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■hani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoiala. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriâ 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta" iese ii fid-tare ții 
Abonamente nentrn ii’.sur-Di»rali 
Pe un an 24 cor., pe șaso luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Duminecă 4 cor. pe an. 

îeiîrn România și străinătate;
Pe an an 40 franci, pe șâse 

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

Se prenumeră la țote oti- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-mi coloetori.

A’jofiamentiil pentru Brasov
Adniinisirațiunea, Piața mare, 

T6îgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
In ni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un esein- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele eăt și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Colonisările.
(a) Principele Bismarck a fost 

un bărbat providențial pentru Ger
mania. Numele cancelarului de fer, 
care în jumătatea a doua a secolului 
XIX și-a înălțat patria la apogeul, 
de unde domineză politica și da 
direcțiune în mișcarea culturală și 
economică a Europei — va trăi în 
secole și va fi pomenit alăturea cu 
cei mai renumiți domnitori ai impe
riului german.

Vor fi fost și alți bărbați deș
tept) și energici în Germania, con
timporani de ai lui Bismarck Vor fi 
fost unii pote chiar mai învețați și 
mai stăruitori și diplomat! mai fini, 
decât cancelarul de fer, și cu tote 
acestea rolul lor a fost mărginit, și 
ei pe lângă tote calitățile eminente, 
cu cari au fost înzestrați de la na
tură, n’au isbutit a-și asigura un 
nume mai de semă în istorie și cor
pul lor nici n’a fost de-abinele aco
perit de lut, când și numele lor a 
fost dat uitării.

Posteritatea nu apreciază cali
tățile eminente, deșteptăciunea și 
energia, — ci sziccesul. Er Bismarck 
în privința succesului a fost fiul dos- 
mierdat al norocului.

Cu tote acestea s’ar înșela ci
neva, dăcă ar crede, că și acțiunile 
lui Bismarck au fost însoțite întot- 
deuna de succes. Din contră, se ci- 
teză în istoria luptelor politice ale 
sale nu numai o inițiativă, care a 
suferit fiasco. Așa d. e. în „kultur- 
kamf“-ul început cu atâta îndârjire, 
Bismarck nu numai că nu a. putut 
obținea ceea-ce a țintit, ci a ob
ținut tocmai efectul contrar. Pe 
urma „Kultuikampf<ului s’a ridicat 
un Windhorst și a creat centrul, 
care pănă în fliua de astădi este cel 
mai puternic partid în parlamentul 
german.

N’a isbutit Bismarck nici cu 
legile draconice aduse împotriva miș
cării socialiste, ci tocmai din contră 
prin legile sale a contribuit în mă
sură însemnată la înjghebarea și con
solidarea partidului social-democrat, 
care astădi este al doilea partid în 
parlamentul german.

Der flascul cel mai complet, ce 
’a înregistrat Clio în întreprinderile 
ui Bismarck a fost colonizarea ini- 
iată la 1887 de marele cancelar 
lin mijiocele statului, cu scop de a 
espoia pe Poloni de păment și fă- 
end din ei pribegi, să împămente- 
escă pe proprietățile lor elementul 
erman.

Nu este aci locul a cerceta, 
iri vor fi fost căușele nereușitei lui 
smarck, ajunge a constata, că deși 
misiunea însărcinat ă cu esecutarea 
lonisărilor a operat cu mijloce bo
te, de cât cari mai mari nici o- 
tă nu va fi în stare să jertfescă 
un alt stat european, totuși astădi 
tistiea arată, că din provinciile po 
e au emigrat în acest! ani aprăpe 
sfert de milion de Germani, ale 
or proprietăți fură repede ocupate 
tot atâția imigranți poloni, și 
arată că terenul câștigat de 

Poloni în timp de 17 ani se evalu- 
eză la 5 mile pătrate.

Involuntar trebuia să cităm a- 
cest esemplu acum, când din nou 
vedem că stafia colonisărilor ma
ghiare zăticnesce creerii șoviniș- 
tilor.

Un ore-care Ludwig Rezso os- 
piteză în colonele revistei „M. Koz- 
elet" cu desfășurarea teoriei sale de 
colonisare. Este vorba, firesce, de 
Ardeal, bastionul Ungariei! Salva
torul națiunei în trecut și salvatorul 
statului viitor național! Tot atâtea 
calificative onorifice pentru Ardeal, 
eșite din condeiul rodnic al lui 
Ludwig Rezso,

Pe hârtie, firesce, care după 
cum arată esperiențele tuturor tim
purilor, este forte răbdătbre, planul 
se păte espune fără nici o dificul
tate și șansele reușitei se pot zu
grăvi în colorile cele mai favora
bile.

Si planurile acestea atât de fru
mos ticluite mai au avantagiul, că 
pe autor îl pun în evidență, ca pe 
un bun „patriot", ceea-ce nu puțin 
contribue la înaintarea lui. Epoca 
nostră decadentă admite în Olimpul 
nemurire! maghiare pe toți piticii. 
O siDgură condiție li-se cete: Se fi 
cooperat la zidirea edificiului statu
lui maghiar național.

Cu drept cuvent ne întrebăm 
însă:

Decă Bismarck cu mijiocele 
enorme ce-i stăteau la disposiție și 
cu grandârea națiunei germane, a 
ajuns la un resultat atât de deplo
rabil, ore crede d-1 Ludwig RezsO, 
că el și cei-ce i-ar urma teoria, vor 
fi mai norocoși?

Pe cât seim noi, Românii în 
ce privesce tenacitatea rassei sunt 
superiori Polonilor.

Și n’am crede, că Ludwig s ar 
simți mai strașnic de cât un Bis
marck !

Brașov, 23 Noemvrie.
O nouă surprisă militară. Diarul 

„ZelC din Viena. aduce soirea despre o 
nouă surprisă militară. anunță, că
ultima audiență a ministrului comun de 
resboiu Pittreich la Majestatea Sa stă în 
legătură eu noun lege pentru armată și 
eu pregătirea codului penal militar. In- 
tr’una din ședințele viitorei sesiuni a ca
merei ungare, contele Tisza va presenta 
dietei aceste două proiecte. Noua lege 
militară va proclama serviciul activ de 
doi ani, er proiectul referitor la noul cod 
penal militar va conține disposițiunea, că 
la tribunalul militar de prima instanță se 
va aplica limba maghiară. Probabil, că și 
naționalitățile din Austria vor primi astfel 
de concesiuni de limbă. Inoirea cea mai 
însemnată va fi, că în urma întroducerei 
serviciului activ de doi ani, contingentul 
de recruți va fi de trei ori așa de mare, 
decât contingentul sporit, pe care l’a ză
dărnicit obstrucțiunea maghiară: adecă 
vr’o 6'0‘,000 omeni mai mult, decât cel ac
tual.

