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Se cere capul lui Tisza.
Soirea cea mai nouă, ce ne vine 

afii din Budapesta, spune, că încer
carea contelui Iuliu Andrassy de a 
mijloci o resolvare pacînică a con
flictului n’a reușit

Evenimentele au dat deci drep
tate presupunerilor nostre. Contele 
Iuliu Andrassy de la început a luat 
atitudinea unui om, care ’și ofere 
bunele servicii pentru a face pace. 
Der prețul și condițiunile păcii 
avea să le stabilescă oposițiunea 
unită și acesta a cerut înainte de 
tote capul lui Tisza și al lui Per- 
czel și numai după împlinirea aces
tui postulat al ei s’a declarat gata 
a primi o revisuire a regulamentu
lui camerei în puterea unui proiect 
aprobat de ea. Se se pună stavilă 
obstrucției technice., der numai în
tre limitele admise de oposițiune.

Erî contele Andrassy a conferit 
cu Tisza și i-a presentat chiar un 
proiect de revisuire a regulamentu
lui cum ar fi aplicată oposițiunea 
a-1 primi, dăr i-a cerut tot odată se 
demisioneze din postul de ministru- 
președinte și se facă ca votul ma
jorității asupra moțiunei Daniel se 
fie anulat.

Răspunsul contelui Tisza a fost 
cel mai categoric refus. Am majori
tatea și încrederea coronei, 4lse eb 
vă faceți de rîs decî, când în ase
menea împrejurări veniți a-mi cere 
capul. Nu vi-1 voiu da, ci voifi îna
inta mai departe pe drumul apucat.

Un astfel de limbagiu ni se 
pare destul de lămurit și nu ne pote 
surprinde ceea-ce se dice cu privire 
la plenipotențele ce le-a primit con
tele Tisza de la Majestatea Sa încă 
de atunci, de când a luat frtenele 
guvernului în mâna sa. Ori le-a pri
mit atuucî, ori mai tâtdiu, plenipo
tențele din cestiune nu i-s’au dat 
lui Tisza de cât după ce a luat 
angajamentul de a zădărnici obstruc- 
țiunea cu ori-ce preț.

Oposițiunea nu mai puțin ca 
contele Iuliu Andrassy vor fi fost 
în clar dinainte, că n’o se isbutescă 
a-1 îndemna pe Tisza se se retragă 
pentru buna pace. Cu tbte astea 
l-au făcut, acestuia propunerea de 
soluțiune pacinică, pentru-ca se pbtă 
dice în fața alegătorilor, că ătă au 
încercat tot posibilul și nu e vina 
lor decă nu s’a putut ajunge la o 
înțelegere.

Tot ce se face și se lucrăză în 
momentele de față de unii ca și de 
alții este în prima linie considera- 
țiune tactică față cu alegerile vii- 
tbre dietale.

Totul atârnă acum de la resul- 
tatul acestor alegeri și nici acesta 
nu va fi în tot cașul decisiv, decă 
se va adeveri, că Tisza a mai pri
mit de la monarchul împuternicirea 
de a disolva a doua oră și chiar și 
a treia oră parlamentul, când nu ar 
fi mulțumit cu resultatul.

Chiar de ar fi primit ministru- 
președinte cele mai estinse plenipo- 
tențe, rămâne cestiunea viitorelor ale
geri cea mai delicată și critică în 
situațiunea de față. Declarația ce a 
fâcut’o unul din șefii opositiei unite, 
contele Apponyi, că nici dâcă in
demnitatea, primită pe temeiul votu- 

‘lui de la 18 Noemvrie de majoritate, 
ar fi sancționată de rege, ea nu va 
fi recunoscută de legală din partea 
lor, este forte seriosă și preves- 
tesce luptele cele mai crâncene elec
torale.

In schimb falanga guvernamen
tală s’a pus pe lucru în totă țera și 
contele Tisza, care vrea să petrâcă 
sărbătorile crăciunului la cumnatul 
seu fișpanul din Deșiu în Transilva
nia, va ave răgaz a-și compune or
dinea de bătaie în tbte amănuntele ei.

In ajunul alegerilor. Pressa opo- 
sițională maghiară agită pe capete în ve
derea viitorelor alegeri dietale. Astfel ve
dem în „Magyarorszag“ de la 22 1. c un 

articol anume scris pentru alegători. Se 
face apel la ei să-șî întorcă fața de cătră 
„mercenarii absolutismului austriac®. Oeea- 
ce au făcut deputății oposiționalî cu Per- 
czel/aG facă și alegătorii cu președinții 
alegerilor. Să se ferescă de înșelători și 
de candidații falși oposiționalî, pe cari îi 
va trimite guvernul, ca să desbine opo- 
siția. „Comitatele, orașele și cercurile, în 
cari a stăpânit pănă acum partidul guver
nului, își vor câștiga mari merite pentru 
patrie, decă vor protesta în contra candi- 
daților guvernamentali și decă se vor grupa 
în jurul candidaților independiști".

Mișcarea electorală s’a început în 
țera întregă. Oposiția și-a ales deja can
didații. In Budapesta (cercul I) va candida 
contele Apponyi contra lui Max Falk. Ase
menea și în celelalte cercuri ale Buda
pestei. Guvernul încă nu stă cu mânile în 
sîn. Candideză și el din greu nu numai în 
cercurile ce le are afli, ci aprdpe în tdte 
celelalte cercuri ale opositiei. Contele 
Tisza însuși va candida față cu fostul mi
nistru Daranyi în cercul II al Budapestei. 
In astfel de împrejurări sărbătorile Cră
ciunului nu vor fi dile de pace și liniște 
pentru străluciții „părinți ai patriei", ci 
dile de mari agitațiuni și frământări.

Din congregația comitatului Sibiiu.
Am adus în numărul nostru de eri 

hotărîrea votată în congregația estra-or- 
dinară a comitatului Sibiiu, prin care nu
mita congregație în conflictul guvernului 
cu oposiția se pune pe partea guver
nului.

