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Acțiunea electorală s’a început.
Dieta este 6rășl amânată pănă 

după Crăciun. Cu ce scop? De ce 
nu a fost disolvată, decă odată gu
vernul s’a convins, că nu-i modru 
se înduplece oposițiunea ca se-i facă 
măcar concesiunea de a lăsa să se 
voteze indemnitatea budgetară pe 
câte-va lunî păn’ ce se vor face ale
gerile și se va întruni și constitui 
noua dietă ?

Amânarei pănă la 28 Decem
vrie nu i-se p6te da alt înfeles de
cât, că ministru-președinte Tisza tot 
mai vrea se facă o ultimă încercare, 
nu cumva îi va succede de a face 
se se voteze indemnitatea, ca de la 
I Ianuarie 1905 sS nu începă ârăși 
împărăția stărei de ex lex și ca par
lamentul se nu fie disolvat într’o 
ast-fel de stare — o cestiune erășl 
mult controversată, după-ce oposiția 
afirmă, că o ast-fel de disolvare nu 
e legală și constituțională.

țJiarele oficiose dau de gol in- 
tențiunile șefului guvernului, scriind 
în edițiile lor de aseră, că amâna
rea dietei pănă la 28 1. c. ar fi fă
cut o adencă și neplăcută impresi- 
une asupra oposiției și că comitetul 
esecutiv al acesteia ar fi început 
dejst negocierile cu contele Juliu 
Andrassy, spre a îndemna pe acest 
bărbat de stat maghiar influent de 
a afla cumva o modalitate pentru 
mijlocirea unui compromis, fie și 
numai relativ la Indemnitate.

Nu seim ce feliu de compromis 
s’ar pute încheia, când Tisza nu 
pbte oferi nimic din ce doresce opo
siția, er acesta nu-i pote concede 
primului ministru nimic din ce vo- 
iesce el.

Speranța de a îndulci situațiunea 
parlamentară cel puțîn in ora ultimă, 
stă der ac|i sub zero, și comunicatele 
foilor tiszaiste prin acea că ating cor- 
da conciliațiunei arată numai, că to
tuși li-se pare situațiunea mai se- 
ri6să și mai critică, decât le-ar plăcea 
se mărturisescă.

Cumcă deja au început a se deda 
toți cu idea, că alegerile dietale se 
vor face în starea de exlex o dove
desc enunciațiunile ce s’au făcut în 
conferența partidului liberal și în 
aceea a oposițiunei unite.

In tabăra lui Tisza se fac deja 
de mult pregătiri pentru alegeri. A- 
laltăerî clubul liberal a ales un co
mitet esecutiv electoral de 52 mem
bri. Afară de acăsta a ales la pro
punerea șefului un comitet de 15, 
care să compună „manifestul cătră 
națiune".

Două momente caracterisăză în 
deosebi acțiunea electorală ce a fost 
inaugurată și în conferențele clubu
rilor din ambele tabere maghiare.

Este remarcabil mai întâia, că 
spre a da o mai mare importanță, 
ba am pută flice solemnitate măsu
rilor ce le ia guvernul și majoritatea 
în fața viitorelor alegeri, au întrat, 
de sigur nu numai la îndemnul lor 
propriu, șepte magnați în partidul li
beral, toți bărbați ministeriabili vrend 
a da printr’asta să se cunoscă, că la 

locul competent acțiunea electorală 
a contelui Tisza va fi bine văcjută.

Al doilea moment caracteristic 
și tot-odată mult important este de- 
cisiunea, ce au luat’o partidele opo- 
siționale coalisate de a rămâne unite 
și la alegerile dietale viităre, păn’ 
ce îșl vor ajunge scopul: de a salva 
constituția.

Cei ce au luat hotărîrea acesta 
spereză firm, că prin conlucrarea lor 
la alegeri, vor câștiga în favorul o 
posițiunei un număr însemnat de 
mandate, cari altfel prin divisiunea 
partidelor oposiționale ar fi căflut 
în mâna guvernamentalilor. Sunt 
însă între ei și unii, cari se tem, ca 
conlucrarea solidară a oposiționali- 
lor la alegeri să nu dea tocmai din 
contră prilegiu la desbinări și con
fesiune în cercurile lor electorale.

In curend se va vede cari spe
ranțe se vor împlini și cari temeri 
vor fi basate, oii nu.

Brașov, 8 (21) Dec. a. c.
Majestatea Sa și evenimentele 

din Ungaria. Trei membri ai oposiției 
s’au dus la vice-președintele camerei, ba
ronul Feilitzsch și l'au întrebat sub ce con- 
dițiuni s’ar pute renunța la disolvarea par
lamentului. In cercurile oposiționiste în
cepe să se vadă, că au fost rău informate 
cu privire la părerile curții, căci monar
chal a dis unui bărbat de stat ungar: 
„Sunt forte surprins de cele ce se petrec 
în Ungaria; în deosebi inse me superă 
mult faptul, că consilierii mei intimi comit 
în Ungaria asemenea lucruri/ Printre a- 
cestea e și banchetul devastatorilor, came
rei, la care au luat parte contele Apponyi 
și contele Andrassy, ceea ce a surprins 
curtea.

Convenția comercială austro-ger- 
mană. Luni a avut loc la Budapesta o 
consfătuire între miniștrii de resort aus
triac și ungar și negociatorii de ambele 
părți, cu privire la răspunsul pe care am
bele guverne au a-1 da, la invitația Ger
maniei, de a întră în conferințe verbale, 
privitor la convenția comercială. Se a- 
firmă, că propunerea Germaniei a fost pri
mită. Negociatorii austriac! și unguri vor 
pleca probabil chiar mâne la Berlin unde 
vor începe conferințele verbale asupra 
convenției comerciale.

Reformele în Rusia. Epoca de re
forme, care păru că va începe în Rusia 
în urma congresului de la 19 Noemvrie 
st. n. al Zemstwourilor, a luat sfîrșit Joi 
prin cuvântul deoisiv al Țarului. Gu pri
lejul consiliului de cororiă de Ia palatul 
de emă, țarul, după-ce a ascultat tote 
argumentele marilor duci liberali ca și 
ale acelor reacționari, ar fi declarat, în 
sfîrșit, că el a moștenit regimul autocratic 
și consideră de a sa datorie de a trans
mite acest regim neschimbat fiului seu.

încă cu o di înainte censura pressei 
a adresat redacțiunilor diarelor din Peters
burg avertismentul, că ori-ce alte comen
tarii relative la resoluțiile zemstwourilor, 
vor atrage după ele o urmărire penală.

Despre manifestul așteptat Luni cu 
prilejul onomasticei Țarului, se crede că 
nu va mulțumi pe nimeni.

Situațiunea în Austria. După soi
rile mai nouă ce sosesc din Viena, în po
litica austriacă domnesce deocamdată li
niște generală, care numai din când în 
când e turburată de câte-o declarațiune 
a vre-unui partid.

Contra proiectului Berzeviczy.
O manifestațiune a femeilor serbe

și slovace.

