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Austria, Ungaria și „irredentismul.
înainte cu câte-va c|ile am pu

blicat un articol ieșit din păoa cele
brului istoriograf italian profesorul 
universitar Pasquale Villari despre 
irredentism.

In acest articol care a apărut 
în „Neue Freie Presse“ din Viena, 
Villari releveză mai întâiti părerile, 
ce sunt lățite între Germani și Aus
triac! despre irredentismul italian și 
pe care le crede greșite, apoi trage 
conclusiunile. sale susțiind, că înau- 
gnrarea unui regim de dreptate și 
de libertate față cu Italienii din Tren- 
tino, Triest etc. ar tace se dispară 
cu totul fantoma irredentismului, ce 
neliniștesce așa de mult pe Ausriacl 
și care nutresce tot mai tare neîn
crederea între cele doue țerl aliate 
lăsând sb apară că Italia de aceea 
a încheiat alianță cu Austria, ca pe 
sub mână să lucreze contra ei.

Constatarea lui Villari, că Ger
manii și Austriacii sunt în mare ră
tăcire când cred, ca irredentismul 
se lățcsce din Italia în provinciile 
italiene ale Austriei, pe când în 
realitate se întâmplă tocmai contrarul, 
adecă ideile irrendentiste derivă din 
Triest. Trento și Istria, a îndemnat 
ne cronicarul cjiarului „Budapesti 
Hirlap“ de a face o paralelă între 
irredentismul italian și irredentismul 
vecjî Domne, „dacoromân" și între 
situația Austriei și Ungariei față cu 
„nisuințeie centrifugale".

Ținem a reproduce aprecierile 
cronicarului fbiei maghiare din cu
vânt în cuvânt, căci ni-se par intere
sante din mai multe puncte de ve
dere. Etă ce scrie „Budapesti Hirlap" 
dela 18 Septemvrie :

„Profesorul Viviani (vre se <4ică 
Villari. Trad.) a publicat calele a- 
cestea un studiu despre originea ir
redentismului italian".

„El analiseză în prima linie în
trebarea, că unde s’a născut ireden
tismul: în Italia seu în mijlocul po- 
pulațiunei italiene a Austriei? Pro- 
beză cu acte, că irredentismul nu e 
produdt veritabil italian, ci s’a im
portat de contrabandă în regatul 
italian din provinciile italiano ale 
Austriei și dâcă nu s’ar alimenta 
necontenit de aici, în timp de câți 
va ani ar muri de inaniție".

„Cumcă Villari pbte se aibă 
dreptate, avem dovadă în istoria 
irredentei daco-române".

„In România nici nu se pome
nea de daco-românism, când aici la 
noi se născuse deja ideia imperiului 
daco-român și devenise motorul u- 
nor tendințe în politica de naționa
litate. Nisce învățători și 
români, originari din Transilvania, 
au trecut ca contrabandă în.Româ
nia tendențele daco-române, le-au 
altoit în inimile tinerimei și le-au 
cultivat în ooiniunea publică".

„Tot așa s’a întâmplat și în 
Italia, și seim, că și intemeiatoril și 
p imil apostoli ai panslavismului 
n’au fost Ruși, ci Cehi din Austria 
și Slovaci din Ungaria. Politica ru- 
sâscă a. făcut mai târejiu capital în 

profesori țiunii,

profitul seu din teoria acesta a Sla
vilor streini".

„Austria îșl are și ea irreden- 
tiștii sei, întocmai, ca și noi. Intre- 
noi doi înse este o deosebire uriașă 
și anume nu numai îu ce privesce 
intensitatea mișcării, dâr și în alte 
privințe. In Austria nu există un 
singur element, o singură naționali 
țațe, care se nu fie infectată de 
otrava tendințelor irredentiste. La 
noi rassa maghiară alcătuitore de 
stat în urma situației sale și a tre
cutului seu istoric este imună de 
acestă bdlă. Națiunea maghiară este 
un centru mai solid și mai tare 
pentru statul ungar și în același 
timp pentru puterea regală ungară, 
decât Nemții din Austria pentru 
statul austriac și pentru puterea im
perială austriacă. Suntem convinși, 
că prima și cea mai mare garanție 
a naționalității nostre este statul 
ungar, pe când Nemții din Austria 
se tem, că pericolul cel mai mare 
al naționalității lor zace tocmai în 
evoluția modernă a statului austriac. 
Eată de ce ei nu pot se alcătuescă 
sprijin și temelie sigură pentru casa 
domnîtore, cum suntem noi Ungu
rii, fîind-că după-cum cred ei, ga
ranția naționalității lor nu o altă?' 
tuesce puterea imperială austriacă, 
ci puterea imperială germană".

Am dis, că paralela ce-o face 
foia maghiară conține momente in
teresante și credem, că și cetitorii 
noștri ne vor da dreptate. De aceea 
vom reveni asupra ei, arătând ce 
este adevăr și ce nu în afirmările 
de mai sus ale foiei maghiare și 
aprețiând la rândul nostru părerile 
ce domnesc între Maghiari cu pri
vire la așa 4’9l]l „irredentism daco
român".

„Asociatiunea“ la Timisora.
Timișortt, 21 Septemvrie n.

Afiî după-ce s’a ținut serviciul 
dumnecjeesc în amândouă bisericile 
românesc! de aici s’a deschis pe la 
orele 1.1 a. m. prima ședință în 
presența unui public numeros și ales 
românesc de pretutindeni, firesce în 
prepouderanțâ din Bănat.

In lipsa d-lui vice-president ,al 
Asociațiunii, care din causa unei 
indisposiții na putut lua parțg, 
adunarea a fost deschisă de delega
tul comitetului central d-1 Dr. Liviu 
Lcmenyi. înainte de a ve trimite un 
raport mai amănunțit, me grăbesc 
a Ve comunica acâită vorbire de 
deschidere, precum și discursul de 
bineventare rostit de directorul des
părțământului Timișăra al Asocia- 

d-1 Em-anuil Ungunawu.
Etă vorbirea de deschidere:

Onorată adunare generală!
Diferite cause de naturii diferită au 

împiedecat pe bărbații aceia, cari erau cu 
mult mai chemați decât mine, de a con
duce acestă adunare generală.

Numai în momentul din urmă m’a 
distins Comitetul central cu onorifica sar- 
cină, la care nu m’am așteptat — cred 

, deci, că onorata adunare generală va fi 
cu indulgență față de mine și va aprecia 

mai mult bunele mele intențiunî, decât 
modestele mele puteri.
, Natura incidentală a misiunei mele 
aduce cu sine, că nici nu mă simt che
mat a desvolta înaintea Domnielor-Vdstre 
vre-un sistematic program, seu vre-o repri- 
viremai amănunțită, cu alât mai vârtos, căci 
raportul general ai comitetului central ser- 
veșce de bună orientare.

Chi.emarea mărdță a „Asociațiunei" nds- 
tre o cujndsce fie-care membru al ei, o cu- 
pdsce fie-care Român.

Scopul, pe care-1 urraăresce „Asocia- 
țiunea" ndstră, este atât de nobil, atât de 
just, încât și străinul dator este să-l a- 
prdbe.

Scopul Asociațiunei este oultivarea 
poporului român, conservarea și desvolta- 
rea dulcei ndstre limbi strărnqșescl, și — 
urmărind acest scop — de o parte înde
plinim numai o datorință. sacră firâscă, 
de altă parte usăm de un drept riepres- 
criptibil înăscut fie-cărui individ și fie-că- 
rui popor, de un drept divin, de Dumtaetjleu 
binecuvântat.

