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INSERATE 

se primase la Admlnlstrațlune în 
Brașov și la urmat orele 

BIROURI do ANUNȚURI:
In Vlena: Ia M. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfeld & Emeric Los- 
neT.. Heinrich Sobalok, A. Op- 
pelik Nackf., Anton Oppelik. 
în Budapesta la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bernat. lulin 
Leopold (VU Erzsdbet-kdrut).

PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonii. 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dose după tarifă 
și învoială. — BECLAME pe 
pagina 3-â o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta11 iese înfig-care dl, 
AboMMte țiBniru Ansuc-liwni 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor,, pe trei luni 6 cor.
H-ril de Duminecă 4 oor. po an.

Pentru România și străinătate: 
Pe an an 40 frânei, pe șăae 

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

Se prenumeră la tote ofi
ciale poștale din întru și din 
afară și la d-mi colectori.

Auonamentul pentru Brasov
Admin^irațtunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șăse 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
po trei luni 6 oor. Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele c&t și insorțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 254. Brașov, Miercuri 17 (30) Noewrie. 1904.

Un articol de contrabandă.
i.

Abia sunt doue septemâni, de 
când foia română de la Arad sur
prinse pe multi dintre cetitorii ei 
c’ud articul întitulat: „Pace să fie 
între noi44, a căruia ideiă conduce- 
tdre părea că culmineză în accentu
area dorinței „se amuțescă tonurile 
disonante și se se ralieze toți Ro
mânii la un loc, în jurul cestiunei 
actuale (a școlelor)...44

Acestor idei și dorințe noi, de 
la acest organ, le-am dat la rendul 
nostru cea mai viuă espresiune oii 
de câte-ori s’a arătat marele pericol, 
ce de mulți ani amenință să înghită 
învățământul nostru național, le-am 
dat’o în deosebi de când s’a zămis
lit proiectul Berzeviczy. De aceea, 
când am cetit articolul amintitei foi 
ne-am <3is: bine ar fi decă vorbele 
ar corespunde faptelor și cjiariștil dela 
Arad ar mai înceta se propage con- 
fusiunea, bîrfind mereu în contra 
partidului nostru național, a pasivi
tății etc. Tot-odată ne-am hotărît a 
nu mai continua de ocamdată arti- 
colil noștri asupra situațiunei nbstre 
interibre, cari sunt de natură curat 
principială și n’au nimic comun cu 
ceea-ce fbia aradană le impută. Am 
așteptat astfel se vedem cum se vor 
ținâ amintiții cjiaiiștl de vorba cu 
totul pe neașteptate lansată, că „pace 
să fie între noi“ !....“

N’am avut ce aștepta. Vorba a 
rămas vorbă. Nici 48 de ore n’a 
durat disposițiunea de a face se 
„amuțescă ori-ce ton disonant între 
noi44 și dtă că aceeași foi« din Arad, 
„Tribuna" din anul al VlII-lea, pu
blică unul după altul doi articol! în 
contra „passivității44 și a „passiviști- 
lor“ plini de recriminările cele mai 
neîntemeiate, și soriși cu totală ne- 
cunoscință de causă, articol! ce au 
de scop de a ataca reduta passivi
tății din Bănat și a converti pe Bă
nățeni pentru politica de sacrificare 
a drepturilor naționale, adecă pentru 
„activitate44 cu abandonarea pro
gramului nostru național.

Nu avem intențiunea de a ne 
ocupa a<jl de acești „articoll de răs- 
boiu44 ai foiei aradane, ci îi semna
lăm numai, pentru că ei stau în 
strînsă legătură c’un articol de con
trabandă, apărut tot în acel cjiar an. 
Vllț nr. 46 (de Duminecă 13/26 
Nov. a. c.)

Arșicului pbrtă titlul, tipărit cu 
litere mai mari ca de obiceid: „Ger
manii din regatul ungar de loan Sla
vici. 44

Mulți nu vor sci pote seu vor 
fi uitat că loan Slavici este (la 
„Tribuna44 an. VIII din Arad) un 
fel de profet al vremilor politice. 
Ori de câte ori se petrece aici la 
noi ceva mai însemnat său mai deo
sebit în viăța publică politică, iese 
la lumină în foia aradană câte un 
articol de situațiune scris de Slavici, 
ori de al doilea profet Brote.

Acesta din urmă de un timp cam 
îndelungat încoce se ține reservat. 
N’a putut înse s6 tacă cel dintâiu 
în nisce momente când se trateză

Brașov, 16 (29) Noemvrie.
Deschiderea corpurilor legiui- 

tore române s’a făcut erl Lude La orele 
11 dim. s’a celebrat un Te-Deum la mi
tropolie, în presența d-lor senatori și de- 
putațî, d-lor miniștri, înaltelor curți de 
cassație și conturi, curților tribunalelor, 
corpului profesoral, autorităților adminis
trative, militare, consiliului comunal și ca
merei de comerciu. La orele 11 și jum. 
înaltele corpuri și autorități au trecut în 
sala ședințelor adunărei. Pornirea corte
giului regal de ia palat s’a anunțat prin 
101 tunuri. La orele 12 Maj. Sa Regele 
însoțit de Alteța Sa regală, principele

de o acțiune a „mânei tari44 în Un
garia și de aceea unchiul scrie în 
cjiarul redigeat de docilul nepoțel 
despre Germanii din regatul ungar.

Lucru curios, veți <fice, a face 
un prognostic al situațiunei politice 
din Ungaria scriind despre Germa
nii ei.

Cam ciudat nu-i vorbă. Dâr cei 
ce au cetit articolul vor trebui se 
recunoscă, că loan Slavici s’a între
cut. încă odată pe sine însuși scriind, 
un articol de patru colone despre 
Nemții și Sașii din Ungaria, pentru 
a face Românilor o revelațiune po
litică de un șiretlic non plus ultra — 
cum nici că se putea aștepta altfel 
de la un politician ca densul.

După-ce spune pe trei colone 
întregi tot ce crede despre Germa
nii din Ungaria, a căror situațiune 
este la noi in genere destul de bine 
cunoscută, Ioan Slavici oprindu se 
la Sași, singurul grup german care 
„se mai susține și-și aperă aședă- 
mintele culture și propriul fel de a 
fi44, și are 12 deputați (recte 14) în 
dietă, scrie:

„...Deși au nenumărate cuvinte de a 
se lupta și ei contra acestui guvern, Sașii, 
ca omeni ai ordinei și ca cetățeni devotați 
față cu patria și față cu tronul, nu pot 
se se dea pe partea oposițiunei, ci sunt 
osîndiți a sprijini guvernul, cu care nu 
sunt mulțumiți.

Același lucru ar fi nevoițl se-l 
facă și Românii, dec'ar lua parte la 
lucrările parlamentului din Buda
pesta căci nici un Român, care ține la 
neamul lui, nu pote se facă causă comună 
cu o tovărășie de derbedei ca cea con
dusă de Kossuțh, fie tatăl, fie fiul, și 
sunt mari interese naționale, care 
cer, ca mai ales în statul ungar Ro
mânii s& se jrresente ca element de 
ordine și rănim sigur al Coronei și 
monarchies.