Revenim astădi asupra desbaterilor. 
înainte de a întră în ordinea dilei 

părintele Vaier Hor ian din Racovițaain- 
terpelat pe viceșpan în privința contra
vențiilor săvîrșite împotriva legei repau
sului dominecal atât în comuna Racovița, 
cât și în alte comune de pe teritoriul co
mitatului Sibiiu. Viceșpanul a răspuns 
imediat promițând, că va institui o an
chetă și va suprima abusurile.

După espunerile lui Dr. Karl Wolff 
și cetirea moțiunei a luat cuvântul d. ase- 
ror consistorial Nicolae Ivan, dicând a- 
proximativ urraătorele:

Eu, și soții mei de principii, nu pu
tem fi de acord cu moțiunea, care este 

un vot de încredere nu pentru guvern, ci 
pentru partidul liberal, care de 30 ani a- 
duce legile cele mai draconice, ce s’au 
adus vr’odată îotr’un parlament. Nu este 
problema mea să arăt^ ce a făcut acest 
partid în privința limbei maghiare în șed- 
lele primare și în asilele de copii.

In proiectul de reformă al legii șco
lare s’a dat dreptul de disposiție în mânile 
solgăbirăului. Oratorul relevâză legea pen
tru maghiarisarea numelui de localități, 
legea despre căsătoria civilă. Ar fi deci o 
contrazicere eclatantă, decă am condamna 
pe de o parte și pe de altă parte am spri
jini partidul guvernului. Cum să venim 
noi, trei flile după imposanta întrunire de 
protestare, se sprijinim partidul liberal, 
care anuleză legea electorală și dreptul 
electoral a railidne de cetățeni?

Ca cetățeni liberi — încheie d-l 
Ivan — trebue să ne esprimăm dorința, ca 
acestui partid să nu i-se dea vot de în
credere.

După părintele Ivan a vorbit paro- 
chul.săsesc Konnerth, sprijinind moțiunea, 
apoi a luat cuvântul

D-l D. Comșa profesor la seminar, 
insistând că după-ce am audit protestele 
adunării de alaltăeri, acum ar fi conse- 
cuent a da guvernului vot de blam și nu 
vot de încredere.

Dr. Wolff susține, că moțiunea nu 
conține vot de încredere.

Dintre Români a mai vorbit Dr. E. 
Beu și Dr. N. Comșa din Săliște, după 
cari apoi d-l Ivan a propus trecerea la 
ordinea dilei asupra moțiunei.

Propunerea d-lui Ivan n’a întrunit 
de cât 9 voturi.

împăcare nu se face.
Nu mai încape îndoialăcă silințele ce și-le 

dau disidență, în frunte cu contele Iuliu An
drassy, de a pregăti terenul pentru o pacî
nică soluțiune a marelui conflict dintre 
taberele adversare, — sunt de astă 
dată zadarnice D irele, cari duc haugul 
în campania oposițională, încep a-se îm- 
prietini cu ideia disolvării dietei, ba unul 
din aceste diare, de obiceiu bine informat, 
o spune categoric, că nisuințele pentru o 
pacinică soluțiune, au suferit naufragiu în 
urma atitudinei intransigente a ministrului 
președinte Tisza.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Vraja străbunei.
De Jassy Tommd.

(4) — Fine. —

Și Klaus Wrede va săruta și va ține 
în brațe o altă femeie...

Aicî i-se opri tâcăitul inimei. Nu, 
— asta nu o pdte tolera! Cum? Ea să 
ședă paraponisită la moșia vecină a pă
rinților săi, er în locul ei se fie aicî altă 
stăpână? Klaus să-și ia altă nevastă?'

Nu, nu nu!
Și durerea inimei îi era așa de mare, 

în cât era se țipe nu alta.
Oe să facă? Ce se facă?
Și erășî îi răsuna în urechi glasul 

străbunei: „Ceva jertfă de iubire !u
Și de-odată, ca fulgerul îi veni o 

ideie.
Der t(5tă ființa i-se revolta contra a- 

cestei idei imposibile, ne mai audite. Ini
ma și rațiunea i-:e luară la luptă, și lupta 
acesta era una din cele mail crâncene, 

care îțî lasă rane pe totă vieța. In mijlo
cul acestui sbucium, un chaos sălbatic și 
sombru, se aufii de-odată miorcăind un 
glas subțirel. Copilul par’că ar fi sciut, ce 
trebue să facă, ca se înduioșeze inima fe
meii și să între în drepturile sale. începu 
se plângă și se țîpe.

Țipete de copii nu era lucru neo- 
b’cinuit în casa acesta și domna Renate 
înțelese: — Fetiței îi era fdrne. Ea se 
duse în bucătărie și aduse o ulcică cu 
lapte caid și umplu biberonul acum nefo
losit al celui mai tînăr descendent din 
familia Wrede, spre a adăpa pe micul 
descendent bastard. Intr’acea căuta se 
vadă ce lipsă mai are fetița.

Lăsă deci gândurile să fie gânduri, 
umblând de-a curmedișul prin capul ei 
chinuit, și făcu ceea ce ar fi făcut ori-ce 
femeie cu inima nobilă în asemenea mo
mente: Luă copilul cu coș cu tot (și cu 
scutecile lui defecte și serăcăciăse și îl 
duse în odaia golă de copil, îl ciupăi și 
îi primeni rufele. Apoi îl îmbrăcă într’o 
hăinuță lungă și fină, cară acum nu mai 
era întrebuințată, fiind-că cel mai mic bă

iat al lui Wrede crescuse și nu-i mai era 
în vreme. Și după ce le-a făcut tote a- 
cestea, se uita cu un fel de mândrie la 
viermușorul spălat și primenit. Era cu 
totă ogârjala o drăgălășenie de fetiță! Și 
cum ședea așa cu ea în brațe, îi veniră 
în minte erăși cuvintele străbunei: „Să-i 
dai o dovadă de iubire mare, o jertfă, și 
ai să ve<ji, că îl vei ave pentru tc-t-deuna 
în mânile tale!“

Asta să fie vraja?
Involuntar îșî dădu amâudoue bra

țele în jurul copilei și îi sărută perișorii 
blond!,’ cari îi atârnau pe frunte, udi de 
ciupăit. Și nu ținu mult, și mititica se o- 
bosi și adormi în brațele Renatei.

