din Peters
burg: Soirea despre succesul armatei ru
sesci a produs o estraordinară bucurie în 
t<5te cercurile populațiunei. In decursul 
luptei aripa stângă japonesă a fost fugă
rită; acestă aripă a fost ‘cu totul tăiată 
de cătră o divisiune rusescă de grosul 
inimicului. Atacarea colinei numite Arbo- 
rul-solitar este meritul generalului Putilov 
și acestei coline Kuropatkin i-a dat nu
mele de „Putilov" în onorea generalului. 
Lupta cea mai teribilă s’a dat în jurul 
artileriei. Rușii au nimicit soldații și caii 
bateriilor japonese. In mijlocul focului 
celui mai teribil, Kuropatkin s’a dus că
lare pe colina cucerită și cu cuvinte calde 
a lăudat trupele.

Telegramă din Petersburg (19 1. c.): 
Ou totă ploia totențială, care a făcut dru
murile inpracticabile și în urma căreia 
au eșit din alvie afluenții fluviilor Hun și 
Taiciho, lupta a continuat neîntrerupt în 
18 Octomvrie. In noptea trecută și adi 
dimineța Japonesii au încercat să recu- 
cerăscă colina Putilov, der Rușiii-au res
pins. Diarul „Russ“ primesce scirea, că 
un corp de armată rusesc a tăiat retra
gerea flancului stâng japones.

(Oficial) Generalul Saharow telegra- 
feză statului major cu data de 19 1. c.: 
Noptea de 18 spre 19 Octomvrie a 
trecut liniștită. Inimicul s’a întărit la sa
tul Linșipu. In noptea trecută o trupă de 
voluntari sub comanda căpitanului Dem- 
bovski a plecat să facă a recunăscere forte 
cutezată în direcția inimicului. Fără luptă, 
trupa a cucerit două tunuri de câmp ja
ponese.

Oyama despre eșecul lui Oku.
Mareșalul Oyama a trimis la Tokio 

un lung raport despre eșecul, ce l'a avut 

Dumineca trecută armata iui Oku, cu care 
ocasiune Oku a fost împresurat, a scăpat 
însă, der șl-a perdut 14 tunuri, toți arti- 
leriștii și toți caii d'e la aceste tunuri. Etă 
ce spune Oyama:

Lângă Sahopu, Oku se afla în luptă 
sângerosă cu Rușii. Oyama i-a trimis în 
ajutor o brigadă. După sosirea ajutorelor 
Oku a atacat pe Ruși și le-a luat un tun 
Generalul de brigadă Vamala a atacat a- 
tunci cu o divisiune o altă trupă inimică, 
pe care după-ce a respins’o voia să se re- 
întorcă Luni sera la posiția sa vechiă. De 
odată însă vădii, că e atacat și împresu
rat de o divisiune inimică. S’a început o 
luptă teribilă. Divisiunea a spart ce e drept 
linia rusescă, însă arabele aripe japonese 
numai cu mari jertfe au putut să-și des
chidă drum de scăpare, lăsând pradă tote 
tunurile, după ce toți artileriștil și toți caii 
au fost uciși. In lupta acesta Japonesii 
au pierdut 1000 de omeni.

Ce se crede în Tokio.

Din Tokio se telegrafieză, că din coi. 
centrarea Rușilor contra trupelor lui Ku
roki și Nodzu s’a conclus, că Rușii vreu 
să trecă erăși în ofensivă. Acum însă Sft 
crede, că Kuropatkin n’are alt scop prin 
concentrarea acesta, de cât să acopere re- 
trăgărea armatei sale peste fluviul Hun.

Din Mukden se telegrafieză diarelor 
englese, că la Saho s’a începui erăși o 
luptă mare. Amândouă armatele inimice se 
găsesc în aceleași posițiuni.

SCIRILE D1LE1.
— o (21) Octomvrie.

Ofițeri români în cartierul lui 
Oyama. Ministeriul român de răsboiu va 
trimete doi atașați militari, cari se urmeze 
operațiunile de răsboiu ale armatei japo
nese. Acești ofițeri urmăză se fie atașați 
pe lângă cartierul general al mareșalului 
Oyama. Este vorba, ca acăstă importantă 
misiune să fie încredințată d-lor maiori M. 
Iliescu, fost director al șcdlei de artilerie 
și geniu, și Cristescu șef de stat-major . 
divisiei de infanterie din Bucuresoi.

