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Nu falsificați istoria! j

Cu-o ușurință îndrăsnelaJfce 
caracteriseză la calme nenorocitul 
period al semidoctîamului și al su
perficialității înfumurate și culpabile, 
ce’l străbate așa (fisa inteligență anâs- 
tră, — adecă majoritatea coverșitdre 
a dmenilor, cari au pretenția de a 
forma contingentul păturei conducA- 
tore a poporului nostru—e luatadi 
prea adesea în bătaie de joc și e 
lovit în față adevărul istoric.

Pănă înainte c’un pătrar de veac 
încă Românii noștri dintre Tisa și 
Carpațl au fost conduși de acel en- 
tusiasm pentru idealul lor național, 
ce J’au fost moștenit prin tradițiune 
din timpurile stăruințelor și luptelor 
de emancipare și libertate, cari au 
culminat în marea mișcare națională 
dela 1848. Acâstă însuflețire curată 
ni a legat pe noi de trecutul nostru, 
ea ni-a făcut se 1 înțelegem și se 
ni-1 luăm ca îndreptar pentru lup
tele nbstre viitore, c’un cuvânt a de
venit cuprinsul moral al individua
lității nostre naționale. Și vrând să 
fim drepți, trebue se recundseem, că 
entusiasmul ideal, care a fost moto
rul faptelor și jertfelor nobile și mă
rețe, răsărite din sinul unui popor 
legat de glie, prigonit prin veacuri 
și desmoștenit, îșl are rădăcina în 
pământul transilvan.

Din Transilvania a pornit și ma
rea ideiă a libertății și independen
ței naționale, pe temeiul căreia po
porul român, adunat înainte cu 56 
de ani pe „Câmpnl Libertății-', a pre
tins egala sa îndreptățire națională- 
politlcă cu poporele conlocuitore, 
vrend a trăi alături cu aceste ca na
țiune de sine stătătore.

Tot în Transilvania a fost mai 
întâii cousaerat acest principiu și 
de factorii puterei publice, er după-ce 
vitregimea timpurilor a adus cu 
sine ca se se dărîrne ceea-ce abia 
s’a fost clădit, erășl numai într’unul 
din centrele principale ale Transil
vaniei s’a ținut, acum 23 de ani, acea 
mare și memorabilă adunare națio- 
nală-politică, care pentru întâia 6ră 
dela venirea Maghiarilor în țâră a 
întrunit pe representanții întregului 
popor român din Ardeal, Bănat și 
Țâra ungurâscă și în care Românii 
toți în strînsă unire și solidaritate 
au ridicat stegul în fața țerii, a tro
nului și a străinătății vestindu-le din 
nou nestrămutata hotărîre a Româ
nilor din acest stat de a nu șovăi 
nici o clipită în lupta pentru drep
turile lor naționale și de a se folosi 
de tote mijlocele permise de legi, 
pănă și de mijldcele cele mai es- 
treme, ca se potă da piept cu po- 
voiul desnaționalisării, apărându-șl 
individualitatea etnică și națională.

Pentru acest scop s’au sfătuit 
representanții alegătorilor noștri în 
conferența generală națională dela 
1881; pentru acest scop ei au stabi
lit un program comun național și 
pentru acest scop au înființat parti
dul național român și au pășit la 
organisarea lui; nu inse pentru a face

.pasivitate" ori „activitate" la ale 
gerile dietale, a chibzui cu cine se 
rnergă, cu guvernul ori cu oposiția 
kossuthistă., cu Ungurii ori cu Aus- 
triacii.

Erau în clar Românii întruniți 
la 1881 în sala fostei diete transil
vane dela Sibiiu, erau în clar deja 
atunci, că la vr’un ajutor în intere
sul causei lor naționale dela cei ce 
au făcut dualismul nu se pot aș
tepta. De aceea au recunoscut ei 
marea și absoluta necesitate ca se-șl 
concentreze forțele, se și le organi- 
seze și să se pregătescâ astfel pen
tru întâmpinarea atacurilor năpras
nice, la cari de aici încolo aveau se 
se mai aștepte din partea adversa/ 
nlor limbei și a naționalității lor. /

Brașov, 3 (16) Sept.

întîlnire de imperați. Diarul „Czas7 
din Cracovia publică o telegramă, în care 
se afirmă, că Tarul Nicolae al Rusiei va 
avă în curând o întîlnire cu împăratul 
Wilhelm al Germaniei. Era proiectat, ca 
la acestă întîlnire să participe și Maj. Sa 
monarchul nostru. In urmă însă s’a renun
țat la acest proiect din consideration! la 
vîrsta înaintată a monarchului nostru.

O nouă pacoste pe scolele nos
tre. Cetitorii noștri au cunoscință despre 
ordinul ministrului unguresc de culte și 
instrucțiune Berzeviczy, privitor la impune
rea de biblioteci școlare unguresci. In 
urma acestui ordin inspectorii unguresc! 
de șcdle s’au pus pe lucru. Din Bucium- 
șasa primim soirea, că inspectorii de școle 
de prin Munții-apusenI s’au adresat tutu
ror senatelor școlare să le răspundă de 
urgență (siirgosen), dăcă sunt biblioteci pen
tru tinerime la scotele lor, și decă da, câte 
volume, ce fel de cărți, și ce valore re- 
presentă ele?

Etă un nou fel de inchisiție în folo
sul — maghiarisăîii.

Ministrul președinte Sturdza în 
Viena. La serata dată de ministru) pre
ședinte Koerber în ondrea jurnaliștilor în
truniți la congresul jurnalistic din Viena, 
a luat parte și d-1 D. Sturdza, cu care 
ocasiune s’a întreținut timp mai îndelungat 
cu ministrul Goluchowsky, cu agentul civil 
anstro-ungar în Macedonia d-1 Mtiller și 
cu alte personagii marcante politice. La 
acăstă serată a luat parte și ministrul ple
nipotențiar român din Viena d-1 Ghica, îm
preună cu personalul legațiunei.

„Allgemeine Korrespondenz*  înregis
trezi scirea, că d-1 Sturdza a avut o con
vorbire mai lungă cu contele Goluchowsky 
în cestiunea viitorului tratat comercial, 
ce are să se încheie între Austro-Ungaria 
și România. D-1 Sturdza a mai conferit și 
cu ministrul austriac de comerciu d-1 de 
Call asupra concesiunilor, la cari se pete 
aștepta România din partea monarchiei 
nostre cu privire la importul de vite în 
Austro-Ungaria.

*) Articolul acesta îl luăm din „N. Fr. Pr.“, 
care publicându-1 la loc de frunte relevăză că au
torul, profesor launiv. din Florența, este cel mai de 
frunte istoric al Italiei. Villari a fost în cabinetul 
Rudini minis'ru al instrucț. publice. Actualmente 
e senator.

**) Liga pentru cultivarea, păstrarea și răs
pândirea limbei italiene în tâtă lumea.

O telegramă anunță, că d-1 Sturdza 
a fost primit eri în audiență de Maj. Sa 
inonarchul Francisc Iosif.

Dieta Bucovinei este convocată — 
precum se anunță din Viena — pe diua 
de 10 Octomvrie st. n.

