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„gazeta» iese infle-care Ql, 
Abonamente pentru Auslto-Ungaiii 
Pe un an 24 oor.. pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
H-rlI da Duminecă 4 oor. pe an.

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

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

Se prenumoră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și Ia d-mi colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Administrațiwiea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu duBul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Rodele „noului curent.
I. /

Nu seim decă vr’unul dintre ce
titorii noștri își va fi luat vre-odată 
ostenela, de a cerceta cu câte soiuri 
de pretinși activiști am fost înzes
trați noi Românii, de când ordonan
țele lui Hieronymi, ce avură de 
scop a lega partidul nostru național 
de mâni și de piciore, au făcut se 
resară așa cfisul „curent nou ac
tivist11.

Dâcă în adever s’ar fi apucat 
vr’unul de-o ast-fel de muncă, sun
tem convinși, că n’a putut’o scote 
la capet, căci cine ar pute se clasi
fice acea colectivitate împestrițată 
de „politician!11 și „naționaliști11 
emancipați de orl-ce considerațiuni 
și obligăminte față cu trecutul și 
față cu marile probleme ale parti
dului național?

Am c|is într’unul din articolii 
noștri mai recenți, că activiștii de 
aeji sunt, cari prin svîrcolirile lor 
contribue așa de mult la zăpăcirea 
și desorientarea unei părți mari a 
publicului nostru românesc.

Afirmarea acâsta nu mai are 
lipsă de a fi dovedită în special din 
parte-ne, deore-ce noi, urmărind cu 
atențiune acele svârcolirl, am preîn- 
tîmpinat partidul nostru național 
despre marile neajunsuri, ce i-le pot 
causa.

Dâcă pănă acuma nu s’a făcut 
nimic spre a pune stavilă înrîurirei 
stricăcibse și demoralisătore, ce au 
esercitat’o în sînul partidului nostru 
mai întâii separatismul și deserțiu- 
nea celor de la Arad, și apoi res- 
vrătirea dela Dobra, nu noi suntem 
de vină, căci organul nostru, la rân
dul seu, șl-a făcut datoria pe de
plin.

Nu voim sâ stabilim acum și la 
locul acesta responsabilitățile. Acâsta ' 
o va face de sigur partidul național 
român atunci, când cu ajutorul lui 
Dumnezeu se va reculege și reîm- 
bărbăta după atâtea lovituri, ce le-a 
primit, nu atât de la adversarii nea
mului nostru, cât mai vertos — o 
spunem cu durere — dela fii nea
mului; cari nu și-au înțeles și nu ’șl 
înțeleg datoria și chemarea în mij
locul pericolelor îngrozitbre, de care 
este împresurată națiunea nbstră.

Este timpul, ca se ne întrebăm 
odată, toți câți mărturisim progra
mul dela 1881, dâcă în situațiunile 
atât de grele, prin cari a trecut și 
trece partidul nostru național, ni-am 
gândit vr’odată serios și cum se cu
vine câtă răspundere am luat asu- 
pră-ne față cu națiunea nbstră; gân- 
ditu-ni-am, că vom trebui să dăm 
semă odată cum am sciut se folosim 
talanții noștri în serviciul sfintei sale 
cause ?

Este cp atât mai de lipsă și 
mai urgentă reculegerea acâsta a 
nbstră, cari avem unul și același 
credeu politic, cu cât evenimentele 
cele mai recente ne dau deja o iconă 
fbrte îngnjitore despre ceea ce ne 
așteptă în viitor, decă în nepăsare 
vom lăsa să se mărâscă și lățescă 
destrămarea și confusiunea, ce s’a 

i*fvit  deja în mod amenințător între 
zidurile nostre.

Decă nu s’a dat cuvântul de or
dine de acolo, de unde era așteptat, 
âtă că răsar „cuvintele de ordine11 
cu duzina pretutindeni, desbinând spi
ritele și încurcând mințile.

Sunt mai bine de doi ani, de 
când am semnalat răul, ce s’a în
cuibat în sînul partidului nostru, 
prin proclamarea „noului curent ac
tivist11. Am arătat, că cei ce, lăpă- 
dându-se de programul partidului 
național, merg cu acest curent, sunt 
a se privi ca simpli desertori și că 
prin urmare ei nu se mai pot aduna 
și nu mai pot lucra în numele par
tidului, ci numai ca fracțiuni desbi- 
nate activiste.

E învederat, că nu pote fi de 
cât astfel. Și tot așa de lămurit re- 
sultă din cele ce se petrec în mo
mentele de față, că separatiștii 
de la Arad, ca și cei ce au pus la 
cale alegerea de la Dobra cu ciun
tirea programului de la 1881 și cu 
nesocotirea și călcarea hotărîrilor 
conferențelor naționale, au veleități 
și unii și alții de a voi se figureze 
și mai departe ca partid național 
și de a lucra în numele acestuia, 
lucru ce nu numai că e imposibil 
și ridicul, dâr în fața situațiunei es- 
trem de grave a poporului nostru 
chiar criminal.

Brașov, 20 Octomvrie.

Contra proiectului Berzeviczy. 
IDiarele maghiare se arată îngrijate, că la 
acțiunea de protestare a episcopilor ro
mâni contra proiectului Berzeviczy s’au 
alăturat acum și episcopii șerbi. După o 
scire din Garloveț episcopii sârbi au hotă- 
rît să adreseze și ei guvernului un memo
rand și în camera magnaților să voteze 
împotriva proiectului. — Tinerimea ser- 
bescă din Viena și Fraga va ține meetin- 
guri de protestare.

Revisuirea regulamentului ca
merei. Mâne seră, Joi, se va ține in Bu
dapesta o conferență importantă a parti
dului liberal-guvernamental. In conferență 
acesta își va motiva ministrul președinte 
Tisza propunerea presentată deja dietei 
relativă la revisuirea regulamentului ca
merei. Oposițiunea maghiară din dietă nu 
mai face acum o cestiune din aceea, că 
trebue ori nu, să lupte din tote puterile 
contra revisuirei, ci discută acum numai 
asupra procederei și a tacticei de luptă. 
O fracțiune a oposiției vre chiar să îm
piedece pe Tisza a-și motiva în cameră 
propunerea sa. Unii din partidul koșutist 
și grupul lui Szederkenyi sunt de părere, 
ca încă în diua motivării să se începă ob- 
strucțiunea tehnică. Alții sunt de părere, 
că trebue să se asculte motivarea, fiindcă 
numai astfel pâte să cunâscă oposiția 
planurile și intențiunile lui Tisza.