Cetiți încă odată cu atențiune 
rîndurile citate mai sus și suntem 
siguri, că vă veți convinge, că acesta 
este revelațiunea politică de contra
bandă, ce a fost importată prin ca
nalul foiei din Arad în aceste mo
mente la noi.

l-am face lui Ioan Slavici o ne
dreptate, decă am susține, că spiri
tul revelător derivă de la densul și 
că nu face serviciul obicinuit celor, 
cari ne trimit din când în când câte 
un astfel de auguriu.

Fără îndoielă revelațiunea îșT 
are în tot cașul importanța ei, față 
cu recriminările contra luptătorilor 
partidului și a programului național, 
ce urmâza una după alta articolu
lui lui Slavici în foia din Arad.

moștenitor, fu primit la scară de cătră 
d-nii miniștri și de cătră biurourile corpu
rilor legiuitore. Regele a ÎDtrat în sala 
ședințelor adunărei, precedat de adjutan
ții sei, și s’a urcat pe tron, încunjurat de 
d-nii miniștri și de curtea regală.,

După cetirea mesagiului de deschi
dere, regele părăsesce sala adunărei și 
corpurile legiuitore proced îndată la înce
perea lucrărilor.

Protestări în contra proiectului 
Berzeviczy. Din Petrovaț se anunță, că 
Slovacii și Sârbii au ținut acolo Duminecă 
un meeting de protestare în contra pro
iectului Berzeviczy. Meetingul s’a ținut 
sub ceriul liber, în pieță, și au participat 
peste 5000 de omeni. Au ținut discursuri 
dintre Slovaci: redactorul Milan Hodzsa, 
Dr. Kron și Dr. Mikotek advocați, er din
tre Șerbi: Jasa Tomici, Bojidar Popovici 
(preot), Braiiko Hits, advocat, și învățăto
rul Sijaclko. Adunarea a votat o resolu- 
țiune în care se pretinde retragerea pro
iectului și reformarea instrucțiune! primare 
în sensul, ca dorințele și postulatele cul
turale ale naționalităților să fie res
pectate.

In Narodni-Dom ‘dm Praga s’au în
trunit alaltă-eri numeroși studențl Slavi, 
ca se protesteze în contra atentatului mi
nistrului Berzeviczy la iimba și cul'ura 
popdrelor nemaghiare din Ungaria. După 
întrunire s’a făcut o manifestație națio
nală slavă pe pieța Venceslav.

Banfly despre situațiune. Baronul 
Banffy a avut un interview cu corespon
dentul Ziarului vienes „ZeiP asupra situa
țiunei. Banffy nu crede, că îi va succede 
contelui Tisza a remedia situațiunea po
litică actuală. Tisza a lucrat conscient 
când a vrut să sdrobescă resistența opo
sițiunei, der tocmai fiind-câ a făcut’o a- 
eesta, este esclus ca prin el, seu cu el să 
se potă îndrepta Incrurile. Numai prin 
înlăturarea lui Tisza și a lui Perczel 
s’ar putea îndrepta lucururile. Decă Tisza 
vre se creeze legi pe basa moțiunei- 
Daniel, se vor aduce astfel de legi pe cari 
cetățenii^vor ave drept a-le considera ne- 
esistente. O astfel de stare a lucrurilor e 
mai periculosă decât revoluțiunea pe față, 
fiind-că dreptul n’ar fi pe partea puterei 
ci pe partea acelora, cari ndgă valabili
tatea legilor create cu mijldce ilegale. 
Nici prin alegeri noue, nici prin disolvări 
de cameră, nu se va ajunge la nimic.Tisza 
nu va căpăta indemnitate, decă oposiția 
nu vre să i-o dea. Banffy e și el de pă
rere să se facă o reformă electorală, nu 
însă prin introducerea votului universal, ci 
prin nivelarea censului și prin acordarea 
dreptului de vot claselor inteligente din 
orașele mari. Simptomele ce s’au arătat 
în dietă, nu sunt animosități ale unei frac? 
țiuni seu ale unui partid din oposiție nu
mai, ci manifestarea spiritului timpului și 
a sentimentului, care în contrast cu con- 
cepțiunea vechia neschimbată a coronei, 
vre se mergă înainte pe căi noue. Manifes
tarea acesta este o dovadă, că națiunea 
maghiară se simte adi destul de tare pen
tru independență. — Notați, că așa dice 
Banffy!

Germania si Statele-Unite. Cu 
ocasiunea desvelirei monumentului lui 
Frideric cel mare în Washington, împăratul 

Germaniei a adresat președintelui Statelor- 
Unite următdrea telegramă:

„Adânc mișcat de toastul, ce ați bi
nevoit a-1 rosti la banchet și prin ‘disursul 
strălucit pronunțat în onorea marelui meu 
străbun, Vă rog să primiți espresiunea 
tnulțumirei mele celei mai cordiale. Pne- 
tinia între Germania și Statele-Unite, ale 
cărei base le-a pus Frederic cel Mare, 
este întemeiată pe un fundament de gra
nit, și pentru mine, urmașul lui, este o 
datorie plăcută a lucra pentru stringerea 
legăturilor de prietinie. Convenția ce avem 
de gând a o încheia, va fi o verigă pu
ternică a raporturilor pacinice între Ame
rica și Germania spre binele civilisațiuneî.. 
Acâstă oonvenție va contribui la întărirea 
respectului reciproc între două popore 
mari și tinere și la progresul lor pacinio. 
Din tdtă inima doresc Americei și cetă
țenilor săi, cari îmi inspiră admirația sin
ceră — progres și prosperitate, ss) Wil
helm Imperator Rex.

Președintele)Statelor-Unite a răspuns : 
„Ou gratitudine am cetit solia Maies

tății Vostre și sc>u pe deplin se apreciez 
sentimentele de stimă ale M. V. față cu 
poporul american, precum și nobilele urări 
ce le esprimați pentru prosperitatea lui. 
îmi pare bine, că acum din nou mi-se 
ofere prilegiu, de a-mi esprima înalta sti
mă față cu M. V. și a adauga la acăsta 
urările mele și ale tuturor concetățenilor 
pentru fericirea și prosperitatea națiunei 
germane, ss) Teodor Roosevelt.

Tratatul de comerciu intre Aus- 
tro-Ungaria și Germania. „Neue Preie 
Pressea scrie următdrele: 8e crede oă în 
săptămâna viitore va avă loc la Viena 
conferența miniștrilor austriac! și ungari, 
când se va decide în cestiunile în litigiu 
privitdre la convenția comercială dintre 
Germania și Austro-Ungaria. Conferința 
acesta va ave o importanță hotărîtore, 
căci în ea e vorba să se formuleze pro
punerile ce vor cuprinde minimul cereri
lor Austro-Ungariei și maximul concesiu
nilor ce acestă monarehie le-ar face Ger
maniei. Hotărîrije conferinței ministeriale 
vor arăta contelui Pozadovsky limitele 
extreme în cari se pot cuprinde concesiu
nile Austro-Ungariei. Dâcă tratările pen
tru încheierea convenției comerciale se 
vor termina mai repede seu de loc, — a- 
cesta va depinde de chipul cum conclu- 
siile conferenței vor fi primite de contele 
Pozadovsky și de guvernul german.Demonstrație „regnicolară‘*.