Din ședințele corpurilor legiui- 
tbre române. In ședința de Luni a Se
natului președintele cetesce o telegramă 

de mulțumire a A. S. principelui Leopold 
pentru condolențele esprimate de Senat 
cu ocasia morței principelui Frideric de 
Hohenzollern. D-1 I. Brătianu, ministru de 
externe, răspunde la întrebarea pe care a 
făcut’o d-1 loan Lahovari Vinerea trecută, 
că România a primit invitație de la gu
vernul Statelor-Unite pentru congresul de 
pace de la Haga (jicend, că îndată ce se 
va fixa data, ministrul va decide.

Președintele declară ședință secretă 
spre a-se da citire proiectului de răspuns 
la Mesagiul tronului.

In ședința de Luni a Camerei d-1 
Em. Coslinescu, ministru de finanțe, depuse 
pe biroul Camerei proiectul budgetului 
Statului pe anul 1905—1906. Președintele 
suspendă apoi ședința pentru o jumătate 
de oră, pentru-ca comisiunea însărcinată 
cu redactarea răspunsului la mesagiul tro
nului să-și presinte raportul. Ședința se 
redeschide la 3 și 10 minute; d-1 Missir 
raportor al coimsiunei, dă cetire proiectu
lui de răspuns la mesagiul regal.

Evenimentele din Innsbruck in 
camera italiana. Ministrul afacerilor 
streine Tittoni răspundând în ședința din 
2 Dec. a camerei italiane la diferitele în
trebări asupra esceselor de la Innsbruck, 
a declarat, că acele evenimente nu pot fi 
de cât deplânse, totuși retătirea mulțimei 
oscilate nu pole se slabescă legăturile cari 
unesc sciința și civilisațiunea germană cu 
știința și civilisațiunea italiană nici se in- 
fluințeze raporturile dintre Austro-Ungaria 
și Italia, cari au adenc.î rădăcini în apă
rarea marilor interese și în firmele și le
alele intențiunl ale celor două guverne.

Crisa patriarchală și Aromânii. 
„Politische Correspondenz" află din Con- 
stantinopol, că patriarchu! ecumenic a 
presentat înaltei! Porte un memoriu confi
dențial asupra crisei patriarchatului. Dm 
causa acestei crise legațiunea română a 
trebuit să-și întrerupă acțiunea sa întru 
susținerea Aromânilor. Acesta acțiune va 
fi reluată după anul nou răsăritean, când 
crisa patriarhatului va fi resolvată.

Situația politică ungară.
Diua de Duminecă a fost erășî o di 

forte agitată. S’au ținut o mulțime de adu
nări poporale, tote contra guvernului, afară 
de cea din Pojun, care a fost pusă la 
cale de partidul guvernamental și la care 
s’a presentat ministrul de comerciu Hiero- 
nyimi ca se justifice printr’un discurs pro
cedarea guvernului.

Dintre tote adunările cea mai impor
tantă a fost adunarea oposiționalilor din 
Gyor, la oare contele Apponyi a parti
cipat alături de Fr. Kossuth. Deschidân- 
du-se seria discursurilor, Francisc Kossuth 
a salutat pe acei domni, cari au avut cu- 
ragiul de a-se smulge din legăturile par
tidului de la putere. A spus apoi, că 
obstrucția este in Ungaria o adeverată in
stituție națională, căreia Maghiarii au se-i 
mulțumescă forte mult. Contele Apponyi 
a spus între altele, că Tisza nu vre să 
salveze adevăratul parlamentarism, ci 
numai un pseudo-parlamentarism, în care 
nu se pote validita voința „națiunei". 
Pseudo-parlamentarismul pretinde de a 
nu se opune nimeni poruncei din Viena. 
In fapta Ini Tisza Apponyi vede un pre

cedent și un indiciu pentru toți despoții 
cum trebue să se ignoreze regulamentul 
camerei. Decă va succede acest esperi- 
ment, el va ave nenumărate esemple în 
viitor. In fine a apelat la auditoriu, ca la 
viitdrele alegeri se se pună pe partea opo- 
siției, oare apără drepturile poporului.

Tot Duminecă s’a ținut o adunare- 
poporală a „noului partid" în Neoplanta.. 
A participat și baronul D. Banffy și a ți
nut o vorbire în care și-a desfășurat pro
gramul și a vorbit și despre situația poli
tică actuală.

Importantă a fost și adunarea parti
dului liberal din Pojun. Ministrul de co
merciu Hieronyimi s’a presentat la adunare 
însoțit de o mare gardă de mameluof. In 
discursul, ce l’a ținut, a arătat situația di
ficilă în care se află guvernul față cu func
ționarea defectuosă a parlamentului. Se 
face risipă de timp în dietă și nimic se
rios nu se pdte lucra. In starea acesta tre
buia să se întreprindă ceva pentru vinde
carea bălei parlamentului și remediile tre
buiau căutate în parlament însuși. Ceea- 
ce a făcut guvernul, a. făcut de sîlă, fiind
că nu putea privi pasiv ravagiile bălei par
lamentare. Hieronyimi a polemisat cu opo- 
siția unită. A făcut apoi declarația cate
gorică, dicend, că „guvernul nu se va 
abate de la intenția și voința sa de a lupta 
în cestiumle ce i-s’au impus și orl-ce s'ar 
întîmpla, el nu va da înderet în fața ob- 
strucțiuneiu-.

Cu alte cuvinte guvernul contelui 
Tisza e firm decis a nu se opri la calea 
jumătate și va purta înainte lupta înce
pută la 18 Noemvrie.

Adunări de protestare contra guver
nului s’au mai ținut la Debrețin, Kecske
met, Eger, Miskolț, Șopron, Sătmar, Ca- 
locea și în alte orașe mai mici.

*
Corespondentul din Budapesta al fa

rului „N. Fr. Presse" vorbind despre lupta 
în contra obstrucțiunei scrie între altele:

„Astățli deja tote cercurile parlamen
tare, cari pot judeca nepreocupat stau sub 
impresiunea cunoscinței positive (unter 
dem Eindrucke der positiven Kenntniss), 
că acțiunea inaugurată de guvern, ori-ce 
s’ar întîmpla, va fi între tote împrejurările 
dusă în împlinire. Tot astfel cercurile par
tidului liberal au deja cunoscință sigură, 
că alegerile viitore generale nu vor fi con
duse în nici un cas de altul, decât de mi
nistrul președinte contele Tisza"....

...Se mai asigură, că în llDecemvre 
contele Stefan Tisza va ține un discurs 
la o adunare poporală în lergid-Mureșu- 
lui, la care fiind învitat va lua parte.

Data acestei enunciațiuni denotă, că 
redeschiderea dietei nu se va face așa de 
curând, cum se crede în genere. Este forte 
probabil, că a patra sesiune a dietei va 
începe numai după visita ministrului pre
ședinte la Târgu-Mureșului, adecă după 
11 Decemvrie.

Colonisările maghiare.
Pe când statistica emigrărilor ne pre- 

șentă monarchia cu cifra de 206.000 su
flete, emigrate numai în cursul anului 
1903 în America, în care sumă elementul 
maghiar este representat cu un contingent 
însemnat și pe când un alt contingent și 
mai însemnat de Maghiari din Sficuimee- 
migreză necontenit în România, șovinism- 
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de la „Magyar Kozelet le arde de coloni- 
sărl maghiare spre a „restabili14 continui
tatea elementului maghiar din Secuime cu 
cel din basinul de pe baraganul unguresc.

