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1904.

Nou guvernator pentru Bucovina
De la Viena sosesce o soire su- 

princjetore, ce ne aduce aminte de 
vorba unui distins politician, care a 
numit Austria: împerăția neverosi- 
milităților.

Nimeni nu se va găsi, credem, 
care să conteste, că înaintea celor 
ce urmăresc evenimentele mai în
semnate din țările representate în 
„Reichsrath" ori-ce a putut se pară 
în momentele fată de mai verosimil, 
decât ca guvernatorul Bucovinei, prin
țul Hohenlohe, care abia și-a înce
put activitatea sa, se fie de-odată 
strămutat în colțul opus al imperiu
lui și în locul lui se fie numit un 
om cu totul nou, funcționar al mi- 
nisteriului de interne.

Transferarea și numirea acbsta 
e lucru hotărît, deși pdte numai pe 
la finitul lunei Septemvrie se vor 
face publicațiunile oficiale. Așa se 
întâmplă pretutindeni cu șefii admi- 
nistrațiunei, când le vine vremea se 
facă loc unor noue puteri și adese
ori și unor nouă orientări și direc
țiuni.

Ce s’a putut întâmpla, ca fată 
cu actualul president al perii Buco
vinei, care abia s’a așeZat și s’a 
orientat puțin în postul seu, să se 
pună deja în aplicare obicinuita pre- 
menire?

Am înțeles și fotă lumea a în
țeles, că antecesorul lui Hohenlohe, 
Bourgoignon, a trebuit să facă odată 
loc unui bărbat mai conciliant și mai 
ridicat peste pasiunile și prejudițiile 
decari era prea înfluințat cel dintâitl. 
Cu greu însă se păte pricepe, de ce 
imediat după visita ministrului pre
ședinte Koerber se face acâstă schim
bare în guvernul Bucovinei? Numai 
de curând am reprodus o voce din 
Ziarul român bucovinean, care ne 
vorbea de spiritul conciliant al nou
lui guvernator prințul Hohenlohe, 
cel ce nu mai profesa principiile 
vechi de guvernament, precum e ca

lomnia, volnicia etc. Ne mai aducem 
aminte și de tactul și înțelepciunea, 
ce a dovedit’o prințul Hohenlohe, 
spre marea mulțumire a poporului 
român bucovinân, cu ocasiunea ser
bării patru-centenare dela mănăsti
rea Putna. încât pentru locuitorii 
neromâni ai Bucovinei și ei păreau 
mulțumiți cu prințul Hohenlohe. Ga
zetele lor publică și acuma articole 
de fond, în cari îșl esprimă părerea 
de rău pentru plecarea dela Cernăuți 
a lui Hohenlohe.

De ce se duce der Hohenlohe? 
De ce Koerber trimite anume la 
Cernăuți un om al său, despre care 
se afirmă, că este o capacitate deo
sebită administrativă? Ore să fi gă
sit ministru-președinte — care în 
călătoria sa prin Galiț.ia și Bucovina 
s’a interesat în special de mersul 
administrației politice, — că Hohen
lohe nu pote corăspunde în destul 
problemelor administative? Ori dâră 
depărtarea lui dela guvernul din Bu
covina să aibă un alt caracter, pote 
chiar caracter politic?

Seim, că la ultimele alegeri die- 
tale Hohenlohe, care s’a purtat cu 
totul neutral, ferindu-se de ori și 
ce ingerență, asemenea nu și-a pu
tut câștiga decât simpatii. Dâr ore 
să nu i-se fi imputat din partea lui 
KOrber tocmai acest absolut nea
mestec în fața faptului, că, în urma 
agitațiunilor așa numiților democrații, 
marii proprietari, cu alte cuvinte 
boerimea țării, pe care s’a răzimat 
din vechime guvernul central din 
Viena. a rămas într’un mod sur
prinzător majorisată la alegeri, așa 
că de pildă nici vechiul mareșal al 
țării Lupul n’a reușit la alegeri?

Se vorbea în taină prin Buco
vina, că din cercurile marilor pro
prietari s’ar fi adresat ministrului 
președinte Koerber plângerea, că 
prințul Hohenlohe prea a fost des- 
interesal față cu faptul, că vechea 
posițiune a grupului marei proprie
tăți era amenințată la alegeri, din 

care causă au ajuns la suprafață în 
representanța țării elemente cu totul 
nouă și în multe privințe incomen
surabile.

De cumva n’ar fi nici acesta 
motivul principal al schimbării amin
tite; de cumva numirea unui nou 
guvernator al Bucovinei ar avă un 
caracter curat politic în afară de ad
ministrație și de conducerea alege
rilor dietale, am trebui să credem, 
că Hohenlohe cade jertfă atitudinei 
sale față cu sărbătorirea memoriei 
lui Stefan cel Mare.

Ore să fi fost în stare Koerber, 
„distinsul străin" s’o facă și’ acesta 
pe voia Ungurilor și să nu mai su
fere între Români pe un Hohenlohe, 
care a avut temeritatea, ca în fața 
monarchiei și a lumdi se recunoscă 
geniul și măreția eroicului Voevod 
român?

Nu te pune, că „colega" Tisza 
va fi remonBtrat la Korber pentru 
acesta amenințare a prestigiului ma
ghiarismului de cătră un înalt func
ționar al statului, cu care el (Tisza) 
se căsnesce așa de mult să restabi- 
lescă vechile legături ale pactului.

Totuși par-că nu ne-ar veni să 
credem, că mergerea lui Hohenlohe 
ar sta în legătură cu veninosele 
proteste și reclamări ale foilor ji- 
dano-maghiare^ când cu sărbările de 
la Putna. Nu, mai ales fiind-că am 
crede, că așa ceva nu s’ar fi putut 
întâmpla, fără ca să-și dea învoiala 
și împăratul Austriei, vechiul și bu
nul amic al Regelui României.

De aceea, așteptând cupaciență 
lămurirea lucrului dela evenimente, 
suntem înclinați a crede, că schim
barea în guvernul Bucovinei nu este 
îndreptată în contra Românilor.

Brașov, 30 August v.
Regele Carol în Viena. Din Viena 

se telegrefâză, că Regele Carol al Ro
mâniei împreună cu Regina, vor sosi acolo 
la 27 Septemvrie n. Majestatea Sa mo- 
narchul nostru le va face primirea. Rege

le Carol, adauge telegrama, va ave o îri- 
tîlnire și cu contele Goluliovski. Nu se 
scie însă,, decă la acâsta întâlnire va asis
ta și ministrul președinte Sturdza.

Prințul Hohenlohe guvernatorul 
său cum se numesce oficios, presidentul 
țării Bucovinei va fi transferat, după-cum 
i-se anunță diarului, „Neue Freie Presse" 
de la Cernăuți ca guvernator la Triest. 
Urmașul său în post a și fost numit. Este 
consilierul de curte Dr. Regner de Bley- 
leben. Transferarea și numirea, de oare 
vorbim, vor fi publicate în fdia oficială.

Noul president al țării Bucovinei e 
de 38 de ani și e fiul profesorului de la po- 
liteohnicul din Brtinu, Alfred Regner no
bil de Bleyleben. In anul 1897 noul pre
sident era încă comisar de cerc (Bezirks- 
komissăr). Sub ministeriul Korber el a 
avansat fdrte iute de la secretar ministe
rial pănă la consilier de curte. Ca refe
rent presidial în ministeriul de interne el 
s’a bucurat de mare vadă între funcțio
nari și se dice, că ar avă o estra-ordi- 
nară capaoitate pentru afacerile adminis
trative.