Rebele Petru în Sofia. La prân
zul de gală dat Luni în onorea regelui 
Serbiei, principele Ferdinand a ridicat un 
toast pentru rege, dicend, că visita sa va 
constitui un eveniment în istoria contim
porană a celor două popâre prin primirea 
unanim de cordială făcută suveranului

t
sârb. Poporul bulgar probeză prin atitu
dinea sa, că reounâsce necesitatea unei 
legături intime și frățescl cu poporul sârb. 
Principele n’are nici o îndoială, că visita 
regelui va întări acestă convingere și-i va 
asigura o desvoltare normală și fericită. 
Avansurile făcute în mod reciproc de am
bele state, va contribui la triumful sforță
rilor nâstre comune pentru conservarea 
păcei.

Regele Serbiei Petru, răspunzând la 
toastul principelui Ferdinand, .a făcut u- 
rări pentru principe și pentru Bulgaria și 
a adăugat: După tradițiile familiei mele, 
am făcut de la urcarea mea pe tron to
tul cu putință pentru-ca convingerea co- 
munităței de interese și necesitatea unui 
acord comun, care are adânci rădăcini în 
tote stratele poporului sârb, să se întă- 
râscă și să devie basa politicei serbesci. 
Regele este fericit de a constata, că prin
cipele Bulgariei fiind pătruns de aceleași 
sentimente, s’au putut crea condițiunile ne
cesare unui traiu frățesc între cele două 
popâre. Sinceritatea prirairei ce i-s’a fă
cut în Bulgaria, va convinge poporul șerb, 
că sentimentele sale pentru poporul frate 
bulgar găsesc un ecou sincer la poporul 
bulgar. Regele esprimă dorința, ca acâsta 
a doua întrevedere să reîntărâscă opera 
începută pentru raporturile întinse dintre 
cele două țări și pentru dăinuirea ambe
lor state.

Regele Serbiei a visitat după amiabil 
agenția diplomatică a Serbiei, unde a pri
mit pe membrii coloniei sârbesci. Mai târ
ziu a visitat localul sinodului bulgar, și a 
făcut o visită presidentului consiliului de 
miniștri. Eri diminâță regele a asistat la 
revista militară, apoi a visitat monumen
tul țarului liberator. La ârele 2 p. m. a 
părăsit Sofia. O mulțime enormă l’a acla
mat pe tot parcursul pănă la gară, pre
cum și în momentul plecărei. La gară 
principele Ferdinaud s’a urcat în vagonul 
regal, unde a avut o scurtă conversație 
cu regele Petru. In momentul plecărei cei 
doi suverani și-au luat rămas bun în mo
dul cel mai cordial, îrnbrățișându-se de 
mai multe-ori. Trenul regal s’a pus apoi 
în mișcare în mijlocul uralelor asistenței. 
In momentul plecărei, au fost trase 101 
salve de artilerie.

întruniri publice.
Diarul săptămânal „Libertatea11 din 

Orăștie a publicat în numărul său din 
urmă o convocare prin care „alegetorii 
dietali*  din cercurile electorale Orăștie și 
Deva, cum și „întreg poporul nostru cu 
durere pentru aședămintele sale culturale 
amenințate" e învitat la o „întrunire pu
blică11 pe Ziua de 5 Noemvrie în Orăștie, 
la ordinea dilei punendu-se în convocă- 
tor: „discutarea situației generale politice 
și luarea unei resoluțiuni față ou proiec
tul școlar al guvernului11apoi„Con stituirea 
comitetelor cercuale electorale și alegerea 
a 2 delegați de fie-care cerc pentru o even
tuală conferență generală11. Convocatorii 
„întrunirei publice11 în fruntea cărora vedem 
pe Dr. A. Vlad, Zic, că convocarea o fac 
„după o înțelegere cu număroși fruntași 
ai alegătorilor din cercurile amintite11 
(Orăștie și Deva). Același Ziar spune, că 
ast-fel de adunări de popor se vor ține 
la Hațeg, Huneddra și Brad.

întrunirea de „alegători dietali" con
vocată la lulia-muresană s’a ținut acolo 
Duminecă. După o telegramă ce o publică 
diarele maghiare din Budapesta, deputatul 
cercului Dobra Dr. A. Vlad și-a ținut da
rea de semă înaintea alegătorilor, vorbind 
despre oroiectul de lege al lui Berzeviczy 
pe care l’a numit de un atentat contra 
naționalităților.

„Drapelul*  din Lugoș vorbind în nu
mărul său de la 1 Nov. st. n. (nr. 122) des
pre „adunările de alegători și de popor" din 
cestiune, scrie între altele următârele :

„Așa se vede, că aici avem de-a face 
cu renumitul „șzretfMc", care ni-l’a tot re
comandat „Libertatea" în primul an de 
esistență, în scopul ca să „eludăm.*  fai- 
mdsele ordonanțe anticonstituționale și 
nelegale ale lui Hieronymi.

Ei bine, decă ar fi vorba numai de 
proiectul lui Berzeviczy, am trece și adu
narea acesta cu vederea, cura am trecut 
multe alte, pentru a nu face impresia, că 
noi căutăm cu orl-ce preț certă cu ono
rabilii noștri „activiști".

Nu-i vorbă, nici „adunarea de pro
test", așa cum este convocată, nu o putem 
aproba ca adunare a „poporului român", 
der după-ce în convocare nu se face ni- 
căirl amintire de Români, trebue să o 
considerăm ca o adunare a alegătorilor și 
„poporului" din cele dou6 cercuri electo
rale, fără privire la naționalitate.

Adevărat, că semnătorii convocării 
sunt numai Români, der acesta n’are de-a 
face, căci fiind aceștia tot-odată și alegă
tori și cetățeni, nime nu le pdte interdice 
— cu drept cuvânt — convocarea tuturor 
alegătorilor și a întregei populațiuni la o 
întrunire publică.

Dâr mai vedem un punct la ordinea 
Zilei, anume: „alegerea a 2 delegați de 
fie-oare cerc pentru o eventuală confe
rență generală".

...Decă e aici vorba numai de o con
ferență âre-care, contemplată ca eventua
litate și care nu are nimic de a face cu 
partidul nostru național, încheem tdtă 
vorba, căci deși nu înțelegem rostul unei 
asemenea conferențe, n’are să ne frământe 
pe noi inițiativa luată la Orăștie.

Decă e însă vorba de o conferență, 
căreia i-se atribue rolul a vorbi în nu
mele partidului național român, apoi trebue 
se protestăm deja de acum contra încer
cării de a compromită și ultimul rest din 
organisația nostră de partid.

Și ni-e temă de acâsta! O spunem 
franc!

D-l Dr. A. Vlad nu pare de loc scru
pulos în alegerea mijlocelor sale.

L’ara vădut dor’ la Dobra candidând 
de capul său, ciuntind programul național 
și nesocotind cu desăvîrșire organisația 
nâstră de partid. Ajuns apoi în dietă, l’am 
văZut vorbind în numele „partidului 
național român", deși acest partid — 
pănă astăZI singurul nostru partid — 
nu numai nu l’a autorisat pe d-l Dr. Vlad 
la acâsta, ci trebue să-l considere chiar 
ca străin de partidul nostru național.

