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PREȚUL 1NSERȚIUN1L0R : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifa 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o sorii! 20 bani

ANUL LXVII.

„gazetă" iese in âe-tare ți 
Âîoiamenw țenim Aisf’Hugark 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Dumlneoa 4 cor. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șâse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se pronumeră la tote ofi- 
oielo poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

ÂSonamentul Denim Brasov
Âdmintstrațtunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șeae 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un eaem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiumlb 
aunt a ae pl&ti înainte.

Brașov, Miercuri 25 August (7 Septemvrie). 1904.

Sorții resboiuluî din Asia.
Luni sera Tokio a fost iluminat. 

Locuitorii capitalei japonese au ser
bat cu mare însuflețire victoria dela 
Liaoyang.

Posiția și fortificațiile dela Liao
yang se asigură că au fost fhrte tari, 
așa că generalissimul armatei ru
sesc! Kuropatkin putea se s’aștepte 
cu drept cuvent, că aici îi va suc
cede a pune pentru mai mult timp 
stavilă înaintării oștirilor japo
nese și ast-fel va câștiga timp, pănă 
ce vor pută s6 sosâscă trupele auxi
liare din Rusia. Cu armata, de care 
dispunea, Kuropatkin nu se putea 
gâodi a primi se s’angajeze într’o 
bătălie decisivă cu oștirile japo
neze, mult mai numerose.

Specialiști în ale artei resboi- 
nice susțin, că posiția de la Liao
yang oferea tote avantagele posibile, 
pentru-ca fiind bine aperată să 
opună timp mai îndelungat o stavilă 
puternică în calea Japonesilor.

T6te aceste le-au avut în ve
dere și comandanții japonesl. Pro
blema armatei lor era a căuta se 
angajeze în tot chipul pe Ruși, 
să împiedece retragerea lor, se-i si- 
lâscă a primi o bătălie decisivă seu, 
urmărindu-i, să sdrobâscă puterea ar
matei lor, tăiendu-i eventual linia de 
retragere spre Mukden.

De aceea statul major general 
japones, avend în vedere posiția tare 
rusăscă de la Liaoyang, a decis se 
concentreze tăte forțele sale armate 
disponibile înaintea ei, ca prin vigd- 
rea atacului să-o potă lua. Aceste 
le-a împărțit în trei armate, prima 
sub comanda lui Kuroki, a doua sub 
aceea a lui Oku și a treia condusă 
de generalul Nodzu.

f)ece cjile au durat luptele în 
jur de Liaoyang. In cele din urmă 
trei cțile, după ce le succese celor 

trei armate de a se uni împresu
rând pe Ruși din tote părțile. Japo- 
nesii, după repețite atacuri între
prinse peste c|i și noptea. riscând 
pierderile cele mai mari prin jertfi
rea a mii și cjeci de mii de omeni, 
au luat și Liaoyangul.

Generalul Kuropatkin vejend, 
impetuositatea neașteptată cu care 
fu atacată oștirea sa din tdte păr
țile, neputend se ia ofensiva, ba 
fiind amenințat cu încunjurarea flan
curilor sale, s’a decis mai de cu vreme 
să-și retragă grosul oștirei, părăsind 
cu încetul posiția ocupată.

Nu se pote constata încă, pe 
basa soirilor în multe privințe con- 
tracjicătore, cum i-a succes armatei 
rusescl retragerea peste rîul Taitsiho 
și dâcă are șanse de a pută se-șl 
urmeze drumul spre Mukden în totă 
ordinea și siguranța, ce se cere spre 
a efectui retragerea.

Cu alte cuvinte, nu se pote sta
bili întrucât mai pote fi vorba aici 
de o retragere de bună voie a ar
matei rusescl, din motivul că Ku
ropatkin nu vrea și nu pote primi 
bătălia decisivă la care vor să-l con- 
strîngă Japonesii.

Pentru moment ambele armate, 
după enormele strapațe și pierderi 
sunt peste măsură obosite. Totuși 
Japonesii, cei vegetarianl și de aceea 
așa de sobri și flexibili, se vor recu
lege mai cureud și vor continua a 
merge pe urmele oștirei rusescl, ce 
se retrage. Adevărat, că parte din 
trupele rusescl continuă a resista 
inimicului, luptându-se cu mare bra
vură. Cu țote acestea, după soirile 
mai nouă, nu numai cercurile mili
tare din Berlin, der și cele din Pa 
ris sunt de părere, că pentru anul 
acesta Rușii au pierdut campania, că 
desastrul lor și pe uscat nu mai păte 
fi delăturat.

Ce va urma după acesta? De în
cheierea păcii nici vorbă nu pote fi. 
Rusia îșl va aduna nouă forțe mili

tare peste iernă și la primăvară va 
trebui să încăpă cu ofensiva și să 
recucerescă posiție după posiție tă
râmul pierdut în Manciuria. Pănă și 
PoYt-Arthurul, care nu se va pute țină 
păn’atuncl și va cădeîn mâuile Japo
nesilor, va trebui se fie recucerit de 
Ruși.

Mult sânge și mulțl bani va 
costa și acestă a doua campanie din 
1905, der când și cum va fi sfâr
șitul ?

Brașov, 24 August v.

Bulgaria-Serbia-România. Diarul 
semioficios „ Vecerna Postau releveză în 
nrul seu mai recent caracterul satisfăcător 
al raporturilor dintre Bulgaria, Sârbia și 
România. Diarul din cestiune constată însă, 
că aceste raporturi ar fi încoronate cu 
succes numai în cașul, când Serbia și Ro
mânia ar renunța la aspirațiunile lor în 
Macedonia și ar sprijini cele ale Bulgari
lor. In schimb Bulgaria ar favorisa aspi- 
rațiuniie Șerbilor în Bosnia. Herzegovina 
și Serbia-veche, er cele ale Românilor din 
regat în Transilvania. Numai pe basa 
acâsta s’ar pute vorbi de o alianță viitdre 
între aceste state, deorece în cas contrar 
ușor s’ar pute schimba prietinia actuală 
în dușmănie. — Constatările diarului se- 
mioficios sunt Semne de relevat, deorece 
sunt cunoscute legăturile numitului diar 
cu principele Ferdinand al Bulgariei.