Ce să esproprieze Maghiarii? 
Un 6re-care șovinist maghiar, Răz Mihaly, 
se ocupă în „Bud. Hirlap" de la 10 Sept, 
cu misiunea academiilor de drept. După-ce 
spune câte vertji și uscate, etă la ce con- 
clusiuni ajunge autorul: „Societatea na
ționalităților trebue să simtă acțiunea cu 
deplină putere a elementului cultural ma
ghiar. Viâța socială trebue să simtă în 
tdte relațiile ei presența representanților 
ideii de stat maghiar.... Cultura maghiară 
trebue să străbată tot ce esistă în țera 
acesta. Germania espropriază proprietățile 
naționaliste. Noi trebue se espropriem cul
tura naționalităților1*.

Fdrte modest, d-1 șovinist. Ne mi
răm, că nu cere să ne esproprieze de tot, 
să ne scdtă afară din țeră 1

Noul ministru de interne rusesc. 
Tarul Rusiei a numit în locul fostului mi- 
nistru de interne Plehrve, pe guvernatorul 
din Vilna prințul Svjatopolsk-Mirski.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Haina de miresă.
Poveste scoțiană de Moore.

Tot orașul rîdea de aiurările babei 
Kirwin și nici că se putea să nu rîdă, 
când băbuța cu mintea clătită probozia 
pe cei ce se hîrjoniau cu densa, cam așa:

— Tăceți din gură și nu mă zătic
niți! Nu auriți că trag clopotele pentru 
Duntă? Trebue să mă grăbesc, mă aștâptă 
mirele!

Apoi se grăbea spre casă tîrșîind din 
picidre — ședea la nepotul său Iohn 
O’Dewer — și se încuia în camera ei. Cei 
ce, împinși de curiositate, pândeau la te
restră, o puteau vede cum scdte dintr’o 
cutie mare de lemn haina ei de miresă, 
pantofii și beteala și le desrnierdă oftând 
și lăcrămând. Nu trecea însă mult și ârăși 
își părăsia cămăruță și pănă ce domna 
O’Dewer și fiică-sa pregătiau mâncarea, 
lacremile băbuței încă se uscau. Ea se 

retrăgea obosită într’un colț și se uita cu 
drag și clipind din ochi la nepdtă-sa Molly,

Molly avea o asemănare frapantă cu 
băbuța. Amândouă aveau ochi negri și 
păr roșu. Deosebirea era, că pe când pe
rul băbuței de șeptedeci de ani se rărise 
și își perduse strălucirea, al lui Molly era 
bogat și îi împrejmuia fruntea ca o cu
nună de sfânt. Pe fața băbuței timpul și 
suferințele tainice trăseseră brazde adânci, 
6r fața tinerei fete purta încă rouă zorilor 
vieții. Una era un tuleiu uscat., cealaltă o 
flore mirositdre.

Molly se arăta cu multă dragoste 
față cu mătușa sa nenorocită și o liniștea 
cu privirile ei blânde, cu desmierdările ei. 
Martha Kirwin la rândul seu, avea un 
adevărat cult pentru nep6tă-sa și adesea 
îi adresa din colțul, unde ședea cuvinte 
dulci:

Molly, drăguța mea, nepoțica mea, 
scumpa mea!

Stătea lângă ea când gătia de mân
care, ședea alăturea de furcă când torcea, 
se tîra după dânsa, decă eșia în curte seu 
grădină. Adese-orî o însoția și la podul 

de piatră, unde Molly eșia să admire luna 
și frumseța nopții și să fantaseze.

Podul acesta era construit peste pă- 
răul ce șerpuia pe lângă sat și de pe el 
se putea vedâ pănă la „casa cea mare", 
pănă la castelul boieresc.

Nepdta și mătușa se răzimau de ba
lustrada podului și se uitau spre castel.

Ochii fetei se întunecau odată cu 
căderea rouei, ai Martei Kirwin se înviorau 
și străluciau înfiorător. Miile de crețe se 
agitau pe obraz și punându-șl mâna la 
ureche asculta un sunet ce i-se părea că 
vine din depărtare.

Totul era liniștit în preajma lor. Nu 
se audia nici ocăcăitul brdștelor, nici mu- 
sica greerilor. Cu t<5te acestea băbuța tre- 
săria speriată.

— Au^i clopotele? Au<ji? E sărbă- 
tdre! Trebue să merg să mă dichisesc.-- 
Și apucând pe nepdtă-sa de mână o tră
gea spre casă.

Nici tatăl Molly-ei, nici bătrânii din împre
jurime nu cunosceau istoria Martei Kirwin. 
Moșia boierescă este de-o întindere uriașă 
și iobagii din Galway, cari lucrau moșia în 

parte, se întâlneau rar cu vecinii lor. Nu
mai Mary, o bătrână evlavidsă și rugătd- 
re, mai ținea minte, că vătjuse înainte cu 
cincidecî de ani pe Marta cea cu părul 
roșu. Au fost împreună la joc în casa cea 
mare, unde bunicul proprietarilor actuali, 
Alec Laroche, își ospăta iobagii la dile 
mari. Marta Kirwin era cea mai bună 
dansatdre pe acele vremuri și adesea o 
lua la joc însuși boierul. De la o vreme 
însă lui Alec Laroche i-s’a urît la țeră și s’a 
mutat la Londra. In castel a amuțit mu- 
sica, a încetat veselia, iat Marta cea ou 
părul roșu a dispărut de pe aici. Se vor- 
bia, că a fugit dela părinți.

La Iohn O’ Dewer s’a aciuat înainte 
de asta cu câți-va ani. L’a rugat paro- 
chul s’o ia sub ocrotirea lui și s’o scape 
de batjocurile copiilor ștrengari, cari se 
luau cu alaiu după dânsa.

O’ Dewer a ascultat de păroch și 
s’a dus la Navau, unde a găsit bojdeuca 
unde ședea mătușa sa.

Gu multă osteneală a reușit s’o con
vingă, că n’a venit cu gând rău și că nici 
prin minte nu-i trece a-i lua cutia de lemn.
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Despre noul ministru de interne ru
sesc să afirmă, că ar fi un om de senti
mente umane și că ar înclina spre o di
recție mai liberală. In funcțiunile înalte, 
•ce le-a ocupat până acum, a dovedit o 
atitudine mai conciliantă și un tratament 
mai blând. Cu tote acestea, nu se crede, 
că numirea lui însemnă o schimbare de 
sistem.

Corespondentul diarului parisian „Echo 
de Paris" a avut un interview cu prințul 
Mirski. Acesta se fi declarat, că nu va 
opera schimbări radicale nici în politica 
internă a imperiului, nici în administrație, 
ci va validita în înțeles liberal programul 
ce se cuprinde în manifestul Țarului din 
Februarie 1904. E amicul decentralisării, 
de aceea va lărgi sfera de influență au
tonomă comunală și provincială, fără însă 
de a reforma aceste adunări după model 
parlamentar, căci sistemul acesta numai 
în Anglia s’a dovedit bun. A mai spus 
prințul, că e dușmanul ori-oărei persecu- 
țiunî religiose și aderentul libertății con- 
scienței. Nu e dușmanul Jidovilor, der nu 
găsesce a fi cu scop să dea Jidanilor drep
turi egale cu ale ortodoxilor, căci decă li 
s’ar da astfel de drepturi, ei ar deveni 
prepotenți -în paguba locuitorilor creștini, 
Causa Finlandesilor o va lăsa în grija gu- 
vernorului filandes Obolenski. întrebat a- 
supra resboiului, 'prințul s’a esprimat fa
vorabil despre calitățile soldatului japo- 
nes, însă a adaus, că victoria finală va fi 
a Rușilor.