O voce rusescă despre visita 
principelui Ferdinand la Viena. Dia
rul „_Rzts“ apreciând visita principelui 
bulgar la Viena, <jice că, importanța ei 
constă în faptul, că Austro-Ungaria pri- 
mesce pe un domnitor din Balcani toc
mai în momentele,. câud tdtă lumea vor- 
besce de complicațiunile din Estremul 
Orient, pe când pănă acuma Rusia și Aus
tro-Ungaria păstrând riguros statul quo 
ar fi evitat așa ceva, pentru a face impo
sibile ori-ce vorbe, ce s’ar fi putut scorni 
djespre abaterea de la terenul neutral de 
Jănă acuma. Prin faptul, că principele 
Ferdinand a fost primit la Viena, princi
arul acesta s’a violat. Cu tdte acestea ar 
$fi prematur a trage conclusiun!, că Austro- 
Ungaria ar vre să-și schimbe purtarea sa 
loială de pănă acuma față cu Rusia. De 
sigur Austro-Ungaria o fi întrebat întâiu 
pe Rusia, înainte de a se fi decis împăra
tul să primescă pe Ferdinand. Nici nu se 
pot face obiecțiuni seridse când nu e vorba 
de apropierea statelor, ci de întărirea re- 
l< iiunilor personale.

Iredentismul.#)
De Pasquale Villari.

I.

Pote nu va fi neoportun a dice în 
aoestă foie un cuvînt sincer asupra ireden
tismului. Se vor înlătura pdte unele ne
înțelegeri, cari nimenuî nu aduc vr’un fo
los. Deși adevărul și-sinceritatea nu sunt 
totd’auna mijlăcele, de cari se servesce 
politica, totuși este sigur că ea numai 
atunci va ave un temeiu solid, dăcă 
va cundsce esact faptele.

Părerea, ce și-au formulat-o Ger
manii și Austriacii despre iredentism este 
urinătorea: Italia este forte nemulțumită 
cu granițele regatului. Ar vre să mai ca
pete Trientul, Triestul, Istria și Dalmația. 
Italia, care nici acuma n’a uitat vechea ei 
mânie contra Austriei face tot posibilul 
spre a alimenta nemulțumirea în mijlocul 
populației italiene a împărăției, cu scop 
de a anectu într’o di provinciile italiene 
ale Austriei. Astfel Italia după-ce a întrat 
în tripla alianță, dă pricină la o continuă 
neîncredere în Austria și o silesce a fi 
pe pază. Confirmarea acesteia, — așa se 
susține — se vede și d’acolo, că nu se 
vorbesce de iredentism decât când e vor
ba de provinciile italiano ale Austriei. 
Nici odată însă nu vine în considerațiune 
iredentismul, când e vorba de Corsica, 
Malta, Nizza, locul natal al lui Gari
baldi, și Savoia, leagănul dinastiei italiene. 
Ore acestea nu sunț provincii italiene sub 
dominație străină? Ore numai în Austria 
esistă o Italie sub stăpânire străină?

Erdrea fundamentală în tdte aces
tea consistă în faptul, că se crede, că ire
dentismul se răspândesce din Italia în 
provinciile italiene ale Austriei, pe când 
adevărul este tocmai contrarul.

Un călător care merge de la Milano la 
Palermo numai fdrte rar aude de iredentism. 
In Triest, Trient, Istria din contră aprdpe 
numai de asta se vorbesce. Nici limbagiul 
ce-1 părtă din când îo când foile ndstre, 
pănă și cele mai moderate, să nu înducă 
pe cineva în erore. Decă un socialist ita
lian se duce la Triest și vorbesce «acolo 
în favorul slovenilor, în Italia imediat se 
ridică glasuri contra dmenilor „fără pa
trie" și atunci se par iredentiști turbați 
aceia, cărora nici prin minte nu le trece 

așa oeva. Când vre cineva să accentueze 
în Italia necesitatea întărirei armatei, atunci 
se scdte la ivălă pericolul austriac, par-că 
Austria ar fi pornit deja împotriva nostră. 
Când m’au ales pe mine președinte al so
cietății Dante Alighieri,**)  a trebuit să aud 
din multe părți: „Bagă de semă, să nu 
faci iredentism. Decă vei da țărei asigu
rarea acâsta ne vom înscrie și noi în so
cietate. Eu am făcut de repețite ori la con
gresele societății declarațiunea acăsta;, și 
numărul membrilor s’a dublat în timp scurt. 
Și cât timp am fost eu președinte, nu
mărul membrilor a crescut văzând cu 
ochii.

Insă de ce nu faceți în celelalte țării 
iredentism ? Seu mai bine ar trebui se se' 
pună întrebarea: De ce nu există în aceste- 
țări iredentism? Dăcă un italian se duce- 
în cantonul Tessin și vorbesce de Italie
nism, imediat i-se răspunde: „Nu vă fa
ceți ilusii, noi ne aflăm bine în Elveția 
și n’avem de gând a-ne uni cu Italia; noi 
ne administrăm, așa curo n’O> vrem; avem, 
autonomie deplină, totă libe?itatea> ce 01 
putem dori; întrebuințarea limfei ne este: 
garantată și se predă în tdte șco?e}e n<^3’ 
tre; suntem guvernați cu dreptate șj econo
mie, nu suntem apăsați cu biruri, o'“ ce- 
să dorim o schimbare?

Cum ai pute merge așa der în așa o’ 
țeră să vorbesc! de iredentism ?

Există scriitori austriacl și germani, 
cari fac cercetări migălăse istorice, spre 
a dovedi că Trentino nici odată n’a apar
ținut Italiei, că este german, că în tot-d’a- 
una a aparținut împărăției ș. c. 1. Am vre 
să seim, de oe să se facă acele cercetări? 
Decă admiți ca adevărate tdte cele spuse 
de aceștia, atunci trebue să te întrebi încă 
și mai mult: De unde se esplică, că pro
vincia acesta, care nu este italienescă, și 
care a aparținut în tot-d’aunu împărăției, 
vră acum cu așa o tenacitate să ,se des
partă și să se unesoă cu Italia? Etă ceea- 
ce ar trebui lămurit.

Austria de astăcjî nu mai este cea de 
la 1848. Nici că se pote face o asemănare. 
Și cu tdte acestea Austria în multe pri
vințe nu s’a lăsat de vechile ei sisteme, 
cari firesce provocă aceleași consecințe. 
Uneori vina nu este a guvernului central 
din Viena, ci a funcționarilor lui, cari nu 
pricep în tot-d’auna timpul modern.

Erna trecută, unul din profesorii noș
tri a fost invitat să țină o conferență în 
Fiume.și Triest. In Fiume i-a dis guver- 
norul: „Vorbiți liber, ce voiți. Suntem siguri 
că nu veți abusa de ospitalitatea ce vi-o 
acordăm". Conferența a fost primită în Fi
ume cu aplause și totul s’a petrecut așa, 
par-oă s’ar petrece în Roma seu Florența. 
In Triest cereau să-i cetescă întâii! confe
rența pe care profesorul nici nu o avea 
scrisă. Vădând așa, au întrebat de subiect 
și i-s’a cerut un extras. I-s’au pus o mul
țime de întrebări și i-s’au creat o mulțime 
de dificultăți. Consecința a fost, că con
ferența a ajuns,'încă înainte de a-se fi ți
nut, un eveniment politic, în jurul căruia 
s’a făcut mult tărăboii!. Un sonet de adio 
al profesorului nu s’a putut publioa nici 
într’o foie și s’a tipărit separat și distri
buit pretutindenea în multe mii de exem
plare.

Altă dată erăși se ivesce conflict în- 
țre diferitele naționalități ale împărăției. 
Italienii, fiind în minoritate, totd’auna sunt 
sacrificați.

