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ANUL LXVII.

„gazetă** iese m jie-csre ijl, 
Abonamente pentru Ansiio-Dwark 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI da Dumineci 4 cor. pe An.

Pentru România și străinătate:
Pe an an 40 franci, pe ș6se 

luni 20 fr., pe trei Juni 10 fr.
N-ril de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tite ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Aîtonamentul pentru Brașov
Administrațtunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. BO. etagîu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., po trei luni 5 oor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., po șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă 18 Septemvrie (1 Octomvrie). 1904.

Le^a vorbit din suflet.
Pilele aceste orașul Clușiti a 

sărbătorit ca ospe pe ministrul de 
culte și instrucțiune publică Berze
viczy, care aspiră la gloria de a fi 
între totî miniștrii cari au stat în 
fruntea resortului seu, dela Ebtvoă 
încbce, cel mai șovinist și prin ur
mare și cel mai intolerant.

Maghiarii clușienl își țin de fală 
de a se număra între cei mai radi
cali șovimștî, de unde urmeză, că 
ca suflete înrudite au îmbrățișat ne 
representantul aspirațiunilor lor dela 
culte și instrucțiune publică cu mare 
bucurie. Marea însuflețire, cu care 
fu primit de ei d-1 Berze vi czy, are 
se-o mulțumescă acesta în partea 
cea mai mare proiectului seu de re
formă, prin care țiutesce a delătura 
ultimele piedeci legale, ce mai con
trastau planurilor de maghiarisare 
a școlelor naționalităților. Decă Ber
zeviczy ar fi venit c’un proiect, 
care să conțină numai două articole: 
1. Tote școlele cu limba depredate 
nemaghiară sunt desființate. 2. Dela 
1 Ianuarie 1905 nu va fi permis să 
se înființeze și se funcționeze în Un
garia decât numai șcâle cu limba 
de propunere maghiară; decă, fli- 
cern, actualul ministru al școlelor ar 
ti pregătit un ast fel de proiect de 
lege, fără îndoielă el ar fi fost pri
mit în Clușifî cu îndoit alaifi, ca un 
triumfător, și în cașul acesta’ tineri
mea din Clușiu de sigur n’ar ti mai 
cheltuit o părticică din entusiasmul 
ei și pentru șeful „nouei partide*1, 
archișovinistul Banffy, care s’a aflat 
și el în același timp între zidurile 
„cetății culturei maghiare" din Ar
deal.

Nu trebue se uităm, că Clușiul 
s’a distins din vechime între tote 
orașele maghiare din Ardeal prin 
intoleranța sa față cu Românii băș
tinași ardeleni, er în timpul mai nou 

Maghiarii tineri și bătrâni din acest 
oraș consideră ca o misiune de că
petenie a lor de a lucra pentru ma- 
ghiarisarea Ardealului.

In orașul Clușiu s’a înființat și 
se susține anume pentru scopul a- 
cesta o universitate maghiară din 
visteria statului, la care contribue în 
mod egal și Românii și Sașii arde
leni; aici s’a înființat primul „Kul- 
turegylet" ardelean avend aceeași 
țintă ; în Clușiu s’a pus la cale tote 
persecuțiunile în contra Românilor 
și a Sașilor, aici e centrul agita- 
țiunei din Ardeal în contra popo
rului băștinaș al țării.

Cine nu-șî aduce aminte că îna
inte eu două-cjeci de ani activitatea 
,,Kulturegylet“-ului a fost inaugurată 
prin sălbaticele demonstrați uni ale 
tinerimei universitare maghiare, cari 
au culminat în aceea, că foile ro
mâne naționale au fost arse în piața 
Clușiului, că tinerimea română dela 
acea universitate a fost din causa 
sentimentelor ei românesc! insultată 
și huiduită de poporul „orașului cul
turei maghiare11; că societatea ei de 
lectură română a fost desființată și 
bărbații români din Clușiti terorisațl 
de plebea fanatică de pe strade.

Tote aceste trebue să ni-le în
fățișăm, când cetim cuvintele rostite 
de ministrul Berzeviczy la banche
tul ce s’a dat în onorea lui, că 
„Clușiul are misiunea se fie propa
gatorul culturei maghiare și a poli
ticei naționale maghiare în totă 
țâra11.

Se nu uităm de rolul Clușiului 
în trecut și în present, când vom 
ceti în vorbirea lui Berzeviczy, ce o 
reproducem mai jos, cuvintele ce au 
fost subliniate de furiosele aplause 
ale asistenților, prin cari acest mi
nistru încercă se ia în deșert și să 
clevetâscă iubirea de patrie a Ro
mânilor, căreia are el și conaționalii 
săi toți de a-i mulțumi în mare 

parte, că pe aceste plaiuri străvechi 
se pot lăuda ac|l cu o cultură ma
ghiară, pe care spre răul lor și al 
țării întregi vor se o manifesteze 
numai distrugând cultura celorlalte 
popore.

Acel patriotism e fals și nasce 
ură, care pretinde, că numai ma
ghiarismul are dreptul la cultură în 
acestă țeră, nu însă acel patriotism, 
care respectă cultura maghiarismu
lui, der pretinde a se respecta și 
cultura celorlalte poptire, cari au 
contribuit cu averea și sângele lor 
prin secuii la susținerea patriei.

Berzeviczy le-a vorbit din su
flet Clușienilor și faptul acesta în 
sine e o nenorocire pentru țâră.

Brașov, 17 (30) Septemvrie.
întâlnirea din Homburg. In re

vista numărului nostru de erî am amintit 
despre întâlnirea ministrului președinte 
italian Gioliiti cu cancelarul german Bil
low în Homburg. Telegrame din Londra, 
Viena, Berlin și Paris spun, că diarele din 
aceste orașe daul’o importanță forte mare 
întelnirei. Tote aceste diare ureză să fie 
cu putință de a se face se înceteze răs- 
boiul. Diarul „Tribuna* din Roma des- 
minte inse scirea, că întrevederea luiGio- 
litti cu Biilow are de scop o mediațiune 
între Rusia și Japonia. In sensul acesta 
apreciază întîlnirea și o depeșă din Berlin.