O domnă distinsă din Neoplanta ne 
face cunoscut, că damele serbe și slovace 
s’au pus în înțelegere și au luat hotărîrea 
de a face un pas comun, spre a apăra ca 
mame, soții și surori limba maternă a po
porului lor în contra loviturei, ce se in- 
tenționeză a i-se da prin proiectul de lege 
a lui Berzeviczy.

„Este o datorie sfântă a femeilor — 
dice apelul din cestiune, ce l’a adresat co
mitetul femeilor sârbe și slovace—se sărim 
întru apărarea șcdlelor ndstre, vatra și scu
tul limbei ndstre materne".

Comitetul damelor culege din tdte 
orașele și satele subscrieri de la femei, 
începând cu 16 ani, pentru care scop se 
trimit coli de subscrieri pretutindeni. După 
ce se va termina acestă lucrare, tâte sub
scrierile originale vor fi legate și alăturate 
unei petițiunî, care să fie presentată dietei.

Comitetul central al damelor sârbe 
și slovace, voesce a se pune în înțelegere 
și cu femeile române, ca să ie alăture și 
ele la acâstă manifestațiune.

Este nobilă hotărîrea damelor sârbe 
și slovace și e sublimă ideia, ca femeia, 
îngerul limbei materne a naționalităților, 
să-și ridice și ea vocea în fața crudului 
atentat ce se plănuesce în contra ei.

Evenimentele cjitei-
Oposiția și amânarea dietei.

Amânarea dietei prin rescript regal 
a produs sensație și o penibilă impresie în 
cercurile oposiționiste. Nu mai puțin faptul, 
că abia s’a deschis ședința și contele Tisza 
s’a grăbit a remite presidentului rescrip- 
tul regal de amânare, vrând prin aoesta 
să taie firul ori-cărei discusiuni. Nici mi
nistrul președinte, nici nimeni din oposi- 
ție n’a putut ast-fel ajunge în situațiunea 
de a mai dice un cuvânt. Numai Lengyel 
Zoltan a putut să spună atât: „Multe scri
sori mai scrie moșneagul11. Drept răspuns, 
drepta liberală a strigat c’un glas: „Tră- 
escă regele!", er stânga unită: „Trăescă 
constituția !“

Diarele oposiționale se întrebă cu 
ore-care îngrijire: De ce n’a încercat 
Tisza să i-se voteze indemnitatea? de ce 
n’a mai făcut el o ultimă încercare de 
reconciliare ? de ce a trebuit să fie amâ
nată dieta prin rescript regal, când putea 
să se facă acesta printr’o simplă propu
nere a presidentului? Se pregătesce ddr 
ceva în ascuns, vr’o nduă surprindere, 
ori vr’o ilegalitate nduă ?

Părerea generală e, că scena din 
ședința de Luni a vrut să fie o demons
trație a guvernului cu grația coronei.

Enunciațiunile contelui Tissa.
Partidul liberal a ținut alaltă-eri săra 

o conferență, în care a luat cuvântul mi
nistrul președinte Tisza. Trei enunciațiunl 
mai însemnate a făcut el în discursul 

ce l’a ținut cătră membrii partidului său, 
anume:

In proximele viile se va disolva ca
mera și se vor orândui alegeri dietale noue. 
Alegerile se vor face, probabil, în stare 
de exlex, fiind-că oposiția nu vre să se 
garanteze cursul normal al afacerilor fi
nanciare ale statului, adecă să i-se dea 
guvernului indemnitatea budgetară. Gu
vernul nu pote fi făcut responsabil, dâcă 
fără de nici un scrupul va apela la mij
locul constituțional al alegerilor și în stare 
de exlex.

A mai declarat contele Tisza, că la 
18 Noemvrie guvernul șl-a câștigat drep
tul de a dispune. Fără de nici un scrupul 
guvernul ar fi putut face, ca pe basa ho- 
tărîrei de la 18 Noemvrie să dispună asu
pra afacerilor curente, și decă n’a făcut’o, 
este pentru-că n’a voit să se creeze com- 
plicațiunî nouă, înainte de ce s’ar fi pro
nunțat „națiunea" (prin alegeri). Votul 
de la 18 Noemvrie este și rămâne însă 
valabil, cât timp nu se va afla o majori
tate, care să-l declare de nevalabil.

A treia enunciațiune a contelui Tisza 
este, că lupta „curată" și „nobilă" gu
vernul va continua-o și cu ocasiunea 
alegerilor față cu partidele din oposiție, 
cari, „în ura lor comună și în patimele 
lor comune fac jocul cel mai frivol și 
mai cutezat cu tote principiile lor po
litice".

Manifeste electorale. •
Tot în conferența de Lunî sera par

tidul liberal a decis să publice un mani
fest electoral în care să scotă în relief 
punctul de vedere al partidului în ces- 
tiunea revisuirei regulamentului camerei. 
A mai decis constituirea unui comitet în
sărcinat cu conducerea alegerilor. Acest 
comitet va redacta și manifestul electoral 
cătră „națiune". Comitetul s’a întrunit 
deja și a redactat manifestul, care se va 
publica în ajunul sărbătorilor Crăciunului 
apusean.

Oposiția unită încă a publicat un 
manifest electoral subscris de comitetul 
diriguitor al partidelor unite, în care de
clară: 1) Partidele rămân în alianță și pe 
timpul alegerilor și după alegeri, pănă când 
nu-și vor fi ajuns scopul, pănă când nu se 
va fi restabilit starea constituțională și 
pănă când nu vor fi isgoniți de la guvern 
„dușmanii țării"; 2) La alegerile dietale 
se vor ajuta reciproc față cu candidații 
guvernului și vor lupta din tdte puterile 
contra candidaților pseudo-oposiționali; 
3) Vor provoca comitatele și orașele cu 
drept de municipalitate, să protesteze con
tra disolvării ilegale a dietei și numai 
după aceste protestări ori de-odată cu ele, 
să orâuduescă alegeri.

Suntem der în ajunul celor mai mari 
și mai violente mișcări și agitațiuni elec
torale.

O proclamație cătră Cretan!. 
Principele George a adresat imediat după 
reîntdreerea sa la Caneea o proclamație 
cătră OretanI, prin care le mulțumesce 
pentru liniștea și ordinea pe care au păs- 
trat’o în timpul călătoriei sale prin Europa 
și le face cunoscut că aștăptă sosirea de- 
oisiunilor definitive ale miniștrilor cu pri
vire la desideratele de curend formulate 
ale Cretanilor, desiderate pe cari dânsul 
le-a susținut din tote puterile pe lângă 
cabinetele marilor puteri.
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Sașii contra îegei iui Berzeviczy.
Revenim astădl ceva mâi pe larg a- 

supra impo9antei întruniri a alegătorilor 
sași din cercurile electorale Sibiiu, Cisnă- 
die și Christian, ce s'a ținut Duminecă în 
JSibiiu.