0 voce națională
din tabera săsescă.

In fiiarul „Kr. Ztg.“ din Bra
șov vedem publicat un articol la 
loc de frunte, la care redacția face 
nota, că consimte în general cu 
ideile esprimate întrensul, der tre- 
bue se constate, că unele pasage 
sunt pre energice (zu scharl).

Articolul polemisbză cu „S. D. 
T.a din Sibiiu, a cărui atitudine 
politică nu o aprobă. Etă câte-va 
pasage mai marcante din articolul 
lui „Kr. Ztg“ :

„Ce vom profita noi cu atitudinea 
nostră servilă? Fote ministrul cultelor și' 
instrucțiunei publice va modifica „reforma 
școlară" în favorul Sașilor? Ori pote — 
de vreme-ce Sașii s’au pus pe partea gu
vernului — a cerut sfatul lor înainte de 
a-și fi stilisat proiectul? Și decă a făcut 
așa, trebue se mărturisim, că n’a prea as
cultat sfaturile deputaților sași.

Ori pote ni-se vor restitui venerabi
lele numiri de localități germane? Ddr 
tocmai acum cetim, că și acele câte-va 
numiri menajate de faimăsa cornisiune de 
înregistrare, vor fi îmbrăcate în haina 
singur salvatore a maghiarisării. Așa-der 
după multa tîrîre si cumpănire, ce ne ră
mâne în mână ca resullat palpabil? Ni-

Din contră, decă va fi ascultătdre și va 
merge cu dânsul la Galway, îi vor păzi cu
tia cu toții la olaltă: ei, nevasta și fică-sa.

Pe acea vreme clopotele sunau me
reu în capul băbuței. Traiul mai tihnit 
însă și tratarea mai umană încetul cu în
cetul i-au molcomit agitația, A devenit 
mai morăsă, însă mai calmă. îi venea 
mai rar ideea fixă. Numai cutia o păzia 
cu grije și mai mare și o ferea chiar și 
de Molly. Se uita cu bănuială la ori ce 
străin, ce venea în casă, credând că-î vre
un hoț, care n’așteaptă de cât un moment 
nepăzit ca să-i fure haina de miresă.

Era pe vremea culesului. Băbuța se 
purta de mai multe săptămâni forte liniș
tită. Monotonia reeorosă a dilelor de tom- 
nă par-că i a calmat fantasia bolnavă. 
Ședea ceasuri întregi pe prag, încălfiindu- 
se la serele de tomnă și răspundea cu 
înțeles la întrebări. La podul de piatră 
nu fusese de mult. Molly sciea să iscode- 
scă fel de fel de pretexte spre a o reține 
acasă și mergea singură la locul ei favorit.

(Va urma.) 

mica, nimica, afară de desonorea po
litică].

Decă mai avemîncă consciență, în firele 
liniștite de meditațiune, nu ne vom mai pute 
economisi reproșul: că n'arn procedat ca băr
bați, cari sacrifică totul pentru onore, ci 
ca nisce veritabili mameluci, cari prin ființa 
lor de lingăi (speichelleckerisch) așteptau 
milă de la stăpânii lor, și cari numai 
atunci am îndrăsnit să luăm cuvântul, 
când causa nu se pute nici îndrepta, nici 
înrăutăți.

Ore după principiul acesta au proce
dat bărbații noștri cei mai buni? Ce ar 
dice, Domne, un Ștefan Ludwig Roth și 
un Albert Iluet, când ar vede, că depu
tății noștri astădi se milogesc în partidul 
guvernului și că cu tote acestea nu pro- 
vâcă decât un zimbet compătimitor? 
Bărbatul trebue să lupte și să învingă, 
seu să piară în cinste, conform convinge
rii sale 1 Altă alternativă nu esistă și fiu 
pote să esiste, cât timp mai putem crede 
într’o ordine în univers și în biruința fi
nală a adevărului!

Trebue deci să protestăm cu ener
gie împotriva politicei de pănă acuma a 
diarului „Siebenbiirgisch-Deutsches Tag.“ 
și nu vom subscrie nici-odată proposiția pe 
care cu îngrijiri și spaimă am cetit’o la 
sfîrșitul numitului articol al lui „S. D. T.“: 
„Poporul săsesc este avisat la spriginul 
binevoitor al multor interese din partea 
guvernului și trebue să-și croescă atitudi
nea în oonformitate cu acestau.

Noi nu cunoscem pactare, nu ne pu
nem la tocmelă, nu suntem și nu putem 
rămâne Sași, numai cât timp nu devenim 
infideli bunurilor ideale ale poporului nos
tru și tradițiilor seculare ale istoriei nds- 
tre. Er ceea-ce voiesce „S. D. T.“ nu 
este alta, decât politică bănățănescă de 
burtă verde, cu care nu vrem să avem 
nimica comun".

0 problemă veche,
der încă de actualitate.

in.

Să trecem acum la absolvenții școle- 
lor comerciale — superiore din Brașov și 
a Academiilor din străinătate! Aci direc
torul șcdlei comerciale superiore, în loc să 
ne dea în programul școlei un studiu amă
nunțit asupra comerciului român și asu
pra activității tinerilor trecuțl prin școla 
de comerciu: asupra comerciului de Bra
șovenie în trecut și present, și căușele de
cadenței sale; asupra rolului mocanilor în 
comerciu; comerciul cu lânuri și piei în 
trecut și present; comercialisarea indus
triei de casă române prin concentrare și 
esport, — De es. industria găitanelor tro- 
cărițelor din Scheiu, cari odiniără, după 
L. Marienburg, produceau ca ocupațiune 
de casă pe an găitane în valore de 
125,000 fl, — și se esportau și vindeau în 
Turcia pănă prin Anatolia etc., directorul 
Vlaicu se ocupă ărăși de pâne și de ca
rierele elevilor absolvenți, pe cari le în
șiră cu emfasă ca intrând în drepturile 
și beneficiile absolvenților șcdlelor de co
merciu. Insă tot dânsul constată, că

„N-rul abiturienților (noștri) aplicați 
la poștă, telegraf, căi ferate, vămi, direc
țiuni financiare, societăți de asigurare, 
fabrici și agricultură etc. este adi așa de 
neînsemnat, încât trebue să ne mirăm, ce 
pote fi causa, că nu se îngrămădesc mai 
mulți în asemenea funcțiuni".

Credem de prisos de a-o mai co
menta și noi. Apoi:

„Ne lipsesc însă cu desăvîrșire co
misionarii, agenții și voiagiorii, recrutați 
dintre dânșii, ceea-ce se pote atribui nu
mai lipsei de praxă și disprețului pen
tru aceste oeupațiuni (Cine i-a învățat să 
ie disprețuiască?—) adese-ori forte renta
bile și menite să îmbogățescă cunoscin- 
țele de fimeni și stări economice sociale, 
pârghii indispensabile pentru întemeierea 
unei situațiuni economice sănătose".

