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Rutenii galițiani protesteză.
Despre Rutenii din Galiția nu 

s’aud multe p’aicî pe la noi. Numai 
din când în când aflăm despre câte 
un protest, o manifestație de numul- 
țumire a lor fața cu guvernul pro
vincial polon.

Elementul ruten ocupă în pri
vința numerică cam aceeași posi- 
țiune față de cel polon, ce o au 
Germanii față de Cehii din Boemia. 
Rutenii, deși minoritate în Gal iți a, 
sunt totuși destul de numeroși pen
tru a pretinde, ca drepturile și li
bertatea lor să fie respectate de 
guvern ca și de majoritatea polonă.

Pilele aceste o f6ie maghiară 
făcea o asemănare între iubirea de 
pompă a Polonilor și a Maghiarilor. 
Era vorba de alaiul cu care au pri
mit pe primul ministru Koerber. As- 
tăcjl, după-ce Dr. Koerber a petrecut 
mai multe (file în Galiția, după es- 
tinderea sa teritorială cea mai mare 
provincie a Austriei, ar pută se se 
completeze acea paralelă, ilustrân- 
du-se mai ales stările politice de 
acolo, ce semenă așa de mult cu 
cele din Ungaria.

Pofta de domnire și trufia po
lonă are părechia numai în Unga
ria, unde intoleranța și esclusivis- 
mul elementului dela putere întrece 
tot ce se pre9tbză în privința acesta, 
chiar și din partea polonă.

Rutenii galițienl au gustat și ei 
paharul amărăciunii de a se vede în 
modul cel mai necruțător majorisațl 
de șleahta polonă, cum suntem de 
esemplu noi Românii de aici majo- 
risațl ac}i pretutindeni de tovărășia 
grofilor, baronilor și a nemeșilor cu 
șovinismul dominant jidano-maghiar.

Și desvoltarea națională a Ru
tenilor din Galiția, cari înainte de 
vreme erau sclavii aristocrației le
șesc!, se datbză din timpul mai nou. 
Pe vremile lui Sehmerling, când 
se făceau încă încercări pentru de 
a înciripa o constituțiune pentru în- 
trega monarchic în sens centralist, 
acest ministru de stat era învinuit 

de adversarii sei, că ar fi „inventat" 
națiunea rutenă din Galiția și na
țiunea română din Transilvania. 
Adevărul era înse, că sistemul 
Sehmerling fusese • cel dintâifi, care 
pentru a ave un contrapond față de 
Poloni și de Maghiari, adversari 
politicei sale, a crecjut, că e bine să 
facă ceva pentru ca aceste popore 
să fie cu încetul emancipate de sub 
jugul egemonilor lor seculari, cu 
alte cuvinte a crezut, că se va pute 
folosi de acești pioni pentru a-și 
pută ajunge mai iute ținta de a 
întruni tote poporele monarchiei în- 
tr’un parlament central.

Cel ce va ceti memorandul, ce 
l’a presentat partidul Rutenilor bă
trâni Miercuri ministrului-president 
Koerber în Lemberg și manifesta
țiile de nemulțumire ale partidului 
Rutenilor tineri, cari au trimis o de- 
putațiune la Dr. Koerber, va trebui 
să recunăscă, că Sehmerling, ori ce 
s’ar «cțice, a cunoscut încă înainte cu 
patru-fieci de ani, care este buba 
raporturilor dintre popbrele monar
chiei poliglote.

Rutenii se plâng în memorandul 
lor, că disprețuirea și ignorarea drep
turilor naționale și politice ale po
porului rutăn din Galiția, a devenit 
sistem] că partida polonă îi majori- 
sâză fără de nici o cruțare; că acest 
sistem de asuprire se simte mai ales 
la alegerile pentru dietă și parla
ment; că organele guvernului comit 
abusuri strigător© la ceriu în favo
rul îpartidei domnităre polone; că 
în urma acăsta Rutenilor le e luată 
posibilitatea de a avă o represen- 
tanță corăspuntțetăre în corpurile 
representative; că funcționarii publici 
iau parte la lupta politică națională 
ce-o portă partidul domnitor polon 
în contra poporului rutăn ș. a.

Cine nu vede flagranta asemă
nare a stărilor politice din Galiția 
cu cele din Ungaria? Cine nu vede, 
că și în Austria, cu tote declarările 
leale ale lui Koerber, că „guvernul 
are scopul să mulțumescă tote po

porele imperiului", se măsură de 
fapt prea adeseori cu două măsuri?

Cu ocasiunea demonstrațiunei 
rutene din Lemberg, despre care 
raportăm mai jos, s’a cântat cânte
cul național ruten. „A sosit ceasul 
să nu mai slujim domnilor poloni".

Eată rana ce trebue lecuită! 
Nu mai vrea nici un popor consciu 
de sine din acăsta monarchie se mai 
fie sluga celui-lalt!

Brașov, 20 August v.

Bibliotecele lui Berzeviczy. Nu 
mai încape îndoială, de numele acestui 
ministru va fi legată „salvarea patriei" 
din tote primejdiile. El este chemat se 
realiseze și unitatea mult dorită de limbă 
în regatul sfântului Ștefan. Berzeviczy s’a 
pus pe lucru cu putere de vapor și de 
când cu faimăsa anchetă, numele lui este 
dilnic pomenit prin diare. — Cea mai 
nouă ispravă a d-sale este introducerea 
obligătăre a bibliotecelor. D’acum înainte 
fie-care șcălă de stat, comunală său con
fesională, subvenționată de stat, va fi 
obligată a-și procura cărțile ordonate de 
d-1 Berzeviczy. El a stabilit 3 tipuri de 
biblioteci: oea dintâiu conține 72 volume 
(136 cor. 46 b.), a doua completeză pe 
cea dintâiu și conține 81 volume (144'cor. 
46), er a treia va număra alte 101 vo
lume (209 cor. 97). Cărțile ce vor trebui 
procurate pentru aceste biblioteci sunt 
notate într’un catalog și, firesce, sunt nu
mai maghiare. Suma trebuităre se va pre
vede în budgetul șcălei, ăr în cas când n’ar 
fi mijloce suficiente statul va acorda sub- 
vențiune.

In circulara lansată de ministru în 
cestiunea acăsta și în care se cuprind 
tăte detailurile procurării se află consta
tarea, pe care o relevăm pe cura ur- 
măză:

„Luând în considerare totalitatea șco
lilor primare, — numai la câte 15 școli 
se află o bibliotecă, și și la acestea lipsesce 
ori-ce sistem. Mai departe în multe biblio
teci pentru tinerime se află în numer prea 
mare cărți nemaghiare: germane, slovă- 
cesci și românești*....

Cestiunea Cretei. Din Atena se 
telegrafăză, că prințul George de Grecia, 
guvernorul Cretei, a plecat alaltăerl la 
Copenhaga. Principele va visita sucoesiv 
capitalele Petersburg, Paris, Londra și 
Roma, spre a espune celor 4 puteri pro- 
tectăre ale insulei, cestiunea cretană în 
întregime. Cu acestă ocasiune principele 
va declara, că nu este dispus de a mai 
aștepta o reînoire a mandatului seu de 
mare comisar, precum și urgența de a re- 
cunăsce anectarea Cretei la Grecia, pro
clamată de curend prin plebiscitul Oreta- 
nilor. Mandatul prințului George espiră la 
sfîrșitul lunei Decemvrie 1905.