Adunarea a fost presidată de profe
sorul Ă. Gottschling, care în discursul seu 
de deschidere a făcut istoricul proiectului 
Berzeviczy, numărând pașii întreprinșî de de
putății sași în fața ivirii acestui pericol 
național și'zugrăvind sentimentele, cu carî 
a fost primit acest proiect de cătră pătu
rile poporului săsesc. întrunirea presentă 
a fost convocată cu scop, ca alegătorii sași 
să-șî spună cuvântul lor în fața acestui 
atentat, și deci acdrdă cuvântul redactoru
lui E. Neugeboren,, ca să presents propu
nerile sale.

Oratorul insistă într’un discurs mai 
lung și bine alcătuit asupra faptului, că 
proiectul din cestiune transformă și răstdr- 
nă tote legile existente, cari să referă ;la 
învățământul poporal. Citeză legea națio
nalităților din 1868 și articolul de lege 38 
din același aD privitor la afacerea învăță
mântului poporal și constată, că noul pro
iect de lege stă în cea mai flagrantă con
trazicere cu aceste legi.

„Noul proiect — dice d-1 Neugeboren 
— ne nimicesce de fapt basa legală, pe 
care stau încă pănă acuma școlele ndstre, 
căci acest proiect ne siluesce școla, care 
înainte de tdte servesce culturei năstre, 
care are să crescă tinerimea nostră, acest 
proieot corturbă mersul liniștit al școlei 
ndstre, n’o lasă să lucreze conform trebu
ințelor ndstre adevărate, ci o pune sub bi
ciul organelor statului, oarî au o judecată 
unilaterală, în scurt proiectul ne răpesoe 
ce e al nostru și reduce drepturile nostre 
la un minim.... Mai vechi decât legile 
din 1868 și mai adânc înrădăcinate în 
trecut sunt însă drepturile bisericelor, și 
înainte de tote drepturile bisericei evan- 
.gelice-săsesci. Oratorul insistă aci asupra 
trecutului Ungariei și citeză legile vechi 
ale Ardealului, cari tdte au considerat 
autonomia bisericei ca basă a constituțiu- 
nei țării.

Protestul nostru de adi— continuă 
oratorul —va oferi din nou material pentru 
vecinie suspicionărî, că noi Sașii am fi 
dușmanii patriei. Noi suntem însă obici- 
nuițl cu astfel de suspicionărî și le-am 
respins în totdeauna cu liniștea caracte
ristică consciinței curate. Și ce curios lu- 
cru;! Șepte secol! trăim în acăstă patrie, și 
în tot timpul acesta losinca ndstră a fost 
vechiul cuvent regal : „Pentru susținerea 
Cordnei!“ Și astădi în secolul al optulea 
începem deodată, să trădăm patria — de 
ce? pentru ce? Ce ironie!

Oratorul , termină „Aduți amin- 
e că ești un German 1“ Aoest cuvânt 

t

ne va da putere să luptăm și se învingem. 
După aceea cetesce noțiunea de protestare, 
care se primesce între aplause generale.

A urmat apoi la cuvânt parochul ev. 
I. Konnerth, care într’un însuflețit discurs 
a espus punctul de vedere al alegătorilor 
cerculuij|0hristian.5'„Și decă vreodată, — a 
Zis d-1 Konnert — va dispare din publici
tate limba nostră maternă, și decă ea va 
fi scdsă și din șcdlele ndstre, sS-i ridicăm 
în casele nostre și în inimile nostre un al
tar, pe care să nu-l potă distruge nici o pu
tere din lume. (Aplause fenetice). Să ne în- 
credem numai în DumneZeu!, A sosit tim
pul, ca să arătăm, de mai suntem demni, 
a rămâne un popor, său de a dispare! Leg 
de suflet tuturora cuvintele poetului ger
man Felix Dhan, cuvinte, cari par’că ar 
fi scrise pentru noi Sașii :

„Bunul cel mai mare al bărbatului'-este po
porul seu; bunul cel mai scump al poporului este 
dreptul său; sufletul poporulm zace în. limba sa; 
și cu credință în popor, în dreptul și limba sa, ne-a 
găsit 4>ua și să ne găsescă fie-care cji!"

Au mai vorbit apoi țăranii sași Rill 
și Schulder, protestând contra proiectului 
și mulțumind conducătorilor lor pentru in
tervenția energică în acăstă cestiune 
de viață.

Resboinl rUso-japones,
Asediarea Port-Arthurului.

In Petersburg s’au publicat patru te
legrame nouă ale generalului Stossel, cari 
vorbesc despre evenimentele petreoute de 
Ia 27 Nov. pănă la 6 Decemvrie.

Telegrama cu data de 30 Nov. anunță 
următdrele: Din 27 Nov. începând Japo- 
nesii bornbardăză violent, colina înaltă 
și dau asalturi necontenite contra înălțimei. 
Tote asalturile lor le-am respins.

Telegrama cu data de 2 Decemvrie 
Zice: Asediul de 12 Zile, Ce s’a început la 
20 Nov., l’am respins adi cU desăvîrșire. 
Cu bucurie pot să anunț pe Majestatea 
Vdstră, că trupele au sciut să facă o faptă 
de arme atât de eroică. Nici-odâță n'a 
fost un atac atât de teribil. La respingerea 
asaltului s’au distins cu deosebire gene
ralii Kondratenko, Nikitin și Gorbadowsky, 
coloneliij Irrman și Stretinkov și locotent- 
colonelii Naumankov și Gandurin. Acestor 
ofițeri și soldaților noștri de marină pu
tem să mulțumim, că Port-Arthurul a 
putut și de astă-dată să resiste Japone- 
silor. După datele prisonerilor și aleChine- 
silor( Japonesii au pierdut în luptele aceste 
cel puțin 20,000 omeni.

Telegrama cu data de 5 Decemvrie: 
Eri la orele 7 dimineța Japonesii, concen- 
trându-și tăte forțele," au început din nou 
asediarea Colinei înalte. Au bombardat 
cu tunuri de calibru 11 și 16. Lupta în
verșunată a durat întrega Zi- Spre seră 

Japonesii au cucerit totuși înălțimea. Intr.e 
răniți se află inspectorul, sanitar Certfinski 
și loco.tent-oolonelul Butusow. Colonelul 
Irrmann a dat dovedi.de neîntrecut.eroism.

Telegrama de la 10 Decemvrie:; Ja
ponesii au cucerit în>.6 Decemvrie Colina 
înaltă. Generalul Cerbinski a murit în urma 
rănilor primite. Spiritul trupelor este es- 
celent.

Narațiunea unui martor ocular.

Căpitanul rus Micenev, care a fost 
rănit în lupta din jurul ’colinei de 203 
metri și care a sosit dilele trecute la Cifu, 
istorisesce următdrele:

De când Japonesii au început la 28 
Nov. atacul contra colinei, lupta a durat 
aprope fără întrerupere. Coatele prețipișe 
ale colinei erau acoperite cu zăpadă. Ja
ponesii au fost siliți să se tîrască sus pe 
cdste și mulțî din ei cădură fără să fi dat 
o pușcătură. Au fost espuși focului celui 
mai ucidător. Companie după companie 
oădea, lacunele însă fură curând umplute 
cu trupe prdspete. Odstele colonei erau 
pline cu cadavrele lor, zăpada numai 
sânge.