Rusia și Evreii. Un ucas imperial 
ordonă modificarea prescripțiunilor privi- 
tdre la dreptul ovreilor de a-șî alege do
miciliu, pănă la revisuirea generală a le
gilor privitore la ovrei. Se anuleză inter- 
dicțiunea pentru ovrei de a-șl stabili do
miciliile în afară de orașe și orășele pentru 
ovreii, cari au primit o instrucțiune supe- 
riără, precum și pentru femeile și copiii 
lor; pentru comercianții ovrei, aparținând 
primei categorii de imposite, și pentru 
meșteșugari, atâta timp cât ei vor esercita 
meseria lor, precum și pentru subofițerii 
concediațî. Toți acești ovrei pot închiria 

imobile în afară de orașe și orășele pentru 
a locui său a esercita acolo un comerț, 
seu o profesiune. Ovreii, cari au primit o 
instrucțiune superidră și cari n’au un oa- 
zier judiciar, pot esercita ori unde în 
Rdsia comerțul său profesiunea lor. Ovreii, 
cari au titlul de consilieri de comerț și 
consilieri de manufactură, pot domicilia, 
cu familiile lor în tot imperiul rus. Ovreii,, 
cari au luat parte la răsboiul din Extremul 
Orient și au primit decorațiuni, au dreptul 
de a domicilia în tot imperiu). Comer
cianții ovrei din prima și a doua categorie, 
pot visita, în interesul comerțului lor, tdte 
orașele din guvernamentale interiore ale 
imperiului. Tdte disposițiunile privitore la. 
admiterea ovreilor comeroianți și a micei 
burghezim! în orașele guvernamentelor in- 
teridre și cari se află acuma sub control, 
rămân în vigdre chiar în cașul când ele- 
ar fi fost ilegal aplicate. Tot9 aceste dis- 
posițiunl nu vor fi aplicabile în regiunile 
unde restricțiunî particulare, privitdre la 
evrei, au fost stabilite.

Sălăgenii pentru sinodalitate.
Inteligența mirână unită din 

Selagiu s’a adresat de curend din 
nou episcopului de Gherla Dr. loan 
Szabo cu rugarea, să concheme si
nodul mixt al diecesei.

Acest sinod n’a mai fost în
trunit din timpul când era încă epis
cop la Gherla răposatul Mihail Pa
vel. La 1880 Sălăgenil au cerut pen
tru întâia oră actualului episcop 
Ioan Szabo restabilirea sinodalitățil, 
dâr au bătut tdca la urechile sur
dului.

Timp de 24 de ani SSlăgenil 
n’au mai intreprins nimic. Acuma 
din nou ei adresezâ episcopului o 
cerere, numită memorand, pentru 
conchiemarea sinodului mixt.

De vor tăce încă 24 de ani, aș
teptând ca episcopul se salveze prin
cipiul sinodalității în biserica unită, 
atunci le gratulăm de pe acuma la
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0 seră de primăvară.
Guy de Maupassant.

Jeaneta era logodită cu vărul său 
Jacques.

Se cunosceau din copilărie și dra
gostea lor nu era legată de formalități. 
.Au crescut împreună, fără să-și fi dat 
semă că să iubesc. Fata fiind cam neas
tâmpărată se hârjonea ceh drept cu băia
tul, însă fără nici un sentiment mai pro
fund.

El își (jicea: Uite ce drăguță e ve- 
rișora mea — și se gândia la ea cu acel 
simț de delicateță, ce-1 are ori-ce bărbat 
față cu o fată frumdsă. Atâta și nimica 
mai mult.

într’o di înse Jeaneta audi din întâm
plare, când mama sa dise țaței Lison :

— Te asigur, copiii ăștia se iubesc. 
Nici nu mai încape îndoială. Și apoi ce 
mă privesce pe mine, nici nu-mi doresc 
un ginere mai bun, decât pe Jacques.

Din acel moment Jeaneta a început 

să iubescă și mai mult pe vărul seu. De 
câte ori îl zăria, se înroșia, mâna îi tre
mura când venia în atingere cu a lui, er 
privirile și-le pironia în pământ de câte 
ori se întâlnia cu ale lui Jacques, și nu 
mai voia să-șî sărute vărul.

Jacques observă schimbarea și a în- 
țeles’o. O dată stăpânit de un sentiment, 
în care vanitatea satisfăcută era ames
tecată în proporție dreptă cu iubirea, a 
luat pe verișora sa în brațe și i-a șoptit 
la ureche:

— Te iubesc! Te iubesc!
Din acea di o atențiune și politeță 

intimă le cuprinse totă ființa. Jacques își 
săruta miresa în fața celor trei surori bă
trâne: mamă-sa, mama Jeanetei și țața 
Lison. Se preumblau amândoi câsuri în
tregi prin pădure, pe malul rîului, și își 
așteptau dina cununiei fără vre-o emoție 
deosebită. Erau fericiți în sfera vrăjită a 
dragostei nevinovate.

Oele două mame și țața Lison pri- 
viau cu drag la dragostea lor îmbobocită, 
er țața Lison simțea adesea că uitându-se 
la ei, i-se umezesc ochii.

Țața Lison era o bătrânică ogârjită. 
Vorbia puțin și îi plăcea să stea într’un colț, 
neobservată. Nu făcea larmă. Venia numai 
la ora mâncării, apoi se retrăgea și se în
chidea în odaia ei. Avea o înfățișare sim
patică, ochii ei aveau o privire blândă și 
tristă. In familie era nebăgată în sâmă.

Cele două surori erau văduve. Aveau 
dre-care trecere în lume, ăr pe a treia 
soră o considerau ca pe o cantitate negli
jabilă. O tratau cu intimitate, dâr în bună
voința lor era ascuns și dre-care dispreț 
față cu fata bătrână. Numele ei era Lise 
și s’a născut pe timpul, când popularitatea 
lui Bdranger era în apogeul său în Franța. 
Vădând că timpul trece și Lise nu se mai 
mărită și nici nu mai e speranță să se 
mărite, au început să-i tjică „Lison1*. „Țața 
Lison** era o ființă modestă, bătrânică, 
cinstită, timidă. Familia îi arăta iubire 
amestecată cu compătimire și indiferen
tism.

Copiii nici-odată nu o visitau în odaia 
ei. Fata din casă era singura ființă, care 
întră la densa. Decă voiau să vorbescă 
cu „Lison", o chemau. Nici uu prea sciau 
încotro îi este odaia, unde ea șî-a petrecut 

tdtă vieța în singurătate. Ddcă nu era de 
față, nu o pomeneau. Nici uu se gândeau 
la ea. Ființă fără nici o importanță, care 
a rămas necunoscută chiar și pentru cei 
mai apropiați ai săi, er decă s’ar întâmpla 
să moră, n’ar lăsa nici un gol după ea. 
Tăcută, modestă, isolată.

Când îi (jiceau „țața Lison", aceste 
două cuvinte nu provocau nici o gândire, 
par-că ar fi dis: „o ceșcă de cafea1* edu: 
„o prăjitură.1* Cățelul „Loute" era o figură 
mult mai însemnată în casă. II desmerdau 
cu cuvintele „drăguțul nostru", „cățelușul 
mândru1*. De s’ar întâmpla să mără, ar 
plânge după el.

Diua cununiei a fost fixată pe sfîr- 
șitul lui Maiil. Cei doi logodnici nu trăiau 
de cât unul pentru altul: ochi în ochi, 
mână în mână, gând în gând, inimă în 
inimă! Primăvara a sosit de astă dată așa 
de târdiu. In sfîrșit s’a instalat în totă 
pompa ei.

