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Brașov, Joi 2 (15) Septemvrie. 1904.

Nu falsificați istoria! I
Brașov, 1 (Utt-=Beptemvrie^

Nu e nimic mai urît și maijres- 
pingetor decât când în discusiânea 
publică, acolo unde se impune de 
a se lămuri'situafiunile, se falsifică 
eu intențiune istoria, numai ca prin- 
tr’asta se li-se dea uneltirilor cută- 
rei elice aparința unor nisuințe juste 
și corecte.

Cetitorii noștri să nu credă 
cuin-va, că voim se vorbim despre 
tactica adversarilor neamului româ
nesc de a făuri arme în contra nos- 
tră cu ajutorul falsificării celei mai 
nerușinate și temerare a faptelor 
trecute și presente. Acăsta ar fi de 
prisos, deore-ce tactica contrarilor 
noștri național] e deja prea înve
chită și prea bine cunoscută: min
ciuna și calumnia, care se potă da 
prilegiu puterei brutale de a lovi cu 
atât mai tare, și încă sub masca 
unei acțiuni legitime și juste în pre
tinsul interes al unor anumite idei 
și nisuințe.

Nu de acâsta voim se ne ocu
păm, ci voim se vorbim aici de ad
versarii din tabăra ndstră proprie, 
de cei cari consciu, . instigați de 
curente streine aspirațiunilor nostre, 
ori incohsciu, din nepricepere seu 
neorientare, său amăgiți și înșelați 
fiind, devin propagatorii unor nea
devăruri istorice în detrimentul na- 
țiunei nâstre și a românismului.

E trist, dâr eașa! Românii asu
priți din aceste țări au ajuns astăcji 
se fie mâi amenințați și mai pericli
tați de nevrestnicii rătăciți, de ne- 
chibzuiții, superficialii și veninoșii din 
sînul propriu, decât de viclenia și 
răutatea adversarilor seculari.

Că lucrul a putut ajunge așa 
departe, e de vină fără îndoială în 
primul rend acea parte a pressei 
române, care folosindu-se de totala 
neorientare, ca se nu cjicem igno
ranță a publicalui celui mare româ
nesc în ale politicei, nu s’a sfiit și 
nu se sfiesce a esploata buna lui 
credință prin falsificarea faptelor tre
cute și presente.

Sute de ani au dus’o cum au dus’o 
Româniidin Ardeal, în (file grele ca 
și în cjile mai-puțin posomorite, cucei 
cari îi declaraseră prin lege numai 
de națio tolerata. Au luptat și, nepu- 
tend birui, au răbdat așteptând sosi
rea vremii. Resistența Ardelenilor 
fie într’o formă fie într’alta, a fost 
tot deuna până aeji viuă, vigurosă și 
trainică.

Cea mai mare dovadă pentru 
acâsta este faptul, că în timpul mai 
nou în era dualismului, după ce s’au 
fost săturat pănă în gât de bunătă
țile constituționalismului și a parla
mentarismului maghiar, frații bă
nățeni și ungureni au alergat ei de 
bunăvoie la întrunirea națională ge
nerală românescă din Ardeal, câ se 
facă causă comună cu frații lor tran
silvăneni și cu toții împreună se pună 
temelia solidarității naționale a Ro
mânilor de sub oblăduirea ungu- 
rescă.

Așa s’a întâmplat. Bănățenii de 
la Timișdra și Lugoș și Ungurenii 
de la Arad și Oradea-mare au fost, 
cari, după o activitate parlamentară 
de douăzeci de ani — pe carereu 
șiseră a-o inaugura cu o pleiadă 
frumosă de peste trei-cțecl de depu- 
tațî, patrioțl și naționaliști, bărbați 
harnici și distinși — au venit la Si- 
biiu în 1881 se caute razim în poli
tica de resistență națională și în 
conlucrarea solidară cu Românii ar
deleni.

Și 6re se fi alergat acum 23 de 
ani Bănățenii și Ungurenii la marele 
sfat din Transilvania numai centru 
ca se facă și ei pasivitate față cu 
alegerile dimpreună cu frații lor Ar
deleni, ori să-i îndemne pe aceștia 
a părăsi tactica lor și a-o porni din- 
preună cu dânșii cu praporii pe câm
pul de bătaie electoral?

Cel ce ar crede așa ceva ar 
dovedi, că nu cundsce luptele nostre 
din trecut și nu înțelege nimic din 
ce s’a petrecut în jurul lor.

Fost’au și atunci, cum sunt și 
acjl și vor fi mâne cavaleri pentru 
esploatarea împrejurărilor în favorul 
lor personal; fost’au și atunci vână
tori după deputăție, egoiști lacomi 
și fără scrupule, gata întotdâuna a 
identifica interesele lor particulare 
cu interesele publice, și a nu-șl face 
nici cea mai mică remușcare de a 
sacrifica pe cele din urmă pentru 
cele dintâiu. Der în conferența na
țională dela 1881, prima consfătuire 
în care au fost representat întreg 
poporul nostru din Ardeal, Bănat și 
Ungaria, nisuințele egoiste parti
culare au trebuit se dispară dinain
tea principiului celui mare național, 
ce a făcut se se unâscă toți sub 
unul și acelaș program, se se gru
peze în jurul unuia și aceluiași stâg.

Cumcă la 1881 nu s’a tratat de
cât în linia a' doua de modul de pro- 
cedere la alegerile dietale, o dove- 
desce cu prisosință împrejurarea, că 
fără multă discusiune Românii bă
nățeni și ungureni au rămas, ca și 
Ardelenii, pe lângă tactica lor de 
mai înainte și s’au unit numai în 
program; și o mai dovedesce faptul, 
că dintre Ardeleni, așa numiții ac
tiviști au cedat și au dat mâna cu 
pasiviștii, făcând posibilă luarea con
cluselor cu vot unanim.

Românii bănățeni și ungureni 
luând parte la conferența generală 
națională din 1881, în care s’au so- 
lidarisat cu frații lor Ardeleni for
mând împreună cu ei marele partid 
național român, una și nedespărțit, 
pe basa unuia și aceluiași program, 
n’au făcut decât a se asigura în con
tra despotismului și esceselor de vol- 
nicie și intoleranță ale majorității 
parlamentare domnitore, căutând, 
ca minoritate amenințată la culme, 
în t6te privințele, a bo întări prin 
uniunea cu Românii transilvăneni și 
răzimarea lor de politica de resis
tență națională a acestora.

Așa-der se distingem bine. Nu 
de participare seu neparticipare la 
alegeri s’a tractat îh prima linie la 
1881, ci de unirea și cimentarea 

forțelor naționale, de întărirea pu
terei de resistență a poporului român.