, In fine noi tie-am retras lăsând for
turilor vecine sarcina de a isgoni pe ini
mic de pe colină. Când un stegar japones 
ajunse la vârful colinei voind se înplânte 
stindardul, un subofițer rus s’a aruncat 
asupra lui, i-a smuls stăgul din 'mâni și 
r*isfâșiat cu dinții. Stegarul japones ni
merit de .7. gldnțe, căZu grămadă mort. 
Mai târZiu focul tunurilor nostre i-a silit 
pe Japones! să părăsescă posițiunea, pe 
care noi o rescumpărăm.

A doua încercare a inimicului n’a 
fost decât un curat măcel. Ea s’a sfîrșit 
ca cea dintâiâ. La al treilea asalt s’a în
tâmplat următorul luoru: Un stegar ja
pones se urcă pe vîrful colinei, abia ajunse 
însă acolo, și nimerit de un glonț căZu. 
Un alt Japones apucă stegiil; avu și el 
aceeași sdrte. Șăse alțî soldați japones! o 
pățiră asemenea. Când stăgul ffi apucat 
de al 9-lea Japones, un ofițer ruș strigă:

. — Zadarnic pușcați asupra lor, ei tot 
vor înfige stindardul!

La a treia încercare Japonesii au re
curs la o apucătură de care au și profitat. 
Au dat foc la o mare grămadă de lemne, 
cărbuni și cereale și vântul care sufla spre 
posițiunea rusescă, ducea fumul în ochii 
Rușilor, încât aceștia nu puteau vedea pe 
atacatori. Pănă, atunci Japonesii pierdură 
12.000 de omeni, er noi 2000. Colina era 
8ămănată cu cadavre și ou răniți. Șanțu
rile se prefăcură în văi de sânge. Stossel 
Zise atunci:

— Am pute recuceri colina, ea însă 
nu este atât de înseninată, încât să mai 
aducem jertfe de sânge pentru ea.

După .al treilea asalt, s’a dat un ar
mistițiu de 5 ore, ca se ne înmormântăm 
morții. In timpul acesta Japonesii au să- 
vîrșit greșeli grozave. Ei adunară pe toți 
cei căZuți, între cari se aflau forte mulțî 
răniți, și fără nici o alegere îi aruncară în 
gropi și îi astupară cu pământ. In întu- 
nerecul cel mare și în graba lor, nu pu
teau se facă deosebire între morți și ră
niți. Porte mare a fost numărul tinerilor 

Ofițeri căduțl. Noi avem încă în forturi 
16,000 de Omeni. Toți generalii, afară de 
Stossel, locuesc în forturi. Avem provi- 
siunPpei cel puțini trei luni. Munițiuni 
avem din belșug. Gred că Japonesii nu 
vor pute cuceri nici-odată cetatea.

1 M Ir I 
Cucerirea unui nou fort.

O telegramă oficială din Tokio a- 
nunță, că la 18 l. c. Japonesii au cucerit 
fortul Vunkikvan. Rușii au resistat eroic.

In fort s’au aflat 5 tunuri de oâmp, 
două tunuri-raașină și o mare cantitate de 
munițiuni. S’au mai aflat 40 cadavre. 
Pierderi mari au avut și Japonesii.

Japonesii și flota baltică.

După soirile niai nouă, Japonesii au 
concentrat lângă Dalny 25 vase de răs- 
boitî, dintre oarî o parte vor pleca spre 
întâmpinarea flotei baltice. Blocada la 
Port-Arthur vor susține-o câte-va vase 
comerciale proveZute cu tunuri.

La Port-Arthur Rușii au părăsit va
sele „Perezvjet", „Poltava“, „Pobjeda* 
„Pallade“, „Bayan“ și „Retvizan*. Vasul 
„Sebastopol" e stricat așa, încât nu mai 
p6te eși în largul mării. Rușii dispun încă 
de cel puțin 10 torpilore, cu cari se pot 
servi bine.

SOIRILE D1LE1,
— 8 (21) Decemvrie.

Inspecțiune școlară. D-1 Alexandru 
Kuncz, director suprem școlar, a sosit la 
Brașov pentru a face inspecțiunea obici
nuită la șcdlele medii gr. or. române din 
Brașov.

„Târgul de Crăciun11, despre care 
am amintit că s’a inițiat în vederea spo- 
rirei fondurilor societății pentru înființarea 
de sanatdre de tuberculoși,' s’a ținut Du
minecă după amiadî în aglomerația ge
nerală a publicului fără deosebire de na
ționalitate și confesiune. Tote societățile 
de dame din Brașov șî-au dat concursul 
la acest aot filantropic. In sala cea mare 
de la hotelul „Orient" am vădut reuniu
nile de femei săsescă. maghiară, rom.’ca- 
tolică, protestantă și israelită; fie-căre cu 
taraba proprie și ca vînZătdre membrele 
din comitet. La o masă specială era d-na 
de Sxekely soția fișpanului. Din partea 
reuniunei femeilor române am vă(jut pe 
d-na presidentă Elena Săbădeanu și mem
brele în comitet d-na Elena Blebea și Ma
ria Burduloiu, cărora le-au stat în ajutor 
drăgălașele domnișdre: Miți Baiulescu, 
Steluța Bidu și Elisa Ilasievicl. Beneficiul 
net al acestui târg, după cum auZim 'a 
fost de vr’o 800 corone și se va vărsa la 
fondul amintit. . .4*4 ' t

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la Dudu și Na- 
nu StrăvoiU, copilașii gemeni ai d-lui 'ad
vocat Dr. Alexandru Străvoiu din Sebe- 
șul-săsesc suma de 20 cor. întru amintirea 
bunicului lor Alexandru Străvoiu. Pri-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Vraja străbunei.
De Jassy Torrund.

(3) — Urmare. —

Țăranca însă rămase pe lângă tăce
rea ei încăpățînată. Dedea mereu din cap 
și nu și nu, că ea nu pdte să isprăvescă 
cu alt-oineva, afară de domnul. Din când 
în când ofta din greu și se ștergea pe 
față cu oolțul zadiei.

Ddmna Renate începu să-și pierdă 
Tăbdarea și tot-odată o cuprinseră nisce 
bănuieli. Ce va să Z1Qâ atâta secret?....
Și nu se lăsă de babă de fel. Mai cu stă
ruință, mai cu vorbe dulci și măgulitdre 
în sfîrșit a isbutit să-i storcă taina cea 
mare.

Ce era?
Era vechea istorie, care s'a repetat 

■deja de mii de ori! Și pentru Renate care 
s’a crescut la țeră și privea tdte lucrurile 
naturale cu ochi nepreocupați, nici nu era 
ceva de mirat.

Atâta numai, că istoria asta i-s’a 
întâmplat de astă-dată tocmai dânsei. 
Faptul acesta o jena și în clipa dintâifi 

avea sensația par-că i-a aplicat cineva un 
pumn drept în față.