Datorința ndstră și dreptul nostru de 
a cultiva și desvolta limba ndstră sunt cu 
atât mai evidente, cu cât putem constata 
faptul, că a ndstră „ Asociațiune" nici
odată, nu s’a gândit la aceea, ca să ăs& 
cu tendințele sale din cadrul poporului 
român, nici când nu a căutat a cuceri de 
la alții, oi numai a conserva și a desvolta 
ce e al său.

Astfel mare păcat comite acela, pă
cat în contra legilor eterne, care privesce 
cu ochi ră' tendințele nostre culturale, cu 
cari nimic alta nu țintim, decât ca și po
porul nostru în limba sa și prin limba sa 
în nobilă frățescă eraulațiune cu celelalte 
popdre, spre binele patriei comune, să 
ocupe pe teren cultural locul acela demn, 
la care de Provedință e chiemat conform 
însușirilor sale, pe oarî nici vitregitatea 
seculilor nu le-a putut înăbuși.

„ Asociațitinea" nostră, mai cu semă de 
când activitatea ei se estinde asupra tu
turor locurilor din aedstă țeră locuite de 
■Români, este singura instituțiune, care în- 
trunesce tdtă suflarea românăscă din acest 
regat, în ea se manifesteză unitatea nostră, 
•scopul ei este acela, la a cărui ajuD-gere 
cu egală însuflețire putem conlucra: pu
tem dice deci — variind o vorbă vestită 
—că îu tabăra „Asociațiunei" se află pono
rul român din acâstă țeră.

Acestă tabără țr.ebue să o apărăm 
de orl-ce dușman, se o apărăm cu arma 
culturei, arma cea mai puternică, și să 
seim, că perduta va fi limba ndstră, per- 
dut poporul nostru, când aedstă tabără pu 
o vom sci apăra, — der o vom apăra ou 
glorie și eu isbândă, căci purtăm luptă 
drep.tă.-și luptăm pentru esistență, căci 
■pbporul, cane nu e capabil de cultură, a- 
celă nu e nici demn de vieță.

Când s’au modificat vechile statute 
ale Reuniunei ndstre, și în special s’a 
lărgit teritoral ei de activitate, s’au aflat 
dmenl, cari din diferite puncte de vedere 
cu totul opuse se temeau seu se bueurau 
de af'ele schimbări prevăzând, fie-care 
parte din al său punct de vedere, efecte 
dăunose pentru interesele culturale româ
nesc!.

$tă însă, esperința dovedesce, că 
nebasate au fost de-oparte temerile, și de 
altă parte nerealisate au rămas speranțele, 
ăr „Asociațiunea" ndstră, tocmai de când în 
brațele sale cuprinde pe toți Românii din 
patrie, a luat cel mai frumos avânt.

Cu vie plăcere am venit deci de- 
astă-dată în acest frumos emporiu al ve
chiului Bănat, în istorica cetate Timișora, 
și cu bucurie vedem adunată în acestă 
sală fldrea Românimei din aceste părți.

Decă e adevărat aceea, că renas- 
cerea culturală a Românismului din Ardeal 
a isvorît, din acea fântână multe veacuri 
acoperită și suprimată de ordele barbare 
ale secolilor trecuți, trebue să constatăm 
și aceea, că prin părțile Bănatului s’a 
născut prima mișcare pentru cultivarea 

poporului român și a limbei sale, prin 
părțile aceste s’a înființat primul institut 
pedagogic, din care au purces apostolii în
vățători, cărora este a se mulțămi faptul, 
că puțini țărani afli în acest ținut, — fie 
dintre cei mai bătrâni — cari nu sciu 
carte. Meritul acesta al Românilor din 
Bănat este cu atât mai mare, căci în tim
purile acelea biserica ortodoxă era su
pusă unei ierarch i streine.

Cu plăcere pot constata și faptul 
acela, că tot din părțile Bănatului mai 
întâii! s’au ivit bărbați, cari din căldura 
inimei lor s’au ocupat cu aparat scientific, 
cu limba română, cu originea ei, cu struc
tura ei, cu desvoltarea ei.

E deci lucru firesc, că bucuros am 
venit d;n depărtări urmând frățdsca invi
tare adresată nouă și nu ne îndoim, că 
întrunirea ndstră de aici va formaotiăptă 
nouă cătră înălțimea idealului nostru cul
tural, la care nisuim. Declar adunarea 
generală a „Asociațiunei" deschisă.

D-1 Etnanuil Ungureanu a rostit 
apoi următorul discurs de bine
ventare :

Prea Onorate Domnule Președinte! 
Prea Onorat Comitet Central!

Inteligența română din despărțămân
tul Timișoni, representată prin comitetul 
despărțământului, când a invitat „Asocia- 
țiunea pentru literatura română și cultura 
poporului român", ca să-și țină adunarea 
generală în ăst an în Timișdra, a voit să 
dee dovadă, că totdăuna e gata a sprijini 
instituțiunile nostre culturale.

Din motiv de mare însemnătate sra-, 
aflat îndemnată aedstă inteligență a-se în
rola între sprijinitorii „Asociațiunei" și prim 
acesta a culturei poporului nostru ; .acest, 
motiv e, că în multe locuri locuite de Ro
mâni, asemenea și în ținutul și jurul’ 
despărțământului Timișorii, poporul român 
nici intelectualminte nu e așa de deștep
tat, nici materialmente nu înainteză așa, 
•ca s£ pdtă țină pași cu celelalte popdre 
intelectualminte mai deșteptate și mate
rialmente mai înaintate; noi pe aici ve
dem, că în atingere cu alte neamuri con- 
locuitore și în vieța socială și pe terenul: 
economic tot poporul nostru se arată infe
rior, el e partea, care cedeză.

Acestă împrejurare ne-a dus pa’ noi' 
la convingerea, că deși avem în mare 
parte șc<51e bune poporale, deși șcdla bună 
poporală contribue mult la deșteptarea și 
mpralisarea poporului, dăr totuși față cu 
emulațiunea popărelor pentru superiorita
tea și domnirea culturală economică,pen- 
tnî’poporul nostru de la sate acum nu 
mai e destulă instrucțiunea și educațiu- 
nea ce o capătă în școla poporală; — in
strucțiunea și educațiunea din școla popo
rală trebue acum și la noi privită de mi
nimalul cultural, ce e de lipsă în vieța po
porului, ca <pe acest fundament să se pdtă 
treptat mai departe desvolta și întări; — 
deci la noi se arată în mod imperativ tre
buința, ca poporul nostru, — precum fac 
și alte popore mai culte, — să capete în
vățătură și după-ce a eșit din șc61a po
porală, trebue și mai departe să se lumi
neze, ca să se pdtă susțină și întări, însă 
desvoltarea culturală să nu fie numai in
telectuală, ci să fie și economică, adecă 
poporul român să nu fie numai cu carte, 
der să fie și econom bun.

Aflu de lipsă a releva, că față cu 
progresul rapid ce-1 fac. acum alte nea
muri pe terenul economic, trebue și noi în 
lucrările nostre culturale, în promovarea 
culturei generale a poporului nostru să 
avem tot-deuna înaintea ochilor și desvol
tarea și întărirea lui economică. — pen- 
tru-că e frumos idealismul, cultivarea lui 
dă semn de sentiment nobil, trebue se 
cultivăm și noi idealismul; acesta ne în
vață se ținem la naționalitatea, la limba 
și legea ndstră, la portul, tradițiunile și 
datinele părinților noștri, adecă să rămâ
nem Români, ce au fost și dânșii.
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Din idealism răsare sentimentul de 
dreptate și onestitate, să cultivăm acest 
sentiment cu mare zel. ca să nobilitâm ca
racterul poporului, se-i ridicăm nivelul mo
ral ; în munca ndstră culturală să țintim 
într’acolo, ca fie-cărui Rămân se i-se pre
facă în instinct, ca se fie om cinstit și om 
de omenie.