Afară se auțlia erășî gălăgie. Renate 
duse copilul în odaia de durmit și-l as
cunse. Copiii bocăniau strajnic cu pumnii 
la ușă și se uitau pe gaura cheii.

„Nu ne lași înlăuntru, mamițico ? 
Ni-e f(5me mamițico! Tata nu vine? Ma
mițico! Ma-mi-ți-cooo 1®...

De-odată se făcu însă liniște și co
piii începură să șopăiescă ceva în taină) 

apoi se aufii un glas: „O soridră! O so- 
rioră! — Ura! ni-a sosit o soridră!"

Și nu se mai astîmpărau.
O sorioră! Asta ara dorința cea mai 

ferbinte a celor patru băieți’ai lui Wrede. 
Străbuna Ursula le făgăduise, că decă 
vor fi cu toții cuminte și bravi, pote că 
moș Crăciun le va aduce o sorioră.

Adevărat, că Iosel, oare era deșepte 
ani, a răspuns la acesta sceptic: „Pănă 
n’oiti vede-o, nu cred!u Căci de câte-ori 
venise un copil, întâifl era sorioră, er 
după aceea o desbrăcau de hăinuța lungă 
și făcendu-se mai mare, îi dădeau panta
lonași. Era băiat.

Și de astă dută, firesce, tot așa o- 
să fie!

Bucuria celor mai mici însă era ne
turburată, ei nu erau sceptici, ca Iosel. 
Băteau decî darabana pe ușă, pănă ma- 
raița, neavend în cotro, dădii zăvorul în
dărăt, și-i lăsă să între.

Copiii intrară în vârful degetelor.
„Mamițico! A venit moș Crăciun?"1 

întrebă cel de al doilea și făcu ochi 
mari.
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Unul din membrii cei mai m-arcanțl 
ai partidului liberal, a declarat corespon
dentului fdiei amintite, că „este absolut'as- 
clus, ca majoritatea se jnai desarmeze și 
se se mai umilescă încă odată în fața mi
norității. Nu se mai p<5te jertfi un guvern 
veleităților de domin-ațjuue ale minorității. 
Chiar decă ar urma o* catastrofă, tot e 
mai bine, decât ca sortea țepi se atârne 
de la capriciile Zoltanihvr. Aerul se va 
purifica și vor înțelege- toți, că trebue se 
se pună odată capăt joeniflui copilăresc cu 
constituțiunea și cu intewjiele țării.

Soirile mai nouă dra .Budapesta con
firmă opiniunea esprirnată aici. Etă ee s’a; 
întîmplat în decursul <jilei «de ,erî:;

Contele Inliu Anâ'rorssy,,. care șî-a' luat 
rolul de samsar, s’a dus eri Ia ministrul 
președinte Tisza și i-a presentat condițiu- 
nile pe lângă cari oposiiția, usjiită e- gata a= 
desarma. Anume: oposiiția va vota, guver
nului indemnitatea, nu se va opune desba- 
terei și votărei proiectul ui privitor la con^ 
Ungeptul de recruți, și 1 ya primi se se re- 
msuescă regulamentul avixrei. In. schimb 
■ea cere : demisiunea con tehui Tisza din pos
tul de ministru președio ite și anularea re
gulamentului de cameră csdus pe basamio- 
țiwneăr-JDaniel. In același timp contele An- 
dnassy a presentat min istrului președinte 
run plan de revisuire a regulamentului, în 
forma în -care oposiția. ar fi aplecată*, a-l 
admite.

Contele Tisza a declarat scurt și-ca
tegoric, că respinge oon^ițianile ce i»s!an 
presentat.

„Nu vi-le primase — a. dis el — fiind
că consider de o frivolitate pretensmDea 
de a-șî da dimisia ud. guvern, pe care 
majoritatea îl sprijrnesrre din. tote puterile 
și care se bucură, în deplină mesură, de 
încrederea coronei*.

Fiind-că Tis®a s’a referit între altele 
și la încrederea desăvârșită a coronei în 
guvern, credem că nu e lipsitj de interes, 
decă vom releva și urraătorele dinte’o scri- 
săre cu data Viena 21 Dec., ce o> publică 

Budapest! Hirlap* în numărul, ce Fam; 
•primit adu

In scrisdrea acesta se (jlice^ că rea 
cunosc situațiunea politică aceia, cari cred- 
că disolvarea camerei ar fi numai un Lu
cru incidental. Disolvarea a format dela în
ceput o 'parte întregitdre din programul 
contelui Tisza. Lui i-s’au dat de cătră co- 
rdnă Iote mijlocele menite a garanta capa- 
bilitatea de lucrare a parlamentului. Băr
bații cei mai de încredere ai monarchului, 
br. Welsersheimb, hr. Beck, contele Goluc- 
hovski și ministrul președinte austriac Ko- 
erber au deslușit pe Majestatea Sa, că cu 
alt program de guvernământ decât cel al
contelui Tisza, este imposibil a-se restabili 
ordinea în Ungaria, nu e posibil altcum 
a-se asigura posiția de mare putere a mo- 
narohiei și nu se pote vota revisuirea le- 
gei militare. Când a venit la cârmă, con

tele Tieza a1 dus eu ei la Viena
Perczel și Pa* pres<-%ntat, ea pe omul circare 
se pote face- și eseauta revisuirea regula
mentul camerei- E dar,, deci, că nu în di- 

| lele aceste;-ci încă anul trecut Maj. Sa a-1 
fo3t firm decis-- a da l-ai Tisza între altele 
și autorisared' de' a dOsolva dieta, decă’1 
acesta va fi oeeesai', pentru-ca Tisza să6' 
revisudscă regulamentul. Eu alte cuvinte,, 
ceea-ce a făcut Majestatea Sa acum, nu este 
alt-ceva, decât o- sancțiune- a programului 
pe basa căruia contele Tisza a tfost însăr
cinat cu formarea1- cabfnetului' actual.