Aniversarea 60 a primarului Dr. 
Lueger. Cetățenii vienesi în majoritatea 
absolută aparținători partidului antisemit, 
au proiectat grandidse raanifestațiuni în 
ondrea primarului Lueger, din incidentul 
aniversării a 60 a a nascerii sale. Ei au 
făcut subscripții pentru un fond, care va 
purta numele popularului primar, ăr pe 
Duminecă au proiectat o serenadă cu 
torțe pentru care s’au făcut tote pregăti
rile și s’au anunțat vr’o 3000 de cântă
reți din Viena și împrejurime. Poliția din 
Viena a interdis acdstă serenadă pe mo
tiv, că în sensul legii nu e permis a-se 
aranja cortegiuri pe timpul când dieta își 
ține sesiunea și afară de aceea o însem
nată parte a cetățenilor (jidovii și socia
liștii!) ar pute face contra demonstra- 
țiuni. — Președintele comitetului esecu- 
tiv d I Strobach a înaintat recurs contra

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Prima durere.
Schiță de Emil Marriot.

„Când fac o reprivire..."
Ea se uită mirată și desilusionată la 

însoțitorul său. Cum? N’avea el să-i spună 
alt-ceva mai apropiat? Erau numai singuri, 
el și ea. Societatea veșnic politicosă îi 
lăsă ca din întâmplare singuri în grădină. 
Intr’o alee umbrasă. Se băgase de semă, 
că ospele din străini căpătase simpatie 
pentru tînăra văduvă. Intr’un oraș mic 
totul se observă repede și aici omenii simt 
încă plăcere când pot să îngurluescă o 
păreche. Și de aceea îi lăsaseră singuri. 
Mâne era să plece. Era deci timpul su
prem de a „aranja" lucrul. Decă era să 
se „declare14 (și toți erau de părere, că 
asta i-ar fi datoria), trebuia s’o facă nu
mai decât astădi. Și etă-1 că începe: „Când 
fao o reprivire..."

Der pote asta-i numai introducerea. 
Un încunjur. Cine scie ce va urma! Și 
așa ea și-a ascuns nerăbdarea sub un 
zîmbet, după care se încercă cu ridicarea 

ochilor spre ceriu, devenită celebră în 
acel orășel, și care d. e. pe farmacistul, 
— cel puțin așa asigura el, — îl scdse din 
minți. „Ei ce vedi, când faci reprivirea?"

„Fel de fel de lucruri", răspunse el 
zîmbind și se uita cu drag la fețișdra ei 
dulce de madonă. „Și fac bucuros repri- 
viri de acestea... Sciți ce ml-a'trecut toc
mai acum prin minte? Der ce întreb și 
eu! De unde să puteți sci? Și fiind-că nu 
sciți, am să vi-o spun eu. Mă sforțam 
să-rai reamintesc, care a fost prima mea 
durere, și când ara vărsat eu pentru prima 
oră lacrămi ferbinți?... Sciți lacrămi, pe 
cari nu le mai uiți?"

Prima durere? Primele lacreml fer- 
binți? Valeu Domne! Acesta începe prea 
de departe ! Cu tote acestea, ea s’a stă
pânit din nou și cu glas lingușitor-rugător 
(jise : „Povestiți-mi, Vă rog. Așa de puțin 
soiu despre D-vdstră jși atât de mult aș 
dori să vă cunosc... sciți să vă pătrund 
pănă în cele mai ascunse cute ale sufle
tului..."

El zîmbi din nou, de astă-dată însă 
cam ironic și suveran. O cunoscea deja 
mult mai bine decât îl cunoscea ea pe el, 
deși își închipuia că e atât de înțeleptă 

și credea, că îl are cu totul în stăpânirea 
sa, flind-că îi făcuse curte și îi spusese 
câte-va vorbe dulci. Scia el prea bine, ce 
voia și ce aștepta dânsa, și de ce îi lăsa
seră singuri, și scia și aceea, că fața-i 
drăgălașă și figura fermecătăre i-au în
cântat ochii și i-au măglisit simțirile, — 
der capul și inima îi rămaseră reci pănă 
în momentul de față. Mai ales inima. Un 
singur cuvânt din câte a pronunțat nu i-a 
făcut impresie. Ii plăcea numai felul, cum 
pronunța unele cuvinte.

„Cele mai ascunse cute?" repetă el 
și aruncă o privire piezișă asupra ei. 
„Asta nu merge așa ușor. Der în sfirșit 
un pas se pdte face înainte. Așa-der: 
Prima mea durere! Da, seiu când ara 
avut acea durere și cât de amare erau 
laerămile, ce le-am vărsat atunci. Eram 
un băiețel de vr’o șase ani. Am trăit pănă 
la aceea etate la țeră, unde aveam casa 
ndstră proprie împrejmuită de grădină. 
Atunci au venit așa împrejurările, să ne 
mutăm la oraș și să ne luăm adio de la 
casă și grădină și de la Hector, cânele 
nostru cel mare. Nici prin vis nu mi-ar fi 
trecut, că Hector nu va veni cu noi, și 
părinții nu mi-au spus pănă în ultimul 

moment. Când era să plecăm, ara întrebat 
de câne. Nu era nicăiri. Servitorea îmi 
șopti că părinții au vândut pe Hector m? 
celarului din sat și că de-acum va trage 
la căruciorul acestuia. M’a cuprins o mâ
nie nespusă și am alergat acasă la măce
larul. Și acolo am găsit pe Hector. Adecă 
întâiu l’am au<Rt. Urla de se prăpădia. Și 
l’am revădut în curte, legat de un lanț"

Se opri. Ea observă că s’a îngăl
benit.