Der să ținem cont de spiritul timpu
lui și de împrejurările în cari trăim, să 
nu uităm, că trăim într’o epocă, în care 
alăturea cu idealismul în grad asemenea 
de mare domnesce și realismul, seu mai 
bine |<jis materialismul, adecă tăria eco
nomică, său puterea averii; se nu perdera 
din vedere, că un popor, fie el cât de 
idealist, dăcă nu se nisuesce să ajungă și 
la bună stare materială, ddcă nu se nisu
esce să se întărăscă și în avere, dăcă pe 
moșiile și pământul moștenit de la pă
rinții lui se lățesc și întăresc alte neamuri, 
atunci poporul cel sărăcit, tocmai ca un 
om, care sufere de bălă fără lec, cu tim
pul trebue să peră.

Acest adevăr la noi aplicat, ca să 
fiu bine înțeles și de pătura societății 
nostre, care n’are multă carte, <jic: că în 
zadar vom cânta noi „Deșteptă-te Ro
mâne", decă alte neamuri vor cumpăra 
holdele și moșiile Românilor.

Spre paguba ndstră pănă în timpul 
cel mai nou am fost idealiști și de acolo 
vine, că ne tot tânguim, că suntem să
raci, ce în parte nu e adevărat, deci a- 
cum nu mai e destul din idealism să <ji- 
cem: să ne păstrăm și apărăm limba și 
legea strămoșescă; — acum, decă voim 
se trăim pe acest păment, unde au 
trăit și strămoșii noștri, trebue se di- 
cem: se ne păstrăm și aperăm limba, le
gea și moșia; acestă treime a-și dori eu se 
fie scrisă în catechismul poporului român.

Intre acele instituțiuni culturale, caii 
sunt chemate să grijască, ca poporul nos
tru să capete învățătură și după-ce a eșit 
din șcdla poporală, cari sunt chiemate a 
cultiva și desvolta literatura ndstră și 
prin munca lor a da direcțiune desvoltă- 
rei ndstre culturale, în prima linie stă și 
„Asociațiunea" pentru literatura română și 
cultura poporului român, pe care D-vostră 
onorat comitet central o representați.

Dăcă ne gândim, că munca ndstră 
■culturală și cu acesta împreună întrega 
activitate a „Asociațiunei" e'avisată numai 
la sprijinul nostru, ddcă considerării, cât 
de mare e problema, ce are „Asociațiunea" 
a o deslega, și cât de grele sunt datorin- 
țele, ce are a ie îndeplini, — atunci dela 
fie-care Român, fără deschilinire de sex, 
care voâsce ca să fie ținut de Român și 
de om inteligent, dela fie-care Român, 
care pricepe, că numai promovarea cultu- 
rei poporului nostru e mântuirea ndstră, 
trebue să pretindem, ca să între în șirul 
sprijinitorilor „Asociațiunei", pentru-că cine 
sprijinesce acestă Asociatiune, acela spri- 
jinesce cultura poporului român.

Acum onorat, comitet central, în nu
mele despărțământului nostru asigurân- 
du-vă de stima și rectinoscința ndstră pen
tru zelul și iubirea de neam, cu care con
duceți afacerile Asociațiunei, și mulțumin- 
du-vă pentru ostenelele, ce le puneți ca 
jertfă pe altarul culturei poporului nostru 
— am ondre a vă saluta.

Au mai vorbit apoi d-1 Dr. George 

Dobrin, în numele „Societății pentru 
fond de teatru român“ și d-1 Dr. 
Nicolae Oncu în numele „Asociațiu
nei aradane pentru literatura și cul
tura română* 1.

*) Extras din revista ,,Die Wodie".

timă răsboiul, îmbrăca uniforma albă, pu
nea tdte decorațiile pe piept, se frisa și 
parfuma și întră în luptă dichisit ca un 
mire, ce merge la cununie. Er când trecea 
în revistă trupele, era primit cu ovațiuni 
nesfîrșite.

Kuropatkin din contră consideră răs
boiul ca un rău inevitabil, ca o artă, care 
trebue studiată fdrte serios și nu pdte fi 
lăsată în voia însuflețire! trecătore. In pri
vința popularității se pdte măsura cu 8ko- 
beleff, der pe când acesta avea darul rar, 
de a-șl electrisa soldații numai cu privi
rea, Kuropatkin inspiră soldaților prin pre- 
seuța sa o liniște și încredere nețărmurită.
11 consideră ca pe un tată, și sciu, că el 
se intereseză de cel din urmă infanterist, 
ca și de propriul său fiu.

La 1876 guvernorul Turkestanului, 
generalul Kaufmann, s’a hotărît a trimite 
o legațiune la lakub Bek și alese pe tî- 
nărul Kuropatkin ca șef al legațiunei. Ku
ropatkin însoțit de trei ofițeri și cincl- 
spre-flece Cazaci, a plecat din Oș, der n’a 
sosit încă la Gulcea și mica cetă fu ata
cată de Ohirgizi. In ciocnirea, ce a avut 
loc, șeful Chirgisilor, Ișem Bek, fu împuș
cat, dr Ghirgisii s'au retras. Kuropatkin

Brașov, 10 (23) Septemvrie.
O voce maghiară despre „Aso- 

ciațiune“ Diarul „Magyar Szo*  de la 22 
Septemvrie publică un lung articol asupra 
„Asociațiunei" din prilegiul adunării de 
la Timișora. Vorbind de rolul și activita
tea „ Asociațiuni", diarul arehi-șovinist nu 
se pdte răbda să nu ridice grave acusărl 
în contra acestei instituțiuni românesc!, 
care urmăresce scopuri absolut pacinice 
culturale. Etă ce scrie între altele „M. 
Szd:“

„Ge țintesc Românii din Ungaria cu 
cultura română? Noi seim forte bine. Ro
mânii din Ungaria țintesc cu cultura ro
mână aceea, ca mereu ținând la suprafață 
evenimentele istorice deplorabile și figurile, 
cari le aparțin, ca: Horia, Crișan, Cloșca 
și Iancu etc., cari cu ură sălbatică au nă
vălit asupra Maghiarilor, — se țină puru
rea vie ura trecutului și prin acesta se asi
gure separatismul deplin".....

La atâta răutate și ură orbă, nu ne
am așteptat nici de la cei mai declarați 
dușmani ai limbei și culturei nostre.

Austriacii in contra Maghiari
lor. Din Salzburg vine scirea, că în șe
dința de alaltăieri a dietei provinciale de
putății Stălzl, Hueber, Haagen și soți, au 
presentat un proiect de resoluțiune în care 
se esprimă îngrijirile dietei diu causă, că 
ordinul ministrului de răsboiu privitor la 
întroducerea limbei maghiare în corespon
dența armatei jicnesce adânc misiunea cul
turală a poporului german. Proiectul a 
fost dat comisiunei de drept public.

’ i
Convenția comercială intre Aus- 

tro-Ungaria si Italia. Din Viena se te- 
legrafieză, că s’a încheiat deja convenția 
comercială între Austro-Ungaria și Italia. 
In basa convențiunei, Italia pdte să ira- 
porteze în monarchic vin, der numai cu 
trenul, plătind vama veche. Pe mare și 
de la 1 Ianuarie 1905, pe tdte liniile, se 
va plăti o taxă vamală de 60 corone.