Koerber în Lemberg.
Ministrul președinte austriac Dr. Ko

erber a sosit la 30 August săra în Lem
berg. A doua di el a primit pe delegații 
autorităților, a făcut apoi visite la mare
șalul țării, la comandantul de corp și la 
cei doi archiepiscopi. Tocmai în acea <Ji (31 
Aug.) s’a ținut un meeting al partidului 
Rutenilor tineri, în care s’a protestat contra 
abusurilor administrațiunei polone. După 
meeting o delegație de ruteni, condusă de 
deputatul Bomanczuk s’a dus la Koerber.. 
La rugarea delegațiunei, ca ministrul pre
ședinte să nu permită asuprirea Rutenilor 
de cătră Poloni, Koerber a răspuns, că 
guvernul se îngrijesce de-opotrivă de tote 
poporele și naționalitățile. Delegația n’a 
fost mulțumită cu răspunsul ministrului și 
mulți dintre Ruteni ificeau: El e ministrul 
Polonilor. Delegația s’a dus erăși la mee
ting unde s’a luat o resoluție în care se 
spune, că Rutenii nu cred guvernului. 
După meeting a urmat o mare demonstra
ție, cu care ocasiune s’au întîmplat și în- 
căerări. Polițiștii au făcut us de arme. Nu
mai cu greu i-a succes pbliției a împrăs- 
cia pe demonstranți. Koerber privea scan
dalul de pe balconul palatului locțiito
rului.

Sera s’a dat un prânz la contele Ba- 
deni Stanislao, mareșalul țării. Cu ocasiu
nea acesta Dr. Koerber a ținut un disours 
în care a făcut, între altele, unnătorele de- 
clarațiuni importante :

Răspunzând la discursul de bineven- 
tare al mareșalului, esprimă mai întâiiî

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Poliția în armată.
Schiță militară, de Ulr. Myers.

Pentru menținerea ordinei și siguran
ței în armată nu trebue să fie funcționari 
deosebiți. Locul poliției la soldați îl ocupă 
disciplina. In tote timpurile însă, de când 
esistă răsbăie, pe lângă așa numiți! com
batanți s’au alăturat număroși omeni, de 
a oăror ajutor soldatul nu se pută lipsi, 
său cari se țineau pe urmele armatei pen
tru câștig. Printre mulțimea acesta au fost 
firesce, în tot-dăuna și elemente dubiăse, 
de la cari te puteai aștepta la tot felul 
de făptuiri rele și periculăse. Dăcă nu 
pentru altceva, dăr din causa elementelor 
acestora trebuia să se înființeze o poliție 
a armatei, așa numita poliție de câmp.

In evul mediu, când luptătorii își du
ceau femeile și copiii în răsboifl, era ne
cesar să fie ore-cari organe polițienesc! 
pentru menținerea ordinei printre cei ce 
urmau trupele, ca o suită fără de sfîrșit.

La armatele moderne se atașăză de 
asemenea tot felul de ființe suspecte, cari 
umblă după câștig: jefuind morții și răniții 
rămași pe câmpul de răsboiti; storcând 
bani și mijloce de traiu de la locuitorii 
țărilor ocupate; făcând spionagiu, în ace
iași timp la amici și inamici.

Din causa acăsta la cele mai multe 
armate s’au înființat funcționari deosebiți. 
In Germania sunt așa numiți! jandarmi de 
câmp, cari întră în activitate de-odată cu 
începerea răsboiului. Cei ce au luat parte 
la răsboiul germano-frances, vor sci din 
propria intuițiune, de ce autoritate se bu
cură acești jandarmi de câmp în țără'duș- 
mană și ce respect și-au sciut asigura nu 
numai în fața civiliștilor, dăr chiar și în 
fața întregei armate.

In acest răsboiu au întrat pentru 
prima ără în activitate jandarmii de câmp, 
după ce Prusia încă la anul 1866 a făcut 
cu ei esperimente mulțumitore. In răsbo
iu] germano-frances jandarmeria acesta 
nici nu avea încă regulamentul ei special. 
Regulamentul s’a făcut abia în August 

1872, așa că el nu va întră în practică de 
cât la un nou răsboid.

După regulamentul amintit, trupele 
acestea se compun în a treia parte din 
jandarmeria rurală, a treia parte din sub
ofițeri și a treia parte din fruntași și sol
dați din oavalerie. Uniforma lor este cea 
a jandarmeriei 'rurale prusiane. Fie-care 
jandarm are la gât o placă de metal, un 
fel de guler circular, cum aveau ofițerii 
pe timpul lui Frederic cel mare. Placa 
părtă un număr.

Jandarmii de câmp au sfera lor de 
activitate specială. Ori-cine, fie militar, fie 
civil, este dator a le da ascultare. Chiar 
și ofițerii subalterni încă sunt obligați a 
se supune ordinelor lor, ăr ofițerii supe
riori nu sunt autorisațl a le ordona ni
mica în ceea ce privesce serviciul lor. In 
cas de mobilisare, la fie-oare corp de ar
mată se atașeză un detașament de jan
darmi de câmp, compus din un ofițer și 
51 jandarmi. Detașamente mai mici se 
împart și pe la comandele etapelor.

„Serviciul jandarmilor de câmp", 

Jice regulamental, „constă în a țină la 
distanță de trupe adunăturile de omeni și 
apoi, ca să nu se constitue asemenea a- 
dunături din elementele ticălăsă ale tru
pelor însăși. Jandarmii de câmp vor în
depărta deci din apropierea trupelor tăte 
personele, cari nu aparțin armatei, vor 
supraveghia de-aprăpe cu deosebire pe 
vivandieri și alte persone civile, să vadă 
dăcă nu fac spionagiu, vor aresta pe ma- 
rodeuri și pe soldații fără legitimație tri- 
mițându-i la trupele lor său la proxima 
etapă. Vor împiedeca jaful și rechisiția 
făcută pe socotâla proprie din partea sol- 
daților. In «jilele, când se dau luptele, 
jandarmii de câmp vor menține ordinea 
la locurile destinate pentru serviciul de 
bandajat, vor observa ca circulația să fie 
liberă și vor veghia ca morții și răniții 
după luptă să nu fie jefuițî. Ori-cine s’ar 
împotrivi, va fi arestat imediat fără con
siderare la rang și posiție. La cea mai 
mică resistență “jandarmii vor pute face 
us de arme".

In Austro-Ungaria este de asemenea 
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regretele sale, că nu cunosce limba țării. 
Tot mai mult s’a consolidat în el convin
gerea, ca cel puțin funcționarii se cunoscă 
tdte limbile țerii.

Pentru pacea imperiului e de cea 
mai mare însemnătate, ca statul se dis
pună de funcționari, cari se vorbescă cu 
poporul în limba lui.

Cestiunea limbei — urmă Koerber — 
a devenit în acest imperiu o mare cestiune 
și nimic nu este mai regretabil, decât că 
cestiunea acesta prea se esagereză. Mulțl 
ani parlamentul fu încercat de obstrucțiune 
și se trece cu vederea că identificarea necon
diționată a cestiunei limbei cu cestiunea na
țională! amenință imperiul în esistența sa.