Duminecă s’au ținut în numărâse o- 
rașe din țâră adunări poporale aranjate de 
oposiția unită în contra atentatului se- 
vîrșit de contele Tisza.

Cea mai imposantă a fost adunarea 
de protestare din Budapesta. Au partici
pat mai multe mii de <5menî din popula- 
;iunea „capitalei” și „reședinței44. Ea s’a 
;inut în sala Redutei.

înainte de a-se desohide adunarea, 
s’a înscenat o mare manifestațiune pentru 
i'r. Kossuth și contele Apponyi, care s’a. 
sfîrșit cu strigări puternice de „Absug Ti
sza! Jos trădătorul /“

Printre oratorii adunărei s’au distins 
Aancisc Kossuth și Albert x4pponyi. Fr. 
Kossuth a dis între altele, că „Ungaria 
n’are altă armă constituțională de apărare,
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decât resistența în camera deputaților. 
Decăi-se va smulge dm mâni arma acâsta, 
nu-i mai rdmâne națiunei, decât supunerea 
lașă, ori revoluțiunea1*.

Contele Apponyi, căruia i-s’au făcut 
mari ovațiunî, a vorbit cu multă mâhnire 
„patriotică". Scuza guvernului, că nu s’a 
întîmplat decât o violare a regulamentu
lui camerei, a asemănat’o cu împunsătura 
unui ac subțire, care totuși produce mor- 
tea. Starea de exlex, dise el, pote să se 
remedieze, violarea dreptului însă nu se 
mai pdte remedia. întrebă, decă „națiunea* 
pote să absolve guvernul de sub acusa 
acestei violări, și răspunde, că nu! In fine 
a apelat la cei de față se ducă flacăra însu- 
flețirei pentru apărarea dreptului în țâra în- 
tregă, pentru-ca mânia „națiunei* s£ măture 
pe atentatorii, cari în numele factorilor cons
tituționali maghiari s’au atins de integri
tatea constituției maghiare.

Printre oratorii adunării au mai fost 
democratul Vazsonyi și popa Hock. A- 
cesta a dis între altele, că „ceea-ce nu 
s’a ajuns odinidră prin furci, acum se în
cercă a-se ajunge prin dripirea legilor. Bi
ciul, cu care „națiunea" a fost isbită în 
față, i-a pus însă pe toți în piciore. Fur
tună are se fie, furtună care va mătura 
tot ce-i stă în oale, cum mătură vara vi
forul și furtuna gunoiul de pe strade*.

După adunare s’a făcut o retragere 
demonstrativă pe strade. Ordinea însă n’a 
fost conturbată.

In aceeași di s’a ținut tot în Buda
pesta adunarea socialdemocraților, la oare 
s’a protestat în contra guvernului, însă 
s’a declarat răsboid și oposiției pentru ca
șul când nu va lua în programul postula
telor ei votul universal.

Adunări de protestare s’au mai ținut 
în Seghedin, Timișdra, Măcău, Kaposvar, 
Bichiș-Ciaba și Hajdunanas.

Demonstrate în Deva.
Deva, 28 Nov. 1904.

Eri, în 27 Nov. 1904 s’a petrecut la 
noi o comedie, de cari puține se pot ve
de și în era constituționalismului ma
ghiar.

Membrii partidului „liberal", — adecă 
mamelucii guvernului unguresc— au convo
cat pe <jiua de ieri, aici în Deva o con
ferință, seu mai bine dis o adunare pu
blică a partidului „liberal", cu scop de a 
felicita pe ministrul președinte contele 
Tisza, pentru-oă a înfrânat cu „mână tare" 
„oposițiunea" și „obstrucțiunea turbată*.

Adunarea era se se țină la 11 bre 
înainte de amiedi în sala cea mare a Re
dutei și a fost convocată de câți-va am- 
ploiați și o semă de Jidani, cari se îndesă 
acum înainte ca factori politici și mari 
sprijinitori ai guvernului.

S’a și adunat multă lume, așa 'că a 
umplut tdtă sala, ba mai mișunau mulți 

și pe afară. Se vedea însă de pe fețele 
tuturor, că se pregătesce o furtună ne mai 
pomenită pe aici, pe la noi.

Sosind și fișpanu! Mara Laszlo, apoi 
grupându-se convocatorii în jurul mesei 
din fund, s’a ridicat Ciceronele guverna
mentalilor advocatul Dr. Farkas Bela, ca 
se vorbescă.

Atâta a trebuit numai și de odată a 
isbucnit o furtună de protestări, înjurături 
și sbierături, încât nu i-au întrecut nici 
oei din Budapesta.

Zadarnic s’au încercat fișpanul, apoi 
ceilalți matadori, cu căpitanul de poliție 
la îndemână, se curme urlaturile, căci de 
câte ori se ridica cineva, se făcea un sgo- 
mot scandalos.

Așa a durat acesta pănă ce vexând 
fișpanul, că nu pdte ajunge la nimic — a 
eșit afară din sală și tnamelueii după el, 
între rîsete și hohote.

Așa am ajuns,’ că membrii unuia și 
aceluiași partid (guvernamental, care e la 
putere) s’au opăcit reciproc, în a saluta, 
seu a desavua pe șeful lor de partid.

Și miopii noștri activiști de la „cu
rentul nou" tot mai cred, că vor pute 
îmbăta lumea cu apă rece.

Demonstrațiunea lucrătorilor socialiști 
din Viena.

In diua de 27 Noemvrie s’a aranjat 
în Viena un cortegiu demonstrativ al so
cialiștilor în fața palatului ministrului pre
ședinte.

In cursul demonstrațiunei nu s’a în
tîmplat nici un accident mai remarcabil, 
numai la sfîrșit s’au întîmplat unele con
flicte ușore cu poliția.

Ministrul președinte Koerber dăduse 
ordin de a nu împiedeca pe demonstranți, 
decă se vor restrînge în anumite margini 
și nu vor face escese.

Marginile au fost observate și numai 
o singură dată a încercat mulțimea a se 
îndrepta spre „Hofburg*. Imediat însă au 
intervenit aranjorii și i-au determinat se 
se întorcă.

Demonstranții strigau: „Jos Koer- 
ber! Jos guvernul! Jos slugile popilor! 
Jos legea școlară clericală! Piară Lueger!* 
Totodată au lipit placate cu inscripțiile de 
mai sus pe tote palatele pe unde au tre
cut și pe edificiile ministeriilor.

La primărie era tocmai o festivitate 
și când mulțimea a trecut pe lângă pri
mărie, cineva a aruncat din ferestri mere 
și franzele. Acest fapt a înfuriat mulțimea 
și a început se vocifereze. Atunci a inter
venit poliția și i-a împrăsciat.

Kesboiul ruso-japones.
La Port-Arlhur Japonesii își desfă

șură tbte forțele de cari dispun (peste 
70,000 omeni/ ca se cucerescă formida

bila fortăreță. Prevăd Japonesii, că dâcă 
cetatea va resista pănă la sosirea flotei 
din Baltica în apele mărei Galbine, o is- 
bândă desăvârșită la Port-Arthur cu greu 
ar mai pute se dobândescă. De aceea fac 
tot posibilul, ca pănă mai au timp se ia 
cetatea în stăpânirea lor.