Budgetul anului viitor. Un «jliar 
oficios maghiar scrie, că s’a pregătit deja 
proiectul de budget pe 1905. La tdte re
sorturile s’a ținut sdmă de principiul eco
nomiei, der s’a luat în considerare ur
carea salariului funcționarilor de stat și 
regularea salarului împiegaților de la căile 
ferate. Afară de acesta se va ave de grije 
de dre-cari reserve în urma plusului de 
cheltuelî, ce-1 va provoca noua lege a în

vățământului poporal (proiectul lui Berze- 
viczyi) Ministrul de finanțe va presenta 
camerei proiectul de budget pe 1905 în 
jumătatea a doua a lunei Octomvrie.

Memorandul Sașilor.
Memorandul consistorului să

sesc votat la 27 August și presentat 
guvernului la 7 Septemvrie în afa
cerea proiectului lui Berzeviczy a 
fost dat publicității. Acest memorand 
este semnat de curatorul bisericei 
săsesc! Dr. Karl Wolff, ținând locul 
episcopului, și de secretarul Karl 
Fritsch și are următorul titlu:

„Memorand asupra anteproiectului 
legii despre reforma art. de lege 38 din 
anul 1868 referitor la instrucțiunea pri- 
mară, a art. de lege 18 din 1879 re
feritor la instrucția limbei maghiare, a 
art. 16 de lege din anul 1893 referitor 
la salariarea învățătorilor și învSțăto- 
relor confesionali".

Etă textul memorandului:
Punctul de plecare al anteproiectului 

trimis de domnul ministru r. u. al cultelor 
și instrucțiunei publice este resultatul de
fectuos al instrucțiunei limbei maghiare 
in șcdla primară, care resultat — adevărat, 
este măsurat după ținta stabilită aici (§. 
14) pe cum urmeză: „Copilul cu limba 
maternă nemaghiară în timpul obligativi
tății școlare de șese ani se-șl însușdscă 
limba maghiară in așa măsură, ca con
form referințelor tării, se-șl potă esprima 
cugetele esact și corect unguresce, mai de
parte ca copilul să potă ceti fluent, scrie și 
socoti corect unguresce.11

Nu esităm a declara, că este o 
erdre a admite, că o asemenea însușire a 
limbei maghiare peste tot ar fi cu pu
tință.

Cel ce consideră mijlocele modeste, 
cu cari opereză peste tot șcdla primară, 
cel ce nu atribue fraselor orbitore ale 
dilei o valdre mai mare, decât forțelor 
reale ale spiritului și inimei, cari în ul
tima anabsă suni invincibile, acela du pdte 
să nu simtă adenci regrete, că acestui 
proiect de lege îi lipsesce condițiunea pri
mordială pentru a pută ave un efect: îi 
lipsesce cumpănirea referințelor vieții și 
judecata asupra țintei și problemei școlei 
în general.

Când s’a presentat înaltei Camere a 
deputaților articolul 18 de lege din 1879, 
la care proiectul actual revine în multe 
privințe dându-se ca esecutarea aceluia, 
se dieea în motivare: „A sili pe cetățenii 
de alte limbi, ca pe lângă limba lor ma
ternă să-și însușescă și limba statului, 
este o sforțare inutilă" — er astădi vine 
acestă „sforțare inutilă" să fie codificată 
în lege!

Der abstrăgend de la acestă țintă 
imposibilă, chiar și punctul de plecăre al 
noului proiect este o erore. Punctul de 
plecare al fiă-cărui proiect școlar trebue 
să fie: Că nivelul cultural al poporului 
este prea înapoiat, și prin urmare ținta 
trebue să fie, a-1 ridica. Aici se întrebă 
numai de resultatul instrucțiunei maghiare. 
Din capul locului se declară, că resultatul 
nu este mulțumitor, și acum acest resultat 
trebue potențat cu mijldce imposibile.

Pdte să fie adevărat că, afară de 
unele escepții, resultatul instrucțiunei ma
ghiare pe temeiul art. 18 din 1879 în șco
lile de alte limbi n’a fost mulțumitor. 
Causa acestui resultat nemulțumitor a fost 
duplă. întâii! s’a arătat în mod evident 
imposibilitatea practică de a se esecuta 
legea, asupra cărei imposibilități coDsis- 
torul subsemnat în protestul său de la 1 
Martie 1879 Nr. 4131/1879 adresat contra 
proiectului atunci în desbatere (art. de 
lege de la 1879) a atras atențiunea. Nu 
„indolența și resistența patronilor școlelor" 
a fost, care s’a pus în calea executării, ci 
imposibilitatea faptică.

Apoi, date fiind referențele — deși 
motivarea §-lui 14 a proiectului de față 
se încercă a susține, — bilinguismul co
piilor de țărani nu se pdte obține. Moti
varea se referă la acest loc la referențele 
analdge din Prusia, Posen, Schleswig, 
SaxoDia, Belgia, Svedia, Norvegia, An
glia și Elveția. Cu acestea era să se do- 
vedescă, că însușirea perfectă a unei limbi 
streine este posibilă chiar și numai prin 
instrucția primară. Dovada acesta însă nu 
s’a adus și nici nu se pdte aduce. Căci 
unde în numitele țări instrucția școlară a 
limbei străine pare a ave resultatul, că 
copiii absolvind șcdla primară sunt stă
pâni pe limba respectivă, acolo resultatul 
nu se pdte atribui numai instrucției șco
lare, ci în prima linie împrejurării, că co
pilul a avut ocasiune a întrebuința acestă 
limbă în viața dilnică.

(Va urma )

încoronarea regelui Petru.
Miercuri în florii flilei. o salvă de 21 

tunuri a anunțat populațiunei din capitala 
Sârbiei, precum și în tdte localitățile din 
regat, unde esistă garnisone, serbările îu- 
coronărei.

Orașul a fost splendid pavoasat și o 
mulțime enormă a staționat pe tdte stra
dele pe unde a trecut spre cutedrală cor
tegiul regal. Trupele garnisdnei, precum 
și delegații proviuciilor, corporațiunilor, so
cietățile și ăleviî șcdlelor din Belgrad au 
fost înșirați de-alungul parcursului corte
giului regal.

Cortegiul regal a părăsit palatul la 
drele 8 dimineța, în ordinea următore: un 
ofițer superior călare, 2 heroldi regali că
lare, un jumătate escadron de cavalerie,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Kuropatkin.*)
Amintiri personale, de Sven v. Heflin.

Alexa Nicolaevicî Kuropatkin este 
centrul dramei’din Extremul Orient și pri
virile tuturor sunt îndreptate asupra lui.

Ca bărbat tînăr a servit in legiunea 
străinilor și a luat parte la mai multe 
„misiuni sahariene", pe cari le-a descris 
tot așa de escelent, consciențios și cu 
pricepere, ca pe tdte cele-lalte experiențe 
militare ale vieții Baie bogate în eveni
mente. Așa a descris el răsboiul turcesc, 
a publicat mai multe manuale militare și 
o lucrare volumindsă sub .titlul: „Kașga- 
ria, o zugrăvire geografică istorică asupra 
.acestei țări".

