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„sazetă11 iese în fle-care iji.
Abonamente neutru AusfiHngaiii 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

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

Pentru România și străinătate; 
Pe un an 40 frânei, pe șâse 

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

Se prenumeră la t6te ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.
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24 cor,, pe șâso luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plnr 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt. 
sunt a se plăti înainte.
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Nu falsificați istoria! I

iii. /
Deja la anul 1881 Românii bă

nățeni șî ungureni recunoscură, în 
ce privea mijlocele și tactica de 
luptă, că resistenta pasivă, fată cu 
alegerile dietale, a fraților lor Ar
deleni era pe deplin justificată prin 
mersul ce l’au luat lucrurile în in
terior dela 1867 încoce. Partea cea 
mai mare dintre ei erau inse de pă
rere se-șî mai încerce odată noro
cul, continuând a lua parte activă 
la alegeri, der acesta numai pe basa 
programului stabilit unanim pentru 
partidul national unitar român.

La conferenfa din 1887, după 
șâse ani, Bănățenii și Ungurenii ve- 
cjend, că aprope nici decum nu-o 
pot scdte la cale cu alegerile, au 
decis se alegă numai în patru cer
curi, unde aveau șansele cele mai 
mari, ear în cele-lalte cercuri elec
torale se se absfină dela alegeri. 
Resultatul a fost, că, în urma volni- 
ciilor și a presiunilor celor dela pu
tere, partidul national a învins nu
mai într’unul din cele patru cercuri. 
După doue-deci de ani de luptă activă 
parlamentară rămaseră ddr frații 
noștri bănățeni și ungureni din 
peste trei-c|ecl de deputat! naționali, 
numai cu unul.

„Ni-ațI scos cu totul din cadrul 
constitufiunei!“ le-a strigat atunci 
celor din dietă singurul deputat ales 
pe basa programului dela 1881, fe
ricitul general Doda.

După alți cinci ani, la 1892, 
convingendu-se și mai mult frații 
din Bănat și Țdra ungurescă, că 
pentru ei constitutiunea era ca și 
suspendată, venind ârăși la confe- 
rența partidului, au hotărît în unire 
cu Ardelenii, unanim, aă observe și 
ei în viitor preste tot și fără de 
nici o esceptiune resistența pasivă 
fată cu alegerile pentru camera 
ungară.

Pote va 4’ce unul seu altul: 
aceste sunt fapte cunoscute și ni
meni nu va cuteza a le trage la în
doială.

Acestora le vom răspunde, că 
nu e toomai așa, căci cei-ce au pă
răsit cărările probate din trecut, nu 
vor se țină semă de faptele istorice, 
ci amăgesc lumea neorientată cu 
schimosirea și falsificarea lor.

Așa de pildă cu ocasiunea tă
răboiului, ce s’a făcut sub marca 
„partidului național" la alegerea din 
Pecica, cjbele trecute, s’au vorbit și 
s’au scris nisce monstruosităti, cari— 
mărturisim — nici că ar merita a fi 
esaminate cu privire la esactitatea 
istorică.

Totuși credem a fi interesant a 
aminti aici, că la întrunirea electo
rală pregătitore, ce s’a ținut la 
Pecica, unul diu vorbitori, care în- 
su-șl e un mare și permanent can
didat de deputat, adresându-se cătră 
alegătorii români, a esclamat între 
altele: ,;Trei-(jecI de ani am stat 
noi cu mâmle în sîn, dor’ ne-am 
terît rugându-ne să ni-se arunce și 

nouă câte-o fărmitură; an de an 
însă tot mai puțin am căpătat, ear 
acum ni-se spune verde că nu mai 
căpătăm nimic....“

Tema acesta în acelaș sens și 
în aceeași formă a fost variată și de 
cjiarele amice „curentului modern" în 
cele mai diferite chipuri, presentând 
poporului situația așa, că treizeci de 
ani am stat toți cu mânile în sîn și 
abia acum s’au treejit dumnealor a 
pune nația și țâra la cale!

La 1892, când Românii ungureni 
și bănățeni au venit la Sibiiu spre 
a se alătura fără reservă la politica 
de resistență pasivă a Ardelenilor, 
ei luptaseră deja două-ejeci și cinci 
de ani pe terenul parlamentar. Și 
totuși la Pecica li-s’au spus alegă
torilor români, că Românii au stat 
cu mânile în sîn.

„Der ne-am tîrît rugându-ne să 
ni-se arunce și nouă câte o fărmi
tură..." Să iertați domnilor candidați 
la deputăție, der nu este așa. Toc
mai contrarul s’a întâmplat. Românii 
bănățeni și ungureni aparținători 
marelui partid național n’au vrut și 
n’au putut să joce rolul umilitor și 
rușinos de a se ruga de adversarii 
neamului lor să-i arunce acestuia 
câte o fărmitură. Așa ceva nu se 
găsesce în programul național dela 
1881. Din contră, acest program se 
caracteriseză ca național românesc 
tocmai prin aceea, că ridică postu
late, prin cari se revindică pentru 
națiunea română drepturi naționale 
bine întemeiate, nu fărmituri de con
cesiuni efemere de ac|i pe mâne 
lipsite de ori-ce garanță pentru viitor.

Tocmai din causă, că nu s’au 
rugat să li-se arunce și Românilor 
câte o fărmitură, că au pretins îna
inte de tdte recunoscerea individuali
tății ndstre naționale, că au rămas 
credincioși partidului și programului 
național, Ungurenii și Bănățenii 
din periodul de la 1867—1892 au 
fost așa de mult prigoniți de forța 
brutală, în cât ultimul lor represen- 
tant, generalul Doda, s’a văfjut silit 
să constate, că constituțiunea față; 
cu ei nu se mai respecteză și deci 
sunt scoși din cadrele ei.

Este și rămâne așa-der cea 
sfruntată lovire în față și batjocu- 
rire a adevărului istoric, când omenii 
„timpului modern", cari se cred peste 
măsură deștepțl și „cei mai vajnici 
apărători ai drepturilor Românilor" 
îndrăsnesc a opaci poporul cu afir
mări absurde, ca aceea, că ei, cari 
nu mai vor să scie nici de hotărî- 
rile conferențelor naționale, nici de 
programul național, sunt a<țl singurii 
adeverațî representanți ai partidului 
național și că au meritul nepentor 
de a fi inventat „activitatea parla- 
mentară“, pentru a se mulțămi cu 
fărmiturile, ce li-s’au aruncat odiniora 
Românilor prin legea naționalităților, 
fărmituri, pe cari, li-se spune ac|i 
verde, că nule vor mai căpăta, nici/ 
ca milă, „șohan" (nici-odată)!

i

mai

nu vor avă de a 
disordine în Macedonia. E 

n’au dispărut încă elernen- 
agită pentru o răscdlă, dâr 
recunoscă, că activitatea re- 
liniștit mult spiritele. Mișcă-

de 
că 
se
se

Brașov, 4 (17) Sept.
Situațiunea în Macedonia. In pri

vința stării actuale a afacerilor macedo
nene, ^Politische Correspondenzu publică 
un< - comunicări importante primite de 
la o pcrsdnă competentă. Etă unele din- 
trî tisele:

Activitatea reformatorie de pănă a- 
cum a avut, ca resultat, că nu mai esistă 
nici o grijă, că cel puțin pentru câte-va 
luni cercurile politice 
se teme 
adevărat, 
tele, cari 
trebue să 
formatorie a 
rile micilor bande n’au nici o importanță. 
Activitatea agenților civili a produs în 
multe părți o adâncă îmbunătățire a stării. 
Pe timpul călătoriei prin vilaetele Salonic 
și Monastir, agenții civili au primit mii de 
petițiuni, cari au fost cercetate fără es- 
cepție. Nici o petiție și nici o plângere 
verbală n’a rămas fără răspuns. S’au re- 
solvit tote cașurile, s’a intervenit imediat 
pentru cererile drepte, er în ce privesce 
plângerile respinse, personele în cestiune 
au fost lămurite asupra motivelor. Ou chi
pul acesta autoritățile administrative tur
cesc! au fost îndreptate pe căi regulate, 
er populația creștină a căpătat deplină în
credere în activitatea agenților civili. Acum 
agenții civili merg spre Ueskueb și e de 
sperat, că activitatea lor va fi tot atât de 
rodnică și aci, așa că esistă speranță te
meinică, că nu vor mai fi nici revolte și 
nici complieațiunl.

anului 
de la 
discur- 
iiu al

Inaugurarea anului școlar la uni
versitatea din Budapesta s’a făcut la 
15 Septemvrie cu solemnitatea obicinuită. 
După liturghia celebrată la biserica uni
versității, profesorii, studenții și dspeții 
s’au adunat în aula universității. Era de 
față și ministrul Berzeviczy. S’au pronun
țat trei discursuri. Prorectorul Dr. G. Hein
rich și-a dat sâmă de activitatea 
trecut; noul rector Dr. G. Demkă, 
facultatea de teologie, șl-a ținut 
sul inaugural și pe urmă a ținut
treilea discurs decanul facultății de teo
logie, Dr. Kiss.

Dr. Demko a vorbit despre libertatea 
'■rațională a învățământului, veștedind anar- 
chia și libertinismul și accentuând reîn- 
via'tea virtuților creștinesc!. A combătut 
mai îjleparte omnipotența statului.

^Discursul noului rector este viu co- ■
mentțat și „P. L.“ e f<5rte mânios pe rec
tor, mai ales pentru bobîrnacul ce l’a dat 
omnipotenței statului. Organul oficios prog- 
nos$sâză chiar proteste, ce vor trebui să 
iirj)|eze contra acestui discurs.

In zădar a căutat deci d-1 Demkd 
a mșiguli opinia publică maghiară prin cu
noscutele sale ordine lansate în prejma 

î inaugurării anului școlar, insinuările lui 
totuși n’au avut darul de a-îmblândi pe 
atotputernicii șoviniști.

J De vreme ce ne aflăm în zodia con- 
trilului și supraveghiării esagerate pe tâte 
țerenele, ar trebui ca statul se introducă cen
tura și pentru discursurile inaugurale ale 
rectorilor, atunci „libertatea gândirii" ar 
fi bine asigurată în Ungaria!

Iredentismul.
De Pasquale Villari.

II.
Acesta este primul isvor al neraulțu- 

mirei. Un rău și mai mare resultă însă 
din cestiunea limbei, a cărei importanță 
nimeni nu o p<5te concepe, care nu a esa- 
minat-o de aprăpe.

Decă în unele localități din Trentino 
unde nu se află, decât cel mult câte un 
funcționar neamț, vedem înființându-se 
câte un asii de copii german sen oâte o 
șcdlă primară germană, în care limba ita
liană este cu desăvîrșire interdisă, atunci 
înțelegem, că iredentismul prinde rădăcini 
chiar și acolo unde n’a existat pănă 
acuma.

Și cum să privescă cineva cu indi
ferentism, c^nd vede înființându-se în Tri- 
est, Istria, Dalmația școli slavice seu ger
mane în mijlocul unei populațiuni italiene 
seu cu majoritate italiană?

După-ce ai plătit contribuția, din care 
se întrețin aceste școli, trebue acum din 
nou să-ți impui jertfe enorme spre a aco
peri cheltuielile instrucțiunei în limba ita
liană garantată de legile împărăției.

Puțini își vor pută forma o imagine 
lămurită despre consecințele acestor stări 
de lucruri. Să aduc un esemplu din celea 
ce se petrec aiurea.

Când eram ministru al instrucțiunei 
publice, am găsit în budget o sumă des
tinată pentru salarisarea învățătorilor de 
limba francesă în valea Aosta. Mi se pă
rea curios acest luoru, ca să nu die stu
pid, și am vrut să șterg suma. Imediat ve
niră însă Garibaldianii din acea vale la 
mine și m’au rugat să nu fac asemenea 
greșelă. Populațiunea ar ajunge sub in- 
flența clerului frances, ostil Italiei, și s’ar 
provoca și acolo iredentismul. Am lăsat 
deci limba francesă alăturea de cea ita
liană la acea populație patriotică.

Un alt esemplu, nu mai puțin elo- 
cuent, este cel din Malta.

Acestă insulă aflătdre de un secol sub 
Anglia, de la care are enorme avan
taje economice, stă sub influența predo
minantă a Iesuiților, cari ne sunt nouă 
fdrte ostili. Malta nici odată n’a arătat 
simpatii pentru Italia. Și Italia, care a avut 
întotd’auna prietenie cu Anglia și nici 
odată n’a dorit să se micșoreze puterea 
Angliei în mediterană, nici odată n’a avut 
dorința, ca Anglia să renunțe la Malta.

A fost de ajuns însă, ca Englesilor 
să le vină în timpul din urmă gândul ne
norocit, de a persecuta limba italiană pe 
insula Malta, pentru-ca să se înrădăcineze 
și aici iredentismul. Luni de-arândul, pressa 
italiană n’a vorbit de nimic alta. Studenții 
maltesi veneau în Sicilia și fură primiți în 
triumf de populația italiană. Nici odată 
n’am audit un limbagiă mai violent, decât 
acela pe care îl pdrtă acum Maltesii con
tra Englesilor.

Pentru populația italiană din Aus
tria, cestiunea limbei este o cestiune de 
vieță și morte. Omenii atribue astădi mai 
multă importanță limbei și culturei italiene, 
decât însăși existenței lor. Căci înainte de 
tote ei portă interes existenței lor intelectu
ale și morale.

Sunt convins, că decă Italienii din 
Austria ar avă o autonomie rațională pe 
temeiul legilor împărăției, și s’ar garanta 
libertatea limbei și un numAr suficient de 
școli italiene, în curând s’ar restabili li
niștea.

Nu vreu să die, că atunci tdte s’ar 
sfîrși, însă ar dispăre orî-ce aspirațiune 
de a aparține Italiei.