Foile rusesc! despre încoronarea 
regelui Petru. Diarele „Novoje Vremja11 
„Russj" și „Novosti11 scriu articole diti
rambice, în care se serbătoresce încoro
narea regelui Petru ca o festivitate a tu- 
suror Slavilor de sud. Raptul participării 
la acestă festivitate a Croaților, Bulgarilor, 
Slovenilor și a prințului Danilo de Munte- 
negru umple diarele rusesc! de o bucurie 
deosebită și ele privesc în acest fapt sim
bolul întăririi consciinței de sine a Sla
vilor. Der pe lângă totă simpatia (fiarelor 
rusescî pentru consolidarea consciinței de 

Sine a popdrelor slave, ele totuși admo- 
niâză pe detentorii puterii sârbesc!, ca să 
se abțină de orî-ce manifestațiune în fa
vorul ideii unei mari Sârbii și să lucreze 
mai mult pentru consolidarea referințelor 
interne în Serbia. țliarul „Russj" dice, că. 
Rusia felicită sincer pe regele Petru și 
așteptă de la dânsul, ca să realiseze pro
gramul său nobil: consolidarea referen- 
țelor interne ale Serbiei, și se nu facă po
litică personală. Diarul „Novosti1* doje- 
nesce aspru manifestațiunea Croaților 
pentru o Sârbie mare și dice, ca Sârbii 
să grijâscă, se nu urmeze o astfel de po
litică, di să caute, ca să tr&iescă ou tâte 
puterile, îndeosebi. Inse cu puternicul ei 
vecin, Austro-Ungaria, în pace și prietinie.

Papa împotriva liber-cugetăto- 
rilor. Diarul „Osservatore Romano* pu
blică o scrisdre a papei adresată cardina
lului Respighi, în care se dice, că papa a 
aflat cu mâhnire adâncă, că nisce pretinși 
liber-cugetătorî au ținut în Roma o adu
nare. Resunetul discursurilor lor a confir
mat intențiunile lor josnice, cari s’au ma
nifestat de altmintrea chiar și prin simpla 
convocare a acestui congres. Nisce dmenl 
c'ulți, cari pretind a se sustrage depen
denței de cătră Dumnedeu, săvîrșesc o 
blasfemie, care este cu atât mai gravă, 
cu cât ea s’a săvîrșitîn Roma și cu pompă 
externă. Cu tote că puterile iadului nu 
pot face nimica împotriva bisericei. totuși 
adunarea acestor puteri în congresul in
ternațional al liber-cugetătorilor portă în 
sine caracterul unei batjocurirl și provo
cări și răpesce orașului Roma numele de 
reședință liniștită și venerată a locțiitoru
lui lui Christos. Piu X încheiă relevând 
imposantele ovațiuni aduse papei de că
tră catolicii întregei Italii în aceste mo
mente durerâse și invită pe cardinalu 
Respighi a ordona rugăciuni de ispășire 
în bisericele Romei. In urma acestei Invi
tări cardinalul Respighi a ordonat se se 
țină în bisericele Romei servicii divine 
speciale.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Prospecte frumose.
O istorie veselă de T. Liska.

Intr’un cupeu de clasa întâiu a tre
nului, care părăsise tocmai stația Kufstein 
ședea o damă tînără și fdrte interesantă. 
Față în față cu dânsa ședea un domn e- 
legant, cu care făcuse cunoscință în Miin- 
chen și s’a atașat damei, fiind-că (ficea că 
are același drum.

„Bine șunt aranjate vagdhele aces
tea**, Jise domnul. „Prin geamurile lor ți- 
se ofer prospectele cele mai frumose. A- 
deverat, că nu confirmă tut-deuna, ceea 
ce promit. Cât timp însă le are omul, vi- 
eța îi este garnisită cu speranțe pline de 
farmece. Omul se legănă vecinie în ilu- 
siuni, cari înse de cele mai de multe ori 
ne trec pe dinainte ca piscurile de munți 
ce le zărim de aici, înconjurate de radele 
sorelui și ca acel covor de flori variate, 
din vale11.

„Ai devenit poetic, conte**, răspunse 
dama și un stirîs drăgălaș îi împrejmui bu
zele. „Pănă acuma nu ți-am descoperit 
partea poetică a concepțiilor**.

„Ah, Domne! Cine nu are une-ori 
fantasii poetice !**

„Par’că te iaiufiain spunând, că ai 
călătorit adesea pe linia Brenner?11

„Firesce, am călătorit mai de mul- 
te-orî“.

„Pentru mine este prima călătorie și 
sper, că-mi vei face pe ciceronele.1*

„Cu plăcere... Cunosc regiunea și lo
cuitorii forte esact. Și sunt vesel, că pot 
spune despre dânșii, că-i iubesc mult... 
Valea, prin care trecem acum, se nu- 
mesce Unterinnthal. Nu ține mult și în
dată ni-se deschide prospectul asupra Al- 
pilor. Valea acesta se pote număra între 
cele mai fericite colțuri de pământ. Nu 
că ar fi bogății mari pe aici. Der aici își 
are locașul veselia. Țăranii trebue să reun
ească din greu și ceriul nu le răsplătesce 
în tot-dâuna munca. Cu tote. acestea lo
cuitorii au darul veseliei. Decă pui cuiva 
o întrebare, ai pute paria dece contra 
unul, că vei primi un răspuns hazliu. Se 
bucură de viâță, nu-șî bat capul cu grijile 
Sunt vecinie rîdători".

„Ah, acesta este un dar neprețuit! 
Ce mai trebue cuiva, pentru ca să fie fe
ricit ?“

„Adevărat! Nimic nu le trebue, căci 
pdrtă fericirea în sine. Un dar al naturei. 
Și aprdpe fie-care are talent poetic. Fie 
la petreceri, fie pe câmp, ei improvisâză 
epigrame".

„încântător!11
„Îmi plac dmenii aceștia, fiind-că. și 

eu am ceva din naturelul lor. Și după cât 
te cunosc baronesă, și d-ta escî de ace
lași naturei. Etă de ce m’ai cucerit numai 
de cât."

„Așa?... Mărturisesc, că și eu am un 
naturei vesel, nu sunt însă de vină, decă 
prin acesta fac cuceriri".

„Pe mine m’ai robit cu desăvârșire. 
Și n’am altă dorință de cât să pot spune 
acesta pururea, pururea..."

„O, d-ta te decizi repede la atac, 
conte! Suntem cunoscuți de un timp așa 
de scurt. Cine scie, pdte, decă m’ai cu- 
ndsce mai de-aprdpe și ml-ai descoperi 
greșelile, te-ai speria..."

„Chiar și greșelile d-tale mi-s’ar părâ 
încântătdre, căci sunt amoresat".

„Să-ți cred?"
„Un bărbat nu o pdte dovedi acâsta 

de cât declarând, că vre să selege pentru 
tot deuna. Etă îți fac acestă declarație. 

Primesce-mi propunerea și nu-ți va părâ 
rău. Te voiu purta pe palme".

„Uite, uite! O propunere de căsăto
rie! La asta nu m’am așteptat!"

„Spune un cuvânt, care să-mi dea o 
fărîmă de speranță**....

„Să vedem 1..."
„Un alt cuvânt mai hotărît!**
Dama întinse domnului mâna.
„Nu-mi ești antipatic, conte". 
Domnul sărută mâna cu căldură.
„Me faci fericit, baronesă!1*
Dama își retrase mâna ;cu un gest 

măgulitor, care se putea interpreta mai 
curând ca o învoire, de cât ca un refus.