1-se aprinseră obrazii și ochii i-se 
mistuiau în văpaia mâniei.

Vase dică de ăștia era domnia lui, 
bărbatul, la care ea privea cu dragoste și 
stimă? Nici el nu era din altă pănură ca 
alțî bărbați? — Renatei i-se încleștară 
mânile și unghiile îi pătrunseră adînc în 
carne. Acum să vie domnia lui! Acum îl 
are sub papuc!—El a pierdut pentru vecie 
partida!...

Chemă pe babă în lăuntru, încuia 
ușa, și trase velința de pe coș. O fetiță 
drăguță de vr’un an durmia un somn 
adînc. Mânuțele și-ie ținea strînse în pumni 
lângă bărbie. Pe frunte se vedeau crețele 
de ciudă seu mânie. Aidoma tatăl său! 
Singur după asta, ar fi recunoscut Re
nate imediat copilul lui Klaus Wrede!

„Să-mi povestesc! tot ce scii!“ or
donă ddmna și îșl întărse fața de la co
pil. Nu putea să se uite la el.

Rupând odată pecetea secretului, 
baba s’a lăpădat de reserva observată 
pănă atunci și și-a destăinuit tot năcazul 
ce-1 avea închis în inimă de un an de 
dile. Și ciuda ei era îndreptată numai 
contra mamei copilului.

„Mi-e nepdtă de frate Augusta Hol
ler, dăr ^pun drept, că de când s’a trezit 
pe lume a fost o țolină, și umbla după 
domnul ca ețșită din minți. Când a răpo
sat, cocdna, Augusta slujia în castel ca 
fată în casă. Și de, s’a întâmplat pacos
tea! Domnul, trebue s’.o. spun, s’a purtat 
tare cinstit. I-a dat câte-va sute de. taleri 
zestre și cu banii aceia s’a măritat cu fe
ciorul ferarului, care umbla de mult după 
dânsa. Și năua păreche s’a mutat ,1a oraș. 
Domnul a cumpărat pentru feciorul fera
rului un atelier și l’a aranjat cu tăte cele 
trebuincibse. In schimb ferarul s’a făgă
duit, că va lua la sine fetița și o va 
cresce ca pe copilul său. Gustel însă nu 
s’a învoit. Cel puțiu pentru început nu s'a 
învoit să aibă vierrpușorul în casă. Dicea 
că trebue să ,se aranjeze întâiu. In x sfîr- 
șit am vă^ut și noi, că are dreptate și 
copilul a rămas la mine în îngrijire. Pănă 
la Pasc! mi-a și trimis Gustel regulat în 
fie-care lună banii pentru întreținere. De 
atunci însă n’am mai primit nimica și pe 
urmă am aflat, că șl-a găsit un alt amant 
și a fugit de la bărbat. Așa a fost ea, de 
când s’a pomeuit. Ii trebuiau tot câte 
Zece ibovnici. Și bărbații cădeau în cur
sele ei, par-că avea farmece, și nu alt

ceva. Ce să mai die? Etă, așa am rămas 
eu cu vierrnușorul. Hannes, fierarul, fi- 

>resce, nu vre să soie de copilul străin. 
Mie încă nu-mî dă mâna să-l țin, ori-cât 
de drag mi-ar fi. Fiului meu din Bielau 
i-a luat DumneZeu nevasta și îmi scrie, 
să mă duc la dânsul se-i conduc gospo
dăria. El îmi este mai aprdpe, decât acest 
copil străin. Și m’am gândit, să-l aduc tă- 
tâne-său. Se-i pdrte el grija11.

Renate Wrede tăcea și asculta și 
schimba la fețe, er cu dinții își mușca 
buzele. Acum îșl ridică cu trufie capul ș 
Zise: „Și bărbatul meu, ce să facă cu co
pilul ? — Eu dau cu părerea, că și-a fă
cut datoria cu vîrf și îndesat!“

Țăranca dădu din umeri și oftă. „I-e 
tată, la urma urmei!" și netedi cu mânile 
ei nodurdse capul blond al fetiței. „Ge e 
de vină vierrnușorul, că e și el pe lume 
și n’are nici tată nici mamă? — Să facă 
cum l’o povățui DumneZeu. Asta-i tre- 
ba lui !u

Renate nu mai putea de mânie și 
de rușine, vădându-se ast-fel înșelată. Cum 
de nu i-a comunicat mmica Klaus despre 
acesta? In același timp înse o copleși un 
sentiment pănă acuma necunoscut,, care

dovedi.de
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mescă miciî binefăcători sincere mulțumite 
— Direcț. școlelor rom. gr. or.

0 distincțiune. Cetim în „Luceafă
rul1*M. Sa Regina Elisabeta a României 
a binevoit prea grațios a distinge pe co- 
laboratorea nfistră d-na Otilia de Cozmuța 
■comandând mai multe tablouri în stil ja- 
pones. D-sa lucreză acum la ele cu multă 
sîrguință și ferioită în Dresda.

Necrolog. loan Sudreșian preot or
todox român în Coștei, a repausat în dina 
de 16 Decemvrie n. în etate de 65 ani, 
în anul al 35-lăa al preoției'. înmormânta
rea s’a făcut ia 19 Dec. în Coștei. II jă- 
lesc numărase rude. , .,

Henrik Ibseri' pe patul de morte. 
Din Berlin șe telegrafiăză: Soirile despre 
Ibsen sunt ffirte neliriiștitore. Poetul zace 
de 8 dile fără consoiintă.•......... ... . .. . >->’•«••••• ♦ •

Un incident emoționant s’a petre
cut dilele aoeste în Bu'duresci cu ogasiu- 
nea luării jurământului recruților regi
mentului de infanterie nr. 18. Unul din
tre recruți, cu numele V. Zamisticu, care 
deja în decursul publicării articolelor de 
■răsboîu păreă ffirte impresionat' și agitat, 
a fost cuprins în decursul cetirei formu-, 
lei de jurământ de un acces puternic de 
nervi, îh urma căruia și-a pierdut graiul. 
Nenorocitul nici pănă astăzi încă nu și-a 
putut redobândi graiul.

întors din exil. Marcel Hubert, cu
noscutul patriot francos, împlinindu-i-se 
.timpul de 5 ani, pe oât a fost exilat din 
franța, s’a întors (filele acestea în patrie. 
^Figaro“ din acest incident reclamă âm- 
nestia pentru tovarășul de exil al aces- 
ituia/ Paul D&roulede, căruia îi este inter
zisă >întfircerea încă pe cinci ani, „Jaurăs, 
„atotputernicul socialist căruia guvernul 
«nimic nu pfite să-i refuse, și care a stors 
mai deunăzi un salvus conductus pentru 
Dăroulăde, pentru-ca să se potă duela ou 
dânsul pe teritor francos, ar pute — 
dice Ziarul francos — să mijlocescă am- 
nestia.

>Gâtă ironie I Să intervină socialistul 
■.care conform principiilor sale nu recu- 
mfisce noțiunea de patrie — pentru-ca 
«ă 'fie amnestiat unDăroulăde, pentru care 
patria este totul!