Italienilor, fiind puțini, nu numai că 
li-se refusă autonomia, ce o cer și la care 
ar avă dreptul pe basa chiar a constitu
ției austriaco, ci îi administrezi unindu-i 
cu o minoritate de Nemți seu Slavi, ale 
căror interese firesce, prevalezi în detri
mentul Italienilor.
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Resboiul ruso-japones.
7De câte-va țble a intrat o pausă în 

■ operațiunile militare pe câmpul de răsboiu 
din Manciuria. Kuropatkin își concentreză 
la nord trupele sale, pe când Japonesii se 
.odihnesc. Etă soirile ma' nouă:

Situația în Manciuria.
Din Liaoyang li-se anunță fiarelor 

englese, că trupele japonese slăbite, sunt 
de-ocamdată incapabile a urmări trupele 
rusesci. Deoă Rusii vor lua ^posițiune pe 
înălțimile de la Tienlin, ele pot să resiste 
eu succes unui atac al Japonesilor.

După o telegramă din Petersburg, din 
ultima telegramă a lui Kuropatkin se 
conclude, că Japonesii n’au de gând a 
înainta până l-a Mukden, ci vor încerca se 
dea o luptă spre sud de acest oraș.

Mareșalul Oyama raportăză la Tokio, 
că un număr însemnat de trupe rusesc! 
au rămas îndărăt spre sud de rîul Hunho 
și că Rușii fac mari întăriturî pe înălți
mile de ambele maluri ale fluviului Liao, 
lângă Tienlin.

Colonelul german Gaedke, atașat 
militar în armata rusescă, telegrafieză din 
Tienlin diarului „Taglatt“ din Berlin, că 
puterea armatei rusesc! se află încă spre 
6ud de Tienlin. Japonesii au încetat deo
camdată operațiunile. Ei n’au pătruns de
cât 10 kilom. spre nord de Liaoyang.

Agenția telegrafică rusă primesce 
din Charbin soirea, că Japonesii și-au în
trerupt înaintarea spre nord. Avangardele 
lor au evacuat localitatea Saho și sau 
reîntors la Yantai. Se crede, că în lup
tele de la Liaoyang Japonesii au slăbit 
așa de mult, încât numai cu greu pot să 
înainteze.

Opiniunea în Anglia asupra resboiului.
O scire telegrafică din Londra ou 

data de 15 1. c. spune următfirele:
Ultimele evenimente pe câmpul de 

răsboih au făcut o radicală schimbare în 
opiniunea privitore la sorții răsboiului, 
nefavorabilă Japonesilor. „Standard" pFi- 
mesce din Tokio o depeșă în care se con
stată, că în Japonia se recunosce pe față, 
că victoria de la Liaoyang n'a fost desă
vârșită.

Schimbarea, ce s’a făcut în opiniunea 
publică englesă a fost provocată de ra- 
portele telegrafice ale corespondenților 
englesi pe câmpul de resboiiă. Japonesii 
luând de veste, că acești corespondenți 
au cam tras vălul de pe secretul, ce se 
păstreză asupra operațiunilor militare, co
mandanții japonesî au interdis corespon
denților de a mai petrece la trupele ja
ponese.

Raporte asupra luptelor de la Liaoyang.
Generalissimul Kuropatkin a adresat 

Țarului un lung raport asupra luptelor de 

la Liaoyang de la 26 August. începând 
pănă la 3 Septemvrie. Din acest raport 
relevăm următfirele, începând eu diua de 
29 August.

Iu 29 August, rțice Kuropatkin, ar
mata rusă a fost concentrată la Liaoyang.

Un corp de armată a ocupat o posi- 
țiune pe malul drept al rîului Taieiho, un 
alt corp a ocupat o posițiuue pe malul 
stâng al rîului. In 30 și 31 August Japo
nesii au atacat cu cea mai mare energie 
posițiunile înaintate ale Rușilor, însă pretu
tindeni au fost respinși, causându-li se pier
deri enorme. Flancul stâng și centrul ru
sesc au făcut numărose contra-atacuri, 
cari s’au sfîrșit cu lupte de baionetă. La 
31 August detașamente însemnate din ar
mata lui Kuroki au trecut pe malul 
drept, din ceea-ce s’a conchis cu drept, 
că armata principală a lui Kuroki încercă 
să împresure flancul stâng rusesc și să 
taie astfel retragerea Rușilor. In astfel de 
împrejurări ra’am decis se retrag trupele 
din posițiunile înaintare la armata prin
cipală și să concentrez forțe însemnate 
contra armatei lui Kuroki, ea să-l resping 
spre Taieiho, care numai prmtr'un loc 
pute fi trecut. Operațiunea acesta s’a în
deplinit cu buu succes. Evacuarea posi- 
țiunilor principale ni-a făcut un mare ser
viciu, fiind-că am putut astfel să slăbim 
pe inimic, causându-i mari pierderi. In 
urma acestor măsuri, tdte trupele ndstre 
gata de atac au fost trecute în noptea de 
1 Septemvrie pe malul drept al rîului 
Taieiho. Numai în presără inimicul a putut 
să îutre în posițiunile evacuate de noi și 
se bombardeze Liaoyangul. Nimic n’a că- 
dut în manile inimicului

La 3 Sept, atacurile s’air reînoit. Co
mandantul corpului de armată din aripa 
dreptă mi-a raportat, că în decursul nopții 
Japonesii au ocupat posițiunea nostră spre 
nord de Sinkvautun, forts însemnată pen
tru noi. Defirece regimentul, care apăra 
posițiunea, s’a retras, a trebuit să-mi schimb 
planul acțiunei, punându-mî drept țintă 
recucerirea acestei posițiuni în 2 Septem
vrie. Spre seră am și ocupat muchea de 
dealuri de lângă Sinkvautun și Șancai. 
Atacul l’am început la orele 6 sera. După 
lupte înverșunate rni-a succes în sfîrșit a 
cuceri definitiv posițiunile, prin ceea-ce 
s’a încheiat problema ce i-se dăduse flan- 
oului drept.

Din raportul generalului Kuroki tri
mis la Tokio asupra luptelor de la finea lui 
August și începutul lunei Septemvrie re
levăm următorele:

La 28 August Japonesii n’au putut 
trece peste Taieiho, dedrece Rușii au stri
cat tdte podurile. In luptele din diua a- 
cesta Japonesii (armata lui Kuroki) a avut 
pierderi de ceZ puțin 4000. Rușii mai mult. 
La 30 August grosul trupelor lui Kuroki 
au trecut rîul și s’a postat pe înălțimile 

de la Tasimouling și Sahoki ki. La 31 
August a trecut rîul șicrddnacare înainta 
înspre Pdnsiku, ocupând acesta localitate. 
Intr’aceea trecură rîul și coldnele 1 și 2, 
fără a întîmpina resistență. Tunurile au 
fost transportate mai târdiu. La I Sep. 
prima și a doua colfină a înaintat spre 
Heiyntai și a atacat pe Ruși în dorii dilei. 
Pe când se făceau (operațiunile acestea 
colona de la Pdnsiku a respins pe Ruși 
spre nord și a ocupat înălțimile de . la 
Hengshantse. La 2 Sept, primul detașa
ment amenința flancul drept al inimicului 
și după lupte sângerose a ocupat o posi- 
țiune spre nord de minele Tayao. Inimicul 
inse primind întăriri, avea 60 de tunuri. 
Canonada a durat pănă târdiu noptea. Sol- 
dații japonesî erau grozav de obosiți, nu 
mâncaseră și uu beuseră nimic din <jiua 
precedentă, deorecu inimicul mereu ne 
ataca și ne perduserăm legătura cu tru
pele de la spate. Era să ne prăpădim, decă 
nu ne venea în ajutor în pas de asalt 
colona din stânga. Lupta continuă, dăr 
n'am putut respinge pe inimic. La 3 Sept, 
am respins pe Ruși, der ei se ținură încă 
în unele posițiuni. La 5 Septemvrie am 
început urmărirea inimicului spre sud- 
nord. La Mot.ientau și Lilenkau ne-am 
oprit.