„Încet, încet! Dăcă bărbatul e prea 
impulsiv, femeia trebue să fie pe pază!**

„De ce? Ce motive ai ave să fii re- 
servată în esprimarea sentimentelor? Nu 
escî independentă ?“

„Da, sunt independentă. Căsătoria 
mi-s’a desfăcut înainte cu un an. De a- 
tunci fac călătorii cu dama mea de socie
tate, care s’a îmbolnăvit și a trebuit s’o 
las în Miinchen. Trăiesc eând aici, când 
colo, unde îmi place. Viitorul îmi este a- 
sigurat. Bărbatul îmi dă pe an două-deci 
și cinci de mii de ruble. Prin urmare ve-
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Memorandul Sașilor.
— Fine. —

Atacul cel mai grav asupra autono
miei confesiunilor îl constitue acele ma
suri ale proiectului, cari trec în resortul 
statului dreptul de a dispune direct asu
pra învățătorilor confesionali, ai trage în 
cercetare disciplinară, cu ocolirea autori
tăților lor bisericesci, și a-i supune forului 
disciplinar al statului, prin ceea-ce judica- 
tura disciplinară a autorității bisericesci 
asupra propriilor ei învățători se con
fiscă.

Nimeni nu va contesta statului drep
tul, de a stabili norme obligătdre pentru 
școli, fie în ce privesce cualificația învă
țătorilor, fie în ce privesce ținta învăță
mântului. Der pentru observarea acestor 
norme, conform rațiunei, nu va trebui să 
garanteze un învățător subordonat și lip
sit de independență, oi autoritatea supe- 
ridră bisericescă. Statul să o ia pe acâsta 
la răspundere, decă se întâmplă vr’o con
travenție, ba statul pdte chiar să useze 
oa ultima ratio de dreptul său și să în
chidă șcdla. Der peste capul autorității 
bisericesci, care il pune pe învățător în 
slujbă, îl plătesce, care trebue se se îngri- 
jescă de întreținerea acestuia și a fami
liei, și care esercită dreptul disciplinar 
asupra lui, statul are dreptul să dispună 
asupra învățătorului numai ca cetățen, 
însă vr'un drept direct de a dispune cu 
învățătorul, că învățător, n’are.

Nu voim să intrăm într’o analisă mai 
detailată asupra disposițiilor cuprinse în 
proiect în privința delictelor disciplinare; 
ajunge a face observația, că acestea în 
ceea-ce privesce ângustimea de inimă, as
primea și elasticitatea arbitrară, ne rea
mintesc timpurile cele mai negre de reac- 
țiune, legate de numele unui Metternich 
și Bach.

In adevăr, orî-ce critică trebue să 
amuțâscă în fața disposițiilor, cum e d. e. 
și aceea, că învățătorul în clasa căruia nu 
se atinge ținta exagerată ce se prescrie în 
învățămentul limbei maghiare, — deși nu 
i-se pdte reproșa nici cea mai mică negli- 
gență în împlinirea datoriilor de învăță
tor, — a sevîrșit un delict disciplinar, pen
tru care trebue se fie imediat tras în cer
cetare disciplinară, suprimându i-se în ace
lași timp apuntamentele, ori de ce natură 
ar fi acelea!

Acdstă măsură ne mai pomenită nu 
se aplică la nici un alt obiect afară de 
limba maghiară; In religiune și morală 
pote să fie resultatul instrucțiunii ori-cât 
de deplorabil, totuși după acest proiect, 
învățătorul n’are se se temă de nimica.

Ce să mai flicem despre măsurile 
luate în contra „direcțiunei ostile sta
tului !“

Tdte aceste disposițiuni sunt proprii 
de a oferi escesului de zel și intoleranței 
naționale și confesionale a organelor 
chemate a le esecuta, prilej în abundanță 
pentru persecuții împotriva învățătorilor 
subordonați puterei lor disciplinare.

Nu voim să continuăm cu critica. 
Vrem numai să opunem afirmațiunei, care 
dice, că autonomia bisericilor nu se atinge 
prin acest proiect de lege, argumentul, că 
de autonomia bisericii ndstre se ține și 
disposiția asupra școlilor și că proiectul o 
violeză.

Autonomia bisericei ndstre este ga
rantată prin §-uI 14 al articolului de lege 43 
din anul 1868,—așa numita lege a uniunei, 
— care ține locul unui tratat între Un
garia și Transilvania: „Tote acelea legi 
ale Transilvaniei, cari garanteză libertatea 
esercițiului religiunei și a autonomiei co
munităților religiose, a bisericelor și a au
torităților bisericesci, inarticulate în lege, 
precum și egala lor îndreptățire, raportu
rile reciproce și sfera lor de activitate, 
nu numai că se mențin neatinse, ci tot
odată se estind și asupra bisericei greco- 
și armeno-catolice, precum și asupra celei 
greco-orientale*.

Garantarea acâsta este pusă, după 
cum s’a indicat mai sus, sub ocrotirea in
violabilă a diplomei inaugurale cuprinsă 
în articolul de lege 2 din anul 1867 și a 
jurământului de încoronare al Majestății 
Sale.

Er între acele „legi ale Transilva
niei", cari se mențin aioi și cari prin ur
mare sunt în vigore în acest moment, se 
numără între altele articolul de lege 55 
din 1790/91, care — după un timp de in
gerințe din cele mai grele în afacerile in
terne ale bisericei și șcdlei, — a asigurat 
în principiu înființarea de biserici și șcdle, 
și de sine se înțelege și aranjamentul in
tern al acelora, precum peste tot legislația 
aceea, codificând dreptul canonio de stat 
de pe atunci, a pus în piciore ca temeiu 
neclintit al stării de drept, diploma Leo- 
poldină de la 1691, care enunța princi
piul: că în privința celor patru confesiuni 
recipiate și în privința școlelor acelora, să 
se mențină statul de drept vechiu precisat 
în articolul al treilea, așa că „aprobatele 
și compilatele" să rămână în vigore invio
labilă.

In acestea înse este garantată pro
pria legiferare și autonomia bisericelor 
recipiate din țeră, între cari și a bisericei 
ndstre evanghelice. Autonomia acesta 
conține și autonomia completă străveche 
a șcdlelor sale, așa că atât înființarea, cât 
și adaptarea școlilor, stabilirea obiectelor 
de învățământ, fixarea cualificațiunei ce 
se va cere învățătorilor, din vechime con
stituia o afacere internă a bisericei.

Recunoscem fără esitare oă statul 
are dreptul de a supraveghia cum se

praotică autonomia, ca acâsta să nu to
lereze tendințe și acțiuni, ce ar pute fi 
primejdidse statului. Insă ceea-ce se plă- 
nuesce în acest proiect, nu este decât o 
necontenită ingerență directă și disposiție 
prin organele statului: aci dispune inspec
torul școlar, aci ministrul, aci comitetul ad
ministrativ. O adevărată harababură! Con
fesiunea ce întreține șcdla, este dată la o 
parte, după cum am amintit, între altele 
prin disposiția, că ministrul în cas când 
resultatul instrucției în limba maghiară ar 
fi insuficient, pote se destitue (/) pe învă
țător și se numescă pe un altul. Prin 
acdsta comunei confesionale, care nu s’a 
făcut culpabilă de nimică, i-se ia dreptul 
de a chema la locul vacant din școla sa 
pe un nou învățător, lăsându-i-se numai 
dreptul de,a-l plăti etc. Va să dică o nouă 
violare a autonomiei, ceea-ce într’un stat 
de drept este ne mai audit!