„Eram numai cât pumnul", conținut 
domnul, der așa mic cum eram, mă sim
țeam forte să rup lanțul. Și am împins ș 
lovit pe măcelarul. Omul acesta cu tot’ 
meseria lui, care adesea te face sălbatic 
era bun și blând. Se încerca se mă mân 
găe și să mă liniștăscă asupra sorții lu 
Hector. Spunea, că nu va sta mult timj 
legat. Numai pănă vom pleca noi s: t 
ne va pierde urma și se va mai obicinu 
pe lângă casa noului stăpân. Eu însă r 
puteam fi mângâiat, nici liniștit. Au trt 
huit să mă ia cu forța și laerămile, c 
le-am plâns atunci, erau atât de amare : 
atât de ardătore, cura numai pot să fie 1 
un copil în prima sa durere mare".

„Credeți d-vostră în general, că c<
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■.aoestei măsuri polițienesc! și în partidul 
social-creștin domnesce o agitație estra- 
ordinară din causa acestei interdicerî 
volnice.

Inepții șoviniste. Se soie, că în 
urma legii despre maghiarisarea numelor 
de localități, numele „oficial" al localită
ților, este cel maghiar și în actele oficiale 
ale organelor statului este interdis a se 
întrebuința numirile românesc! seu nem
țesc!. Pe cât seim noi inse, bisericile 
useză mai departe de numirile vechi și 
'în usul privat se întrebuințeză de aseme
nea numirile întrebuințate din timpuri 
imemoriale, românesoe seu nemțesce etc. 
-Oui i-ar veni în minte d. e. absurditatea 
se ceră de la diarul „Kronstădter Zeit.“, 
care de 70 ani pdrtă acest titlu, să în- 
cepă a se numi de-odată „Brassăer Zeit.?" 
— Copoii însă de la diarul „Ellenzâk44 din 
■Clușiu au descoperit o demonstrație ne
patriotică în faptul, că pe statutele reu- 
niunei femeilor din Clușiti nu stă tipărit 
numele oficial Kolozsvăr. Etă ce scrie 
năbădăiosul Z’ar sub marca „Valahi clu- 
.șeni nepatriotici":

„Valahii din Clușiîi din timp în timp 
violeză (!!) demonstrativ legile maghiare. 
Clușiul nu-1 scriu cum ordonă legea: Ko- 
■lozsvâr, ci Clușiu. Ni-se trimite o tipări
tură verde, pe care se pot ceti următo- 
rele :

„Statutele Reuniunii Femeilor gr. cat. 
„Sfânta Maria“ pentru decorarea bisericei 
gr. cat. din Clușiu. Clușiu 1904. Tipogra
fia „Carmen* P. Barițiu.

„Atragem atențiunea parchetului asu
pra acestor agitațiuni14.

Nu i-ar face ren reporterului înfier- 
bîntat de la diarul șovinist, să ia în fie
care di câte un duș rece la băile „Diana44 

’din „Kolozsvăr44, ca să-i mai trâcă găr
găunii.

Cununie. Dr. Octavian Russu, ad
vocat, și-văd. Emilia Tilea născ. Dr. Rațiu, 
căsătoriți. Sibiiu-Șmig, în Octomvrie 1904.

In ultima conferență comună a 
corpului profesoral de la șcdlele centrale 
române din Brașov s’a decis introducerea 
ortografiei nouă a Academiei Române în 
■usul școlelor române din Brașov. De ase
menea se vor tipări de-acum înainte și 
iote manualele didactice, ce se vor eda 
■de profesorii acestor șcdle, cu noua or
tografie.

Un atentat asupra deputatului 
Ugron. Din Odvorheiul săcuiesc se tele- 
grafieză următorele: Deputatul Ugron, 
care se află de present pe moșia sa din 
Betlenfalva i-a dat unui lucrător, cu nu
mele Zacharias Demeter, cu care ajun
sese în certă, o palmă. Lucrătorul a ri- 
■dicat atunci săcurea voind să crepe ca
pul lui Ugron. Ugron observând aeâsta 
s’a apărat cu brațul, care i-a fost rupt 
prin lovitura săcurei. După acesta lucră
torul înfuriat a fugit acasă, a luat un re
volver și reîntorcându-se a descărcat de 
trei-ori asupra lui Ugron, fără însă să-l 
nimerescă.