Ca șef al statului major general sub 
Skobeleff, Kuropatkin a avut ocasiune a 
studia arta răsboiului în mod practic sub 
conducerea acestui renumit general. To
tuși Kuropatkin în multe privințe nu se' 
înănă cu Skobeleff. Acesta iubia cu pa- 

fu rănit de un glonț la mâna dreptă și a 
trebuit să se întdrcă la Oș spre a-se su
pune unei operații. O mână perforată este 
așa-der, care astădi conduce legiunile pe 
câmpiile Manciuriei. Revolverul cu care 
i-s-a împușcat mâna, îl păstreză Kuropat
kin între trofeele sale și rai-l’a arătat în 
locuința sa din Petersburg. Ciocnirea 
acesta s’a întâmplat în Maiti și legațiunea 
n’a putut să plece din nou pănă în Oc
tomvrie, când i-s’a dat o suită de 25 Cazaci. 
Prin călătoria sa peste Aksu și Cticiar spre 
Turfan, unde a făcut lucrări cartografice, 
Kuropatkin și-a eternisat atupei numele 
pentru tot-dduna în istoria călătoriilor de 
descoperire în Asia. Misiunea cu care a 
fost însărcinat, a resolvit-o în mod esce
lent și frontiera a fost stabilită, conform 
dorințelor Rusiei acolo, unde se află pănă 
în diua de astăfli. Resultatul geografic al 
acestei călătorii l’a depus Kuropatkin în 
lucrarea amintită „Kașgaria", operă de 
importanță clasică, care s’a tradus și în 
englezesce.

Sub comanda supremă a lui Skobeleff, 
Kuropatkin a fost comandantul uneia 
dintre coldnele, cari la 24 Ianuarie 1881 
au asaltat Gok tepe. Skobeleff ordona a 

se face o mină, la care soldații lucrau 
fliua-ndptea. Turcmenii observară lucrarea 
Rușilor, nu pricepeau insă ce au de gând. 
Când lucrătorii ajunseră sub ziduri și se 
audia sgomot suteran chiar în interiorul 
fortăreței, Turcmenii au creflut, că Rușii 
vor face o gaură în pământ și vor eși 
d’acolo unul câte unul. Ei se adunară în 
masse tocmai asupra punctului fatal cu 
săbiile scose. Iși pdte ori-cine închipui 
efectul ce l’a produs aici o tonă de praf 
de pușcă. Kuropatkin a dat asalt pe aper
turate s’a produs, și Gok-tepe a fost luat.

Primele mele întâlniri le-ara avut cu 
Kuropatkin în Asia, și de atunci de câte 
oii eram în trecere prin Petersburg, îl 
visitam. Villa pe care o posedă Kuro
patkin este la o distanță de 20 minute de 
Petersburg și este lipsită de ori-ce lux. 
Ajuns la înălțimea cea mai mare în ie- 
rarchia militară, Kuropatkin și-a păstrat 
simplitatea moravurilor soldățesc! și chiar 
și astădi, când ochii întregei lumi sunt 
îndreptați asupra lui — el diriguesce 
operațiunile dintr’un vagon al căilor ferate.

Kuropatkin este cinstea și d reptatea 
incarnată. La avansări nu este influin țat 
de cât de hărnicia personală și în ochii
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La recepțiunea membrilor Skupști- 
uei, presidentul adunărei legiuitore a ros
tit un discurs, făcând un scurt istoric al 
desvoltărei poporului sârb și relevând,'că 
Karageorge a fost sufletul revoluțiunei ser- 
besci pentru neatârnare. Fiul seu a fost 
binefăcetorul Serbiei. Așa seesplică pentru 
ce astădl Serbia ridică ochii spre străne
potul lui Karageorge -in' deplina încredere, 
că domnia regelui Petru va ridica bună 
starea și progresul Serbiei.

In urmă regele a primit defilarea 
funcționarilor statului, a corporațiunilor și 
a deputațiunilor.

După amedi a fost defilarea corte
giului istoric.

; Sera s’a dat o representație de gală 
la teatrul Național, care era splendid lu
minat și decorat. Orașul întreg a fost de 
asemenea iluminat.

„Oficialul*  publică decretul regal, 
prin care se acordă numărose deoorațiuni 
ofițerilor, funcționarilor statului și cetățe
nilor, precum și amnestie deplină pentru 
delictele electorale, delicte pentru ațița- 
rea populațiunei, precum și pentru con
damnați! de cătră tribunale și poliție la 
un maximum de închisore de 15 fiile.

lui un mare duce nu este mai pe sus de
cât ori care alt ofițer.

Nicl-odată Rusia n’a avut un general, 
^administrator și strateg de talia lui Kuro
patkin. Der pe câmpul de răsboiu, firesce,
sunt combinațiuni, cari se sustrag cal
culului, și în fața cărora chiar și gene
ralul cel mai genial se vede în imposibi
litate de a-și esecut.a planurile.

Kuropatkin este pătruns de o reli- 
giositate profundă. Ambasadorul Reuters- 
ikibld a dat odată un dineu, la care a in
vitat somitățile geografice, între cari și 
pe Kuropatkin. Acesta însă a refusat, fii- 
când, că în acea di s’a cuminecat și nu 
pote să primescă invitarea.

Decă va rămâne învingător, sunt 
sigur, că își va purta triumful cu umi
lință, er decă va fi biruit, nici o trăsătură 
a feței nu va trada, că ar fi mâhnit. Spe
ranța biruinței finale însă nici-odată nu-1 
■va părăsi și mereu va repeta: „Răbdare! 
Răbdare! Trebue să sfîrșim odată cu Ja- 
ponesii, căci altmiutrea nu ne putem în
cărca aoasă“.

— Serbările încoronărei au decurs 
fără nici un accident.

trăsura curții cu guvernori! principilor re
gali, trăsura curții cu administratorul lis
tei civile (și mareșalul curții regale, tră
sura curții cu domna de onore a princi
pesei și cu șeful cabinetului particular al 
regelui, un pluton din garda regală călare 
2 picheri, trăsura cu principesa Elena și 
principele Paul, un alt pluton al gardei 
regale călare, delegațiunile regimentelor 
din garnisonele regatului cu drapelele lor, 
un herold cu blazonul regelui și un altul 
nu stindardul regelui, regele cu principele 
moștenitor George si cu principele Ale
xandru, toți călări, urmați de statul ma
jor general. Un pluton al gardei regale 
călare închidea cortegiul regal. Mulțimea 
■enormă a aolamat cu entusiasm trecerea 
cortegiului regal.

La catedrală, regele a fost întâmpi
nat de mitropolit, încunjurat de episcopl 
și de clerul mitropolitan. In curtea cate
dralei, o campanie de onore formată din 
•elevii școlei de sub-ofițeri, a dat onorurile 
militare.

Imediat după intrarea regelui în bi
serică, unde erau deja adunați miniștri, 
corpul diplomatic și Invitații, s’a început 
ceremonia incoronărei după ritul ortodox.

Actul încoronărei a fost anunțat ca
pitalei printr’o salvă de 101 tunuri. Prima 
salvă a fost trasă de tunul lui Karageorge 
din bronzul căruia a fost făurită și co
rona regală.

înainte de araiacji, regele a primit în 
salonul galeriei de la palatul regal, în pre- 
sența ministrului afacerilor străine și a 
suitei, felicitările corpului diplomatic. După 
recepția corpului diplomatic, regele a pri
mit în sala tronului felicitările corpurilor 
constituite ale statului. Regele era îmbră
cat cu mantia regală, cu corcîna pe cap, 
ținând în mână sceptrul și globul regal.