Din raportul lui Kuroki reiese, că 
Oyama l’a trimis prea târdiu, ca se încun- 
jure aripa stângă rusescă așa, că Kuro
patkin a trecut pe dinaintea lui, zădărni
cind planul lui Oyama

Etă acum ce spune generalul Nodzu: 
Lupta cea mai turbată s’a dat la 3 Sep
temvrie. Regimentul 30, care șl a pierdut 
unul după altul doi comandanți coloneii 
și 4 comandanți de batalione, fără speranță 
a dat aBalt contra posițiunei rusesci de 
lângă Jusfangmiao. Pe când s’a dat asal
tul Japonesii nu mai aveau ofițeri de la 
căpitan în sus. Reserva umplu lacunele. 
Soldații însă n’au descuragiat, oi au dat 
năvală cu strigări de banzaj. Un batalion 
și-a perdut toți ofițerii, Hegimentul a 
pierdut 1300 omeni. Din lipsa podurilor 
Japonesii n’au putut trece rîul.

Resultă der, din chiar mărturisirile 
comandanților japonesî, că pierderile lor 
la Liaoyang au fost enorme și pe puțin 
ele pot fi evaluate la peste 30,000 omeni.

Japonesii din nou respinși la Port-Arthur.
Generalul Stossel a adresat Țarului, 

cu data de 28 August st. n., următorul 
raport telegrafic:

In nfiptea de 27 August st. n. la 
firele 3, pe o ffirte puternică ploie înso
țită de furtună, Japonesii au făcut o nouă 
încercare de a ataca posițiunile nostre de 
la flancul stâng, precum și un fort și mun
tele Cudianșan. Acest atac a fost de ase
menea respins pe totă linia.

Pierderile nostre sunt neînsemnate: 

3 soldați uciși, 2 ofițeri și 98 soldați ră
niți. Toți răniții au fost ridicați și trimiși 
la ambulanță. Cadavrele Japonesilor au 
fost ridicate de noi, der inimicul împie
decă ridicarea, trăgând asupra infirmierilor 
prevăduți cu crucia roșie trimiși pe câm
pul de luptă.

Generalul Stossel a adresat un nou 
raport Țarului cu data de 2 Septemvrie 
st. n.:

In nfiptea de 2 Septemvrie inimicul 
a atacat munții (j>Ș' Lungul și Latul, pre
cum și fortificațiunile cele ;mai apropiate. 
Acest atac a fost simultan cu o bombar
dare.

Lanțuri de avantgardă inimică au 
fost descoperite la timp de cercetașii 
noștri. S’a deschis imediat un foc contra 
lor, er bateriile și colonele inimice, cari 
veneau in urma acestor avangarde, dând 
peste mine subterane cu explosiune auto
matică, au fost decimate. Mulți omeni au 
fost asvîrliți în aer. După o oră atacul 
Japonesilor a, fost respins. Pierderile 
nostre sunt neînsemnate: un ofițer și 7 
soldați răniți.

*

Ministrul de răsboiu japones a în- 
cunosciințat pe mareșalul Oyama, că pe 
la finea acestei lun-i îi va trimite într’a- 
jutor trupe noue în număr de 100,000 îm
preună cu 225 tunuri.

Diarul berlines „Lokal-Anzeiger*  pri
mesce din Tokio scirea, că Japonia a de
cis definitiv crearea unei flote voluntare cu 
ajutorul unei subscripțiuni publice. Se vor 
construi vapfire și în cas de lipsă se vor 
cumpăra vapore deja gata.

Aveau ei la disposițiune o mulțime 
de alte cuvinte, prin cari puteau s£-șî 
esprime amorul și totuși se întristară și 
deveniră melancolici. In zadar se iubeau 
ei, în zadar își dedeau numirile cele mai 
drăguțe, în zadar erau gata a muri chiar 
unul pentru altul, totuși simțiau instmetiv, 
că ar trebui să mai spună ceva, tcare e 
mai prețios de cât tfite celelalte cuvinte, 
espresiuni și flori ale limbei, adunate la 
un loc.

După întristare avenit nemulțumirea 
și mânia. Amoroșii, a căror iubire nu era 
desăvârșită, fără să scie de ce, își făceau 
reproșuri unii alțora. Se învinuiau reciproc 
nu-și credeau amorului, fiind-că nu-șT găsiau 
adevărata lui espresie.

In chioșcurile din grădini nu se mai 
întâlniau sera tinerii amoroși cu fetele; 
tinerii căsătoriți nu mai perdeluiau feres
trele, ca să-și ascundă fericirea înaintea 
lumei. Steteau în diferite colțuri ale odăii, 
căscau și nu sciau cum să-și alunge u- 
rîtul.

III.

. ..In țera aceea nefericită trăia un 
poet. El n’avea iubită, căreia să-i fi șoptit 
la ureche cuvintele uitate, seu care să-i 

Congresul internațional al pressei.
In ședința de la 14 Septemvrie ți

nută sub președința Jui Arthur Spurgeon 
(Londra) s’a votat moțiunea de a se cere 
ca tfite statele să reducă cu 50% tariful 
telegramelor pentru pressă.

Intre alte propuneri de interes pen
tru pressă s’a esprimat dorința, ca legis
lativele se enunțe în prima linie dreptul 
de proprietate al autorului la lucrarea lui 
și numai după aoeea a diarului.

Săra a fost reoepțiune la primărie. 
Membrii congresului au fost o.-peții pri
marului Dr. Lueger.

Cu oeasiunea recepțiunei, președin
tele congresului Wilhelm Singer a pro
nunțat o alocuțiune scurtă, înse ffirte elo- 
gifisă pentru primar. Singer a variat cu
vintele lui Alexandru cel Mare, dicând: 
„Dr. Lueger, decă n’ar fi primarul Vienei 
ar trebui se fie președintele alianței in
ternaționale a pressei".

Dr. Lueger a răspuns dicând „să se 
uite pentru câteva fire trecutul și animo- 
sitățile, cari ne separă — și să fim veseli 
împreună..."

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

„Te iubesc66.
Poveste. De Catulle Mendes.

I.

A fost odată, de mult, de mult, când 
se întâmplau încă minuni pe pământ, a 
fost o zină frurndsă ca o flore, der răsbu- 
nătore ca șerpele, ce se ascunde la tul
pina florei. Și zina acăsta a pus sub afu
risenie pe toți locuitorii unei țări.

Nu sciu, deoă țera aceea a fost în
tre munți seu pe câmpie, departe de mare 
seu pe malul mării. Nu se scie nici pri
cina, pentru care zina a rostit afurisenia 
asupra țării. Atâta se scie numai, că zina 
era mănifisă foc și mult timp și-a bătut 
capul, cum și-ar pute mai bine răsbuna 
asupra țării™ Să dea drumul duhurilor 
încătușate ale focului și să încingă în flă
cări orașele, satele, ogorele și tdte cele
lalte?... Să ia de la locuitori zorile dimi
neții, seninul ceriului și florile câmpului? 
Ori să facă bahnițe bătrâne din tdte fe
tele tinere și frurndse?... Era în putința ei 
se deslănțuăseă viscolul pustiitor, ori să 

poruncescă munților să verse pară de foc 
și lavă — înse tdte acestea n’ar fi fost 
suficiente pentru a-i mulcomi dorul de 
răsbunare.