O asemenea sfărîmare a autonomiei 
bisericesci în Ungaria — abstrăgând dela 
inconvenientul de drept — ar fi o crimă 
chiar și împotriva statului. Cel ce cunosc© 
istoria Ungariei, scie multe esemple, unde 
patria nostră a fost apărată, și în cele din 
urmă salvată prin autonomia și prin tăria 
confesiunilor. Și tocmai în timpul present 
nu îi este dată patriei siguranța, că nu va 
trebui să lupte odată impotriva unui gu
vern, care ar voi ca înainte cu 150 și 200 
de ani, să stîrpescă credința evangelică. 
Decă s’ar întâmpla acesta, și biserica ar fi 
înfrântă în măduva vieții, în autonomia 
ei, atunci libertatea patriei, pe care auto
nomia a salvat’o odinioră, ar fi îngropată.

Acest proiect de lege sub masca unei 
legi școlare, nu este de cât o lege escepțio- 
nală și polițienescă, care este îndreptată 
în potriva învățătorilor nemaghiari și a 
confesiunilor nemaghiare, aruncând asu
pra acestora bănuiala ostilității față cu 
statul, ăr pe învățători punendu-i sub su- 
praveghiare polițienescă.

In cas când proiectul ar deveni lege 
resultatul pentru șcdlele ndstre ar fi: scă
derea culturei la popor. Bărbații consci- 
enți din ce în ce ar fugi de cariera ne
sigură de învățător, er învățătorii actuali 
s’ar obosi a face imposibilul; s’ar între
buința mult timp pentru instrucția ma
ghiară, și multe s’ar uita ârăși din cele în
vățate. La sfîrșitul școlei, copilul de țăran 
ar fi mai sărman și mai inctilt de cât a- 
cuma; unguresce nu scie, altceva încă n’a 
învățat și în lupta din ce în ce mai grea 
pentru pânea de tote dilele va fi gata a 
se alătura elementelor turbulente cari, ne
povățuite prin o cultură superioră, sunt 
gata în patria nostră sfâșiată de partide 
a-i dărîma basele esistenței, nici dejcât însă 
a o zidi, afară pote decă nu și-ar căuta 
refugiu — în America.

Suntem conscienți, că am servit pu
rurea cu credință regelui și patriei. Cu

alât mai vertos trebue în vederea asprimei 
inexorabile a proiectului de lege, în vede
rea imposibilității țintei lui, a aberațiuni- 
lor pedagogice, a violării dreptului —■ se 
arătăm, că asemenea creațiuni legislato
rice nu portă în sine garanție nici pentru 
împăciuirea poporelor, nici pentru ridica
rea culturei și nici chiar pentru propria 
lor durată, și de aceea protestăm solemn 
împotriva anteproiectului.

II. Cestiunea cursurilor practice 
la școla superioră de comerciu din Brașov.

— F in e. —

In starea nostră actuală, șcdla de co- 
merciă plutesce în aer. Evident, că și e- 
levii ei, ca absolvenții tuturor șcdlelor pro
fesionale, au să fie formați mai departe, 
printr’o strînsă legătură între teorie și 
practică. Ore desvoltarea lor practică, pe 
basa specialisârei, nu s’ar pute întocmi alt
fel, ca să ne apropiăm cât mai mult de 
starea nostră economică și socială? Bună- 
dră decă este lipsă de un curs suplemen- 
tar de contabilitate, noi l’am crede mai 
util pe acesta pentru elevii din cl. III și 
a IV reală — fie și facultativ. Elevii eșițl 
din șcdla reală și cu cunoscință de con
tabilitate, fie și numai simplă, să se potă 
ocupa îndată practic în comerciu și se se 
formeze mai departe acolo, seu la aface
rile familiei. Defectul nostru principal pe 
terenul economic este, că țăranul nu scie 
să socotâscă, el nu scie un lucru cât îl 
costă și cât îi produce. Lățindu-se cunos- 
cința comptabilității în popor și prin stra
turile mai de jos, se va produce un revi
riment însemnat, care va duce de sine la 
comassarea terenurilor de cultură, la ame
liorarea vitelor, fructelor, culturilor, ca, re
ducând din timp și spese,să producă mai 
mult și mai bun. Pentru aceștia deci ca 
și pentru gimnasiști, viitorii preoți și în
vățători încă ar fi, deci, și util și practic 
un curs suplementar de comptabilitate.

Absolvenții școlei de comerciu tre- 
buesc conduși direct la comerciu, cătră 
societățile de comerciu și de producțiune 
și desfacere în ramurile acele principale, 
cari esistă în popor și cari pot și tre
bue să fie desvoltate. Menținându-se or- 
ganisațiunea actuală a școlei de comerciu 
— și pănă ce nu vom ave încă un internat 
propriu pentru elevi, ci trebue să-i ținem 
pe la gazde cu hrana lor proprie ori îu 
cost pe la familii — cu tdtă instrucția și 
educația cea mai desăvârșit românescă, 
credem că n’ar fi prea greu de a întocmi 
lucrurile astfel, ca la eșirea elevilor din 
șcdlă ei să cundscă limba germană, ma
ghiară, neogrâcă, eventual cea francesă 
în vorbire și scriere, ca să pdtă cores
ponda în 2—3 limbi. Și îo România, cei 
cari pot purta corespondența în 2—3 limbi,

nițele mele nu sunt mai pe. jos, de cât ale 
d-tale. Der, decă e vorba să-ți fiu mirâsă, 
ar trebui... să plătesc! pentru mine nisce 
datorii".

„Datorii ?“
„0, nu sunt multe, nu te speria. Vr’o 

20—30,000 de ruble".
„Și cum? De unde ?“
„Forte simplu. Bărbatul meu a fost 

arestat înainte de asta cu patru luni de 
cătră poliția rusâscă, aousat, că ar fi to
lerat pe un revoluționar pe o moșie a sa. 
Sunt sigură însă că în curând i-se va do
vedi nevinovăția și atunci îmi void că
păta ârăși renta. N’am fost economicosă 
și în ultimele luni a trebuit să fac datorii 
Ce flici, conte?"

Domnul lăsă să-i cadă monoclul de 
la ochiu.

„Scusați, Ddmnă, der și eu voiam 
tocmai să vă povestesc tot așa ceva des
pre venitele mele și despre intrigile gu
vernului italian, care tot din motive poli
tice mi-a sechestrat moșiile..."

