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0 întrebare economică
ce se impune.

. i.
Cui se ne adresăm, în Gestiuni eco

nomice: poporului muncitor direct, seu 
conducătorilor sei? Btă o întrebai'e, ce 
ni-se impune așa cJL’end de sine.

Am pute face cu depiină în
dreptățire și una și alta. Scopiri e 
și rămâne unul și același, numai mij- 
locele sunt diferite și calea, ce este 
de apucat, ca se ducă mai curând 
la țintă. Neapărat că și într’un cas 
și ’n altul tot poporul de rând este, 
care trebue se muncescă. întrebarea 
e numai, se o facă cu său fără con
cursul, ajutorul și povața inteligen- 
țil sale?

Sub raporturile de astăcji nu ne 
putem plânge, că poporul nostru de 
la sate și orașe n’ar munci și n’ar 
fi statornic la muncă. Nu, ferit’a 
Dumnezeu; ci decă avem a ne plân
ge de ceva este, că poporul nu dis
pune la munca sa de unelte destul 
de perfecționate; metodele lui de 
cultură și de folosința pământului 
învechite precum și a întregei sale 
economii iraționale (sistema de trei 
câmpuri, dăvălmășie), sunt, cari îl 
apasă și-l țin în loc, de ore-ce nu mai 
sunt compatibile cu spiritul și pro
gresul timpului. C’un cuvânt el mun- 
cesce de ajuns, dâr fără calcul și 
regulă, își pierde timpul și puterile 
de multe ori în lucrări, cari ar pute 
se fie reduse la jumătate; mnncesce 
pământul și-l îngrașă incomplect și 
în consecință produce și prea puțin 
în raport cu trebuința sa, de calitate 
inferioră, unde ar pută să producă 
de calitate bună; apoi nu se scie de 
loc folosi de marile avantagil, ce 
i-le ofere clima, solul, localitatea, 
mișcările comerciului și ale pieței. 
Deci w lipsesce orientarea în cele eco
nomice.

înainte vreme sub regimul feu
dal, majoritatea poporaționei era 
pusă pe strictul necesar al vieții și 
subsistenței sale și a familiei, căci 
daturi și contnbuțiuni în bani erau 
puține, în cât fie-care le pută pre- 
vedâ și chibzui și numai câțl-va pro
prietari mari, boierii erau, cari pro
duceau peste trebuințele lor, pentru 
vân4are, ca să acopere golurile în 
anii de lipsă, eventual și pentru es- 
port.

Acum de când și țăranul nostru 
este espus influinței concurenței A- 
mericei, României, Rusiei și trebue 
să țină piept cu productele ieftine 
americane mai bune, majoritatea po- 
pulațiunei produce pentru vândare, 
ca să-și pdtă plăti birurile și daturi- 
ile de tot ‘soiul, de cari nu pdte 
scăpa. Și aceia progresăză, cari pro
duc mai bun, cu mai puține spese 
fiind mai aprdpe de târgul de des
facere, și pot da mai ieftin. Sunt ani 
buni, când însă nu sunt prețuri; bu
catele și vitele nu au căutare, și a- 
tuncl agricultorul abiaîși scote chel- 

, tuelile. Sunt ani mediocri ca pro- 
ducțiune, când însă prețurile sunt 
bune, și anul se încheie c’un frumos 
beneficiu net; sunt ani și buni și 

preturi bune — dâr și ani răi, când 
productele sunt puține și n’au nici 
căutare, nici prețuri.

In mijlocul acestor oscilațiuni 
de producțiune și prețuri, omul sim
plu cu greu se pote orienta, mai cu 
sâmă, că statisticele și evaluațiunile 
oficiose se publică cu 2—3 luni 
înainte de secere er prea rar pă
trund pănă la el. Tot așa e și cu 
mișcarea burselor și cu prețurile de 
pe piețele internaționale, cari decid 
prețul pe piețele locale.

Apoi deși massa producătorilor 
agricoli sunt micii cultivatori, — 
sătenii, totuși vâncjarea productelor 
se face de obiceiii în mare, cu va
gonul și tona, în loc de sacul, ga
letă și tăgârța de mai înainte. De 
aci necesitatea de concentrare, cla
sificare și uniformisarea productelor 
pe diferite calități și categorii, pen
tru a încunjura pe număroșii gră- 
na^î, misiți, comisionari, samsari și 
agenți ai băncilor și negustor lor 
mari, cari mișună prin sate pentru 
a aduna productele. De ordinar aceș
tia, inter mediatorii, răpesc o bună 
parte din beneficiul producătorului ; 
o altă parte se scade la transportul 
în mic cu carele în loc de trans
portul în mare cu vagonul, pe apă 
cu caice și vapăre.

Cumpărătorul și adunătorul este’ 
deci mai în stare de a cunosce piața 
și starea prețurilor de la bursă și 
din piețele mari din apropiere și de
părtare; și el pdte să spună și pro 
ducătorului ce marfă se caută și se 
plătesce mai bine în piață, sub ce 
raport are producătorul să-și modi 
fice și amelioreze producțiunea sa, 
ca să câștige și unul și altul mai 
mult.

O bună parte din sarcina acâsta 
de mijlocitori și valorisători a-i pro
ductelor poporului nostru românesc, 
ar pute-o lua asupra lor băncile 
și institutele de economie ale nostre, 
cari pe de-oparte sunt destul de 
numărdse ca să pdtă îmbrățișa tote 
ramurile producțiunei naționale pe 
basa împărțirei muncei și speciali- 
sării, âr pe de altă parte sunt și 
binișor dotate cu capitalurile nece
sare, ca să facă față tuturor ne
voilor. Băncile nostre ar ave deci 
în acâstă ordine de idei menirea să 
fie adunătorele și vendătorele în massă 
ale productelor poporului nostru, 
pentru o mai bună valorisare a a- 
cestor producte și pentru încura- 
giarea producțiunei, âr nu simpla lua
re de dobâncjl să fie a lor destinațiune. 
Pdte ar fi mai nimerit, ca și .actua
lele delegații*ni  și întruniri ale di
rectorilor băncilor, să dea loc la un 
congres economic, unde pe basa unui 
schimb de vederi, să se stabilescă, 
ce ramure de producțiune ar trebui 
mai mult încuragiate și desvoltate ?! 
Cestiunea acesta a fost pănă acum 
perdută cu totul din vedere de cătră 
conducătorii băncilor nostre. Acestea 
pot mai ușor urmări bursele și miș
cările prețurilor productelor, decât 
țăranul particular, și lesne ar pute 
deveni regulatorele producțiunei și 
a desfacerei lui.