N’a făcut nimic din tdte acestea, ci 
a șters numai din mințile omenilor, băr
bați și femei, aceste două cuvințele: „Te 
iubesc

Și când a făcut’o aefista, a zîmbit și 
ridicându-se pe aripile ei ușdre, a uispărut 
în văzduh.

II.
La început omenii nici n’au băgat 

de seină, ce li-s’a întâmplat. Une-ori li-se 
părea numai, că au pierdut ceva și nu 
sciau ce.

Părechile amorose, ce se întâlniau 
sera în chioșcurile cu trandafiri, tinerii că
sătoriți, cari sera se retrăgeau în intimitatea 
camerei lor, de-odată s’au lăsat de des- 
mierdări și se uitau uimiți unii la alții, 
par’că ar aștepta ceva. Simțiau, că ar tre
bui să-și spună ceva, un lucru care și-l’au 
repetat deja de mult.e-ori, ca întrebare și 
răspuns, și acum nu le venia de loc în 
minte. Se eândiau și nu găsiau cuvântul 
potrivit, l-a cuprins o neliniște și nervo- 
sitate, și nu scieau de ce? 

fi răspuns cu aceleași cuvinte. Insă neno
rocitul poet avea o poemă neisprăvită, pe 
care începuse a o scrie, încă înainte de 
a fi căqlut afurisenia asupra țării. In pue- 
ma acesta și-a vărsat el totă inima, tot 
sufletul său și totă fantasia sa tineresca. 
De la aefistă poemă își aștepta renumele 
și gloria, der nu putea să o termine, fiind 
că la sfîrșit avea de gând să pună aceste 
cuvinte:

„Te iubesc*

Poetul își acoperia fața cu mânile și 
se aprofunda în cugete. își aducea aminte 
că pe când își începuse lucrarea sciea 
ffirte bine cuvântul, cu care avea să o is- 
prăvăscă. Chiar și ultimul cuvânt din rân
dul penultim și pentru care nu găsia rimă, 
încă arăta că voia să-și termine poema cu 
un cuvânt, pe care de atunci l’a uitat.

A uitat acel cuvânt, pe care mai 
nainte așa de bine îl scia, a uitat cuvân
tul, care acum trebuia să contribue ca ul
tim acord la stabilirea renuraelui și glo
riei sale.

„Trebue să fie la mijloc un lucru 
misterios", își dicea poetul, și încetul cu 
încetul deveni melancolic, căci nu esistă 
lucru mai grozav pentru un poet, de cât
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La banchetul, ce a urmat, primarul 
a ținut un toast pentru împăratul și pen
tru dspețl relevând în același timp nece
sitatea frecărilor și a divergențelor de pă
reri. „D-lor — dice Dr. Lueger — cel ce 
preiinde ca totă lumea să cugete ca den
sul, nu se mai potrivesce în timpul de 
față. Unui asemenea om nu-i lueesce ,so- 
rele libertății; el șî-a smuls din inimă sen
timentul iubirei de omeni, și este un om 
mort, care pote mai umblă automaticesce, 
der nu e vrednic să trăescă pe pământ". Mul- 
țumesce membrilor pressei, că au venit. 
^Suntem 780 de față. Eu am învitat 805“, 
dice Lueger. „De sigur cei 25 au fost re
ținuți de timpul cel râu". (Vor fi fost dia- 
riștiî maghiari, cari au făcut propagandă 
se refuse a se presenta la banchetul pri
măriei.)

Președintele W. Singer profită de 
-dreptul consuetudinar al jurnaliștilor de 
a fi ei tot-deuna cei dintâiu în a isoodi 
câte ceva, și constatând, că Lueger își 
sorbeză. peste câteva săptămâni aniversa
rea 60-a a naseerii sale îi esprimă de pe 
acuma omagiile pressei.

Dr. Koerber respundând la toastul 
iui Schweitzer într’un toast mai lung își 
esprimă între altele regretele, că natura 
nu i-a hărăzit talentul de publicist.

S’au pronunțat încă o mulțime de to- 
aste și animația n’a lăsat nimic de dorit 
cu totă propaganda ostilă, ce o făcuse 
„N. Fr.-Pr.“SOIRILE D1LE1.y

— 3 (16) Septemvrie.

Noul an școlar. Adi la orele 3 d. a. 
s’a deschis la școlele medii gr. or române 
din Brașov noul an școlar. După cetirea 
legilor școlare în sala festivă a gimnasiu- 
lui, s’au introdus numele elevilor în dia- 
rele de clasă și s’au luat disposițiunile ne
cesare pentru mersul regulat al învăță
mântului.1

Noul mareșal al țerii Bucovinei. 
Majestatea Sa a numit pe baronul George 
Vasilco, deputat în dieta Bucovinei, mare
șal al țării. Se scie, că pănă acum acest 
înalt post a fost ocupat timp de mai 
mulți ani de Domnul lancu Lupul, 
care la ultimele alegeri pentru dieta 
Bucovinei a căcjut in districtul Gura- 
Hurnorului fată de candidatul „democra
ților" primarul-țeran Buburuzanu. înaintea 
lui lancu Lupul a fost mareșal al țării, 
baronul G. Vasilco, vrednicul și neuitatul 
părinte al nou numitului mareșal al țării. 
Actualul mareșal a fost nu de mult nu
mit membru al camerei seniorilor din 
Viena.

Maiorul Haralambie a trimis o te
legramă dm Mukden soției sale la Bu- 
curesci. Telegrama a fost espedată după 
lupta dela Liaoyang, în timpul retragerii 
.armatei rusesc!. In aceeași (ji cu telegra
ma a sosit și o scrisore, în care maiorul 
Haralambie scrie, că se află bine și laudă 
•cordialitatea camaradiior ruși. El este ata

neputința de a-și isprăvi o poesie. El a 
început să fugă de dmeni, umbla singur 
prin păduri, pe lângă păraie și pe la is- 
vore, unde zinele obicinuesc a-șî dansa 
xioptea la lună dansurile lor minunate.

IV.

Și cum stătea tologit așa la umbra 
unui arbore și se silia să descopere cu- 
vîntul uitat, zina care rostise afurisenia 
asupra țării, sburâ pe acolo. Poetul era 
frumos și tîner și zina, cum l’a vădut, s’a 
amorezat de el. Amorul, se scie, că e o 
așa putere, de care nici muritorii pămân
teni, nici zinele nu pot scăpa. Zina s’a 
eoborît dec! din sbor și aplecându-se asu- 
.pra poetului, l’a sărutat pe frunte. Apoi 
1 a luat de mână și într’o trăsură aurită 
Va dus în peștera albastră, unde locuia 
dânsa. Poetul s’a lăsat se-1 conducă și 
în brațele zînei și-a uitat de griji și a 
început, să declame înaintea ei un imn e- 
Jogios.

Credea, că fericirea lui va fi vecl- 
-nică, der etă, că fața zlnei în mijlocul su- 
irîsului de foricire se întunecă. Ea își aco
peri fața cu mânile și în acel moment pă

șat regimentului 4 siberian. Maiorul își es
primă convingerea, că Rușii vor rămâne 
biruitori, prevede însă că în timpul ernii 
vor înceta operațiunile, așa că el speră a 
se pute reîntorce în România.

„Notre Dame de Sion" din Româ
nia: Consiliul permanent al instrucțiunei 
publice va judeca Luni în 19 Sept. st. n. 
procesul contra institutelor catolice „No
tre Dame de Sion" din România. Acusa- 
țiunea în acest proces va fi susținută de 
d-nii: D. Teodoru, inspectorul general ai 
învățământului secundar și superior, Con
stantin Banu, inspectorul învățământului 
particular, I. Halița, inspectorul general 
al învățământului primar și de d-șora Can- 
cicof, inspectorea învățământului parti
cular pentru fete. Actul de acusare se es- 
tinde pe 50 cole mari de hârtie.