„Ei, cum?"
„Forte simplu. După cele aurite pu

tem vorbi acum sincer. Moșiile mele sunt

— în lună, tot acolo, de unde aveți și 
D-vdstră renta!"

„Cum s’o înțeleg asta?"
„Așa că amândoi ne-am păcălit. Eu 

m’am atașat de D vostră, fiind-că credeam 
că pescuiesc un pesce de aur, er D-vdstră 
ați cochetat cu mine, fiind-că credeați că 
aveți de a face cu un tont. D-vdstră tot 
așa de puțin sunteți baronesă, pe cât de 
puțin sunt eu conte. Suntem camarazi. 
Vânători de noroc, cari umblăm prin 
lume, ne bucurăm de vieță și gonim câte 
o aventură, prin care să ajungem la bo
găție și la o posiție în lume. O, sunt mulți 
așa ca noi 1 Der că s’au întâlnit doi și au 
petrecut câteva flile împreună fără să se 
recunoscă, asta-i curios și comic...!"

„Mă surprindeți! Va să dică D-vdstră 
nu sunteți conte?"

„Nu sunt conte și mai ales nu sunt 
conte amoresat. Nu simt nici cea mai 
mică simpatie pentru D-vdstră. Din contră, 
am o aversiune"...

„Ah!"
„Nu soiu bine de ce. Sunteți așa de 

frumușică și elegantă. Der surîsul D-vdstră 
are ceva batjocuritor și un aer de supe
rioritate. Etă ce mi-a displăcut! Și tot din

causa acesta am procedat acum așa brusc 
și V’am rupt masca. Nu-mi plac femeile 
superiore, seu acelea, cari se cred supe- 
ridre. Aveam o ciudă tainică împotriva 
D-vdstră, și bănuiam că spuneți gogoși, 
când îmi povesteați de venitele d-vdstră. 
Povești de acestea nu mai prind. Au eșit 
din modă. Trebue să iscodiți altceva mai 
nou, scumpa mea!“

Dama rîdea din inimă, apoi făcu un 
gest'de disgust:

„Nu prea ne întreceți cu gluma, co- 
cdne! Ne apropiem de Innsbruck și îna
inte de a părăsi oupeul, ași vre să vă spun, 
că repulsiunea D-vdstră pentru femeile 
superidre, nu era tocmai nemotivată. Ceea- 
ce v’am povestit, era totul adevăr... afară 
de un lucru: istoria cu datoriile. Află 
că n’am nici o centimă datorie, află că 
bărbatul nu-mi este arestat și îmi tri
mite punctual renta. Afară de acesta mai 
am și un capital depus la bancă, care mă 
asigură pentru ori-ce eventualitate. Istoria 
cu datoriile o povestesc de câte ori mă 
întețesc prea tare pețitorii. îmi servesce 
ca probă. Pentru D-vdstră a fost o cursă. 
Suut uimită. Pănă acuma mă credeam su- 
peridră numai conților și baronilor ușu-

rației, plini de datorii și vânători de zestre 
Cum că ași fi superidră chiar și față cu 
conții falși, nu mî-ași fi gândit!"

„Cum? Sunteți în adevăr?..."
„Da, sunt o veritabilă baronesă. Și 

spre norocul meu am aflat încă la timp, 
că D-vdstră nu sunteți conte, ci numai un 
aventurier, căruia nu-i lipsesce curagiul, 
ci numai... cum se flic?... îi lipsesce pers
picacitatea. Der etă-ne soțiți! Adio, Dom
nule! Ați avut erăși nisce prospecte fru- 
mose, pe cari atât de mult le iubiți. Pă
cat, că nici acestea n’au confirmat, ceea- 
ce promiteau. Au trecut pe dinainte ca 
piscurile munților încunjurate de raflele 
sorelui și ca florile din vale!"

Intr’aceea trenul se opri. Dama își 
dădti bagajul unui hamal și părăsi va
gonul. Domnul elegant cu monoclul era 
desperat. Un moment stetu pe gân
duri, să alerge după dânsa, apoi se 
resgândi și căflu la locul său deprimat la 
extrem.

Femeile drtă totul — numai prostia 
în anumite momenta critice nu o poterta. 
Și el a fost din cale afară prost.

— st. —
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română, germană, francesă, sunt preferiți 
înaintea altora și de multe-orî Românii 
sunt înlocuiți, chiar de Români, prin Ji
dani, Greci, cari le posed pe tote 3 seu 
4. Sunt puține case comerciale mari, cari 
să țină 3 împiegați pentru purtarea cores
pondenței în 3 limbi diferite, și preferă 
pe unul singur, care le posede pe tote 3.

Pe lângă corespondență și compta- 
bilitate, noi am cere pentru formarea lor 
practică nu 5000 cor., ci 5000 de floriul 
subvențiune din partea băncilor, ca toți 
absolvenții cu diplomă ai șcfilei de co- 
merciu să fie trimiși în practică în intere
sul lor ca și al băncilor, ca și al poporu
lui. Se fie trimiși la Brăila și Galați la 
câteva case mari de esport, cari au mari 
daraveruri cu cereale, ca se facă acolo 
praotică încă 2 ani și să cunoscă bine 
manipulațiunea, sortarea, classarea și tra
tarea cerealelor, piețele și firmele princi
pale de esport și import; pe alții la es- 
ploatările mari de păduri, și la firmele 
comerciale de lemnărie. (Numai comuna 
Boița a fost păgubită cu peste un milion 
de corfioe din a nostră necunoscință.) Cre
dem, oă nu ar fi nici nedrept și nici un 
sacrificiu prea mare de a-le cere să ia un ab
solvent doi români din șcfila comercială ca 
ajutori de comptabilitate și de afaceri, 
dfică vreau să trăiescă și să mai câștige 
între Români ;• pe alții 2—3 la firme, cari 
se ocupă cu esportul de pome și utilisa- 
rea fructelor; alții 2-3 pe la firme, cari 
fac negoț cu ouă, galițe și alte animale. 
Formați odată aceștia, în 3—4 ani se pfite 
propune și face la tfite băncile române 
modificarea unui articol doi din statute, 
ca băncile să pdtă da avansuri pe pro
ducte, vite, întreprinderi industriale și co
merciale — pepiniere, reconstituiri de 
vii etc.

Atunci nici școla comercială n’ar mai 
pluti în aer și băncile și-ar ajunge scopul 
lor de institute românesc), de a fi numai 
spre binele poporului. Intrăga economie și 
bunăstare materială a poporului ar pro
gresa.

Ioan de pe Văcarea.

Berzeviczy Ia Clușiu.
Ministrul Berzeviczy a continuat în 

d’iua de 28 Septemvrie a visita institutele 
publice din Clușiu, între cari și localită
țile kulturegyletului ardeleaD.