Unele frecări sunt inherente naturei 
imperiului, care se compune din diferite 
națiuni. Insă și Germanii austriacl simt 
o atracțiune pentru cei din Germania, și 
cu t6te acestea între cele două state nu 
esistă neîncredere.
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Adevărat, că esistă dincoce și dincolo 
de Alpi dmeni, cari repetă vechea istorie, 
anume, că împărăția austriacă se apropie 
de disoluție. Și iredentiștii profită de oca- 
siune spunând, că trebue se se pregătescă 
pentru întîmplările viitorului. Sunt însă și 
omeni de aceia, cari sunt de părere, că 
Austria, dfică n’ar exista, ar trebui creată.

Și ce ar pute spera și dori ireden
tiștii? Ce alta.de cât că, decă s’ar împlini 
catastrofa proorocită de denșii, Germanii 
din Austria să se unescă cu cei din Ger
mania, er Italienii cu cei din Italia? Ei 
bine, decă Austria ar garanta fie-cărui 
propria naționalitate, s’ar astîmpăra de 
sigur cu toții.

Să vorbesc în sfîrșit și de cestiunea 
universității din Triest. A fost o greșală 
a vorbi de acesta, ca și cum ar fi fost la 
mijloc o cestiune politică. Este însă în 
afară de orî-ce îndoială, că decă împără
ția admite în sînul său existența diferite
lor naționalități și le ingădue libertatea 
limbei și a educației, imposibil să refuse 
Italienilor acest drept.

Cum și unde să-și ia Italienii instruc
țiunea, decă cursurile italiene sunt stin
gherite la Innsbruck în desvoltărșa lor 
necesară și decă diplomele universităților 
italiene în Austria n’au valabilitate le
gală?

Este necesar în sfîrșit a înființa în 
monarchic o universitate italiană, după 
cura există și universități germane, slave 
și maghiare. Și ce noimă pfite să aibă a 
concede Italienilor să-și înființeze univer
sitate în Rovereto și nu în Triest? Acesta 
ar însemna a le îngădui înființarea univer
sității, a nu-i garanta însă prosperitatea, 
împărăția de sigur n’ar cheltui pentru pu
ținii Italieni mai multe inilidne spre a asi
gura înflorirea universității, er Rovereto 
n’ar putea cheltui atâta, cât ar pute Tri- 
estul.

Da, însă universitatea ar deveni un 
centru al iredentismului! Etă tocmai acesta 
este, ceea-ce eu nu cred. Tocmai aici 
ar trebui să se îngrijdscă guvernul. Ire
dentismul se alimenteză din stările ac
tuale.

Mare este numărul Italienilor, cari 
ies cu mânie din Austria și vin a-și con
tinua studiile în Italia, tineri cari în pri
vința viitorului lor sunt vecinie în nesigu
ranță. Firesce ei fac propagandă pentru 
iredentism printre universitarii italieni!

Astfel se aliraentfiză di cu di neîn
crederea și disposiția ostilă între cele două 
state aliate. Și se pare, că Italia ar fi în
cheiat alianța cu Austria tocmai pentru- 
ca pe sub mână să lucreze împotriva ei. 
Cine profită din asemenea situații? Nimeni. 
Numai cunoscerea esactă și sigură a fap
telor pote să împrăscie neînțelegerile și 
să arate drumul, ce trebue apucat, pentru 
a nu se ivi din nou.

Acesta mi-a fost ținta, când ara luat 
condeiul în mână.

Din raportul comitetului central 
al ,,Asociațiunei.“

Brașov, 17 Sept.
Numai ații ni-a sosit Nr. IV al ffiiei 

Asociațiunei „Transilvania11 (Iulie — Au
gust 1904) cu Raportul general ce-1 va 
presenta comitetul central Adunării gene
rale la Timișdra, Miercurea viitdre.

Voim a spicui adî din acest raport 
momentele mai însemnate. In introducere 
comitetul accentueză, că „ Asociațiunea" 
merge înainte, progresând, și pentru con
statarea progresului din anul ultim amin- 
tesce: înființarea museului,. terminarea 
„Enciclopediei Române" și lucrările sec
țiunilor soientifice literare.

Mai departe comitetul arată cu adânc 
regret, că n’a putut îndupleca pe d-1 Dr. 
Alexandru Alocsony să-și retragă demi- 
siunea d-sale din postul de president, și 
apoi propune, ca adunarea drept re'cunos- 
cință pentru tote câte le-a făcut d-1 Mo- 
csonyi spre înaintarea scopurilor „Asocia- 
țiunei" să-l număscă president onorar în 
sensul § 11 al nouălor statute. Asemenea 
propune, ca vechii membri ai „Asocia
țiunei" d-nii P. Cosma și Ios. Vulcan drept 
recunoscință pentru activitatea lor, să fie 
numiți membri onorari ai ei.

Espirând mandatul comitetului cen
tral ales la 1901, s’a pus la ordinea cailei 
alegerea comitetului central, a presiden- 
tului și vicepresidentului și în urma demi- 
siunei primite de adunarea generală tre
cută a prim-secretarului, ocuparea și a 
postului acestuia prin nouă alegere.

La obiectul alegerii de prira-secretar, 
despre care se discută deja de câți-va 
ani fără un resultat definitiv, comitetul 
presentă un raport special din care se 
vede :

a) că primul concurs publicat de Co
mitet pentru ocuparea acestui post (în 
August 1903) a rămas fără resultat, de- 
drece conourenții n’au întrunit califica- 
țiunea cerută, b) că comitetul a publicat 
nou concurs, în urma căruia în Maia 1904 
au întrat 6 cereri, c) că în Iulie a. c. ple
nul secțiunilor scient. liter, și-a esprimat 
dorința ca Dr. Diaconvich să fie îndu
plecat a-și retrage deraisiunea din postul 
de prim-secretar, căci Asociaț. tocmai a- 
cum are lipsă de serviciile d-sale d) că 
comitetul centr. a invitat pe basa acestei 
dorințe, pe d-1 Dr. Diaconovich să nu pă- 
răsescă postul său, er d-1 Diaconovich și-a 
retras verbal și în scris deraisiunea. e) că 
comitetul a reținut cererile intrate la al 
doilea concurs, pănă ce adunarea generală 
va decide asupra retragere! demisiunei 
d-lui Diaconovich. /) că comitetul îșl es- 
primă așteptarea și convingerea, că ocu- 
pațiunile laterale ale d lui Diaconovich 
nu-1 vor împiedeca în îndeplinirea com
pletă a agendelor sale de prim-secretar.

*
In ce privesce mișcarea și activitatea 

în,sînul „Asociațiunei," relevăm constatarea 
comitetului, că numărul membrilor se urcă 
continuu. In an. 1903 au fost 83 membrii 
fundatori, 227 pe vieță și 1208 ordinari 
(total 1563).

Adevărat, că adî sunt îndoit mai raulți 
membri ca de pildă în 1894 (acum fiece 
ani), totuși nu putem numi raulțumitore 
acesta urcare, considerând mai ales, că 
acum „Asociațiunea" îșî estinde activi
tatea peste tote ținuturile din Ungaria 
locuite de Români, nu numai peste cele 
transilvane, ceea-ce recunosce și comitetul.