„In schimb avem însă la 100 de ins
titute de bani românesc!. Der decă vom 
cerceta, câți din cei cam 400 de funcțio
nari ai lor sunt absolvenți de școle co- 
meroiale, vom afla maximul a patra parte, 
însă nu repartisați la tote institutele în 
acesta proporție, ci aglomerați la câte-va 
institute mai mari. Grosul amploiaților 

sunt pensioniști, învățători, preoți, avocați 
etc. deși șcdlă nostră 'esistă de 35 de ani, 
er epoca înființărei acelor institute abia 
dăcă cade în ultimii 20 de ani, și ast-fel 
nu lipsiau nici puterile, nici praxa".

„...Ba ceea-ce este și mai simptoma
tic, am căutat să aflu măcar un singur 
director de institut (de bancă) absolvent 
de șcdlă comercială, și n’am aflat nici 
unul. In schimb am aflat nenumerațî ad- 
vocați și representanți de alte cariere, 
chemați la conducerea institutelor; ba 
unele institute au fixat în statutele lor 
anomalia de a ave directori tot numai 
advocați“...

„Am lăsat mai pe urmă cariera co
mercială practică. Aci se aplică mai pu
țini absolvenți de școli comerciale, fie din 
causă, că e o muncă pre grea după sur- 
menagiul din șcdlă, fie că afacerile sunt 
adese-ori incomode și puțin delicate, fie 
că în sfîrșit e mai atrăgetdre înfățișarea 
funcționarului gătit, pe datorie, după ul
tima modă“.

Ne citeză apoi esemple despre Ame
ricani și despre Rothschilfiî și Bleichrode- 
rii europeni — cari au început cu mic — 
der nu spune, că Americanii au ajuns 
acolo unde stau astădi, prin specialisarea 
muncei și concentrarea productelor — și cu 
cari au uimit lumea prin forța lor de 
concurență; că de es. începând de la 
mic, în California sunt sute de ferme, cari 
cultivă esclusiv mere, altele pere de un 
singur soiCt, altele caise, cireșe pe sute și 
mii de jugăre etc. — Si merele americane 
vin pe pieța de la Budapesta și Clușiu, 
caisele uscate din California le vând 
negustorii ardeleni stabiliți în Bucuresci,, 
Galați, Brăila; — că în America unul este 
crescătorul de vite, altul îngrășătorul și 
altul măcelarul și cărnățarul — că în 
Cinncinati — Porcopolis al Americanilor— 
un singur abator taie pe an 30,000 porci, 
pe care îi taie, opăresce, jupfiie, desface, 
sară și prepară 50 omeni în total.

Mă mir de asemenea, că în raportul 
lui,;A. Vlaicu nu arointesce, că în România 
îndată după secere satele și gările furnică 
de agenții și misiții Evrei și Greci de la 
diferite bănci, bancheri, case de esport, 
comisionari etc., ca să adune probele de 
producte și să angajeze cumperăriși să cla
sifice marfa, și că unele din centrele cele 
mari ale comerciului de grâne și porumb 
din lume sunt actualmente la Brăila, Con
stanța și Odesa — unde încă te ajuți per
fect cu limba română. Ne spune însă, că 
guvernul ungar a găsit de cuviință să în
greuneze accesul la profesorat pentru cele 
37 școle comerciale ale sale — der în schimb 
pentru absolvenții lor se deschidă pentru 
anul 1904—905 un curs special de 10 luni 
pentru comerciul de lemne. Și centrul co
merciului nostru de lemnărie este actual
mente la Galați în România, cel de mere 
încă nu l’am găsit, cel de ouă și galițe 
este la St.-Miclăușul-raare (Nagy-Szent- 

. Miklos) și Timișdra. „Săchsische Fruchtge- 
nossenschaft" din Țera Bârsei a trimis anul 
trecut 50 vagone de orz de bere la Brăila.

Directorul Vlaicu arată, că tinerii ab
solvenți de la școla ndstră comercială — 
una și singura — se pot înscrie la insti
tutul pentru calificarea profesorilor pentru 
școlele comerciale din Budapesta (Keres- 
kedelmi iskolai tanărkepzo intâzet) și durata 
cursului este de 4 an>, și pentru primire 
se cere atestat de maturitate cu forte bine. 
Pentru învățarea limbilor orientale, neogre- 
ca, germana, italiana, francesa, ne trimite la 
Budapesta și Clușiii, pe noi Românii, cari 
avem pe Greci Intre noi — limba gre- 
căscă nouă și francesă așa dicând acasă, 
— și altădată feciorii noștri fără sciință 
de carte, duși în Italia, după 2 săptămâni 
vorbiau deja italienesce cu milanesul, ve- 
ronesul, toscanul, și de sute de ani aveam în 
Brașov Compania grecăscă și de comerciu 
levantin, și esistă și adi comunitate gre- 
căscă —între noi —și limba neogrecă jdcă 
mare rol la Brăila, Galați și în întreg co
merciul levantin pănă la Odessa, Marsilia 
etc. D’ce apoi la alt loc:

„Scolele comerciale actuale în orga- 
nisarea lor cu cursul de 3 ani, sufer de 
mai multe defecte. Mai întâiu absolvenții, 
ei es în praxă cu mult prea tineri pen-i 
tru cariere atât de însemnate, ca cea co
mercială și industrială. Oare șef are cura-! 
giul să încredă conducerea unui ram de 

afaceri Ia un băiat de 17—18 ani, etate cu 
care mântuie școla cei mai buni elevi? O 
dre-care îmbunătățire s’ar pute aduce aci 
prin completarea cursului la cel puțin pa
tru ani de șcdlă comercială".

Vorba ceea: Unde dai și unde crepă ! 
Pănă acum cu matura și chiar ou diploma 
dela Academii și scolele superidre, tinerii 
nu se puteau aplica, decât forte cu greu, 
nici la Bănci, nici în comerciu. Cu urca
rea cursurilor anuale la 4 în școla medie, 
de sigur că se vor procopsi toții!

Oe bine cunosce directorul șcdlei 
ndstre comerciale raporturile ndstre so
ciale culturale și economice! Ore nu ar 
fi mai nimerit se renunțăm la ultimul 
avantagiu și beneficiu, ce ni-1 oferă statul 
(citat de dânsul sub Nr. 9), avantagiul de 
voluntariat pe un an în armată, și să re
nunțăm la esamenul de maturitate, ca se 
scotem pe tineri mai puțini maturi, der 
mai aprope și de negoțul practic și de ne
gustorie și de ocupațiunile părinților mai 
mici și mai puțin producătore, — bună- 
oră prin unificarea seu contopirea șcdlei 
reale cu școla comercială, — să-i scdtem 
die absolvenți la versta de 13—14 ani, ca să 
pdtă încinge încă șorțul, fără ca să le fie ru
șine, ori să li-se dea diploma de absolvire— 
menținându-se organisațiunea bifurcată de 
adi — numai după 2 ani de practică efec
tivă și dovedită la vr’o bancă, ori casă 
mare de comerciu?! '

Trăim într’un timp, unde, cura a dis 
Chamberlain — Englesul practic și spirit 
eminamente negustoresc — că nici miniș
tri nu pot fi negustori în destul. Și unde 
a ajuns marea Germanie cu vastul ei co
merciu și cu industria grandiosă a ei de 
la 1870 încoce, cu tote că n’a avut nici 
Academii, nici școle superidre de comerciu. 
Noi am mers mai sus decât Germanii.

Resboiul ruso-japones.
Retragerea lui Kuropatkin.