Militare. D-lui căpitan de cl. I. loan 
Boenu de la reg. Nr. 68 de infanterie 
i-s’a esprimat mulțumirea prea înaltă pen
tru îndelungatele și zeldsele sale servicii. 
— D-l sublocotent Petru lonescu de la 
reg. Nr. 3 al vânătorilor tirolezi a fost

mutat la reg. Nr. 2 în locul sublocotenen
tului Rudolf Maurer, care prin învoială 
reciprocă a consimțit a se transfera la 
reg. vânătorilor. — Aron Lupean oficial 
de edilitate militară a fost transferat la 
corpul 15 de armată.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat: de la d-l D. Fă- 
gărășianu, prof, cu ocasia dilei sale ono
mastice 20 cor., âr de la d-l loan G. 
Stroescu din Pioesci un ajutor de 50 cor. 
Primescă generoșii donatori cele mai căl- 
durose mulțămite. — Direct, scol, medii 
gr. or. române.

Transportarea osemintelor lui 
Kruger în Africa. In docurile din Rot
terdam se repară de present vaporul „Ba- 
tavier IV", care e menit să transporte 
pe la sfîrșitul acestei luni osămintele lui 
Kriiger în Africa. In salonul acestui vapor 
îmbrăcat în negru va fi aședat sarcofa
gul fostului president al Transvaalului. 
Mormântul din Pretoria, unde vor fi de
puse spre vecinică odihnă osămintele lui 
Kriiger, e deja gata și deplin aranjat pen
tru primirea sarcofagului.

Jefuire de biserică. In noptea de 
15 spre 16 Octomvrie nisce spărgători ne- 
cunoscuți au intrat pe ferestra bisericei r. 
catolice din Șomcuta-mare și au furat 
toți banii din caseta lui S. Anton.

Premiile poliției vienese. Preșe
dintele poliției din Viena cav. de Habrda 
a deois de a arăta recunoscința. sa pentru 
serviciile ce le-a făcut în interesul sigu
ranței publice față de acele persdne, cari 
mai întâiU au dat prin depunerile lor po
liției mijlocul de a afla urma părechii 
criminale Heinrich și Francisca Klein, 
cari au ucis în locuința lor pe bătrânul 
Sikora, și cari au fost arestați la Paris. 
Aceste persdne sunt birjarul din Viena 
K. Walz, care a dat cea mai prețidsă in- 
dicațiune poliției, spunând cu de-amănun- 
tul cum a dus părechea criminală cu cele 
două coșuri de drum de la locuința lor 
la gara de vest din Viena. Acesta a pri
mit un premiu de 500 cor. Apoi fu pre
miat hamalul de la gara din Salzburg, 
care și-a adus aminte de părechea crimi
nală și ast-fel s’a dat de urma lor la Ba
sel și mai târțliu la Paris. Acestuia i-s’a 
dat un premiu de 100 oor.

La școla de răsboiu din Viena în
tre 115 locotenenți și sublocotenenți pri
miți în anul I, vedem la locul 4 și numele 
d-lui locotenent Aurel Cosgaria de la re- 

| gimentul 5 de infauterie.

Sciri mărunte din România. M. Sa 
Regina României va petrece în luna Ia
nuarie timp de 2 săptămâni în Veneția, 
er de aici va pleca la Neuwied pe 2 săp
tămâni.

— Cu ocasiunea visitei Familiei Re
gale la lași principele Urusof, represen- 
tantul Rusiei să fi comunicat Regelui Ca
rol, că Țarul Nicolae va face în curând o 
visită M. S. Monarohului nostru, er după 
aceea va visita pe Regele Carol la Bu- 
curescl.

— Meiropolitul Piimat al României 
s’a reîntors alaltăeri din străinătate, unde 
și-a căutat de sănătate, la Bucuresci. Sta
rea sanitară a înaltului prelat e mulțu- 
rnitore.

— Alaltăeri a isbucnit un mare foc 
în Brăila, care a prefăcut în cenușe trei 
edificii mari împreună eu magazinele co- 
mercianților Țoluca, Bălcănescu, Brătuca, 
Sbârlea și Ciurea. Paguba se urcă la 
400,000 lei. Incendiații au fost asigurați 
la olaltă la suma de 300,000 lei.