Se -mi permiteți deci, ca se vorbesc 
odată franc despre lucrurile aceste și des
pre stările nostre. Guvernul austriac ac
tual e pătruns de consciența, că el n’a 
supărat nici-odată pe nici una din națio
nalitățile, cari trăiesc în Austria. Cele ce 
se <jic despre noi în direcția acesta său 
sunt mistificări, seu n’au nici o basă.

Dăr cum să justificăm noi ceea-ce 
n’am făcut. Acesta ar trece peste pute
rile ndstre. Decă însă ne vor întreba, de 
ce nu facem cutare și cutare lucru, eu voiu 
răspunde cu programul nostru, la care ți
nem cu credință neînfrântă.

Vom stărui în tot-dâuna pentru opera 
înțelegerii, decă naționalitățile litigante 
vreu în adevăr să se înțelegă. Nu vom 
face însă nici într’un cas concesiuni na
ționale unilaterale. Nu ne-am obligat în 
privința acesta nimănui, decât nouă înșine 
și ne vom ține cuvîntul. Nu dăm nime- 
nuia dreptul a-ne substitui faptelor nostre 
alte tendențe, decât cari reies lămurit din 
înseși faptele.

Așa în Troppau și în leschen n’am 
făcut alta, decât am satisfăcut trebuințele 
culturale a două popore, cari aveau drep
tul la acesta. Decă însă ar surveni vr’o- 
dată primejdia — pe care de altmintrea 
o credem exclusă — că grija pentru 
aceste școli ar ajunge vîrîtă în meca
nismul luptei naționale, atunci, o spun de 
pe acuma, vom lua mesuri radicale de 
aperare. Căci ne considerăm serios obli
gați de a nu jicni nici proprietatea națio
nală a Germanilor.

Nu ne speriăm de tărăboiul ce se 
■face și în care zace multă auto-suges- 
tiune.

Ar fi o adevărată salvare pentru po
pore, decă s’ar scula un patriot resolut și 
cu voință tare ar pune odată capăt exage
rărilor.

Adevărat, noi stăm în mijlocul lup
telor naționale, moștenite de veacuri. Der 
că astă<ji aceste lupte au ajuns mai vio
lente, causa este tocmai aoea constituțiune 
pe care, ciudat lucru, tocmai aceia vor s’o 
sfâșie, a căror voce ar suna mult mai slab 
fără constituțiune și cari pe vremea când 
nu era constituțiune aveau se supdrte re
gimul cel mai dușmănos. Austria a fost 
germanisată și centralisată, când nu era 
încă constituțională și pe acea vreme nu 
s’a scriș un singur act în limba cehică 
prin biurourile oficiale.

Nu die că a fost bine, der să vedeți 
ce a adus poporului cehie constituționa
lismul și să judecați decă este bine și po
trivit ca acest popor atât de înaintat să 
combată cu atâta îndîrjire Austria mo
dernă. Și dâcă voiu pune , aceeași între
bare Rutenilor, Slovenilor, Românilor și 

organisat un corp de jandarmerie de câmp, 
care a făcut bune servicii în campania 
bosniacă-herțegovinenă.

Jandarmii de câmp însă nu sunt de 
cât nisce organe sub-ordonate ale poliției 
militare de câmp. Conducerea însăși a 
poliției de câmp este încredințată în ar
mata germană unei secții speciale politice 
care are de șef direct pe șeful statului 
major și a făcut la 1866 și 1879 eminente 
servicii. Șeful de pe vremuri al acestei 
secții a fost cunoscutul criminalist din 
Berlin, Stieber. într’un eventual răsboifi 
fără îndoială erășî s’ar înființa acestă sec
ție, de dre-ce în împrejurările actuale este 
cu desevîrșire indispensabilă.

Etă însărcinarea ce a avut’o acestă 
secție:

1) Paza persdnei monarchului a mi
niștrilor și a funcționarilor înalți. Spre a- 
cest scop secția avea tot sprijinul auto
rităților militare.

2) Supraveghiarea spionagiului duș
manului în cartierul general și în împre
jurime.

3) Controla corespondenței și tele-

Italienilor, vor pute ore ei să dea alt răs
puns? x

Monarohia acesta s’a constituit ca 
zid de apărare contra invasiunilor din 
Orient.... Se pdte că acesta și-a pierdut 
mult din importanță, imperiul însă există 
și cementul s’a învîrtoșat intre pietrile zi
dului. S’au format diferite interese între 
popdre, imperiul îșl are legile sale funda
mentale, cari garantdză fiecărui popor, ca 
să fie ascultat.

Koerber spune, că decă nu se ob
servă armonia, prin acesta se pregătesce 
o catastrofă, un faliment și termină fă
când elogii Polonilor, cari în tot-deuna au 
ținut la constituție.

Resboiul ruso-japones.
Luptele de la Liaoyang.

Luptele ce s’au dat în primele cp'6 
la Liaoyang, n’au fost decisive. Nici Rușii, 
nici Japonesii n’au dobândit astfel de suc
cese, încât să potă dice, că victoria a fost 
a lor. Faptul acesta se constată chiar la 
Tokio. Japonesii au atacat cu mare vio
lență posițiunile rusesc!, der nu le-au pu
tut birui, din contră au fost de repețite 
ori respinși de Ruși. Japonesii au făcut 
încercări desperate de a încunjura flancul 
stâng al^Rușilor, acest plan al lor însă a 
avut fiasco.

După lupta de la 30 August, trupele 
adversare au avut pausă de o di. A doua 
di, la 31 August, lupta s’a reluat. Ea du- 
reză încă. Date despre decursul ei n’au 
sosit pănă acum.

— „Lokalanzeiger* din Berlin pri- 
mesce următorea telegramă: O depeșă cu 
data de 30 August din Diaoyang spune, 
că focul de artilerie a încetat Luni numai 
la drele 8 sera. Diminăța Japonesii au în
dreptat un atac înverșunat contra corpului
3 de armată, ei înse n’au dobândit nici un 
succes, deorece atacurile au fost respinse 
cu baioneta mai întâiu de regimentul 23, 
apoi de regimentul 24. Acest din urmă 
regiment a respins șese atacuri. Două 
compănii japonese au fost despărțite de la 
armata principală. Ele s’au refugiat într’o 
casă veche. Japonesii credând, că sunt 
Ruși, le-au nimicit prin pușcături. La drele
4 d. a. Japonesii au îndreptat atacul cel 
mai violent contra flancului de sud, pen- 
tru-ca în timpul acesta să-l îropresdre la 
stânga. Se vedea cum trupă după trupă 
mergea spre răsărit. Rușii au trimis un 
regiment și o baterie pentru a zădărnici 
încercarea adversarului, și Japonesii fură 
siliți a se retrage în disordine și a evacua 
din nou posițiunile, ce le cuceriseră. Focul 
a fost violent mai ales contra frontului 
corpului al treilea de sud. Rușii în pro
porție, n’au avut pierderi mari. Pierderea 
cea mai mare au avut’o trupele, cari au 
luat parte în lupta cu baioneta. Pe Marți 
se așteptă, un nou atac. In luptele de adi, 
pare că armata lui Kuroki n’a luat parte.