Ca cu membrii e și cu despărțămin- 
tele. Pănă acuma sunt 46 organisate, din 
cari au lucrat numai 40.

Organisarea agenturilor asemenea 
înainteză încet ; pănă acuma esistă numai 
97 pe un teritoriu așa de vast!

*
Datele privitore la bibliotecile popo

rale, cari ar trebui să fie cele mai satis- 
făcătore, sunt nesigure, mance, așa că în
suși comitetul mărtunsesce, cău cu tote 
insistențele n’a putut primi de la tote 
despărțămintele datele de lipsă despre bi
bliotecile poporale. Probabil, că lipsind 
bibliotecile, lipsesc și datele, și că pote fi 
esact că în 29 despărțăminte sunt înfiin
țate pănă acuma numai vr’o 108 bi
blioteci.

Cine ar pute fi mulțumit cu acesta 
în timpul de față ? Ce ne pot folosi sec
țiunile scientifice-literare, decă poporul 
n’are ce să cetescă ca se i-se deștepte 
iubirea pentru limba și literatura sa?

Der despre acest capitol de cea mai 
mare importanță din raport ca și despre 
altele, vom vorbi mai pe larg.

Resboiul ruso-japonefi.
Situația în Manciuria.

Soiri mai uouă asupra situațiunei în 
Manciuria, n’au sosit. Mareșalul Oyama 
anunță, că o parte mare din armata ru- 
sescă stă încă spre sud de fluviul Huriho 
și că trupele de spionagiu rusesc! sunt în 
necontenit contact cu avantposturile ja- 
ponese. Câte-va trupe rusesc!, cu tunuri, 
au apărut în direcție spre Sonkeseki. 
Oyama mai anunță, că posițiunile rusescl 
în direcție spre Mukden sunt neschimbate. 
După lupta de la Liaoyang Japonesii au 
înmormântat 3100 Ruși.

Agenția „Reuter" primesce din Lia
oyang soirea, că armata jeponesă remâne 
la Liaoyang, restabilind stricăciunile ce 
s’au făcut. Despre înaintarea Japonesilor 
nu se aude nimic.

După depeși particulare din Tokio 
sosite la Berlin, Rușii fortifică Tienling, 
unde sosesc trupe de ajutor. Se crede, 
că o viitore mare bătălie se va da lângă 
Tienling.

Asediarea Port-Arthurului.
Amiralul Alexiew a comunicat la Pe

tersburg rapdrtele primite de la generalul 
Stossel cu începere de la 31 August. După 
informațiuuile date de Chines!, Japonesii 
se fortifică în mod puternic în jurul for- 
tăreței și noptea aședă baterii nouă. Intr’o 
proclamație Japonesii au provocat pe 
Stossel să închine cetatea. Stossel vede 
în aefista un semn, că inimicul e consciu 
de slăbiciunea acțiunei sale. In fiiua de 3 
Sept, inimicul a început să se întărescă 
în partea de vest a fortăreței și a conti
nuat bombardarea. In timpul nopții a 
aruncat asupra orașului aprfipe 250 bombe.

Escadra japonesă se ține necontenit la 
orisont.

La Petersburg a sosit scirea, că în 
fața Port-Arthurului zac numărdse cada
vre și aerul e plin de miasme periculfise. 
Japonesii nu-șl îngropă morții, ci lasă Ru
șilor acestă sarcină. Japonesii însă îm
pușcă și asupra personalului „Crucii Roșii" 
rusesc!, chiar și când e arborat stegul 
„Crucii Roșii".

Japonia vre pacea?
O scire telegrafică din Londra spune, 

că din mai multe semne se pfite con
chide, că cei din Tokio s’ar bucura de-o 
grabnică încheiere a păcii. Japonia nu 
este o țeră atât de bogată, încât să potă 
suporta mult timp un ast-fel de resboiu. 
Vistieria statului începe de pe acum să 
se golescă; un nou împrumut ea cu greu 
ar pute se facă în străinătate. In Londra 
seu New-York e aprdpe imposibil con
tractarea unui ast-fel de împrumut.

Condițiunile de pace ale Japoniei ar 
fi: decă ar. pută se ocupe Port-Arthurul, 
îl va decreta port deschis; căile ferate 
manciuriane să fie administrate de un sin
dicat internațional; Rusia se plătescă Ja
poniei o indemnitate de resboiu de 100 
milidne ruble. — Atât numai?

Kuropatkin despre retragerea armatei sale.
In partea a doua a raportului seu 

asupra luptelor de la LiaoyaDg, pe care 
l’am schițat eri, Kuropatkin se ocupă de 
retragerea armatei sale. Etă ce spune el 
între altele:

Evacuarea Liaoyangului s’a început 
la 3 și s’a sfîrșit la 4 Sept, dimineță. Tdte 
provisiunile armatei au fost transportate 
în întregime, der provisiunile intendenței 
îndestulătfire pentru armată pe timp de 8 
fiile, neputând fi transportate, au fost dis
truse. Retragerea armatei s’a făcut în de
plină ordine. Urmărirea din partea inimi
cului a fost respinsă și zădărnicită. La 3 
și 4 Sept, s’au luat măsuri contra împre- 
surării dinspre ost. Dinspre sud inimicul 
nu ne-a putut urmări cu energie, dinspre 
răsărit însă trupele lui Kuroki au luat 
atacul contra ndstră. Trupele nfistre, cari 
stăteau la Taliengu, au avut să susțină 
lupte mar! în noptea de 5 Septemvrie. 
Ni-am menținut posițiunile, însă un regi
ment, care a susținut lupta cea mai grea, 
a pierdut 500 de omeni. In sera de 5 
Septemvrie am înlăturat pericolul unui 
atac simultan la front și la flancul stâng 
cu sforțări ne mai aufiite. Cu mari greu
tăți ce le-a întîmpinat artileria și trupele 
de trenuri, armata s’a retras la Mukden și 
retragerea s'a încheiat in diua de 7 Sep
temvrie, acoperiți fiind de-o puternică arier
gardă și de cavalerie. In tote luptele, ce 
s’au dat cu începere de la 30 August, 
nici un trofeu n'a cădut în manile inimi
cului. Trupele de geniu, cari și-au împli
nit chemarea cu mare abnegațiune în de
cursul tuturor ciocnirilor, ni-am făcut

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Gurile rele.
De Jane Meredith.

— Da, da! Așa este! Am vefiut eu 
cu ochii mei.

— Și cum a fost? E adevărat, că 
a sărutat-o? Pote i-a luat numai vr’o 
scamă din păr.

— Ce vorbiți? Său credeți pote, că 
mi-aș răci gura așa în vînt, decă n’aș 
sci cu siguranță?

— Nu se pfite, domnă Smithers. Fe- 
rfistra d-tale e la o distanță considerabilă 
de la ferestra domnei Burkett.... și în sfîr
șit nu pfite omul jura, că s’a întâmplat 
oeva în tocmai așa, cum ni-se năză- 
resce nouă.

— Lăsați-me în pace! Dor sciu ce 
vorbesc. M’am uitat cu binoclul și am ve
fiut totul...