Câteva cjile căldurdse deși cam no- 
rdse, și natura s’a trezit din somnul său 
îndelungat, tufele și florile ca atinse cu 
bagheta magică, au început-să înverddscă 
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serbarea aniversării de 50 de anî a 
nereușitei.

Hotărîrea ce resuflă însă din noul 
memoriu, care pe lângă Selăgienl 
mai este semnat și de mireni din 
Deșih, Chioar și Bistriță, la olaltă în 
număr de peste 60 semnături — ne 
fac să sperăm, că dâră totuși nu va 
trece un alt pătrar de veac în aș
teptare apatică și nefolositore.

Etă părțile esențiale ale memo
riului amintit adresat episcopului de 
Gherla în afacerea sinodalității și 
publicat de gazeta din Șimleu:

...Inteligența mirenă gr. cat. din 
Sălagiu încă în anul 1880 a adresat Esc. 
Vostre un memorand, în care cu umilință 
fiescă s’a nisuit a descoperi simtomele 
unui rău, ce tinde în ascuns a ataca fun
damentul esistenței bisericei, ca corpora- 
țiune; însă acel memorand — durere — 
de un pătrar de veac nici pănă adi nu 
s’a luat în considerațiune, — deși răul 
descris în acela, pe di ce merge, nu 
s’a împuținat, — fără cresce [în proporți- 
une cu timpul.

....Atragem cu tot respectul atențiu
nea celor competenți, că acea parte, — 
cea mai nuraărdsă: trunchiul (mirenimea! 
— care e eschisă de a-și esercita dreptu
rile sale, în cadrul candnelor citate în a- 
mintitul memorand, într’o bună dimineță 
ușor pdte ajunge la convingerea, că:

Decă autonomia sf. biserici gr. cat. 
nu se va restaura, și nu i-se va deschide 
teren de activitate : îl va cerca aiurea, unde 
in temeiul credinței, a Hm bei și moravuri
lor strămoșescl nu va suferi-, în activita
tea sa nu va fi mărginită; în drepturile 
sale nu va fi scurtată.

Asemenea simptdme — deși pănă 
acuma sporadice — se ivesc di de di în 
sînul credincioșilor de ritul gr. cat. Ar fi 
de dorit, decî, că acelea să fie luate în 
semă serios, înainte de ora 11, și se se 
evite desbinarea radicală, ce tinde la rui
narea totală a sf. biserici gr. cat.

Aceia, cari sunt în drept a delătura 
acest reu, și nu-1 evită, perioliteză esis- 
tența s. biserici gr. catolice. Pe consciința 
acelora va apăsa, cu o greutate înăduși- 
tore, blăstămul generațiunilor, și isto
ria bisericescă îi va timbra de păcătoși.

....Acji în biserica ndstră greco-cato- 
lică nu esistă egalitate între membrii con
stitutivi; er unde nu e egalitate, acolo o 
parte a membrilor devine supusă, er cea
laltă dirigentă, prin urmare: desvoltarea 
naturală și justă e eschisă.

Asemenea stare lovesce simțitor în 
disposițiunile înțelepte ale cantinelor ci
tate în amintitul memorand; ruineză dra
gostea reciprocă a membrilor de aceeași 
confesiune; stîrpesce îndemnul firesc la o 
conlucrare în consonanță pentru binele 
comun. Răul se observă în totă admi

nistrațiunea bisericescă; moravurile stră
bune degenereză; șcdlele ni-se ruinăză; 
însăși s. biserică—prin desele certe între 
popor și preoți — devine necercetată. Prin 
disposițiuni și ordinațiuni înfluințate de 
considerațiuni personale, nu se va sana 
răul; nu vor înceta — din contră se vor 
înmulți — certele.

Inteligența mirenă gr. catolică din 
SălagiQ, — înainte cu un pătrar de veac, 
— a observat semnele timpului, simtd- 
mele răului, și condusă de dragostea că- 
tră credință și moravurile strămoșesc!, — 
a indegetat și modul de sanare cerând: 
conchemarea sinodului mixt diecesan. '

Acum când la cererea nostră s'a ală
turat întrega inteligeuță mirenă din die- 
cesă, ceea-ce adeveresce noul memorand, 
ce ne luăm înrăsnâia a vă înainta, — din 
nou apelăm la drepta înțelepciune a Es- 
celenței vdstre, și vă rugăm cu dragoste 
fiăscă;

Binevoiți — in vederea celor cu u- 
milință espuse în amintitul memorand — 
a dispune grațios conchemarea sinodului 
mixt diecesan.

Gravaminele Românilor bucovineni
Din prilejul sosirei ministrului preșe

dinte austriac în capitala Bucovinei, „Deș- 
teptarea“ din Cernăuți preciseză la loc de 
frunte unele din cele mai mari gravamine 
ale Românilor bucovineni cu dorința, ca 
ministrul austriac să dee în egală măsură 
atențiune poporului român, „proletarisat 
și alungat de pe plaiurile sale prin vitre
ga tractare, în decurs de multe deoenii“.

Cităm din acest articol de „bineven- 
tare“ următorele pasage:

„...Dăcă Bucovina are causă se se 
plângă, înjecită mai mare este causa n<5- 
stră a Românilor bucovineni. Chiar sub 
regimul premierului Dr Koerber noi am 
avut să suferim insulte și cele mai nedrep
te persecuțiuni, fiind-că s’au găsit repre- 
sentanți ca Dr. G. Popovici și Dr. 1. Flon- 
dor, cari au ridicat glasul lor, pentru-ca 
să revindece poporului român dreptul de 
a fi tractat cu echitate. Numai câteva (jile 
sunt, decând Dr. Koercer a ^rostit în Ga- 
liția, că națiunile vor fi tractate cu echi
tate și că vre să susțină nealterată pose
siunea Germanilor în imperiu. Nu acelaș 
principiu a fost profesat sub Regimul lui 
față de noi, căci curând după-ce a venit 
la putere, noi Românii am fost alterați în 
posesiunea uostră, ce o posedam în bise
rică, și chiar astăzi încă există un rest în
semnat din bațjocura vechie, căci de ani 
de dile se ține incomplect consistoriul ar- 
hiepiscopesc, de ani de Jile sunt tractați 
injust unii dintre’ profesorii români dela 
facultatea teologică. Până când să mai 
dăinuiescă acăstă orbă nepăsare și'nedrep- 
tate, prin care sufere biserica până în te
melii? „Prin șirele de mai sus nu facem 

reproșuri, ci cerem înlăturarea grabnică a 
acestor stări.

„...In anul acesta se deschide laGoț- 
mani un giranasiu german-ruten, căci s’a 
recunoscut necesitatea înființării lui, deși 
orășelul nu este prea depărtat de capitală, 
unde există două gimnasii. De mai mulți 
ani cere districtul Câmpulungului un gim- 
nasiu român-german și acăsta dorință în
că nu este realisată, deși districtul este 
situat în munți, departe de alte orașe cu 
astfel de instituțiuni culturale. Este injust 
a trăgăna afacerea.