— Generalul Saharov a adresat statu- 

gramelor în cartierul general și în împre
jurimea lui. Deschiderea scrisorilor și te
legramelor și suprimarea lor se pdte face 
numai cu autorisarea specială a autorității 
militare.

4) Controla severă a pressei, ce apare 
în incinta armatei și a reportajului de jur
nale trimis din cartierul general.

5) Acordarea de sprijin autorităților 
militare în acțiunea îndreptată spre câști
garea de informațiunl în țera dușmanului, I 
precum și angajarea de persone pentru 
serviciul de spionagiu.

îndeplinirea acestor ^însărcinări cere 
o dibăcie estraordinară și o practică cri
minală îndelungată, pe care un militar nu 
șl-o pdte dobândi, ori câtă energie și is
tețime ar avă.

In răsboiul germano-francez poliția 
de câmp și-a resolvat problema fdrte mul
țumitor și mai ales în lunile, cât timp car
tierul general german a stat în Versailles 
a dovedit de repețite-ori cât este de in
dispensabilă.

(Va urma.) 

lui major al armatei următorul raport te
legrafic cu data de 30 August n.:

„Japonesii au atacat de la drele 5 
diinineța pănă la drele 9 sera posițiunile 
ndstre înaintate de la Liaoyang pe malul 
stâng al rîului Taitsiho. Tirul artileriei 
și împușcătura au atins într’unele mo
mente o estremă intensitate. Principalele 
sforțări ale Japonesilor au fost îndreptate 
contra posițiilor ndstre centrale și a flan
cului nostru drept. Numărdse atacuri ja
ponese au fost respinse pe întregul front. 
Trupele ndstre au luat apoi ofensiva, ata
când pe inimic. Lupta în acâstă fașă a 
mers pănă la atacul cu baioneta.

„Mai multe puncte ale posițiilor ndstre 
au fost luate în timpul acestei lupte de 
cătră JaponesI, der reocupate de trupele 
ndstre la sfîrșitul luptei. In timpul luptei 
de artilerie, bateriile ndstre s’au întrecut 
cu succes cu artileria inimică. Pe la drele 
4 p. m. s’a descoperit o ofensivă a unor 
forțe inimice considerabile, cari căutau a 
încunjura flancul nostru drept. Mai multe 
batalione luate din reserva generală a 
armatei și din care o parte înaintară con
tra flancului Japonesilor, îi opriră în loc 
în mișcarea lor ofensivă, după o luptă în
verșunată și îi siliră se dea înapoi. Lupta 
a durat pănă la înoptate, sfrrșindu-se pe 
la drele 9. Atitudinea trupelor ndstre 
a fost vitejescă. Comunicându-se tuturor 
trupelor scirea oficială din 26- August, că 
viteza garnisonă din Port-Arthur a respins 
tdte atacurile Japonesilor, scirea acesta a 
fost primită cu entusiasm și a ridicat și 
mai mult moralul trupelor,, inspirându-le 
dorința de a urma esemplul camaradilor 
lor. Pierderile ndste nu sunt încă stabilite, 
der probabil că sunt considerabile, jude
când după numărul soldaților, cari au 
trecut prin ambulanțele de pansament. 
Ele trebue se se ridice la un total de 
3000. Pierderile încercate de inimic trebue 
de asemenea să fie fdrtre considerabile."

— Agenția telegrafică rusă află din 
Mukden cu data de 31 August, că în 
noptea trecută un tren cu mai mult de 
200 Japonesi făcuți prisonerl la Liaoyang 
în lupta de la 30 August, a trecut pe 
aici îndreptându-se spre nord. Un alt tren 
de asemenea cu prisoner! este așteptat 
aci. Se fiice, că Japonesii au treout în mai 
multe rânduri la atacuri cu baioneta. Tdte 
atacurile lor au fost respinse pe întregul 
front. Inimicul a avut mari pierderi. El a 
lăsat pe câmpul de luptă mai mult de 40 
tunuri. Pierderile rusesc! sunt încă ne
cunoscute.

Asediarea Port-Artuuruiui.

IDiarul rusesc rNoii Kraj“, ce apare 
la Port-Arthur, aduce cu data de 26 Au
gust următdrea descriere a luptelor pe 
vieță și pe morte, ce se dau acolo:

După trei asalturi înverșunate, Ja
ponesii au avut o pausă de o di. La 25 
August săra au înaintat cu forțe conside
rabile contra fortului Zaretontvi de la cdsta 
drdptă. Usând de terenul favorabil, ase
menea pieilor roșii s’au tîrît pe pântece 
și astfel au ajuns aprope de panta fortu
lui. De aici au făcut un asalt, înse focul 
concentrat din tdte părțile i a isbit teribil 
și i-au silit se se retragă. Numai un deta
șament japones a putut să dea înainte, 
călcând pe cadavre pănă la fort; aperă- 
torii înse l'au respins cu grave pierderi. 
Intr’aceea Japonesii primiră ajutore și cu 
mare dispreț de mdrte reînoiră atacul. 
Din nou au fost respinși cu baioneta. Și 
un alt treilea atac a fost respins prin 
focul ucidător al Rușilor. Se dice, că în 
acest timp Japonesii au asvîrlit. granate 
la spatele colonelor comandate la asalt, 
pentru-ca se-i facă atenți la împlinirea 
datoriei: A învinge seu a muri! Rușii ce- 
rură atunci ajutdre pentru cașul când ar 
mai urma alte atacuri. N’a fost însă ne
voie de aedsta. A doua di des de dirai- 
nâță s’a deschis un foc de artilerile din 
ambele părți. Căpitanul Lebedijev, care co
manda detașamentul matrosilor, sta pe zid 
de-asupra și cu revolverul a împușcat mai 
mult de 20 de Japonesi. Călcând pe pi
ramide de cadavre, Japonesii se încercară 
din nou a petrunde sus pe zid. După al 

treilea atao, Lebedijev fu ucis de o gra- 
nată. Generalul Gorbatorvski, care șâse 
nopți petrecuse deja, fără a durmi, în șan
țuri, conducea în persdnă focul Rușilor. 
Artileria japonesă a făcut mari strică
ciuni forturilor, așa că Gorbatorvski a dat 
ordin, ca soldații să-și caute scut în șan
țuri. Săra la 10 Japonesii își -așefiară tu
nurile pe un punct pe care Rușii puteau 
să-l bombardeze cu succes. A doua di 
cătră amecli detașamentele japonese apă
rură lângă dealul Zahărului și la podul 
liniei ferate. Curând s’au retras însă în 
fața focului rusesc. După amiadi la 2 Ja
ponesii înoepură să înainteze cu 12 tunuri 
spre Paliceng. Săra la 6 însă au fost res
pinși cu mari pierderi.

*
O scire telegrafică din Londra cu 

data 1 Septemvrie spune, că la Londra se 
urmăresc cu mare temere operațiunile 
Japonesilor la Liayoang. Causa acestei te
meri este tactica lui Kuropatkin, care 
ar voi să tragă în cursă pe Japonesi și 
să le pregătescă sdrtea ce a avut’o Na
poleon la Moscva. La Tokio însă — spune 
depeșa — sunt couscii de primejdia acâsta, 
și Japonesii nu se vor lăsa se fie seduși 
de Kuropatkin.

SOIRILE DILEI.
z

— 201 August v.