Sera s’a dat la hotel „Newyork® un 
banchet, la care s’au pronunțat toaste din 
partea fișpanului Beldy, a rectorului Dr. 
Moriț Kiss și a primarului Szvacsina.

In răspunsul său Berzeviczy a pro
mis, că va fi cu îngrijire deosebită față 
cu institutele Clușiului, dfică va pute sta 
câți-va ani la ministeriu. Apoi conti
nuă așa;

„Nu pot cere, ca să-mi anticipați 
buna d-vostră opiniune, însă vreu să-mi 
espiim convingerea isvorîtă din adâncul 
sufletului, că Clușiul are o misiune mare 
atât în privința culturei naționale, cât și 
a politicei naționale.

„In prima linie este chemat acest o- 
raș, ca prin bogăția institutelor sale cul
turale și prin importanța acelora, să fie 
propagatorul culturei atât în părțile aces
tea, cât și în tfită țâra. Să propovădufiscă, 
că întărirea maghiarismului este identică 
cu răspândirea culturei și că răspândirea 
spiritului maghiar este identică cu respân- 
di/rea culturei. (Aplause.)

„Noi nu luăm cultura nimănui, der 
vrem să dăm cultură tuturor. (Aplause).

„Și mai are acest oraș misiunea, să 
fie propovăduitorul adevăratei [iubiri de 
patrie față de acea iubire falsă de patrie, 
ale cărei simptome adesea ori le vedem.

„Nu acusăm nici o naționalitate în 
totalitatea ei, der ar trebui să fim orbi, 
decă ne-am eschiva față cu anumite simp
tome și agresiuni.

„Acel patriotism fals propovăduesce, 
că iubesce acest pământ, unde au trăit 
părinții lor (!) și unde vrfi să trăescă și el 
(patriotismul? — Tr.), însă scie se îm- 
preune iubirea acfista cuura(?) față cu 
poporul pământului (?) și a instituțiilor 
lor naționale (Aplause furiose 1 „Tombolo 
tetszei“.)

„Față cu asemenea sentimente locu
itorii acestui oraș fără deosebire de națio
nalitate și religie, au chemarea de a pro

povădui și practica adevărata iubire de 
patrie“.

Berzeviczy și-a încheiat discursul, 
spunând, că statua lui Matieș-craiO să in
spire tuturor locuitorilor idei?, că acest 
oraș este chemat a duce un rol însemnat 
în eluptarea gloriei viitfire a maghiaris
mului I

Resboiul ruso-japoiies.
Pe câmpul de răsboiQ domnesce li

niște relativă, liniște prevestitore de fur
tuni mari. Ruși și Japonesi se pregătesc 
din răsputeri pentru a-se ciocni erăși un
deva odată și bine, căci la Liaoyang n’au 
putut să se birue, unul pe altul. Se afirmă 
că Rușii fortifică pe capete Mukdenul și 
că Kuropatkin primesce <)ilnic mari întă
riri din Charbin.

Mai rău o au de-ocamdată corespon
denții de <jiare, cari cu tfite încordările la 
cari își espun fantasia, nu pot să dea pu
blicului de prin cafenelele europene sciri 
interesante.

Situația la Port-Arthur pare atât de 
ciudată, încât cu tfită profusiunea de sciri 
fantesiste răspândite de Ghinesi, totuși 
nu seim nimic sigur din ceea-ce se pe
trece acolo. Mai erl alaltăeri ceteam, că 
Japonesii au făcut minunea de a pune 
mâna pe tfite forturile liniei de apărare 
esternă, — a<ji cetim că forturile ce le- 
au cucerit nu pot să le țină în stăpâni
rea lor, căci Rușii din fortărfiță îi îmblă-. 
tesce cumplit cu proiectile. Stossel de altă 
parte se laudă, că 6 luni de dile încă va 
mai pute resista. Etă acum ce se vestesce 
prin firul telegrafic:

Situațiunea în Manciuria.
Generalissimul Kuropatkin a adresat 

Țarului următorul raport telegrafic cu data 
de 28 Sept.:

Avantgardele japonese ocupă aceeași 
posițiune ca și mai înainte, spre ost de ca
lea ferată. Aceste avantgarde iau câte 
odată ofensiva în mici grupe, cari sunt 
nevoite să dea înapoi în fața atacului avan- 
gardei nostre de cavalerie. Un avantpost 
al detașamentului de sub comanda gene
ralului Samsanow a luat de la Japonesi 
o turmă de vite. O patrulă de cazaci de 
Orenburg a întins în țliua de 26 Sept, o 
cursă unui jumătate escadron de cavale
rie japones, care a fost primit cu o salvă 
de focuri din partea cazacilor. După un 
schimb de împușcături inimicul s’a retras 
cu pierderi considerabile, lăsând pe câmp 
mai mulți soldați morțl. Cazacii au luat 
mai mulți cai de la Japonesi.

„Daily Telegraph1' primesce din Sin- 
minting următorea depeșă : Kuropatkin se 
pregătesce a resista la Mukden. El a ri
dicat și păuă acum mari întăriturî de pă
mânt. Pe țărmul nordic al fluviului Hun 
dispune de 264 tunuri și mereu capătă în
tăriri din Charbin. In ultimele săptămâni 
s’a desfășurat mare activitate pentru a 
pune Mukdenul în stare, de apărare. Po
sițiunile cele mai puternice ale Rușilor se 
întind de-alungul malului septentrional al 
rîului Hun. Forțele japonese sunt evaluate 
la 300.000.

Asediarea Port-Arthurului.
Intr’o scrisdre a sa de la 23 Septem

vrie, generalul Stossel spune, că Japonesii 
fac izidă zadarnică de munițiuni și cu vie
țile soldaților, defirece soldații lui se pfirtă 
cu mare eroism și-și apără posițiunile de 
luptă cu cea mai estremă energie., Stossel 
adauge, că, fără de nici un ajutor, cel pu
țin 6 luni va mai pută să țină fortărăța.

După o depeșă din Gifu, pierderile 
Japonesilor cu ocasiunea ultimului atac 
au fost de 7000 omeni. Rușii au pierdut 
600 fimeni. Japonesii n’au putut se se țină 
în trei forturi, ce le cuceriseră și s’au re
tras, defire-ce Rușii îi decimau cumplit cu 
ghiulele din forturile interne.

Agenția „Reuter“ anunță, că’asediul 
Port-Arthurului de cătră Japonesi, s’a în
cheiat absolut fără nici un succes. Rușii 
ar fi recucerit tdte posițiunile ocupate de 
Japonesi.

Din Cifu se vestesce, că Stossel a 
construit numerose mine, cari au pricinuit 
pagube enorme în dmeni Japonesilor.

După sciri din Tokio nemulțumirea 
poporului japones e fdrte mare. Un <jiar 
din Tokio sfătuesce pe generalul Nogi 
să facă harakiri (adecă să-și spintece 
burta) oferindu-i în acest scop o sabie as
cuțită ce atârnă în redacția amintitului (jiar. 
Tot din Tokio se vestesce, că soldații 
cari s’au reîntorș răniți de la Port-Arthur 
spun, că Rușii apără cetatea c’o furie 
sălbatică.