L’am văZut apoi la Nădlac și Pecica 
sprijinind diferite „programe" de calibru 
de tot individual și deosebite de al său 
("adecă de cel de la „Dobra") și l’am vă
Zut aliându-se cu elemente, cari nici când 
nu au făcut parte din partidul nostru na
țional, cu tâte că îi place deja să se pre- 
sente în fața poporului nostru de o parte 
ca următorul marilor noștri bărbați din 
trecut și de altă parte ca inaugurătorul 
unei ere noue politice în viâța politică a 
poporului nostru.

Acâsta e calea, pe care a apucat d-l 
Dr. Aurel Vlad...."
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Congregația de tomna a comi
tatului Arad, s’a ținut în 31 Oct. n. c. 
La ordinea dilei a fost raportui vicecomi- 
tului. Advocatul Lazar Zoard, luând cu
vântul, se plânge în contra ingerinței abu
sive a oficianților oomitatenși la alegerea 
de deputat dietal din Pecica. In numele 
Românilor ia cuvântul d-1 adv. Dr. Ștefan 
C. Pop constatând cu regrete, că în anul 
acesta, când poporațiunea sufere atât de 
mult în urma recoltei miserabile, nu s’a 
luat nici o măsură de ajutorare său ușu
rare a sorții bietului popor. In urma f<5- 
metei și a mălaiului rînced s’a ivit pela
gra, care amenință poporul. Declară în 
fine, că nu primesce raportul. La propu
nerea comisiunei pentru dotarea fondului 
de pensiuni prin o dare suplimentară de 
P/2% la Punctul 28): ca să se hotă
rască prin conclus, cum să se întrebuin
țeze darea suplementară de 2% votată 
anul trecut pentru completarea salariilor 
funcționarilor, ia cuvântul d-1 Dr. Suciu, 
care combate noua povară, pe care popo
rul ajuns la sapa de lemn, nu o mai pdte 
suporta; declară, că nu primesce propu
nerea și cere ca cele 2°/0 dare suplemen
tară din anul trecut sâ se folosescă spre 
ușurarea miseriei din anul acesta. In ace
lași sens vorbesce și părintele Cornel 
Lazar. Punându-se la vot, propunerile co
misiunei au fost primite cu mare majori
tate. Membrii români au votat contra.

Resboiul roso-japones.
Din Mukden se telegrafieză: După 

mai multe dile de pausă, s’a început la 
30 Octomvrie d. a. o canonadă din tunuri 
grele. Trupele de recunoscere stau în 
luptă. Japonesii au trecut Saho spre sud- 
ost de la Mukden. Se crede, că încă săp
tămâna acesta se va începe o luptă mare. 
Kuropatkin, în mâna căruia s’a pus acum 
comanda supremă, e ocupat cu mari trans
formări în armata sa. Locțiitorul Alexiew 
a plecat în Rusia europeni.

Agenția telegrafică rusă anunță din 
Mukden cu data de 30 Octomvrie.- La 29 
și 30 Octomvrie s’a băgat de semă, că 
trupe mari japonse se mișcă în direcție 
de la vest spre ost. Inimicul își continuă 
pe întreg frontul întărirea irupelor. De 
ații dimineță colina Putilow este violent 
bombardată.

Generalul Sacharow telegrafieză la 
Petersburg, că la 30 Octomvrie d. a. Ja
ponesii au încercat să atace retranșamen- 
tele rusesc! spre nord-ost de Linșipu, însă 
au fost respinși. Artileria japonesă a în
ceput să pusce asupra mai multor posi- 
țiuni rusesc! de Ia flancul drept. Atunci 
s’au audit și focuri de pușcă aprope de 
satul Linșipu, unde au fost trimiși vână
tor! voluntari, ca să neliniștescă pe inimic. 
Tdtă ndptea artileria japonesă a bombar
dat numitele posițiunî. In săra precedentă 

s’a vățlut, că Japonesii, cari mergeau în 
grupuri spre posițiunile rusesc! de lângă 
satul Tunhu, au luat ofensiva. Ei au fost 
primiți cu focuri de cătră Ruși.

Generalissimul Kuropatkin telegra- 
fiâză la Petersbarg, că se pare, că Japo
nesii își împing înainte forțele de la vest 
spre ost. După informațiunile ce le ara, 
Japonesii primesc ajutdre de la sud și din 
ținutul Fongvanceng. De aici se conclude, 
că urmând un timp mai călduros, ei vrdu 
se atace.

„Novoje Vremja*  este informat, că 
generalul Linevici a sosit la Mukden.

*) Estras Vintr’un un studiu scris de O. de 
Gottberg și apărut într’un num6r recent al re- 
vistei „Die Woche“.

Despre situația la Port-Arthur se 
anunță următorele:

Generalul Stossel a telegrafiat, că la 
14 Octomvrie ținimicul a bombardat cu 
tunuri de calibru 12 la frontul de nord și 
nord-ost, precum și forturile situate la ost 
de calea ferată și interiorul cetății. Ini
micul se apropie de linia de luptă rusescă 
și se află aprdpe de forturile situate spre 
sud de satul Uciafau. Prin canonada tu
nurilor nostre și prin erupțiunile vitejesc! 
ale vânătorilor, silim pe inimic la precau- 
țiune. Stossel dice, că așteptă binecuvân
tarea Țarului, a Țarinei și a Țarevnei 
văduve.

Cu data de 17 Oct. Stossel a tele
grafiat, că la 16 d. a. Japonesii au des- 
ohis un viu foc de tunuri contra forturilor, 
bombardând mai ales forturile situate la 
nord-ost și cele vecine cu linia ferată. 
Atacurile ce au urmat, au fost respinse 
de vânătorii ruși.

Din Tokio se anunță.- Japonesii sunt 
firm deciși a lua Port-Arthurul la 3 Noem- 
vrie, aniversarea lui Mikado. Tote telegra
mele din Dalni sunt unanime în consta
tarea, că Japonesii au făcut tdte pregăti
rile pentru un ultim atac general în diua 
de 3 Nov. De 7 dile diua și ndptea ei 
bombardeză necontenit fortăreța și se pre
tinde, că de la 28 Octomvrie Rușii nu 
mai răspund.SOIRILE DILEI.y

— 20 Octomvrie v.

Centenarul codului Napoleon. Din 
Paris se telegrafiâză cu data de 30 Oct. 
st. n.: In ședința a doua a reuniunei 
savanților la facultatea de drept din Paris, 
d-1 Bissescu a vorbit pentru revisuirea 
parțială a codului civil frances, dovedind 
plasticitatea și superioritatea acestui cod 
asupra tuturor codurilor esistente. Espu- 
nerea d-lui Dissescu a fost ascultată în 
mod aprobativ de savanțil adunați, și d-sa 
a fost viu aplaudat și felicitat. NumăroșI 
savanți streini și frances! au ținut discur
suri căldurdse, stăvilind clasioismul drep
tului frances și esplicând puterea influin- 
ței francese prin spiritul generalisator și 
universal al dreptului frances.