•) Pentru a se pricepe bine ce înțelege 
Tisza sub agitațiuni contra statului, e la loc, cre
dem, a aminti, că și remonstrările făcute de me
tropolis noștri în taimosa anchetă școlară a lui 
Berzeviczy au fost timbrate de cătră pressa ma
ghiară șovinistă de asemenea agitațiuni. — Red.

Brașov, 20 Septemvrie v.
Declarațiile ministrului de in

terne rusesc. Corespondentul din Pe
tersburg al diarului „Lokalanzeiger*  a a- 
vut o convorbire cu prințul Stviaiopolk 
Mirsky, noul ministru de interne al Rusiei. 
Acesta a supus, că întărirea Japonesilor 
nu amenință numai pe Rusia, ci întrâga 
Europă. Acesta, se sperăm, se va recu- 
n6sce în curând și în Anglia. Ministrul 
speră, că apariția escadrei din Baltica în 
apele Extremului-Orient va aduce o com
pletă schimbare a situației. Mai departe 
prințul Mirsky a dis că pentru el nu esistă 
o cestiune a naționalităților, pentru el nu 
esistă nici Evrei, nici creștini, nici armeni, 
nici mohamedani, decât Buși.

Tote aceste elemente se duc a- 
cum la râsboiu pentru a servi patria 
și toți au drept egal la bunăvoință și la 
un tratament just din partea guvernului. 
Să se aștepte încă puțin și se va vedâ, 
că acesta va lucra conform acestor prin
cipii. Situația pressei va fi de asemenea 
îmbunătățită din multe puncte de vedere. 
La observația corespondentului german, 
că ministrul nu dispune pentru paza per
sonală de un așa număr de agenți ca pre
decesorul său, ministrul răspunse, că dân
sul nici nu vre se scie de acâsta; după 
cum dice un cunoscut proverb rus, cineva 
pote scăpa de șepte ucigași, al optulea tot 
îl Dimeresce. Ministrul se simte de ajuns 
de sigur pentru a puie renunța la măsuri 
de pază speciale.

In prejma deschiderei dietei.
Abia o săptămână ne mai desparte 

de deschiderea dietei ungare. Mulți din 
deputați au început să sosescă deja în 
Budapesta, er diarele- din „capitală1* se 
ocupă pe colone întregi cu campania par
lamentară, ce sa va relua îndată după des
chiderea camerei.

Ge se va întâmpla? — este acum în
trebarea generală. O sumă de cestiuni în
semnate își așteptă deslegarea de la dietă, 
precum: convențiile comerciale cu statele 
străine, reforma legei armatei, budgetul 
pe 1905, proiectul de reformă a legei 
despre instrucțiunea primară, măsurile ce 
se impun în urma lipsei de nutreț, și 
multe alte cestiuni.

Guvernul n’a dat pănă acum nici un 
program de activitate. Se afirmă însă, că 
încă în prima di a deschiderei dietei, con
tele Tisza va presenta patru proiecte pri- 
vitore la: lipsa de nutreț, budgetul pe 
1905, provisoriul vamal cu Italia și con
tingentul de recruți pe anul viitor. Aceste 
proiecte are de gând guvărnul să le trecă 
negreșit și cu ori-ce preț prin retorta ca
merei. După aceste va urma la rând pro
iectul despre reforma legei armatei, tariful 
vamal comun cu Austria și proiectul de 
reformă a legei instrucțiunei primare.

Diare, ce se pretind bine informate, 
asigură, că contele Tisza va cere de la 
dietă să se desbată înainte de tdte con
venția vamală cu Italia. Acest proiect 
speră să-1 trecă cu mai puțină greutate, 
înainte de ce s’ar fi constituit și grupat 
tabăra combatanților oposiționali.

Greutatea cea mai mare și oposiția 
cea mai crâncenă se crede, că o va în
tâmpina guvernul la desbaterea pactului 
vamal comun cu Austria. Sunt chiar te
meri, că cu ocasiunea acestei dăsbateri 

se va înjgheba o nouă obstrucțiune și 
deja se vorbesce, că Tisza, pentru a pre
întâmpina ori-ce pericol, are de gând să 
facă o radicală schimbare în regulamentul 
camerei. Cronicarul unui diar de frunte 
budapestan, relevă ca ceva fdrte impor
tant declarațiunea unui fost ministru, 
care a <fis: „Guvernul și partidul său sunt 
deciși a reînoi pactul cu Austria chiar 
decă ar trebui să pună pe mânile oposi- 
ției cătușile nouelor regulamente ale ca
merei. Un scop avem: să fim în ordine 
cel puțin cu regularea vieții economice 
pentru durerosul cas, când Dumnedeu va 
chema la sine pe Majestatea Sa. De a- 
ceea vom înfrânge cu necruțare obstruc- 
țiunea — dâcă va fi“.

Intr’aceea se mai lansăză în pressă 
și alte combinațiuni asupra viitorei situa- 
țiuni politice. Organul săsesc din Sibiiu 
vorbind despre „mâna tare“ a lui Tisza, 
dice că ea va întră în curând în acțiune, 
ceea-ce o dovedesee limbagiul energic] al 
pressei oficidse, care pune în vedere schim
barea radicală a regulamentului camerei, 
de care am făcut amintire mai sus, dâcă 
obstrucțiunea ar isbucni din nou. Se asi
gură mai departe, că Tisza plănuesce o 
campanie electorală pe ernă. Un indiciu 
pentru acâsta este, că in cassa partidului 
de la putere curg din tote părțile banii ca 
ploia, și nu degâba i-se dă câte unui 
Kohn, Guttman etc., demnitatea de baron 
Conferirea acâsta de titule stă astfel în 
strînsă legătură cu „cassa partidului11. Sub 
domnia lui Ti.sza, constată un statistician, 
s’au conferit nu mai puțin de 7 baronate 
nouă, 32 titluri nobilitare, 3 inși au deve
nit magnați, 7 cousilieri intimi, 33 consi
lieri reg., 11 consilieri aulici și s’au con
ferit vr’o 150 de decorațiunî.

Din tote aceste resultă, deci, că Tisza 
s’a pus cu mare aparat pe lucru și a în
trecut cu mult pe tătâne-seu, ba chiar și 
pe Banffy — în vederea viitdrei campanii 
electorale.

„Ungaria și naționalitățile sale* 4.
Sub titlul acesta „Leipz. N. Nach- 

richten14 a publicat pe la mijlocul lui 
Septemvrie un articol, în care se spune, 
că pe când dieta prusiană a ridicat un 
nou zăgaz împotriva „puhoiului polones“, 
Tisza a întins naționalităților mâna (??) 
asigurându-le, că nu vor mai fi asuprite 
și că nu li-se va răpi limba. (??) Statul 
își va întinde mâna ocrotitâre asupra lor, 
ca să nu se simtă ca fii vitregi. Firesce 
— și aici au eșit la ivâlă ghiarele mânei 
desmierdătore — Tisza amenință, că va 
proceda cn vigore extremă față cu agita
țiunile contra statului*),  căci o Ungarie 
puternică unitară e necesară etc.