„...Poporul român este nemulțămit 
până îu inimă, cu tote că noul guvernor 
al Bucovinei, principele Hohenlohe, nu 
mai profesăză principiile vechi de guver- 
nament: colomnia, volnicia și celelalte a- 
tribute de stăpânire orientală — ci este 
călăuzit de un spirit mult mai înalt, se 
manifestă mult mai prevenitor și are din 
acestă causă deja un titlu la reounoscința 
n <5stră.“

Resboiul ruso-japones.
Din telegramele sosite în urmă de 

pe câmpul de răsboiu reswltă, că lupta de 
la Liaoyang s'a dat mai turbată între a- 
riergarda rusăsoă și trupele japonese, cari 
atacaseră posițiunile de la Liaoyang.

Kuropatkin a ordonat evacua
rea Liaoyangulu' numai după-ce forturile 
de la Vest nu mai puteau resista atacu
rilor inimice, er grosul armatei sale îl tre
cuse deja mai înainte peste rîul Taiciho, 
cu care ocasiuue, de sine înțeles, a avut’o 
strașnic de furcă cu Japonesii. Grosul tru
pelor rusescl se află acum la Yantai și tot 
acolo au sosit și cei 25,000 de omeni de sub 
comanda generalului Stackelberg, pe care 
Japonesilor nu li-a succes a-1 împresura și 
a-1 tăia de cătră armata principală, cum 
se svonise. Aprdpe de Yantai se află și 
Kuroki cu armata lui. Acesta o constată 
însuși Kuropatkin în raportul său telegra
fic mai nou cătră Țarul. Japonesii au in
trat în Liaoyang, pe care îl evacuară Rușii. 
Soirile mai nouă sunt următdrele:

Raport oficial rusesc.

Oficial. — Generalul Saharov a adre
sat statului major următorul raport cu 
data de 2 Septemvrie:

„Astăzi trupele ndstre au atacat înăl
țimile dela Sykvantun. După o luptă crân
cenă, toți munții de la vest de Sykvantun 
au fost luați de noi. S'a constatat atunci, 
că avem în fața ndstră numărdse trupe 
japonese, cari ocupau t<5te înălțimile din
tre minele Yantai și rîul Taiciho. Detașa
mentul generalului Or low, care avea paza 
minelor de la Yantai și care înaintase prea 
departe, a întîlnit forțe superiore inimice, 
cari ocupaseră posițiunl forte tari. Gene
ralul s’a retras. El a fost rănit, der puțin 
grav.

„Mișcarea de încunjurare începută de 
inimic a fost evitată însă prin reîntdrce- 
rea ndstră la stațiunea din Yantai. Tot 
atunci au venit în ajutor bravele regi
mente ale primului corp siberian și gene
ralul Stackelberg a oprit înaintarea Japo
nesilor, atacându-i. In acestă luptă coman
dantul celui de al doilea regiment siberian, 
colonelul Ozerszky a fost rănit.

„Pe la 9 săra focul scădîi pe întrega 
linie, și nu se mai audia, decât bubuitul 
tunului la intervale rari. Trupele din Liao
yang au respins un al doilea atac inimic. 
Spre a cunosce forțele inimice, două re
gimente rusesci au luat ofensiva pe fron
tul de la Vest. După o luptă înverșunată 
s’a constatat, că aceste două regimente 
aveau de luptat cu forțe inimice mari. 
Pierderile generale nu sunt încă esact sta
bilite, der ele întrec în tot cașul numărul 
de 3000 uciși și răniți1*.

Raportul lui Kuropatkin.
Generalissimul Kuropatkin a adre

sat Țarului, cu data de 3 Septemvrie, iir- 
mătorea depeșă:

„Partea cea mai mare a trupelor nds- 
tre, înțelegând, aici și corpul prim siberian, 
stă adi spre sud de aripa drumului de 
fier, care conduce de la stațiunea Yantai, 
17 verste spre nord de la Liaoyang, la 
minele din Yantai. Deși Japonesii erau 
în nemijlocită apropiere, sau mulțumit a 
pușca din ierba înaltă. Acea parte a tru
pelor nostre, care se afla încă la Liaoyang, 
a trecut pe țermul drept al rîului Taiciho. 
Terenul de operațiune a trupelor e cres
cut cu ierbă înaltă, ceea-ce împiedecă 
mult activitatea lor. Retragerea coldnei 
lui Orlon a fost provocată mai ales de 
împrejurarea, că Japonesii se ascunseră 
după ierba înaltă și pușcau de acolo. Pier
derile acestei colone sunt de 1500 omeni".

Ocuparea Liaoyangului.
Mareșalul Oyama telegrafieză cu data 

de 4 Septemvrie:
„In urma luptelor date astă-nbpte și 

adi diminăța, orașul Liaoyang a fost ocu
pat de Japonesl. Pierderile năsti e sunt 
jărte mari. Lipsesc rapărte cu privire Ia 
situațiunea armatei ndstre de pe țărmul 
drept al rîuiui Taiciho".

Tot Oyama raportâză la Tokio, că 
Rușii au incendiat magaziile de lângă gara 
din Liaoyang.

Generalul Kuroki a lăsat la Satznago 
trupe pentru apărarea flancului drept al 
armatei sale. Kuropatkin a făcut o miș
care spre Vest, spre a atinge linia dru
mului de fier și a ocoli Liaoyangul.

*
Diarul ^Lokalanzeiger11 află din Tokio, 

că în cercurile statului major general ja- 
pones se crede, că. armata comandată de 
generalul Kuroki va ajunge în luna Sep
temvrie la Mukden. Două divisiuni de ar
mată japonesă au plecat la teatrul răs- 
boiului, pentru a umple golurile causate 
de pierderile forte grave din bătălia dela 
Liaoyang.

La minele Yantai se aștăptă o mare 
bătălie, căci aici Kuropatkin va încerca 
să-și deschidă calea spre Mukden.

*

se îmbobocescă și aerul era plin de mi
resme.

Într’o după amiadă sorele a sbicit 
umedela solului și a umplut tot orisontul 
cu strălucire și căldură. Păserelele amorăse 
se sbăteati dând din aripi și se chemau 
ciripind. Jeaneta și Jacques copleșiți de o 
fericire nespusă, erau mai timid! și mai 
reservați ca de obiceiu. O sensație deose
bită, pănă acuma necunoscută, îi cuprinse 
și totă diua au rămas în apropiera caste
lului șe<jend pe o bancă. Par’că n’aveau 
curagiul să se îndepărteze și privirile lor 
se adânceau în zarea îndepărtată, ori se 
delectau la vederea lebedelor, ce înotau 
mândre pa lac.

Se apropia amurgul serii și inimele 
lor se liniștiră. După cină au stat răzi- 
mându-se pe cdte în ferestră și povestiau. 
Mamele își jucau Ia lumina lampei partida 
de piquet, er țața Lison împletea ciorapi 
pentru săracii din comună.