„Fundațiunea Gojdu". Pentru re- 
solvarea agendelor curente representanța 
„fundațiunei Gojdu“ s’a întrunit în Si- 
biiu Duminecă, ținând ședințe în fie-care 
di. In ședințele aceste participă din mem
brii externi episcopii Popea al Caranse
beșului și Ioau I. Papp al Aradului, apoi 
domnii loan cav. de Pușcariu jude de 
Curie în pensiune, Avram Berlogia jude 
de Curie, George Serb deputat dietal și 
Dr. Nicolae Poynar, advocat, âr dintre 
membrii sibieni I. P. S. Sa d-1 archiepis- 
cop și metropolit loan Mețianu și d-nul 
Parteniu Cosma.

„Gotterhalte" în Șiria. „Egyetdrtes“ 
nu găsesce cuvinte destul de surugiescî 
spre a sudui pe învățătorii români întru
niți în adunare didactică la Șiria, pentru- 
că după toastul rostit la banchet în să
nătatea Majestății Sale, au cerut lăutari
lor să cânte imnul casei-domnitore. Pri- 
mașul bandei însă i-a refusat și atunci 
învățătorii au cântat din gură acel imn.— 
„E-s“ cere ministrului instrucțiunei pu
blice, să ia măsuri aspre contra învățăto
rilor români, cari au avut îndrăsnâla a-și 
manifesta loialitatea pentru casa domni- 
tore.... prin cântarea imnului „Ddmne 
ține“....

Firesce „E-s“ ar fi dorit, ca învăță
torii să fi cântat: „Kossuth Lajos" seu 
cel puțin „Isten aid meg a magyart".

Contramandarea manevrelor re
gale române. In urma unui ordin venit 
din Gastein, manevrele regale au fost con
tramandate din causa lipsei de nutreț și 
de apă. Despre acestă hotărîre au fost 
vestiți telegrafic primarul orașului Bo
toșani și prefectul acestui district, unde 
aveau ’să se desfășure manevrele de 
tdmnă.

La congresul societăților cultu
rale săsesci ținut dilele acestea în Cris
tian a luat parte și Dr. Emil Fischer, me
dic în Bucuresci, ținând o conferență. 
Asupra acesteia „S. D. T.“ scrie:

„In ședința secțiunei societății geo
grafice și istorice ardelene (Verein f. sieb. 
Landeskunde) a ținut o conferență prâ 
interesantă d-1 Dr. Emil Fischer, medic în 
Bucuresci, care ca autodidact a pătruns 
în specialitatea sa, filologia, pănă la unele 
descoperiri originale. Fischer a publicat 
anul trecut o lucrare asupra originei Ro
mânilor.... In conferență din Cristian Dr. 
Fischer a expus o serie de cugetări din 
opera, ce o pregătesce: „Basele funda
mentale ale paleontologiei istorico-cultu- 
rale a limbei române“ (Die Grundlegung 
der kulturhistorischen Palăontologie der 
rumănischen Sprache), punând în uimire 
pe ascultători cu cunoscințele vaste asu
pra materiei. Dr. Fischer a analisat limba 
românâsoă după metoda cercetării geo
logice, în straturile ei, și a făcut nisce corn- 
binațiuni Burprindătdre istorico-culturale, 
din cari se vor pută trage diferite con- 
clusiunl cu privire la istoria Ardâlului...“

fi- Baronul Nicolae de Mustață. 
Din Cernăuți ne sosesce scirea tristă, că 
baronul Nicolae de Mustață, cunoscutul 
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politician român al Bucovinei, a încetat 
din vieță Luni în Sadagura.

t Mateitt Ignea, paroch gr. ort. ro
mân în Lugoșiîî, director al șcdlelor ro
mâne gr. ort. de acolo, fost asesor con
sistorial și administrator protopopesc, a 
decedat Luni ndptea în Lugoșiîî, în etate 
de 74 anî. Erî i-s’a făcut, cu mare pompă, 
înmormântarea.

D-l Ioan Cipu, fostul secretar al di- 
recțiunei de finanțe din Brașov fiind avan
sat director substituit de finanțe la Zom- 
bor, va pleca țlilele acestea din mijlocul 
nostru. Suntem informați, că mâne, Sâm
bătă sera la firele 8 amicii d lui Cipu îșî 
vor da întâlnire la cină de adio în sala 
•cea mare de la hotelul „Orient".

Fuga principesei Luisa de Coburg. 
Bin Dresda se telegrafieză, că principesa 
Luisa de Coburg, care de timp mai înde
lungat trăia în Elster, a dispărut. Se bă- 
nuesce, că principesa ar fi fost răpită de 
locotenentul Mattasich-Keglevich, care o aș
tepta c’un automobil dinaintea unui otel 
din Dresda. Nu se scie încătrău a luat’o.

Desniințire. Biuroul telegrafic de co
respondență din Viena desminte în mod 
categoric scirea corespondentului diarului 
rusesc „Moskowskie Viedomosti" privitfire 
la interviewul avut cu contele Goluchowski 
asupra situațiunei din Balcani, despre 
care am luat și noi scire în n-rul de alaltă- 
eri al „Gazetei".

Din Gastein se anunță, că se aș
teptă acolo pentru săptămâna viitfire so
sirea Principelui Ferdinand și a Principe
lui Carol. Tot în cursul acelei săptămâni 
va sosi acolo și Principele Carol de Ho- 
henzollern, fratele Principelui moștenitor. 
Principesa-mamă de Hohenzollern nu va 
merge la Gastein, fiind suferindă. Starea 
sănătăței Regelui Carol e perfectă. Suve
ranul primesce (jilnic în audiență perso
nalitățile marcante, demnitari de ai Statului 
german, cari sosesc la Gastein.

Archiepiscopul Hornstein și Mo- 
narchul nostru. Archiepiscopul catolic 
din Bucuresci, Msgr. Xavier de Hornstein 
a felicitat telegrafic pe Maiestatea Sa 
Francisc Iosif. La acestă felicitare, archie
piscopul a primit, după cum cetim -.în 
foile din Bucuresci, următorul răspuns:

„Exc. Sale Msgr. Xavier de Hornstein 
Archiepiscop Bucuresci. Vă mulțumesc 
din inimă pentru urările căldurose cu oca- 
siunea aniversării dilei mele natale, ss. 
Francisc losif“.

Este surprinzător acest răspuns prin 
faptul, că este semnat de însu-șl Maj. Sa, 
ceea-ce la noi nicl-odată nu se face, răs
punsurile trimise din partea M. Sale fiind 
semnate în tot-deuna de oătră șeful ca
binetului.

Mdrtea ex-sultanului Murad. Din 
Constantinopol se anunță, că Marți a în
cetat din vieță, în urma bălei de diabet, 
de care era atins, ex-sultanul Murad. 
Mfirtea acesta a impresionat adânc pe 
Sultan.

De la camera de comerciu și in
dustrie. începând cu 1 Sept. n. firele de 
oficiu ale camerei de comerciu sunt fixate 
dimineța de la firele 8—12, fir d. a. de la 

■firele 3—5.

ScirI mărunte din România. Eri, 
■Joi, fiind a 28-a aniversare de la suirea 
pe tron a sultanului Ahdul Hamid, a avut 
loc la legațiunea otomană din Capitală o 
recepțiune.