Ori ce ar fi adus cu sine tim
pul și’rfifp'râjurărîlfâ/de ar fi delătu- 
rat ori nu căușele, ce au dat nas- 
cere pasivității absolute adoptate 
de Românii ardeleni față cu alege
rile dietale, de ar fi făcut posibilă 
ori nu intrarea Românilor în cadrul 
constituției ungare de drept și de 
fapt, de ar fi dăinuit în genere 
acestă constituție ori nu: Românii 
la an. 1881 s’au unit și s’au soli- 
darisat într’un singur partid na
țional, pentiu ca întărindu-se să-și 
potă conduce ei înși-șl destinul și 
ori ce eventuâlîtate-sed- găsâscă una" 
și nedespărțiți, gata a aduce cele 
mai mari jertfe spre a-șl apăra in
dividualitatea lor națională prin opu
nerea celei mai .tari resistență po
sibil despotismului de rassă și în
cercărilor de desnaționalisare.

Brașov, 1 (14) Sept v.
Memorandul consistoriul ev. 

din Sibiiu în care se ridică protest con
tra noului proiect de lege despre reforma 
școlară al ministrului Berzeviczy, a fost in- 
manuat după cum cetim în „Sieb. D. Tgbltt“ 
în 7 1. c n. ministrului președinte Tisza 
prsn deputatul Dr. K. Wolff. In 9 1. c. a 
fost înaintat memorandul și ministeriului 
de culte și instrucțiune publică.

Principele Bulgariei în Viena. 
Cu ocasiunea aflărei în Viena a Principe
lui Bulgariei, ziarul „Rremderiblatt" publi
că un articol, în care dice că principele 
Ferdinand îndeplinesce o datorie de cur- 
toasie făcend o visităfimperatului Francisc 
Iosif în urma unei lungi șederi în inonar- 
chia austro-ungară, la Marienîiad întâi, și 
în posesiunile sale din Ungaria în al doilea 
rend. Este în afară de ori ce îndoială 
continuă ziarul vienez, că date fiind împre
jurările dificile prin care a trecut, princi
pele a bine meritat pentru menținerea 
păcei prin atitudinea sa corectă și de acea 
pdte fi sigur de primirea amicală ce i se 
va face. întreținerile ce va ave cu cercu
rile competinte îl vor convinge că simpa
tiile pentru buna stare și desvoltarea pros
peră a Bulgariei au rămas neschimbate aci.

împăratul a primit pe principele 
Bulgariei în audiență prelungită. Spre se
ră a înapoiat principelui visita sa. Sera 
s’a dat un prând în ondrea principelui la 
bare au mai luat parte suita principelui 
personalul agenției diplomatice, contele 
Goluchowski și Koerber.

Diarul „Die Zeii11 din Viena scrie 
următorele:

„Faptul, că împăratul a primit în 
audiență pe principele Ferdinand, a pro
dus sensație în tdte cercurile. Acestă ne
așteptată întorsătură este a-se mulțumi 
intervenției regelui Angliei. Principele a 
rugat în Marienbad pe regele Edward să 
roijlocescă o audiență la împăratul Fran- 
isc Iosif! Regele Edward a scris îndată 
împăratului rugârtdu-1 să primâscă pe prin
cipe. In audiența de adi nu s’a vorbit 
despre cestiunî politice acute, ci principe
le a asigurat pe împăratul, că va face 
tot ce-i stă in putință de a suprima acti
vitatea revoluționarilor bulgari. împăratul 
a luat cu satisfacție la cunoscință decla
rația liniștitdre a principelui".

Cestiunea cretană. Pdrta a comu
nicat ambasadorilor ei acreditați pe lângă 
diferite curți, că va privi realisarea silin
țelor prințului George relative la Creta 
ca o călcare a statului quo, declinând ori 
ce răspundere pentru consecințe. Porta 
a primit de la cele mai multe cabinete 
asigurări liniștitdre, după cari nici o schim
bare nu se va face în raporturile Cretei.

Proiectul lui Berzeviczy și Sașii.
Diarul „Magyar Szo* a publicat în- 

numărul său de la 3 Septemvrie, la loc 
de frunte, un articol, ce i-s’a trimis din 
„cercurile conducetore săsesc!", în care se 

' combătea din punct de vedere esclusiv 
săsesc proiectul lui Berzeviczy privitor la 
reforma școlară. Fără de a-ne amesteca 

în polomiea maghiaro-săsâscă — care 
ațtinge și pe Români — vom da aici un 
qstras din răspunsul tiparului „Magyar 
Șzo1 la articolul pomenit, din care se 
/va vede în același timp, ce argumente 
invoca autorul articolului contra proiec
tului din cestiune și ce sciu să-i răspundă 
cei de la fdia șovinistă maghiară.

Autorul —dice „Magyar Szd“ în răs
punsul său—spune, că dăcă în urma dis- 
posițiunilor legei școlare în pregătire Sașii 
din Ardeal vor fi înfrânțl, acesta ar în
semna o înfrângere a statului ungar fală 
cu expansiunea Românilor. Căci Sașii 
scoși fiind din autonomia și caracterul lor 
de naționalitate, nu se vor contopi în Ma
ghiari, ci în Români, și dimpreună cu 
aceștia vor gravita spre România.

Corect, dice „M. Sz.“ „Trebue să 
primim conlucrarea armonică; Maghiari și 
Sași trebue să privâscă cu ochi de lup 
la Valahime și umăr la umăr să se 
apere contra expansiunei Valahilor". Pu
tem să primim și acea aserțiune a auto^ 
rului sas, că valahisarea Sașilor ar fi pă- 
gNbitdre în primul rând pentru statul ma
ghiar. Asta-i adevărat. Der întrebăm: de 
aceea vre statul maghiar, ca Sașii să în
vețe mai ou sîrguință limba maghiară 
pentru-ca se se valahiseze? înțelegem la 
ce a țintit d 1 autor al articolului. După 
el, proiectul de reformă școlară e de na
tură a scdte pe Sași din naționalitatea 
lor. Părerea acesta este greșită, dedre-ce 
noua lege nu vre alt-ceva, decât ca Sașii, 
în propriul lor interes, să învețe ungu- 
resce, să se alipăscă strîns de Maghiari, 
se simtă una cu aceștia și se devină cu 
timpul ast-fel de Sași, cari în sentimente 
si cultură s£ fie fii vrednici ai.statului ma
ghiar, er față cu străinătatea una cu Ma
ghiarii, în cari s'au contopit...

Autorul articolului — urmăză „M. 
Sz.“ — dice, că Sașii nu nutresc antipatii 
față de statul maghiar, că ei înșiși sunt 
consoii de necesitatea cunoscerei lirabei 
maghiare, der Sașii vor suferi din causa 
controlărei mai stricte a învățărei lim- 
bei maghiare, fiind-că sunt în desavantaj 
față cu Românii, cari au 4000 de învăță
tori poporali, cari nu sciu și nu pot preda 
în limba maghiară. Pe acești 4000 de în
vățători români, statul nu-i va pută ridica 
din post, fiind-că n’are cu cine să-i înlo- 
cuescă și fiind-că pe lângă un salar atât 
de modest, ca al Românilor, nu se vor 
găsi 4000 de dmeni la primul apel, cari 
să-i înlocuiesoă. Prin- urmare față cu ar- 
madia de învățători români necunoscători 
de. limba maghiară statui e încapabil. Tot 
atunci însă inspectorul pote să dea afară 
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pe dascălii sași, cari seiu unguresce, decă 
în timpul prescris de proiect nu vor preda 
în cele 6 despărțăminte ale șcdlei popo
rale limba maghiară așa fel, încât elevii 
se scie perfect a vorbi, a scrie și a socoti 
unguresce. Aserțiunea acesta e contradic
torie, ea dovedesce tocmai contrarul, că 
adecă dâcă Sașii de bunăvoie învață un
guresce și decă au’ deja dre-cari cunoș
tințe din limba maghiară, învățarea a- 
cestei limbi le va fi mult mai ușdră și 
controlul statului nu le va face neplăceri.