Un atac turbat general au plănuit 
contra Port-Arthurului pe diua de 26 No
emvrie. După-ce au încheiat în câtva 
lucrările de pregătire pentru atacarea for
tului Sungșușan și a forturilor situate 
spre răsărit de la acăstă posițiune, Japo
nesii au dat o năvală furiosă asupra ce
tății Spre acest scop au fost alese tru
pele cele mai probate și mai oțelite în 
luptă sub conducerea generalilor Naka- 
muro și Saito. S’a desfășurat o luptă des
perată pept la piept. Rușii însă au o- 
pus o resistență îndîrjiță, au pus și ei 
în linia de foc tot ce au avut mai bun și 
li-a succes a zădărnici silințele inimicului 
de a ajunge la forturi.

In telegrama din Tokio, care anunță 
lupta acesta se recundsce fără încunjur, 
că Japonesii nu și-au putut ajunge scopul 
— cu alte cuvinte au fost din nou res
pinși. Telegrama adauge, că lupta duresă 
încă.

De pe câmpul de răsboiu din Man
ciuria se vestesce următorele:

Agenția telegrafică rusdscă anunță cu 
data de 26 Noemvrie, că al eincelea atac 
al Japonesilor îndreptat contra posițiunei 
Cincensen a fost respins. Lupta de artile
rie continuă. Trupa generalului Renne- 
kamf a pierdut in lupta de la 26 1. c. 9 
draeni, 22 omeni au fost răniți. încercarea 
Japonesilor de a împresura flancul stâng 
rusesc na reușit.

Despre lupta de lângă Cincensen ge- 
neralissimul Kuropatkin telegrafieză urmă- 
torele: La 24 1. c. Japonesii au atacat un 
detașament rusesc lângă Cincensen, în 
front și în flanc. Spre seră însă inimicul 
a fost respins. Ultimul atac, care a fost 
forte înverșunat, s’a desvoltat pănă la 
lupta de baionetă. Pierderile Japonesilor 

fsunt mari, de ore-ce Rușii pușcau din 
mare apropiere. In dimineța dilei de 25 
Noemvrie, Japonesii au reînoit atacul con
tra detașamentului rusesc, însă focul vio
lent al Rușilor i-au ținut la distanță. Pe la 
11 6re Japonesii primind ajutore au ata
cat din nou, mai întâiu în flancul drept, 
apoi la centru și în flancul stâng. La a- 
miadi ei au înaintat, însă au fost respinși 
și artileria lor a fost redusă la tăcere prin 
operațiunea escelentă a artileriei rusesci. 
La 4 ore d. a. s’a lăsat o negură desă sub 
scutul căreia Japonesii au reînoit atacul, 
însă detașamentul rusesc și-a susținut po- 
sițiunea. In lupta de la 25, pierderile Ru
șilor au fost de 9 omeni uciși și 57 ră- 
uiți. La 26 Noemvrie lupta s’a reînoit, 
Japonesii încercară a împresura partea 
stângă a posițiunei rusesci. Nu le-a succes 
însă.

Din Mukden se telegrafeză, că pe o 
întindere de 30 chilom, regiunea e cu de- 
săvîrșire stdrsă de armata rusescă. Solda
ți! au luat în stăpânirea lor tdte reservele 
de hrană, ceea-ce a provocat emigrarea 
poporațiunei spre ost. Satele au dispărut 
par’că de pe suprafața pământului.SC1RILE DILEI.

— 16 (29) Noemvrie.

Adunare oprită. Adunarea de pro
testare contra proiectului Berzeviczy ce 
s’a fost convooat pe diua de 27 Nov. în 
Sân-Miclăușul-mare a fost oprită de sol- 
găbirăui Hadfy. Convocatorii au protestat 
la ministrul de interne.

Toți o apă. De oând cu alianța din
tre partidele unguresc!, se întîmplă lu
cruri ne mai pomenite pănă acum. Cei 
mai mari adversari odiniără, adi își dau 
reciproc dovedi de cea mai mare prieti- 
nie. Cetim, de pildă, oă baronul D. Banfjy 
a făcut Sâmbătă o visită la clubul parti
dului poporal. L’au primit cu mare dra
goste deputății I. Molnar, Fr. Buzath și 
alții, cari se aflau la club, ba i-au ținut 
și un discurs. După Banffy au venit la 
clubul partidului poporal Apponyi cu 
câți-va din ceta lui. S’au îmbrățișat și ș’au 
făcut reciproc declarațiuni de — prietinie 
neschimbată. Așa-i în politică :* extremele 
se întâlnesc adese-ori.

Omagiu regelui Carol. In diua de 
9 Noemvrie v. curent, ou ocasia împlini- 
rei a 27 de an? de la eliberarea orașului 
bulgar Rahova de cătră dstea română, 
Regele Carol a primit de la d-1 N. Mari- 
noff, primarul orașului, o telegramă prin 
care, în numele locuitorilor, esprimă Su
veranului român mulțumirile și recunos- 
cința lor, pentru-că li-a dat libertatea, fă
când urări de fericire pentru România, 
armată și dinastie. Regele a binevoit a 
transmite prin d-1 general adjutant Wart- 
hiadi înaltele sale mulțumiri și urări de 
prosperitate orașului Rahova și locuitori
lor lui.

Violarea secretului oficial. Am pu
blicat și noi scirea despre perchisiția de 
la redacția darului „Magyar Estilap*. 
Manuscriptul cu datele statistice s’a găsit 
și recunoscut ca scris de diurnistul Musko 
Păi, din biuroul central de statistică. Luat 
la întrebare, a mărturisit, că el a fost 
acela, care a comunicat redacției datele. 
Musko a fost dat în judecată pentru vio
larea secretului oficial.

Nou protosincel. P. S. Sa Episco
pul 1. 1. Papp al Aradului a hirotesit 
Luni, d'ua de SS. Arhangeli întru proto- 
sinoel pe părintele ieromonaoh Roman R. 
Oiorogariu, director al’ seminarului teolo
gic din Arad.

Din Innsbruck se anunță, că stu
denții italieni, 40 la număr, cari au fost 
arestați cu ocasiunea cunoscutelor tulbu
rări, se află încă tot în arest. Ei vor .fi 
însă liberați d^elo acestea. Cercetarea dis
ciplinară pornită contra lor continuă. — 
Cadetul-aspirant de ofițer Noganowski, 
care a comandat detașamentul de soldați 
când cu uciderea pictorului Pezzey, a fost 
concediat pe timp nedeterminat.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Portretul.
Povestire franțuzăscă.

Acest portret este pricina la tot răul, 
domnule judecător, — decă peste tot s’a 
întâmplat vr’un rău. Căci în ce mă pri- 
vesce pe mine, eu nu cunosc decât o sin
gură datorie obligătora: ca fie-care să-și 
urmeze impulsiunile naturale fără a se 
sinchisi de consecințe, pe cari le rân- 
duesce o pr'wedință superioră. — Sciu și 
aceea, că un medic cu sentimente ostile 
susține, că n’aș fi în posesiunea minții 
mele! Mare erore! Dor vedeți, că raționez 
nu se pdte mai corect, și făptuesc logic.— 
Recunosc, că firea mea se deosebesce în
tru cât-va de firea celor-l’alți dmeni și 
tocmai asta a fost ceea-ce l’a indus în 
erdre pe doctor, când a stabilit diagnosa, 
contra căreia eu protestez energic. — 
Fără acel portret, eu adi n’aș sta în fața 
d-vostră, d-le ‘judecător, și decă vă voiu 
povesti tot, veți vede singur, că am 
dreptate.