Aceste interesante descoperiri [le 
confirmă de alt-fel' și fostul ministru pre
ședinte Col. Szell, sare fusese- (filele tre
cute în Viena și case, reîntors la Buda
pesta.. a declarat în fața corifeilor parti
delor oposițîonale, că'.: „windwwea nanilor 
alegeri e fapt împlinii si că contele- Tisza 
deja d!e mult e în ppresiunea autorisArei 
formale de a disolva dieta și îw stare de 
ex-lex.“

Vom ave. deci, alegeri dietate în 
timpul cel' mai scurt.

Resboinl ruso-js^ones.
Port-Ariter,

SGÎrile- mai nouă adu» amănunte 
varii despre lupta ce s’a^dat îm jurul for
tului Tun-Kikvanșan. Japanesis .se sairă de 
ce geîînralul ătossel n’a desfășurat o mai 
mare resistență in* apărarea se-estas fort 
și de ce el n’a dat ordin să-se re cueerescă 
fortul. Diaruâjrus®3© „NovqfâVn3mjau,r drept 
răspuns,.scrie că fortul de răsărit Kikvan- 
șcm n’avea pontau. Ruși, decât*' o impor
tanță secundară, și că fosturile- <cu carac
ter statornic- sunt situate la deportare de 
patru verste- mai adeDC. Uucerirea fortu
rilor avansate pdte ee e drept snă fie ame- 
nințătdre,. î-ase forturile adevărate vor ur
ma se fie și* de acum înainte în posesiu- 

i. nea Rteșilo%.
Intr’aceea bate la oahî,. că Japonesii 

i au renunțai la. fortul estern- Itneșan, de- 
6re-ce canonada rusescă. le- «ansa forlc? 
mari p erderî.

Flota fsaltîsăi

Telegrame din Londra, și* Petersburg 
anunță, că flata baltică nu vat merge -de
ocamdată Ia Pori-Arthu?;

Flotei r-s’a. dat ordinul să- naărgă la 
Wladivrostok și 3ă aștepte a<eolo pănă... la 
primăvară, când va sosi, o a treia flotă, ru- 
sescă în apele Asiei răsăritene. Numai după 
sosirea acestei flote, escadrele rus-e vor 
lua ofensiva. Esistă îtiee pericolul, ca Ja
ponesii să prindă și să nimicescă vasele 
cu cărburiî, cari precedeză flota baltică.

Armata rusescă din Manciuria ar&- 
cunoscință de acest; plan, care-i dă curaj 
și speranță pentru luptei» viitdre...

Diarul „Neue Freie Presse* ocupâa- 
du-se cu flota baltică serie urmaidrele:

u se scie unde e flota Iui Rojdest- 
venski. După o veste de la Swacopomund 
(oin Cap) la Londra, flota ar fi* fost la 11 
Dec. la Agra Pequen (27° lat. sud.)- și ar fi 
primind cărbuni, ancorând departe de mal. 
După alte scirî englesesci, flota ar fi tre
cut Ja 11 D. de cap. 0 scire din Lisabona 
îiraă spune, că la 18 D. flota era abia la 
Mass-arnedes (15° spre nord de Angra Pe- 
quena)^ „Figaro" crede a sci, că la- 5 D. 
ia tnecuiA pe la Massamedes, In ori-cs cas 
pare1 a* mu fi trecut de Capul bunei spe
ranțe*,. căci ar fi fost vedută, și nu e de 
creduli ®Ta putut se fi trecut așa de pe 
departe, încât să nu se vadă, de ore-ee ar 
ff'prea- mare încunjur. Firesce, că Rușii au 
intere» .se nu scie Japorresii, unde se află 
ftota Iun Rojdesswenski și a lui Folkersam, 
der Anglia n’are nici o pricină de a ajuta 
la acestea taină și chiar decă guvernul ar 
tăeăj în porturile- engiese s’ar găsi cores
pondent de diare- și agențl japonesi, aari 
s& dea ’.’-■este* undo au aj.uns- escadrele -ru- 
sesoi.- Da ast-raene-a, și după ee se vor uni 
cele done escadre î&tr’un port al Mada
gascarului, tot nu vojn pute- scăpa de ochii 
Japonesilor, «ari au* torpilor®-la pândă în
tre Arairanta, Sejehefls s4u< Mauritius-,. 
td:te*-posesiun3 etigiese.

Nicîiun răsboiu; pe- apă n’a avut un 
teatru-atât de mare. . Pănă. acum s’a petre
cut *abi a întâia» jumătate a operațiilor,, cea. 
mai mane, cea- mai însemnată începe de 
acuma. Rusia trimi-țend flota-. Balticei-/ a 
luat o , hotărîre măreță, îndrăsmdță. Adu
cerea la îndeplinirea; planu.llws cere însă- 
spirit ște caracter puterui®;. un admirai oare
ce -fie la înălțimea eroilor eelsr mai ves
tiți ai istoriei, pentru a rămâne stăpân; 
pe situație. Rojdestwenski dosesee o- cu
nună de dafin, cura anare-ori, a fost câș
tigată.. Intre ei și eopacul slavei cas-wă s» 
prăpastie, în care puterea mifeară a Htife- 
siei r.iu. pote se-și afle poirea.

— 10- (<23;} Decemvrie-;.