Secretarul legațiunei române din Pa
ris, prințul Anton Bibescu a fost decorat 
cu crucea de cavaler al ordinului legiu- 
nei de onore. Prințul Bibescu este auto
rul unei drame „Les Jaloux" care s’a re- 
presentat săptămâna trecută cu mare suc
ces pe scena teatrului de l’Oeuvre din 
Paris.

— Duminecă în 30 Oct. n. se va 
desvăli în comuna Grivița (jud. Bârlad) 
un monument ridicat lui Cuza-Vodă pe 
cheltuiala d-lui senator și cunoscut filan
trop Stroe Belloescu.

O pâreche betrână. Aron Rosenfeld 
din S. Ivan (comit. Târnavei, nu se spune 
însă decă e Târnăva mare seu cea mică?) 
este un jidov de 100 ani, a căruia bala
bustă trăiesce de asemenea, fiind în etate 
de 98 ani. Părechea e căsătorită de la 
1826. Foile maghiare comunicând soirea 
aeâsta, spun că bătrânul Rosenfeld și-a 
câștigat la 1848 mari merite patriotice 
prin aceea, că a scăpat „din ghiarele Ro
mânilor44 pe contele Bethlen Lajos, care 
purta în corpul său 18 împunsături de 
lance. Ca recunoscință familia Betlen i-a 
acordat o lungă serie de ani în condi- 
țiuni favorabile arînda regalului dintr’o co
mună de pe moșia lor.

Sciri mărunte. Miercuri a avut loc 
înmormântarea solemnă a principesei de 
Asturia. Papa a adresat Regelui Spaniei 
din acest incident condolențele sale.

— Ofițerii francem, cari au fost câ- 
te-va dile ospeții Regelui Petru, au ple
cat eri în Franța.

— Fabricantul evreu Taussig, care 
după-ce comisese diferite fraude în suma 
de 700,000 cor. fugise causând falimen
tul firmei sale, a fost arestat alaltă-erl în 
insula Tenerifa.

1. Efect sișur vindecător. Toți aceia, cari șu
ier de nemistuire seu stomacul nu funcționeză re
gulat ceea ce causeză, constipnție, durere de cap, 
lipsă de apetit seu alte bole, pot conta la vindecare 
asigură prin folos'rea cunoscutelor prafuri seidlitz a 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In faimaciile din 
provincia să se ceră preparatul A. Moli provădut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Kuroki, că Kuropatkin a dat ordin 
trupelor sale, ca sub nici o împre
jurare să nu se retragă la Mukden. 
De aici se conclude, că el din nou 
vrea să atace.

Petersburg, 21 Oct. Sciri de pe 
câmpul de resboid spun, că două di- 
visiuni japonese, una la flancul stâng, 
alta la centru, au fost respinse la 
19 1. c.

Londra, 20 Octomvrie. Din car
tierul lui Oku se anunță: O trupă 
de 5 batalione și trei baterii au fost 
atacate de forțe covîrșitore rusesc!. 
Japonesiî au pierdut 8 tunuri.

Berlin, 20 Oct. Situațiunea la 
Saho e neschimbată. Dăcă Japonesii 
îșl vor pute susțină posițiunile ac
tuale, Kuropatkin va fi silit să se 
retragă peste Hunho.

Londra, 20 Octomvrie. Agenția 
„Reuter44 anunță din cartierul lui 
Oku, că Japonesii deși au înaintat, 
nu li-a succes a tăia linia de retra
gere a Rușilor.

Berlin, 21 Octomvrie. După o 
telegramă a lui „Vossische Ztg.“ 
atât Kuropatkin, cât și Oyama îșl în
tăresc centrul armatelor lor. O luptă 
mare se aștâptă în tot momentul.

Budapesta, 20 Octomvrie. Mi
nistrul instructiuuei publice a pre- 
sentat proiectul pentru revisuirea le
gii despre instrucția primară. Dispo
sable acestui proiect de lege sunt 
destul de cunoscute. Legea, după ce 
se va adopta, se va eseeuta în 4 ani. 
Guvernul va închide temporar seu defi
nitiv tote preparandiile nemaghiare, cari 
nu se vor conforma legii.

Londra, 20 Octom. „Standard44 
anunță din cartierul general al lui

Diverse.
Liga contra injurăturei. Nu de 

mult s’a înființat în Londra o societate 
cu scop de a șterge de pe fața pământu
lui înjurăturile. Fie-care membru al aces
tei societăți trebuia să se oblige în mod 
solemn la intrarea sa în acestă ligă, 
se nu înjure de loc. La început lucrurile 
mergeau bine și liga numără în scurt timp 
10,000 membrii. Astădi însă sunt d’abia 
100. Ge s’a întâmplat?