— In urma unui ordin a ministeriu- 
lui de culte, se vor introduce de acum 
înainte numele elevilor, a căror medie ge
nerală la studii va fi minimum 9.50, fără 
nici o medie parțială inferifiră de 9 și cei 
cu 10 la conduită în „Monitorul Oficial" 
și în „Buletinul" ministeriului.

— Negocierile cu Germania pentru 
încheierea unei convențiuni comerciale s’au 
reluat.

— Ministeriul de finanțe a făcut cu
noscut tuturor vămilor, că importul fânu
lui, paielor și ierburilor de pășune de tot 
felini, este liber fără nicu o restricție și 
prin orî-ce punct al frontierei.

— In mai multe vii din județul Gorj 
s’au descoperit focare filoxerice. Proprie
tarii acestor vii vor introduce vițe ame
ricane.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții o. și r. din Viena 
Tuchlaiiben Nr. 9. îșî recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentru a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți- 
mend prețurile.

Cifrele vorbesc!
Am promis, că vom reveni la aface

rea administrării în regie a moșiei bise- 
ricei Sf. Nicole „Sudiții", făcând o para
lelă între cifrele produse în întâmpinarea 
lui Arsenie Vlaicu și cele ce sunt cuprinse 
în datele oficiale ce ni-lea comunicat co
mitetul parochial.

Am trebuit să revenim, ca să se lă- 
murescă afacerea și să se arate ce ni-a 
îndemnat se procedem așa cum am pro
cedat. Puțin impfirtă ce afirmă Arsenie 
Vlaicu, der el găsesce colone deschise la 
„Tel. Român" și la foia aradană și alar- 
mfiză publicul, ațîțându-1 in deosebi în 
contra diarului nostru. Pote fi permis unui 
director de șcfilă comercială român și care 
iși arfigă un rol în societatea nostră, să 
se pfirte astfel, și pfite publicul român să 
mai tolereze ca să fie păcălit și despre- 
țuit de asemeni firaeni fără consciința răs- 
punderei ?

De altă parte cetitorii noștri nu cu
nosc întâmpinarea, despre care e vorba și 
trebue se scie ce conține. De aceea a tre
buit să revenim.

Oe afirmă contabilul vechiului co
mitet?

*
Trecând^la cifrele produse de A. Vlaicu, 

înainte de tote voim să observăm pentru 
mai buna înțelegere, că în condițiile de 
regie proprie a moșiei „Sudiții" s’afost fixat 
arânda neto de 46,000 .Lei anual (pe care 
o căpăta aproximativ biserica mai îna
inte.)

Vlaicu, în întîmpinarea sa publicată 
în „Tel. Rom." din Sibiiu și în „Tribuna" 
din Arad, susține, că pe basa bilanțului 
încheiat la 31 Decemvrie 1903, venitul 
curat peste arânda fixată ar fi de 41,300 
Lei, Z*când din cuvânt în cuvânt:

„Pe basa bilanțului încheiat la finea 
lunei Decemvrie 1903, resultatul a fost, că 
pe lângă arânda veche de Lei 52,950, 
anul agricol 1903 a mai produs încă peste 
Lei 41,300 venit curat, din care avea 
să se subtragă 10% amortisare dela suma 
investită în zestrea moșiei, adecă Lei 2900 
și tantiema cuvenită administratorului din 
venitul curat cam Lei 4000.

De observat e, că la bilanț porumbul 
și celelalte producte din magazine, au fost 
evaluate esact cu prețurile oferite în scris 
la comitet în Octomvrie 1903, unde se 
află ofertele, pe când în seson Februarie 
—Martie 1904, porumbul de pildă se putea 
vinde cu Lei 64 chila, seu cu lei 8 la 
chilă mai scump, așa încât la circa 700 
chile porumb revine un plus de câștig 
curat de Lei 5600.

Venitul bilanțului real e așa-deră pe 
1903 de Lei 46.900, din care scădând a- 
mortisarea și tantiema la un loc cu Lei 
6900, rămâne pentru biserică un venit net, 
peste arânda veche de Lei 40,000.“

Desfidem pe ori ce cunoscător de 
contabilitate să ne spună sincer, decă un 
asemenea alter-changer, un asemenea joc 
de a face să apară și apoi ârășl să dispară 
cifre, când se vorbesce de un bilanț real, 
pdte să fie obiect de discuție seridsă ?

Nu voim se discutăm asupra socotelilor 
vechiului și noului comitet, ci voim să tra
gem numai o paralelă între cifrele oficidse, 
ce ni-le-a presentat comitetul parochial și 
între cifrele fantastice arbitrare, ce le pro
duce Arsenie Vlaicu.

Una însă nu-o putem trece cu ve
derea, și anume că A. Vlaicu se crede în 
drept, pdte în calitatea sa de excontabil, 
să schimbe chiar în mod arbitrar posiții 
esențiale din bilanț. Așa de pildă corege 
bilanțul de la 31 Decemvrie, adăugând la 
posiția „600 chile porumb" (chila circa 7 
hectolitri) încă 100 chile mai mult, ceea 
ce urcă veuitul, chiar după socotela dân
sului, cu 5600 Lei. Adauge și subtrage așa 
fără sfielă și fără nici un rost și ajunge 
pe anul 1903 la suma de 40,000 Lei ve
nit net peste arânda fixată cu 46,000 Lei.

Asemănând cifrele Iui A. Vlaicu cu 
cele cuprinse în estrasul din cărțile bise- 
ricei, ce l’am publicat în numerii trecuțî, 
ne bate la ochi pro primo, că bilanțul de 
la 31 Decemvrie 1903, pe care se basăză 
A. Vlaicu, a fost recunoscut de neesact 
din partea chiar a administratorului moșiei 
I. Munteauu.

După cum ne spune estrasul oficios 
în urma unei espertise făcute de noul co
mitet, administratorul moșiei în al doilea 
bilanț al său dela 29 Februarie 1904 a re
cunoscut, că porumb esista nu 600 nici 
700 chile, cum dice Vlaicu, ci numai 530 
chile, a recunoscut și alte posiții defec- 
tudse, de unde vine, că acest bilanț co
rectat l’a saldat numai c’un profit de Lei 
29.631'75 peste arânda fixată.

Comitetul parochial mai stabilind prin 
esperțl scăderea valărei în împrejurările 
de față a așanumitei zestre a moșiei (ma
șinile, acarete, vite...} și altele, constată 
numai Lei 11,332'80 ca profit peste arânda 
fixată pe anul 1903.

încât pentru regia anului 1904 Ars. 
Vlaicu Zlce în întâmpinarea sa:

„Experiența anului al doilea agricol 
1904 a făcut’o noul comitet și nu o cu
nosc din acte, ci numai după informațiunî 
demne de credință. In anul acesta recolta 
ar fi:
800 pog. grâu. 600 chl. â 801. fac L. 48,000.— 
Mazăre, orz, ovăs etc. . . „ 1,200,—
Porumb 400 chile â 60 lei . „ 24,000.— 
Erbărit, fân etc........................... „ 16.000.—

Total Lei 89.200.-“
Din acestă sumă scădem arânda de 

Lei 52.950 și cheltuell de administrațiune 
Lei 25000, la un loc Lei 77,950, și tot ră
mâne și pe acest an agricol, rău cum n’a 
mai fost altul de un veac în România, un 
venit curat de aproximativ Lei 11,250.