In onorea șefului pompierilor vo
luntari d-1 K. Schuster, căruia — precum 
seim — Maj. Sa i-a conferit crucea de aur 
cu corona pentru merite, pompierii din 
Brașov, araDjeză, mâne, Sâmbătă sera, un 
conduct de torțe. Conductul plecă la orele 
61/2 de la turnul pompierilor de pe livadia 
poștei de-alungul locuinței fiș'pănului, trece 
prin Str. Porții, peste piață, prin ulița Ne- 
gră pănă înaintea locuinței d-lui vice-span, 
de-aicî în strada Castelului și se opresce 
înaintea locuinței d-lui K. Schuster, unde 
are loc o serenadă. Duminecă la orele 10'/2 
are loc în presența corpului pompierilor 
voluntari la turnul pompierilor predarea 
decorațiunei d-lui Schuster din partea d-lui 
fișpan Dr. Szekely.

Pățania unei bande grecesc!. Se 
scrie din Hruspiștea (Macedonia): Săptă
mâna trecuta 4 membri ai unei bande de 
antarți s’au dus în comuna rorhânescă 
Gramostea, ca să strîngă fonduri pentru 
comitetul revoluționar grecesc din Ca.-to- 
ria. Șeful lor poseda o listă de suma ba
nilor, ce trebuia să dea fie-care celnic. 
Cum însă nu îndrăsneau să între în co
mună au făcut cunoscut celor vizați, ca 
să'le triraălă afară din comună suma ce
rută de comitet. In loc de bani însă, eel- 
necii trimiseră 2 tineri, ca să parlamen
teze cu ei, er pe de altă parte omenii lor 
înarmați pănă în dinți au ocupat posițiile 
din jurul palicarilor și i-au somat, să se 
predea. Belicoșii noștri antarți s’au esecu- 
tat la moment. Apoi au fost duși în co
mună, unde au fost puși deandoselea pe 
asini și plimbați în timp de mai multe 
ore dându-li-se să ție în mână în loc de 
căpăstru, coda asinului. In fruntea asinu
lui figura căpitanul lor, al cărui obraz fu
sese îoegrit eu fum. Pe seră au fost îna
intați autorităților din Castoria.

Un accident regretabil. „R. L.“ din 
Bucurescî scrie: Mai mulți elevi de liceu 
au făcut în fiiua de 14 Septemvrie o es- 
cursiune la Domnesc!. Intre aceștia se afla 
și fiul profesorul P. Diilfu. Tinerii luaseră 
cu sine pusei, avend de gând să mergă la 
vânătore. Din nebăgare de secnă pe drum 
s’a .descărcat pușca elevului Prager și 
proiectilul a intrat în p;ânteoile tînerului 
Dulfu, perforându-i stomacul și ficatul. Tî- 
nerul, care era în etate de 16 ani și elev 
la liceu) Lazar, a fost transportat la spita
lul Colțea, unde însă în scurt timp și-a 
dat sufletul. S’a pornit cercetare.

O dramă amorosă s’a întimplat er! 
în strada Bălților (Brașovul-vechiu). Tînă- 

rul ei de aur îi acoperi umerii și peptul. 
Poetul că$u în genunchi înaintea ei:

— Regina mea! Spune-ro! ce ai? Ce-țl 
lipsesce, pentru ca fericirea se ne fie com
pletă?... Ce pdte să-ți lipsescă ție, care 
ești frumosă și atotputernică?

Zina întâiu n’a răspuns. La întrebă
rile repețite ale poetului însă dlse:

— Mă dore, că vrînd să fac! altora 
rău, îți faci și ție. Sunt mâhnită că nu 
mi-ai flis nici-odată: Te iubesc!

Poetul n’a repetat cuvintele, der a 
scos un țipet de bucurie. A găsit cuvin- 
tul, c'e-i lipsia la sfirșitul poemei.

Io zadar zina șl-a dat silința, să-l re
țină în peștera albastră. El a alergat acasă 
și și-a publicat poema. Țera întristată s’a 
înviorat. 6menii au regăsit frumosele cu
vinte, pe cari le uitaseră.

Din acel moment au început să se 
întîlnescă erăși păreehile amorose în foi
șorul din grădină și tinerii căsătoriți erăși 
își perdeluesc ferestrile, ca să-?I ascundă 
fericirea dinaintea lumei.

— si. — 

rul Radu Reșnoveanu, — care anul trecut 
a încercat să-și ia viața prin glonț, însă 
nu s’a nimerit destul de bine și a scăpat 
cu vieța, — a voit se facă sfârșit, tot prin 
glonț, tinerei AnaPuiu, pe care de an! de 
dile o asedia cu dragostea lui și cu care 
în timpul din urmă ajunsese în neînțele
geri. Reșnoveanu s’a dus la locuința fetei 
și, fără multă vorbă, a descărcat un glonț 
de revolver în pieptul nenerocitei Ana 
Puiu, rănindu-o grav, însă nu mortal. Râș- 
noveanu s’a presentat apoi de bunăvoie 
la poliție, șl-a mărturisit fapta și fu pe 
dată deținut.

Din Cârnpina se scrie, că Duminecă 
sera s’a iscat un incendiu în sonda de pe
trol Nr. 69 a societății „Steua română". 
Focul s’a estins și asupra unui reservoar 
și a putut fi loealisat de-abia spre diii'ă. 
Pagubele se urcă la 5')—60,000 lei.

Reuniunea femeilor române din 
Bucinm-șasa învită la concertul împreu
nat cu producțiune teatrală, ce se va 
aranja Duminecă în 18 Septemvrie st. n. 
a. c. cu concursul binevoitor al tinerimei 
rom. din loc. începutul precis la 8 ore 
sera. Prețul de intrare: Locul I. 2 cor., 
loc II. 1 cor. 60 bani, loc III. 1 coronă. 
Venitul curat este destinat reuniunii fe
meilor din Buciura șasa.

Program: I. Concert. 1) Mugurel: 
„In temeiul codrului" poesie de Eminescu 
cor m>xt. 2) Ganea: „De ce plângi tu co
drule", doină, cântată de V. Macaveiu, 
poesie de Traian H. Pop. 3) Ganea: 
„Triumful amorului", baladă de Aricescu. 
cu soluri de sopran și bariton, cor mixt. 
4) Mugurel: „La fântâna din răzor", poe
sie poporală, cor mixt. II. „Oinel-Oinel", 
comedie într’un act de V. Alexandri. După 
producțiune urmeză dans.

Ciuma în Smyrna. In Smyrna s’au 
constatat două cașuri de ciumă. Din causa 
acesta guvernul român a ordonat, ca tote 
proveniențele din acăslă regiune să fie 
supuse în Sulina timp de ;48 ore unei vi- 
sitațiuni medicale.

Un servitor de bancă dispărut cu 
suma de 235.000 corone. Servitorul An
ton Jenner de la banca centrală a casse- 
lor de economii germane a dispărut dilele 
acestea cu suma de 235.000 corone, pe 
cari trebuia să le depună la Giro- u- Kas- 
senverein. Pentru prinderea lui s’a pus un 
premiu de 1000 corone.

Otrăvitore de 96 ani. Curtea cu 
jurați din Oilli (Stiria) a condamnat la 11 
Septemvrie pe cerșitorea Jamnikar, în 
etate de 96 ani, la 3 ani temniță grea, 
fiind-că s’a încercat a-și otrăvi nepota cu 
arsenic.