Dice autorul articolului — continuă 
„M. Sz.“ — că Românii graviteză spre 
România, âr Sașii nu graviteză nicăirl. 
Asta este adevărat numai din unele puncte 
de vedere. Politicesce Sașii nu pot să gra
viteze imediat spre marea națiune ger- 
mauă, fiind rupțî de ea în priviuța geo
grafică; din contră nu vor nega nicî Sașii, 
că ei sunt în contact spiritual statornic 
cu Germania. Politicesce, cu arma și ca 
populație gravitătdre în afară, Sașii nu 
pot primejdui statul maghiar, însă în urrpa 
contactului lor spiritual cu Nemții pot să 
strice Maghiarilor tot atât, ca și Românii.

De încheiere „M. Sz‘“ le dice Sași
lor: „Pentru Sași e cestiune de vieță, ca 
să învețe temeinic unguresce, — căci a- 
cesta le va da cel puțin un scut contra 
contopirei lor în Valahime*.

Mai vreți comentar?

Congresul internațional de pressă.
Intre discursurile, ce s’au rostit 

la congresul internațional de pressă, 
deschis Dumineca trecută, la 11 l.c. în 
Viena, s’a remarcat cu deosebire dis
cursul primarului Dr. Lueger. T6tă 
lumea aștepta cu încordare se vadă 
ce va c|ice cu acestă ocasiune acel 
bărbat, care atât de mult a fost com
bătut de pressa evreescă pentru sen
timentele sale antisemite și ale că
rui succese politice a provocat atâta 
displăcere în numita pressă.

Dr. Lueger a vorbit și vorbele 
lui n’au găsit nici de astă-dată corn- 
plăcerea pressei evreescl. „N. Fr. 
Pr.“ intr’un prim articol caustic co- 
menteză discursul primarului, pe care 
îl numesce un amestec de cinism și 
naivitate. Nu-i place acestei foi mai 
ales ceea ce a cjis Lueger: ea. „a în
chis amândoi ochii“ și a venit la acest 
congres. La sfirșitul articolului „N 
Fr. Pr." suleveză eestiunea, că ore 
pressa n’ar trebui să refuze a se 
presenta la ospețele, ce i-se ofer câte 
odată și cari nu sunt compatibile cu 
demnitatea ei. Numita fdie înțelege 
banchetul oferit congresului de pri
măria Vienei și pentru care consiliul 
comunal a votat 40,000 corbne.

Etă acum discursul lui Lueger :
„Când se adună bărbații pressei, tot- 

deuna se vorbesce, că pressa este o mare 
putere. Acest cântec s’a cântat și astădî 

de repețite ori. Dovada cea mai bună, că 
proposiția acăsta conține adevăr, este adu
narea de astățli și cred că d-vostră, ono
rate dame și onorați domni ai pressei, pu
teți să fiți mulțumiți cu acestă adunare. 
(Vii aprobări) Vi-s’au adus omagii din par
tea tuturor, cei ce au vr’o importanță în 
viăța statului.

Insă cu tdtă puterea și cu tdtă in
fluența cea mare de care dispuneți, și 
d-vostră aveți adversari și încă adversari 
de semă. D-l președinte al d-vostră a fă
cut tocmai o alusiune la acei adversari.

Vă puteți imagina, că acești adver
sari au făcut și ei ce le-a stat în putință, 
spre a vă pune bețe In rdte (Ilaritate). A 
și venit unul său altul și la mine și mi-a 
<jis: „Der doctore Lueger, ce ai de gând? 
Vrti să primești jurnaliștii? Ne mai po
menit !“

Și am cumpănit lucrul. Firesce, că 
am tremurat puțin înaintea d-vostră — 
der nu prea tare. (Ilaritate). Mi-am regăsit 
numai decât curagiul și mi-am <jis: „Da
toria unui primar este, să salute cu dragă 
inimă, fără considerare la partidul politic, 
pe bărbații, cari vin la Viena (Aprobări). 
Un primar nu pote întreba: decă cutare 
îi este amicul său politic, ori inimicul său? 
El trebue, decă îșî pricepe misiunea, să 
să se presente pretntindenea, unde se a- 
dună bărbați din tdtă lumea și trebue să 
le spună, că-i salută din totă inima.

Ddr abstrăgând de la acesta, adevă
rul este, că lipsurile pressei numai așa se 
pot înlătura, decă se formeză o organisa- 
țiune puternică și eu văd în congresul 
ce s’a deschis astădî, o organisațiune pu- 
temioă a întregei prese. Deci, în calitatea 
acesta, cred eu, veți fi chemați a înlătura 
după putință acele lipsuri din pressă (A- 
probărî).

Se scie, că eu n’am fost și nu sunt 
tocmai favoritul cutărei său cutărei prese. 
Cred însă că am dovedit, că presa deși este 
puternică, totuși nu este atotputernică și tot- 
deuna am ținut la următorul lucru : Dăcă 
pressa dice, că ea scrie adeverul, atunci 
ea trebue se și afle adeverull

După principiul aoesta am lucrat eu 
în tot-deuna și am scos'o la cale pot dice 
destul de bine cu cei mai mari adversari 
ai mei.

Afară de acâsta am mai avut o con
siderație, care m’a îndemnat să mă pre-- 
sent aici:

In tot ceea-ce face omul este la mijloc 
și puțin egoism. Acesta-i nelipsit, cum ne
lipsit este cuvântul „Amin" în rugăciune. 
M’ain întrebat: Este oportun să me pre
sent aici și să-inî esprim bucuria, asupra 
faptului, că atâția domni din tdtă lumea 
să adună aici? și mi-am (jis: Trebue să 
mă present. Căci este un fapt, că mai 
ales în multe (fiare din străinătate, der 
chiar și în cele dinlăuntrul țării se scriu 
lucruri neesacte despre stările din Viena 
și Austria. Am dis: Uite cea mai bună 
ocasiune de a face reclamă pentru iubitul 
meu oraș natal, Viena, și pentru Austria!

Scuzați, că întrebuințez acest cuvânt. 
Eu vă salut și din acel punct de vedere, 
că D-vostre — sper — că vă veți con
vinge despre adevăratele stări din Viena 
și din Austria, și veți vede că nu e toc
mai așa de primejdios la noi, er decă în 
acest local se adună une-ori dmeni, cari 
nu se pot împăca la olaltă, în general po- 
pdrele Austriei se înțeleg între olaltă fdrte 
bine.