După ceremonia relițridsă, regele a 
semnat actul încoronărei, prealabil contra 
semnat de mitropolitul Serbiei, președinții 
consiliului de miniștri și al Skupștinei, mi
niștrii, presidentul consiliului de stat și 
presidentul curței de casație. La orele 10 
și jum. întrega ceremonie a încoronărei 
•era terminată.

La îutoreere spre palat, regele a fost 
mult aclamat de mulțime.

Imed'at după plecarea cortegiului re
gal, însemnele regalității au fost readuse 
la palat cu același ceremonial ca și la 
•transportarea lor la catedrală.

La recepțiunea de la palat a corpu
lui diplomatic, ministrul austro-ungar Dum- 
ba, a presentat regelui, în numele trimi
șilor speciali, felicitări cu ocasia încoro
nărei sale, er ministrul otoman Fethy-pașa 
a febcitat pe suveran în numele miniștri
lor acreditați la feelgrad.

După recepția corpului diplomatic a 
•urmat recepțiunea de omagii a corpurilor 
constituite ale statului. Mai întâiîl a fost 
primit clerul în frunte cu mitropolitul 
Sârbiei.

Urmările resboiului. T6tă recolta și 
casele locuitorilor din Manciuria; au fost 
nimicite de furia răsboiului. Valea Hunu
lui și satele de pe lângă drumul spre Sin- 
miintun sunt pustiite și tdtă câmpia rodi- 
tdre de la sud e golită de locuitori Lo
cuitorii nu fug numai la Mukden, ci și 
pretutindeni în partea apusenă, unde îi 
amenință Hunhuzii. Răsboiul a adus ruina 
desăvârșită a locuitorilor în Manciuria.

Resboiul ruso-japones.
Despre situația de pe câmpul de ră3- 

boifi din Manciuria, telegramele din urmă 
spun numai atât, că Japonesii își continuă 
înaintarea pe drumul Mukdenului. La 17 
Septemvrie avanposturile lor s’au ciocnit 
cu două trupe rusesc! trimise pentru a 
face recunoscerî, er de atunci nu s’a mai 
întîraplat vr’o ciocnire mai însemnată.

Kuropatkin telegrafieză cu data de 
20 Septemvrie, că la armata rusescă nu 
s’a întîmplat nimio deosebit. In 19 Sept, 
s’a vădut — dice el — că o trupă inimică 
s’a îndreptat spre strîmtorea Talin. Și la 
20 Septemvrie a atacat de două-orl posi- 
țiunile rusescl, trimițând mai mult de 4 
corapănii, ca să încunjure aripa dreptă ru
sescă. Atacurile însă au fost respinse și 
cavaleria a zădărnicit mișcarea de încun- 
jurare.

O scire, telegrafică din Tokio venită 
prin Londra spune, că generalul Kuroki 
ar fi trecut ou 100,000 fluviul Hunho. Tre
cerea lui Kuroki peste fluviu nu e confir
mată insă. Scirea ni se pare esagerată, 
căci nu se pdte ca Rușii se-1 fi lăsat pe 
Kuroki să trecă peste Hunho fărăa-i opune 
resistență, er despre vr’o luptă cu Kuroki 
la acest punct nu se pomenesce nimic 
încă.

Cu privire la asediul Port-Arthurului 
depeșl particulare asigură, că ultimul atac 
contra fortăreței s’ar fi sfîrșit cu ore-care 
succes al Japonesilor. Două forturi ar fi 
fost cucerite de Japonesl. Atacul din urmă 
îl pregătiseră Japonesii timp de 19 dile, 
sperând că vor pute cuprinde fortăreța. 
„Daily Telegraph*  primesce scirea, că 
Japonesii nădăjduesc să cucerescă fortă- 
râța cel puțin în Noemvrie. De altă parte 
îusă se asigură, că Port-Arthurul nu va 
pute fi luat mai curând de primăvara 
viitdre.

*
0 scenă tragi-comică. In Chișineu, ca

pitala Basarabiei— povestesce un călător 
sosit în România — se petrec scene miș- 
cătdre în urma mobilisării armatei rusescl 
din aeestă provincie. Mulți dintre cei obli
gați la serviciul militar, îndeosebi Evreii, 
caută să se sustragă înrolării prin fugă. 
Luni s’au ascuns 2 reserviști evrei într’o 
bute, sperând că astfel vor pute trece, ne- 
supărațî de organele politice, periferia ora
șului. Butea, încărcată pe o căruță, fu 
însă oprită la capătul orașului de orga
nele de supraveghiere și cons(atându-se 
conținutul ei, ea fu dată jos de pe car și 
rostogolită pe o distanță de 2 chilometri 
de-alungul strădilor pănă la casarma cen
trală. Aici butea a fost desfundată și cei 
doi reserviști fură scoși cu cnuta și mâ
nați în casarmă.

SOIRILE D1LE1.
— 10 (23) Septemvrie.

Semnarea actului de nascere al 
moștenitorului Italiei. Marți dimineță la 
orele 11, s’a făcut, la castelul regal de la 
Racconigi, semnarea actului de nascere 
al principelui moștenitor, căruia i-s’a dat 
numele de Humberto, Nicolas, Tomaso, 
Giovanni, Maria și titlul de principe de 
Piemont. Actul a fost redigiat de cătră 
presidentul Senatului Saracco, ea ofițer al 
stărei civile și de ministrul de interne 
Giolitti, ca notar al Coronei. Martori au 
fost contele Nigra, fostul ambasador ita
lian la Viena și presidentul Camerei de- 
put.aților Biancheri, ambii cavaleri ai or
dinului Anonciada. După semnarea actu
lui, s’a dat la castel un lunch. Regele a 
conferit ministrului president Giolitti, ge
neralului Desonnaz, ambasadorului italian 
la Paris, contele Tornielli, marele colier 
al ordinului Annonciada.

Emigrarea Secuilor. Din ultimul ra
port al camerei de comerciu și industrie 
din Târgu-Mureșului results, că emigrarea 
Săcuilor ia dimensiuni tot mai mari. In 
anul 1903 au emigrat 14.085 Săcui, mai 
mulți ca în anul 1902. Partea cea mai 
marc din cei emigrați, anume 10,750 s’au 
pripășit prin România, 1126 în America 
er 2209 în alte state ale Europei.

Congresul internațional al liberei 
cugetări. Marți dimineță s’a deschis în 
presența a aprdpe 4000 congresiști, con
gresul internațional al liberei cugetări. 
După prima ședință, congresiștii s’au dus 
în cortegiu la Porta Pia, unde au depus 
corone pe piâtra comemorativă, care rea- 
mintesce deschiderea prin care trupele 
italiene au întrat în Roma la 26 Sept. 
1870. In ședința de Miercuri s’a iscat în 
sinul ’congresului un mare tumult în urma 
faptului, că partidul revoluționarilor a eșit 
învingător cu propunerile sale.

D. C. Moroiii, mare măestru al marei 
loje masonice din România, neputându-se 
duce la congresul liberei gândiri, a rugat 
pe d-1 Ettore Ferrari se represinte loja 
română. Loja a trimis congresului și un 
memoriu, in care vorbesce de noua lege 
școlară din Ungaria prin care se impune 
școlelor române introducerea limbei ma
ghiare.

Ciocnire de trenuri. Din Ferrara 
(Italia) se telegrafieză: Mecanicul unui 
tren de marfă, care manevra Marți în 20 
1. c. n. în gara de aci, a lăsat grija tre
nului în sărna fochistului, care nesciind 
se oprescă mașina, trenul a intrat cu Vi- 
tesă pe linia spre Bolonia, și se ciocni 
cu trenul expres plecat din Bolonia la 
orele 10 dimineță. Un incendiu s’a de
clarat în trenul expres, distrugând vagd- 
nele de bagaje și cel poștal. Sunt 7 uciși 
și 16 răniți din cari 6 forte grav. Meca
nicul trenului de marfă a fost arestat.