Musica orășenâscă va concerta 
mâne, Sâmbătă, după âmedî la orele 4, 
pe promenada de sus.

2 Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de mn (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pscienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de cordne 1*90.  
Se trimite dilnic prin r*mbursă  poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moli, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, ca' e 
e provădut cu marca de contravenție și cu sub- 
scrierea

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

Convocare.
Adunarea cercuală ordinară a des

părțământului VI (Sebeș) al „Asociațiunei 
pentru literatura română și cultura popo
rului român" în anul acesta se va ține în 
comuna Pianul-inferior ,Duminecă în 19 
Septemvrie (2 Octomvrie) 1904 cu urmă
torul

Program-. 1) Deschiderea adunărei 
la 11 ore a. m. 2) Raportul general al co
mitetului despărțământului despre activi
tatea sa de la ultima adunare cercuală. 
3) Raportul cassarului, prin care presen- 
teză rațiociniul pe anul 1903 și budgetul 
pe a. 1905. 4) Alegerea unei comisiun! 
pentru cesurarea acestora. 5) Alegerea 
unei comisiun! pentru înscrierea de mem
bri! noi și incassarea taxelor. 6) Diserta- 
țiuni. 7) Raportul comisiuuei de sub nr. 4. 
8) Raportul comisiunei de sub nr. 5. St.a- 
torirea bugetului pe anul 1905. 9) Alege
rea comitetului pe un nou period de trei 
ani. Curențil. Alegerea unei comisiun! pen
tru verificarea procesului verbal. închide
rea adunării.

Sebeș, la 1/14 Septemvrie 1904.
George Talar,

secretar.

Un edict al împăratului Chinei.
Un misionar olandes comunică urmă

torul edict, ce l’a dat împăratul Chinei 
din incidentul isbucnirei răsboiului ruso- 
japones:

„Două împărății puternice, Rusia și 
Japonia, pbrtă răsboiu între sine. Fiind că 
sunt egal de tari, numai sdrtea va decide 
pe a cui parte va fi victoria. Fiul Ceriu
lui (împăratul chines) nu trebue se inter
vină prin puternica și neînvinsa lui 
armată, pentru a decide răsboiul pe o 
parte seu alta. Prin urmare, imperiul chi
nes fără margini, rămâne neutru.

„Din pricina acesta interzicem tutu
ror, ca se scrie despre resboiu în di are seu 
broșuri, pe placate său în scrisori private. 
Interdicem a-se da relații despre răsboitî, 
a-se lăuda seu batjocuri beligeranții atât 
în întruniri, pagode, cafenele, cât și în 
prăvălii. Nu este permis a-se aminti nu
mele Rusiei său Japoniei nici în întrunirile 
amicale, nici în ocrcuri familiare, și la nunți, 
Invităm pe funcționarii poliției, se contro
leze esecutarea acestui ordin în cafenelele, 
și în halele de opium.

„Domnitorul imperiului ceresc do- 
resce, ca supușii lui să nu se bucure de 
victoria nici unei părți, chiar și când Ja
ponia ar învinge pe Rusia. Amândouă de
opotrivă, Rusia ca și Japonia, ne sunt ve
cine pacînice. Invit deci pe toți supușii 
mei, să nu se pronunțe asupra răsboiului, 
ei fie-care să-și vadă de afacerile sale, co
merciantul de prăvălie, țăranul de pămân
turile lui, meșteșugarul de meseria sa. Cel 
ce calcă acest ordin se va pedepsi ca un 
rebel".

Și cu tdte aceste, garda spionilor ja- 
ponesi e recrutată în cea mai mare parte 
dintre Chinesi; soirile cele mai estrava- 
gante le răspândesc Chinesii; afacerile 
cele mai bune le fac Chinesii, ei profită 
mai mult, încât pentru persona lor, de 
răsboiu. Nu în Cifu se află fabrica de sciri 
sensaționale, și nu de aici vin în Europa 
minciunile cele mai cornurate asupra lup
telor ?

„Fiul Ceriului" e forte șiret; el n’ar 
vre să învingă nici Rușii, nici Japonesii, 
ci amândoi să fie învinși prin măcelurile 
ce și-le aranjeză în provincia Manciuria.ULTIME SCIRI.

Londra, 15 Septemvrie. Agenția 
„Reuter" primesce din Liaoyang 
soirea, că armata japonesă rSmâne la 
Liaoyang.

Viena, 15 Septemvrie Din soi
rile ulteriore de pe câmpul de res
boiu resultă neîndoio", că încercarea 
lui Kuroki de a împiedeca retragerea 
Rușilor, a suferit un complet fiasco. 
Trupele lui n’au putut ajunge la flu
viul Hunho mai înainte de Ruși, 
cari n’aveau la disposiție de cât un 
singur drum de retragere. Armatele 
inimice sunt despărțite acum de a- 
acest fluviu, care curge la 5 chim, 
spre sud de Mukden. Terenul nu e 
de loc favorabil pentru-ca Japonesii 
să reia atacul.

Petersburg, 15 Septemvrie. Se 
confirmă scirea, că flota din marea 
baltică va petrece timp mai înde
lungat în Libau.

Petersburg, 15 Septemvrie. Ge
neralul Fomin a murit în urma ră
nilor primite in lupta de la Liao
yang.

Petersburg, 16 Septemvrie. Ge
neralul Stdssel telegrafieză, că Port- 
Arthurul este necontenit bombardat 
de Japonesî. — Se svonesce, că 
Țarul a primit demisiunea lui Ale- 
xiew, ca comandant suprem al tru
pelor din Manciuria. El rămâne înse 
ca guvernor în Asia-răsăritănă. Ku
ropatkin rămâne comandant suprem 
al trupelor și responsabil pentru tote 
mișcările acestora.
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A „„„—x (4 societate de împrumut și păstrare
Or»,________în Năseud.

Cursul pieței Brașov. 
Din 14 Septemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.82 n 18.90
Napoleond’orl. „ 19.02 n 19.12
Galbeni „ 11.20 71 11.32
Ruble RnsescI „ 2 52 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 117 40
Lire turcescl „ 21.50 71 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/° 101-— 102.-

Cursul la bursa din Viena,
Din 10 Septemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% . • •
Renta de oorone ung. 4% • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% 
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. uug. cu premii ....
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta
Renta
Renta
Renta
Bonuri rurale UDgare 3’/2 % • •
LosurI din 1860....................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .

118.95 
. 97 25 
. 88.75 
. 97.30 
. 98.50 
. 206.50

Acții de-ale Băncei austr. de oredit
NapoleondorI......................................
Mărci imperiale germane. . .
London vista......................................
Paris vista................................
Note italiene................................

652.75
19.02

117.35
239 65

94.971/2
. 95.10

de 
de 
de 
de

hârtie austr. . . .
argint austr. . . .
aur austr....................
corone austr. 4°/n .

Nr. 816-1904.

Convocare.
Conform conclusului consiliului 

administrativ din ședința ținută la 4 
Septemvrie a. c. prin acăsta se con
vocă o
Adunare generală extra-ordinară, 

care va avea loc Duminecă în 9 Oc- 
tomvrie la 10 ore a. m.. în localitatea 
institutului din Năseud.

Peutru cașul când acesta adu
nare nu s’ar pută ținea din lipsa vo
turilor recerute, prin acesta să con
vocă tot-odată a doua adunare, 
care va avea loc în 16 Octomvrie 1904 
la dra și în locul fixat, în care vor 
aduce hotărirl valabile membrii pre
sent!.