Comparate aceste cifre cu cele pro
duse în constatările comitetului parochial, 
ies la ivâlă nisce diferențe așa de enorme 
în cât „informațiunile demne de credință" 
ale ex-contabilului. devin nu numai ilu- 
soriT, ci chiar forte suspecte. De eseraplu 
nu putem admite, după cinste și omenie, 
că administratorul I. Munteauu, care de 
sigur nu e certat cu d. Vlaicu, l’ar fi pu
tut informa, că porumbul ar representa 
suma de 24.000 Lei, când chiar d. Mun- 
teanu în raport oficios comunică comite
tului, că porumbul din acest an va da 
abia 200 de saci, în sumă totală de Lei 
1600, o diferență numai de 22,400 Lei în 
minus.

Așa se înțelege, că ex-contabilul a 
putut scote miraculose câștiguri și veni
turi „nete" și „reale" ca în poveste. Insă 
de ce ne-am mai pierde timpul și cu in- 
formațiunile „demne de credință" ale lui 
Ars. Vlaicu ?

Ajunge, credem, că față cu cifrele și 
afirmațiunile ex-contabilului, cum că regia 
moșiei „Sudiț'i" ar fi dat în doi ani de 
dile, unul gras, altul slab, un venit net 
de Lei 51,250 peste arânda fixată cu 
46,000 Lei anual, comitetul parochial con
stată în mod neîndoios, că resultatul re
giei în cei doi ani la olaltă luați nu nu
mai că n’a atins nici măcar arânda anuală 
de 46,000 Lei, dâr din contră a dat o 
pierdere de Lei 28,216.50, adecă cu 
peste doue deci și opt mii Lei mai puțin 
de cât ar fi făcut arânda fixată pe doi 
ani de 92,000 Lei (de 2-ori 46,000 Lei).

*
Cifrele vorbesc, și cifrele produse de 

comitetul parochial pe basa actelor sunt 
nimicitore pentru A. Vlaicu și tovarășii săi.

Mai nimicitdre pentru dânșii e însă 
încercarea lui A. Vlaicu de a mistifica pu
blicul, pretinZând în comitiva sa cătră 
„Tribuna", că „vrea să informeze esact 
publicul cetitor asupra unei cestiunl de 
mare importanță", că n’a putut să aștepte 
dăr nici un minut, ci „chiar în interesul 
cetitorilor „Gazetei" ca să afle momentan 
starea lucrurilor, a fost necesitat a cere 
ospitalitatea altui Ziar mai culant- și mai 
în consciința datoriei publicistice"...

Ei bine, văZurăm în deajuns ce a 
fost „necesar" să afle marele public!?

Cifrele vorbesc! și dau lămuriri forte 
multilaterale. După cum scie să mănueze 
cifrele se cunosce ce plătesce un contabil. 
După esactitatea cu care portă o socotâlă, 
se cunosce omul consciențios și serios.

Noi eram mai în cunoscință de 
causă, de aceea n’am dat pe necitite la 
tipar cifrele fantastice și false ale ex- 
contabilului.

De ce Arsenie Vlaicu s’a adresat așa 
de grabă la foi neorientate ? Fiind-că se 

temea, că noi vom publica eventual în. 
tîtnpinarea sa cu adausul: „marfă sus
pectă, trebue esaminatăj!"

Am fost datori publicului nostru ce
titor cu lămurirea de mai sus nu numai 
spre a împlini o promisiune, ci în firma 
convingere, că facem un lucru bun. A so
sit credem timpul, oa comedianții să se 
dea în lături, să iesă pe teren numai dra,enii 
serioși, a căror muncă, inteligență și jertfă 
le reclamă așa de tare adevăratele inte
rese ale poporului nostrul

Petersburg, 1 Septemvrie. (Sor
ginte privată). Lupta la Liaoyang 
continuă cu înverșunare. După o cioc
nire nespus de furiosă la sud, Rușii se 
simțiră slăbiți în posițiunile lor. Ambii 
dușmani au ajuns atât de aprdpe 
unii de alții, încât om lupta contra 
omului cu patul puscei și cu baio
neta. Compania stbgului din regi
mentul de vînători 13, a căcjut pănă 
la ultimul om în jurul steagului. 24 
tunuri rusesci au fost stricate. Cen
trul rusesc a dat înderet spre nord.

Liaoyang, 1 Septemvrie. Rușii au 
reluat atacul spre sud, de-alungul li
niei ferate.

Petersburg, 1 Septemvrie. Lupta 
la Liaoyang șî-a ajuns culmea eri 
nopte la orele 2. Regimentul 13 de 
vînători, espus focului teribil al ar
tileriei inimice, a resistat cu eroism 
ne mai pomenit atacului. Inimicul a 
făcut asalt cu baioneta. Campania 
10 a regimentului a dat o salvă, care 
a pricinuit pierderi mari inimicului, 
ce atacase în massă.

Londra, 1 Septemvrie. „Daily 
News“ primesce din Liaoyang scirea, 
că după o teribilă vărsare ăs sânge lă 
frontul de sud, unde stau detașamen
tele lui Nodzu, corpul 3 siberian din 
centru a susținut cu- succes atacul.

Londra, 2 Septemvrie. După o 
scire din Tokio, aripa stângă a Ja- 
ponesilor ar fi spart linia rusbscă, 
ceea-ce a provocat retragerea cen
trului și a aripei drepte a Rușilor. 
Sc svonesce că Japonesii ar fi luat 
Liaoyangul.

„ALBINA” institut de credit și de economii
Fâliala. Brașov.

Conspectai operațiunilor în luna lui August 1904.

Intrate:

n 

n 

n

Numărar on 1 August 1904. Cor. 49,403'31 
Depuneri spre fructificare 
Cambii rescumpărate
Conturi curente .... 
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . .
împrumuturi pe producte . 
Monetă.............................
Jomisiunl, oupone și efecte 
Bănol..................................
Interese și provisiunl . .
Diverse.............................

171.829- 49
318.830- 53

67,595-16

32,919'63
2,370-— 

102,353-23 
62,115-82 

455,810'94 
22,251-17 
17,080-47

n
n
n
17

77

71

Cor. 1.302,559-75

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare . Cor.

n
n

235,361-16
284,129'32
331,673-31

35,787-—71

71

71

7?

71

n

77

7?

7?

100,850-30
89,221-86 

798-81 
3,216-57 

178,109'47
24,00045
19,411'50

Cambii escomptate . . .
Oonțo curent....................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi...................
împrumuturi pe producte . 
Monetă.............................
ComisiunI, cupdne și efecte 
Interese și provisiunl . .
Spese și salare .... 
Bând..................................
Diverse.............................
Numărar cu 31 August 1904

Cor. 1.302,559-75

Cornel Aisăr Săvuleanu,
cassar.

Dr. ft. Vecerdea,
dirigent.

Iosif Oncioiă,
contabil.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil Traian H. Pop.
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41omana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea ș 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana44 dans de colonă în 5 figuri 
Descrisă și esplicată împreună cu musicc 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o în 
troducere („în loc de prefață14,) de Tunaru 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aure 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana44, unicul dans de colonă român. Ir 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei44. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechi, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana44 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
Ia primul bal al „Reuniunei44.