Nu mai eram tocmai tînăr înainte cu 
vr’o doi ani, când m’am căsătorit. In com
parație cu mine Laura era un copil, nea- 
vând nici opt-spre-dece ani. Me lehame- 
tisisem de singurătate. Doriam să am pe 
cine-va, care să mă distreze și am luat-o, 
de și era săracă. Eu înse eram bogat și 
credeam, că bogăția o va lega de mine. 
Am luat-o, fiind-că mă desfătam în fru- 
museța ei și fiind-eă era sănătosă și ro
bustă, er eu slab și bolnăvicios și credeam, 
că forța vitală a Laurei încetul cu înce
tul se va sălășlui în mine! Și nu m’am 
înșelat. După căsătorie sângele a început 
să circuleze mai viu în vinele mele, me
lancolia mi-a dispărut, vedeam lumea în 
colori mai frumose și adesea mă surprin- 
deam pe mine însu-mî, că fredonez cân
tecele favorite ale Laurei, cu cari ea um
plea casa,

Dealtmintrea nu trăiam retrași. Eu 
nu sunt avar, și priveam cu drag în casă 
rudele Laurei, cât timp se purtau cuviin
cios și nu-mi zăticneau echilibrul sănătății 
mele trupeșei și sufletesc!. Așa făcurăm 
cunoscință și cu vecinul nostru, un tînăr 
pictor, despre care totă lumea numai bine 

vorbia. Era un artist cu talent și cu mare 
viitor. II chinuia însă presentul. Giorovăie- 
lile dilnice, ce le avea cu creditorii, se 
audiau pănă la noi și Laura a avut ideea, 
să-i fim întru ajutor. Un portret, portretul 
Laurei ar fi pentru noi o plăcută amintire, 
er pentru artist o mare binefacere. Am 
admirat caritatea nevestei mele și m’am 
învoit.

Pictorul deveni dspele nostru perma
nent. Avea ddnic loc ia masa nostră și 
în cele din urmă am eșit și eu din mo- 
rocănela mea și începuiu se-i die pe nu
me : „Iosif*. Soția m’a imitat și a început 
se-i dică și ea „Iosif*.

Trebue se mărturisesc, că presența 
lui Iosif ne-a înveselit casa, și când vorbia 
el cu glasul lui metalic și armonios, ca
narii din colivie se îndemnau să cânte, er 
de gesturile lui violente ni-se speria mâța 
și t’ugia din casă.

Oe model minunat este nevasta d-tale 
— declama pictorul entusiast.

Și începea se analiseze farmecele ne
vestei mele, pe cari eu nu le cunosoeam. 
Și mă cuprinse o mândrie fără semă, vă- 

dând ce frumseță de nevastă ml-am ales. 
Laura însă îl dojenia.

Pictarea a durat timp fdrte lung. In 
sfîrșit însă s’a terminat. Portretul era 
vrednic de cadrul cel mai splendid. Laura 
și-a espritnat atunci dorința, ca portretul 
ei se aibă păreche și a rugat pe pictor 
să facă și portretul meu. M’am învoit. 
Iosif nu era încântat de noul model, cum 
fusese de cel dintâiu, cu tote acestea lucra 
cu sîrguință. Spunea că am un cap ca
racteristic. In timpul ședințelor mă cu
prindea un sentiment ciudat: aveam sen- 
sația, că radele ochilor lui ațintite asupra 
mea îmi absorb vieța, ca să o pună pe 
pânză. Când a terminat, mi-a arătat por
tretul cu un surîs particular:

„Uite bine la el — îmi dise — por
tretul acesta sâmănă mai bine cu d-ta. J 
decât ai crede. Am pus ceva în trăsături 
din ființa “internă a d-tale, despre care 
pănă acum nici ideie nu aveai.*

M’am uitat cu atențiune la portret. 
Mi-se părea că în juiul buzelor este o 
trăsătură de răutate, pe care nu credeam 
pănă acuma să o am. De sub pledpe
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„Sfințire de biserică cu vărsare 
de sânge’*. Sub titlul acesta foile ma
ghiare raporteză, că în Săpânța (Maramu
reș) s’a sfințit dilele acestea biserica ro- 
mânescă, cu care ocasiune poporul s’a 
veselit la cârciumă. Aici s’a iscat o certă 
între doi țărani cu numele George Pop 
și George Stan. Cel dintâiu a scos cuți
tul și l’a înjunghiat pe acesta din urmă, 
care a remas mort pe loc. — Este sciut, 
■că la sfințire de biserici și la hramuri tote 
popdrele se veselesc, beu, j6eă etc. Se 
întâmplă de asemenea la tdte popdrele cu 
asemenea ocasiunî și certuri, bătăi și chiar 
,și omoruri. In „FI. Blatter11 au devenit 
tipice figurile de țărani stâlcite și schilo
dite pe la „Kirchweih“-urile nemțesc!. 
'Certa lui Stan cu Pop din Săpânța n’a 
fost prin urmare nici într’o legătură cu 
sfințirea de biserică și nu vedem de loc 
justificat titlul sanguinar al scirei publi
cate de numitele foi.

O convenție între Ungaria și 
Franța va intra în vigore cu diua de l 
Ianuarie 1905 cu privire la taxele telegra
fice. Conform acestei convenții, telegra
mele adresate diarelor din aceste două 
țâri se bucură de-o reducere de 4°/0, adecă 
12 ceiitim. în loc de 20. Intre Franța si 
Austria rernâne în vigore tariful integral. 
•Convenția s’a încheiat în urma hotărîrei 
luate la ultima conferență internațională 
telegrafică ținută la Londra, conform că
reia guvernele pot sâ încheie între sine 
stipulațiunî speciale.

O nouă piesă a lui Moldovan Ger- 
gelyi. La teatrul din Clușiu s’a represen- 
tat cjilele acestea o dramă nouă a lui Mol
dovan Gergelyi, „cel mai productiv autor 
local" din Ungaria — după-cum îl nu
mește „E-k“. Drama este întitulată „Vi- 
har viharra11 și după-cum vedem din re- 
-censiunea aceluiași d> ir, ea a suferit un 
complet fiasco. Piesă anemică, plină de 
naivități și „întâmplări11 nemotivate.

Rectificare. In articolul „Pădurilor 
comunelor Brănene" publicat în nr. 251, 
s’a strecurat o greșdlă în alinea a 5-a rân
dul 5 de sus în jos, unde este a-se ceti 
corect: 3991^ în loc de 3955/13.Adunarea generală

a Reuniunei Femeilor Române.
JBrașov, 16 (.29) Noemvrie.