Ordinea dilei:
1) Hotărîre în cau-m: Memoriul 

consiliului administrativ al societății 
năstre d. d. 10 Iulie 1904 distribuit 
între membrii ei ea respuns la scri- 
sărea ce membrul Iosif Luchi sub 
datul 20 April 1904, a trimis mem
brilor societății. In legătura cu ace
sta și cu protocolul adunării gene 
ral! din 20 Martie 1904, pentru lă
murire.

2) Alegerea unui membru în 
consiliul administrativ în locul mem
brului repausat Iacob Pop din Feldru.

3) Statorirea plăților pentru mem
brii din consiliul administrativ și din 
comisiunea censurătore.

Năseud, la 4 Septemv. 1904. 
2-3 Direcțiunea-

99.25
99 25

119.25
99.30
90.90

153.50
16.11

Tergnl de rîmătorl din Steinbrncb.
Starea rîmătorilor a fost la 11 

Sept. n. de 38.606 capete, la 12 Sept, au 
intrat 526 capete și au eșit 529 capete 
rămânând la’ 13 (Septem. n. un nun 6r de 
38,603 capete.

Se not^ză marfa ungurescă: veche 
grea dela — — — fii. tînSră grea dela 
118-119 fii., de mijloc dela 118-119 fii. 
ușori dela 118 — 119 fii. - Serbescă: 
grea 121—122 fii., de mijloc 119—120

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 763.— | fii., ușdră 117—118 fii. kilogramul

Stugurl forte frumoși și fiul Chasselas 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 v. 
Wiilinger. mare producent de vinuri în Zomba (Ungaria). — 
Vin negru de Szegzârd în sticle, cultură proprie, trei 
franco trimis 3 cor. 60 b.

Mai multe sute de Htl. vinuri calitate fină Cil preț ieftin
Ca present de sărbători forte potrivit.

0.70 Lit.

tot acolo.

6—5,1494

[ Prafarile-Seidlitz ale lui Moli
Z Ves-Bt»J>SSe numai, rtecA fiăîare eutiă «Bte provedută co marca «ie 
S aperare a lui A. Moli «i eu auiiHcrlerea sa.
V Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
} mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haemorhoidelor și 
\ a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
c cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 
/ Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

q Fțranzbranntweih si sar*e  a lui
C? Va»*î4ohîl«i  numnî dec,4 fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
X număr, piurabui ki a. iw«h.
>k Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bino cunoscută ca un remediu poporal cu de-
X osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răceli. 

Prețul unei sticle originale plumbate, Corole 1.90.

Un candidat de advocat
perfect în styl maghiar și român, 
se primesce momentan pe lângă con- 
dițiunl fărte favorabile în cancelaria 
advocatului Dr Mătyăs Lâzăr, Sibiiu, 
strada Urezului Nr. 11.

11180,6-3.

Î
 Săpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin săoun de copii și'dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentiu <opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețută cu marca 
de aperare A. Moli. ,

X

Trimiterea |ci-is«eipa!ă prin 
GFaiwacistwi A. iWOiLIL,

c. și r. furmsor ai curții imperiale Vieua, Tucfllanben 9
Comande din provinciă se efeetueză țlllnic prin rambursă poștală.

Im deposite să se ceră anumit preparatele provă^ute cu- iscălitura pi marca 
apărare u tui. A.. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. lekelius, Victor Rotb, Eugen Neutădter 
și engros la D. Eremia Nepoții.
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Mare deposât de pânzărâe fabricat Schroll.

DESCHIDERE DE SRAGMZEHI
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Am ondrea a aduce la cunoștința On. public, că am desehâs 
pe piața din loc

—- ■ : Strada T7-atrașii nr. 21. ........  -
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.

JX
© 
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® X 
®
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Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!. 'vvriM
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I Nr. 13561—1904.

Publicare de oferte, 
referitore la edificarea unui Hotel 

modern în orașul Brasso.
în urma decisului representanței 

orășenești dela 30 Iunie 1904, Nr. 
crt. 193—1904, prin acăsta să adu
ce la cunoscința generală, că orașul 
Brasso este aplicat a vinde:

1) oasa orășănăscă Nr. 12, fo
losită de present ca Hotel, sub nu
mirea „Corăna de aur“, dinpreună 
cu casa orășănăscă din dosul aceș
tia sub Bucium Nr. 3, cu un teren 
de, edificat în total 1700 m2;

2) complexul locului decasă nu
mit „Berăria11 carele cuprnde ur- 
mătărele casă: cea diD Strada Por 
ții Nr. 70, și cele din Strada Spita
lului Nril 65, 67 și 69 dinpreună cu 
locul public din stradă, carele în con
formitate cu linia de regulare edilă 
se aduce la acest complex, în mă
rime totală de 4200 m2;

3) Locul Cafenelei dela prome
nadă și locul de promenadă aflător 
lâDgă acăsta cu o suprafață în to
tal de 3000 m2;

4) și un alt loc 6re-care orășe
nesc.

T6te aceste locuri se vend eu 
aceea condițiune, ca pe locul de edi
ficat cumpărat să se facă un Ho
tel corăspunfiător cerințelor 
moderne.

Folosirea apei din apaductul 
orășenesc și a gazului din institutul 
de gaz orășănesc se asigură edifica
torului Hotelului cu prețul ce se vînd 
aceste obiecte celor favorisați.

xAmatoril de astfel de antreprin- 
deri se în vită deci prin acăsta a- 
șl înainta la protocolul de exhi
bits al subsemnatului magistrat oră
șenesc ofertele lor în scris, sigi
late, provăfiute cu un timbru ungar 
de o corănă și cu un vadiu de 10' 
mii de cor. adecă: fiece mii de co
rone, constătător din depuneri la. 
„Cassa de economii gen. brașovea- 
nă“, la „Albina1, la „Banca națio
nală societate pe a iții11, său în hâr
tii de sat, scrisuri de credit fonciar, 
cel mult până la 15 Novembre 1904,. 
la 10 Ore a. m , pentru că oferte so
site mai târfiiu sub nici o împreju
rare nu se vor lua în considerare

Așternerea ulterioră a așa nu
mitele lămuriri, întregiri etc. la ofer
tele deja înaintate, de asemenea nu; 
se vor lua în considerare, deci, se' 
vor respinge.

In oferte se se descrie esa t du
pă mărimea de suprafață și alte sem
ne, obiectul resp. locul de edificat, 
pentru carele oferentul face decla
rație de cumpărare, mai departe să 
se arete cu esactitate prețul de cum
părare oferit atât în cifre cât și. în. 
litere.

Mai departe oferentul este obli
gat a acluda la ofertul său o des
criere eeactă a edificiului, dinpreună. 
cu schița de plan, din cari să se în
vedereze numărul camerelor, pentru 
pasageri și alte încăperi ale hotelu
lui, precum și stylul în care va fi 
zidit hotelul.

Vadiul alăturat la ofert, pentru 
asigurarea ținerii obligaminteior lu
ate asupra-șl cu referință la e lifica- 
rea hotelului modern, se va restitui 
oferentului, îndată ce hotelul va fi 
edificat și pus în aplicație.

In fine rămâne la voia respec
tivului oferent a arăta în ofertul îna
intat de densul în puncte sep-irate- 
orl-ce alte obligăminte, cari densul 
este aplicat a le lua asupra sa, es- 
puneiea acelora însă trebue făcută 
într’o formă hotărîtă, carea se eschi- 
dă ori-ce îndoială.

Brasso, 10 August 1904. 
b-3.1459. Magistralul orășenesc.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