Dr. Ludwig Rezso este acel erou 
vrednic de condeiul lui Cervantes, care 
pe 6 coldne largi ale ultimului număr din 
„M. Kozelet14 îșl desfășură teoria salva
tore a colonisărilor.

Nu pentru-că ar fi de luat în serios, 
ci numai pentru stabilirea mentalității po
cite a autorului lăsăm se urmeze aici 
oâte-va pasage din elucubrațiunea d-lui 
Ludwig:'

Mureșul — dice Ludwig — isvo- 
resce în Ciuc și curge întâiu pe teritoriu 
curat maghiar. Pe partea acăsta a țărmu
rilor sunt 65 comune, și anume: 29 cu 
majoritate maghiară, 4 germane, 32 ro
mâne.

In Târnava-mioă din 8 comune de 
?pe valea Mureșului 4 sunt în majoritate 
maghiară. In Turda-Arieș din 18 comune 
5 sunt maghiare. In Alba Inferidră din 
58 comune 10 au majoritate maghiară. 
In Hunedora din 115 comune, numai 3 
sunt cu majoritate maghiară.

Cu totul așa-der 282 comune, din 
carî numai 51 cu maioritate maghiară.

A ddua linie principală a colonisări
lor ar fi valea Someșului. Din cele 130 
comune de pe acestă vale în 16 au Ma
ghiarii majoritate, între carî centre însem
nate ca: Clușiul, Gherla, Deșiul etc.

A treia linie ar fi valea Oltului. A- 
cest rîu necredincios isvoresce tot din 
Ciuc ca și Mureșul, trecând prin comita
tele Treiscaune, Brașov. Făgăraș și Sibiiu 
și apoi trece în România. Aici din 76 co
mune în 7 este’majoritate maghiară.

O a patra linie ar fi câmpia Ardea
lului și de aicî pe valea Crișului repede, 
unde s’ar pute destrăma blocul massiv al 
Românilor.

*
Cu elucubrațiunile lui Ludwig și ale 

celor de-o pănură cu el, ne ocupăm la 
primul loc ai numărului de adî.

Kesboiul ruso-japones.
De pe câmpul de răsboiu n’au sosit 

scirî importante mai nouă.
Diarele din Londra spun, că Japone- 

silor lî-ar fi succes a duce pe „colina de 
203 metri44 tunurî de calibru mare. Afară 
de acesta ei ar fi mai cucerit o colină 
înaltă de 300 metri situată la sud de co
lina 203 m. Despre luptele din urmă la 
Port-Arthur diarele aduc următdrele amă
nunte :

Diarul rDaily Mail11 află, că la Tokio 
este o adevărată esplosie de bucurie po
pulară pentru cucerirea înălțimei disă „de 
203 metri14. Unicul fort ce se mai află în
tre înălțimea cucerită și portul de la Port- 
Arthur, este fortul Talvangkong. înălțimea 
ocupată este la cinci mile și jum. departe 

de basinul unde se găsesc aglomerate va
sele navale ruse. Orașul nou la Port- 
Arthur este departe numai de trei mile și 
jum. Afară de acesta, înălțimea domineză 
t<5te posițiunile fortificate, carî au rămas 
în mânile Rușilor, fiind punctul cel mai 
înalt împrejurul fortăreței. Din fortul Ta- 
vanku Rușii deschid un foc ucigător în 
contra înălțimei cucerită de Japonesi, pen
tru a-i împiedeca să transporte tunurî de 
calibru mare. Japonesii vor trebui se se 
apere în contra atacurilor infanteriei ru
sesc! cu tunuri cu tir rapid și cu artilerie 
ușdră. In ultima <ji, Japonesii au dat înăl
țimei „de 203 metri44 două - spre -dece 
asalturi.

„Daily Telegraph* află, că Japonesii 
au avut 15.000 morțî și răniți. Ultimele 
asalturi le-au dat suindu-se pe enormele 
maldăre de cadavre, carî stau încă neîn
gropate. '

„Lokalanzeiger* află, că tunurile ru
sesc! găsite de japonesi pe cresta colinei 
clisă „de 203 metri14 sunt în număr de 
dece și sunt de calibru mare, cu multe 
munițiunl. Japonesii au întrebuințat ime
diat tunurile acestea în contra posițiuni- 
ior rusescî. Rușii au încercat în repețite 
rânduri, conduși de generalul Stossel în 
p'ersonă, să recucerescă posițiunile per- 
dute, der în zadar. Săpătorii japonesi au 
săpat imediat șanțuri și au ridicat tran
șee, ast-fel, că posițiunile japonese au de
venit inexpugnabile.

„Times* spune, că la asaltul dealu
lui „de 203 metri14, Rușii au lăsat pe Ja
ponesi să înainteze fdrte mult, apoi au 
deschis asupra lor un foc de tot ucițlător. 
Companii întregi au fost distruse. Oâțl-va 
Japonesi s’au aruncat pănă peste frontul 
rusesc, spre a fi masacrați. Ast-fel au, fost 
respinse un-spre-dece asalturi. Cel d’al 
doi-spre-cjecelea a reușit. Rușii au trebuit 
să se retragă în grabă, urmăriți fiind de 
Japonesi cu baioneta, după-ce se dăduse 
o luptă corp la corp. Mulți morțî ruși au 
fost îngropați de Japonesi. Erau grămezi 
mari de morțî rușî.

Odată cu asaltul în potriva colinei 
disă de 203 metri, diviziile a 9-a și a 11-a 
japonese au dat un asalt înpotriva fortu
rilor de laErlung și Kikwan. Japonesii au 
pierdut în timp de 24 ore 15 mii omeni. 
Port-Arthurul a costat pănă acum pe Ja
ponia 40 mii de omeni.

*
Un ordin de <ji al lui Kuropatkin con

ține — după soirile diarelor englese — 
date interesante asupra situațiunei trupe
lor rusescî la Șaho. Ordinul de di 4i°e> 
că din 8 — 24 Octomvrie n. au fost tran
sportați de pe câmpul de resboiă la Muk
den și de aici mai departe 828 ofițeri și 
28.479 soldați răniți și 190 ofițeri și 3827 
soldați bolnavi.

*
Din Petersburg se telegrafeză, că în 

tdte orașele mai mari ale Rusiei este pro
vocată populațiunea prin foi volante, ca 

în dilele de Duminecă se se întrunescă 
și să voteze resoluțiuni, prin carî guvernul 
să fie provocat a pune capăt răsboiului.

*

Amiralul Folkersan, comandantul flo
tei baltice, a plătit pentru trecerea vase
lor rusescî de răsboiu prin canalul Suez 
o taxă de 370,000 franci.SOIRILE D1LE1.A

— 23 Noemvrie v.

De la Reșnov ni-se anunță urmă- 
torele: Când sutele de alegători români 
comunali, cari fuseseră în deputațiune la 
Brașov, s’au întors asâră acasă, la gara 
de aici era adunată o imensă mulțime, 
mai cu semă femei și copii, peste o miie 
de suflete.