Soiri absolut autentice de pe câmpul 
de răsboiii n’au sosit. Corespondenții dia- 
relor englese constată din nou, că armata 
lui Kuropatkin a ajuns aprope întrăgă la 
Mukden și în ordine deplină continuă re
tragerea. Disciplina s’a restabilit în rân
durile ei. Japonesii nu i-au prea turburat 
retragerea.

Diarul „Express" primesce din sor
ginte — cum dice el — acreditată scirea, 
că armata rusescă nu mai e în primejdia 
în care se afla pănă acum.

Generalul Mayerdorf cu 42.000 de 
dmeni s’a opus, la 12 chim, spre sud de 
Mukden, armatei lui Kuroki, caie îl ata
case Miercurea trecută, der n’a putut spar
ge linia de luptă rusescă, ci a fostrespins 
cu pierderi enorme. De atunci Kuroki a 
încercat de repețite-ori să atace pe Ma
yerdorf, tot-deuna însă a fost respins. In 
urma acestei resistențe a trupelor lui Ma
yerdorf, numai 10,000 de Ruși ar mai fi 
primejduiți Ei au fost lăsațî să acopere 
armata principală.

Armata rusescă se retrage în cinci 
colone uriașe. Prima coldnă a ajuns deja 
la 45 railuri spre nord de Mukden, în 
Tienling, și se ocupă cu punerea în stare 
de apărare a posițiunilor rusesc!. A doua 
coldnă încă se află spre nord de Mukden; 
a treia colonă a sosit deja acolo; a patra 
coldnă este aceea a lui Mayerdorf, care 
e aprope de Mukden. Colona a cincia o 
formeză cei 10,C00 de Ruși, cari sunt 
strîmtorați de Japonesl.

Nu se scie, decă Kuropatkm se va 
opri la Tienling. Acesta atârnă — se fiice 
— dela împrejurarea, cât timp va pute Ma
yerdorf se rețină pe Kuroki? Decă îi va 
succede a-1 reține timp de două săptămâni, 
armata principală rusescă va evacua și 
Tienlingul și se va retrage la Gharbin, 
unde se va opri definitiv.

„Daily Mail" spune, din potrivă, că 
și cele din urmă trupe rusesci au sosit 
deja în Mukden.

Groznica bătălie de Ia Liaoyang.
Cu privire la luptele de la Liaoyang 

sosesc acum amănunte de un estrem in
teres, cari varsă o tristă lumină asupra 
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măcelului îngrozitor, ce s’a întâmplat în 
cele cinci pile (30 August — 3 Septem
vrie) în regiunea Liaoyangului.

După depeșile din urmă, pierderile 
de ambele părți beligerante ar fi fost mai 
mari de 60,000 dineul. Soiri oficidse ja- 
ponese spun, că Rușii aveau în luptele 
de la Liaoyang 184 batalione infanterie, 
128 escadrăne cavalerie și 572 tunuri, la 
olaltă cam 190,000 dmeni. Japonesii au 
fost mult mai mulți. Ei — după cum se 
anunță din Tokio la Londra — se îngro
zesc a publica lista pierderilor, atât au fost 
de mari; er după cum resultă din descri
erea luptei, ce o face corespondentul pe 
câmpul de răsboiu al diarului engles „Ti
mes'1, care, credem, nu pote fi acusat de 
parțialitate în favorul Rușilor, pierderile 
Japonesilor au fostîngrozitore, încât întrec 
cu miile pierderile ce le-au avut Rușii. Se 
pdte dice cu drept cuvânt, că regiunea 
Liaoyangului a fost un adevărat mormânt 
pentru îndrăsneții atacatori. Numai în ata
cul contra muntelui Șușan, dat de armata 
lui Oku timp de 24 6re, Japonesii au pier
dut peste 10,000 de omeni. Der se lăsăm 
se vorbescă corespondentul farului „Ti
mes", care se afla în cartierul general ja- 
pones și care urma pas de pas armata lui 
Oku. Etă ce raporteză el numitei foi en- 
glese:

Japonesii încercară un asalt neîntre
rupt contra liniilor rusescî, fără de a do
bândi alt-ceva, de cât nimicirea de regi
mente întregi ale lor. In urma succeselor 
sale de mai nainte, Oku desconsidera pu
terea de resistență a Rușilor. Focul de 
șrapnele al Rușilor a fost forte eficace în 
lupta de la 30 August față cu canonada 
Japonesilor. Când a 4-a și a 6-a divisiune 
japonesă atacă posițiuniie stâncose, Ja
ponesii fură respinși cu mari pierderi.

Dimineța următdre la orele 2, Oku 
încercă un nou asalt, în care soldați! lui 
fură erăși nimiciți de glonțele rusesciîncă 
înainte de a ajunge la împletiturile de 
sîrme făcute de Ruși. Divismnea a 5-a, 
care opera contra flancului stâng rusesc, 
avu un succes 6re-care, der 75% din P'O- 
neri eădură, pe când își făceau drum cu 
securile prin gardul de sîrroă. Șanțurile 
rusescî, deja după răsăritul sdrelui, fură 
umplute cu cadavrele Japonesilor călduți.

Al doilea atac japones fu sprijinit 
de un foc de artilerie puternic. Crepătu- 
rile causate prin miile de proiectile și- 
mosi în posițiuniie rusescî, păreau ca și 
un mic Mont-Pelee, pe când minele sute- 
rane rusescî aruncau în aer companii în
tregi de ale Japonesilor. Pe Japonesî îi 
părăsi norocul, și un mic succes tactic, 
care-1 câștigară prin ocuparea unei coline, 
nu-i putu aduce în posițiunea de a mai 
face un singur pas măcar înainte.

Oku întreprinse atunci un al treilea 
asalt, după-ce artileria pregătise atacul, 
— înse în diua urraătăre soldațil japonesi 
fură găsiți spânzurați, ca iepurii, în sîr- 
mele gardului, și în șanțuri cadavrele ză
ceau unele pesle altele la înălțime de trei 
urme.

Atuncî s’a dat ordinul: „Cu puterî 
înoite, înainte 1“ Insă înainte de a-se lu
mina de diuă, atacul al patrulea nu s’a 
dat, căcî Kuropatkin, care seia, că i-se 
atacă flancul său stâng, a ordonat retra
gerea la miedul nopții. Asalturile aceste 
au costat pe Japonesî cel puțin 10.000 
de omeni, nesocotind aici pierderile mari 
ce le a suferit divisiunea a 10-a a lui Ku
roki. In luptele acestea Japonesii n’au pu
tut prinde de cât 7 Ruși. In luptele, ce au 
urmat, ei avură pierderi și mai mari.

In dimineța c|Dei de 1 Septemvrie, 
infanteria japonesă ocupă întrega posițiu- 
ne de la sud a Rușilor și se părea, că 
n’ar ave de cât se între în Lioayang. 
Trupele japonese înse aveau nevoie de o 
pausă, după lupta cea grea, și mai aveau 
nevoie și de tnunițiunî. Se mai credea a- 
poi, că Rușiî nu vor opune resistență.

La 2 Septemvrie însă, când infanteria 
lui Oku înainta, se vădii îndată, că lupta 
cea grea se va continua, luptă în care 
Japonesii aveau să stea față eu un front 
de 12 miluță. Rușii întîmpinară pe Japo
nesî c’un foc infernal de șrapnele, în 
cât aceștia numai încet puteau se înain
teze. A 5-a divisiuue a făcut o mișcare 
înainte mai bună, și un contra-atac al lui 
Stackelberg n’a sucoes.