Proces de- pr.esaă. Cetim în ,J)za^ 
peiwZV din Lugoș: La recercarea judecă
torului. de- instrucție din Timișdra s’-a des
chis cercetare prealabilă pentru agitațiune* 
contra primarticolilcr apăruți în nurii 96s' 
97- și 99 ai fliarului nostru din anul cu
rant, precum și contra articoliloc, se^un,- 
dări „Ne trebuesc fapte* apărut în n-rui 
37 și „pare e țînt£?j...“ apărut în-iUriml 99 
al diarului nostru din a. c. In eausa aces
tor articoli au fost erî„ Miercuri., ascultați 

■de judecătorul de instrucție din, Lugoș 
}.jdomnii Dr. Cornel Jurca ca redactor res- 
î p.onsabil și Dr. Valeria Branisce* ca editor 

al diarului.. Pentru articolul da fiind din 
n-rul 99 a fost anunțat d-1 Dr. Ștefan Pe- 
trovisl ca autor, pentru cei do: articol! se
cundari dfl Mihail Gașpar, diacon în Lu
goș,, tot ca autor, er pentru articolii de 
fond di l-i n-rii 96 și 97 — negăsindu-se- 
manuscriptele autorului — a Luat deocanj-

! dată răspunderea redactorul nostru res- 
iponsabil d-1 Dr. Cornel Jurca.

Procesul măcelului de feAleșds’a- 
terminat eri la ©radea-mare. Dintre cei 
22’ de acusați au- fost condamnați ca ațî- 
țăterî 1) Silberslein Dezsb la 4 ani tem
niță, 2) Florian Pop la 3 aoi, 3) l'osif Mi- 
halca la 2 ani și 4) Dumitru Gurtr la I’/î- 
Unul a fost achitat,, er cei-lalți 17 au fost 
condamnați la temniță de câte 6—fâ luni.

Fomete în cereai Beiușului. După- 
cum se scrie în foile maghiare, în jurul 
Beiușului omenii sufer lipsă mare. Gru
puri de Români asediază flilnic pretura,, 
cerând ajutor. Mulțî cad pe stradă isto
viți și* spitalul din Beiuș este plin cu ase
menea- nenorociți.

R«w?rianea românii de cântări Idin» 
Brașov, dapă-euin am amintit deja,, va. 
aranja Joi în- 16/29 Decemvrie un concert- 
în salai cea mare a Redutei; Biletele pen
tru membri Reuniunei 3-e pot ridica Du
minecă' în 52’ Dec. v. șr Luni' 13 Dec. de 
la 11—12. a. m. în sala profesorală a gim- 
nasiului român de la secretarul Reuniunei. 
începând de Marți dim-.- biletele se pot 
lua de lâ librăria d-lui Hiemssch, Târgul 
Grâului..

Noul c&mitet al Ligei culturali* 
secția Bbcuresci, ș’-a c-anstibuit biroul în 
modul următar: Președinte d-1 general 
Pilat, vicepreședinți d-1- Pi>enaru-Bor- 
dea și dv; O. Angelescu, secretar d-1 T. Sei-- 
neanu, casier d-1 I. OteteleșcunM, membrii, 
d-nii G. Adamescu și M. Băileanu.

In «jiUtwul țăranilor. Ministerul 
român de- interne continuă cw cumpără
turile do porumb și grâu, pentru a-se dis
tribui la sătenii allați în lipsă;. Vineri mi-* 
nisterul a< cumpărat 67 vagdne grâu, er* 
Sâmbătă a cumpărat 4t)0 vagine porumb’. 
La 20 Decemvrie v. va sosi în Bucuresci 
primul transport de porumb, în cantitate 
de 4500 tone, cumpărat din La Plata. Dis
tribuirile- de porumb și grâu continuă dil- 
nic în județele în cari se simte lipsă. Pa
nica ce cuprinsese populația țerei, de 
târnă, că- nu se va găsi porumb suficient 
pentru a- preîntâmpina fometea, a dispă
rut. Ministerul de interne a angajat așa 
de mari* cantități de porumb, încât va 
ave și de reservă pentru ori-ce întâm
plare.

Ubatrn cantina popoz^aU întreținută 
de „prucea Roșie“ secția Brașov, au mai 
dăruit: d-1 Karl IrB 16 klg. orez, 5>klg. 
gris, 2 litre de chimin, 10 litre fasole, un 
sac cartofe și 5 litre meiuq: D-na V-ilma 
Popp. 6- klg. carne de porc; D-na Samuel 
Fiseiier 6 pâni; L. li. coraptabil 3 cor.; 
d-na. Eugenie Hermann 3 cor.; d-na Papp- 
Jănos 4 cor.; d-na Eichhorn jumers. D-1 
Vogi' & Bilei o balercă de oțet (50-litre);,-, 
d-na Hermine vob Boli 20* klg. orez.; d-na. 
Erdely^i 3 cor.; d-na Samuel Klein 10 klg. 
făină; d-na Pislinger 1 sac de varză și 1 
sac cartofe. Contribuiri ulteriore primesoe 
(Lna Frieda Sclistell.

0 uîaniă- eroică» Copilul Teresei 
Avram dm Sibliu se juca lângă vatră. In. 
apropiere stătex» o sticlă cu petrol, pe care 
copilul a răsturnat-o și esplodând petro
lul l’a acoperit în flăcări. Mamă-sa s’a 
aruncat în flăcări și. șî-a salvat copilul,,, 
ea însă a primit arsuri grave. Transpor-

„Ah, tu nătărăule, cum pote să vină 
moș Crăciun în dricul verii?“ răspunse cel 
mare, disprețuitor.

Pst! încet! Să nu o trezitl!“ dise 
mama cu fața îmbujorată.

Toți se îngrămădiră în jurul patului 
unde era așezat copilul strein și durm a.

„Mamitico! Este de astă-dată în ade
văr sorioră?“ întrebă stăruitor cel mai , 
mare, necredinciosul.

Ce să răspundă? Băieții hotărîseră 
înainte și nu-i rămase decât să dea din 
cap afirmativ.