S’a reamintit cât de nimerită e defi
niția lui Montesqieu: „Legea este rațiu
nea oraenescă, care guverneză poporele“.

La banchetul, ce s’a dat, d. Dissescu 

a toastat în onorea geniului juridic fran
ces și sentimentului de dreptate al Fran
ței. Toastul d-lui Dissescu a stîrnit un 
mare entusiasm. Multe voci au strigat: 
„Trăesc^ România !“

Ironie. Scriitorul maghiar Mikszăth 
Kălmăn, care represents în dieta ungară 
cercul Făgărașului, inculpat de un diar, 
că ar fi făcut declarații „nepatriotice" în 
darea de semă, ce a ținut’o dilele aceste 
înaintea alegătorilor săi, se rectifică în gu
vernamentalul „Az Ujsâg" spunând, că el 
la Făgăraș n’a ținut dare de semă, ci s’a 
întreținut numai la roasa albă cu alegă
torii sei, dintre cari numai parochul să
sesc Jleischer a rămas nemulțumit cu de
clarațiile ce le-a făcut, polemisând pănă 
la sfîrșit cu dânsul. S’a dus ce e drept 
d-1 Mikszăth și la Șercaia. unde a petre
cut vr’o 10 minute, ținând alegătorilor un 
scurt discurs, în care a dis între altele, 
vorbind în figuri poetice, că „mantaua 
mandatului său, scie că e confecționată 
din voturile alegătorilor și decă ar ajunge 
la convingerea că între sentimentul său 
maghiar și între drepturile ce alcătuesc 
condiția de esistență a alegătorilor săi 
s’ar ivi vr’un conflict — el mai bucuros 
ar renunța la mandat. „Firesce“, continuă 
Mikszăth, „eu«am vorbit unguresce și vor
birea mea a fost tălmăcită așa după cum 
a priceputtălmaciul". Ce a spus tălmaciul 
asta nu pote s’o scie Mikszăthși nici nu-1 
privesce ..

Militare. Căpitanul Alexandru Cio
ban a fost transferat de la reg. nr. 76 de 
inf. la reg. nr. 12; Maiorul Const. Lalesco 
din reg. 74 a fost înaintat la gradul de 
locot.-colonel ; Locotenentul Dem. Bar- 
dosi din reg. 26 inf. a fost înaintat la 
gradul de căpitan; Sublocotenenții Carol 
Boldescul reg. 75; Victor Negrea reg. 43 
și Al Popp reg. 33 de infanterie la gra
dul de locotenențî. Căpitanul de cl. II de 
artilerie (Corpsart. reg. nr. 7) \. Măcelar iu 
a fost înaintat la rangul de căpitan ci. 
I.; I. Lungocea cadet asp. de ofițer în re- 
servă la div. art. rg. nr. 9 la gradul de 
sublocotenent; Maiorul auditor Isidor de 
Carapcmcea la gradul de loc. colonel; 
Vaier Pop a fost numit locotenent auditor 
la tribunalul garnisdnei Timișdra; Medicul 
de reg. cl. II, Dr. Emil Pop a fost avansat 
la cl. 1.; Medicul superior Dr. Flaviu Popu 
la gradul dem edic de regiment cl. II.

Un proces sensațional laBudapesta. 
Sâmbătă s’a început procesul în contra ba
ronului Ernest Wallburg, care este acum 
chelner de cafenea, acusat de falsificare 
de documente, pentru-că a furat din re
gistrul căsătoriilor militare al parochiei 
Lubiana, două foi cu scop de a înscrie că
sătoria morganatică a archiducelui Ernest 
cu Ana Skubelits, mama acusatului. Acesta 
susține, că este fiul legitim a) defunctului 
archiduce și dec! are dreptul la moșteni
rea luî. El declară, că înregistrarea căsă
toriei morganatice a archiducelui este au
tentică. Parochul din Lubiana Zamoyeci 
confirmă, că scrierea de pe foile furate 
este a fratelui său, fost preot militar, acum 
mort. EI adaugă, că fratele său l’a asigu
rat că archiducele contractase o căsătorie 
morganatică. Presidentul tribunalului ci- 
tesce actul de nascere al acusatului. In 
acest document este indicat ca tată Carol 
Walburg, ca mamă contesa Hugonay și 
ca naș archiducele Ernest. Acusatul spune 
că pretinsul Carol Walburg n’a existat nici 

odată și că tatăl său e archiducele. Pro
cesul s’a continuat și Luni.

Țeran înebunit. Se scrie din Deva: 
loan Ruja, lucrător din Caianelul de jos, 
a înebunit eri subit și s’a repeflit cu o 
secure la dmenii ce se întorceau de la 
tîrgul din Deva. Pe unul l’a ucis, pe vr’o 
șepte i-a rănit grav, er pe alții ușor. Nu
mai cu mare greutate l’au putut prinde 
și face inofensiv. Nenorocitul a fost trans
portat la spitalul din Deva.

D-1 loan Lupaș, originar din Săliște 
și bursier ai fundațiunei Gojdu a depus 
rmagna cum laude*  doctoratul din sciin- 
țele istorioe la universitatea din Buda
pesta. D-1 Lupaș obținând acum o bursă de 
la consistoriul archidiecesan din Sibiiu, va 
pleca la Berlin spre a face studii mai 
aprofundate în specialitatea sa.

La ce grad de îiidrâsnâlA. ajunge 
câte-o slugă beciznică în urma agitațiilor 
pressei șoviniste, se vede din următorul 
cas. Un cantonier de la linia ferată din 
Porcescl, presentându-se la controlă în 
casarma honvedilor din Sibiiu, trecea pe 
coridor pe lângă o sală cu ușa deschisă, 
unde un căpitan ținea șcdlă cu recruții 
români, esplicându-le, firesce, românesce. 
Audind acesta cantonierul, a strigat în 
lăuntru: „Magyarul, szcizados ur!*  (Ungu
resce! d-le căpitan!) Cantonierul a fost 
arestat și dus în fața conducătorului adu
nării de oontrol, unde i-s’au scos gărgău
nii din cap. Curios însă, că aici a înce
put să tăgăduescă ca un laș ticălos.

Păruială. Artistul de Max, oare a 
făcut un turneu în România, alaltă-eri la 
gara din lași s’a luat la cârtă cu baronul 
Kapri din Roman pentru un loc din va
gon. Cârta a degenerat într'o strașnică 
păruială. Având și unul și altul cunoscuți 
și prieteni la gară, aceștia au intervenit 
și cei doi adversari, — când s’a pus trenul 
în mișcare — și-au întins mâna.