Atuncî Oku ordonă unul dintre ata
curile de artilerie din cele mai îngrozitdre, 
care de obiceiu premerg atacului infante
riei. Șrapnele și granate erau descărcate 
alternativ, însă tunurile rusescî răspundeau 
din trei posițiunî c’un puternic foc de 
șrapneie cu mare succes.

Atacul adevărat al Japonesilor a- 
bia la^-3 Sept, putîi se se întâmple, după 
ce în decursul nopții ei îșî reconstruiră 
posițiunea. Atacul acesta însă, a fost res
pins cu pierderi enorme și pe la răsăritul 
sorelui se desfășură un duel de artilerie, 
pe când Japonesii nu obținuseră încă, nici 
un susces. Posițiunea principală a artile
riei lui Oku împușca la distanță de 3500 
m. Bateriile din stânga de lângă calea fe
rată fură împinse 1200 metri înainte; in
fanteria împușca la o distanță .de 800— 
1C00 metri și avii pierderi grave, causate 
de tirul armelor rusescî. Japonesii își con
centrară focul, alternându-1, contra unei 
baterii rusescî, și posițiunea atacată părea 
schimbată înlr’un adevărat infern. Insă 
granatele și salvele rusescî nu mai încetau. 
La 10 ore și 20 m. artileria japonesă sus
pendă focul și infanteria se aruncă din 
nou asupra Rușilor, ajungând chiar până 
la șanțuri, însă n’a obținut. de cât o în
frângere a ei sângerosă.

Divisiunea a 5-a japonesă înaintă a- 
cum mai bine de cât celelalte trupe, der 
fii respinsă și ea.

Bateria rusă din stânga, care era pe 
aci se cadă în roânile Japonesilor, des
chise din nou un foc violent, er o altă 
baterie rusă din partea nordică a rîului, 
vărsa o ploie de foc mistuitor asupra a- 
cestei divisiunî. Cătră 11 dre infanteria 
japonesă era în neactivitate.

Artileria japonesă începu erăși un 
terib'l foc coucentric, cum numai în acest 
resbuiu se p<5te închipui. Tdte bateriile 
celor două corpuri îșî concentrară focul 
asupra flancului stâng al lui Kuropatkin, 
care se afla în nemijlocită apropiere de 
cartierul rusesc lângă zidul orașului. Gra- 
natele-șiraosi ridicau nori de fum uriași 
negrii și galbeni. Cartierul rusesc fii în- 
tr’un moment acoperit de fum gros și în 
fine linia Rușilor fii spartă. Bateriile ru
sescî mai dădură câte-va pușeăturî, cari 
păreau un brav salut de adio cătră Ja
ponesî. Totă după amiada se continuă 
acest foc, pe când bateriile japonese își 
îndreptară tirul asupra podului drumului 
de fier. Era clar, că Liaoyangul se eva- 
cueză de Ruși.

In sera aceleeașî dile, Rușiî țineau 
încă în puterea lor șanțurile, der Oku, 
căruia nu-i păsa de jertfele ce le aduse, 
pierdând armata lui singură peste 20.000 
omeni, se hotărî să dea un ultim atac din 
mai multe părți în contra ariergardei ne
înfrânte rusescî. El îșî pusei în foc și ul
timele reserve, și pe la 3 ore a ocupat 
podul căii ferate și întră în oraș.

Kuropatkin deja la 1 și jumetate ore 
din nopte plecase cu ultimele trupe ale 
corpului 10 de vânători Siberian!.

*
Corespondentul diarului vor-

besce — cum ara vedut — numai despre 
pierderile, ce le-a avut armata lui Oku. 
Cari au fost pierderile armatei lui Nodzu, 
care a operat împreună cu cea a lui 
Oku, nu se scie cu siguranță. Din sălbă- 
tăcia cu care s’a dat lupta se pote înse 
conclude, că și Nodzu va fi pierdut câ
teva rail de omeni. Der Kuroki? Ale lui 
pierderi le va cundsce mai bine el.

Pierderile rusescî nu sunt cunoscute. 
Kuroki a raportat la Tokio, că Rușii au 
dus cu ei 10,000 de răniți, er 3000,. de 
Ruși au fost lăsațl de Ruși în regiunea 
Liaoyangului.

Același corespondent critică asupra 
strategia Japonesilor. El (jice, că în 
privința strategică sunt muie mai slabi 
de cât Rușiî și e neîndoios, că succesul 
strategic a fost al lui Kuropatkin, căruia 
i-a succes a zădărnici împresurarea arma
tei sale. Laudă însă infanteria japonesă, 
care a făcut, ceea ce nici o infanterie din 
lume n’ar fi făcut, ca timp de 5 dile să 
dea asalturi nesuccese și totuși să mai cu
teze a întreprinde atacuri nouă cu pier
deri enorme.

SOIRILE BILEI.
J

— S0 August v.

Sciri școlare. Astăfli s’au început la 
șcdlele gimnasiale și reale gr. or. române 
din Brașov esamenele de emendare. Mer
cur!, Joi și Vineri se fac înscrierile, dr 
Sâmbătă se ține esamenul de maturitate 
supletor și de emendare sub presidiul 
Prea Cuv. Sale d-lui archimandrit. Dr. Ua- 
rion Pușcariu.

„NotreDame de Sion“ în România. 
„V. N.“ scrie: Se scie, că comunitatea că
lugărițelor catolice Notre Dame ele Sion 

are mai multe institute de fete în Bucu- 
rescî, Iași și Galați. Ministeriul instrucțiu- 
nei publice, primind mai multe plângeri 
de la părinții pensionarelor împotriva e- 
ducațiunei intelectuale și morale, ce se 
dă în aceste institute, a dispus a se face 
cercetări. S’a dovedit, că în aceste insti
tute particulare se pregătesc fetele orto
doxe pentru a trece la catolicism seu chiar 
pentru a se călugări ; că disposițiunea 
obligativităței învățământului primar nu se 
observă de cătră direcțiunile acestor școle, 
de fire-ce la sfîrșitul anului, elevele din 
cursul primar nu-șî trec esamenele și la 
școlile statului; că se întrebuințeză ma
nuale și personal didactic neautorisate de 
ministeriu ; că educațiunea religiosă a ele
velor ortodoxe e neglijată și în sfîrșit, că 
legile, disposițiunile și regulamentele șco
lare nu sunt respectate. Intre alte abusurî 
copilele ortodoxe sunt obligate, în mod 
indirect, să mergă la capela catolică. Mi
nisteriul a pus în vedere direcțiunilor a- 
cestorinstitute: să se supună legilor și re
gulamentelor șoolare în vigore ; să se nu- 
mescă la fie-care institut câte un preot 
ortodox, care să predea religiunea, eleve
lor ortodoxe; personalul didactic primar 
să fie numit dintre persanele, cari cunosc 
bine limba română, și Se nu se mai per
mită pe viitor sub nici un cuvânt, ca ele
vele ortodoxe se ia parte la sărbătorile 
catolice.