Mai întâiu vre-o 4000 membrii au 
trebuit dațl afară, fiind-că nu și-au ținut 
promisiunea, fiind prinși înjurând în mod 
necuviincios. Peste 5000 au eșit de bună
voie din ligă, fiind-că nu se simțiau în 
stare de as! țină promisiunea ; cei mai 
mulți din aceștia diceau, că le e imposi
bil de a se reține a nu înjura servi
torii și serv'torele, cari nu arare-ori îți 
amărăsc viața prin purtarea lor provocă- 
tăre și adese-orî necuviincidsă.

Presidents Ligei însă, un judecător 
bătrân, pe lângă tote acestea, nu-șl perde 
speranța în viitorul acestei societăți. EI 
să fi esclamat dăunăiji față de un prie
tin : „Și decă toți ne părăsesc, totuși sciu 
că cel puțin 10 membrii îmi mai rămân!"
— Din acestă ligă fac adecă parte și dece
— surdomuți.

POSTA REDACTIUNEI.
P. — 0. M. — Las’ sâ șe mai învechescă 

amintirile.

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

piii pot să simtă așa de adânc și violent?44 
întrebă tînăra văduvă în ton de îndoială, 
-cu o ușdră nuanță de ironie. „Dumnezeule, 
Câtă sentimentalitate la un bărbat!44 îșl 
gândea în sine. „După atâția ani el se 
iîngălbenesce când vorbesce de istoria 
asta veche. Nu mai încape îndoială, că 
■este o trăsătură bolnăvicidsă și ridicolă". 
In acest moment i-se părea că este supe- 
rioră față cu el.

„ Și d-vdstră nu credeți că un copil 
ar pute simți adânc?" întrebă el. „N’ați 
simțit vr’odată înși-vă cum pot să sufere 
■copiii ?“

„Nul" Și își scutură zîmbind capul 
blond. Ii plăcea că conversația a luat o 
■turnura personală, unde nu trebuia^ numai 
să asculte, ci putea să vorbescă despre 
sine și despre părerile sale. Micul ei Eu 
era pentru dânsa tema cea mai intere
santă pe lume. Și ea sciea prea bine, unde 
are de gând s’o scoță cu conversația — 
voia să se certe cu ea, să o convertescă 
Ia părerile sale, să-i facă educația. Asta 
o vreu toți bărbații. Mai ales când iubesc. 
Și îi poți încurca forte ușor, decă ii con- 
traijicl, le faci oposiție, îi năcăjesc! și în 
sfîrșit pe neobservate cedezi. Asta le mă

I gulesce vanitatea și necesitatea ce o au 
de a se simți învingători. O, ea era prea 
iscusită și se pricepea la arta de a prinde 
bărbații!

„Nu", dise ea încă odată și utilisă 
din nou apucătura sa faimosă cu ridi
carea ochilor. „Am fost ca copil senină și 
mulțumită. Și decă mă întrebați care rai-a 
fost prima durere, ași fi fdrte încurcată/ 
ce să răspund la acestă întrebare.

„Atât mai bine pentru D-vdstră", 
răspunse el tot zîmbind. Vocea lui însă 
era secă și rece.

„Aha! începe să se năcăjescă" îșî 
gândea ea satisfăcută. „Asta-mi place", și 
aruncând spre el o privire galeșă urma 
așa: „N’aș vrd totuși să vă las nemulțu
mit. îmi veni tocmai în minte ceva din 
copilăria mea, un mic episod... Și acest 
mic episod rni-se pare că rai-a fost prima 
durere. Era la <j’ua nasceril mele. Intre 
alte cadouri am primit și o hăinuță albă. 
Prima hăinuță albă! Așa der un eve
niment pentru o fetiță. In ondrea mea 
s’a dat după amiadi o serbare de co
pii cu șocolată, înghețată și prăjituri. 
Firesce, ara îmbrăcat haina albă și mă 
bucuram înainte, că eu void fi singura | 

îmbrăcată în alb și voiri fi mai pe sus de 
cât tote tovarășele mele. Asta era pentru 
mine lucrul de căpetenie. Și au venit tote 
și... tote erau îmbrăcate în alb. N’am fost 
mai pe sus de cât nici una. Una chiar, 
cu buclele mari lăsate pe umeri, a fost mai 
admirată decât m>ne. Atunci am simțit, pe 
cât îmi aduc aminte, prima durere, și a- 
tunci am vărsat primele laorămi ferbinți. 
Istoria mea este mai puțin raișcătore de 
cât a d-văstră. Nu-i așa? Ea se uita cu 
un zîmbet cochet la el. „Și D-v(5stră dis- 
prețuiți de sigur, pe mica și vanitosa fată 
care a vărsat lacrămi din pricina unei 
haine ?"

„De ce? replică el. „Fiind-că fetița 
simția ca o damă mare?"