Sciri mărunte din România. Guver
nul sârbesc s’a adresat celui românesc în 
privința modalităților unei visite, pe care 
regele Petru al Serbiei are de gând a o 
face cât mai curând în capitala Româ
niei.

— Marchisul di Rudini, fostul mi
nistru președinte al Italiei, cumnatul mi
nistrului plenipotențiar Beccaria d’Incisa 
venind din Constantinopol s’a oprit la 
Bucurescî și a făcut visite la d. ministru- 
președinte D. Sturdza, ministrul de esterne 
Brâtianu și la d. 1. Kalinderu. Rudini va 
fi primit în audiență la castelul Peleș.

— Arsăne Henry, fost ministru ple- 
nipotențiur al Franței, își va presents di
lele acestea Regelui la Sinaia, hârtiile de 
revocare.

Drama din strada Francmasonă. 
La secția IV a tribunalului Ilfov s’a înce
put judecarea procesului într’o dramă emo
ționantă. Locotenentul lliesou a întreținut 
timp mai îndelungat relații cu d-ra Elena 
Șerbănescu, având cu dânsa ‘și o copilă, 
care actualmente e de 6 ani. Locotenen
tul vrând se rupă relațiile cu amanta sa, 
a apelat la un mijloc detestabil făcând 
prin intervenția unor comisar! de poliție 
a introduce pe nenorocita fată în regis
trul prostituatelor. Elena Șerbănescu de 
rușine și desperare s’a sinucis. Sentința 
nu s’a pronunțat încă.

FOIELTONUL „GAZ. TRANS.“ 
..................................................................................................................................u nu..............nu

Harakiri.S)
„Harakiri" este un us creat de con- 

cepțiunea ondrei a unei clase sociale. 
Acâstă singură esplicare ar pute demons
tra pentru-ce unii din scriitorii, cari se 
ocupă cu obiceiurile Japonesilor își bat 
joc de acâstă concepțiune er alții o glori
fică drept cea mai înaltă’ espresiune a 
unui eroism incomparabil.

Intre duelul nostru și între Harekiri 
se pot face unele comparațiunl. Ambele 
obiceiuri sunt mic! petrioele din funda
mentul, pe care se razimă cea mai pu
ternică columnă, ce apără acoperișul sta
tului. Ambele obiceiuri apar cugetătoru
lui nepreocupat și practic drept nonsen
suri și din causa acesta poporul a și ce
rut adese-orl stîrpirea lor. Statui a admis 
în ambele cașuri posibilitatea de a scdte 
aceste petricele din chiagul acelui funda

ment, fără a causa vre-o stricăciune, der 
a adaus—și acesta cu drept cuvânt, — că 
numai acea columnă e bine întărită, a că
rei basă remâne neatinsă.

Un diplomat japones a fost nu de 
mult rechemat de la postul seu și fiind 
primit în audiență de Mikado și ne’putân- 
du-șe în deajuns justifica, a cădut în diș- 
grația Maj. Sale Mikado. In loc ca se ur
meze prescriptelor tradițiunii și sâ se si
nucidă lângă mormintele protopărinților 
sei, diplomatul cădut în disgrație a pre
ferit — a trăi mai departe. Procedura 
acesta nu i-a ertat-o nici un Japones și 
astăzi încă majoritatea semenilor sei îi 
merg din cale.

„Samuraii14 din vechea Japonie erau 
argații stăpânilor lor feudal!. Stăpânii dis
puneau de un mare număr de ast-fel de 
argați și întreținerea acestora în timp de, 
pace era forte costisitore.

Ivindu-se o certă între- doi stăpâni 
feudali, se începu un crâncen râsboiti, 
care în tot-dâuna se termina cu predarea 
necondiționată a celui învins. Posesiunile 
acestuia cădeau natural în mânile biruitoru
lui împreună cu toți Samuraii (oelui învins. 

Bieții Samurai ai stăpânului biruit rămâ
neau în cașul acesta fără pâneși dedre-ce 
noul lor stăpân avea destui argați proprii, 
pe cari trebuia să-i hrăneseă, Samuraii 
învinși se vedeau necesitați, pentru ca se 
nu moră de f(5me, sâ-șî pună singuri ca
păt vieții și acesta o făceau, spintecân- 
du-șî burta.

Geea-ce a fost odată o poruncă a 
stomacului și a nevoiei, a devenit obiceiu 
prin puterea tradiției: Samuraiul nu tre- 
bue se mai trăiescă după-ce a suferit o 
înfrîngere seu o rușine.

Concepția aedsta și-a însușit-o adi 
corpul ofițeresc japones. împotriva ei se 
ridicară înainte de resboid straturi largi 
ale națiune! japonese. Der în cesul de 
primejdie vocile acestea au amuțit. Presa 
din Tokio l’a somat sus și tare pe „Noghi 
șovăitorul" se cucerescă Port-Arthurul seu 
să-și spintece burta. Da, obiceiul se răs- 
pândesce. In răsboiul acesta au făcut Ha- 
rakiri și sub-ofițeri, pentru-ca se nu cadă 
vii în mânile dușmanului. Rușii trebue sâ 
păzescă forte sever pe prisonierii lor ca 
sâ nu se spintece singuri. Așa-der, astăd!, 
odată stindardele sale desfășurate, vedem 

un popor întreg sub arme pătruns de 
acestă concepție : Mai presus decât vieța 
e onorea ostășescă! Onorea ostășescă însâ 
a fost pururea cea mai bună garanție a 
isbândilor militare. Generalii, cari s’au pri
ceput sâ inspire trupelor lor convingerea, 
că trebue se învingă or! să mtîră, forte 
rar numai au fost bătuți.

Chiar și Frederic cel Mare a reco
mandat într’un anumit fel ceea-ce Japo
nesii numesc Harakiri, atunci când la 
Leuthen a strigat ofițerilor sei: „Vom 
bate pe dușman, seu nu ne vom mai re
vedea nicl-odată !tt Și, pentru-că focul 
care ardea în albaștri ochi regali a înflă
cărat pănă și la cel de pe urmă grenadir- 
mercenar voința de oțel de a birui seu 
de a muri, a fost cu putință ca 30.000 de 
stîrpitur! sdrențuite și istovite pe deasu
pra prin marșuri forțate, se dobâre o ar
mată de două-or! mai numârăsă.

De aceea nici un om cu judecată 
n’ar trebui se ceră guvernului japones ca, 
prin înlăturarea unui obiceiiî strămoșesc, 
se ia trupelor sale măcar un dram din 
voința lor pururea aplicată de a-și sacrifica 
vieța pentru o biruință.
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Arhivă incendiată. Diurnistul Bo- 
■goczy Istvăn a dat foc arhivei tribunalu
lui corecțional din Budapesta cu gândul 
s6 himicescă nisce acte referitdre la un 
coleg al seu cu numele Horvath, care a 
stat la gros timp de 6 ani și acum se 
temea, că i-se va descoperi trecutul și va 
fi det afară din slujbă. Focul s’a stins, 
Bogoczy a fost arestat.