Adunarea generală ordinară a Reu
niunei femeilor române s’a ținut și de 
astă-dată ca de obiceiu în 6/19 Noemvrie 
în sala festivă din edificiul șcdlelor nostre 
.române din loo. Despre decursul acestei 
adunări voesc se informez pe onoratul 
public cetitor al „Gazetei11 și acesta cu 
atât mai vârtos, că în adunarea acâsta s’a 
întâmplat un moment înălțător, care ara- 
re-ori se petrece în vieța societăților nds- 
tre din patrie.

Fiind președinta Reuniunei domna 
Agnes Dușoiu reținută prin o gravă bolă, 
adunarea acesta a fost presidată de vice
președinta d-na Virginia Vlaicu, care în- 
tr’un frumos discurs a accentuat momen
tele mai însemnate din vieța Reuniunei 
și a arătat cu deosebire, că actuala pre
ședintă d-na Agnes Dușoiu, cu cjiua acesta 
împlinesce 25 de anî, de când se află în 
serviciul reuniunei, și anume opt anî parte 

eșia Ia ivelă un surîs viclean. Fruntea 
lată trecea în chelie, mai mult decât o 
scieam în realitate, er în jurul tâmplelor 
•se sbârleau îngrozitor nisce smocuri încă- 
■runțitdre.

— Hm! Ai dreptate. Eu me sciam 
altfel.

Laura rîdea:
— Hai, ce te năcăjesc!? Nu ved! că 

Iosif șuguiesce?
Eu sciam însă prea bine că nu șu

guiesce. Am dus portretul în biblioteca 
mea și am înoeput sâ-1 studiez. Și încetul 
cu încetul l’ara studiat și l’am cunoscut 
limpede. Iosif a zugrăvit, pe pânză tocmai 
ceea-ce nu cunosceam rnai ’nainte: mi-a 
făcut o schiță desăvîrșită a sufletului meu. 
Mi-a zugrăvit colorea ființei interne. Pă
trunderea sc entifică a artistului a străbătut 
în ființa mea ascunsă și a tras jos vălul 
■de pe instictele mele tainice, despre oari 
n’aveam consciență. Par’ că ar fi lucrat 

■cu radele X. Geea-oe am vedut însă în por
tret, nu era de loc măgulitor pentru mine. 
Der spuneam adineaori, că convingerea 
mea este, că trebue să ne supunem firei 
mostre. Aoesta este o datorie față cu pro-

ca membră în comitet, și parte ca cassie- 
ră a Reuniunei, er de 17 ani stă neîn
trerupt ca președintă în frunteareuniunei. 
Acestă cuvântare a fost primită de adu
nare cu vi! urări de „să trăiescă" la a- 
dresa președintei d-nei Agnes Dușoiu.

La adunare au luat parte 41 de 
membre, adecă mai mult ca o terțialitate 
din numărul total al membrelor.

Intrându-se în ordinea de di secreta
rul dă cetire raportului general al comi
tetului, din care relevăm următorele mo
mente mai însemnate.

Comitetul a dispus, ca să se colec
teze ofrande pentru îrnbrăcarea fetițelor 
sărace de la școlele nostre. Acestă co
lectă a produs un resultat de cor. 567.80, 
din care sumă s’au proourat îmbrăcăminte 
și încălțăminte pentru 41 de eleve sărace 
și s’au ajutorat două văduve sărace.

Văduva de învățător d-na luliana 
Dogar a fost înaintat o rugare pentru a- 
jutorarea unei fete a d-sale, care era în
scrisă la școla pedagogică din St.Georgiu 
De ore-ce tocmai pe timpul acela se ur
case darea de stat cu 500 cordne pe an 
pentru hârtiile de valdre, în care e de
pusă partea cea mai mare a averii reuni
unei, er comitetul luase recurs în urma 
acestei urcări, rugarea potentei a rămas 
neresolvată pănă la resolvirea recursului 
înaintat. In luna lui Octomvrie a. c. re
cursul a fost resolvit în mod favorabil 
pentru Reuniune, căci din darea plătită 
pe anii 1903 și 1904 s’a redus suma de 
769’92 cor., deci comitetul dispunând de 
mijloce, a acordat fiicei d-nei Dogar un 
ajutor de cor. 100.

Comitetul a decis a se aranja o pro- 
ducțiune din partea elevelor din Internat 
și a îngrijit de pregătirile necesare pen
tru acestă producțiune, ce s’a și dat în 
fliua de Dumineca Tomii. Resultatul a 
fost destul de favorabil, căci a produs un 
venit nett de cor 180 90.

In raportul general s’a adus la cu- 
noscința adunărei generale, că răposatul 
comerciant Nicolae Eremia a testat pe 
sema Reuniunei suma de 200 de cor., 
care sumă se va plăti de cătră moșteni
tori după 10 ani de la mdrtea testatoru
lui; asemenea că din legatul lui loan Bur- 
bea de 200 de cor. s’a incassat numai 
suma de 96.90 cor.

In anul precedent cemitetul a primit 
următorele ajutdre și donatiuni: De la 
Onor, institut de credit și economii „Al
bina" 400 cor. pe sema Internatului orfe
linat; de la d-1 V. N. Orghidan suma de 
cor. 236.50 pentru același scop și de la 
d na Reveica Pascu o donațiune de 50 
cor. pentru fondul Reuniunei.

Ce privesce Internatul Orfelinat ra
portul constată, că acestă instituțiune se 
află în stare de înflorire și că în anul 
școlar 1903/4 au fost în internat 33 eleve 
cu plată, 6 bursiere și 7 orfeline. In anul 
școlar present numărul elevelor a scădut 
cu 10, ceea-ce este a-se atribui stărilor 
grele economice în țeră. Bursierele și or
felinele au rămas cu același număr ca în 
anul trecut. Personalul didactic a rămas 
același ca și în anul trecut. Iu anul școlar 
1904/5 s’au primit două orfeline și anume 
Olimpia Socaciu din Șard (comitatul Târ- 
nava-mare) și luliana Precup din Sărmaș 
(corn. Ciuc); amândouă aceste fetițe sunt 
orfane de ambii părinți.

Comitetul a îngrijit, ca administra- 

vedința. Aș pute să-roi desfășur teoria 
mai pe larg, sciu însă că așteptați cu ne
răbdare sfîrșitul.

Așa der prin acest portret am do- 
bîndit consciență deplină despre indivi
dualitatea mea și portretul mi-a deschis 
ochii și m’a îmboldit să făptuesc fără în- 
târdiere. Văd că am ajuns la punctul, care 
vă intereseză, domnule judecător. Puțin
tică răbdare! îndată mă esplic.

într’o dimineță am primit o scrișdre 
anonimă: „losif.... nu este biblicul Josif 
— el cedâză adesea privirilor galeșe ale 
ddmnei Laura Putifar". Scrisorea acesta 
era nu se pdte mai stupidă, der îndată ce 
mi-am aruncat ochii asupra portretului 
meu, acesta îmi repeta de asemenea: Te-au 
înșelat! Te-au înșelat!- Am privit prelung 
tabloul și vădând sub el numele semnat 
de desupt cu roșu, l’am amenințat:

„Tu însuți ți-ai iscălit sentința de 
mdrte. Căci acum vă' pot spune, ceea ce 
ara cetit din ochii portretului zugrăvit de 
penelul profetic al lui Iosif. Era scris lă
murit acolo: „Eu voiti deveni iicigaș*.