Mortea lui Syveton preocupă și 
sâcuinâ opinia publică din Franța și nu 
;pare de loo <dovedit, că S. s’ar fi sinucis, 
precum mu e dovedită nici pretinsa cul
pabilitate a lui cu fiica sa vitregă. Din 
•contră pare că tfită istoria cu fiica vi- 
rtregă este o năsoocire pusă la cale cu 
:muită dibăcie. Cel puțin așa spun soirile 
■sosite din Paris. Care este adevărul, se 
wa afla vr’odată, decă se va afla. Când 
«unt lâ mijloc influențe atât de puternice 
■îndreptate spre disimularea adevărului, e 
îgreu de a te orienta.

Scirl din România. Din Bucurescî 
■se anunță, că pănă acum s’au adunat 
'60,000 lei pentru ridicarea statuei poetu
lui V. Alexandri.

— Săptămâna trecută s’au început 
Zn fața tribunalului din Vaslui desbate- 
rile procesului țeranilor împlicațî în tur- 
burările. cari au avut loo în tfimna aces- 
dui an în comunele Negrești, Suhulez și 

;pentru‘ priraa-firă în vieță o sili să se stă- 
.pânescă.

Lasă copilul aci și să viî după a- 
mețli după'răspuns. Der să nu spui nimă
nui nimica despre tot lucrul. M’ai înțeles? 
'Ține!...“ Ea scfise portraoneul și puse pe 
masă nn taier. „Vei fi desigur obosită de 
■drumul lung și pote nici n’ai mâncat... E 
departe de aici Reichenau?" întrebă d-na 
cu liniște aparentă.

„De diminfiță de la cinci sunt pe 
drum".

„Și aici în sat nu scie nimeni des
pre... despre?..."

„Nu scie nimeni nimica. Când Gus- 
tel a eșit din serviciu, a venit la mine, și 
la mine a stat pănă s’a măritat".

Renate a respirat par’că ușurată.
„Așa-der să te duci la birt și să mă

nânci ceva, er pe la firele 3 să dai pe 
aici".

Cu o estreraă sforțare își păstră 
masca indiferentismului trufaș, până ce 
a eșit femeia. După aceea, încuia din nou 
ușa, și cădu ca sdrobită sub impresia gro
zavă a celor auțlite. Așa stătu ea un răs
timp, pradă unei dureri mute. Nici o ia- 
orimă nu putu să verse. Numai buzele și 
le însângerase cu dinț'i. Și în durerea a- 

Tausa din acest județ. Sunt 41 de acu- 
sați și 51 martori.

I — Vineri s’a ciocnit în stația Doro- 
hoiu trenul de Botoșani eu o mașină ce 
manevra în stație. Mașina și un vagon 
s’au sfărîmat. Mașinistul, fochistul și șeful 
de tren au fost Făniți.

Repausatnl Nemenyi Ani b rus, fiul 
hahamului din Peczel, și fost deputat un
gar este parentat de organul confesional 
„E—g“ precum urmeză:

„Si dfică repausatul nu s’a prea ma
nifestat ca jidov, totuși din sîrguința și 
laboriositatea lui, îl putem cunfișce ca a- 
tare. Era în sufletul lui flacăra acea ne
stinsă, care arde, intensiv în sufletul, fie-, 
cărui jidov, anume de a nu se da îndărăt 
dinaintea nici unei dificultăți, oând e vorba 
de a învăța și a ajunge la ceva... Era în- 
trînsul aluatul acela jidovesc, care veci
nie cfice și nici-odată nu îngădue repaus 
Nemănyi și-a parcurs fr.umfisa carieră, 
fără; să se fi l^pădăț fl.e jidp.v.ișm, consi
derat de mulți ca o povară. El,ua,fost de 
părere, că e mai mare glorie de a ajunge 
la ranguri înalte, având pe umeri acâstă 
povară grea"... > fi tu i: ; • -

Un act de resbunare al ex-,reginei 
Natalia? Din Belgrad se comunică următq- 
rul fapt interesant, care, pănă aopnța încă 
n’a ajuns* în publicitate^ Marca, poștală de 
încoronare,' imprimată din incidentul înco- 
ronărei regelui Pe,tru;a;fost scosă din circu- 
lațiune, S’a aflat ^adecă, că efigiile regale 
ale lui Karageorge ,și Petru de pe mărci 
re'presentă/când le ții cu capul în jos, 
maBca mortală a, regelui Alexandria Se, 
presupune, că ar fi la mijloc un act de 
răsbunare al ex-r.eginei ^atalia, care s’ar 
fi pus în înțelegere cu desemnatorul efi
giilor de pe mărcile poștale.

Direcția c. f. Brașov—Trei scaune 
aduce la cunoscința publicului, că circu
lația tramvaielor se limiteză în diua de 
24 Dec., ajunul Crăciunului apusean, așa 
că ultimul tramvaifl, spre Satulung va 
pleca din Brașov la firele 7.45 săra, er 
din Satulung sprș Brașov la firele 5 și 
55. Tramvaiele în oraș la firele 8 săra în- 
cetăză de a mai circula.

Suntem rugați a publica în colonele foi ei 
nostre urm&torea

Declaratiune.5
Alaltăieri am primit o broșură înti

tulată: „Alegerea municipală din Scheiul- 
Brașovului țțnută la 3 Dec. n. 1904. — 
Acte și fapte. Tipografia Ciurcu & Cie. 
Brașov 1904. Pe paginile 10. 14. 15 și 34 
ale acesteia se afirmă, că eu nu sunt ale
gător și că din acestă oausă la 3 Dec. n. 
1904, n’ași fi avut dreptul electoral pasiv 
pentru alegerea municipală în comitatul 
Brașovului.

Țin de a mea datorință, ca față de 
aceste afirmațiuni să constat pe acestă cale:

1) Că în sensul §-lui 31 combinat cu 
§-uI 23 lit. e) și f) din art. de lege XXI 
ex 18Ș6 eu am avut și am dreptul elec
toral pasiv în acest municipiu fără consi
derare ia împrejurarea, decă sum său nu 
alegător de deputat dietal în a. 1904. De 
altfel alegerea municipală s’a făcut pentru 
periodul, care începe cu 1 Ianuarie 1905, 

căs'tâ păgână simția din ce în ce mai 
mult, cât de mare îi era iubirea față cu 
acest ora, cu care de altmintrea se hîrjo- 
nea (file întregi, și îi feria din drum, și se 
certa pentru supremație. Der în sfîrșit a- 
cum l’a căpătat în stăpânirea sa. întâm
plarea i-a dat in mână arma cea mai pu
ternică. Are sâ-1 umilăscă și să-L facă să 
se tîrască, cerșind milă, pentru Ca se nu 
i-se divulge păcatul și mișelia!

O, cum l’ar arăta cu degetul tfite 
neamurile lui virtufise. decă ar sci ceea 
ce scie acum dânsa! Astfel de gândiri îi 
treceau prin minte, pănă ce afară se auifi 
sgomot și gălăgie. O strigau copiii!