Și pănă ce Renate încă nu se des- 
metecise bine, în odaia de alături se au- 
diră pași grei de bărbat. O clipă încă și 
Klaus Wrede era în pervazul ușii!

Băieții săriră la dânsul chiuind.
„Papa, a venit soridra! Inchipues- 

ce-țî, soridra pe care o așteptam pe la 
Crăciun, a sosit acuma!“ striga care de 
care.

Klaus stetea încremenit și se uita la 
Renate, care se proptea de pat cu fața 
stacojie de emoție.

Apoi întoreându-se scdse băieții din 
odaie și încuia ușa.

„Ce va să dică asta, Renate ?“ întrebă 
Klaus bezmetic. N’avea nici cea maâ mică 
bănuială de ceea-ce se întî-mplasa.

Renate se ridică. „Asta însamneză, 
că în adevăr a venit sorîora copiilor tăi, 
copilul lui Gustel Holler. Mi--A adus’o bă
trâna Wanken din Reichenau!"

Cuvintele ei sunară mai aspru, decât 
avusese în gând. Fie~care cuvînt era. ca 
o lovitură de ciomag...

„Gustel Holler!* Klaus Wrede se iovi 
cu palma peste frunte și oftă ad&no. Cum 
a putut s’o uite, s’o uite așa ou desă- 
vîrșire.

Tăcere morraentală.
„0 jertfă! 0 jertfă de iubire!* ră

suna în inima femeii. Ea luă copilul, care 
durmia în brațe și se apropiă cu el de 
bărbat.

„Sciu tot, Klaus*, dise ea încet. „Să 
îngropăm totul, și să rămână secretul nos
tru, pentru-ca să nu stricăm bucuria co
piilor. Las’ să fie soriora lor! Ea n’ara 
mamă... să o ținem noi !“...

Nici un cuvânt n’a di& mai mult..Ea 
se uita numai la Klaus c.u. ochi, cum. o 
femeie iubitdre pote se se uite la bărba
tul pe care singur îl iubesce pe lume.

„De dragul /eu*,—acesta o ceăi Klaus 
din ochii ei.

Și a fost, par’ oă în bărbatul acela 
voinic și energic — s’ar fi rupt și sdrobit 
ceva. Ceea ce. n’a putut să faeă blajina 
Veronica în șese ani de căsnicie,, și ceea 
ce n’ar fi putut face nici Renate cu tem
peramentul ei violent, — a făcut acest 
singur act eroic al inimei sale generose!

Sguduit de mărimea acestei jertfe, 
ce i-a adus’o tinăra sa soție din curăță 
dragoste, își plecă capul și în inima sa 
puse un sfânt jurământ, că o va considera 
din clipa aoesta ca pe cea mai scumpă 
coraoră din lume!

Voia să vorbescă ceva, și nu putea. 
Par’ că i-s’ar fi pus ceva în gâtlej, care 
nu-1 lăsa să pronunțe un singur cuvînt. 
Der nici nu era nevoie să vorbescă. Ju
rământul acesta tacit, o să-l țină mai sfânt, 
decât ori-ce vot esprimat ou frase sbâr- 

năitore. Și, cât va trăi, nu i-o va uita 
acesta!

Klaus luă și femeia și fetița.în. brațe* 
și le strînse cu căldură la pept.

Și apoi au ședut mult, mult timp îm
preună pe marginea patului. Renate ținea 
copilul în brațe, er capul și-l răzima de 
umărul bărbatului și aseulta cum el cu 
cuvinte ferbinți îi cerea iertare.

Și vraja străbunei a fost de folos.
Din acel ceas., domna Renate își 

purta bărbatul legat;, ce e drept nu de 
an lanț de fer, ci de o sfdră de mătasă, 
și decă se întîmpla, oa domnul Klaus Wrede 
să cadă erăși vr-'odată în vechiul seu vi- 
țiu, ajungea o singură privire asupra „so
norei"-, care blondă și frumușică crescea 
împreună cu cei patru băieți — și mânia 
lui se calma.

Er domna Renate n’a avut să re
grete nicî-odată hotărîrea sa eroică și plină 
de iubire, — și de multe ori își aducea a- 
minte de leacul, ce i-l’a recomandat stră-* 
buna și prin care șî-a vrăjit bărbatul.

Oniță, 
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tată la spital, ea și-a dat a doua cp su
fletul, lăsând pe bărbatul seu, lucrător la 
cherestea, văduv cu 7 copii minori.

Sortea atașaților militari la Port- 
Arthur. „Standard11 priraesce din Copen
haga următorea depeșă: Un agent secret 
al Rusiei la Londra a scris generalului He- 
se, comandantul palatului imperial din Pe
tersburg, o scrisdre după care o copie a 
fost comunicată corespondentului diarului 
„Standard," și în care povestesce ceea ce 
s’a întîroplat atașaților navali frances și 
german la Port-Arthur. La 28 August, vi
contele'Haiasi primi ordinul de a comu
nica presei englese un raport anunțând că 
o joncă cu pavilion frances încercase să 
scape din Port-Arthur. Vicontele Haiasi 
refusă să asculte. La 8 Septemvrie un nou 
ordin de a comunica un mesagiu presei 
fu urmat de un refus din partea ministru
lui. Agentul rus adaugă, că cundsce reali
tatea faptelor, grație unui document japo- 
nes. Cu tdte că jonca era sub pavilion 
frances și că făcuse două semnaturi, tor- 
pildrele japonese traseră asupra ei, doi 
Chinezi și atașatul naval german au fost 
uciși. Jonca a fost oprită. După ce a fost 
visitată de un ofițer japones, comandan
tul crucișetorului ordona să lase să pleoe, 
apoi ordonă unui torpilor să o cufunde, 
cu tdte că scia că pe bord era atașatul 
naval frances ; a voit prin asta să scape 
de neplăceri în cestiunea morții atașatului 
german.