In decursul (jilei, după-ce bărbații 
porniseră la Brașov, se lățise în Râșnov 
faima tendențidsă, că Râșnovenii ar fi 
avut pe drum un conflict sângeros, că 4 
din ei ar fi morțî și că Sași ar fi cătjut 
încă și mai multi.

Faima acesta a pus în mare îngrijire 
familiile rămase acasă, — de aceea a- 
glomerația cea mare la gară.

Vădend cei ce așteptau, că s’au re
întors toți sănătoși și veseli au isbucnit în 
strigăte de bucurie. Marele convoiă de 
bărbați, femei și copil au pornit apoi 
cântând pe stradele Râșnovului și s’au în
dreptat apoi cu toții spre biserică. Aicî 
s’a ținut o mică slujbă și preotul Hamsea 
a ținut o vorbire eăldurosă cătră popor, 
arătând ce au isprăvit în Brașov și că are 
cea mai firmă speranță, că drepturile po
porului vor fi respectate la viitdrea ale
gere.

•J- Frederic de Hohenzoliern. — In 
urma încetărei din viață a A. S. Princi
pelui Frederic de Hohenzoliern, fratele M. 
S. Regelui Carol, Curtea regală română a 
luat doliu pe timp de trei luni cu începere 
de la 20 Noemvrie v. Regele Carol a mers 
Duminecă dimineța la biserica catolică din 
strada Pitar-Moșu, unde s’a rugat pentru 
odihna sufletului răposatului său frate, ăr 
astădi la orele 10 diminâța s’a oficiat la 
catedrala catolică din Bucuresci un re
quiem pentru odihna sufletului A. S. Prin
cipelui Frederic de Hohenzoliern, în pre- 
sența M. S. Regelui și a familiei regale. 
Astădi, Marți, s’a făcut la Sigmaringen în
mormântarea corpului defunctului principe.

Emigrările în America. Paul Strauss, 
întors de curând dintr’o escursiune în 
America, îșî descrie impresiile în „Figaro11 
de la 1 Dec. Vorbind despre emigrări des
crie edificiu] colosal din Ellis Island din 
fața orașului Newyork, un edificiu în care 
dilnic se revisuesc actele și punga și sta
rea sanitară a câte 7—8000 de emigranțl, 
Să nu fie certați cu justiția și bunele mo
ravuri, să aibă cel puțin 20 dolari la ei 
și să fie sănătoși, liberi de metehne și 
bdle contagiose. Acestea se cer emigran- 
ților din partea guvernului Statelor Unite. 
Măsurile acestea s’au luat în vederea pro
porțiilor enorme, ce a luat emigrarea eu- 
ropână în ultimii 2—3 ani! Pe când la 
1899 numărul emigranților. a fost 311,745, 
la 1903 numărul lor s’a urcat la 937,831. 
Italia e represent.ată cu 230,000, Austro- 
Ungaria cu 206,000, Rusia 136,000, Scan

dinavia 70,000, Britania 70,000, Germa
nia 40,000.

•J- loan Brojn. „T. R.u aduce scirea, 
oă părintele loan Broju, capelan militar 
c. și r., a încetat subit din vieță eri nopte 
în Sibiiu. Repausatul a fost timp îndelun
gat redactor la „T. R.“ In tinerețele sale 
a publicat în „Conv. Literare14 povesti 
frumdse. Ca preot militar a sciut să-șî câș
tige stima și iubirea tuturor, împlinindu-șl 
datoriile cu multă esactitate.

Desvelirea monumentului G. C. 
Cantacuzino. Duminecă d. a. s’a desvălit 
în Bucuresci pe piața Iconei monumentul 
ridicat lui G. C. Cantacuzino, fost minis
tru și întemeiatorul diarului „Voința Na
țională14. La actul desvelirii au luat parte 
familia Cantaouzino, toți miniștrii, preșe
dinții Corpurilor legiuitdre, primarul capi
talei, numărose corporațiunii și un public 
ales. După serviciu) divin, oficiat de Mi
tropolitul Moldovei, a urmat desvălirea 
monumentului. Pe un pedestal de mar
moră se înalță bustul lui Cantacuzino, 
esecutat în bronz. Pe partea din față a 
soclului stă o femeie, representând presăa 
și având în mână un condeiu, cu care 
scrie într’o carte deschisă cuvântul „Pa
tria44 și numele mai multor membrii mar- 
canți ai partidului liberal. La piciorele 
acestei figuri este un număr din diarul 
„Voința Națională14. In numele comitetu
lui de inițiativă pentru ridicarea acestui 
monument, a vorbit d-l I. G. Bibicescu, 
predând monumentul primăriei Capitalei 
spre îngrijire. Au vorbit apoi: ministrul 
Sturdza în numele guvernului, I. Kalin- 
deru îd numele „Creditului funciar rural14, 
P. Grădișteanu în numele Ligei și F. C. 
Robescu în numele Primăriei.

Bucnrescii în ceță. Din Bucuresci 
se scrie: Sâmbătă săra s’a lăsat asupra 
capitalei o ceță atât de desă, cum nu 
s’a mai pomenit de mult. Comunicațiunea 
pe strădi a trebuit întreruptă, dedre-ce nu 
putei vede nici la doi pași. Omenii, sur
prinși pe drum de acestă ceță, se loveau 
necontenit de semenii lor seu de trăsuri, 
case și alte obiecte. Tramvaiurile și bir
jele se mișcau în pas încet, său se opriau 
în loc, de temă să nu se întîmple vre-o 
catastrofă. In urma unui ordin al prefec
ture», s’au mobilisat număroși gardiști, cari 
erau postați cu facle în mână la locurile 
mai frecuentate. Nici acestă disposițiune 
însă n’a putut înlătura inconvenientele, 
deărece în fie-care minut se întîmplau 
ciocniri între omeni și trăsuri. Numărdse 
vitrine au fost sparte. încurcături mari 
s’au întîmplat îndeosebi pe calea Griviței, 
care duce la gară. Aici era un sgomot 
asurditor provocat de strigătele și răcne
tele pasanților, birjarilor și vizitiilor de 
tramcară și tramvaie. Mulți au scăpat tre
nurile de sera, ne aflând birjari, carî să-i 
ducă la gară. Chiar și espedarea poștei a 
suferit întârdierî. Ceța a început să dis
pară deabia în drele dimineții.

înmormântarea președintelui Kru
ger. Se scrie din Pretoria, că înmormân
tarea președintelui Kriiger se va face la 
16 Decemvrie în diua a 70 aniversară, 
când Burii au bătut pe zuluși. Cadavrul 
va fi expus după sosirea vaporului „Ba- 
tavier“ pe bordul acestui vapor timp de 
opt dile spre vedere publică. După acesta 
generalul Louis Botha îl va transporta la 
Pretoria, unde va fi expus din nou spre 
vedere publică în edificiul lui „United-
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Domnul lila.
De N. N. Beldiceanu.