Autorul broșurei esplică „Romana14 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
ți erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei44, ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romauei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana44 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

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

„Romana*1 se pote procura de la ti- 
dografia A. Mureșianu, Brașov.

London vista 
Paris vista.
Note italiene

23967
94.95
94.95

Prețurile cerealelor din piața Brașov 
' Din 2 Septemvrie 1904.

Măsura
l seu
1 greutatea

I

Calitatea.
Valuta 

în
Kor. 1 fii-

0 1 H. L. Grâul cel mai frumos 17
n Grâu mijlociu . . . 16 80

Grâu mai slab . . . 15 80
Grâu amestecat , . 12 40
Săcară frumosă. . . 10 40

n Săcară mijlocia. . . 10 —
Orz frumos .... 9 20

n Orz mijlociu. . . . 9 —
Ovăs frumos. . . . 7 40
Ov6s mijlociu . . . 7 10

n Cucuruz .................... 12 20
n Mălaiu (merii) . . . 10 —

Mazăre........................ 15 —
T» Linte......................... 22 —
n Fasole........................ 20 —

Sămânță de in . . . 22 —
Sămânță de cânepă . 8 A_
Cartofi........................ 6 —
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
Carne de porc . . . 1 20

n Carne de berbece. . — 80
100 kil. Său de vită prospăt . 40

n Său de vită topit . 62 —

Cursul pieței Braș 0 V.
Din 1 -Septemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.94 Vând. 19.01
Argint român. „ 18.84 „ 18.96
Napoleond’ori. „ 19.03 „ 19.12

Galbeni „
Ruble Rusesc! „
Mărci germane „
Lire turcesc! „
Scris, fonc. Albina 5°/° 101. —

11.20
2.52
117.20

21.50

r>
n

X»

11.30
2.54

117.40
21.60

102.—

Convocare.
Pe basa statutelor modificate 

con v 6 că
Adunarea constituantă

a societății de economii și credit 
„Crișana44, pe Dnminecă în 18 Sep
temvrie st. n. la 3 ore p. m. în lo
calul societății, în B r a d.

OBIECTELE: 
Deschiderea 
Constatarea

1)
2) 

aenți ;
3)

adunării; 
membrilor

adunării;

se

pre-

Constituirea
4) Alegerea direcțiunei;
5) Alegerea comitetului de su- 

sveghere ;
6) In lipsa membrilor reoeruțl, 

•i se represinte % din capitalul 
dai, adunarea în sensul §-lui 47 
convocă și se va ține în 25 Sep- 
ivrie n. a. c. la 3 bre p. m.

Dreptul de vot în sensul §-lui 
se pbte esercia, sbu în persbnă, 

l prin plenipotențiarea altui mem- 
i al societății.

Direcțiunea.-1.14-5

Carne ieftină!
Firma Leonhardt & Căpățină, 

Strada Hirsclier (sub Podul Bătușilor) 
face cunoscut Onor, public, că cu 
începerea dela 8 Septemrrie st. n. va 
Vinde ! 8dgjr. carne de vită 

w cu 44 or. “W
Causa este ieftinirea vitelor.

Cu stimă

Leonhardt & Căpățină.2-2

De vânzare 
una sută care de fen, 
la care pot veni cu oi sbu vite cor
nute, avend localitățile de lipsă.

Cumpărătorii se se adreseze în 
comuna Uj-Radna, poșta ultimă 0- 
Radna la D-l

Cosma Cotul
proprietar și învețător pens.

j| Mare deposit de pânzărae fabricat Schroll.

DESCHIDERE 1 E MAGAZIN! s
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Cursul la bursa din Viena.
Din 1 Septemvrie n. 1904. 

Renta ung. de aur 4% ....
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/^/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 
Bonuri rurale croats-slavone 
Impr. uug. cu premii . .
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de argint aușțr. . . , 
Renta de âlir ailătifi ....
Renta de corone austr. 4% . 
Bonuri rurale ungare 3*/2 % . 
Losuri din 1860.......................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.................................
Mărci imperiale germane. . . .

118.80 
. 97.10 
. 89.10 
. 97.25 
. 98.50 
. 206.50

. . 99.30 
, , 99,30

119.10
99.30
91.10

152.60
16.15

759.—
648.—

19.03
117.15
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Am onorea a aduce la cunoștința On. public, că am deschis 
pe piața din loc

Strada vă xxxîx nr. SI- —...—
sub firma mea protocolată la tribunal, un

Magazin de mode pentru dame și bărbați.
Bogatul meu deposit fam asortat cu cele mai nouă și moderne, 

Stofe de rochii pentru Dame și pentru haine bărbăteșțî, 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, rSmân

cu totă stima FENYVESI M. LAJOS.

Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.
JEWESS#
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O
d 
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£ Prafurile-SeidJitz ale lui Moli 8
Veritabile numai, deeă. Harare eutiă este prove«|ută cu marea <Se W 

apărare a lui A. Moli și cu subscrierea sa, Q
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu- V 

tăților celor mai cerbicâse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
mach, constlpațlunel cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haemorhoîdelor și Q 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— Jjf 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătordscă.

•
CD an 
Q

Plecarea și sosirea trenărilor fle stai reg. iiu. în Brasov.
Valabil din 1 EBaSii st. n. 1904.

6
X

FB’awsbr'aswtwem și sar»e a lui Ș^oEi.
VJn^iiohâln niimoi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VClILdUilU SlUlila!, plumbul lui A. Molii.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de rficdlă. 
Prețul unei sticle originale piumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii

de apărare A. Moli.
Trimiterea primelpală prin „

Farmaciștii! A. MOJLÎL,
c. și r, fnrnisor al curții imperiale Viena, Mata 9 g

Comande din provincii se efectueză jiilnic prin rambursa poștală. vm
La deposits să se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca (A 

apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Both, Eugen Neutădter M

după metodul cel mai nou pentru cul- 
și adulțl. Prețui unei bucăți Cor. —.40 

Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provegută cu marca

X
X
X
M
X
X
X și engros la D. Eremia Nepoții.

de

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5*32 min. dimin.
H. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. săra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescT:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5'14 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

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

(* Circulă numai până in 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-G-yimes).
III. Trenul de per. la ora 2'50 m. p. m. 

(are legătură cu Ciuc-Szereda).

Dela Brașov la ZernescT (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3'14 min. p. m.
III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la ora 6T4 m. dim.

(Nu mai dela Iunie Dumineca și în serbătorl).

Sosirea trenurilor în Brașov;
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren acc. p. Arad la orele 5'07 m. dim
II. Trenul de persone la ora 7'50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2'9 m. p. m,
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera.

Dela BucurescT Ia Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m,

II. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sâra.
III. Trenul pers., la ora 4'55 m. p. m.
,IV. Tren, de pers, la ora 7'41 min. dim.

(care circulă numai dela Predeall.
V. Tr. accel. ia orele 10'14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov
I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim,

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

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la 6ra 6'10 m. sâra. *)
IV. Tren de pers, la erele lO.lfl m. săra.*)

(* au legătură dela Tușnad.)

Dela ZernescT la Brașov (gar. Bartolomeiu.}
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 7'43 sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