Autorul vorbesce apoi despre Sârbi 
și Slovaci și despre aspirațiunile lor. Apoi 
trecând la Români scrie următârele:

„In Germania este puțin apreciată 
pănă acuma primejdia cea mai seriâsă 
ce-i amenință pe Maghiari din sud-ost de 
cătră cele trei milione de Români, cari 
când se ridică împotriva stăpânitorilor 
maghiari și a arbitriului lor, sciu, că au 
la spate alte 9 milione de conaționali1*.
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Autorul trece apoi la cestiunea ve- 
nirei Românilor în Transilvania, înclinând 
spre hipotesa susținută de Maghiari ou 
imigrările păstorilor. Românii, continuă 
autorul, sunt un popor viguros și talentat, 
și nici Săcuii nici Sașii nu dau un pro
cent atât de mare la recrutări ca Româ
nii. Ei opun principiului statului princi
piul de naționalitate, și abisul între cele 
2 popdre devine din ce în ce mai mare. 
Apoi continuă:

„Ungurii îșT dau ce e drept silința 
a-i câțtiga pe Români cu binele (?) prin 
răspândirea culturei maghiare, cu care 
să-i apropie mai mult de sine și să-i în
străineze de rhassele României... Resulta- 
tul? Oând abiturienții germani au trecut 
examenul, se duc veseli la comers, ăr 
abiturienții români de la șcdla maghiară 
cu aceeași ocasiune îngenunche cu ușile 
închise și jură credință vecinică poporu
lui lor, er asupritorilor unguri ură veci
nică cum a jurat Hanibal Romanilor. Și 
cine este Hamilcar, care a pus pe Hani
bal se jure? Hamilcarii fanatici ai Româ
nilor sunt medicii, advocații și literații 
români eșiți din aceleași școli. Și apoi să 
ne mirăm, că statul ungar ia măsurile 
cele mai aspre de apărare față cu ase
menea agitațiuni?14

Evident, că articolul acesta tenden
țios, nu pdte să fie decât comandat anume 
de cătră biuroul de pressă ungar!

Combaterea malariei.
(2) (Urmare.)

Și acum se aplice cineva con- 
clusiunile aproximative din ravagiile 
pricinuite de malaria în armată asu
pra populației civile din regiunile în 
cari bântue malaria și va dobândi 
în 'contururi generale un tablou des
pre totă miseria resultată din mala
ria. Expunerile acestea recapituleză 
trecutul cel mai apropiat și nu au 
ca scop a reînvia frica de nisce nă
luci din trecutul îndepărtat. Stafia ma
lariei umblă pănă în cfiua de astăcji 
printre noi și nu va dispărb dintre noi 
pănă nu vom întrebuința farmecele, ce 
s’au dovedit deja ca eficace în alte 
părți.

Statistica sanitară a armatei asu
pra timpului de la 1870 pănă la 
1899, va se cfica pentru 30 de ani, 
arată în termin mediu frecuența ma
lariei printre soldați cu 113°/00, cu 
extremitățile deja citate de 298 și 
2O°/00. Trebue se admitem cu pro
babilitate, că în perioda acesta de 
la 1870 pănă la 1899 s’au ivit în 
armată aprbpe un milion de îmbol
năviri. (Armata r. italiană a avut în 
perioda 1877—1897, după cum arată 
Celli 333,678 cașuri de malarie, adecă 
în termen mediu anual 80 dintr’o 
1000). '

Admițând pentru fie-care cas în 
termin mediu 10 d^e de bolire și 
pentru fie-care di câte 2 corone va- 

lore perdută, socotită în sens națio- 
nal-economic, ca pierdere de muncă 
și ca cheltuială efectivă cu trata
mentul și vom vede că cașurile de 
malaria au costat armata în perioda 
amintită sumulița de 30 milidne! Și 
cât de mare pote să fie pierderea 
național-economică resultată din ca
șurile ivite în aceașl periodă la po
pulația civilă din regiunile acelea, 
în cari și-au căpătat boia milionul 
de soldați!

In ce măsură a bântuit malaria 
câte odată în perioda de 30 ani, se 
pote vedejde acolo, că la trupele apar- 
ținătore comandamentului militar din 
Timișora în anul 1873 s’au ivit în 
termin mediu la 1000 de soldați câte 
965 de cașuri și la regimentul de 
ulanl nr. 8 care avea garnisona în 
Oradea-mare frecuența malariei-' se 
află notată cu 218.5°/0, va să cfica 
îmbolnăvirile au fost încă odată atâ
tea și mai bine, câți soldați au fost 
în regiment. O asemenea frecuență 
de sigur este o raritate, decă nu 
chiar un unicum în istoria malariei. 
In anii 1899 și 1900, după cum s’a 
amintit deja, frecuența malariei a 
avut gradul cel mai inferior și anume 
la 1899 cu 16.989 cașuri, adecă 
2.06°/o din contingentul soldaților, 
er în anul 1900 s’au îmbolnăvit circa 
5000 so'dați de friguri, intermitente, cari 
au fost 57'000 de dftle incapabili de lu
cru.*)

*) Acestă cifră, după socotela amintită deja 
dă o pierdere de valora național-economică de 
100.000 corone numai în armată!

In aceașl periodă de 30 ani 
(1870—1899), despre care am rapor
tat mai sus în privința cașurilor din 
armată, — resultă o frecuență de 
cașuri de 141°/00. Frecuența anuală 
varieză între 503 dintr’o 1000 (la 1879) 
și 15 dintr’o 1000 (la 1897).

Și decă în timp de pace mala
ria râde așa la măduva armatei, ne 
putem închipui ce va fi în resboitt! 
Prin neglijarea măsurilor higienice, 
malaria pbte lua dimensiuni colosale 
și pbte să primejduescă capabilita- 
tea de luptă a armatei. Așa în cam
pania ruso-româno-turcă de la 1877 
—78, în armata rusescă de la Dunăre, 
cu un număr de 593.000 soldați s’au 
ivit 330.063 cașuri de malaria cu 1783 
decese {543.33 pro 1000 morbiditate ,și 
3.31 pro 1000 mortalitate).

încă și mai triste au fost ra- 
pbrtele în armata de Caucas, în care 
la numărul efectiv de 246,000 sol
dați s’au ivit 610.500 cașuri de fri
guri intermitente cu 1292 decese. 
(3501.8 pro 1000 morbiditate și 5.3 pro 
miile mortalitate).