Domnul Niță e fdrte amărît: con- 
sdrta dumisale, cocona Fifița, e o viespe 
cum nu se mai află în t<5tă mahalaua Tei
lor, și-i face c|ile fripte, mai fripte ca re- 
numiții mititei de Ia cârciuma din colț a 
lui Ghiță Berbecu: La Alexandru Ma- 
■chedon. Nu scie bietul domnul Niță cum 
să-și mai împace jumătatea. Ce dice as
tădi? Hai să-i cumpere o prepeliță. Dis și 
făcut. Cumpără de la un păsărar o pre
peliță și se înfățișeză forte vesel cu ea 
înaintea cucdnei Fifiței:

„Uite, Fifițo dragă, ce mai lucru de 
pitpalac țî-a luat neică...14

Cucona Fifița îșî puse mânile în șol
duri, făcu nisce ochi cât nisce prune și 
prinse a țivli:

„Firi-i-ai al dracului cu pitpalacul 
ău cu tot și mânca-l’ai fript se-1 mănânci, 

cum îmi mănânci tu mie filele... Pitpalac 
îmi trebue mie ? Duce-te-ai înveriindu-te 
ca ciocârlia opt și cu a brânzei nouă, cu 
pitpalacul tău cu tot...

— Fifițo dragă, să am pardon, să-mi 
plesnescă ochii decă n’am vrut să-ți fac 
plăcere...

— Audi d-ta, plăcere ? Piei dinaintea 
mea...

— Pe onoa...
— Piei!
— Să-mi ples...
— Taaaci, că m’apucă nevricalele, 

m’apucă pandaliile, mor... Fugi, piei, ghiu- 
jule, putregaiule, hodorogule... Așa mi-ai 
mâncat tinerețele... [Aoleo, aoleo, de ce 
m’a mai făcut maica, de ce? Ca să fiu 
numai de chin pe lumea asta? Aoleo, 
aoleo...

Și cocona Fifița începe a se boci în 
gura mare și a se trage de cap; er dom
nul Niță se învîrte ’n tdte părțile ca o 
curcă beată.

„Da ce ai, Fifițo neică? Vino-ți în 
fire, domnule...14

Amurgul cucerea mahalaua săracă. 
Pe la portițe, pe lăviți, cumetrele stăteau 
la sfat. La portița unei căsuțe albe, în
gropate în valurile de verdâță ale unei 
grădinițe, sta visătore o fată c’o flore roșie 
în păr, și salcâmul uriaș de la pdrtă, în
cărcat de flore, îmbalsameză tdtă maha
laua. Intr’un cerdac suspina tainic o ar
monică un cântec de dragoste și fata ofta 
tainic cu ochii în gol

Ceasornicul unei fabrici de la mar
ginea mahalalei se lumină puternic, și în 
cenușa asfințitului părea că arde luna, țin
tuită pe zidul uriaș.

Domnul Niță ridică din umere plin 
de năduf, oftă disperat luându-șl cușca cu 
prepelița, și ieși în țipetele ascuțite ale 
coconei Fifița.

Sub umbrarul cârciumei: La Alexan
dru Machedon ardea un felinar mare într’o 
rotă roșietică de lumină. Domnul Niță 
întră sub umbrar, puse cușca într’un cuiu 
și se aședă pe scaun în rota de lumină, 
strigând :

„Se vie, neică, o juma’ de pelin de 

Port-Arthur! Ufff, don’le Ghiță, nu văd 
înaintea ochilor de năcaz, îmi vine să-mi 
iau lumea ’n cap, pă ondrea mea de fa
milist... Er rai-o făcut dumneaei nasulie...*

Un băiat aduse pelinul: Domnul Niță 
bea și ofteză din băierele inimei în lu
mina roșetică a felinarului. Armonica sus
pină tainic în pacea asfințitului. Departe, 
un ariston prinde a cânta un vals vechiiă 
și din când în când îșl contenesce cân 
tecul ca să ofteze cu durere, ca stăpâni 
de aduceri aminte, pe când luna se ridici 
ca o foie de aur de-asupra salcâmului în 
florit. Și domnul Niță începu a vorbi, în 
duioșat grozav :

„Așa, neică Ghiță, er rai-o făcii dun 
neaei nasulie... Inc’o juma’, nene... A.șa 
eu la năcaz, al dracului, beau de stin 
nenișorule...14

*
A doua di, Duminecă, domnul N 

plecă ia Moși cu consorta, domnul N 
cu cotletele pieptănate și ras cu perd 
eu pălăria pe o sprânceană și cu țig 
între dinți; cu pantaloni cu creți, cu 
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■Church1*. — Averea remasă după Kriiger 
se evalueză la 18 ruilione cordne. Afară 
de 600.000 corone lăsate pentru diferite 
instituțiuni filantropice în Olanda, Kriiger 
a lăsat sume considerabile și pentru vă
duvele și orfanii celor oătjuți în răsboiul 
pentru libertate. Un alt legat a mai lăsat 
pentru o fundațiune destinată a servi 
cultivării limbei olandese io Africa de sud.

Colegiul din Dobrițin — și ajuto
rul de Stat. Colegiul reformat din Do
brițin, întocmai ca și șcdla superidră re
formată din Sărospatak, luptâDd de mai 
mulțî ani cu lipse materiale, unii dintre 
membrii conventului districtual sulevaseră 
în conventul de astă-primăvară ideia, ca 
se se ceră de la guvern ajutor pentru 
susținerea colegiului. In conventul de 
toinnă, ținut săptămâna trecută, comitetul 
a făcut apoi propunere formală pentru a 
se cere ajutor de stat, der propunerea a 
fost respinsă cu majoritate de un vot (32 
contra 31), pe motiv, că „nu e permis să 
espună eventualităților viitorelor evolu- 
țiunl politice14 colegiul din Dobrițin: 
„mândria regnicolară a protestantismului 
maghiar".

Închiderea exposiției din St.-Louis. 
Joi în 1 Decemvrie s’a închis exnosiția 
universală din S.-Louis. Ea a fost visitată 
în total de 19 milidne dmeni. Numărul 
acesta, în comparație cu numărul visitato- 
rilor expositiei din Chicago, aranjată 
înainte cu 11 anî, este mic. Acea exposi- 
ție fusese adecă visitată de 30 milidne. 
Exposiția va rămâne remarcabilă prin con
gresele scientifice, ce s’au ținut acolo. 
Aeronauții s’au așteptat la invenții ndue 

'.în privința balonului dirijabil. Concursul 
aeronautic a desilusionat însă pe multi. 
Premiu) de 100.000 dolari nu s’a putut 
acorda nici unuia dintre concurențî. Chel
tuielile au fost de 10 milidne funți. Soco
telile s’au încheiat cu un beneficiu de 
200,000 funți.