„N’am timp... mergeți la străbuna!"
Copiii se lăsară de clanța ușei, pe 

care o maltrataseră pănă atunci și ple
cară...

Gândurile Renatei îi însoțiră pe scă
rile turnului.

„Ge va dice acum străbuna despre 
„inima de aur" a lui Klaus?"

Și de-odată par’ că străbuna ar fi 
aflat despre tfite, i-se năzări că aude gla
sul ei înțelept, care a făcut atâtea mi
nuni: „Decă ți-s’ar da vr’odată prilej, să-i 
poți face un serviciu împreunat cu jertfa 
iubirei, să-i aduci acea jertfă. Ai să ve<fi, 

ier după lista alegătorilor valabilă, pentru 
1905 și eu sum alegător.

2) Pentru-că în controversa sulevată 
față de candidarea .mea a fost vorba și 
de aceea, decă în ultimii 2 ani am domi
ciliat și plătit eu dare în acest municipiu, 
mai aduc la cunoscință:

a) Că de la 1 Dec. n. 19.02 am cuar- 
tir stabil în Brașov, în care de fapt și 
locuiesc încă! din primele flile ale ace
leași lunî.

&) Că fiind eu acționar, deponent și 
funcționar al institutului „Albina", aprfipe 
totă darea mea pe Decemvrie 1902 aplă- 
tit’o, în virtutea legilor financiare, acest 
institut, care susțiind de câte-va decenii 
o sucursală aci în Brașov, o parte consi
derabilă a diferitelor sale dări o. plătesce 
și pentru sucursula acesta a sa.

Din tfite acestea este evident, așa 
cred, că autorii broșurei și ai protestului 
de la 17 (30) Nov. 1904 publicat în ea, n’au 
avat (4 nu au nici un temeiu “acceptabil 
că să afirme, că mie mi-ar fi lipsit dreptul 
electoral pasiv. Afară de aefista nu ei, ci 
factorii inștituiți de lege au dreptul și 
datorința de a . cerceta și a decide asupra 
acestui drept al meu. In fine nici nevoie 
nu aveau și nu au, ca să facă asemenea 
lucru, pentru-că candidarea și alegerea mea 
le-ar fi putut combate și fără nioijun fel 
de motivare.

Brașov, în 19 Dec. n. 1904.
Dr. Nicolae Vecerdea.

_________
l

Despre asimilație.
îs ; • i ■'

Tema acâsta atât de populară în 
pressa maghiară, se ține vecinie la ordi
nea (filei de chemați și nechemați. Un 
fire-care Râcz Gyula încă se ocupă de ea 
în revistă „M. Kozelet". Merită să repro
ducem în traducere unele pasage., Etă ce 
spune d. Răcz:

Deși recunfiscem — dice autorul — 
că asimilația va ave un rol important în 
viitor, totuși nu o considerăm, ca pe mij
locul cel mai puternic pentru alcătuirea 
națiunei. Puterea asimilătfire a Maghiari
lor, pfite să absfirbă în maghiarism pe in
divizi și grupuri mai mici etnice, însă 
Maghiarii sunt incapabili de a asimila 
masse mai mari, cura sunt d. e. Românii 
și Rușii. Nu putem deci aproba risipa de 
timp, forțe și bani pentru o lucrare, ale 
cărei resultate nu sunt în proporție cu 
jgrțfele aduse.

O naționalitate, care are consciență 
națională, cultură națională, societate na
țională organisată — este neasimilabilă. 
Formarea clasei de mijlpc și a societății 
de naționalitate se săvîrșesce în Ardeal 
și în Ungaria de nord înaintea ochilor 
noștri. Tot așa și printre Slovaci, Români 
Sârbi și Sași. Croația a fost abandonată 
de mult de politica maghiară, er acum a 
fost abandonată și pe terenul economic. 
Inteligența rassei maghiare în loc să se 

I inmulțescă, scade, pe. când a naționalită
ților cresce enorm.

că-l vei purta apoi tfită vifița legat de o 
sffiră de mătase!"

Său aducă jertfă? Der prin ce s’a 
făcut Klaus vrednic de așa ceva?

Renate își încleșta pumnii și cu dinții 
își mușca buzele. Nu cu. sffiră de mătasă,. 
ci cu lanț de fer ar trebui să-l lege. Nu ! 
Are șă-1 trateze așa de aspru și disprețui
tor, ÎDcât să-l usture și s,ă-l dfiră, și să nu 
scie încotro să-și întorcă privirile. Are să-șî 
răsbune, ca să sirață cât va trăi. O să-i 
facă o scenă cum n’a mai vădut, de când 
e I Ii va arunca în față totă turpitudinea 
lui! Și apoiîși va lua bagajele și — se va j 
duce acasă la părinții săi.

Și apoi? I-se părea că aude erăși gla
sul străbunei: „Și apoi ?"

Apoi el va cere divorț pentru pără
sirea cu necredință, și își ya lua altă ne
vastă, — un bărbat frumos, cum e Klaus, 
găsesce dece, nu una. Și copiii sărmanei 
Veronica, copiii pe cari Renate îi iubia 
ca pe ai ei proprii, și din causa cărora 
s’a decis să se mărite cu Klaus — vor că
păta o mamă vitregă...

Dăr în sfîrșit puțin îi pasă.
(Va urma).

Maghiarii nu numai că nu acaparăză 
proprietățile naționalităților, dăr din con
tră pierde în favorul Românilor și Slova
cilor. Băncile și societatea lucrăză paralel 
și conscient și în câți-va ani au trecut 
150.C00 jugăre de pământ în proprietatea 
Românilor.

Maghiarii pierd chiar și în comitatele 
neaoșe. Se pfite dovedi cu datele recen
sământului. Deși instrucția obligatore a 
limbei maghiare s’a întrodus cu 20 ani 
înainte, totuși la ultimul recensământ cu 
500.000 a fost mai mare numărul celor ce 
dintre naționalități nu cunosceau limba 
maghiara față cu datele de la 1880.

Va să flică Maghiarii nu numai că 
nu asimileză naționalitățile dăr nu le pot 
nici măcar opri pe loc. Cum vom pută.asi
mila deoi prin comitatele unde maghiarii 
sunt numai 5% — 70% ?

*
In sfîrșit, s’a găsit și un om care are 

curagiul să spună adevărul.
Să vedem ce va mai spune în nu

mărul viitor, căci promite a reveni.

(i

înmormântarea lui Kruger.
In 16 1. c. n. s’a făcut în Pretoria 

înmormântarea lui Kruger. La înmormân
tare au luat parte mai multe mii de 6- 
menî, între cari 2000 ,'de burgherî. Trei 
preoți olandesî au rostit discursuri în cari 
au preamărit iubirea de patrie și vieța 
esempiară religifisă a defunctului.