— Ah!... Ah!... Frumfise lucruri!
Dfimna Smithers a rămas triumfă- 

tore. Ea nu putea să spună palavre. Dor 
s’a uitat cu binoclul.

Damele cari ciorovăiau în chipul 
acesta înaintea prăvăliei, nu băgară de 
semă cum se înroși doinnișfira Peggy, care 
pănă aci lucra cu sîrguință la o pelerină. 
Aufiind cuvintele dfimuei Smithers, s’a 
revoltat și ochii ei schinteiau de in
dignare.

Damele își urmau mai departe pa
lavrele.

— Eri dimineță n’a eșit de-acasă?— 
întrebă domnișfira Lavinia, o fată stătută 
și răutăcifisă.

— Ba da, răspunse dfimna Smithers. 
L’am vefiut eșind, der s’a întors curând 
încărcat de pachete. Când a întrat în 
pridvor și a văfiut-o pe dânsa eșindu-i 
înainte, a aruncat pe-o canapea tfite pa
chetele și luând în brațe pe ddmna Bur
kett, a sărutat o mai de multe-orl.

— Oh!... Ah!... Grozav!...
— Adecă ce vă mirați? — urma d-na 

Smithers. Nici nu mă scandalisez așa tare. 
Din contră. Eu văd aici degetul lui 
Dumnedeu. Așa i-a trebuit repausatului 

doctor Burkett. Asta i pedepsa ceriului. 
In loc să-și fi luat de nevastă o fată cas
nică și cinstită, a luat pe acestă tândală 
frivolă și destrăbălată. N’au trecut încă 
nici trei luni de când l’a băgat pe doc
torul în pământ, și uite, și-a și găsit un 
curtesan. Cine scie? Pfite ăsta i-o fi 
amantul din timpul, când era încă fată....

— Atâta se scie, că nu șl-a iubit băr
batul. S’a vădut, când i’au adus acasă 
mort. N’a vărsat nici o lacrimă după el.

— Cine scie, ce păcate are pe 
suflet!

Vorbele acestea le-a rostit dfimna 
Marsden și după aceea urmă o tăcere 
adîncă.

In sfîrșit tot ddmna Smithers fu 
aceea, care a reluat cuvântul.

— Și ce gândesc!, d-ta, d-nă Marsden?
— Ei, ce să gândesc? Nu gândesc 

nimica ren. Am cetit însă fiilele acestea 
un roman. în care se fiice, că o femeie, 
care și-a urit bărbatul, într’o dimineță a 
pus ceva în cafeua nenorocitului...

— Domne, Dumnefieule! Asta ar fi 
culmea!

In acest moment, fata care stătea la 
un colț și broda, s’a sculat de la locul 
ei și apropiându-se de grupul damelor, 
a fiis:

— "Ddraneiorl E scandalos, ceea-ce 
vorbiți d-vfistră. Nici nu cunosceți pe 
d-na Burkett și totuși o vorbiți de rău. 
Se vede, că n’aveți inimă. Eu o cunosc 
și sciu, că doinna Burkett, care în sfîrșit 
nu v’a făcut nici un rău, este mult mai 
bună, decât d-vostre...

Damele au tresărit, der cuvintele 
fetei au avut tocmai efectul contrar, de 
cât acela, la care s’ar aștepta cineva. 
Domna Smitters, văfiend indignarea fetei 
dise :

— Hop! Uite că uitasem! Peggy lu- 
creză pentru ddmna Burkett și umblă la 
casa ei.

— Admirabil! — esclamară damele 
în cor. — Atunci trebue să scie, cine este 
acel bărbat strein!

— Nu sciu! De atunci n’ara mai fost 
pe acolo.

— Apoi să mergi numai decât!

alta.de
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mari servicii la retragere, căutând dru
murile, bătând poduri și sprijinind trupele 
de tren.

SOIRILE DILEI.y
— 4 (17) Septemvrie.

Bucuria Italiei. Din Roma se anunță 
împlinirea unei mari dorințe a poporu
lui italian. Regina Italiei Elena, a dat nas- 
cere în castelul din Racconigi, eri la drele 
11 unui principe, căruia s’a dat numele 
de Humbert, principe de Piemont. Nasce- 
rea noului principe de coronă italian a 
produs în întrega Italie o indescriptibilă 
bucurie.

Principii moștenitori români în 
■Orient. Incrucișătorul „Elisabeta" a pri
mit ordinul ca se facă înarmările pentru 
viitărea escursiune în Orient a principelui 
Ferdinand și principesei Maria. Data aces
tei călătorii' nu a fost încă fixată. Incru- 
cișătorul a început deja se facă pregătiri 
în acest scop..

Escursiune școlară în Poiană. In 
cas de timp favorabil se va face poiraâne 
Luni în 6 1. c. v. escursiunea obicinuită 
școlară în Poiană.

Un monument lui Cuza. In 13 Oc- 
tomvrie are loc desvălirea unui monument 
al Principelui Alexandru Cuza, ridicat de 
d-1 senator Stroe Boloescu pe moșia sa 
din districtul Tutova.

O bună inițiativă. Anul trecut cu 
ocasiunea adunării generale a „Asocia- 
±iunii“ s’a fost lansat ideia, ca telegra
mele trimise din prilejul adunărilor gene
rale se fie înlocuite cu mici colecte făcute 
în centrele românesel pentru un scop dre
sare cultural românesc. Ideia acesta a fost 
îmbrățișată acum de publicul românesc 
brașovean, punându-se în circulațiine mai 
multe liste de subscriere, cari vor figura 
pe-o adresă de salutare, presentată de de
legatul despărțământului Brașov la adu
narea generală din Timișora. Pănă astădî 

■a’au adunat peste 100 iscălituri, plătind 
fie-care persdnă pentru iscălirea numelui 
pe adresă suma de 20 bani. Suma adu
nată va fi după dorința majorității celor 
iscăliți destinată pentru un scop cultural.

Canalisarea orașului Brașov, o Ges
tiune care de 15 ani preocupă edilitatea 
comunală, a venit din nou la ordinea di- 
lei în ședința de la 15 Septemvrie a re- 
presentanței comunale. D-1 senator Schnell, 
în calitatea sa de referent, a espus întreg 
istoricul cestiunei, er magistratul a făcut 
^propunerea a se canalisa odată cu cetatea 
și Blumăna, o parte din Scheiu și strada 
■lungă. Magistratul cere acordarea sumei 
tie 334.900 cordne. Comitetul permanent 
a modificat propunerea magistratului ‘re
ducând rețeaua stabilită de magistrat. 
După o discuțiune care a durat 3 ore, a- 
dunarea a primit unanim propunerea ma
gistratului, ca basă a desbaterei speciale. 
In desbaterea specială s’au făcut unele 
modificări neînsemnate. Tot-odată s’au de
legat inginerul șef Nekolny, referentul 
Schnell, și medicul șef al comitatului Bra- 
novaczky, ca se studieze la fața locului 

■ canalisările mai multor orașe mari, er ma
gistratul a fost însărcinat să presente un 
proiect asupra cestiunei, decă din punpt 

de vedere financiar și economic este po
sibilă împreunarea obligătdre a latrinelor 
cu canalisarea. întrega lucrare va costa 
1,122.200 corone.