Rescolele țerănesci din districtu 
Vaslui, despre cari am amintit în unu 
din numerile trecute, au fost mulțumită 
intervențiunii pline de tact a autorităților 
județenesci, aplanate fără vărsare de 
sânge. Instigatorii, 7 la număr, au fost 
transportați la Vaslui unde vor fi con
fruntați cu țăranii seduși.

O dramă sfâșietore s’a petrecut 
Miercuri pe șoseua, care duce din Iași 
spre mahalaua Nicolina. Un tată, — loan 
Doboșaru — pentru a-și feri copilașii de 
pldia și frigul îngrozitor din nbptea pre- 
mergătore. s’a desbrăcat gol, învălînd cu 
hainele sale și acoperind apoi cu trupu 
seu pe micuții săi copilași. A doua <^i 
însă, loan Doboșaru a fost găsit moit, 
trântit asupra celor trei copii cari încă 
erau în viâță. El era victima enormului 
seu sacrificiu de tată. Din autopsia făcută 
resultă, că mortea a provenit din causa 
frigului. Cercetările au dovedit, că acest 
om de inimă, acum 2 luni a salvat de la 
înec pe femeia Tasia Mardar, pe care a 
scos-o din Prut, primejduindu-șl viâța.

0 pincetă în pântece. înainte cu 
vre-o 10 dile a murit în Seghedin soția 
unui mașinist cu numele Ledeczi. Făcân- 
du-i se autopsia s’a găsit în pântecele ei 
o pincetă, care, se vede, a rămas acolo

din nebăgare de semă cu ocasiunea unei 
operațiuni, căreia s’a supus femeia în cli
nica chirurgicală din Budapesta. Gasul 
acesta, natura), a făcut mare sensație. 
Acum cetim, că soțul răposatei a ridicat 
la procuratura din Seghedin acusa pentru 
omor săvârșit din negrije oontra profeso
rului de univ. din Budapesta Dr. Dollinger, 
șeful clinicei, sub a cărpi supraveghere 
s’a făcut la timpul său operațiunea. Mi
nistrul de justiție a dispus exhumarea 
femeii.

K. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlite ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corâne. Se pot căpăta cjilxiic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif-- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Mol, 
provădut cu maica de contravenție și subscriere.

Procesul scotelor catolice.
Mercur! s’a început la Bucuresci pro

cesul șcdlelor congregațiunilor catolice 
„Notre Dame de Sion“ din Iași, Galați și 
Bucurescî, presentându-se înaintea consi- 
iului permanent de pe lângă ministeriul 

instrucțiunei publice, superidrele acestor 
institute, însoțite de apărătorul lor d-1 
orofesor de univ. Al. Xenopol. Raportul 
cetit de inspectorul școlelor d-1 Theodor 
dice, că direcțiunile școlelor congregațiu- 
nii nesocotesc regulamentele școlare și 
egile în vigore, că mulți dintre profesori 

n’au autorisațiunea de funcționare și că 
istoria țării și religia ortodoxă sunt ne- 
gligate în mod tendențios și sistematic.

D 1 Theodoru mai constată, că ele
vele sunt obicinuite a da direcțiunei di- 
’erite daruri pentru folosul religiei cato- 
ice, seu institutelor ei, și că dinșcolă lip- 
sesce cu desăvârșire educațiunea națională, 
preparând astfel terenul pentru proseliti- 
sarea elevelor.

Silințele de convertire sunt îndrep
tate în special în contra elevelor de fami- 
ii bogate, der cele mai puțin bogate erau 
cultivate în scopul de a face pe misiona
rele pe lângă celelalte.

Intrând în amănunte, d-1 Theodoru 
cităză cașul d-șbrelor Basarabeanu din 
Galați, cari fiind convertite la catolicism 
au depus la Banca Națională dm acel 
oraș însemnate sume de bani, cari au fost 
apoi ridicate de cătră călugărițele catolice 
și espediate la Roma.

Apărătorul contestând acâstă afir- 
mațiune, d-1 Theodoru a cerut chemarea 
ca martori în fața consiliului, pe un fun- 
ționar de la Banca Națională din Galați 
și pe d-șorele Basarabeanu, Sora Mărie 
Glaire — care actualmente este superidra 
unei mănăstiri din Teuis — pe d-na Paul 
Stătescu, Abramof, Cantuniari, Devinioti 
și Titu Popovici.

Consiliul a admis chemarea acestor 
martori, precum și cererea d-lui Xenopol, 
ca d-șorele Basarabeanu să vie însoțite de 
advocatul lor d-1 Gh. Malaxa, care cu- 
nosce pentru ce s’au întrebuințat banii 
depuși la Banca Națională din Galați.

La ora 7 ședința s’a suspendat, și 
s’a continuat eri, Joi la orele 5 d. a.ULTIME SOIRI.

Petersburg, 22 Septemvrie. Ku
ropatkin a primit ordinul, ca din 
caice politice se apere Mukdenul și nu
mai mai târfliu se se retragă la 
Tienling,

Tokio, 22 Septemvrie. După scirî 
sosite aici, Rușii fortifică Mukdenul 
și în .jur de Tienling au ridicat șan
țuri înalte.

Londra, 22 Septemvrie. „Daily 
Telegraph*  primesce scirea, că îm
păratul Chinei (suzeranul Tibetului) 
a detronat pe Dalailama. Se cjice, că 
detronarea stă în legătură cu res
boiul ruso-japones.

Capstadt, 22 Septemvrie. Hererii 
au spart linia de luptă a trupelor 
germane și au ucis mulți soldați. 
Hererii au sevîrșit apoi un mare mă
cel asupra locuitorilor germani din 
colonie.

Londra, 22 Septemvrie. Agenția 
„Reuter*  primesce {din sorginte a- 
creditată scirea din Sanghai, că flota 
rusă din Poit-Arthur va face o nouă 
încercare de a eși 'în largul mării 
spre a-se refugia într’un port neutru.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Miireșiaini" 
«SIa jBrașov, 

S3 pot procura următârele cărți:
(La cărțila aicîînșircte este a se mai adauge 

r e iângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandați©.)

Scrieri școlare.
.Recompensele și pedepsele în școla 

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

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

Manual cateciietic pentru primii ani 
școlastiel, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Hastlw 

profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoblele interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițumea 11. Prețul 
50 bani.

Îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în iolosul elevilor pre- 
garandiall, a învățătorilor și a altor dmenl 
pe școlă de V. Gr. 1 iorgovan prof, de peda- 
dogie. Elițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(-]- 10 b. p.)

Oral general pentru șodla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgia Magyar. Prețui 80 h. (-(- 10 b. p.

Scriptologia, seu modul de a învăța 
cetitul scriind, lndreptarin pentru nvățft- 
torl la trac area Abecedarului de Basiiiu 

' e/ri prof, preparandia! pens. Prețul r-or, 2 
(4- io b. P.)

Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 
in limba română de Ntcolae Suited. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acâsta a d-lui profesor la gimn-.- 
siul român din loc Nic. Sulioă se distinge 
nu numai pdn conținutul seu bogat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifiiă, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunoscut și 
din scrierile sale folklorice filologice de 
păoă acum. Prețul 80 bani (4*  5 bani 
porto.)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

Cărți de rugăciuni și predici.
Cuvântări bisericesc! scrise de lom 

Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuvântări bisericescl de loan Pa
pin: tomul II( cuprinde cuvântări bi
sericesc! acomodate pentru orl-Ct timp; 
și pentru tdte sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (plus 10 b. porto).