La dre-care distanță pe malul lacu
lui era o pădure. Prin frundișul copacilor 
de-odată răsări luna. Ea se înălța a gale, 
pănă ce își ocupă locul pe firmament, în
tunecând cu radele ei argintii stelele scli- 

pitdre și răspândind o lumină albă me- 
lancholică, atât de favorită sufletelor vi- 
sătdre, poeților și amoresaților.

Jeaneta și Jacques s’au uitat o vre
me la lună, apoi atrași de frumusețea 
serii au ieșit și s’au preumblat pe ierbă 
pănă la malul lacului, care strălucea așa 
de feeric.

Mamele terminându-și cele patru par
tide reglementare, le veni somn și sepre- 
gătiau de culcare.

— Să chemăm copiii în casă — dise 
una. Cealaltă aruncă o privire asupra ce
lor două figuri, ce se preumblau încet la 
lună și :

— Să-i lăsăm în pace. E așa de fru- 
mosă sera. Lisou îi va aștepta. Nu-i așa 
Lison?

Bătrânica tresări, par’că speriată, și 
răspunse cu glas umilit:

— Firesce, că-i void aștepta.
Cele două surori s’au dus să se 

culce.
Țața Lison s’a ridicat și punându-și 

ciorapul cu acele și ghemul de bumbac 
pe jeț, se duse la ferestră să privăscă în 
liniștea nopții.

Cei doi amoresați păreau că nu mai 
au de gând să-și sfîrșescă preumblarea. 
Au făcut drumul pe pajiște de la castel 
păuă la lac de nenumărate ori. Cu dege
tele împletite, nu vorbiau nimica, ci ui
tând de tdte, se desfătau în podoba serii 
de primăvară. De-odată Jeaneta zăresce 
figura țaței Lison în ferestră.

— Uite, uite, țața Lison ne pri- 
vesce.

Jacques își ridica privirea.
Și urmându-șî preumblarea țeseau 

mai departe visurile și gândurile lor amo- 
rdse.

6rba însă se acoperi cu rouă grdsă 
și se făcu răcore.

— Să intrăm — dise Jeaneta.
Și au întrat în casă.
Când au întrat în salon, țața Lison 

împletea ărăși cu fața aplecată spre ciorap. 
Degetele ei uscate tremurau, par’că erau 
obosite.

Jeaneta se apropia de densa.
— Țațo dragă, mergem să ne cul

căm ?
Fata bătrână îșî ridică privirea, ochii 

ei erau roșii, par’că ar fi plâns. Jacques și 

miresa lui n’au băgat de semă, der Jac
ques a băgat de semă că ghetele ușdre 
ale tinerei fete erau ude de rouă. El o 
întrebă îngrijit:

— Nu ți-au răcit piciorușele?
La aceste cuvinte degetele țaței au 

început să tremure așa de tare, în cât 
șî-a scăpat ciorapul și ghemul de bumbac 
s’a rostogolit departe, er fata bătrână aco- 
perindu-și fața a început să plângă cu 
sughiț.

Cei doi s’au repedit la țața și Jeaneta 
înghenunohiând lângă densa, îi trase de
licat manile de pe obraz și o întrebă spă- 
riată:

— Ce ai „țațo Lison?" Ce ți-s’a în
tâmplat?

Biata fată bătrâuă sguduită de du
rere amară, răspunse bâlbăind cu glas 
plângător:

— Uite... ceea... când ți-a dis: „Nu 
ți-ai răcit piciorușele?"

Mie nu mi-a dis nimeni așa ceva.... 
nimeni... nimeni!

— st. —
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Asupra evenimentelor dela Port-Ar- 
thur o scire telegrafică din Cifu spune: 
Bombardarea Port-Arthurului continuă. 
Vasele de răsboiu rusesci bombardăză po- 
sițiunile japonese. Rușii și Japonesii de 
aici au fost încunoseiințațî, că trupelor 
li-s’a dat o pausă și că operațiunile vor 
stagna câte-va țlile. *

Ziarul „Wiener Allgemeine Zeitung* 
publică următorea depeșă:

După scirî primite de cercurile di- 
plomatice vienese bine informate, ultime
le evenimente penorocose pentru Rusia au 
provocat o schimbare de opiniune neaș
teptată la curtea rusescă. Posițiunea și 
influența amiralului Alexiew față de Țar 
este mai puternică ca nici odată. Alexiew 
crede, că Kuropatkin și amiralul Skrydlow 
sunt vinovați de eșecurile încercate de 
armata rusă. Alexiew vrea, carăsboiul se 
fie urmat cu energie, căci în cas contrar 
posițiunea Rusiei în Asia ar fi perdută 
pentru tot-dea-una. Acesta părere este 
împărtășită de marele 'duce Alexe și de 
îrnpărătesa mamă.

Din acâstă causă se crede, că răsbo- 
iul va dura încă multă vreme, chiar decă 
armata lui Kuropatkin ar fi cu totul ni
micită.

SOIRILE DlLEi.
J

— 24 August v.

Școle practice de agricultură în 
'România. Regele a aprobat regulamen
tul de organisare a școlelor practice de 
agricultură, înființate de institutul N. 8o- 
fian din Botoșani. Aoest institut va în
ființa treptat și va întrețină cu cheltuiala 
sa trei școle practice de agricultură pe 
moșiile institutului, și anume: una pe mo
șia Havîrna și Lieni, din județul Doro- 
hoiu ; a dotia pe moșia Zosinii seu Bălu- 
.șeni, din județul Botoșani, și a treia pe 
moșia Pelipăuți, din județul Dorohoiu. 
Aceste școle au de scop de a da fiilor 
-de săteni noțiuni elementare teoretice de 
agricultură, a-i deprinde în mod practic 
cu o cultură rațională, necesară unui bun 
agricultor rural; ai învăța în mod ele
mentar noțiunile de silvicultură, necesare 
unui bun pădurar; a-i învăța crescerea, 
prăsila și îngrijirea animalelor domestice 
și legumăria, cum și una seu mai multe 
■din culturile și industriile anexe agricul
tural, seu derivate din ea.

Se va pută introduce învățământul 
an mod practic al meșteșugurilor necesare 
sătenului ca: lemnărie, rotărie, căruțărie 
și ferărie. Se vor da fie-cărei șcfile din 
moșia institutului câte cel puțin 30 hec
tare teren arabil, și vor fi înzestrate cu clă
dirile, mobilierul didactic, vitele, mași- 
nele și instrumentele agricole și ori-ce alt 
material necesar pentru buna ei funcțio
nare. Când se va adăoga și învățământul 
meșteșugurilor, școla va mai fi înzestrată 
cu ateliere și acestea cu mașini-unelte, 
scule și materialul necesar.