„Se năcăjesce strașnic44, îșl gândea 
ea mulțumită.

Era însă în erore. El nu se necăjia 
câtuși de puțin. Era ceva mai rău. In a- 
ceste puține momente de petrecere la 
olaltă, ea îi deveni cu desăvârșire indife
rentă. Spre a-1 ațîța și mai mult, ea adaogă: 
„Aveți dreptate. In fie-care copilă este 
ascunsă o femeie. Și mie, când eram încă 
fetiță mică, îmi era mai importantă o 
haină, de cât un dulău de la țeră“...

„De asta nici nu mă îndoiam", răs
punse el calm. Eu încă mi-ara rămas con- 
secuent. Astăzi tot așa de puțin pot privi 
un animal, ce sufere, ca și atunci".

„Și eu tot așa mă năcăjesc ca și a- 
tunci, când într’o societate nu eu am to
aleta cea mai frumdsă" ZL0 ea ȘÎ 80 uita 
provocătdre la dânsul.

„Da, omenii nu se prea schimbă44. 
Și imediat adăogă în ton politicos: „Mă 
tem să nu răciți. Nu credeți, că ar fi bine 
să întrăm? A început să fie cam răcore".

Ea aruncă o privire consternată și 
spăriosă asupra lui. Și recunoscu după 
trăsătura fină, ironică din jurul gurei, că 
nu numai că nul’a năcăjit, der că l’a per- 
dut pur și simplu.

Iși suprimă cum putu ciuda și ruși
nea și răspunse în ton artificial indeferent: 
„Da. E răcore, să mergem!44

Pe drumul scurt pană la casă au 
vorbit despre vreme.

După ce a plecat și când era sigură 
că nu o mai pote audi, lăsa a se înțelege 
că atunci în grădină a cerut’o, ea înse.u 
l’a refusal.

— st. —
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Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Ootcmvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 119.05 
Renta de corone ung. 4% • • . 97.95 
Impr. căii. fer. ung. în aur â1^0/© • 89.25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 97.90 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii................... 210.—

Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.85
Renta de hârtie austr.......................... 99.85
Renta de argint austr.......................... 99.75
Renta de aur austr.............................119.65
Renta de corbne austr. 4°/0 . . . 99 90
Bonuri rurale ungare 3*/2 % • • • 91.30 
Losurl din 1860................................. 154 75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.35
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 781.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 668.— 
Napoleondorî........................................19.07
Mărci imperiale germane. . . . 117.521/2
London vista..................................  239 321/2
Paris vista....................................... 95.221/,,
Note italiene.................................95.20

Cursul pieței Brașcv.
Din 20 Ocțomvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.88 Vend. 18.92
Argint român. » 18.80 n 18.90
Napoleond’orl. 71 19.02 n 19.10
Galbeni 71 11.20 11.30
Ruble RusescI 2.53 71 2.5 5
Mărci germane î) 117.20 117 40
Lire turcesc! 21.50 7) 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/ 0 101.- 102.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov
Din 21 Ocțomvrie 1904.

Mesura
seu 

greutatea
Calitatea.

1

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 16
71 Grâu mijlociu . . . 15 80
n Grâu mai slab . . . 15 50

Grâu amestecat 12 20
Săcară frumosă. . . 10 30
Săcară mijlociă. . . 9 90

71 Orz frumos .... 8 60
n Orz mijlociu. . . . 8 40
j) Ovăs frumos. . . . 7 20
n Oves mijlociu . . . 7 —
n Cucuruz .................... 12 —
n Mălaiu (meiîl) . . . 10 —

Mazăre........................ 16 —
71 Linte ......................... 23 —
7) Fasole......................... 19 —

j 71 Sămânță de in . . . 21 60
71 Sămânță de cânepă . 9 20
» Cartofi........................ 2 10
T) Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
n Carne de porc . . . 1 20
71 Carne de berbece. . — 76

100 kil. Său de vită prospăt 42 —
71 Său de vită topit 60 —

Târgul de rîmătorl din Steinbrucb.
Starea rîmătorilor a fost la 18 

Oot. n. de 37.705 capete, la 19 Oct. au 
întrat 694 capete și au eșit 422 capete 
rămânând la 20 Octom. n. un număr de 
37,977 capete.

Se notâză marfa uiigurescă: veche 
grea dela — — —fii. tîneră grea dela 
114—115 fii., de mijloc dela 114 — 115 fii. 
ușoră dela 114 — 115 fii. — Serbescă: 
grea 115—116 fii., de mijloc 114—115 
fii., ușoră 111—112 fii. kilogramul.

Dela vice-comitele comitatului Brasso.

Nr. 9223—1904. 

PUBLICATFJIS.