Ilusionistul Carmellini cunoscut 
publicului brașovean din representațiile ce 
le-a dat în alți ani, va da Sâmbătă și Du
minecă sera câte o representațiune în sala 
cea mare a „Reduteiu. D-l Carmellini a 
venit din Sibiiu, unde representațiile lui 
.au fost mult apreciate.

Procesele de la Oradea.
Am amintit, că Miercuri, Joi și Vineri 

din săptemâna trecută s’au pertractat îna
intea curții cu jurați din Oradea-mare 
procesele de pressă intentate (harului „Tri- 
buna“ din Arad, pentru trei articole pu
blicate în acest diar întitulate : „Un fibirău 
nebun", „Tribuna" și „Desastre". Resulta- 
tul e cunoscut: acusatul Sever Bocu a 
fost condamnat la 14 qhle închisdre ordi
nară și 100 cor. amendă pentru pretinsă 
„vătSmare de ondre" comisă împotriva fi- 
solgăbirăului Hadfi ca oficiant public, la 3 
luni închisdre de stat și 500 cor. amendă 
pentru articolul „Tribuna", 6r în procesul 
„Desastre" acusatul a fost achitat.

Interesantă este fasiunea fisolgăbire- 
ului Hadfi de la Sân-Miclăușul-mare, din 
care transpiră ura sa șovinistă. Etă ce a 
•declarat el între altele:

„La 23 Sept. 1903 episcopul :'valah 
din Arad a sosit la Sân-Miclăușul-mare, ca 
se sfințescă biserica gr. or. valahă de acolo. 
Considerând importanța evenimentului din 
punct de vedere politic .maghiar și în ve
derea unei primiri demne patriotice ma
ghiare, am convocat pe fruntașii valahi din 
loc la o consfătuire. I-am făcut atenți, ca 
să nu turbure demnitatea solemnității, prin 
„purtarea tricolorului național valah. Nu- 
miții mi-au promis, că tricolorul național 
valah nu va figura la sfințirea bisericei, 
.ori la primirea episoopului.

„Spre cea mai mare surprindere a 
fliea însă, Valahii nu s’au ținut de vorbă, 
■ ci s’au presentat cu insignii valahe, în 
urma cărui fapt am căutat se aplic cea 
mai aspră pedepsă față de tradarea lor.... 
La tote localitățile publice și ia toți pa- 
trioții de frunte a fost arborat stegul ma
ghiar, la Valahi însă n’a fost nici unul. 
Acesta m’a mâhnit într’atâta, încât am fost 
îndemnat să aplic pedepsa cea mai aspră 
posibilă pentru întrebuințarea tricolorului 
valach.“

Pedepsa de care vorbesce fibirăul 
Hadfi a fost: advocatul Dr. Nestor Oprea- 

■nu, preotul loan Popovicî și învățătorul 
Atanasiu Lipovan pedepsiți, ca „instiga
tori" la câte 2 dde închisbre" și 100 cor. 
amendă în bani, er mai mulțî flăcăi ro
mâni la amende de câte 10 cor.

In discursul său de apărare, d-l ad
vocat Dr. I. Suciu a arătat, că colorile 
roșu-galben-albastru în forma în care le 
aplică poporului român din patrie, nu sunt 
identice cu tricolorul României. Românii 
useză de colorile lor, cari sunt ale Tran
silvaniei, și nu este putere pe lume, care 
să pdte stîrpi din inima Românului dra
gostea pentru acest tricolor.

Apărătorul a mai arătat, că la sărbă- 
tdrea Sângeorgiuluij Românilor, servitorii 
advocatului Dr. Oprean au aședat la pdrta 
acestuia, conform datinei poporale româ
nesc], câte-va ramuri de brad, pe cari erau 
legate panglice roșii și vinete. Fisolgăbi- 
răul Hadfi a îndepărtat prin jandarmi acele 
ramuri, a pornit cercetare contra d-Iui 
Oprean, și de drece s’a dovedit, că dân
sul nici nu era atunci acasă, a trebuit să-l 
achite; a croit însă pedepse de câte 15 
(Iile închisbre și amend! în bani servitorilor 
pentru crima „întrebuințărei de tiicolor 
străin."

Cu tote argumentele aduse de apă
rător, acusatul a fost condamnat la 14 dile 
închisdre ordinară și ia 100 cor. amendă

Centenarul Codului Napoleon.
In 20 Martie 1904 s’au împlinit o 

sută de ani de la promulgarea Codului 
civil a Francesilor, numit și Codul Napo
leon. Națiunea francesă și împreună cu 
dânsa întrega lume civilisată a serbat în 
27 Octomvrie a c. la Faris oficios acest 
centenar.

Codicele acesta născut în marea re
voluție francesă șî-a primit botezul de foc 
sub Napoleon cel Mare. Este prima ideiă 
întrupată din ohaosul revoluției. Deja con
stituția din 1791 a promis, că „il sera fait 
un code de lois civiles commun ă tout le 
royaume*,  dâr numai Conventul național 
s’a apucat de lucru designând o comi- 
siune spre elaborarea planului. Referentul 
acestei comisitini, Cambacerăs, a presentat 
în August 1793 primul proiect Conventului 
care însă nu l’a aprobat, fiind-că i-a părut 
prea puțin radical. Nereușind o nouă în
cercare, după introducerea consulatului 
s’au luat și a treia oră măsurile necesare 
spre îndeplinirea operatului început. De
votamentul consulului prim părea că va 
asigura de astădată succesul. El încre
dința lucrarea celor mai mari juriști ai 
Franței: Tronehet, Portalis, Bigot de 
Preameneau și Maleville, cari împărțind 
materialul între ei, în decurs de patru 
luni, pregătiră proiectul. Acesta a fost 
predat spre esaminare curților de apel și 
curții de casațiune, în fine consiliului de 
stat, la a cărui pertractări a luat parte și 
Napoleon însuși. După aceea l’au presentat 
titdl de titul, împreună cu motivele, cor
pului legislativ. Insă acesta, la propunerea 
tribunalului, a respins titulul prim și fiind
că pe al doilea încă ’I amenința aceeași 
sdrte, guvernul în lanuar 1802 a retras 
proiectul.

Nu cred, că guvernul japones tre- 
bue să se temă, că după o mare bătălie 
perdută întrega armată japonesă va face 
Harakiri. Acolo, unde omenii în număr 
mare simt cu toții împreună mâna desti
nului, unul privesce la celă-lalt, soldatul 
la șefii săi. Șefii vor sci se împărtășescă 
trupelor concepția lor, că o singură retra
gere nu este încă o înfrîngere definitivă 
și rușindsă și vor încerca să-și ia revanș 
cât mai iute. Pe de altă parte cred, că 
cunosc destul de bine pe ofițerii' japones! 
pentru-ca să pot proroci, că numai forte 
puțini dintre dânșii ar îndrăsni să se în- 
torcă în patrie ca biruiți.