Dâcă veți fi cetit pdte, că aici în 
Viena cât este de periculos a ieși la pre
umblare, vă veți convinge în personă, cât 
de pacinică, cât de inimosă și politicosă 
este populația Vienei! Și când veți vede 
scriindu-se în viitor, că uite ce omeni tur
bați îșî fac mendrele în Viena și uite cum 
stau lucrurile în patria ndstră, veți pute 
dice: Ne-am convins singuri că e o min
ciună.

Scuzați, că sunt așa de egoist, sunt 
însă de părere, că egoismul sănătos este 
motorul ori cărui progres, și în privința 
acesta eu unul nu las nimic de dorit. (Ila
ritate.)

Domnilor și damelor! Bine ațî venit! 
Populația Vienei este divisată, o parte sa
lută pe unii, altă parte pe alții. Eu vă 
salut pe toți. (Vii aprobări). Nu întreb pe 
nimeni de programul seu politic, nu l în
treb de nascerea sa. Nu întreb de nimica. 
Închid amendoi ochii și die: Bine ați ve
nit în orașul Viena!

Resboiul ruso-japones.
Situația în Manciuria.

«Din Londra se anunță: Grosul ar
matei lui Kuropaikin se află la Mukden; 
aprdpe de acest oraș stă acum și divisiu- 
nea rusescă, care a acoperit săptămâna 
trecută retragerea armatei rusesci. Acum 
și Japonesii recunosc, că Kuropatkin a 
dat dovedi de mare dibăcie prin acoperi
rea retragerei sale și că a încheiat cu suc
ces retragerea.

— După o scire telegrafică din Muk
den Rușii se retrag în ordine spre Tienlin. 
Pe drumul dintre Yantai și Mukden, Ja
ponesii și Rușii sunt încă în contact.

— ^Lokalameiger^ priinesce din Lon
dra soirea, că după telegrame sosite acolo, 
armata japonesă nu se va odihni decât 
câte-va dile, usând de acest timp pentru 
a pregăti un atac mare contra lui Kuro
patkin. Oyama speră să potă da o luptă 
nouă înainte de ce Rușii vor fi ajuns la 
Charbin,

Oyama anunță la Tokio, că spre ost 
de Yantai cavaleria rusă a apărut în nu
măr mare. De-alungul căii ferate, între 
Yantai și Mukden, se află și numărosă in
fanterie rusescă.

— Agen'ia „Ren(er“ primesce din 
Kupantse știrea, că Japonesii sunt nemul
țumiți, pentru-că planul armatei lor n’a 
succes. Ei voiau să dea o luptă decisivă 
la Liaoyang și să ni'micescă armata rusă 
manciuriană. Kuropatkin iî-a priceput in

tenția și nu s’a lăsat să fie surprins. Cu 
tdte aceste Japonesii n’au desperat;' ei 
transportă în tot chipul posibil întăriri și 
provisiunî spre nord, deore-ce cred, că o 
luptă decisivă se va da probabil spre 
nord de Mukden.

Linevici în Corea?
Din Tiencin se vestesce, că genera

lul rus Linevici a învadat cu o armată de 
50,000 în Corea și a tăiat legătura arma
tei lui Kuroki cu Fongvanceng. Știrea nu 
este confirmată încă.

Țarul și răsboiul.
„Daily Express" pretinde a sci, că 

Țarul e firm decis a continua răsboiul 
pănă când va mai avă trupe disponibile, 
ca să le trimită din Rusia în Asia orien
tală, și pănă când va mai ave o rublă în 
visteria statului. Țarul va refusa hotărît 
orî-ce amestec și va respinge ori-ce pro
punere de pace.

Asediul Port-Arthurului.
La Cifu s’a răspândit svonul, că Ja

ponesii vor îndrepta viitorul lor atac con
tra forturilor Orlunșan și Kekwașan, si
tuate la nord-vestul fortăreței. Tote sfor
țările Japonesilor vor fi îndreptate spre 
luarea acestor forturi. In contra fortului 
Itșan Japonesii nu vor să mai dea atacuri, 
der îndrepteză asupră-i o puternică bom
bardare pentru a-1 reduce ia tăcere. Se 
(jice, că în aceste 5 (file din urmă Japo
nesii au pierdut 20,000 dmenî.

Diarul „Novi Kraj'* ce apare în Port- 
Arthur anunță, că în diua de 2 Septemv. 
Japonesii au atacat fortărdța, cu care o- 
casiune o divisiune întregă japonesă a 
fost aruncată în aer. Rușii au respins 
atacul.

rKoln. Zeitung11 primesce scirea, că 
în timpul din urmă s’au descoperit în 
Port-Arthur nisce deposite secrete, pe 
cari le au aranjat Chinesii în ultimul răs- 
boiu cu Japonia. In aoeste deposite s’au 
aflat 80—100,000 granate, câte-va sute de 
tunuri vechi Krupp, cari se pot încă între
buința, mari cantități de pu'lvere și multe 
pusei și cartușe.

„Lokalameiger* e informat din To
kio,. că mai mult de 9000 Japo nesi au 

căfiut în (filele din urmă la Port-Arthur. 
Răniții retrimiși în Japonia descriu situa- 
țiunea Japonesilor în colori oribile. Fdrte 
mulțl din ei au orbit din causa varului 
nestins pe care Rușii îl aruncă în șanțuri. 
Dedre-ce bombardarea continuă neîntre
rupt, e imposibil a-se înmormânta nenu
măratele cadavre, cari zac pretutindeni în 
jurul cetății în grămedi mari. Nemulțumi
rea poporului în Japonia este mare din 
causă, că guvernul suprimă soirile asupra 
evenimentelor de la Port-Arthur.

•*
Un cunoscător al regiunei unde se 

desfășură răsboiul ruso-japones, cât și a 
Japoniei, susține, că lupta de 12 dile la 
Liaoyang a fost o biruință taotică a Japo-
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Chirilă Bîzgău.
Steteam de vorbă Ia masa advoca

tului Nilvan din Șomcuta cu câți-va din 
ospeții venițî acolo la adunarea despărță
mântului „Selăgean-Ghiorean"... și poves- 
tiam.

Cu asemenea ocasiunî, firesce, sunt 
preferite temele cu referințe locale.

Așa a venit vorba la Chirilă Bîzgău.
Chirilă Bîzgău era originar din Să- 

lagifl și ajunsese șef-porcar la moșia din 
Zorleni a regelui României.

Am povestit comesenilor cunoștința 
mea cu Chirilă Bîzgău, și le-a plăcut.

Nu sciu decă le va plăce și cetito
rilor tema acăsta. In sfîrșit Chirilă Bîzgău 
nu e un personaj așa însemnat, ca să se 
ocupe cineva de el într’un foileton. Chi
rilă Bîzgău, nu e decât un porcar. Ade
vărat, că e porcar-șef, și adevărat că e 

mai mare peste porcarii regelui, der to
tuși... e numai porcar.