La aceste obligațiuni precise, direc
țiunile institutelor Notre Dame de Sion au 
răspuns, unele prin făgădueli vagi, dr al
tele au declarat, că trebue se ceră avisul 
autorităților superiore din străinătate de 
care depind. Din cercetările făcute de că
tră d-1 inspector școlar în sarcina direc
țiunilor institutelor, D. A. Theodoru, s’a 
dovedit un mare număr de abateri de tot 
felul, atât în ce privesce partea pur ad
ministrativă, cât și altele de natură edu
cativă, morală și pedagogică. In urma ra
portului d-lui Theodoru, ministerul a tri
mis direcțiunile acestor institute în jude
cata consiliului permanent de instrucțiune. 
Judecarea se va face în primele dile din 
Septemvrie.

Institutul de credit și economii 
„Silvania" din Șimlen a luat măsuri 
vrednice de laudă pentru ușurarea agricul
torilor ajunși în stare de raiserie în urma 
secetei din anul acesta. Directorul esecu- 
tiv, d-1 A. Cosma, într’o circulară adresată 
bărbaților de încredere ai acestui institut 
comunică înlesnirile votate în ședința ple
nară a direcțiunei ținută la 25 August. 
Aceste înlesniri sunt 1) Reducerea intere
selor după credite. 2) Acordarea unui res- 
piriu la achitarea capitalului până la se
cerișul anului viitor. 3) Spriginirea tovără
șiilor constituite cu scop de a ajuta lipsei 
de cucuruz și nutreț. 4) Procurarea de 
tăietdre de paie cu reduceri acordate de 
fabricanți și vinderea lor la agricultori în 
condițiuni favorabile (se achite prețul în 
3 — 5 ani.)

In prăjina Râșnovului s’a adunat 
erl mult popor,care a mers să asiste la cur
sele de cai aranjate de regimentul de hu
sari nr. 2, ce face parte din brigada sta
ționată în Brașov și jur. Un amic al fdiei 
nostre, care mergând spre Zârnescî, a tre
cut pe acolo ne scrie: „Am trecut prin 
hotarul Râșnovului tocmai când se înce
puse alergarea de cai. M’a sarprins mul
țimea de popor țăran și în deosebi de 
popor român din Râșnov și din comunele 
vecine pănă și din Brașov (ScheiCi și Bra- 
șovul-vechiu) venit anume să privescă la 
acest spectacol. Mi-s’ar fi părut, că e vr’o 
serbare românâscă, decă n’așî fi vățjut pe 
ofițerii și subofițerii de husari călări și 
printre țăranii Români privitori și mulțime 
de țărani sași din satele vecine și de n’așî 
fi vădut postate de-o parte și de alta a 
șoselei de lângă arena de alergat, trăsuri 
de totă categoria, echipage, birji, căruțe 
sătesoî etc. Aceste alergări de cai, ce aud 
că se fac anual, au ajuns astfel să fie cer
cetate și de popor, ca nisce maialurî seu 
alte serbări sub cerul liber. Despre fuga 
de cai însăși nu vă pot raporta nimic, 
fiind-că nu m'am oprit decât vre-o 25 de 
minute si mi am căutat mai departe de 
drum. Me surprinde numai un lucru, cum 
de nu am cetit nimic despre aceste curse 
de cai în diarul nostru „Gazeta", pre când, 
cum aud, în foile nerațescl și maghiare 
din Brașov au fost anunțate *)

*) Dăm dreptate amicului și abonatului 
nostru însă îl rugăm să ia la cunoscință, că noi 
de la acest diar n’avem nici o vină, decă cetitorii 
noștri n’au aflat nimic despre cursele de cai de la 
Reșnov. Red acțiunea ndstră, neprimind vr’un avis, 
seu invitare de la comitetul aranjator nici c’a pu
tut se informeze pe cetitorii săi. Cum s’a făcut că 
n’am fost însoiințațl ca în alțl ani despre aran
jarea ei, acesta este o ces'iune, la care ărășl noi 
nu putem răspunde. — Red.

Cântecul lui Kossuth și imnul’îm- 
pârătesc. Amândouă aceste cântece se 
dice, că s’ar fi cântat în două comune cu 
ocasiunea așezării crucei pe turnul bise- 
ricelor românesc!. Despre cașul cu cân
tecul lui Kossuth raportăză (jiarul „Ujsâga' 
din Clușiu, care spune, că în comuna Er- 
Kenâz (diecesa Orădii), la aședarea crucei, 
părintele loan Clintocu ar fi ordonat mu- 
sicei se cânte marșul lui Răkoczi, er după 
acesta poporul ar fi intonat cântecul lui 
Kossuth. — Despre al doilea cas ne in- 
formeză „Bp. H.“ și dice că s’a întâmplat 
în comuna Apa (Sătmariu). unde părintele 
I. Pop a pus pe copii și popor să cânte 
„Gotterhalte“ ca text românesc, dăr tini
chigiul Weber (!) a strigat din vârful tur
nului să tacă, căcî altmintrea nu va așeșla 
crucea. Și Românii au tăcut.

Când avem atâtea imnuri bisericesc!, 
cari s’ar pută cânta cu ocasiunea unor 
asemenea solemnități, în adevăr nu înțe
legem, ce rost ar pute ave marșurile și 
cântecele revoluționare maghiare la așe
zarea unei cruci pe o biserica românăscă? 
— încât pentru „Gotterhalte“ intervenția 
tinichigiului „patriotic1* este de tot hazul. 
Mai bine și-ar vedă de meseria lui și se 
lase politica pe sema altora.

Decorați. Printre decorații din Ro
mânia al căror nume s’a publicat, dilele 
acestea vedem si pe următorii domni: M. 
Bucur antreprenor al marelui hotel Cari- 
velli & Bucur din Brăila, d l NLircea din 
Cața, mare și vechiu comerciant în Brăila, 
precum și d-1 V. Zăgreanu, șef de gară 
în Palanca.

Fuga principesei de Coburg. Soi
rile mai recente spun, că principesa Luisa 
de Coburg petrece de mai multe flile în 
Paris, unde stă sub esarainarea medicală 
a mai multor medici psiehiatri, cari în cu
rând vor'publica resultatul cercetărilor lor. 
Deputatul german socialdemocrat Siide- 
kum publică prin diare un raport despre 
călătoria principesei, care a petrecut în 
locuința sa timp de mai multe ore. Din Ber
lin — dice Sudekum — principesa a fă
cut călătoria pe un automobil prin Magde
burg, Braunschweig și Hildesheim, er de 
aici a luat trenul pănă la Colonia, și îu 
urmă prin Belgia pănă la Paris.

Bibliografie.
Virgiliu. Bucolicele și Georgicele, 

tra ducere cu un studiu biografic și cu 
note, de M. Strajanu. profesor pensionar. 
Bucuresci. I. V. Socecu, 1904. — Prețul 
Cordne 2.60

Fragmentul din Georgice II „Viața 
câmpenescă" ce l’ara publicat mărturisesce 
despre valărea cărții D-sale care e scrisă 
într’o limbă frumosă românâscă și cu mul
tă erudițiune. Pentru ca modul de cugeta
re și ideile poetului latin, să fie mai lesne 
înțelese nu auraai de erudiți, ci și de ce
titorii cari n’au avut ocasiunea să-și facă 
o educațiune clasică, autorul a însoțit tra
ducerea de-o schiță biografică a lui Vir
giliu, de câteva lămuriri asupra Bucolice
lor și a Georgicelor, și de note istorice 
și mitologice, împrumutate mai tăte dela 
cei mai buni interpret!.

Cartea pe care o recomandăm tuturor iu
bitorilor de literatură clasică se pote pro
cura dela autorul d-1 M. Strajanu str. Vineri 
Nr. 12 în Bucuresci, seu dela tipografia 
I. V. Socecu strada Berzei 59. tot acolo.