Predici, pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de F. Christf. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile 
de pr-'ste an scrise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

„Cartea Durerii' de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob A’t- 
colescu,, editura Jui Dr. E.‘ Ddianu. Timișora 
1895. 0 cărticică de mângăere sufletâscă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuvântări bisericesci de Mas
sillon'1 traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-cat. român al diecesei 
da Oradea-tiare. — Deja la 1898 a apărut, 
îu Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesiPS'.ic frances. Predicile sunt 
împărțit, de traducător după anul bisericesc 
rtsăriten, tp fie-c-re este pusă Ja acea Dumi- 
ne.’â seu sărbfttore, cu a oftrei evanghelie 
sepotriv sce predica. Dn volum elegant de 
preste 400 pagini în 8° cn portretul Iu 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limhag'ii ales, — Prețul 5 corone (6 
L?i 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări funebrali și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 22 Septemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.80
Renta de corone ung. 4"/0 • • • 97.70
(mpr. căii. fer. ung. în aur • 88.75
j-mpr. căii. fer. ung. în argint 4% • 97.60

Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii...................  206.75
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 160.— 
Renta de hârtie austr. ..... 99.40 
Renta de argint austr....................... 99 40
Renta de aur austr.............................. 119.85
Renta de corone austr. 4n/0 • • • 99 40
Bonuri rurale ungare 3’/.2 % . . . 91.—
Losurl din 1860................................. 154 75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.14
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 768 50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 657.50 
Napoleondori ........ 19.01
Mărci imperiale germane. . . . 117.35
London vista............................. 239‘57’/2
Paris vista. .............................. 95.05
Note italiene..................................... 95.20

Cursul Dietei Brașov.

Scris, fonc. Albina 5°/" 101.— , 102.—

Din 22 Septemvrie n. 1904
Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend.' 19.02
yrgint român. n 18.82 n 18.90
Napoieond’orl. n 19.02 n 19.10
Galbeni n 11.20 îi 11.30
Ruble RusescI 7J 2.52 n

2.54
Mârcl germane 71 117.20 7» 117.40
Lire turcescl • n 21.50 2).60

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 23 Septemvrie 1904.

Brassovârmeqye allspânjâtoi.

Măsura 
seu 

greutatea
CaKHatea.

/ Valuls

in

Kor. fi.

1 H. L. Grâul cel mai frumos
■4

40
75 Grâu mijlociu . . . 17 20
yț Grâu mai slab . . . 16 90
7J Grâu amestecat , . 12 40

Săcară frumosă. . . 10 70
r Sâcară, mijlociâ. . . 10 30
n Orz frumos .... 9 80
n Orz mijlociu. . . . 9 —

OvSs frumos. . . . . 7 20
7) Ovâs mijlociu . . . 7 21
țț Cucuruz . . . . . 12 40
n Mălaiu (meii!) . . . 10 —
yț Mazăre......................... 16 14
77 Linte......................... 22 —
77 Fasole . ..... 20 —
71 Sămânță de in . . . 22 —
71 Sămânță de cânepă . 9 20
V Cartofi......................... 5
71 Măzăriche................... — —

1 kiiă Carne de vită . . . — 96
71 , Carne de porc . . . 1 20
7Î Carne de berbece. . — 76

100 kil. Său de vită prospăt . 40 —
7) Său de vită topit . . 62 —

Sz. 8:83-1904.

Hirietmeny.
BrassbvârmegyekOzigazgatâsi ea 

gyâmhatoaâgi sziiksâgleteirOl, vala- 
mint az azok fedez^sore szolgâldjO- 
vedelmekrfil az 1905 6vre szerkesz- 
t9tt koltsegelOirânyzdta Brasdvârme- 
gye âllandb vâlasztmânyânak 1904 
evi szeptember h6 17Au Dr. Jekel 
Frigyes vârmegyei alispân elnoklete 
alatt tartott ulesâben târgyaltatott 
es elfogadtatott.

Ezeu kb'taegeldirânyzat az 1896 
3vi XXI t. cz. 17 § a frtelmebeu f. 
6vi szeptember h6 21-etOl f. 6vi ok- 
tober ho 5-eig bezârolag ELerter Jâ 
nos vârmegyei aljegyzâ irodâjâban 
kozszemlere kitbtetik, hol az a hiva- 
talos 6răk alatt a jelzett hatâridbn 
belul betekinthetb ea a netalâui esz- 
revbtelek ugyanazon hatâridb alatt 
nâlam benyojtandbk.

Brass 6, 1904 evi Szeptember 
h6 19-en.

Dr. Jekel,
1 —1..1509 alispân.
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după moda cea mai nouă, cu gust 
și după plac, în și afară de casă.

Cu totă stima
a>ORA KOAIG.

Brașov, Strada Catherine! nr. 23.

Odăi
elegant mobilate.

Fiind Se8onul de vară terminat 
se închirieză odăi mobilate 

în Villa Kertsch 
cu prețuri reduse (dela 10 fi. până 
la 25 fi. pe lună). — Asemenea și o 
locuință elegant mobilată cu 4 odăi, 
bucătărie etc.
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Prafurîle-Seidlitz ale lui loll
Veritabile numai, deeă Aăenre «vuită eHte provăifută eu ntareta de 

apernre a Ini A. Moli ști eu subserierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach șl pânteco, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, oon8tipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestlunel de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încâce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2.— 

Falstficațitle se vor urmări pe cale judecăiorcscă.

Franzbranntwein și sare a lui
Vat*î4ohîlîl  mimoi decă fiecare sticlă este pruvădută cu marca de scutire și cu 
tfUS ildUilU liquid!, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntweln-ul și sarea este fdrte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldlnă și reumatism și a altor urinări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a Ini Moli.
Cel mai fin sătiun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a peli’i, cu deosebire pentru <’Opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. — .40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prevestită cu marca 
de apărare A. Moli. 
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'B'rSras.iJerea prlnelpalâ prin 
' Farmacistul A.

c. și r. forinsor al cnrții imperiale Viena, Mantou 8
Comande di» provinciă so efectuezi țllnlc prin rambursă poștală.

La devosile se se ceră anumit preparatele prov&țute cu iscălitura și marca 
apărare a lui .4. MOLL.

Deposit© în Brașov : iu u-nii farmaciști Ferd. Jekcllus, Victor Roth, Eugen Neutădter
și eu gr os la D. Eremia Nepoții.
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A. Mureșianu 

Oa’așov, Ternul Saasiie&l ffîr. 30.
Acest stabiliment este prove<Jut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgui Inul ai Nr. 30, îneta- 

! giul, înd6r6pt în curte. — Prețurile moderate. — 
i Comandele din afară rugăm a le adresa la 
! Tipografia A. MVREȘIANU, Brașov.
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Î&JPRIÎV3ATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODEA ȘI DE E0ET1
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE si IMPRIMATE>

pentru tote speciile de serviciurî-

Comptur^ Adrese,
Circulare, Scrisori. 

^OWVdX/t'Z^ in iotă măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE.PREJURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INM0RIHENTAR1.
se primesc în biuroul
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Abonamente ia 
„Gazeta Transilvaniei 

ee pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

•W*  „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitra Pup și U 
Eramias Nepoții, "W
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