Pentru cei ce ar face obiecțiunile de 
mai sus, aș avă la îndemână răspunsul, 
că Maxim Gorki a făcut eroi de drame și 
novele țigani corturari și altă plebe din 
straturile cele mai inferidre ale murito
rilor, față cu cari un porcar de sigur este 
superior. De ce n’ar pută deci forma su
biectul unui modest foileton? Din contră 
prin acesta pote dau o probă despre cul
tul meu față cu mișcările moderne în li
teratură.

** *
Era o (fi frumosă de primăvară. Pro

fesorii de la gimnasiul „M. K. Epureanu" 
din Bîrlad eșiau tocmai de la ședlă și 
mergând la prânej se opriră la grecu Msn- 
zavinatos să ia o țuică.

Alăturea de grec era prăvălia de 
fierărie a jupânului Sigmund Mayer, care 
era în același timp și vice-consul austro- 
ungar. înaintea prăvăliei stetea un Român 
în portul sălăgenesc: ismene pănă la ge-/ 
nunchi și largi de credeai că se unesc 

într’una ca o fustanelă, un mintean de 
postav meriu și pălărie cu borduri înguste 
și resfrînte. Avea vr’o daraveră la vioe- 
cousulat.

Mă apropiu de Sălăgianul nostru și-l 
abordez:

— Ghe unghe ești baghe?
— Gheparche! Hăpt ghin Sălaj, ddcă 

scii unghe-i?
— Cum n’oiu sci, d6r și io-s ghi 

p’acolo.
— No, doră nu ești ghi p’acolo?
— Ba hăpt ghi p’acolo.
Era Chirilă Bîzgău din Motâș, co

mună românescă din apropierea Cehului 
Silvaniei.

— Și cum de-ai venit pe aici bade 
Chirilă ?

— D’apoi uite, am venit mai mare 
peste porcarii de la moșia regelui din 
Zorleni. Regele a cumpărat nisce porci de 
la groful Teleki din Lona și cu porcii am 
venit și eu, că sciu să umblu cu ei.

Din acel moment am legat prietinie 
cu Chirilă Bîzgău și adesea ori venia la 

mine șă-i scriu câte o carte. Avea simbrie 
bună și din banii economisiți trimitea 
acasă sume considerabile și își cumpăra 
pământ.

— Cu ce să te cinstesc domnule, 
dice Chirilă într’o di, pentru-că văd, că ai 
ostenit pentru mine.

— Cu ce să mă cinstești? Ce-am 
făcut, am făcut cu dragă inimă și nu aș
tept plată.

— Ba „meghiș" nu se cade să nu mă 
arăt și eu cu ceva. Ți-oiu aduce o pehită 
făcută de muerea mea. Sciu că ți-a fi.dor 
de pehită de pe la noi, că ved că pe aiti 
tdtă lumea mâncă numai pehită de la 
„pecii".

Adevărat, că în Moldova nimeni nu 
edee pâne de casă, nici la oraș, nici la 
sate, și, unde se face grâul cel frumos ca 
aurul, dmenii mănâncă pane cdptă la bru
tăriile grecilor și evreilor. In timp de șese 
ani cât am stat la Bârlad numai de două 
ori am mâncat pâne de casă, anume odată 
la Dumitru Eremia din EpurenI, și acum 
de la Chirilă Bîzgău. 
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nesilor, der o înfrângere strategică a lor, 
pentru-că Kuropatkin întărindu-șî și în- 
tindându-șl aripa sa stângă, a reușit să 
facă peste putință aducerea la înde
plinire a planului lui Kuroki de a o îm
presura și de a-i tăia retragerea. A 
fost prin urmare o luptă de retragere, în 
stil mare.

Kuropatkin nu se simția destul de 
tare pentru a-se folosi de posiția sa pe 
linia interidră, de tăria fortificațiilor, ce-șî 
făcuse din vreme, spre a ataca o parte 
seu alta din armata japonesă și a o 
sdrobi. Deosebirea numărului era mai 
mare, decât se crede chiar: Kuropatkin 
ave. 5 corpuri de câte 35.000 de draenl 
(175.000), dâr */4 din acest număr trebue 
socotit ca scoși din luptă prin luptele an- 
teridre. Mareșalul Oyamaînsă ave mult mai 
mult de 240.000, cât i-se atribuia. Pre- 
sența la Liaoyang a trupelor de reservă 
japonese cu pusei vechi Mourala, sunt 
dovada cea mai eloquentă, că Japonesii 
au mobilisat mult mai mulți ani, decât se 
crede.

Deci Kuropatkin trebuia să nu pri- 
mescă lupta. Interesul Rușilor e de-a a- 
trage, pe Japonesi cât mai departe spre 
Nord, făcându-i să sufere pierderi cât mai 
mari; căci, pe la 15 Octomvrie st. n. va 
sosi la Charbin a doua jumătate din cor
pul de armată al 5-lea și al 6-lea întreg. 
Decă Japonesii uu debarcă la Wladivos- 
tok, s’ar pute aduce și corpul de armată 
al lui Linevici. Er decă nici cu aceste 
ajutdre nu se va simți în stare a lua 
ofensiva, atunci va trebui s’o amâne p« 
■primăvară.

De sigur, că și-a pregătit destule lo
curi de reculegere și popas, la fel cu cel 
de la minele de cărbuni de la Erhtaho 
-(Yantai), de-a lungul liniei de retragere 
până la nord de Mukden, unde începe po
dișul înalt. Cu ce preț plătesce Japonesi- 
lor aceste popriri în posiții întărite, atârnă 
■de dibăcia sa. Sdrtea iui e hotărită, dâcă 
.Japonesii reușesc a-1 sili să primescă o 
luptă hotărîtdre în una din aceste posiții, 
■unde se luptă pe un front întors. Fiind-că 
.artileria rusescă scie acum a mânui tu
nurile din 1900, luptele trebue să fie sân- 
gerdse. „(Nat. Zeitung").

SOIRILE D1LE1./
— 1 (14) Septemvrie.

Pentru incendiați! din Câmpeni. 
Comitetul parochial al bisericei sf. Nico- 
l’ie din Brașov (Scheiu) a votat în ședința 
.sa de eri sera, o sumă de 300 cor., drept 
.ajutor pentru nenorociți! locuitori ai co
munei Câmpeni.

Confiscare. In numărul 186 al foii 
mostre sub titlul „Un nou proces de agi- 
iație“ am comunicat după foile maghiare 
•că asupra „Cărții de cântece diverse* adu- 
,nate și aranjate de d 1 învățător I. Pariu 
judele de instrucție din Târgul-Mureșului 
•a ordonat confiscarea în totă țera și tri
miterea tuturor esemplarelor la judecătoria 

investigătore de acolo. Adi primim infor- 
mațiunea, că erî în 13 Sept. n. c. poliția 
din loc a și confiscat tole esemplarele din 
cartea numită de la librăria H. Zeidner 
din loc, și că cântecele încriminate sunt: 
„Deșteptăte Române*, (cu pofret în carte), 
„Marșul anului 1848* și „Marșul lui Avram 
Iancu* (er cu portret).