Cu deosebire grave sunt pier
derile în armatele coloniale. Cităm 
ca exemplu trist, campania France- 

silor în Madagascar (1859), în care 
după Reynaud decesele s’au urcat la 
33 pro miile.

Nu numai în regiunile tropice 
însă, ci chiar și în zonele temperate 
îșT seceră malaria victimele sale.

In espedițiile Englesilor în Olan
da la anul 1804, Anglia trimise o 
armată de 36.480 soldați pe insula 
Walcheren. Peste 50 cjde numărul 
bolnavilor se urca la 10.000, din cari 
flilnic muriau câte 25—28 bmeni. 
In cele din urmă s’au îmbolnăvit 
36.000 ămeni, adecă aprope totă ar
mata.

Aceste puține date statistice dove
desc în de ajuns Afectul pustiitor al 
malariei.

Din capul locului și medicii și-au 
dat totă silința a studia ființa bolei 
și a restrînge efectele ei pustiitbre. 
Insă de geaba. Abia experiențele 
din timpul din urmă au isbutit a 
aduce lumină în întunerec. Bărbații 
iluștri ai sciinței, în prima linie me
dicii militari, s’au distins pe acest 
teren și au ajuns la însemnate re- 
sultate. Grație avîntului ce l’a luat 
higiena și bacteriologia, astădi ma
laria este considerată ca boia cea 
mai bine studiată, pe care nu nu
mai că o putem diagnostisa cu si
guranță, der o putem și vindeca cu 
siguranță.

(Va urma.)

Resboiul rnso-japones.
După o pausă de mai multe dile, s’a 

publicat abia alaltăeri un raport oficial 
privitor la situațiunea în Manciuria. Acest 
raport l’a trimis la Petersburg generalul 
Saharow. Din rapoit resultă, că pe marele 
drum al Mukdenului, numit drumul Man- 
dorinilor, Japonesii n’au făcut aprope nici 
o înaintare în (jilele din urmă. Saharow 
amintesce despre o ciocnire între avant- 
posturî la satul Ulitayșa, unde Japonesii 
au fost respinși. Ulitayșa se află la o de
părtare de 10 verste spre nord de la mi
nele Yantai, de unde se dice că Japonesii 
ar fi plecat în trei direcțiuni.

După o scire telegrafică ce o pri- 
mesce agenția „Reuter44 din Mukden, s’ar 
fi produs o schimbare esențială în situați
unea din Manciuria. Așa se pare, dice te
legrama, oă Japuiiesii vor să se întorcă 
de la ofensivă la defensivă. Ei își întă
resc posițiunile situate spre nord-vest de 
minele Yantai. Forțele japonese sunt dis
tribuite așa: 1 divisiune stă la Panyapudza, 
2 la minele Yantai, 4 ceva spre apus de 
Liaoyang lângă calea ferată, 1 la Hianu- 
denz și 1 la Sandeku. După calculul Ru
șilor, sub comanda lui Kuroki sunt garda, 
divisiunile 2 și 12, 76 batalione infanterie, 
18 compănii cavalerie și 276 tunuri. Oku 
are divisiunile 4 și 6 cu 60 batalidne in
fanterie, 26 compănii cavalerie și 242 tu

nuri. Nodzu conduce divisiunile 5 și 7, cu 
totul 44 balalidne infanterie, 9 compănii 
cavalerie și 180 tunuri.

„Lokalenzeiger" primesce din Mukden 
următdrea depeșă: In urma împrejurării, 
că ofensiva Japonesilor întârdie încă, aici 
se crede, că forțele lor sunt mai puține. 
Forțele lui Oyama se evaluăză la 150,000 
cu 600 tunuri, fapt din care comanda su
premă rusescă va trage consecuențele. Ja
ponesii fortifică Banyapudza. Rușii au pă
răsit de-ocamdată pasul Dalin. Cu totă re- 
serva ee-o manifestă Japonesii, se crede 
totuși, că în curând se va da o luptă 
mare.

Diarul „Matin“ primesce din Peters
burg următdrea telegramă: Un ofițer su
perior sosit la;Moscva spune, că Kuropatkin 
a dis la un prânțl ce l’a dat ofițerilor săi: 
Lăsațt pe Japonesi sesescobdre în câmpie, 
căci acolo îi vom sdrobi. Din cuvintele a- 
ceste se deduce, că Kuropatkin a ales 
ca teren de luptă câmpia situată la 80 
chiiometri spre nord-ost de Mukden.

Cu tcSte desmințirile oficidselor ru
sesc!, se menține svonul, că Alexiew se 
va retrage din postul de locțiitor și că 
de acum înainte Kuropatkin va conduce 
independent operațiunile militare. Se (jice 
că în locul lui Alexiew va fi numit ma
rele duce Nmolae Nicolaevici, inspectorul 
general al cavaleriei, care, probabil, '-va 
fi însărcinat în același timp și cu comanda 
supremă a armatelor din Manciuria.

Despre situațiuneu la Port-Arthur 
se anunță următorele: „Daily Telegraph44 
confirmă soirea, că Japonesii au fost din 
nou și respinși la Port-Arlhur. Artileria 
fortărețe! a răspuns artileriei japonese cu 
violență siirprimjătore. Forturile, ce le-au 
ocupat provisor Japonesii, au fost siliți să 
le părăsescă în urma focului concentrat 
al Rușilor, cari au împiedecat pe inimic 
a-șl eședa tunuri de asediu în punctele ce 
le cucerise. In urma acestui nesucoes, Ja
ponesii s’au hotărît a-se retrage în cartie
rele de iernă și a sili garnisdna rusescă 
să capituleze prin fome.

După o scire telegrafică din Tiencin 
6000 de Japonesi au fost aruncați în aer, 
pe când voiau să ocupe un fort.

SOIRILE D1LE1.
J

— 20 Septemvrie v.

Familia regală română în întor- 
cerea sa din străinătate a trecut eri, Du
minecă după amedi, cu trenul accelerat 
prin gara Brașov. Pe peronul gării se adu
nă? public mult în speranța, că va pută 
vedă pe suveranii României. Ferestrile va
gonului regal însă erau perdeluite, numai 
la una din ferestri perdeaua era ridicată 
cât e latul palmei. Pe aici se pute zări 
părul regelui despărțit cu cărare. Unii 
dintre cei de față se ridicau în vârful de
getelor se vadă măcar fruntea și ochii — 
der n’a fost cu putință. Alăturea însă fe- 
răstra era lăsată în jos și în ferăstră ste- 
tea răzimat în câte prințișorul Carol în

FOILETONUL „GAZ. TRANS„.

(1)

Ferestra sclipitore.
De F. Clemens.