Sinuciderea unui locotenent pru
sian. Se scrie din Mainz: Mare sensație 
a provocat aici sinuciderea locotenentului 
Dietz din reg. Nr. 13 de husari din acest 
oraș. La început se credea, că sinucide
rea s’a întâmplat din cause de amor. 
Acuma se aduce la cunoscință publică 
următorea scrisdre a locotenentului: „Cri
tica sdrobitore a colonelului v. Blument
hal asupra detașamentului meu, mă si- 
lesce să-mi iau vieța. El mă trateză cu 
.antipatie și nu mă îndreptățesce. De pa
tru ani sufer, acum nu mai pot. Critica 
de astădî nu o pot suporta. Sâmbătă de 
sigur vom audi aceeași critică și fiind-eă 
mă tem, că nu mă voiu pută stăpâni, de 
aceea e mai bine să mor“.

Arestarea unui căpitan rus. Căpi
tanul rus Constantin Luby, fugit din Ru

ssia după-ce fusese condamnat de un con
siliu de răsboiij de acolo, a fost arestat 
alaltă-eri în Galați de judecătorul de in
strucție cab. 2, spre a fi estrădat. Man
datul de arestare a fost confirmat de tri
bunal, căpitanul a fost trimis la arestul 

•central până la terminarea actelor de ex
trădare.

Conferențe asupra băncilor ardelene

La „ Orszâgos magyar szovetseg* din 
Budapesta se urmeză conferențele în Ges
tiunea raporturilor de naționalitate din 
țeră. Sâmbătă sera a ținut o conferență 

cu găitane și cu ghete cu scârți, cu căl
câiele de-o șchiopă, — călca fudu] cu 
cucona Fifița la braț; și dumneaei, așa 
cum era îmbrăcată de năstrușnic cu roș, 
galben și albastru, — părea de departe 
un papagal uriaș.

Tergul Moșilor vuia surd în lumina 
albă a primăverei. In nourii luminoși de 
praf lumea pestriță fierbea pretutindeni. 
De-asupra coșercilor de fiori ale pălăriilor 
de tote neamurile, fluturau mii de steguri, 
pluteau mii de balone colorate și ’n nourul 
acela uriaș de pulbere plutea vuetul asur
zitor al mulțiraei, larma fanfarelor și a 
tarafurilor, țipetele răgușite ale cornurilor 
de carton; er strigătele disperate se în
crucișau în tote părțile.

„Aici e distracția americană cu barca 
pe uscat, domnilor! Poftiți, poftiți, poftiți: 
dresarea leilor, panterelor și tigrilor în
cepe domnilor... Ceva extra și ne mai vă- 
dut în tdtă Europa... Minunea minunilor 1 
Acesta a fost ultimul signal și definitiv, 

• domnilor!“
Pe domnul Niță și pe cocona Fifița 

Dr. I<enyvesi Soma despre „Maghiarii din 
Ardeal și raporturile de credit din Se
cuime*.

Conferențiarul arată cu date statis
tice cum se înmulțesc și se întăresc in
stitutele de credit ale naționalităților și 
cum ele ar urmări sprijinirea culturei na
ționalităților și politica contrară statului (?) 
Căușele relelor economice în Ardeal și 
mai ales în Sâcuime le găsesce autorul 
în afacerile de oămătărie ale băncilor mici 
din Săcuime(l), cari în loc de împrumuturi 
hipotecare se ocupă cu împrumuturi scumpe 
cambiale. Față cu activitatea politică a 
băncilor naționalităților, arată indiferentis
mul băncilor maghiare cătră interesele 
naționale maghiare și culturale și cari n’au 
altceva în vedere, decât politica de divi
dende grase. Remediarea răului o vede 
conferențiarul în aceea, ca băncile ma
ghiare să facă politică de proprietate ma
ghiară, dr nu numai politică de cambii. 
Ar trebui să se înființeze un institut fi
nanciar central în Ardeal, care să facă 
politică de proprietate și să mulțumescă 
necesitățile de credit ale țăranilor.

Asupra conferenței lui Fenyvesi s’a 
deschis apoi o discusiune interesantă. Con
tele Ioan Eszterhazy a schițat deosebirile 
dintre băncile maghiare și băncile națio
nalităților și a lansat ideia înființării unei 
grupări a băncilor maghiare. — Jancso 
Benedek spune, că el a propus odată se 
se urraărescă cu atențiune schimbările de 
proprietate, guvernul trecut însă a consi
derat acesta de o cestiune cu caracter 
agresiv și n’a inițiat o lucrare îu sensul 
acesta. Dr. Ajtay Jozsef a accentuat, că 
și băncile „valahe" și băncile maghiare 
storc de-opotrivă prin împrumuturi cam
biale pe micul proprietar, rău, care numai 
așa s’ar pute înlătura, decă s’ar face o re
formă a institutelor financiare. Spre sco
pul acesta oere înființarea unei bănci hi
potecare centrale.

Viitdrea conferență se va ține la 10 
Decemvrie de cătră Hanyay Octav des
pre „tendențele pangermane cu deosebită 
considerare Ia Ardeal".

Din Franța.
Francesii au în istoria lor o figură, 

eroică unică în felul ei, o fecioră care a 
săvârșit în secolul XV nisce fapte înscrise 
în istoiia Franței cu litere de aur. Fecidra 
se numesce Jeanne Darc, supranumită 
„Fecidra de Orleans", cunoscută tuturor 
cari au avut ocasiune a face studii se
cundare. Fecidra de Orleans a inspirat pe 
poeți și autori dramatici și uifgeniu nu mai 
mic. ca Schiller, a întrodus’o în literatura 
universală prin cunoscuta sa dramă „Die 
Jzmgfrau von Orleans*.

Patrioții francesi i-au ridicat în Pa
ris o statuă frumosă și au cerut în timp- 
pul din urmă cu insistență Ia Roma, ca 
Jeanne Darc se fie beatificată.

Pentru cei, ale căror cunoscințe is- 

îi luaseră valurile spre Grădina luiE l-iad 
Cona Fifița se sbătea ca în gură de 
șarpe, sudorea îi spăla pudra de pe obraji 
și dumneaei îl descânta pe domoul Niță 
în gura mare:

„Firi-i-ai al dracului... Care va să dică, 
musu, îți bați joc de mine... Ce credi că 
jucăm păpușele, musu?... Te faci că n’audi, 
ai? Aoleo! m’ai călcătără pă bătătură... 
Bătătura mea... Bătăturaa mea..."

— Pentru Duranedeu, fii mai cu 
reson, Fifițo dragă, nu striga așa, că-i 
rușine de lume !... o ruga bietul domnul 
Niță de toți Dumnedeii.

„Firi-i-ai al dracului cu resonul tău 
cu tot..."

— Pentru numele lui Dumnedeu, fii 
mai cu re..

„Taaacî, taci! că m’apucă dră nevri- 
calele, pandaliile... Tu mi-ai mâncatără 
tinerețele... Ghiujule, putregaiule, hodoro- 
gule..."