Un monument pentru Vasile Ale
xandri. Sculptorul Hegel a terminat sta
tua poetului nostru Alexandri, care are 
să se așede în Iași. Poetul este presentat 
stând în picidre și ținând în mână o carte. 
Soclul e de 4 metri, âr statua are o înăl
țime de 3 metri.

.Din Galați (România) se telegrafeză, 
că Vineri a sosit la revisorul școlar de 
acolo citația, prin care direcția institutu
lui catolic „Notre Dame de Sion“ e che
mată pe diua de 6 Septemvrie v. înaintea 
consiliului permanent de instrucțiune. Mai- 
cele catolice au refusat primirea citației. 
Revisorul școlar a înaintat citațiile poli
ției spre înmânare celor în drept.

Împăratul Wilhelm a terminat pro
iectul unei plăci comemorative, care va fi 
remisă părinților soldaților germani căduți 
în campania contra Hererilor, din sud-os- 
tul Afrioei. Desemnul plăcei represintă pe 
Sf. Gheorge pe cal, punând cu mâna 
stângă o coronă de lauri pe o piramidă 
de drapele, cuirase și caschete, tobe și 
trompete. Pe tabelă se află următdrea ins- 
cripțiune: „Placă comemorativă a lui (nu
mele și gradul defunctului) mort pentru 
împăratul și pentru patrie. Onore memo
riei sale". La stânga s’a reservat un ioc 
pentru fotografia soldatului mort, repre- 
sentându-1 în uniformă colonială. Câte un 
esemplar din acestă placă imperială va fi 
trimisă părinților ofițerilor și soldaților 
uciși.

Prințul Sviatopolk-Mirski noul mi
nistru de interne al Rusiei face parte din- 
tr’o fdrte veche familie aristocratică din gu
bernia Charkov. Ei s’a născut în anul 
1857 în Caueazia, unde tatăl seu era pe 
atunci ajutor al comandantului trupelor 
circomscripției militare. După ce a absol
vit corpul pagilor, a fost repartisat la re
gimentul de gardă al husarilor. Der dra
gostea lui pentru sciințele militare îl făcu 
să ftecuenteze Academia militară Nicolae 
a statului major, pe care a absolvat’o eu 
distincțiune. In acâstă calitate, a coman
dat escadronul țarului. înainte de isbuc- 
nirea răsboiului din 1877, prințul Sviato- 
polk-Mirski fu atașat la comandamentul 
superior al armatei caucaziene, participând 
în timpul resboiului la mai multe lupte. 
Prințul Sviatopolk-Mirski e un amic al 
Zeroistvelor (adunări districtuale) și al 
răspândirei culturii prin popor. El a lup
tat totdeuna pentru întinderea autonomiei 
Zemistvelor. Noul ministru de interne e 
însurat cu o contesă Bobi iniskaia, o fe- 
mee de spirit și de o cultură superioră. 
Salonul lui din Petersburg e deschis lumei 
literare și artistice.

„Emke". Comitetul kulturegyletului 
maghiar ardelean și-a ț nut la 12 Septem
vrie adunarea lunară sub președiuța con
telui Victor Korniss. Casrierul a raportat 
cu acestă ocasiune. că averea totală a a- 
cestei societăți la sfîrșitul lui August a 
fost de 2,927.269 cor. 37 bani.

O visită interesantă în Sinaia. 
D-șora Astor fiica cunoscutului miliardar 
american Sir William Astor, a sosit înso
țită de logodnicul ei căpitanul Henry Her- 

bert Spencer Clage, în Sinaia. D-șdra As
tor petrecuse în trecut timp mai îndelun
gat în Sinaia și Bucuresci, ca dspele prin
cipesei Maria. Ea s’a logodit luna trecută 
cu căpitanul Spencer.

Victoriile Germanilor în contra 
triburilor Hereros. Un raport al gene
ralului Trolha spune, că Germanii au re
purtat o serie de victorii contra triburilor 
Hereros, cari au avut mai mulți șefi uciși 
Germanii au avut perderi cu totul neîn
semnate. Guvernatorul coloniei germane 
sud-africane Leutwein raportâză, că loco
tenentul Sternpel a fost ucis într’o luptă 
cu o bandă hereros de 100 omeni în diua 
de 17 August.

0 conjurațiune militară contra re
gelui Petru. Diarul „Independance Beige" 
află din Belgrad, că s’ar fi descoperit acolo 
o conjurațmne militară, care ar fi avut de 
scop uciderea Regelui Petru al Serbiei. 
Pănă acum au fost arestați 3 ofițeri, par
tisan! ai familiei Obrenovici. Făcându-se 
perchisiție domiciliara s’au aflat la dânșii 
3 scrisori șifrate, din care reiese proiec
tata ucidere, și o sensdre a ex-reginei Na
talia, în care densa dice, că în cas, când 
mortea fiului ei ar rămâne nerăsbunată, 
corpul ofițeresc al Serbiei ar rămânea pă
tat și desunorat.

Bulgarii părăsesc România. Din 
Sofia se anunță: In urma recoltei rele în 
România, număroși desertori Bulgari, cari 
au trecut în România încă de pe timpul 
resboiului, au decis să se reîntdrcă în Bul
garia. Ei au trimis deja o deputațiune din 
mijlocul lor la Rusciuc, unde vreu să se 
așede peDtru a cumpăra aici pământuri.

Ucidere și încercare de sinucidere. 
Irina Szoke era fată în casă la Dr. Engel 
directorul spitalului „Carolina" dinClușiu. 
Ea întreț nea relații de amor cu lucrăto
rul Mihail Balâzs de la căile ferate. Amo
rul acesta s’a început încă pe când Balâzs 
își făcea armata la husari și părechea a 
avut chiar un copil. In timpul din urmă 
însă Balâzs s’a dat beției și storcea mereu 
bani de la amantă sa. pănă ce i-s’a inter- 
dis a mai călca pragul spitalului. Cu Iote 
acestea Balâzs a mers alaltăeri la fată și 
s’a milogit se-i mai dea o sumă drecare, 
pentru ultima oră. Fata i-a dat ultimii săi 
bani, pe cari Balâzs și-a cumpărat un re
volver, cu care apoi a ucis pe nenorocita 
și a încercat și el se se sinucidă. El a ră
mas însă îo vieță și îșî va da semă de 
fapta sa înaintea justiției.

Esplodarea unui tun pe bordul 
unui vas de resboiu italian. Ministeriul 
de marină italian primesce un comunicat 
datat din 27 August din Cemulpo (Corea) 
prin care i-se vestesce, că pe bordul va
sului „Santa Barba" a esplodat de - odată 
un tun de 150 milimetri calibru. Din ca
usa gazelor răspândite, au fost uciși prin 
asfixie un marinar și doi fochiști, 17 per- 
sdne, printre cari locotenentul Riceardica- 
riî, au fost de asemenea otrăviți prin res
pirarea gazelor, der sunt pe cale de a fi sal
vați. Causa acestei esplosiuni nu se cu- 
nosce în mod positiv. Amiralul Grenet, 
comandantul divisiunei navale oceanice, 
în care vasul „Marco Polo" este vasul 
amiral, seranaleză conduita admirabilă a 
statului maior și al echipagiului în acest 
accident, în care salvarea celor amenințați 
era fdrte periculdsă.