Fortificări în Italia. Ministerul de 
răsboiii al Italiei a decis de-odată de a 
restabili vechile fortificațiunî de la Verona 
din drepta și din stânga rîului Adige și e 
vorba de forturi vechi austriace, dintre 
cari mai multe au devenit proprietate par
ticulară. In drepta rîului Adige se resta
bilesc forturile Terona, Lugagnano, Porta, 
Pallio, Dossobuono, Santa Catarina, Santa 
Lucia, de a stânga pe înălțimi, forturile 
Santo Leonardo, Santo Sofia, Santo Matia 
Santo Felice, Torri Massimiliane. Tote a- 
ceste forturi au fost părăsite ca fără va- 
lore; se pare însă acum, că guvernul și-a 
schimbat părerea, de ore ce a alocat suma 
de 150.000 lire pentru restabilirea acelor 
întăriri. împrejurarea acesta se pune în 
legătură cu soirea, că ministeriul de res- 
boiu regretă de a fi vândut la particulari 
întăririle de la Peschiera.

Luptacontl’a alcoliolului Parlamen
tul din Svedia a luat în cestiunea alcoho- 
lului trei decisiuni de mare însemnătate: 
1) Vândarea de bere și vin în casarme și 
lagărele armatei este interdis. (Vânzarea 
de spirt și rachiu este deja de 30 de ani 
oprită). 2) Se interdice a trimite prin postă 
beuturi spirtose. 3) In scopul lămurirei 
populațiunei asupra urmărilor triste cau- 
sate de consumarea benturilor alcoholice 
se voteză suma de 4000 cor. -

Vindecarea epilepsiei. Medicul spe
cialist din Budapesta Dr. Ales. B. Ssabo 
a dat publicității un nou metod de vin
decare a epilepsiei, prin care metod — 
dice el — se pot vindeca chiar și cele mai 
grave cașuri de epilepsie, cari pănă acum 
erau absolut incurabile. Decă se va do
vedi, că în adevăr este bun noul metod, 
descoperirea medicului Szabo va face e- 
pocă în sciința medicală, mai ales, că 
pănă acum epilepsia era considerat ab
solut incurabilă.

Fuga ucigașului lui Pleliwe. Co
respondentul din Petersburg al diarului 
„Zeitw confirmă soirea, că Sassanoff uci
gașul lui Plehwe, a isbutit cu adevărat 
să fugă din spital. O cetă de polițiști a- 
vând Ia ei tote hârtiile necesare în regulă 
s’au dus cu o căruță la spital și au luat 
pe Sassanoff. Tocmai după două ore s’a 
descoperit, că acei omeni nu fuseseră po
lițiști, ci amici de ai lui Sassanoff, traves
tiți ca polițiști. Căruța a fost găsită pă
răsită în piață. In căruță erau două uni
forme polițienesc! și mantaua lui Sas
sanoff.

Regele Serbiei amenințat. Diarul 
„Matin“ primesce următdrea depeșă din 
Belgrad: Regele Petru, mâncând supă a 
găsit pe fundul farfuriei o bucățică de 
pergament, pe care erau scrise aceste cu
vinte: „N’o să isbutesci a te încorona11. 
Regele s’a îngălbenit și a arătat perga
mentul unei domne, care ședea la masă 
lângă el. Apoi dicând că e indispus, s’a 
retras în apartamentul său.

Avis. Mâne, Duminecă în 18 1. c. n. 
d. a. este deschisă încetate numai farma
cia la „Ursuw a d-lui Victor Roth de sub 
casina română.

Confiscare.
Intr’unul din numerele recente ale 

diarului nostru am adus scirea, că pro
curatura reg. ung. din Târgul-Mureșului a 
ordonat confiscarea broșurei „Carte de 
cântece diverse* adunate și aranjate de 1. 
Dariu, învățător la șcdlele primare ro
mâne gr. or. din Brașov ?și publicată în 
editura librăriei Zeidnerdin loc. Esempla- 
rele restante s’au și confiscat la librăria 
numită prin poliția din localitate. In de- 
cisiunea de confiscare, adusă de judecă
torul de instrucție din Târgu-Mureșului 
sub nr. 6238/904 bfto, se dice următdrele:

„Pe basa propunerei procuraturei reg. 
din Târgul-Mureșului de sub nr. 7137/904, 
care a decis confiscarea și punerea, sub 
sechestru a cărții de cântece cu text ro
mânesc, întitulată „Carte de cântece di- 
ver.se", — judele de instrucție de la tri
bunalul reg. din Târgul Mureșului a de
cis următdrele: Ordon pe basa §§-lor 98 
și 169 din codul penal și a ordinațiunei 
39008 din i860, confiscarea punerea sub 
sechestru și trimiterea la mine a tuturor 
esemplarelor, ce se pot afla pe teritoriul 
țării din cartea de cântece întitulată „Carte 
de cântece diverse, pentru toți și pentru 
tdte adunate și aranjate de loan Dariu“. 
Cu esecutarea acestei decisiuni însărcinez 
pe căpităniile polițienesc! din Brașov, Fă
găraș Sibiiu, Blașiu, Beiușiu, Orăștie, 
Deva, Oradea-mare, Năsăud, Sigetul Mar- 
raației, Lugoșitî si Caransebeș. Câte-un 
eseraplar din acâstă decisiune să se tri
mită ministeriilor de interne și comerciilu.

In motive se traduc în limba ma
ghiară câteva strofe din „Deșteptă-te Ro
mâne11, din „Marșul lui Iancu“ și din 
„Marșul anului 1848“ (Aideți frați într’o 
unire). Din „Deșteptă-te Române11 e încri
minată strofa 1, strofa 8, din care primul 
vers „N’ajunge iataganul barbarei Semi- 
luneu e tradus peunguresce: „Megelegel- 
tiik a barbârok gorbe kesăt (pe româ- 
nesce: „Ne-am săturat de cuțitul strîmb 
al barbarilor11. (Minunată traducere. — 
Red.); strofa 9, ale cărei versuri încă 
sunt greșit traduse, strofa 10 și strofa 
11. Din „Marșul anului 1848“ sunt incri
minate strofele 1, 3, 5, 6, 7 și 8, er din 
„Marșul lui Iancu“ strofele 1 și 3. Conti
nuă apoi astfel:

„Espresiunile acestea sunt acomo
date de a provoca la ură naționalitatea 
română contra națiunei maghiare, și astfel 
ele conțin criteriile delictului de agitațiune 
stabilit în §-ul 172 din codul penal, din 
care causă pe basa § ului 62 din Codul 
penal are loc sechestrarea, confiscarea și 
nimicirea acestor tipărituri, — și de ore 
ce acesta a ordonat’o procuratura reg., eu 
a trebuit să mă conformez11.

„Asociațiunea“ la Timiș6ra.
Avis.