ULTIME SCIRI.
Londra, 11 Septemvrie. Când 

Japonesii au intrat Dumineca tre
cută in Liaoyang nici un Rus nu 
se mai afla în oraș. Japonesii n’au 
putut pune mâna nici măcar pe-o 
locomotivă. Oku a pierdut cel puțin 
20,000 omeni la Liaoyang, pe când 
Rușii cel puțin în cele dintâiu doue 
dile de luptă, n’au pierdut decât 
abia jumetate cât Oku. In mânile 
Japonesilor au căflut 132 cară cu 
provisiunl, 38 care cu munițiuni, 
98 paturi și multe pusei și revolvere.

Kiel, 11 Septemvrie. Rușii au 
închiriat mai multe vase de trans
port germane, cari vor aprovisiona 
pe marea deschisă flota baltică cu 
cărbuni.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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»Romana«
eate titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana11 dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Ou-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
toomai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile, 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tbte mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă' a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romanau se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

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

Renta ung. de aur 4°/0 .... 118.90
Renta de corone ung. 4°/0 • . . 97.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 3y20/0 . 88.80 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 97.30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii.................  206.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta de hârtie austr.......................... 99.30
Renta de argint austr..........................99.30
Renta de aur austr.............................119.20
Renta de cordne austr. 4°/0 . . . 99.30
Bonuri rurale ungare 3]/2 % • • • 90.95
LosurI din 1860................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.13
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 750.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 648.— 
NapoleondorL........................................19.03
Mărci imperiale germane. . . . 117.32

Brassovârmegye aiispăniâto!.

Sz. 7470—1904.

Hirdetmtoy.
Az 1890. evi I. t.-cz. 22. §-a âr- 

telmâben Brassovârmegye torvănyha- 
tosâgi kdzutainak Apitâsi, kezelesi 69 
fenutartâsi kiadâsairâl, valamint e 
kiadâsok fedezesere szuksâges bevâ- 
telekrdl oaszeâllitott 1905—1906. âvi 
koltsdgvetesi elăirânyzatât Bra9so- 
vârmegye kbzigazgatâsi bizottsăga 
f. evi augosztus hă 9-ân tartott til6- 
sbben 796—1904 kib. sz. alatt letâr- 
gyalta es elfogadta

E koltsâgelbirânyzat folyo âvi 
Szeptember ho 15-etol ugyanezeu hă 
j30-âig bezârălag azzal a megjegyzbs 
sel tetetik ki 15 napi kozsz em
igre, hogy Brassovârmegye alispâni 
liivatalânâl Herter Jânos vârme- 
gyei aljegyzănel a bivatalos orâk a. 
betekinthetO âs az esetleges felsză 
lamlâsok a jelzett hatâridă alatt hoz 
zâm beadhatok.

Brass o, 1904 evi aug. hă 30. 
Dr. Jele el, 

1— 1.1397. alispăn.

P. T. Domni si Domne, cari au 
subscris acțiuni la emisiunea a Il3î 
a institutului „VLĂDEASA“ sub N-rii 
tit. prov. 4, 57, 59, 60, 62, 64, 
66, 67, 68, 69, 76, 87, 88, 93, 
97, 104, 105, 77, sunt provo câți 
a plăti ratele restante conf. 
§-lui 11 din statute; în cas contrar 
dreptul de acționar la acele actii se 
vor declara de perdute și sumele 
deja solvite trec la fondul de reser- 
vă al institutului.

B.-Huedin, 23 August 1904. 
1-3.1496. Direcțiunea.

Igâ
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 9 Septemvrie 1904.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea. i

Valuta 
în

Kor. fii.
1

1 H. L. Grâul cel mai frumos
n'

Grâu mijlociu . . . 16 80
Grâu mai slab . . . 15 80
Grâu amestecat , . 12 40
Secară frumosă. . . 10 40
Săcară mijlociă. . . 10 —
Orz frumos .... 9 40

n Orz mijlociu. . . . 9 15
Ovăs frumos. . . . 7 40
Ovăs mijlociu . . . 7 20
Cucuruz .................... 12 20
Mălaiu (meiîî) . . . 10 —
Mazăre........................ 15 20
Linte......................... 22 —
Fasole........................ 20 —

h Sămență de in . . . 21 80
Sămânță de cânepă . 9 —
Cartofi........................ 6 —
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
n Carne de porc . . . 1 20

Came de berbece. . — 76
100 kil. Sân de vită prospăt . 40 —

71 Sâu de vită topit. . 62 —

© nr

3oe
S 
ao
Hi

Un candidat de advocat
perfect în styl maghiar și român, 
să primesce momentau pe lângă con- 
dițiunl forte favorabile în csncelaria 
advocatului Dr. Mătyâs Lâzăr, Sibiiu, 
strada Urezului Nr. 11. ni80,4-3.

woo^ooooqoooooo

Odăi
elegant mobilate.

Fiind Sesonul de vară terminat, 
se înohirieză odăi mobilate 

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

©odoooooooomooo

.2LVIS!
Subscrisa se recomandă Onor, 

public pentru confecționare de
BoohH șl Albitei 

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

Cu fotă stima

Brașov, Strada Caiherinei nr. 23.
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Abonamente ia 
„Gazeta. Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mat 
îndelungat seu lunare.

v

CUI rtPLACE
O față delicată si curată, fără pistrui 
o piele mble și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care cl> 0,1 
renumitul siîpnn medicinal

Berttmann’s „LiliouilsIisBife"
(Marca: 2 mineri.)

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

Se eapetîi bucata cu 80 Imsii, 
în farmaciile: 

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

] în Sighișora.
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cL® zcxxeLsâ, sevn <â.e cură.
StugurI forte frumoși și fini Chasselas și Muscateller ameste

cați, în lădițe sâu coșuri de 5 klgr., trimișT franco CU 3 cor. 50 b., 
numai Muscateller 5 klgr. 4 cor. 50 b.; trimite MaHha v. 
Winninger. mare producent de vinuri în Zomba (Ungaria). — 
Vin negru de Szegzărd în sticle, cultură proprie, trei.0.70 Lit. 
franco trimis 3 cor. 60 b.

Ma-. multe sute de Htl. vinuri calitate fină cu pref ieftin tot acolo.
Ca present de sărbători forte potrivit,.

Mare deposit de pârazăHe fabricat Schroll. "Wf i
_— -------------------------------------------------------------------------- -----   —

DESCHIDERE DE MAGAZIN!
Am ondrea a aduce la cunoscința On. public, că am desch s 

pe piața diu loc
■ Strada xxr. -

sub firma mea protocolată la tribunal, un

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

Stofe de rochii pentru Dame și pentru haine bărbăteșți, și cu articoli 
de modă ce cade în branșă aedsta. astfel că pot satisface și cele mai 
exagerate cereri.

Apelând la sprijinul On. public și asigurând un serviciu din cele 
mai solide, rdmân

cu totă stima FENYVESI M. LAJOS.

Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.

A N U I C IU BI
SManfit a se adresa subscrisei 

admimstratiunl. In cașul pne- 
Mloâriâ mrsus asassunciu mai emuli 
sl® sa face scădemenf,
«a?5® eresoe <m cât pubfiicaras 
®e f&ce mai aSe

Administr. «Gazetei Trans.'1
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X s.
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă, ftdmiîîistraț. „to. TrSîîS/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