1.
Un fluerat ascuțit al locomotivei 

anunță tocmai sosirea trenului pe sără 
al liniei de sud francese, când un tînăr 
elegant, care fără îndoielă avea de gând 
să plece cu acest tren, apucă de braț pe 
un bărbat mai bătrân, îmbrăcat în blusă 
de lucrător, care trecea grăbit pe peron. 
El se opri năcăjit și se uita mirat la 
tînărul, er acesta îi dise rîdând : „Diable*,  
Roche, tu aici în Bordeaux? Ce vânt te-a 
adus pe aici?44

Bătrânul recunoscând pe cel ce-1 
oprise, aruncă împrejur nisce priviri cer- 
cetătdre, ca și cum ar vre să se con
vingă, decă a audit cine-va cuvintele lui. 
„Pst44 (fise el apoi — „nu Roche! Mo
mentan mă chiamă Bartelot și sunt lu
crător la fabrica de mașine. Pe tine cum 
te chiamă acum?44

„Pe mine mă chiamă cu numele 
ce mi-se cuvine după drept: Jean 
Moulin44.

„Și ce ești tu actualmente ?“
„Actualmente sunt călător. Me duc 

la băile de pucidsă din Cauterets".
„Beii că-mi place? Să faci pe boie

rul elegant, fires.ee. este mai preferabil, de 
cât a bate cârciumele de la mahala. De 
altmintrea amândoi avem cam aceeași 
țintă. Eu călătoresc la Tarbes.44

„La Tarbes? Atunci mergem pănă 
acolo împreună. — Haide, d-le Bartelot, 
trenul se pune îndată în mișcare44.

Amândoi se urcară într’un compar
timent, și se aședară față în față conver
sând veseli spre mirarea conductorului, 
care nu-și putea esplica, cum vine lucră
torul în societatea domnului elegant.

„Ce-o fi crezând conductorul, amice 
Bartelot44, întreba Moulin pe tovarășul său 
de călătorit». „De sigur prietenia nostră îi 
este o enigmă, care....44

„Care ar pute să o deslege ușor, 
decă ar sci, că are de a face cu doi de
tectivi din Paris44.

Urmă o tăcere, în care timp Roche- 
Bartelot mânca o scrijea de pâne cu unt, 
er Jean Moulin își aprinse o țigară su- 
flând rotocole albastre de fum înain
tea sa.

De-odată, par-că și-ar fi adus aminte 
de ceva și începu: „Ce urmăresc!, amice 
Roche ?44

„Bartelot!44 te rog.
„Bine, bine, der aici suntem numai 

între noi44.
„Cu tdte acestea — păreții au urechi 

și mai ales păreții de la căile ferate44, 
șopti celălalt, uitându-se îngrijat împre
jur și punând urechea la păretele va
gonului.

„Nu fi îngrijat. Compartimentul de 
alăturea este gol44.

„Bine. Așa-dăr în confidență: sunt 
trimis să încerc, ddcă voifl pute da de 
urma bandei de falsificatori de monede, 
care de atâta vreme își face mendrele 
pe la stabilimentele balneare din Pi- 
renei44.

„Ah — și de ce mergi chiar la 
Tarbes ?“

„Să-țî spun. Scii că de doi ani în- 
coce s’au pus în circulație în cantitate 
enormă monede de aur false de câte 
cinci-(Jec), douăzeci și dece franci44.

„Prea bine44.
„Falsificatele sunt făcute cu o dibă

cie uimitdre și trebue să fii bun cunos
cător, ca să le poți distinge de cele veri
tabile. Chiar și sunetul încă numai cu 
mare greutate se pdte deosebi, dovadă 
că falsificatele au o composiție particu
lară bine alcătuită. Firesce, pagubele ce 
se causeză prin acesta dmenilor de afa
ceri, sunt enorme. Publicul se află în ne
siguranță și mulți refusă de a primi plă
țile. Ou tdtă precauțiunea însă, falsifica
torii isbute8c mereu a-și pune productele 
în circulație44.

„Și cum? Cercetările de pănă acuma 
au rămas infructuose ?“

„Atât de infructuose, încât guvernul 
s’a văjut nevoit a publica un premiu de 
cinci mii de franci pentru cel-ce va da 
indicii, spre a pute descoperi pe făp
tuitori44.

„Ce noroc a dat peste tine! Cine. 

fires.ee
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costum albastru de marinar. Era cu capul 
descoperit și se uita cu ochii lui iuțeli- 
genți la cei adunați pe peron. Afară de 
vagonul salou, în care se afla familia re
gală, mai era un vagon pentru suită. După 
oprirea de câteva minute, în care timp 
s’a mai pus o locomotivă,, trenul a plecat 
spre Predeal. In momentul plecării un 
puternic „S§ trăescă" a isbucnit din pep- 
turile publicului.

Ofițeri din Brașov la Sinaia. Săp
tămâna viitdre va merge la Sinaia o dele
gație a ofițerilor din garnisfina Brașov, de
legație care urma se plece încă dinain
tea plecării Suveranilor în străinătate, pen
tru a saluta pe M. S. Kegele și a-i pre- 
senta un tablou al ofițerilor din regimen
tele aflătore în Transilvania.

0 aianifestațiune frnmosă militară. 
An de an se trimit ofițeri români de cătră 
ministerial român de răsboiu în armata 
austro-ungară și germană, ca făcând aici 
în sînul armatelor prietine un stagiu de 
mai mulți ani, să-șî agonisescâ cunoscințe 
cât mai mari în arta militară și în orga
nizarea și instrucția acestor armate. Cât 
de mult sunt stimați ofițerii români deta
șați la aceste armate, ne dovedesce un 
oas recent petrecut în garnisona din Gorz, 
despre care revista săptămânală militară 
„Vedette" aduce o interesantă corespon
dență. Din incidentul plecării primlocote- 
nentului de artilerie româu Vrescovici, 
carnaradii săi din armata austro-uugară au 
aranjat o festivitate de adio, presidată de 
colonelul Millivoievich, care într’un discurs 
călduros a sărbătorit pe Regele Carol, pe 
prim-locotenentul VroscovicI și întrega ar
mată română. După ce a închinat între 
sunetele imnului regal român în sănătatea 
„creatorului armatei române, gloriosul be- 
îiduce M. Sa Regele Carol 1“, colonelul 
a mai <jis între altele următdrele: „La în
ceput străin, prim-locotenentul Vrescoviciu 
s’a simțit la noi tot mai familiar și ne-a 
desvălit interiorul ființei sale, din care au 
isvorit comori rare de spirit și de însușiri 
psichice, cari nl-l’au făcut tot mai drag 
și prețios .. Emoționați stăm în ceasul des
părțirii și avem cu toții sentimentul, ca și 
când s’ar rupe o parte din noi înșine. 
Decă ne mai rămâne vr’o mângâiere, a- 
cesta o constitue speranța, că carneradul 
Vrescoviciu ne va păstra și în viitor sen
timentul de caraerad și nu ne va perde 
■din memorie, precum — îl asigurăm — 
ce vor rămânea și nouă tuturor acești doi 
.ani de împreună viețuire neuitați și că în 
istoria regimentului va fi amintit cu totă 
on<5rea...“