(Va urma.) 

torice vor fi date în parte uitării, repro
ducem în câteva rânduri din micul dicțio
nar „Larousse* ceea ce se scrie despre 
Jeanne Darc:

Darc (Jeanne) supranumită Fecidra 
de Orleans, eroină francesă născută la 
Domreray la 1412. De o pietate estremă, 
i-3e părea, că aude glasuri, cari îi ordo
nau a merge se salveze Franța desolată 
în urma invasiunei englese. Ea se duse 
să caute pe regele la Chinon, reuși a-1 
convinge și fu pusă în fruntea unei mici 
trupe înarmate, sili pe Englesî a ridica a- 
sediul, îi învinse la Patay și făcu să se 
încoroneze (sacrer) Charles VII la Reims. 
Părăsită, ba pdte chiar trădată de ai săi 
la Compiegne, ea eădu în mânile Engle- 
silor, cari o arseră de vină la Rouen 
(1431). Charles VII n’a făcut nimic spre a 
scăpa pe fecidra, care fu rehabilitată abia 
după mdrte (1456.)"

In învălmășala politică, in care se 
sbuciumă astădi Franța și ale cărei de- 
tailuri cetitorii le cunosc, profesorii so
cialiști de pe catedre și jurnaliștii cosmo- 
polițî prin pressă, nu s’au sfiit a se nă
pusti asupra acestei sublime figuri acope- 
rindu-o de batjocură și oprobriu.

Un țipet de indignare a străbătut 
prin întrega Franță și ministrul cultelor 
ori cât ar sta el sub influența radicală- 
socialistă a partidului de la putere, s’a 
vățlut îndemnat a lua măsuri împotriva 
acelor profesori, cari au desconsideratsen- 
timentul patriutic și pietatea față cu fe
cidra de la Orleans, er tinerimea studiosă 
a aranjat o procesiune de ispășire la sta
tua feciorei și au încununat’o.

Scriind despre manifestația tinerimei, 
Ziarul socialist „l'Humanite* în fruntea că
ruia stă deputatul Jauris, a persiflat totă 
mișcarea, la care au luat parte bărbați 
distinși ai vieții publice în frunte cu Fr. 
Ooppee. In persiflarea acăsta, Ziarul so
cialist cuprinde și pe înfocatul poet și pa
triot frances Deroulbde, care de vre-o 4— 
5 ani petrece în exil la S. Sebastien 
(Spania). „Se așteptă inevitabila telegramă 
a lui Deroulăde" încheia Ziarul lui Jaurăs.

La observația acdsta Deroulăde a a- 
dresat lui Jaurăs o scrisdre, în care între 
altele se cuprinde următorul pasagiu:

„Părerea mea este că Jeanne Darc 
este cea mai sublimă eroină din totă isto
ria ndstră eroică. Fr. Coppee și tinerii 
protestatari sunt patrioți cu atât mai ne
cesari patriei, cu cât discipolii , d-vostră și 
d-vdstră îi sunteți mai funești. Er d-vostră, 
d-le Jaurăs după părerea mea. sunteți cel 
mai odios pervertitor de consciențe, care 
a făcut vre-odată în Franța servicii străi
nilor, fără să vă fi putut câștiga măcar 
stima și simpatia acelor „frați germani" 
în favorul cărora vă sforțați a ne face se 
renegăm pe frații noștri din Alsația și 
Lorena. Aduceți-vă aminte de disprețul 
injurios al lui Bebel pentru socialismul 
vostru ministerial. Aduceți-vă aminte de 
judecata lui Kautsky pronunțată asupra 
Republicei vostre francmasone, delatrice 
și polițiste".

Pentru ofensa cuprinsă în scrisdrea 
de mai sus a lui Dăroulede, Jaurăs deși 
adversar al duelului, a trimis martori lui 
Deroulăde.

Duelul va ave loc cât mai curând la 
S. Sebastien în Spania.

Tote foile au raportat despre inci
dentul Jaurăs-Deroulede. Etă de ce ne-am 
simțit îndemnați a espune mai sus pe scurt 
istoricul acestui incident.

Convocare.
Reuniunea femeilor române pentru 

ajutorarea veduvelor serate din Brașov și 
Săcele îșl ține adunarea sa generală în 
30 Noemvrie st. v. a. c. — <flua sfântului 
Andreii! — (13 Dec. st. n.) după prând la 
3 ore, în sala festivă a gimnasiului româ
nesc din Brașov.

Avem ouore a invita la acestă adu
nare pe stimatele membre fundatore și or- 
dinare ale Reuniunei.

Pe lângă agendele obicinuite aduna
rea de acum are să resolve și problema 
alegerii comitetului pe un nou period de 
3 ani.

Brașov, 22 Novembre v. 1904.
Pentru comitetul societății:

Balașa Blebea, Dr. 1. Blaga,
president». secretar.

Literatură.
Iu editura tipografiei M. G. Gheorghiu 

din Piatra N., a apărut: Hedda Gabler 
dramă în 4 acte de celebrul scriitor Hen
rik Ibsen, tradusă în românesce de cunos
cutul și mult apreciatul publicist B. Ma
rian. Cartea costă micul preț de 60 bani, 
și se vinde în folosul șcdlei de meserii din 
Piatra N.

— A apărut calendarul Lnniea ilus
trată și almanachnl folositor. Calenda
rul Lumea ilustrată conține 507 ilustrațiuni, 
4 suplimente și un text forte interesant. 
Intre ilustrațiuni relevăm: Serbarea de la 
10 Maitî de la palatul Cotroceni, a cente
narului Ștefan cel Mare, portretele depu- 
taților și senatorilor, frumsețile de țâră, 
răsboiul ruso-japones etc. etc. Almanahul 
folositor conține 210 articole folositdre și 
35 articole umoristice. Prețul unui calen
dar cordne 2‘30. De vândare la toți librarii 
și la editorul Ig. Hertz, hotel de France 
Bucuresci.

A t părut la BuourescI:
Sistema ortografică a limbei ro

mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagine și se află de vendare la libră
ria Leon Alcalay din Bucuresol cu prețul 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
seu 1 cor. 10 fii.ULTIME SOIRI.

Berlin, 5 Decemvrie. Se tele- 
grafiâză din Petersburg, că Rusia 
a înființat și mobilisat o a treia es
cadră cu menirea pentru Extremul- 
Orient. N6ua flotă e compusă ea- 
clusiv din flota Mărei Negre.

Londra, 5 Decemvrie. De la 
Port-Arthur nici o scire. Se scie nu
mai atât, că după armistițiul de 6 
6re ce s’a dat în urma bătăliei de la 
colina de 203 m., asediul s’a con
tinuat.

Petersburg, 5 Decemvrie. După 
scirî din Mukden, colona genera
lului Rennekampf a alungat pe Ja- 
ponesî din regiunea Inșahanșu și 
Tatinșiușang. Spre sud de Lidiatun 
Cazacii de Don au surprins tabera 
japonesă, au măcelărit mai mulțî 
soldați și au luat ca pradă 8 tunuri.

Belgrad, 5 Decemvrie. Regele 
Petru a însărcinat pe Gruict cu for
marea cabinetului. Noul cabinet va 
avă direcție moderată.

Diverse.
Teatrele (lin Londra. Londra, ma

rea metropolă engleză, numeră actualmente, 
în cartierele Westend și City, 26 de tea
tre mari, dr în foburguri, 33 de teatre, 61 
sale de concert și 642 teatre de varietăți. 
Teatrele sunt frecventate regulat de 47.000 
de spectatori, er celelalte sale de specta
cole, de 34.000. Afară de acestea mai sunt 
în Capitala engleză 762 de cafeuri-concer- 
te frecventate, în fie-care seră, de peste 
14.000 de spectatori.