0 telegramă întârdiată.
Corespondentul Jiarului engles „S(cm- 

dard* abia acum pdte să-și publice în nu
mita fdie telegrama despre retragerea Ru
șilor de la Liaoyang, telegramă pe care 
censura japonesă o reținuse la cartierul 
principal al lui Kuroki.

Etă oe spune el între altele:
Când Kuropatkin și-a trecut armata 

peste Taiciho, fluviul era cu totul liber și 
Rușii au putut să se retragă pe un front 
ce avea lățime de 4 milurî.

Drumul lor era cu desăvîrșire neted 
și descoperit, așa că o piatră măcar nu 
li-a putut servi de adăpost. Cinspretjece 
milurî de la Liaoyang j nu putea fi 
vorbă de urmărire. E posibil, ca un beli- 
duce mai cutezător decât Oyama să 'fi 
putut înfrânge pe Ruși, însă generalissi
mul japones avea mari temeri din causa 
legăturilor sale proprii, și pentru a păstra 
aceste legături și-a concentrat armata în- 
tr’un loc. Oyama s’a aruncat asupra for- 
tificațiunilor rusesci, cari n’aveau alt scop, 
decât reținerea Japonesilor. Tot din pri
cina acesta a redus el divisiunile lui Ku
roki la U/2 și n’a făcut decât o slabă de
monstrație contra liniei ferate.SC1R1LE BILEI.z

— 16 (29) Septemvrie.

Maj. LL Regele și Regina Româ
niei vor trece Duminecă d. a. cu trenul 
de la firele 2 și 9 m. prin gara Brașov, 
venind din străinătate.

Regele Saxoniei pe morte. O de
peșă din Dresda anunță, că regele George 
al Saxoniei a fost împărtășit cu sf. cu
minecătură.

Cursuri pentru d-șore și confe
rințe academice. Miercuri a avut loc în 
sala geografică a Ateneului din Bucuresci 
solemnitatea pentru inaugurarea cursuri
lor pentru d-șore și conferințe academice, 
înființate de „Societatea femeilor române®. 
La serviciul divin, ‘'care a fost oficiat de 
archiereul Nifon, au asistat numărfise dame 
din elita bucuresceană, în frunte cu d-nele 
Ecaterina G. Cantacuzino președinta so
cietății și Ana Sp. Haret, soția ministru
lui Haret. După terminarea serviciului di
vin, d-1 profesor Suchianu a rostit o cu
vântare, în care a arătat folosul, pe care 
îl va aduce societății românescl frumfisa 
inițiativă a „Societății femeilor române“.

Msgliiarisărl de nume. Diarele ma
ghiare publică erăși o listă lungă de ma- 
ghiarisărl de nume. Majoritatea, firesoe, 
este compusă din Rosenkranz, Rosenstock, 
Mandl și Schlesinger, der sunt și câte-va 
nume românesc!, anume: Teodor Dopa 
din Seplac șl-a schimbat numele în Pap, 
Alesandru Mărgineanu (profesorul?) do
miciliat în Budapesta, în Marosi, Petru 
Munteanu, sergent de jandarmi, în Mezei..,

Sortea fiului fostului Sultan Mu
rad -V. „Pohtische Correspondenz“ află, 
că după mfirtea ex-sultanului Murad V, 
fratele actualului Sultan, s’a desființat 
tfită curtea sa. O parte din personal a 
fost transportată în vechiul Serail la Stam- 
bul, fir altă parte trimisă în exil. Causa a 
fost nisce incidente petrecute la mortea 
și la funerariile fostului Sultan Murad V. 
Unicul fiu al acestuia, principele Saladin, 
care are 38 de ani și care a împărtășit 
cu tatăl seu închisfirea, a fost închis sub 
o supraveghere severă în palatul Ortas- 
koi de lângă Bosfor.

Ciuma la Smirna. O telegramă din 
Smirna anunță, că s’a constatat acolo al 
șeselea cas de ciumă.

Pedepsirea unui falsificator de 
lapte. Din Miinchen se scrie: Liferantul 
ourții Oskar Meyer a fost osîndit de tri

bunal pentru falsificarea laptelui pus în 
vândare la un an temniță și 3 ani pier
derea onorei. Falsificatorul vânduse sub 
marca de „lapte de oopii“ lapte ameste
cat cu apă murdară, întrebuințată la spă
larea vaselor.

Trenuri speciale la Dîrste. Direc
ția căilor ferate Brașov-Treiscaune aduce 
la cunoscință publică, că în <jiua de 2 
Octomvrie în cas de timp favorabil vor 
circula pănă la Dîrste, afară de trenurile 
regulare, și trenuri speciale. Aceste tre
nuri vor pleoa din piața principală la 
1.38, și Ia 2, fir de pe promenadă la 3.15 
p. m. — Din Dîrste spre Brașov: la 2.33, 
3.30 și 5.30.

Primăvară în tomnă. Un abonat al 
(jiarului german-bucurescean „Donauwacht“ 
publică în n-rul de eri al acestui, țliar ur- 
mătorele rânduri: Am dat o raită prin 
mahalale de la periferia Bucurescilor și 
spre surprinderea mea am văcțut în mai 
multe grădini pruni înfloriți, ba chiar și 
un pâr, care avea flori. Plfiia din ultimele 
dile a înviorat — pe semne — pomii, cari 
dau pretutindeni semne de o nouă vifiță. 
Privind natura, ai sensația, că după vara 
seoetfisă cu frundele veștejite ale pomi
lor, vom ave o tfimnă verde, care ne va 
recompensa pentru suferințele verei se- 
cetfise. Poporul crede, oă pomii înfloriți 
pe timpul acesta prevestesc o tfimnă fru- 
mfisă și lungă. De s’ar împlini acestă cre
dință, căci vremile sunt scumpe și sără
cia e mare 1

Sciri din România. D-1 Dim. Slurdza, 
președintele consiliului de miniștri, a sosit 
Miercuri dimineța din străinătate la Sinaia. 
In decursul dilei a fost primit la castelul 
„Pelișor“ de cătră Principele de coronă 
Ferdinand și principele Vilhelm de Ho- 
henzollern, fratele principelui moștenitor. 
Sera a sosit la Bucuresci.

— Din incidentul completării și de
săvârșirii armamentului pentru artileria 
română cu ajutorul comitetului technic 
al armatei austro-ungare, Maj. Sa Regele 
Carol a conferit generalului de artilerie 
din armata austro-ungară Kropatschek și 
mai multor ofițeri superiori austriac! de- 
corațiunî înalte.

— O comisiune de remontă compusă 
dintr’un colonel, un major, un căpitan și 
un medic-veterinar din armata austro- 
ungară a sosit în România, pentru a cum
păra cai.