După terminarea portretului am cău
tat în nopți îngrozitdre, cine să-mi fie vic-

țiunea averei Reuniunei să se controleze 
și censureze atât de o coraisiune din 
partea comitetului, cât și din partea adu
nărei generale.

In ședința din 6 Octomvrie a. c. o- 
mitetul, constatând, că președinta d-na 
Agnes Dușoiu împlinesce în fliua de 6/19 
Noemvrie 25 de ani de activitate în ser
viciul Reuniunei, dintre cari 17 ani neîn
trerupt ca președintă, o activitate destul 
de îndelungată și rară în serviciul unei 
instituții umanitare, cum este Reuniunea 
ndstră, la propunerea d-nei Elena Săbă- 
deanu a decis, a serba acest period ce 
activitate printr’un modest jubileu și a 
stabilit o programă pentru acestă sărbare. 
Durere însă că agravându-se starea sani
tară a numitei președinte, totă serbarea 
s’a mărginit la un singur punct, adecă la 
predarea unui album cu adresă și cu por
tretele membrelor comitetului; acest al
bum i-s’a predat în diua de 6/19 1. c.

In ședința din 21 Octomvrie comi
tetul s’a ocupat cu o cestiune destul de 
gravă și durerdsă, adecă cu hârtia din 15 
Octomvrie, prin care d-na Agnes Dușoiu 
din motive sanitare și-a înaintat derai- 
siunea din comitet și din postul de pre
ședintă a Reuniunei. Comitetul a luat cu 
mult regret și mare durere cuprinsul a- 
cestei hârtii la cunoscințft și a hotărît, a 
aduce acestă hârtie la cunoscința adu
nărei generale și a pune la ordinea dilei 
adunării generale alegerea unei preșe
dinte pentru cei doi an! pănă la alegerile 
generale.

lângă dificultățile destul de numerose ce 
le involvă distanța cea mare și nesigu
ranța interidră, încă și bariera jenantă a 
vămilor. Puterea în posesiunea căreia va 
rămâne Manciuria, să-i lase deci libertățile 
comerciale avute înainte de răsboiiî.

Comerciul în Manciuria.
Unul din motivele,"cari determină pe 

numeroși omeni de a face actualmente 
comerciu în Manciuria este, că acolo nu 
e cunoscută vama. Țeră’ privilegiată, 
unde nu sunt nici finanți chinesi, nici ru
sesc!. Pentru o ladă de șampanie (care se 
consumă enorm) n’are să se plătescă de 
cât transportul pentru a face drumul de 
laReims la Kharbin viaMarseille-Dalni. Bu
telia de vin spumat se vinde în timp de 
pace cu șese—șepte ruble; astădi pe de- 
bitantul rus, grec său frances din Manciu
ria, îl costă cel mult 3 franci.

Tot așa e și cu alte producte tran
sportate pe mare. Nu se plătesce nici o 
vamă, ceea-ce faciliteză mult comerciul 
atât între beligeranți, cât și între popula
ția indigenă.

Conservele, rufăria, postovăria, în- 
călțămintele, hainele confecționate, ciaiul, 
țigările, lichourile, săpunul, parfumeria 
etc. etc. se vînd în cantități considerabile 
și curios lucru, nici odată banii n’au fost 
în așa mare belșug în regiuuea asiatică 
altmintrea atât de săracă, ca tocmai acuma 
în timpul răsboiului.

Interesul cel mare al comerțului eu
ropean ar fi, ca după încetarea răsboiului, 
prin o convențiune specială între China și 
Rusia seu Japonia, Manciuria să se men
țină doi seu trei ani în libertatea deplină 
a comerțului fără vamă.

Ar fi o greșală mare a adăuga pe 

timă? Scrisorea acesta mi-a spus’o. Apoi 
îmi repetam motivele, cari me determină 
la omor: binefacerea răsplătită cu ingrati
tudine, ospitalitatea violată și paguba ce 
mi-s’a făcut! Da, paguba! Căci eu nu vreu 
să-mi răsbun ondrea — asta n’o privesce 
pe Laura. Laura însă era proprietatea mea 
și cel ce a sedus’o mi-a furat în compli
citate cu dânsa sănătatea. Vă spusesem 
adecă că tinereța Laurei mă întinerise și 
și pe mine și prin urmare voiam să o po
sed eu singur. Nefiind însă nici gelos, nici 
araoresat, nu puteam să o omor pe dînsa. 
Din contră voiam să o recuceresc! Voiu 
ucide deci pe amantul ei. Când am eșit 
din bibliotecă, am vedut,. că portretul îmi 
surîde aprobator..

Etă, acesta a fost motivul făptuirei 
mele, pe care d-vdstră o botezați „crimă“, 
6r doctorul „faptă monstruosă, iresponsa
bilă. săvîrșită de un nebun".

Eu n’am făcut, decât am urmat im- 
pulsiunea firei mele, pe care mi-a desco- 
perit’o acest nenorocit portret.

- st. —

Bibliografie.
Ca întregire a traducerii d-lui Con

stantin Popp „Drepturile, datorințele și 
responsabilitatea membrilor din direcțiune* 
a apărut de același traduoător în editura 
tipografiei archidiecesane din Sibiiu ^Drep- 
turile, datorințele și responsabilitatea mem- 

\brilor comitetului de supraveghere*, tradusă 
după lucrarea lui Alfred Kormos din Bu
dapesta. Traducerea d-lui Popp umple un 
gol simțit mai ales în vieța ndstră prac
tică economică, unde societatea pe acțiuni 
este cea mai obicinuită formă a întreprin
derilor nostre financiare comerciale etc. 
Opul tratâză din tdte punctele de vedere 
relațiunile de drept ale comitetului de su- 
praveghiere, organ de aceeași importanță 
ca și direcțiuuea societăților pe acțiuni. 
Cartea d-lui Kormos, în traducerea d-lui 0. 
Popp este nu numai un bun comentar al 
paragrafilor legei comerciale, oi și o carte 
la adevărat nivel sciențific, împreunând 
în măsură potrivită, atât principiile cât și 
disposițiunile positive ale legii privitdre la 
acestă cestiune. Cu ajutorul materialului 
legal, al desbaterilor parlamentare, al scrie
rilor și literaturii străine, în deosebi nem
țesc!, tdte discusiunile ce s’ar pute nasoe 
referitor Ia comitetul de supraveghiere al 
societăților pe acțiuni, sunt deslegate în- 
tr’un mod satisfăcător.

Limba traducerii ușdră faoe plăcută 
lectura opului. E meritul d-lui Popp, că și 
prin acdstă traducere a contribuit la rea- 
lisarea scopului, ce și-l designase delega- 
țiunea băncilor românescl prin înființarea 
unui curs practic pentru araploiații băn
cilor, ideie care însă în timpul din urmă 
a fost cu totul abandonată. Recomandăm 
deci cartea acdsta tuturor celor ce se in
tereseză de Gestiunile juridice-comerciale, 
ddr în deesebi acelora, cari sunt chemați 
a conlucra, a conduce și a supraveghea 
vieța și activitatea societeților și întreprin
derilor ndstre comerciale. Se află de vân- 
dare la d-1 Constantin Popp funcționar al 
„Albinei" Sibiiu ! — (m.)ULTIME SCIR1.