Incidentul de la Huli subjected 
unui balet. E cunoscut tuturor nenoroci
tul incident de la Huli, unde mai multe 
bărci de pescari engleze au fost bombar
date de vasele flotei rusesc! din Baltica 
în drum spre Japonia. Acest iucident a 
servit de subiect uuui balet, ce s’a dat pen
tru prima oră la Alhambra, din Londra, 
Joi, 21 Noemvrie. Sceneria acestui balet 
e înjghebată ast-fel: Scena e cufundată 
într’un întunerec cumplit. Doue bărci de 
pescari, cu felinare verZi, se ivesc și d- 
menii lor întind plasele cu mișcări ritmi
ce. De odată un vas de resboiu rusesc se 
arată în zare și începe se bombardeze băr
cile. Echipagiile, nișce baletiste frumose, 
es și execută piruete cu pescarii. La sfâr
șit sosesce o femeie voinică, Britania, care 
executând câte-va puncte, restabilesce pa
cea, în vreme ce orchestra intonesă iranul 
Good save the King. Baletul acesta a avut 
un succes imens.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiaua. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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se pot procura următârele cărți:
(La xiărțili aici înșirr.te este a se mai adauge 

fs lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)
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Series's economice.
Manual complet de agriculturii 

raționala, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la școla superiori de la 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metro- 
politul din Buourescl. Cartea cuprinde pa

tru volume:
Vol. I Agrologia, sâu Agricultura 

generală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. 
Minister de Agricultură al României cu de- 
cisia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II, Pitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Cart6 premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Here- 
scu în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, seu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânăris și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 cortine.

Vol. IV. Economia Rurală, seu 
orgacisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d-lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute până acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că, este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitor© la agri
cultura română din tote țările loouite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurențacu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte 
germană, francesă etc.

Economia peDtru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la școla 
principală română [din Lăpușul-Unguresc. 
Ediț. a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck, 
de Panaite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert k banca agricolă. 
Motto: „Sărao în ț6râ sSracă“. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor*' seu povestii-, 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
b. (-ț- 6 b, porto).

însoțirile de credit împreunate rl, 
însoțiri de consum, de ven4are, de viiecu 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din (comit. Sibiiului 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-J- por
to 20 bani.)

Grădina °de legume, de loan E. 
Eegruțiu, profesor înBlașiu. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, 
e de cel mai mare folos practio. Costă. 50 
b. (plus 5 b. porto).

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (pl. porto 5 b.)

I
O

Subscrisul are onorea a aduce la cunosciința On. public, că wms§e 
w- cis de iot scădaste

tote mărfurile din Magazinul seu 
precum: Stofe engleze pentru rochii de dame negri și colorate; Bhise 
de stofe și mătase; Flanele, Barcheturi, Creion și Zephire, Chifonuri 
Schroll, Lingerie, Pânzeturi, Perdele de dantelă, asemenea stofe engleze 
pentru bărbați, Cămăși, Cravate, Batiste etc. Tricots pentru dame, băr
bați și copii.

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

LUDWIG M. FENYVESSI,
Strada Wăraei W. 8Î.

are ocasiune e
'£££££%X3E£3E£££££1ZX£XX3E££3E£3E£X3EĂV

Un funcționar de stat în eta 
te de 37 — 39 anî, cu salariu de 1500 
fior, doresce s6 se casator6scă 
cu o copilă, română de religiunea 
gr.-ort. între aniT 20—25 eu avere 
până la 7 mii florenî, în ori ce cas 
se de și musicală. — informații se 
pot lua la admin strația „Gaz. Tran.“ 
până la l-a Februarie 1905.

1-3.,1582
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Ț^ARM-AClĂ mea, aflătore
a într’un ținut locuit curat de 

Români, cu vemjare 
6000 cor., si bine 
«le vândă re.

HEGYESY

anuală de 
asortată, e

ARPAD
3—10,1578 Kăpolnok-Monostor.

Cursul la bursa din Viena.
Din 5 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4°/(, .... 119.05
Renta de corone ung. 4% . . . 98 20
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 • 88.95 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4U/U . 97.95 
Bonuri rurale croate-slavone . , . 98.50
Impr. ung. ou premii...................  207.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.65 
Renta
Renta 
Renta
Renta

hârtie austr. . .
argint austr. . .
aur austr. . . .
corone austr. 4%

de
de
de
do

Bonuri rurale ungare 3 */2 % • •

. 100.05

. 100.—

. 119.85
. 100.25
. 91.35

Plecarea și sosirea tronurilor flo stat rog. na în Brașov
Valabil dîo 1 Octosuvrie st. ia. MMM.

| Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov: 

Tren acc. p. Arad la orele 4’52 m. dim 
Trenul de persone la ora 7’5'3 dim. 
Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2’9 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela Bucuresci 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 Sibiiti și Cluj).

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

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorlieiu și Ciuc-Ghimes la Brasov
I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim.

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

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la ora 6T0 m. sera.*)
IV, Tren mixt, la orele IOT m. sera.
Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu.) 

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

I

Dosuri din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară, . 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
N&poleondorI.................................

r* 
ca CD

X
X
X
X

ricina.
156 50
16.34

807.52
678.50

19.06

Mărci imperiale germane. . . . 117.55
London vista................................ 239.47'/2
Paris vista....................................... 95.20
Note italiene..................................... 95.25

AVIS!
Am ondrea a aduce la cunoscința On. public din oraș și 

dela țâră, că vciu continua

ATELIERUL de FOTOGRAFIE
al repusatului soț.

Am angajat personal escelent. Aducând mulțumirile mele 
Ou. public pentru încrederea dată de mai mulțl ani soțului 
meu, me rog ca și eu se fiu sprijinită din partea Oner, public 
în întreprinderea mea.

Brașov, 20 Decemvrie 1904.
Cu totă stima

Louise ved. Cari MuschaEeL

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. s6ra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10’26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
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 1T35 tu. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6’50 s4ra. * 

(care circulă numai la Predeal’.
Dala Brașov la Kozdi-Oșorhelu 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 <rele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la Zern6scî (gara Bartolcmeiu)

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

I.
II.

III.
IV.

2—6.1578.

ABONAMENTE

„Baote Tnagilvaahi
Prețul abonamentului este:

J

Pentru Austro-Ungaria: 
ta?®i 1'01 . , 

^® 0g® lol 
Jp© O M .

Pentru România și străinătate:
*i?®i Daal . . . 19

O
40

Ahonamonts h mwrdg o data de
Pentru Austro-Ungaria:

?g aa . ■ . . 4 
g®§® hd . %

P® irei loa. . 1 ;
S3

S3

a ta

Pentru Româma și străinătate:
aa . . . . • 

î® f®§® lisai . .

;•«»-------

fa?.

prinmai ușor și mai repede
----- o- mandate poștale, o-------

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

AflauSnlstrațiunea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele se fac

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