La cererea comunei Brasso pen 
tru. acordarea concesiunei pe basa 
§-lui 161 și a celor următori din 
art. de lege XXI din anul 1885, a 
înființării canalisării intenționa
te; pentru esoperarea acelei conce
siuni, ordonez pertractarea la fața 
locului, care în sensul § lui 163, din 
articolul de lege XXIII, din anul 
1885, se va ține în 26 Noemvrie a.

SF Mare deposit fabricat Schroll. "Wl

sub firma mea protqcolata la tribunal, un

Bogatul meu deposit fam asortat cu cele mai nouă și moderne, 
Stofe de rochii pentru Dame și pentru haine bărbăteșțl, și cu articol! 
de modă ce cade în branșă acesta, astfel că pot satisface și cele mai 
exagerate cereri.

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

C. la 9 ore a. m. ca loc de întâlnirea 
părților interesate, hotăresc sfatul 
orășenesc.

Acâsta o aduc părților intere
sate la cunoscință cu aceea obser
vare, că planul pentru lucrările de 
apă, opiniunile esperților, precum to
te lucrările referitore la canalisare, 
sunt espuse pe 30 de zile în oficiul 
primarului orașului.

Provoc deci pe toți acei intere
sați, cari au de gând de a face obi- 
ecțiuni, se facă acestea seu în de
cursul espunerei lucrărilor îo scris, 
seu verbal în decursul pertractării.

Obiecțiunile făcute mai târziu 
nu se vor lua în considerare.

Brasso, în 13 Oct. 1904.
Dr. Jekel m. p. 

vice-comite.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

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

A---------------------------- ■>
La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 1893 a fost premiat

Spfa’tai! fiteuma
cu diploma de ondro și cu medalie de aur.
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale

SPIETUL-REUMA
și FMM de PUTERE, 

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a.

în multe cașuri efectul este atâ’ de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile.

Dui-erl de dinți și cap vindecă in 5 minute
Prețul unei sticle ou instruoțîe 1 cordnă, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia 

D-lui joșii’ Tiiriik., Klrâly-utcza nr. 12., 
și la d-l Dr. A. Egger, Vâczi kiirut 17.

asemenea în t6te farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WiOOER GTEJ1LA 

farmacist in Sătoralja-Ujheiy. 
Comande din provincie se efectueză prompt.

Depou în Brașov : la! Victor Roth farma
cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co
halm : la E. Victor Milas.

U ale lui
Verttaiblllr BiwaanuU, «iecâ. fiăsare cwtBă eMe provetjufit rts assus*®»» de 

wjjeH’H.ir-Q- » luft A. MoEI e«a sciIsaeH-iea-ea sa.
‘Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidliiz dc A. Mol! în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite b6le femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăwrdscă.

1
1.

FpsMbawntirem și saire a lui WloiL
hilîi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

SEUlIiId!, plumbul lui A.
Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un romediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plombate, CoroneT.SO.

I

Plecarea și sosirea Imurilor h stat rog. ou. io Brașov.
VaialsăS din 1 Ocțomvrie st. m. l;9O4.

Plecarea trenurilor din Brașov.

i

x
X

«vi

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame iabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulți. Prețul unei bucătî Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provâțlută cu marca 
de aperare A. Moli.

’JfrîMiEtereE. atHMcîjmlă prin
Fariiitecisțul A. MLOIjEj,

c. și r. foraisor ai curții imperiale Viena, TiicMo 9
Comande din provinciă se efectueză țltlnic prin rambursă poștală.

La devosiie sc se c6ră anuruit protejate ew iscălitura și marca
aperare a lut A. MOLL. fi}

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Both, Eugen Neutădter fâ.
și engros la D. Ere roi a Nepoții. V,"

de

ti

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

III. Trenul de pers, la ora 8‘7 min. săra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10‘26 m. sera.

Osia Brașov la Bucuresci:
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 nu. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

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

(care circula numai la Predeal',.
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Giuc-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 in. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda).
IV. Tren de pers, la '’■rele 6.34 m. sera.*
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.

| Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. 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. săra.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7'28 min. dim
ii. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 

(Are legătură cu Sibiiii și Cluj).
III. Trenul pers., la ora 4‘55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9‘18 min. sera.
V. Tr. accel. la orele 10’.14 m. sera.

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Giuc-Ghimes la Brasov
I. Trenul de persone Îs bre 8 25 m. dini.

(are legătură cu Ciuc-Sereda),
II. Trenul de pers, la ora 1‘59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la ora 6'10 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-1 m. sera.
Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartoiomeiu.)

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

„Gazeta Transilvaniei” eu numărul ălO fii. se vinde la zaraful Dumitru Pop și ia EremîâS
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