BuClirescT, 28 Noemvrie. Mesa- 
giul regal, pe care l’a cetit Regele 
Carol la deschiderea sesiunei legis
lative, releveză stăruința pacinică a 
României în cestiunile internațio
nale. Guvernul va presenta în sesiu
nea actuală convențiunea comercială 
cu Germania și cu cele-lalte state. 
Mesagiu! releveză anul de secetă și 
greutățile ce resultă de aici. Credi
tul țerii însă este consolidat. Bud
getul este stabilit pe basele celui 
precedent. Se va presenta un pro
iect pentru legea vamală. Industria 
petrolului a luat mare avent. Ins
trucția publică a progresat. Armata 
este înzestrată cu armele cele mai 
perfecționate. In sfîrșit mesagiul re- 
levbză primirea căldurosă a familiei 
regale în călătoriile din anul acesta.

Tokio, 29 Noemvrie. Despre amă
nuntele asaltului general contra 
Port-Arthurului se mai anunță, că 
generalul Nogi după o bombardare 
teribilă, care a durat întrega c|i de 
Marți, și-a comandat trupele la asalt 
după miedul nopții. Asaltul s’a dat 
mai vîrtos contra părții de nord a 
forturilor Sungșușan, Erlungșan și An- 
tseșan. Atacul însă n’a avut pănă acum 
nici un resultat. Soldații trupelor con
duse de generalii Nakamuro și Șaito 
conduși contra forturilor, sunt toți 
din clasa samurailor. Ei sunt înar
mați cu săbii cu două tăișe.

Petersburg, 29 Nov. Flota rusă 
din marea Năgră a primit ordinul 
se cheme în serviciu toți oficeriî și 
soldații de marină.

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

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

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

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

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

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

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

XX VI XX ț_
Se vend eu licitație realitățile 

și părțile de băi aparținătore funda- 
țiunei familiare „Crișan și Boeriu din 
Abrud.

Licitația să va ținea în 10 De
cembre și eventual a doua licitație 
în 24 Decembre 1904 la 9 ore a. m. 
în cancelaria advocațială a subscri
sului, unde se pot vedea și condiți- 
unile de vînfiare.

Abrud, 26 Noemvrie 1904.
Dr. Laurențiu Pop,

Nr. 1573. 1—l. advocat.

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Noemvrie n. 1904,

Renta ung. de aur 4% .... 118.85
Renta de corone ung. 4% • ■ . 98.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/7(>/0 . 88.85 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 97.90 
Bonuri rurale croate-slavone . , . 98.50
Impr. ung. cu premii...................  206.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.75
Renta de hârtie austr.......................100.—
Renta de argint austr........................... 99.90
Renta de aur austr..............................119.90
Renta de corone austr. 4°/0 . • . 100.20
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • ■ 91.35
LosurI din 1860................................. 156.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.32
Apții de-ale Băncei ung. de credit. 800.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 679.2o
Napoleondori................................. 19.06
Mărci imperiale germane. . . . 117.42
ondon vista.............................  . 239.42
Paris vista...............................................95.17
Note italiene..................................... 95.20

Cursul pieței Bxașov.
Din 27 Noemvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.68 Vend. 18.74
Argint român. „ 18.60 îl 18.70
Napoleond’ori. „ 19.05 îl 19.10
Galbeni „ 11.20 Î7 11.30
Ruble RusescI „ 2.53 n 2J 4
Mărci germane „ 117.20 117.40

........ ............................ ... ....

|n interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bune durabile de sculă.
9

Eu sunt singur, care pot oferi cumperătorilor, pe lângă garanție, haine 
de școlă din stofele renumite și moderne Zsolnai și Gâcsi un asorti
ment bogat și modern cu

w Prețurile cele mai ieftine, -w
In prăvălia mea se află Pardâseuri pentru bărbați, juni și copii, 

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

CoN

Cu totă stima
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CUIÎIPLĂCE
o față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal

Burjnau’i „Lilleamileliseife"
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în Brașov;

(Marca: 2 mineri.)
deia Bergmann & Co. in Dresden și 

Tetschen a/E.
Se capelă bucata cu SO bani, 

in farmaciile: 
VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap», 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.
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(mserțtai și reci.) 

suni a se aslpesa subscrisei 
admînîsts'a.tiunl. In cașul pu- 
fegScărse urnii anunciu mai mult 
«Se ©daită se face scăd&ment, 

oresce cu cât publicarea 
sa face mai de multe-oH.

Administr, -Gazetei Trans/

-^-XX-VLXXț-
Duminecă în 21 Novembre v. 

(4 Decembre n.) a. c. la orele 10 
din di se va ține licitație publică 
în sala de ședințe a Comitetului pa
rochial dela Biserica Sf. Neculae din 
Brașov-Scliei, pentru arendarea pe 
timp de trei ani consecutivi, socotiți 
dela 1 Ianuarie 1905, a muntelui 
Sf. llie, din județul Prahova, 
România.

Cu informații servesce pană la 
diua licitărei Biroul.

Brașov, în 13 Novembre 1904.

Comitetul parochial al bisericei 
române ort. rfcs. dela sf. Nicolae 

în Brașov.
Dr. Vasile Saftu I. Prișcu

președinte secretar.
Nr. 1571. 2—8

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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Cruce seu stea, duplă electro - magnetică
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.
Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă Și folosește contra: durerilor de.cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, tmpedecarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, au$ul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află, atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire imențiunea mea și orî-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s Sse 
co funde cu aparatul „Volta", de ore-ce „Oiasul-Volta" atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofici->s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea cruoei male eleclro-magnetice o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centra și locnl de vendare pentru țără și streinătate e:c.

MOLLER ALBERT, Budapesta, colțul strada Kălmân.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX _______ ______ _

X X X X M X X XM XXXXXMXXXXX M X

Plecarea și sosirea tmmior io slat reg. ou. in Brașov..
Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1904.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’7 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescî:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4’59 m. dim.*)
*) (Nu mai până în 15 Novembre).

III. Trenul mixt la orele 11’35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la ârele 6’50 sâra.* 

(care circulă numai la Predeal'.
Dela 3rașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8’45 min. a. m.*

(* au legătură până la Ciuc-Gyimes).
III. Trenul de per. la ora 2’50 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda).
IV. Tren de pers, la z,rele 6.34 m. s6ra.*
Dela Brașov la Zernescî (gara Bartolomeiu)

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren acc. p. Arad la orele 4’52 m. dim
II. Trenul de persone la ora 7’59 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiti la 6. 2’9 m. p. m-
IV. Trenul mixt la 6ra 9’27 min. sera.

Dela Bucurescî la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7’28 min. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

UI. Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m..
IV. Trenul mixt, la ora 9’18 min. sera.
V. Tr. accel. la orele 10’14 m. sera.

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brasov
I. Trenul de persone 1» ore 8 25 m. dim-

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la 6ra 6’10 m. sera.")
IV. Tren mixt, la orele 10’1 m. aera.
Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.

MF nGazeta Transilvaniei" cu numeral âlO RL se ivind©

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