La seminariul Andreian din Si- 
biiu s’a deschis Mercurea trecută în mod 
solemn noul an școlar. După terminarea 
serviciului divin d-1 direcior seminarial 
Dr. Eusebie R. Roșea a rostit în fața ele
vilor întruniți în sala festivă a semina
lului un discurs despre însemnătatea ca
rierii preoțesci și învățătoresci. După a- 
căsta a luat apoi cuvântul I. P. SaMetro- 
politul Mețianu, vorbind despre răspun
derea grea și spinosă, ce și-o iau asuprăși 
elevii institutului teologic-pedagogic, fii- 
torii preoți și dascăli ai neamului, îndem
nând pe elevi la muncă serifisă și con- 
scie. In fine binecuvânta elevii și publicul 
present. Ou acâsta s’a terminat festivitatea 
«oficială a inaugurării noului an școlar.

Teatru român de diletanți. Bile
tele pentru representația teatrală, ce va 

mii de franci — e o sumă considerabilă! 
Eu mărturisesc, că n’am prospecte așa 
frumose, deși pote aș ave mai mare ne
voie de acei cinci mii de franci, decât 
,:tine“, oftă Moulin.

„Și ai de gând serios să te însori ?“ 
„Da. Insă îmi lipsesce ceea-ce e mai 

■necesar, pe când tu, precum văd, ești în 
.-situație mai fericită".

Roche zimbi. „Ei bine, consoleză-te. 
încă n’am pus mâna pe bani. Cele cinci 
mii de franci sunt greu de câștigat și mă 
tem, că gonesc numai o fantomă".

„Ai ceva indicii ?“
„Aprfipe nimica. Ascultă să-ți spun. 

Pană acuma nu s’a putut descoperi nici 
urma originei, nici vre-unul din oei-ce îm
part falsificatele. Pe de altă parte este 
constatat, că tfite falsificatele ies din 
aceeași fabrică. Trebue să fie deci un 
pungaș ffirte isteț în fruntea bandei, care 
se pricepe de minune atât la fabricație, 
cât și la distribuire. înainte cu doi ani a 
scăpat din temnița din Paris un anumit 
Chateraut, care îșî făcuse pedepsa ce i-s’a 

.dictat pentru falsificări de monede. El 

ave loc Duminecă sera în sala nou re
novată și anume aranjată pentru teatru 
de 4a hotelul Nr. 1, sunt depuse în li
brăria d-lui N. Ciurcu. Doritorii cari vor 
să asiste la acestă serată, ce promite a 
ave' un sucoes frumos, sunt rugați a se 
grăbi cu prenotarea seu cumpărarea bi
letelor.

Doi frați greci morți în Brașov, 
lanako Drakos, comerciant de cereale în 
Brăila în etate de 60 ani a petrecut se- 
sonul băilor la Tușnad împreună cu soția 
sa și întorcendu-se de acolo s’a oprit la 
Brașov, luându-șî locuință la „Hotel cen
tral.1' lanako era greu bolnav de tubercu
losa. Intr’aceea venise de la Bucuresci să 
visiteze pe fratele său bolnav și Anastase 
Drakos, un bărbat în etate de 72 ani. De 
vr’o săptămână de când petrece aici, 
Anastase Drakos un bărbat viguros cu 
barbă mare, căruia nimeni nu i-ar fi dat 
mai mult de 60 ani, se vedea dilnic la 
cafeneua „Transilvania" (Neustâdter) con
versând cu câți-va prietini ai săi. Sâm
bătă după amedi la firele 4 lanako Drakos 
a repausat. In aceeași di dimineța Anas
tase făcuse o barn și pe semne a stat 
prea mult la abur, căci i-a venit amețâlă 
și cădend s’a rănit la cap. El a fost trans
portat cu trăsura la hotelul central, unde 
chemând medicul, s’a constatat, că le
giunea este ușfiră. A doua di dimineța, 
pe la firele 7 Anastase Drakos a murit și 
el de paralisie de inimă. La hotelul cen
tral erau acum doi frați, amândoi morți. 
Cadavrele au fost transportate la casa 
rece din cimiterul grecesc. Din Brăila a 
sosit d-1 George Drakos, al treilea frate, 
fir din Bucuresci sora repausaț'lor d-na 
Gavril, spre a lua măsurile necesare pen
tru înmormântare. Înmormântarea a avut 
loc astădl Luni după amedi la orele 4 p. 
m. în oimitirul grecesc.

Demonstrație pentru demonstrație 
Săptămâna trecută s’a presentat la teatrul 
comunal diu Graz o composiție întitulată 
„Gemmau â contelui Geza Zichy, care a 
fost representată cu succes la opzra din 
Budapesta și la cea din Praga. Directorul 
teatrului din Graz a răspuns că în ve
derea demonstrațiilor ostile, ce s’au făcut 
în anii din urmă în Ungaria contra repre- 
sentațiilor germane, el ca șef al unui in
stitut artistic german refusă din principiu 
a representa opera unui compositor ma
ghiar.

Țarul la Odesa și Tiraspol. Din 
Odesa’ se anunță, că alaltăeri Țarul a 
trecut în revistă trupeie, cari trebue să 
plece în Extreraul-Orient, apoi a intrat în 
oraș unde a fost primit de o deputațiune 
a nobilimei, d« țărani, de comercianți. de 
clerul ortodox, catolic, luteran, reformat și 
armenesc și de israelițî. Țarul s’a dus la 
catedrală și a ascultat liturghia, după care 
s’a întors la gară și a plecat la 4 fire 
după amedi. Eri diminâță la 9 bre Țarul 
a ajuns la Tiraspol, unde de asemenea a 
trecut trupele în revistă. La amedi a ple
cat la Petersburg.

Din Bucovina. Grupurile marei pro
prietăți din Bucovina s’au constituit în 
cluburi dietale independente. „Clubul Ro
mân" a ales de președinte pe deputatul 
Dr. loan cav. de Volcinschi și secretar 
pe deputatul Dr. Alexaudru baron Hormu- 
zachi. „Clubul armeno-polon" a ales de 
președinte pe deputatul Christof de Abra- 
hamowicz și de secretar pe deputatul pro- 

este gravor de profesie și se pare, că și 
de astă-dată tot el o fi amestecat, decă 
nu cum-va va fi tot el sufletul și condu
cătorul bandei".