0 trupă de 2000 soldați din ar
mata austro-ungară, făcând «Jilele trecute 
manevre în munții Carintiei lângă Tol- 
mezzo, când se opriră din esercițiu, con
statară, că provisiunile se terminaseră. 
Ast-fel trebuiră să trecă două flile fără 
hrană. Situația penibilă amenințând a-se 
prelungi, ofițerii austriac! trecură granița 
în Italia, în satele cele mai apropiate, ca 
să caute de mâncare, unde deteră de 
scire țăranilor, ca să ducă provisii solda- 
ților, cari n’aveau ce mânca. Soldații pri
miră în urmă hrana atât de mult dorită.

împărțire de porumb între țăra
nii din Români*. Statul român a cum
părat deja vre-o 600 vagone de porumb 
prin mijlocirea cassei centrale a băncilor 
populare, pentru a fi împărțit între țăranii 
ajunși la sapă de lemn în urma secetei 
verei anului acestuia. Pănă acuma s’au 
împărțit deja 400 vagone de porumb în
tre țăranii din districtele Ialomița, Te- 
cuciu, Tutova, Dâmbovița, Rîmnic-Sărat, 
Brăila, Covurlui și Buzău. Dilnic sosesc 
cereri nouă din partea țărănimei pentru a 
fi împărtășiți de acest mare beneficiu. 
Statul va satisface pe rând cererile.

Logodna principelui de cordnă 
german. Din Berlin se telegrafieză, că 
Duminecă în 4 1. c. n. a avut loc logodna 
principelui de corfină german Frider.c 
Wilhelm cu ducesa Cecilia de Meklen- 
burg, sora mai tîneră în etate de 18 ani 
a marelui duce de ’ Meklenburg-Schwerin. 
Principele de corfină petrece actualmente în 

orășelul Gelbesande, unde se află și fami
lia miresei.

Distincțiune. D-l farmacist Cari 
Schuster, șeful pompierilor voluntari din 
Brașov a fost decorat de Maj. Sa cu cru
cea de aur cu cordnă. D-l Schuster stă 
de 30 de ani în fruntea pompierilor bra
șoveni.

Descoperirea unui nou baccil ? 
Diarului „N. Fr. Pr.“ i-se telegrafieză din 
Berlin, că la congresul de dermatologie, 
ce se va deschide la 12 1. c. în capitala 
Germaniei, doi medici francesi, doctorii 
Quiry și Champagne vor raporta asupra 
unui serum vindecător contra sifilisului. 
Dr. Quiry și bacteriologul Champagne, 
descoperind baccilul acestei băle, au pro
cedat la cultivarea lui, ceea-ce a reușit. 
Ei au putut dovedi în ori-ce moment, că 
baccilii cultivați sunt identici cu cei aflați 
în sângele celor luetici. Cei doi doctori 
au fabricat înainte cu cinci ani un serum 
vindecător, a cărui eficacitate au probat-o 
la maimuțe infectate întâiu prin injecțiu- 
nea de virus sifilitic și apoi vindecate cu 
acest serum. La animalele tratate cu acest 
serum, au dispărut indiciile bolei și para
lel cu acesta în sângele lor nu s’a mai 
putut descoperi baccilul. După aceea s’au 
făcut încercări la persone, cari de timp 
mai îndelungat suferiau de sifilis, său ur
mările acestuia. Tote încercările acestea 
au avut ca resultat completa vindecare a 
pacienților. Experimentele urmate timp de 
5 ani la clinica unuia dintre cei mai dis
tinși dermatologi, au dat cele mai bune 
resuitate. Descoperirea a produs în lumea 
scientific enormă sensație. Toți așteptă 
cu încordare, să vadă, dâcă medicii fran
cesi vor pute țină piept cu obiecțiunile, 
ce li-se vor face în sînul congresului.

Inaugurarea portului Constanța. 
La finea lunei Septemvrie va ave loc cu 
mare solemnitate inaugurarea portului 
Constanța. La serbare vor asista și M. S. 
Regele Carol și principele de cordnă Fer
dinand.

Revoltă la Petersburg. Din Peters
burg se telegrafieză diarelor din Berlin: 
O revoltă a isbucnit aci. In urma desco- 
perirei unei tipografii secrete, în care se 
pregăteau nisce manifeste, s’a iscat o 
grfiznică luptă, în cursul căreia 40 sol
dați si câți-va oficeri au fost uciși. Se fac 
arestări cu grămada.

Sfîrșitul dramei de la Giula. îna
inte de asta cu mai multe luni a provo
cat mare sensație drama familiară, ce s’a 
întâmplat la Giula. Soția judelui de tri
bunal Dr. Adrian Nistor, având relații de 
amor cu un scriitor, a mituit un fecior de 
țăran, să-i ucidă bărbatul. Procesul sen
sational în acestă afacere era se se ju
dece la curtea cu jurați în luna acesta. 
Acest proces însă nu se va mai ține din 
causa, că eroina dramei a murit flilele 
acestea de tifos. Cu acesta a scăpat și 
soțul de durerosa încercare de a-și vede 
soția tîrîtă în fața judecătorilor și con
damnată. Complicii ei însă vor fi ju
decați.

Un jubileu sui generis. Diarul 
„Obzor“ din Zagreb a serbat Vineri un 
jubileu special, anume în acea fli a fost 
confiscat pentru a miia-oră. — Trist ju
bileu al libertății pressei.

Necrolog. Danilă H. Coste, preot 
gr. cat. în Chendrea (Valea Almașului) a 
repausat la 3 Sept. n. în etate de 73 ani. 
II jăl esce văduva și numărdsa familie.

Un nou palat pompos în Bucu- 
resci. In decursul lunei Octornvrie se va 
inaugura strălucitul palat al familiei G. 
Gr. Cantacuzino, care se ridică în calea Vic
toriei. Actualmente-sunt ocupați d-nii Mir
cea, Vermont și Petrescu-Costin cu pic
tarea plafonului, er architeotul Mincu cu 
construirea mausoleului familiar.

Fuga ucigașului lui Plebwe. Dia- 
rele din Paris înregistrâză soirea sosită 
din Petersburg, că doi pretinși ofițeri s’ar 
fi presentat în numele ministrului rusesc 
de justiție Muraview la directorul peni
tenciarului din Petersburg, cerând estra- 
darea lui Sasanov, ucigașul lui Plehwe. 
Sasanov a fost estradat și de-atunci i-a 
perit urma. Soirea acesta încă nu e con
firmată.

Un locotenent urmărit. Locotenen
tul c. și r. din Clușitî Krenedits, care 
avuse concediu și a dispărut nu se scie 
unde, este urmărit pentru escrocherii.

Cununie. D-l Iuliu Suciu, funcționar 
la direcțiunea financiară din Brașov, își va 
serba cununia religifisă cu d-șora Ecate- 
rina Galii la 11 Septemvrie n. a. c. firele 

4 p. m. în biserica națională grecescă din 
cetatea Brașovului.