Gomisiunea instituită pentru incuar- 
tirarea dspeților, cari vor lua parte la adu
narea generală a ^Asociațiunei pentru li
teratura română și cultura poporului ro
mân*, precum și la festivitățile, ce se vor 
arangea cu acestă ocasiune, aduce la cu- 
noscință celor interesați, că dspețiî anun
țați pentru cuartir vor fi așteptați de cătră 
comisiune la gara din Timișdra-Iosefin în 
20 1. c. sera și în 21 1. c. dimineța la so
sirea trenurilor, unde li-se va comunica 
cuartirul reservat. Membrii acestei comi- 
siunî vor mai fi detașați și la sosirea al
tor trenuri, precum și în biuroul comisiu- 
nei permanente (Timișdra-Cetate, Kron- 
prinz, et. I) unde se vor da și alte infor- 
mațiunl.

Membrii coraisiunei de incuartirare 
vor purta ca sămn distinctiv la brațul 
stâng o bandă albă.

Timișora, la 16 Sept. 1904.
Pentru comisiune 
Dr. Aurel Cosma.

*
Ni-se mai comunică următdrele:
Precum aflăm din isvor sigur, con

certul ce se va arangia din incidentul 
adunării generale a „ Asociațiunei" la Ti- 
mișora promite a fi interesant. D-na Lucia 
A. Cosma ca cântărdță, d-ra Adelina Piso 
ca artistă de violmă sunt deja bine 
apreciate de publicul nostru d-rele Minerva 
Cosma, Mariora Doge și Valeria lsac, 
ca pianiste, au încântat în mai multe 
rânduri publicul, care și de astă-dată 
va ave ocasiunea plăcută să le asculte. 
Artistul dramatic d-1 Zaharie Bârsan va 
delecta publicul prin declaraațiunile sale 
apreciate și intrepretate cu temperamentul 
d-sale artistic.

Nu putem, decât să felioităm comi
tetul arangiator pentru achisițiunea a- 
cestor puteri, car! din nou vor da dovadă 
vie despre cultivarea și progresul artelor 
frumdse la noi Românii.

Berlin, 16 Septemvrie. Colonelei- 
Gaedke telegrafeză, că de-ocam<* 
dată nu se pdte vorbi de evacuare 
Mukdenului. — „Berliner Tagblatt“ 
primesce depeșa, că Japonesii n’au 
cutezat se atace posițiunile rusescl 
la sud de Mukden, fiind-că ei sufe- 
riră pierderi grozave și Kuroki era 
în mare pericul. Cadavrele japonese 
zac și acum neînmormentate în jur 
de Liaoyang. Cei 14,000 de răniți 
ruși, au fost transportați la Charbin

Mukden, 17 Septemvrie. Japo
nesii înainteză din spre ost contra 
Mukdenului. Forțe însemnate rusesc! 
sunt gata a li-se opune.

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

— Asta nu pot s’o fac. Cum se merg 
.nechemată? Nu vreu să fac spionagifi.

— Nu trebue șe faci spionagiu. Ai 
-să vecji, că te va presents chiar dânsa — 
■domnului strein. Hai, du-te! la pelerinele 
aste de dantelă și te du cu ele. Pdte va 
cumpăra vr’unul.

Domnișora Peggy n’a îndrăsnit se se 
.mai îrapotrivâscă ordinului mătușei. Era 
fată săracă, orfană, și trăia din mila mă
tușei sale. A luat deci peleriuele și a 
iplecat oftând. Inima ei tâcăia de neliniște, 
■căci se temea, că cine scie, pote să aibă 
•dreptate gurile rele. Ținea prea mult la 
domna Burkett și ar fi durut’o, să o scie 
rea. Bietul doctor, nu sunt nici trei luni, 
de când își dorrae somnul de veci.

Tînăra fată a zăbovit mai bine de 
■UDuceas și eocdnele se sfîrșiau de curiosi- 
tate. Așteptau cu sete detailuri intere- 
a m te.

In sfîrșit s’a întors domnișora Peggy 
și când a întrat radiosă în prăvălie, tote 
s’au îngrămădit pe lângă dânsa, adresân- 
du-i fel de fel de întrebări.

— A cumpărat una din pelerine, 
răspunse în sfirșit fata, după ce s’a mai 
liniștit ciorovăiala.

— Ce pelerină? — Vrem se audim 
câte ceva despre domnul străin !

— O, am vorbit și cu dânsul — răs
punse domnișora Peggy zîmbind misterios. 
Mi-l’a presentat domna Burkett. II chia- 
mă Red Lameroux și acum s’a întors din 
Japonia.

— Din Japonia? >
— Da. Ah, ce bărbat frumos!
— Ah! Ah! Ce scandal!
— Un adevărat roman!
— Și încă ce roman! adaogă dorn- 

nișora Peggy, potențând la extrem curio- 
sitatea damelor.

— Ce roman! Dragoste la cătăramă! 
D-1 Lameroux îi cumpără fel de fel de 
lucruri frumdse și scumpe. El i-a cumpă
rat și pelerina. Nici nu s’a tocmit. In fie
care di îi aduce tot felul de bijuterii și 
scumpeturi.

— Grozav! Infam!... Nu s’a mai po
menit așa ceva!... Așa fără rușine!... Și 
încă să se și făleseă cu cadourile lui!

— Nu s’a fălit, oi mi-le-a arătat nu
mai, căci scie cât de mult țin la dânsa.

— Ții la dânsa? Frumos lucru!...
— Der ceea-ce îi cumpără aici, e 

nimica față cu ceea-ce i-a adus din Ja
ponia. Ce mătăsuri! Ce giuvaericale!... Ce 
de aurării!

— li dă și bani?
— Și încă ce de bani! D-1 Lame- 

ronx are milione!
— Infamie! Scandal!

— Și cum de a venit aici? întrebă 
domna Smitters, agitată la extrem.

— Gura de a venit? A venit se visi- 
teze pe ddmna Burkett.

- Bine, bine! Der ce o se facă în 
viitor? O ia de nevastă?

— Aș! Cum s’o ia? Nu o pdte lua.
— Ptiu, drace! Asta-i curată scâr

năvie !
— Am disi că nu pdte s’o ia.
— Mutrele cocdnelor se prefăcură 

în semne întrebătdre.
— Nu o pdte lua?.,.
— Nu.
— Și de ce nu ?
— Find-că i-e soră...
La acest răspuns nasurile răsboinice 

ale cocdnolor s’au lungit, er domnișora 
Peggy ridând din ’inimă s’a aședat să-și 
continue brodăria.

Ouiță.

Cuniperați pentru trebuințele de

SBSONIJLI1B PRIMlVARi și VARĂ 
Mole tic wmiase. 

catifea, dantele, panglici etc. dela

Szenâsy, HofEmam & Ci®
MAGAZIN DE MĂTĂSĂRIE

Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

Mare asortiment în stofe de mătase 
—y* de tot feliul. — 

TOTE NOVITĂȚILE DE SESON.
Prețuri Jixc. lnselftri cschise.

Mostre se trimit in provincie franco.