Șarlatani. In comunele locuite de 
Români din comitatul Bihorului, de un 
timp încoce mișună nisce șarlatani îmbră- 
cați domnesce, cari sub diferite pretexte 
storc bani de la locuitori. In Uileacul de 
lângă Beiuș încă a fost dilele acestea un 
asemenea jupan, care își dicea Dr. Ber- 
kovics Ignat și spunea că-i advocat. El 
promitea feciorilor, că-i va scăpa pentru 
bani de serviciul militar, și a și tras pe 
sfdră pe câți-va feciori. Când au venit 
jandarmii să-1 ia în primire, șarlatanul își 
luase tălpășița.

0 aventură a lui Gorki- Din Pe
tersburg se scrie: Maxim Gorki (renumit 
scriitor rus) a fost în una din serile tre
cute centrul imei seridse încăerărl la ba
lul institutului technologic, la care au 
luat parte cu deosebire universitari libe
rali. In fruntea a 30 omeni, Gorki aîntrat 
în sala de dans tocmai pe când se dansa. 
Grupul lui Gorki a intrat în șirurile dan
satorilor intonând cântece revoluționare. 
Aranjatorii balului au trimis după poliție, 
der li-s’a răspuns, că poliția n’are drept 
de a interveni, decât cu ocasiunea de- 
monstrațiunilor pe stradă. Atunci dansa
torii și-au ajutat înși-și și au scos afară 
cu forța pe Gorki și soți.

Oraș încâldit prin căldura pă
mântului. Orașul americana Boise e încăl- 
dit, începând din ărna trecută, cu căldura 
aflată în interiorul pământului. S’a sfrede
lit în mai multe locuri pământul și s’a a- 
flat la adâncime de 330—760 metri apă 
caldă de 50—100 grade Celsius. Acdstă a- 
pă a fost adunată într’un reservor subte
ran, de unde cu ajutorul pompelor e con
dusă prin țevi în diferite edificii publice 
ale orașului, pentru a le încălfli. Cheltue- 
lile acestui mod de încălzire sunt de cinci 
ori rnai mici ca cheltuelile de încăldire prin 
foc.

4j. Pentru folosire esterioră. Durerile de în-' 
-cheiăturl, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
■sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor 
90 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
■de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Mol 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provincie 
să se cără preparatul A. Moll pro1 ădut cu marca 
-de contravenția și subscriere.

0 nouă victimă a sciinteL
Mereurea trecută doctorandul Bor- 

hină — originar din Reșinarî (Transilvania) 
și care a luat examenul de maturitate la- 
1895 în Brașov — a făcut autopsia ca
davrului unui bolnav, care avusese un 
flegmon profund difus ai gambei stângi 
■și murise de septicemie.

Pentru a face în mod cât se pote de 
consciințios analisa rămășițelor mortuare 
ale decedatului, doctorandul Borhină esa- 
minâ cu deamănuntul piesele ce avea 
înainte-i, luâudu-le în mână.

In sera aceleiași (Iile — autopsia avu
sese loc la orele 12 araia<ji — Borhină 
•simți dre-cari dureri la mână și observă 
primul frisson. El își dădu imediat sema, 
»că se infectase în timpul autopsiei la in

dexul mânei stângi, unde avea o rană 
fdrte neînsemnată.

Borhină nu atribui însă mare impor
tanță acestei întâmplări și, luând repede 
măsurile necesare, își făcu la mână băi 
antiseptice, sperând, că se va vindeca.
Din nenorocire însă bietul doctorand se
înșelase, căci infecția se propaga cu o 
virulență rară.

A doua (ji medicii spitalului Colen- 
tina îi făcură o cauterisare locală cu 
termocauterul și pansamente map umede, 
băi etc.

D-l profesor Dr. Gantacuzino făcu 
bolnavului o injecție cu ser antistrepto- 
cocio „Oantacuzino", apoi i-se făcură in
jecții cu ser artificial atât subcutan, cât 
și intra-venos. Tdte au fost în zadar. Can
grena îșî continua mersul fără ca nimic 
s’o potă opri.

A treia di de la infectare, bolnavul 
făcu o adenită axilară stângă, care-i fu ex
tirpată; a cincea di se declară un erisi- 
pel mare pe regiunea toracioă stângă, pe 
brațul, antebrațul și spatele stâng, er 
Marți sera nefericitul doctorand Borhină 
încetă din vieță.

Acum patru v6<jendu-se, că sta
rea bolnavului se agraveză din ce în ce, 
s’a comandat serum antistreptococic de 
la Paris. Der Borhină n’a putut resista 
pănă la sosirea acestui medicament.

Pănă aprdpe în ultimul moment al 
vieței, Borhină era perfect conscient de 
starea sa. El a primit visitele profesorilor 
d-ri Gantacuzino, Marinescu, Obreja, cari 
s’au interesat fdrte mult de dânsul. Bor
hină discuta cu cei din jurul său despre 
mersul bolei și-și aștepta mortea cu re
semnare.

Vecjând, că nu mai are mult de 
trăit, nefericitul ceru să i-se facă în două 
rânduri injecții cu morfină, pentru-ca să 
nu sufere dureri atât de mari. El rugă 
să nu i-se facă autopsie și se fie înmor
mântat la cimitirul Sfânta Vineri. Borhină 
rugă se i-se aducă un preot, ca să-l îm- 
părt-ășescă — ceea-ce se și făcu.

Mortea d-randului Borhină a produs 
o adâncă impresiune în cercurile medi
cale din Bucuresci, er printre studenții în 
medicină soirea a produs o adevărată 
consternare.

Decedatul Șerban Borhină lasă pretu
tindeni regrete sincere. Fiu de țăran, de
cedatul more la vîrsta de 27 de ani, în 
pragul unui viitor strălucit ce-l aștepta în 
cariera medicală.

El era de doi ani intern în serviciul 
spitalului Oolentina, unde se distinsese 
atât prin cunoscințeJe și aptitudinele sale 
medicale, cât și prin cultura sa generală, 
căci Borhină era și bun scriitor și talen
tat orator, fiind dotat cu un admirabil dar 
de iraprovisație.