„Armând Chateraut? Eu îl cunosc 
ffirte bine. Am fost însărcinat, când cu 
liberarea lui, să-l supraveghez. Trei dile 
l’am urmărit ca o umbră și apoi mi-s’a 
dat o altă însărcinare, er supraveghiarea 
lui Chateraut fu încredințată unui coleg 
al meu".

Roche dădu din cap. „Acel coleg 
era Martin, care firesce l’a pierdut din 
vedere chiar în prima ții".

„Nici nu e mirare, căci Chateraut 
este un borfaș de cei de frunte".

„De atunci a isbutit a scăpa de su
praveghiarea poliției. Credeam chiar, că 
o fi plecat îh străinătate. Numai în tim
pul din urmă, de când cu falsificatele, am 
început să ne gândim erășl la dânsul. 
Nimeni nu scie însă unde se află. Cerce
tările puse la cale pentru a-i descoperi 
domiciliul, au rămas infructufise".

fVa utnu.) 

feeorul Dr. A. Halban. Alegerea pentru man
datul vacant după baronul Mustață, va 
avă loc ia finea iunei Octomvrie, și se 
crede că va ales d-1 Constantin D, Popo- 
vier, mare proprietar.

Poliția din Clușiu a pus mâna pe 
spărgătorii dc la giuvaergia Pieger. Făp
tuitorii au fost arestați. Ei se numesc Păi 
Ferencz, I. Ciortea și Aron Simon. Toți 
trei tăgăduesc, deși deposițiile martorilor, 
mai ales ale lui Chirilă Pop, sunt agra
vante.

Un oni de 110 ani. Mihail Pantea 
agricultor din Câmpeni a murit, alaltăeri 
în etate de 110 ani. înainte de mfirte a 
fost vădut umblând călare și a făcut chiar 
la cârciumă un chef. Pantea a avut în 
vieța lui 7 neveste, de la carl i-s’au născut 
25 copii. Trăiesc 9. Totă vieța lui n’a 
fumat, beuturica însă îi plăcea.

Conierciul cu nucile ia în România 
o estensiue tot mai mare de esport. E re
gretabil numai, că recolta nucilor din 
causa secetei e mediocră. „Exportgesell- 
schaft" din Berlin a cumpărat 100 vagone 
de nuci, pentru a-le trimite în America și 
Australia. Prețul vagonului valoreză de la 
4000—4200 lei. Avis — economilor noștri, 
de a se gândi serios la cultivarea de nuci, 
care cum vedem, este , un bogat isvor de 
câștig.

Sciri inerunte din România. Cor
porația mecanicilor din Bucuresci a decis, 
ea d-1 Emil Socecu, decanul tuturor corpo
rațiilor. să fie invitat a fi nașul drapelului 
pe care corporația îl va sfinți dilele a- 
cestea.

— Societatea vânătorilor proiecteză 
ținerea unui congres al tuturor vânătorilor.

— Pierre Loti, cunoscutul academi
cian francos va visita la ârnă Bucurescii 
în urma invitării M. S. Reginei. El lu- 
crâză acum la traducerea ultimei scrieri a 
Carmen Sylvei „Cuvinte șoptite".

— D-1 Theodor Stefanescu, director 
la banca națională prepară o luorare im
portantă asupra învățământului comercial 
din țâră.

— Din ordinul ministeriului de in
strucțiune se va compune o antologie, 
care să cuprindă bucăți literare din ale 
femeilor scriitfire române.

— Din Tulcea se anunță, că pescele 
a’a împuținat cu tote ploile din urmă.

- Vestitul țigan Rigo, fostul amant 
al princesei de Chimay vrea 3ă vină la 
Bucuresci să dea concerte cu o trupă de 
lăutari.

Teatru german. Farsa „Das Mădel 
mit Talent" de Maierfeld și Berla, musica 
de Alois Roth — a fost representată Du
minecă de cătră trupa d-lui Leo Bauer. 
Publicul a umplut teatrul și a făcut haz de 
glumele vienese adesea nesărate. Dintre 
actori și-au interpretat bine rolurile Olmar, 
Redl și d-șora Richter, cunoscuți din anul 
trecut.

— Astădl Luni sera se va da 
frumfisa și mult gustata operetă „Die 
Pledermaus" de I. Strauss. — Mâne 
Marți se va representa pentru prima firă 
aici, drama sensațională „Professor Ber
ger*  de Hans Eschelbach.

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

Afacerea institutelor catolice 
din România.

Pănă în momeqtul, când scriem a- 
ceste rânduri, ministrul Haret n’a luat ho- 
tărîrea definitivă cu privire la propunerile 
consiliului permanent al instrucțiunii în 
afacerea procesului intentai șcfilelor ca
tolice.

In schimb pressa din Regat aduce 
tot mai multe detalii, cu privire la activi
tatea acestor școli, detalii, cari agită forte 
mult cercurile sociale din România.

D-1 C. Dumitre8cu-Iașl. președintele 
consiliului permanent al ministeriului in
strucțiune! publice, a primit următorea 
telegramă relativ la procesuț șcfilelor 
congregațiunei catolice „Notre Dame de 
Slon" de la d-na Lucreția Bassarabeanu: 

„Desmint în totul declarațiunile făcute 
de fiica mea Cornelia Bassarabeanu. Fe
tele mele, inclusiv Cornelia și Nasica, sunt 
botezate în 'religia ortodoxă de preot ro
mân; băeții mei sunt botezați în religiu- 
nea gregoriană. Pot dovedi cu acte și cu 
martori afirmațiunile mele. Cornelia și Na
sica au fost convertite la catolicism în 
institutul călugărițelor d’n Galați pe tim
pul când erau minore, fără soirea noslră 
a părinților. Călugărițele au împiedecat pe 
fiicele mele de a-se mărita. Tot ele le-au 
atras, făcându le să părăsescă casa părin- 
tescă.

„Dovadă despre acesta sunt următfi- 
rele fapte: 1) Cornelia s’a dus ia Galați 
la călugărițe 7 dile după mdrtea tatălui 

său. 2) La o lună de la acestă mare ne
norocire, Nasica plâcă la Viena însoțită de 
călugărițe, pentru a asista la operațiunea 
făoută de doctori superifirei institutului 
din Galați. 3) Ceva mai târdiu ambele 
mele fiioe au părăsit casa, stabilindu-se în 
institutul călugărițelor.

„In institutul călugărițelor au cunos
cut si angajat fiicele mele pe d-1 Malaxa, 
după sfatul călugărițelor, al căror advocat 
este de multă vreme. Scopul călugărițelor 
e de a pune mâna pe tfită averea fiicelor 
mele. Pănă acum le-au luat deja trei sute 
mii lei. încredințez d-vostră salvarea fiice
lor mele și alinarea suferințelor unei ne
norocite mame."