Ofițerii și sub-ofițerii, cari au făcut 
pănă adî Harakiri în cursul acestui răs- 
boiu, s’au aflat singuri său în număr mie 
la nisce posturi singuratice, când au pre
ferat să se spintece decât să cadă în 
mâna vrășmașului. Pe ei nu i ar fi putut

• descărca nici o mărturie a obștei, decă 
s’ar fi lăsat a fi luați prisonieri și se re- 
mâe în viață. De aceea au devenit victi
mele vrednice de milă ale unui princip 
lăudabil, și făcând ca acest principiu să ră- 
mâe în vigore, și-au servit pote mai mult 
patria decât decă și-ar fi păstrat vieța 

.pentru densa. V.

in 1804 l’a presentat din nou, acum 
ultima oră, căci ’1 primiră făr’ a face opo- 
siție. Opul întreg fu promulgat prin o 
lege din 30 ventdse XII (20 Martie 1804) 
sub numele de „Gode .civil des Franșai- 
sesu.ln anul 1807 devenind Napoleon îm
părat i-s’a dat numele de „Code Napo
leon", în semn de recunoscință pentru 
zelul desvoltat de densul în conducerea 
codificațiunii. Oratorul care a înaintat cor
pului legislativ proiectul de lege privitor 
la schimbarea numirei esclamă astfel: 
„ Qu 'ii me soit permis d’admirer avec vous 
ce mortel extraordinaire qui, destine par le 
del pour fonder et regenerer des empires, 
sait employer ă la fois et avec un genie 
egalement transcendant, Ies secours de la 
religion, la force des armes, Ies profondes 
conceptions de la politique, le perfectionne- 
ment des lois civiles.u l)

*) Să-mi fie permis a admira împreună cu 
Dv. pe muritorul extraordinar care destinat de ceriii 
să întemeieze și regenereze împărății, scie să 
aplice de-odată și cu un geniu de-opotrivă trans
cendent, spl'iginul religiunei, forța armelor, concep
țiile profunde ale poliiicei și perfecționarea legilor 
civile.

Codul e împărțit în trei cărți, căror 
le servesce drept introducere un titul pre
liminar. Cartea primă tracteză despre per- 
sdne, a doua despre bunuri și despre ose
bitele modificațiunl ale proprietății, a treia 
despre diferitele moduri prin cari se do- 
bândesce proprietatea. Materialul cuprins 
în el este în mare parte cules din dreptul 
în vigore pe atunci în Franța. Insă con
form disposițiunilor legei de promulgare, 
vechile isvdre ale dreptului civil: dreptul 
roman, usul și ordonanțele nu pot fi luate 
în considerare numai ca mijloc de inter- 
pretațiune, afară de cașurile în cari codul 
însuși se provdcă la ele.

Ce privesce valorea acestei codi- 
ficațiuni, ea este pentru Franța obiect 
de mândrie națională și de pietate. „Cest, 
si je puis m'exprimer ainsi, «ne espece 
d’arche sainte par laquelle nous donnerons 
aux peuples voisins l'exemple d’un respect 
religieux.*  2) Codul civil frances e primul 
în felul său. Geniul creator al Francesilor 
s’a manifestat splendid. El a adus la în
deplinire aceea ce Roma n’a ajuns să în
cerce și lustinian a resolvat numai pe ju
mătate : A creat primul sistem general al 
dreptului privat îmbrăcându-1 într’o limbă 
precisă, logică și clară. Tot-odată pătruns 
de ideile politice ale timpului, a contribuit 
în locul prim la valorarea resultatelor 
eluptate de revoluție, cu deosebire la uni
ficarea dreptului privat, pănă atunci prada 
luptelor de clase. Er când după trei ani, 
guvernamentul consular a fost înlocuit cu 
cel imperial: codul civil, care a fost legea 
particulară a Franței, pornind în urma 
vulturilor cuceritori ai lui Napoleon, a de
venit legea comună a poporelor din Eu
ropa centrală, a străbătut mai târdiu și în 
Orientul Europei la poporul român din
colo de munți, unde a fost decretat la 20 
Noemvrie 1864, promulgat la 4 Decemvrie 
1864 și pus în lucrare la 1 Decemvrie 
1865.

Petre N. Foruțiu.

Bibliografie.
A apărut:

I. C. Fanțu: Curs complet de co
respondența comercială cu esplioarea ter- 
minilor comerciali. Ed’ția a d6.ua prelucrată 
și augmentată I-XI-J-322 pagine. Tipografia 
A. Mureșianu Acestă carte scrisă în servi
ciul comeroiului și în special pentru băn
cile nostre, apare acum prelucrată funda
mental și adausă cu 4 coli de tipar. S’a 
ținut cont de o limbă mai potrivită și s’a 
căutat a-se unifica — după putință — lim- 
bagiul comercial întrebuințat în cassele mari 
comerciale din România. S’a adaus mai 
departe o terminologie comercială conți- 
nend peste 500 de termini comerciali și fi
nanciari, ou esplicările de lipsă. Sperăm 
că publicația de față va contribui mult la 
unificarea stilului și al terminilor comer
ciali, cari pănă acum în mare parte erau 
nepreoișl, oorupțl și râu întrebuințați Cre
dem, că lăncile nostre vor sci apreția aoestă 
publicațiune și o vor sprijini cu totă căl
dura. De vîncjare se află la librăria archi- 
diecesană in Sibiiu, la tipografia A. Mu
reșianu și la librăria Ciurcu în Brașov cu 
prețul netto (adecă cu porto cu tot) de 
cor. 3.50, 6r pentru România Lei 4.

„Caractere morale*.  Acâstă carte atât 
de instruitivă, bine scrisă și folositore, mai 
ales pentru tinerimea din.școlele medii,scri- 
să de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesce la librăriile și la tipografia 
nostre d n Brașov precum și la celelalte li
brării române din țâră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Der nu 
Dumai pentru băețî, ci și pentru fete aoestă 
carte e-te de mare preț pen'ru înmulțirea 
cunoscințelor și formarea caracterului lor.

Atragem atenț unea cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
acâstă carte se vmde cu prețul moderat de 
2 corone escmpiarul (plus 20 bani porto).

Code Napolâon, nouvelle edition. Avec Ies 
motifs, presentes au corps legislatif par Ies ora- 
teurs du consiel d’etat. Dessau et Leipzig, chez 
Geoy Voss 1808 pag. VI.

2) Este, decă pot a mă esprima, așa un fel 
de chivot sfânt prin care vom da poporelor vecine 
exemplul unul respect religios Ibid. pg. IV.