Un Beyreuth italian. Urmând esem- 
plul Franței, care a restaurat vechile arene 
gallo-romane, orașul Verona a decis de a 
consacra o mare sumă pentru restaurarea 
teatrului antic, pe care îl posedă. Se vor 
juoa drame d’ale măeștrilor moderni, pre
cum și opere. Se speră a-se da Veronei 
veohea-i reputație artistică. Consiliul co
munal al orașului s’a adresat la mai mulți 
autori, dramaturgi și musicanți italieni, ce- 
rându-le, pentru inaugurarea Beyreuthului 
italian, să compile opere remarcabile.

Ucis de trăsnet. In Sân-Georgiu 
lângă Bistriță a fost trăsnit la 26 August 
flăcăul sas Mihail Roth.

2 cașuri de morte extraordinare. 
Se anunță din Londra două cașuri de 
morte într’adevăr extra-ordinare. Un copil 
de 3 ani a murit în urma unei lupte avute 
cu un oocoș, care cu ciocul îi perfora 
craniul. Un altul a murit fiind-că înghi
țise o albină, care se afla într’un pahar ou 
bere. Albina îi străpunse gâtul și copilul 
muri asfixiat.

Fuga principesei de Coburg.
Soirile recente telegrafice spun, că 

principesa Luisa de Coburg se află îm
preună cu locotenentul Mattasits în oră
șelul Winterthun din Elveția germană. 
Aici a sosit și advocatul lui Matassits, 
Stimmer. De aioi vor trece astăcji în Franța 
și se vor opri în Paris.

Diarele franeese anunță apropiata 
apariție a unei broșuri îndreptată contra 
Principelui Filip de Coburg, soțul princi
pesei Luisa. Autorul opului locot. Matas- 
sits vrea se înfluințeze prin publicația sa 
autoritățile franeese pentru cașul, când 
li-s’ar cere estradarea principesei.

Diarul „Die Zeittt publică în nrul său 
de Duminecă un interview, pe care un re- 
da’ctor al său l’a avut cu deputatul conte 
Sternberg, căruia locotenentul Matassits 
i-a supus nisce documente, dovedind nevi
novăția sa și nedreptatea comisă prin con
damnarea sa. Sternberg s’a interesat de 
cașul lui Matassits și a anunțat, că va pre- 
senta la Cameră o interpelare în privința 
arbitrarei sechestrări a Principesei Luisa 
de Coburg și a obiceiului de a se închide 
în case de sănătate persfine cădute în 
disgrație.

Sternberg a povestit interlocutorului 
său, că a vădut un document alcătuit de 
un medic, care a declarat pe un principe 
austriac bolnav de alienație mintală, din 
causa îngroșărei învelitfirei creerului, da
torită tuberculosei. Decă acest principe 
nu a fost închis într’o casă de sănătate, 
faptul se datoreză energicei intervenții a 
împăratului Francisc Iosif, care nu voesce 
să vadă comițându-se abusuri și nedrep
tăți. Principele acesta, la care face alusie 
Sternberg, ar fi archiducele Otto, nepot 
al împăratului Francisc Iosif.

. ULTIME SCIRÎ.
Petersburg, 6 Septemvrie. Gene

ralul Kuropatkin raportâză, că retra
gerea armatei sale de la Liaoyang 
peste rîul Taicibo, s’a întâmplat în 
nâptea de Duminecă spre Luni în 
bună ordine. încercările Japonesilor 
de a urmări pe Ruși, au fost zădăr
nicite de ariergarda rusâscă.

Londra, 5 Sept. — Deși cu greu
tăți colosale și pe lângă pierderi 
însemnate, lui Kuropatkin i-a succes 
a-și trece întrega armată peste rîul Tai- 
ciho. Cercurile de aici sunt desilusio- 
nate, că lui Oyama nu i-a succes a 
dobândi un succes mai însemnat.

Cifu, 6 Septemvrie. Atacul Ja
ponesilor contra Port-Artburului în
ceput la 27 August, a fost respins 
în cjiua de 31 August.

Berlin, 5 Sept. — Din Tokio se 
anunță (Jiarului „Berliner Tagblatt“, 
că pierderile Japonesilor la Liaoyang 
se cifreză pănă acum la 30,000 omeni. 
Pierderile lor au fost atât de mari, 
încât au trebuit se pregătâscă de 

plecare și divisiunile 7 și 8 cu re- 
serva, cari se mai află în Japonia. 
/ Londra, 5 Septemvrie. Grosul ar
matei lui Kuropatkin este încă în 
luptă cu Kuroki pentru posesiunea 
liniei ferate. Se svonesce, că o parte 
a trupelor rusesci, cari înaintau spre 
Mukden, au fost reținute de Kuroki 
și împinse cătră Liaoyang. Cu o pa
siunea acesta s’a întîmplat un mare 
măcel. — Kuropatkin e decis a con
tinua retragerea spre Mukden, chiar 
dâcă și-ar jertfi jumetate armata.

Londra, 6 Septemvrie. Retrage
rea grosului armatei lui Kuropatkin 
pănă la Yautaii’a succes, înse cu pier
deri mari.

Petersburg, 5 Sept. — Țarul a 
primit mai multe depeși secrete de 
la generalul Kuropatkin.

Londra, 5 Sept. — Trupele ja
ponese, cari au plecat la insula Sa- 
chalin, au primit ordinul de a ataca 
Wladiwostokul.

Tokio, 5 Sept — Ultima fașă a 
luptelor din jurul Liaoyangului con
tinuă acjl-

Diverse.
Liaoyang. Orașul Liaoyang, care 

după soirile recente a fost evacuat de 
Ruși, este unul din cele mai vechi orașe 
ale Manciuriei. Istoriografii chinesi spun, 
ca orașul, care esistă țdeja de 2000 ani, 
a jucat un rol importantin vremurile stră
vechi, fiind și residența vechilor regi din 
neamul Lao, cari și-au câștigat merite ne- 
peritfire pentru desvoltarea ocomerciului, 
a industriei, a sciințelor și a artelor în 
Manciuria. Astădi nu mai esistă nici un ur
maș din acest neam, dor singuratice ruine 
și un templu, în care se află numeroși <jleî 
esecutați din aur și argint, reamintesc tre
cutul glorios al dinastiei Lao.

Astădi se presentă Liaoyangul, ca 
un oraș frumos cu circa 60,000 locuitori, 
între cari 2000 Ruși și vre-o 100 europeni. 
In urma posițiunei sale favorabile geogra
fice, orașul e chemat, să mijlocescă co- 
merciul între Corea și sudul Manciuriei. 
Prin edificarea căii ferate manciuriene, o- 
rașul a devenit și mai important pentru 
comerciu. Rușii, cari ocupaseră Manciuria, 
au făcut din Liaoyang centrul comercial 
al Manciuriei, er din orașul Charbin sediul 
administrațiunii rusesci. Actualul coman
dant al armatei din Manciuria, generalul 
Ktiropatkin, și-a ales cătră sfîrșitul lunei 
Aprilie orașul acesta drept sediu, locuind 
în două vagfine de tren, aranjate cu tot 
confortul. De la venirea lui Kuropatkin 
aici, orașul a fost. întărit cu numărase va- 

Jurl de apărare și cu șanțuri, și în Rusia 
se susținea, că Liaoyangul este inespugna- 
bil. Evacuarea Liaoyangului prin armata 
rusâscă desminte însă afirmațiunea acesta.