Au mai vorbit apoi la mormânt ge
neralii buri Schalk-Burger, Dewett și Bo
tha. Burger a scos la ivelă caracterul îm
păciuitor al răposatului; Dewett a flis, că 
idealurile lui Kruger au fost cele ale po- 
pulațiunii celor două republici din trecut, 
er . Botha l’a asemănat pe Kriiger cu 
Moise.

Speranța de a înjgheba un mare im
periu spre nord de rîul Vaal, care să a- 
jungă de la mare pănă la mare — a dis 
Botha — a fost idealul lui Kriiger. Și 
astădi, când am jurat fidelitate Angliei, 
se pot realisa aceste speranțe. Unitatea 
rassei albe este necesară în sudul Afri- 
oei. Salut cu bucurie — continuă Botha 
— pe coloniștii englesi și.olandesi, cari au 
luat parte la, ultimele onoruri, ce s’au 
făcut marelui nostru mort. Botha a mai 
legat pe suflet tuturora unirea, ca princi
piul „divide et imperau să nu se pfită a- 
plica nici când față de ,Buri.

In urmă a dat cetire ultimei scrisori 
a lui Kriiger, care este privită ca testa
mentul politic al său. Kriiger îndemnă în 
scrisfirea sa la unire și la conservarea și 
întărirea naționalității, și limbei bure.

In decursul înmormântării s’au tras 
la ordinul regelui,Eduard 21 pușoăturl de 
tun. Guvernul engles și coloniile au 
fost representate prin delegați oficiali. La 
unraormântare au luat parte vre-o 35.000 
persone.

ULTIME SCIRL
Londra, 20 Decemvrie. „Daily 

Telegraph" primesce următorea te
legramă .despre . asediarea fortului 
Kikvanșan: Japonesii, cari au con
struit două tunele lungi de câte 40 
urnpe sub fort, le-au esplodat pe 
aceste Dumineca trecută. Esplosiu- 
nea a nimicit centrul tortului. Efec
tul la Ruși a fost de nedescris. Ge
neralul Nogi a dat ordin, ca bate
riile din apropiere se bombardeze 
fortul. Intr’aceea Japonesii au în
cercat se ia cu asalt fortul, înse o 
parte a trupelor lor au fost îngro
pate sub ruinele zidurilor, cari se 
prăbușiră. Au mai urmat alte asal
turi și lupte piept la piept, după 
cari la miecjul nopții Japonesii au 
cucerit fortul.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil Traian^H. Pop.
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 20 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.55 
Renta de corone ung. 4% . • . 98.05 
Impr. căii. fer. ung. în aur • 88.80
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4% • 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. ca premii . .
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
Renta
Renta
Renta
Renta
Bonuri rurale ungare 3!/2 % . . .
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî........................
Mărci imperiale germane. . .
London vista.................... . . .
Paris vista.............................
Note italiene........................

98.—
98.50

. 210.—

de 
de 
de 
de

hârtie austr......................... 100.15
argint austr......................... 100.05
aur austr..............................119.55
corone austr. 4% . . . 100.35

91.25 
156.— 
16.37 

802.— 
673.25 

19.06
.117.57 </2 

239.40
. 95.20 
. 95.20

I

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

dela țeră, că voiu continua

ATELIERUL de FOTOGRAFIE
al reposatului soț.

Am angajat personal escelent. Aducend mulțumirile mele 
On. 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

fi_G1578 Louise vei Cari Muschalek.
«F

I

V
V
V
V

*

V
V
*

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Decemvrie n.

Bancnote rom. Cump. 18.64
1904. 

Vend. 18.70
Argint român. a 18.40 n 18.64
Nftpoleond’ori. rt 19.06 a 19.10
Galbeni 7} 11.20 71 11.30
Ruble RusescI 2.53 2.54
Mărci germane „ 117.20 71 117.40
Lire turcescl B 21.50 fl 21.60
Scris, fonc. Albina 5% 101.- 102.-

Nr. 10237-1904.

PUBLICAȚ1UNE
referitore la vânzarea zălogelor de dare.

Direcțiunea financiară din loc a 
dispus cu ordinul din 30 Noemvrie 
a. c. Nr. 41388—1904, că reștanțele 
de dare se se încasseze fără amâna
re și anume pentru scopul acela se 
se transporteze obiectele zălogite în 
magazinul de zălogire orășenesc .și 
apoi se se vîndă prin licitațiune.

Provocăm deci pe tote partidele, 
cari sunt în reștanță cu darea seu 
cu competințe, că acelea se le plă- 
tăscă în timpul cel mai scurt, căci 
la din contră obiectele zălogite se 
vor transfera 
licitațiune.

Brass 6,
2—3,(1589).

M
R
f.

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

Bsrpau’s „LilieMilchseife"
(Marca: 2 mineri.)

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

Se capeți* bucata eu SO bani, 
în farmaciile: 

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

în Brașov;

} în Sighișora.
■

®xxxxxxxo| Mare ocasiune de Crăciun
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Subscrisul are ondrea a aduce la cunosciința On. public, că vinde 
w cu prețuri de tot scădute 

tote mărfurile din Magazinul seu 
precum: Stofe engleze pentru rochii de dame negri și colorate; Bluse 
de stofe și mătase; Flanele, Barcheturi, Creton și Zephire, Cliifonuri 
Schroil, 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 Văiuei Wr- SI. IXV ______________________________________________________

®xxxxxxxxx| Mare ocasiune de Crăciun^ xxxxxxxxx^
Abonamente la 

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

și se vor vinde prin

Cofnac
ABONAMENTE

■<y

I.
II.

I.
II.

III.
IV.

III.
IV.
V.

Cziiba-Dumzier i Cil
DISTILLERIE FRANQAISE. PR0M0NT0B.

Rețar;XraVă & Blockmann Budapest.

în 15 Decemvrie 1904.
Perceptoratul orășenesc-

»
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
?8 luna . . 8

șâs® luna . . lâ 
un an

Pentru România ș> străinătate:
F® $a®â luai ... 10 fs*.
P§f®g®lual... â0
? a na a a.............. 40

Abonamente h o d&U Bimtea:
A
s
■»
■x
S

Pentru Austro-Ungaria: 
an . . . . 4 eos*.

3*® șâs® luni . â ,, 
i?®i luni. . 1 ,,

<

Pentru România și străinătate: 
f® aa . . . . . 
îe ș®s® luai . .
î® is*®â luai . .

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

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

Administrathinea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Plecarea și sosirea tronurilor In stal reg. nag. în Brașov.
Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1904.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la era 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. sAra.
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 orele 6-50 sera. *

(care circulă numai la Predeal).
Dela Brașov la Kezdi-Qșorheiu 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 orele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la ZernescT (gara Bartolomeiu)

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

Tren ace. p. Arad la orele 4-52 m. dim- 
Trenul de persone la ora 7-50 dim.
Tr. accel. peste Clușih la 6. 2-9 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 9-27 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
Tren, de pers, la ora 7-28 min. dim..
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m... 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4-55 m. p. m.
Trenul mixt, la ora 9’18 min. sAra.. 
Tr. accel. la firele 10-14 m. sera. 

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov
I. Trenul de persone la 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 fira 6-10 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-1 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.