Rectificare. In lista abiturienților 
cari au făcut dilele trecute cu succes esa 
menul supletor de maturitate la șofilele 
sup. comerciale române din Brașov, pu
blicată în numărul de Lunî-Marți, este 
a-se ceti A. Lupșan, în loc de N. Lupan

Teatru. Mâne, Sâmbătă, se începe 
stagiunea teatrală germană de sub con
ducerea d-lui director Leo Bauer cu nou
tatea: comedia „Sein Prinzesschen“. Piesa 
aefista, care s’a jucat ou un succes ffirte 
mare îil străinătate, e pusă îu scenă de 
regisorul Gustav Olmar și va fi jucată 
de puterile ctle mai marcante ale ensera- 
blului teatral.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu. stomacu
lui le funcționeză regulat, pot conta la vindecare si
gură în scurt timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri scidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9. In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra 
vențiă și subscriere.ULTIME SCIRL

Petersburg, 29 Septemvrie. După 
sciri din Mukden, trupele rusesci se 
pregătesc de atac. La Mukden e frig 
ca iărna. — Se aștâptă în tot mo
mentul scirea despre o nouă eșire a 
flotei rusesci din Port-Arthur.

Londra, 29 Septemvrie. E sigur, 
că Japonesii au atacat tără nici un 
succes forturile Cikvanșan, Palinșan 
și Erlungșan. Pe înălțimea de la 
Liaoteșan Rușii au ridicat fortifica- 
țiuni nouă cu baterii îndreptate spre 
uscat.

Petersburg 30 Septemvrie. Ja
ponesii înainteză pe întreg frontul. 
Ei au fost reținuți și respinși de 
cazaci.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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hârtie austr. . . .
argint austr. . . ,
aur austr..................
corone austr. 4°/0 .

Cursnl la bursa din Viena.
Din 29 Septemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de corone ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 
Bonuri rurale oroate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.— 
Renta 
Renta 
Renta 
Renta
Bonuri rurale ungare 3*/2 % • • .
Losurî din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori ........................
Mărci imperiale germane. . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Note italiene . . . . . .

99.65
99 60

119.40
99.50
90.95

154 35
16.12

779.—
672.—

19.02
. 117.32'/2

239 45
. . 95.05

. 95.—

Cursul pieței Bx așov.
Din 30 Septemvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.80 „ 18.90
Napoleond’orl. „ 19.02 M 19.10
Galbeni n 11.20 , 11.30
Ruble Rusesc! , 2.52 u
Mărci germane 117.20 „ 117 40
Lire turcescl , 21.50 n 21.60
Sorid. fonc. Albina 5fl/0 101.—• n 102 -

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 30 Septemvrie 1904.

I
Calitatea.

Mesura 
seu 

greutatea

Valuta 
în

Kor. | fii.

Cc\\

*J

|n interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bune durabile de școlă.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, haine 

de școlă din stofele renumite și moderne ZsolnaișiGâcsi un asorti
ment bogat și modern cu

Prețurile cele mai ieftine.
In prăvălia mea se află Pardiseuri pentru bărbați, juni și copii, 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de ve- 
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

Cu totă stima

Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii
Brașov, Tîrgul inului, iu pa.la.tul lui Csell.

<>

1 H. L.
75

71

71

71

71

9

71

71

71

71

71

71

7)

?!

71

1 kilă
a 

100”kil.
71

i

Grâul cel mai frumos 
Grâu mijlociu . ,
Grâu mai slab .
Grâu amestecat 
Secară frumosă. 
Sficară mijlociâ. 
Orz frumos . .
Orz mijlociu.
OvSs frumos. . 
Oves mijlociu . 
Cucuruz . . .
Mălaiu (meii!) . 
Mazăre. . . .
Linte .... 
Fasole .... 
Sămență de in . 
Sămânță de cânep 
Cartofi. . . .
Măzăriche. . .
Carne de vită . 
Carne de porc . 
Carne de berbece. 
Sân de vită prospât 
Său de vită topit. .

ă

17
17
16
12
10
10
9
9
7
7

12
10
15
22
19
22

9
4

i

40
62

20

90
40
70
30
40

20

40

80

20
40

96
20
76

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

s

CUI îl PLACE
O față delicată și curată, fără pistrui 
o piele m61e și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal

Berpami’s „Lilieamileliseife,‘
(Marca: 2 mineri.)

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

Se eapetă bucata eu 80 bani, 
în farmaciile: 

VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap11, 
TEUTSCH &, TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.

-... v v — - J

în Brașov:

] în Sîgliișora.

sufesoFâsai
O&Kui J31S-

ANOCIURI 

(mserțim și recb 

sunt ® se adresa 
administpafiunt. In
blicărăă unui snasnoiu mas muși 
d® ©dată se face scâdâsnent, 
s&pe crose® cu cât jîubSicarea 
se face mai d® maHe-ori.

Administr. ,, Gazetei Trans.u

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, deeă flăeare cutia. este provecțută eu marea de 

operare a Iul A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlltz de Â. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei outli originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătordsca.

M

Franzbranntwein și sape a lui iHSoiL 
Vii.'j’r.jkîln niimni lecă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
Vei llaullu llUIIlal, plumbul lui A. Vio II.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută, ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoidină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plunibate, Cordne 1.90.

9 p| îata pentru^ cumper&tuH^J^ O

pentru rochii de clame, indigene și fa] 
din streinătate,

I 

la MAGAZINUL de MODE, sub firma 
M. & L. LÂSZLO Succesorii

Erasov.

Ogj Ocasiuac mă. pentru cumpăraturi! O

O

A

£
X
X

>{

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

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prove^ută cu marca 
de aperare A, Moli.

Trimiterea nrluelpală prin 
Farmacistul A. MOLL,

c. și r. furnisor ai curții imperiale Viena, Taclilaita 9
Comande din provincii se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
de aperare a lui .A. MOLL.

„ Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neutadter
și engros la D. Ere ci ia Nepoții.

^Mioosxseoeiooeoe

4

Măîăsării, Pânzărie, Covore, Perdele,
Paletots de Dame se vinde cu

Prețuri forte scădute

o

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

P® fcrei luai . . 8 cor.
?© șâs© luai . . 12 ,,
P® ua aa .... §4 ,,

O«A«O

* Pentru România ?i străinătate: 
: ?© Hai... 10 
; ?§ șes® luai... §0
; P® ua aa . ... . 40

Aboa&waU la cu âata dc iuminecl:
Pentru Austro-Ungaria:

Peaa . - . . 4 ©o.
f® șes© luai . 2 ,,
P® luai. . 1

V

Pentru România și străinătate:
£© aa •. . . . .
?® șes© luai . .
I1® luai . .

fr.

mai ușor și mai repede prinAbonamentele se fac
----- o mandate poștale, o------ .

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admsns strațiuneaGAZETEI TRANSILVANIEI.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