Sărit din tren. Lângă cantorul 136 
a căii' ferate din apropierea orașului Iași, 
a sărit alaltaeri din clasa I, a trenului ac
celerat un domn necunoscut, luându-o 

razna peste câmpuri In vagon necunos
cutul lăsase un geamantan cu 20 lei în 
nikel. Din modul, cura a sărit din tren, se 
deduoe, că necunoscutul este rutinat în 
astfel de încercări. Poliția din Iași se o- 
cupă fdrte intensiv cu acest cas estraor- 
dinar.

Montenegrin! atacați de Albanesi. 
Lângă satul de frontieră Zeta, nisoe ar- 
năuți au atacat pe nisce muntenegrini, 
cari își vedeau în liniște de ocupațiunile 
lor. O încăerare sângerdsă s’a produs a- 
tunci: 7 muntenegreni au fost răniți, unul 
a fost ucis. Perderile arnăuților sunt ne
cunoscute încă. O protestațiune energică 
a fost adresată Porții în acestă privință 
cerându-se ca Pdrta să silescă pe arnăuți să 
dea o indemnitate pentru cei uciși și ră
niți. Arnăuții, dice-se, ar fi avut 5 răniți 
și un ucis; Nizaraii 7 răniți și un ucis. 
Trupe au fost trimise la fața locului atât 
de cătră Turcia, cât și de Muntenegru.

NECROLOG. Subscrișii cu inima pli
nă de durere vestesc tuturor rudeniilor 
și cunosouților, cumcă mult iubitul și ne
uitatului nostru soț, fiu, frate și cumnat 
Dr. Emil Gerasim, advocat, după lungi 
și grele suferințe, împărtășit cu sfintele 
taine ale moribundilor și-a dat nobilul său 
suflet în mânile Ziditoriului Marți în 13 
Septemvrie st. n. a. c. la 6 dre a. rn. în 
Aiud, în al 41-lea an al etății și al 11 lea 
an al prea fericitei sale căsătorii. Rămă
șițele pământești ale scumpului defunct 
după binecuvântarea sicriului, se vor trans
porta la Petrilaca română, locul nascerii 
lui, unde se vor aședaspre vecinică odih
nă Joi în 15 Septemvrie st. o. a. c. Ia 2 
dre p. m. Fie-i țărâna ușdră și memoria 
binecuvântată'1!

Aiud, în 13 Septemvrie 1904. Justb- 
na Gerasim n. Gali, ca soție Aron Gera
sim, protopop gr. cat. cu soția sa Julia 
Gerasim n. Nemes, ca părinți, loan Popa, 
preot gr. cat. Deraetriu Boar, preot gr. 
cat. Mariora Născu, Silvia Lasld, curauați 
și cumnate, precum și alte numărdse ru
denii ; Eugenia, Laurian, Silvia, Eugen, ca 
frați și surori.

ULTIME SOIRI.
Mukden, 13 Septemvrie. Japo

nesii n’au ocupat Yantai. Ei vor 
aranja Liaoyangul pentru cartierul de 
iernă.

Colonia, 13 Septemvrie. „Kol- 
nische Zeitung" primesce din Muk
den o telegramă, după care numărul 
trupelelor japonese concentrate în 
jur de Liaoyang este de 400,000 
omeni cu 700 tunuri. Ariergarda e 
compusă din 40,000 Coreani și 30,000 
chinesi.

Tokio, 13 Septemvrie. In urma 
pierderilor însemnate, ce le-a suferit 
armata asediatdre la Port-Arthur, 
infanteria nu va mai da în viitor asal
turi, ci se va ri'sui a isola total forță- 
reța de lumea din afară. In Tokio se 
recunosce acum, că Japonesii s’au 
înșelat, când au disprețuit forța de 
resistență a fortăreței.

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

— Apoi bine bade Chirilă, să-mi a- 
duci o pită făcută de muierea d-tale.

-7 Da ghe dohănit, dohănescl ? mă 
întrebă mai departe Chirilă.

-r- Dohănesc.
— Cu chipa?
— Cu chipa.
— Apoi ți-oitî aduce și o păpușe ghe 

<dohan, că-i mai bun decât „sugările" cele 
domnesol.

— Iți mulțumesc bade Chirilă.
*

Chirilă Bîzgău însă nu era satisfăcut 
-cu cinstea acesta și sfătuindu-se cu mu
ierea lui, a hotărît să mă ospăteze odată 
.scii colea domnesce.

într’o Duminecă vine cu căruța lui 
■c'un cal, el și cu nevasta, îmbrăcațî amîn- 
doi de sărbătore.

Se opresce înaintea casei cantorului 
îButoiiî din Str. Sf. Ion, unde ședearu și 
iîntreba de mine.

— Nu-i acasă, răspunde ooedna Man- 
klița. S’a dus la biserică.

Chirilă a venit la biserica Domnescă 

și după ce a vădut că sunt acolo, s’a aș.e- 
dat într’o strană așteptând sfîrșitul slujbei. 
Când ara eșit din biserică, văd că se a- 
propie de mine și cu o espresiune so
lemnă în față, îmi comunică scopui veni- 
rei sale:

— Ara venit eu și cu muierea mea 
să ne' „uspătăm o țîră".

— Ei cura, bade Chirilă?
— Să „rnerem" la un „făgădău" și 

să „gustăm" la olaltă, scii „să ne inulă- 
tim" o țîră.

Simțiara că de astă-dată îmi cere 
prea mult badea Chirilă. Mă gândeam ia 
hazul ce i’ar fi făcut pe socotela mea 
vr’un <jiar auflind, că am „mulătit" îm
preună cu porcarul. In fantasia mea ve
deam deja articolașe mici purtând urmă
torul titlu: „Profesorul și porcarul* sâul 
„Ospățul cu slănină a doi frați ghe ghin- 
colo* etc.

— Bade Chirilă — die eu — asta 
nu se pdte.

Fața lui Chirilă se lungi de desilu- 
sia neașteptată.

— Da pân-ce ?
— Pentru că aicea nu-i ca pe la noi, 

unde d-ta poți „rnulăti" și cu protopopul 
și nimeni nu dice nimica. Scii că pe la 
noi nu se' face nici o „deschilinire" între 
domni și popor, dâr aici sunt altfel lucru
rile. „Mintenaș" ne-ar pune în gazetă și 
și-ar face rîs de noi.

— No, că pentru asta n’am nici o 
frică. „Om mere" la „făgădău"cel mai de 
frunte unde pdte „mere" și „vlăghicu" și 
apoi — plătesc eu.

— Bine, bine, bade Chirilă, îți mul
țumesc. Ved eu, că d-ta vrâi să faci, 
cum să fie mai bine, ddr nu se pdte, nu 
se pdte...