Pagina 4, GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 197—1904.

hi V 
fi V 
s- S

Invitare la subscripțiune!
Subscrisa firmă primesce de acuma saabsoHert' la Împrumutul de losur? pentru:

8^ „Sanatoriu-EIisabeth“. "W
La anunțări este a se plăti f corâfiîă.

Casa, de bancă, MIHALOVITS & NUSSBĂCHER, Brasov.
 7 5

Nr. 34—1901.

Licitație Extraordinară.
Prețiose obiecte rămase neven- 

dute din licitațiile de mai nainte, 
precum: Ciasornice de argint și de 
aur pentru bărbați și dame; Inele de 
aur, Cercei de aur etc. se vor 
vinde în 20 Septemvrie 1904, dela 
8—12 bre a. m. eventual și dela 
2—4 bre după ameții, în localul ofi
ciului casei be amanete din Brașov, 
cu licitație, la care se invită toți 
amatorii.

Prețurile reduse la licitație.
Brassb, 3 Septemvrie 1904.

Oficiul casei de amanet din Brașov

A ii societate <le împrumut și păstrare
„■aLuUlct in ftTă a eu <1.

Nr. 816-1904.

Convocare.
Conform conclusului consiliului 

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

care va avea loc Duminecă în 9 0c- 
tomvrie la 10 ore a. m. în localitatea 
institutului din Năseud.

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

Ordinea dilei:
1) Hotărîre în causa: Memoriul 

consiliului administrativ al societății 
nbstre d. d. 10 Iulie 1904 distribuit 
între membrii ei ca respuns la scri- 
sbrea ce membrul Iosif Luchi sub 
datul 20 April 1904, a trimis mem
brilor societății. In legătura cu acb- 
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. 
s-3 Direcțiunea-

Se se ceara
în interesul propriu totdeauna

Veritabila
Cafeaua Kneipp de malta

a lui Kathreiner
numai în pachete cu marca de apărare 
>ParochulKneipp< și numele Kathreiner, 
ferindu-ne cu îngrijire de-a primi ori-ce 
fel de imitațiuni de mai puțină valoare.

—..

ȘCOLA privată de musică KâlSER
(coia cession.)

WIEN A 7, 8 și 11 Bezirk. — Anul școlastic al 31-lea.
Amial circa 350 frecventanți interni din streinătate. — Scola de cant (operă, 

concert, biserică cor), clavir. — Instrucție în tote instrumentele de musică. — 
Cursuri teoretice. — Curs metodic pentru învățători de cant. — Cursuri de 7 luni 
pentru pregătirea la examenul de stat c. r. în Viena, Praga și Lemberg. — Certi
ficat de oapacitate pentru postul de învățător și dirigent de școlă de musică privată. 
— Au depus examenul 108 candidați ai institutului, parte cu distincțiune. — Clasă 
de pregătire pentru esamenui de stat. — Curs pentru Capelmeisteri. — Candidaților 
li-se oferă ocasia a dirigea: chor și orchestră și pentru cari nu sunt școlari. — 
Curs special pentru cultivare. — Curs de 2 luni ferial. — Secție pentru instrucție 
teoretică pe cale de corespondență. — Puteri didactice principale Or. M. DitZ 
docent la univers, și membru al comisiei de examenare de stat c. r. M. Jentsch, 
Director R. Kaiser, L. Kaiser, Mila Kupfer Bergar, cântăreț em. al operei c. r. St 
Wahl primul musicant de curte c. r. etc. etc. Cu l-a Octomvrie se încep cursurile.

Prospecte se «iau de eătră Miroul institutului 
WBES^j VBB./S Zieglergasse 29.

Conspect al familiilor de încredere care primesc școlari în pension.

CiocoUdă de Tannin, 
a lui SZTRAKA, 

are cel mai ‘bun efect 
în contra diarei, 

atât la copii cât 
și la adulți. g

0 bucată costă SițiyT 
40 Alieri. Wlp 

Se allft <lc ven<|aro - y
in tote farmaciile

Nr. 15518—1904. 
PUBLICAȚIUNE.

In scop de a se da în antrepri- 
sa facerea unui canal boltit de be
ton in locul podului aflător în ca
pătul de din jos al canalului din li- 
vadia de fân de sub Nr. corn, 10800, 
cu prețul preliminat de 899 corbne, 
la 24 Septemvrie 1004, 10 bre a. m. 
se va, ținea o licitațiune cu oferte 
în scris în localul de oficiu al 
despărțământului V-a al magistratu
lui orășenesc pentru afacerile econo
mice.

Condițiunile mai de apropc de s 
ofert și de contract precum și pla 
nul, măsurările și preliminarul de 
spese se pot lua în vedere la despăr
țământul magistratual numit până 
la cțiua pertractării de oferte pe tim
pul orelor de oficiu îndatinate, adecă 
dela 8—12 bre a. m.

Brassb, 13 Septemvrie 1904.
7505.,1—1 Magistratul orășenesc.
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Odăi
elegant mobilate.

Fiind Sesonul de vară terminat 
se închirieză odăi mobilate 

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

oooooooooooooooo

c

Pfldoba cea ,,lai frunidsă a femeii este 
----------  un bust frumos!

Apa KĂTHE pentru sîn.
Mijloc sensațional, 

soutit prin lege, pen
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kăthe se fo
losește numai pe din 
afară, de aceia e po
trivită pentru ori-ce 
constituție corporală. 
Apa Kăthe pentru sîn 
este de feliîl vegeta- 
bil, și nevătămătore.

Prețul unei sticle 4 fl. cu instrucție.
Se trimite sub discrețiune cu rambursă prin

Mdm KĂTHE MENZEL, Wien
XVIII, Schulgasse 3, I. Stock, Tiire 78

J_______________ 2-6,1495. M

Marcă cu renume universal 
= pentru calitate fină.: 

Vendare cu măruutu și engro 
în Ungaria Ba 

Brâzay Kâlmân Budapest 
VII. .lozsef kttriit 37-39. 

5—10.1477.

m fîe-care «li deschisa, 
gsâcssc Ia 11 ore sera,

Numerâse Jurnale și Reviste, 
Biliarde excelente,

mijite! atese
Cafea aromatică. 

Beuturi fără alcohol.
Joc de șah și domino fără plată.

1-10.1504.
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Subscrisa se recomandă Onor., 
public pentru confecționare de-

după moda cea mai nouă, cu gust 
și după plac, în și afară de casă.

Cu totă stima
BORA KON8G.

Brașov, Strada Catherine! nr. 23‘,

Cruce seu stea duplă electro-magnetică
Z=a

Ny e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Nu e mijloc secret, 

pe lângă garanție.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oâp și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedeoarea circulațiuuei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, audul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prm electricitate. — In cancelarul mea se află atestate incurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mu'țămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu. •

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s Ise 
co‘funde cu aparatul „Volta11, de ore-cc „Oiasul-Volta“ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei male eleclro-magnetice o recomandă Îndeosebi

Prețul aparatului mic e <4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

Prețul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi, cari nu sunt

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de vendare pentru țeră și streinătate e:c.

MULLER ALBERT, Budapesta, colțul strada Kăimâna

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