Din Galați se scrie, că d-1 C. Dinescu, 
comptabilul domnei Bassarabeanu, a in
tentat proces d-rei Cornelia Bassarabeanu 
și călugărițelor Marie Claire, Marie Phi- 
loftea și Marie Stanislas, pentru insulte 
și loviri, de asemenea au intentat d-nii I. 
și M. Bassarabeanu proces d-rei Cornelia 
Bassarabeaou, călugărițelor Marie Claire, 
Marie Philoftefa, Marie Stănislas, Marie 
Emilie, Marie Sogola și Marie Gertrude.

Călugărițele de la institutul „Notre 
Dame de Sion" din Galați, precum și 
domnișdrâle Bassarabeanu, comunicând au
torităților că voesc să facă declarațiunl 
asupra imputărei ce li-se aduce, cum că 
ar fi ordonat lovirea fraților Bassarabeanu, 
cari se duseseră să vadă pe surorile lor, 
comisarul respectiv s’a presentat la insti
tut. Călugărițele și surorile Bassarabeanu 
tăgăduesc tot ce li-se impută, aducând 
mărturia servitorilor.

ULTIME SCIRI-
Londra, 3 Octomvrie. După o te

legramă a 4’arului „Standard", în 
guvernamentul Moscvei se vor mo- 
bilisa 50,000 de soldați.

Belgrad, 2 Octomvrie. In Bitolia 
Bulgarii au omorît pe bancherul grec 
Modis. In munții de la Ueskueb banda 
lui Bobev silesce pe Șerbi se se ală
ture la Bulgari. In districtul Gilane 
Albanesii ucid și jefuesc pe Șerbi.

Londra, 3 Octomvrie. Din car
tierul general al lui Oyama se anunță, 
că mișcările trupelor rusesc! fac im
presia, că Kuropatkin ar ti primit or
din se se retragă mai departe spre 
nord. Cu tbte încercările lor, Japo- 
nesii nu pot determina pe Ruși se 
primescă lupta — Din Siminting se 
anunță, că Rușii primesc 4^°’° în 
tărirl. Ei ocupă posițiunl tari la sud 
și la sud-ost de Mukden.

Petersburg, 3 Octomvrie. Svonul 
despre rechemarea locțiitorului Ale- 
xiew se baseză pe o scire neconfir
mată încă.

„ALBINA" institut de credit și de economii
Filiala JBrașov.

Conspectul operațiunilor in luna lui Sept. 1904.

Intrate:

Numărar ou 1 Sept. 1904. Cor. 19,411'50
Depuneri spre fructifioare 71 188,342-37
Cambii răscumpărate n 368,838 36
Conturi curehte .... n 174,117-54
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . Ti 20,888-50
împrumuturi pe produote . n 2,000-—
Monetă............................. n 6,383-76
JomisiunI, cupone și efecte n 55,180'09
Bănol.................................. n 172,92984
Interese și provisiunl . . 71 25,769-36
Diverse.............................. 71 19,882-55

Cor. 1.053,743-87
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . Cor. 185,401 23
Cambii escomptate . . . n 339,676 71
Conto curent.................... TI 306,712-82
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 71 17,167'—
împrumuturi pe produote . 71 —.—
Monetă............................. n 26,728-05
OomisiuDl, oupfine și efeote 71 36,321-75
Interese și provisiunl . . 71 2,151-22
Spese și salare .... 71 5,913-64
B&nol.................................. 71 66.037-53
Diverse . . ..... n 30.965-44
Numărar ou 30 Sept. 1904 T 36,668'48

Gor. 1,053,743-87
Dr. N. Vecerdsa, Cornel Aisăr Săvuleanu, 

dirigent. cassar
losif Onciofil,

contabil
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Schimbare de local.
Avem ondre a aduce la cunoscința On. public, cumcă prăvălia nostră 

am strămutat’o în

Strada Porții nr. 16. (Casele lui Dr. Otroban).
Cu totă stima FRAȚII RIEMER.

Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.
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'W- Mare deposit de pânzărie fabricat Schroll.

' **' I

ge caută în cancelaria d-lui 
advocat Dr. Șerb an în 

Făgăraș un concipist în per
manență, eventual jude în 
pensiune.

55

Prețul abonamentului este:

Ci

prin
s

$5

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

ffî''
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„Gazeta |Transilvanieia cunumerul a 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremias Nepoții.

Pentru Austro-Ungaria: 
î® 4s*ei luai . . S e©î. 
S’® |®s® luai . . lâ ,, 
?® ua m .... §4 ,,

Pentru Austro-Ungaria:
I ■

f>® a a . . . . 4cer.
P® >®s® luai . § ,, 
f® ta®i luai. . 1 „

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
-----o mandate poștale, o-----

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

Administrațiunea

„GAZETEI TRANSILVANIEI."

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT. 
BILA.iTȚTTBÎ.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/ve/X/t^ în Iotă nmimea- 

mwuLi, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMFNTARI.

se primesc în biuroul

I

I

i o
Avis.

Am onore a aduce la cunoscin
ța P. t. public, că

Atelierul meu de modă 
pentru dame, care există deja de 26 
ani, l’am strămutat din 1 Oct. 
a anului curent

sub nrul 24 Tîrgul Inului.
Tot-odată im iau voie a Ve în- 

cunoștiința, că și după inbrtea re- 
posatului meu soț voi conduce mai 
departe și tote ce sar cere pentru 
toilette de danie după moda cea 
mai nouă se pregătesc.

Rogându-mS pentru sprijinirea 
mai departe, sunt

cu deosebita stimă

1-3.1518. Ved. Klein Kâroly.

ABONAMENTE (VXVOGR4#X/

Pentru România și străinătate:

î® ia®i luai ... 1© fa.
P® șis® luai... §0 „ 
?® ua aa . . . . . 4© ,,

Abmsmte h numerele o feia d®
* Pentru România și străinătate:

* aa . . . . .
: f® ș®s® luai . .
I ?® t?®i luai . .

f?.

n - ©

+ 
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DESCHIDERE DE MAGAZIN!
Am ondrea a aduce la cunoștința On. public, că am deschis 

pe piața din loc
.. .......  Strada vămii nr. 2X.

sub firma mea protocolată la tribunal, un

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

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

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

cu totă stima FOYVESI M. LAJOS.

IMPRIMATE ARTISTICE
In aur, argint și colorî.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^.TT7TE _

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTA 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMWUij.

A. Mureșianu
Brașov, Târgul Inului Ar. 30.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot ® 
felul de caractere de litere din cele mai moderne (Sj 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.