Badea Chirilă a rămas de atunci cu un 
ghimpe în inimă și n’a datpe la mine multă 
vreme. Când ne întîlneara pe strădile Bâr
ladului, îmi dădea „binețe" ca și mai na- 
inte, der nu se mai opria să stăm de vorbă. 
Se vedea, că nu pdte uita refusul cu care 
l’am tratat, când m’a invitat „să muiătim" 
împreună.

L’am m’ai vădut după aceea și la 

Zorleni, odată cu ocasiunea inaugurării or 
felinatului agricol înființat de rege „ex 
voto" când cu însănătoșarea principelui 
Ferdinand, și altă-dată când am fost ca 
dspe la directorul domeniului, d-1 Henri 
Bolomey.

D-1 Bolomey era cumnat cu directo
rul gimnasiului, d-I Fotino, și familia d-sa!e 
era de o ospitalitate distinsă.

I-am povestit cașul cu Chirilă Bîzgău 
și s’a făcut mult haz pe socotela porcaru- 
lui-șef.

Când recapitulez înse acum întîm- 
plările bune și rele, prin cari am trecut 
cât am fost în țeră, figura lui Chirilă Bîz
gău rai se pre8entă în lumina simpatică a 
omului sincer și recunoscător, pe care l’am 
ofensat prin refusul meu.

Și regret că l’am refusat.
Căci la adecă întru cât mi-s’ar fi mic

șorat vaija, dâcă aș fi primit invitarea por
carului? Din contră, dre nu dedeam eu 
prin acesta o piobă de adevărat spirit 
democratic ?

Delaletea.
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Cursul pieței Brașov.
Din 14 Septemvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend. 1902
Argint român. 18.82 7! 18.90
Napoleond’orl. 19.02 19.12
Galbeni TI 11.20 îl 11.32
Ruble RusescI 7Î 2.52 n 2.54
MârcI germane 117.20 !» 117.40
Lire turcesol 21.50 1» 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/ « 101.- n 102.-
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1F Mare deposit de pânzărie fabricat SehrolL "Wl

DESCHIDERE DE MAGAZIN!

Seta „Tipografia A. Mureșiann11 
din Bi-așov.

• se pot procura următârele cărți:
(La cărții ■> aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 2b bani pentru 
recsinandație.)

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A, Prețul 50 bani (-]- 5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, comedia într’un 
act de A. Kellner locaiisată de I. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-|~ b. porto).

țiganii, schiță istorică, de I. F. 
Eeteganul. Prețul 1 cor. (—|—10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Acâstă broșură conține 
poesii istoriore și morale spre escitarea 
gustului d-' cetit la copii. Prețul 50 bani 

56 b. porto.)
Escursiunî pe munții Țerei Bârsei și 

ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Bucecl“ până dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țâra Făgărașului de I. Turou- 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Dr. Iosif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani plus 10 bani porto. 

* Dinu Milian roman. Nenuica sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexandrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

■—A apărut tomul I. din „Novele" de 
Vasilie Banta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto.

„Fe pragul mormântului" de 
preotul G. Simu, conține versuri funebra le 
pentru popor și pentru inteligenți. Pr. 50 
bad (-L 6 b. porto'.

Proba de foc, comedie într’un act după 
A. Cotzebue, locaiisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Istoria Iui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom. 
Țotan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
b Atheneul român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, prețul 50 b. -j- 5 b. porta.

Nu me uita! Oolecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neqruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bad. 
(+ 6 b- P-)

Pribeag, ediția I-ă de Ioan Iosif See- 
opal Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Macedonski. Preț. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului s6u cântarea sărbători
lor de Aron Booa Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțî, adu
nate de 1. Fop-Beleqanul. Prețul 80 baci. 
(+ 10 b. p.)

Cu vârful penfli, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Famllieiu. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Fă- 
rătami, cor. 2’50 (porto 20 b.)

UF „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la 
Eremias Nepoții. "W
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Am ondrea a aduce la cunoscința On. public, că am deschis 
pe piața din loc

........... —: Strada vămii nr. 21- - 
sub firma mea protocolată la tribunal, un

Magazin de mode pentru dame și bărbați.
Bogatul meu deposit l’am 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, remân

cu tdtă stima FENYVESI M. LAJOS.

KW" Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.

——
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Odâi
elegant mobilate.

Fiind Sesonul de vară terminat
se închirieză odăi mobilate

în Villa Kertsch.
cu prețuri reduse (dela 10 fi. până 
la 25 fi. pe lună). — Asemenea și o 
locuință elegant mobilată cu 4 odăi, 
bucătărie etc.

©a 1—2 copiî de
școlă cu întreți

nere (cost) consciențiosă cu preț mo
derat, 
gentă, 
curat, 
forma
Orfanilor 
uliță.
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jjiicrui bun și solid nn are lipsă de reclam!

] D. PlATOȘ.
Prima și coa mai renumita firmă din Transilvania

========== în ramul uniformei.
Lîfereză pentru Voluntari de un an completa uniformă 
necesară cu Cor. 110—300 cor. sub garanție, strict după 

regulamentul prescris militarilor și totuși elegant.

D. PLATOȘ.
Brasov, Strada Mihail Weiss nr. 3.

■(Casele proprii).

Fondat în 1891. Fondat în 1891.
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la o familie germană inteli- 
fără copii. Locuința la aer 

dentrul orașului. A se in- 
E. L. SCHILLER, Strada 
nr. 5. Parter în drepta spre 

4-4.1492.

în 
la

țjn gimnasist din casă bună
se primesce în întreținere și 

pază, la o familie germană. Odaia 
înpreună cu un student german din 
gimnasiu superior. Informații mai de
tailate se pot lua la D-l L. Palmhept 
funcționar, Străda Mihail Weiss nr 8.

3 3.1492.

P. T. Domni si Domne, cari au 
subscris acțiuni la emisiunea a Il-a 
a institutului „VLĂDEASA“ sub N-rii 
tit. prov. 4, 57, 59, 60, 62, 64, 
66, 67, 68, 69, 76, 87, 88, 93, 
97, 104, 105, 77, sunt provocat! 
a plăti ratele restante conf. 
§-lui 11 din statute; în cas contrar 
dreptul de acționar la acele actii se 
vor 
deja solvite trec la fondul de reser- 
vă al institutului.

declara de perdute și sumele

B.-Huedin, 23 August 1904.

3-31496. Direcțiunea.

Săpun

o1

*
«*
*** 
H

Săpuaul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și 

cel tu ai ieftin.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.
KW" Se capetisi pretutindeni

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

13—00.(725)

$
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Stugurî forte frumoși și fiui Chsssslas și Muscateller ameste
cați, în lădițe seu coșuri de 5 klgr., trimiși franco cu 3 cor. 50 b., 
numai Muscateller 5 klgr. 4 cor. 50 b.; trimite Martin ¥. 
Wiilinger. mare producent de vinuri în Zotrba (Ungaria). — 
Vin negru de Szegzârd În sticle, cultură proprie, trei 0.70 Lit. 
franco trimis 3 cor. 60 b.

Mai multe sute de Hti. vinuri calitate fină cu preț ieftin tot acolo.
Ca present de sărbători fdrte potrivit.

5-5,1494

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