Sentinela și moștenitorul tronu
lui serbesc. Se comunică din Belgrad ur
mătorul cas: Nfiptea trecută, pe când moș
tenitorul tronului eșia din sala, care se afla 
jos, pentru a întră în odaia sa, el trecu 
pe lângă sentinela, care era așezată jos. 
Din glumă, el voi să ’i-a arma soldatului, 
soldatul spuse atunci moștenitorului se 
lase arma în pace. Moștenitorul iritat or
donă soldatului, ca imediat să-i predea 
arma. Acesta răspunse cu energie, că a 
primit ordinul, ca mai curând să pierdă 
vieța, de cât să dea arma. Moștenitorul îl 
întrebă atunci, deca-1 cunfisce.

Da, răspunse soldatul, — dâr pote 
să vină și regele și nu voi da arma.

Moștenitorul voind să ia cu de-asila 
arma, soldatul luă o posiție amenințătore 
și voi să tragă. Moștenitorul se retrase a- 
tunci și povesti cașul regelui, care ă che
mat la sine pe soldat și i-a făcut un dar 
frumos.

A doua <ji numele soldatului fu pu
blicat în tfită garnisona din Belgrad. El 
se numesce Dragomir Stoilikovici și e 
născut în Urbua, cercul Morada.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian II. Pop.
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S3 pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pa lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, se pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și din 
librarii.

Cântul în școla poporală de luliu 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
kațcu, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoolele inferiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
garandialî, a învățătorilor și a altor omeni 
pe școlă de V. Gr. Horgovan prof, de peda- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(4- 10 b. p.)

Oral general pentru șobla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-ț- 10 b. p.

Scriptologia, său modul de a învăța 
cetitul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
Petri prof, preparând tal pens. Prețul cor, 2. 
(H- 10 b. p.)

Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 
in limba română de Nicolae Sulică. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimna- 
siul român din loc Nio. Sulică se distinge 
nu numai prin conținutul său bogat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifioă, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunosout și 
din scrierile sale folklorice-filologice de 
pănă acum. Prețul 80 bani (-ț- 5 bani 
porto.)

Cărții pentru connerceanți 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate șl 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I —Viii -j- 
213. Prețul 2 cor. (-{-20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de I. O. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomand«țiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(-j- 20 b. p.)

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

Cursul la bursa din Viens.
Din 5 Septemvrie n. 1904,

Reuta ung. da aur 4% .... 118.95
Renta de corone ung. 4% • • • 97.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 • 88.95 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 97.35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii...................  206.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta de hârtie austr........................... 99.35
Renta de argint austr.........................99.35
Senta de aur austr. ...... 119.20
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Bonuri rurale ungare 3’/2 °/0 . . . 90.95
LosurI din 1860................................   152.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.14
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 757.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 649.—
Napoleondorî........................................19.03
Mărci imperiale germane. . . . 117.25
London vista.................................. 239 65
Paris vista....................................... 94.92,
Note italiene................................. 95.—

Cursul pieței Brașov.
Dir^S Septemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.94 Vând. 19.01
Argint român. „ 18.84 18.96
Napoleond’ori. „ 19.05 19.12
Galbeni „ 11.22 Y) 11.32
Ruble RusescI „ 2.52 71 2.54
Mărci germane „ 117.20 J1 117.40
Lire turcescl „ 21.50 n 21.60
Scris, fonc. Albina 50/” 101.— 102.-

Kă

yn harnic comis (manufacturist) 
cu praxă mai îndelungată află ime

diată aplicare la Domnii loan CoiH- 
șa & Fiu în Seliște.

1—3 1492.

Odăi
elegant mobilate.

Fiind Sesonul de vară terminat, 
se încbirieză odăi mobilate 

în Villa, Kertsch 
cu prețuri reduse (dela io fl. până 
la 25 fl. pe lună). — Asemenea și o 
locuință elegant mobilată cu 4 odăi, 

bucătărie etc.

©oao©oooooo0©ooo
Abonamente Ia 

„Gazeta, Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

IRUP de Smeură
garantat natural, din 1904.

Ofereza în sticle a circa 1 Ko Detto
cu cor. 1'50 b. și circa 72 Kilo 
netto cu 80 b* împreună cu sticla.

A. J iilius Teutscli 
BBrașov. Tergwl Cailor sar. 4L.

La cumpărare de 5 Ko, cu 1.20 bani 
Kilo, fără vas. 3—3.1479.
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CUI îl PLACE
o față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal

Berparfs „Lilieullcliseife"
(Marca: 2 mineri.)

dela Bergmann & Co. in Dresden și 
Tetsohen a/E.

Se eapetă bucata cu 80 bani, 
în farmaciile: 

VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap“, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 
I. B. MIRSELBACHER sen.

în Brașov;

j in SWșora.

mnur.

WF" Mare dep^sîrt de pânzărie fabricat -Schi-oll.

DESCHIDERE DE MAGAZIN!
Am onbrea a aduce la cunoștința On. public, că am desohis 

pe piața din loc
-■ Strada vămii nr.

sub firma mea protocolată la tribunal, un

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

Stofe de rochii pentru Dame și pentru haine bărbăteșți, 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

cu totă stima FENYVESI M. LAJOS.
Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.
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Săpunul cel mai bun și
și prin urmare și 

cel mai ieftin.
Nu conține ingrediențe streine vătămătore.

SX&r3 Se capelă pretutindeni

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
s6 fie numele „Schîcht“ și una din mărcile sus indicate.

12-00.(725)

M

$

Plecarea și sosirea tronurilor iii stat reg. aug. ia Brașov.
Vaiabii «lin 1 Mii st. n. 4904.

A N U N CI U HI 
(teerfrai și toL;

stjsfâ ® se stress aatecrâ®:

hlsalris arassnciu rataii muh
țța odată s© face scăderneei; 
ts®?4® cresoe «sea cât pubUca»4®® 

face rafii sfie rassSie-opJ.

Aâmitistr. Gazetei Trans.4'

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la o. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 843 min. săra. 
’IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
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 orele 6'50 săra. * 

(* Circulă numai până m Predeal)
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

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

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

(are legătură cu Ciuc-Szereda'.

Dela Brașov la ZernescI (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 ăra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la ăra 6T4 m. dim.

(Nu mai dela Iunie Dumineca și în serbătorl).

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiîi la o. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'27 miu. săra.

Dela BucurescI la Brășov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

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

(care circulă numai dela Predeal’.
V. Tr. accel. la orele 10'14 m sera..

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brasov
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. sera.*)
IV. Tren de pers, la Arele 10.01 m. săra.*)

(* au legătură dela Tușnad.)

Dela Zernescî ia Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. in.
III. Trenul mixt la ora 7'43 săra.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