— Duett, roman de Conan Dovle, tradus 
(în limba română) de Dr. Victor Onișor. 
Bistriță. Tipografia G. Matheiu 1905. Un 
roman bun din literatura englesă. Cu acește 
puține cuvinte traducătorul arată însem
nătatea cărții sale, mai spunând, că a tra- 
dus’o la îndemnul soției sale, care i-a fost 
colaboratdre. Cartea (8° mare) care se es- 
tinde pe 291 pagini, costă 1 coronă 60 bani 
esemplarul.

Madrid, 2 Noemvrie. Camera a 
aprobat o moțiune acceptată și de 
minoritate, în virtutea căreia depu
tății urmăriți pentru scandalurile 
de alaltăeri, vor fi deferiți Curții 
de casație, care le va judeca pro
cesul. Sesiunea s’a închis. Se crede, 
că situația lui Maura s’a întărit.

Belgrad, 2 Noemvrie. Regele 
Petru s’a întors erl sera de la Sofia.

Berlin, 2 Noemvrie. Se svonesce 
că consiliul federal ar fi decis că 
regența contelui Leopold de Lippe- 
Bisterfeld este întemeiată pe drept. 
Celelalte cestiuni litigibse se vor 
tranșa prin un tribunal arbitrai pre- 
sidat de un suveran.

Paris, 2 Noemvrie. Vadacard, 
secretarul Marelui Orient al franc
masonilor a dat în judecată pe de
putatul Guyot de Villeneuve, acu- 
sându-1 că i-a furat diferite acte. 
(Procesul acesta este în legătură ,cu 
destăinuirile lui „Figaro“ despre de
lațiunile francmasonilor asupra ofi
țerilor bănuiți de clericalism și mo
narchism și cari au sdrobit multor 
ofițeri cariera.)

Varșovia, 2 Noemvrie. O depu- 
tațiune de Polonesi s’a presentat erî 
la ministrul instrucțiunei publice, 
cerend îndulcirea condițiunilor pen
tru deschiderea de școli private și 
dreptul de a preda istoria și geo
grafia în limba polonesă. Ministrul 
a respuns că se va înțelege cu co
legul seu de la interne.

Mukden, 2 Noemvrie. Japonessi 
au întreținut tâtă cjiu.a o canonafiă 
viuă atacând mai multe puncte ale 
posițiunilor rusesci. Ei au fost res
pinși însă cu mari pierderi.

E ș i t e :

..ALBINA" institut ie credit și de ecoimi 
Filial». Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Oct. 1904.

Intrate:

Num&rar ou 1 Oct. 1904. Cor. 36,668'48
Depuneri spre fructificare 71 219,832-52
Cambii rescumpărate n 344,443-95
Conturi curente , . . . 71 34,561 64
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 71 51,166-50
împrumuturi pe producte . n 3,392 82
Mo netă............................. 71 1,211-43
Jomisiuni, cupone și efecte n 31,466-36
Bâuol.................................. J! 57.399-13
Interese și provisiuni . . 71 26,204-59
Diverse............................. 71 19,687-87

Cor. 826,035-29

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

Depuneri spre fructificare .Cor. 145,978'36
.Cambii escomptate . . . 71 333.256-51
Conto curent .................... 49,701-13
împrumuturi .pe efecte și alte

împrumuturi................... n 47,968' —
împrumuturi pe producte . 71 —.—
Mo netă............................. 71 57,613 81
Comisiuul, cupone și efecte 71 30,638-02
Interese și provisiuni . . 71 1,536'33
Spese și salare . . . . 7î 4,070 72
Bănci.................................. n 64,072-43
Diverse............................. 7) 69,173-83
iSlumărar cu 31 Oct. 1904 7» 22,026'15

Cor. 826,035:29
Or. N. Vecerdea, Cornel Aiser Săvulea nu,

dirigent. cassar.

Iosif OncioiQ,
con tabu.

d6.ua
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In 24 Noemvrie a» c» se începe un nou ciclu al loteriei de clasă ung. la care se vor 
trage din nou

câștiguri ale 14 milione 459,000 corone.
Invităm la participarea acestei loterii, care represintă cele mai mari șanse de câștig din lume, 

și oferim din puținele losuri cu numeri de noroc ce le mai avem:
Un 8os întreg ă cor. 12—, o jumătate ă cor. 6—, un pătrar ă cor. 3 —, o optime ă cor. 1-75 bani.

Câștigul cel mai mare în cașul norocos este
kts* "CT zi xxi iliozx cL® Corone,
Casă de bancă JACOB L. ADLER & FRATE, Brașov.

(Casa de bancă Jacob L Adler & Frate în Brașov represintă cea mai mare coleotură principală a loteriei de clasă ung- 
provincie și-au plătit deja clienților sei prompt și culant câștiguri principale de 200,000, 100,000, 70,000, 30,000, 20,000,

(1534,2- 10.)

din
10,000 Corbne etc.).

of©
o
o
0
0
0
0 &
©

&

Salon de modă.
Am ondrea a oferă P. t. pu

blic de Dame, un bogat asorti
ment de

Pălării de Dame 
pentru Sesoniil <le iarnă. 

Modele de cele mai noue din 
Viena și Paris. Un magazin com
plet de pălării de copii, bo
nete de- teatru, Și de copil, tote 

cu prețuri fârte moderate.

Pălării vechi
după moda cea din urmă. 

Apelând la sprijinul On. dame 
sunt cu totă stima

Rosa Weiss 
5—8.1537. Brașov, Strada Porți nr. 16.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei* 1 

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

o

Ol

c

^xxxxxxxxxj Mare ocasiune de Crăciun, xxxxxxxxx^
M Subscrisul are onbrea a aduce la cunosciinta On. public, că vinde X

X

Subscrisul are onorea a aduce la cunosciința On. public, că vinde 
iw cu prețuri de tot scâ dute -w 

tote mărfurile din Magazinul seu 
precum: Stofe engleze pentru rochii de dame negri și colorate; Bluse 
de stofe și mătase; Flanele, Barclieturi, Creton și Zepliire, Chifonuri 
Schroll, Lingerie, Pânzeturi, Perdele de dantelă, asemenea stofe engleze 
pentru bărbați, Cămăși, Cravate, Batiste etc. Tricots pentru dame, băr
bați și copil.

Rog On. public a se convinge în propriul interes de prețurile cele ieftine. 
Cu tbtă stima

LUDWIG M. FENYVESSI,
Strada Vămei ffr. 91.

RA I---------------------------------------------------Z-------------1 8
gȘxxxxxxxxxIMare ocasiune de Crăciun, xxxxxxxxx^

Din I Novembre a. c. înce-
pând s’a pus în vânclare peste de 1 j
colore riegră și albastră; Postav pentru Dame; Bluse s flanele
.......................... cu prețuri fărte scăzute........................  

la magazinul de mode, sub firma -sas

BiL &► L. Lăszlo Succesorii, Brașov.
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o Ocasiune rară pentru cumpărături! o
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