Pregătiri grecesc! pentru Macedonia.
Estragem următorele dintr’o cores

pondență, ce i-se trimite din Monastir di
arului „Românul de la Pmd“:

Totă lumea se pregătesce simțindu- 
se în ajunul unor evenimente dintre cele 
mai sguduitore.

Guvernul din Atena, mai sărac ca 
de obiceiu, este zăpăcit, ne sciind cum se 
facă față cheltuelilor, ce reclamă propa
ganda sa din Turcia. Frământându-și cre- 
erul, a putut să dea de o soluțiune fdrte 
nostimă.

Guvernul atenian a înființat o lotă- 
rie, ca printr’însa se potă înființa o flotă 
pentru apărarea națională.

Unde și când s’a autjiț ca un guvern 
să recurgă la așa mijloc pentru o operă 
așa de mare!

Ceva mai mult; loteria din cestiune 
se face, după informațiunile ce le pose
dăm, pentru strîngerea de fonduri cu altă 
destinație. Cu acele fonduri se se înar
meze bande în Macedonia. Grecii s’au 
prins în horă și trebue se joce pănă la 
capăt.

Decă n’ar pute să întreție bande de 
mercenari,- atunci toți partizanii grecismu

lui vor fi sdrobiți. De aici înainte ar fi 
epoca adevăratului măcel.

Guvernul atenian vecjând, că e greu 
de întreținut cete mai numerose de mer
cenari, proiectâză, ca la primăvară să se 
scape de acest inconvenient, trimițând 
peste graniță trupe de soldați travestiți 
în haine de andarți seu pseudo libera
tori.

Deja pănă acum multe transporturi 
de arme s’au făcut din Grecia pe terito- 
rul turcesc. Mai multe pusei sunt de sis
tem Manlicher.

Când andarțiî ajung la graniță, sunt 
ospătați de cătră ofițerii greci și la des
părțire șefii bandiților se pupă cu d-nii 
ofițeri, luându-și adio pentru tot-deuna.

Pănă acum se soie, că un căpitan de 
haiduci este din Samarina, al doilea din 
Oojan, al treilea din Sacișța, al patrulea 
din Leabovo și al cincelea din Selța.

,De asemenea și guvernul otoman se 
pregătesce pe capete. Din Constantinopol 
a fost trimis Nazri pașa, fost anul trecut 
comandantul jandarmeriei din Monastir, 
cu misiunea de a mobilisa în vilaetul 
Scopia și Monastir 30.000 soldați cu pusei 
sistemul cel mai nou.

Printre populație e mare mișcare, de 
dre-ce s’a dat ordin pentru strîngerea con
tingentelor de redifi, ileavă și a tot felul 
de rezerve.

Se crede, că resboiul este iminent, 
de ore-ce numai în așa împrejurare s’au 
strîns toți reserviștiî.ULTIME SC1RL

Londra, 23 Decemvrie. Manifes
tul de reformă al Țarului, pe care îl 
așteptau se se publice cu ocasiunea 
onomasticei lui Nicolae nu s’a pu
blicat, fiind că a intervenit Pobiedo- 
noseff cu totă autoritatea sa de pro
curator al sf. Sinod. Pobiedonoseff 
susținea, că prin un asemenea ma
nifest a’ar viola interesele bisericei. 
Țarul, care la început șovăia s’a lă
sat înduplecat.

Londra, 23 Decemvrie. „Daily 
Telegraph" primesce cu data de erî 
o telegrama din Cifu, în care se 
anunță că vaporul ^Lady Mitchell" 
sub pavilion engles înse cu echipagiti 
norvegian a întrat pe lin timp de 
furtună mare în Port-Arthur. Vaporul 
era încărcat cu munițiuni și dina
mită. Generalul Nogi a cerut ca în
tărire 60.000 omeni.

Bucuresci, 22 Decemvrie. In șe
dința de acjl a camerei deputaților, 
președintele M. Fcrechide și vice-pre- 
ședinții D. Protopopescu și V. Morțun 
și au dat demisiunea. In locul d lui 
Ferechide a fost ales președinte Ste
fan Șendrea.

Singapore, 23 Decemvrie. Aici 
au sosit doue crucișătore japonese. 
Se svonesce, că o escadră mai mare 
e pe drum spre a da piept cu flota 
baltică. Din isvor chinesesc se anun
ță1 că Rușii au reocupat colina de 
203 metri.

Biblio grafie.
A apărut revista „Luceafărul" Nr. 

24! cu următorul sumar: Premiul „Lucea
fărului" (plebiscit literar) cu povestirea 
„Reînviere". Intime, poesie du Maria Cun- 
Cunțan. Esposiția agrară de A. O. M. „In 
suflet simt o teamă cum s’așterne", poesie 
de Al. Petofi. tradusă de Oct. Goga. Cri
zantema de Caterina I. Bassarabescu. Co
linde de E. Hodoș. Cronică și notițe. Cărți 
și reviste. Posta redacției.

Redacțiunea „Luceafărului" publi
când în numărul present ultima lucrare 
(a Vil-a) trimisă pentru premiul „Lucea
fărului", rdgă pe cetitorii săi, ca pe carta 
poștală alăturată la acest număr, se co
munice redacțiunei pănă în <filia de 25 
Decemvrie n., care din poveștile publicate 
lo-a plăcut mai mult. Premiul se va de- i

cerne acelui scriitor, a cărui poveste a în
trunit mai multe voturi.

In același număr cetim, că la „pre
miul d-șorelor române* pentru cea mai 
bună poesie, au întrat pănă acuma 25 cor. 
dela d-șdra Edwige Munteanu (Orăștie) și 
10 cor. dela d-șora Olaudia Goga (Re- 
șinar).

„Revista Idealistă" Sumarul N-rului 
9 din Noemvrie 1904. 1. Riria: Visul lui 
Cuza; 2, F. Brunetiăre: Cinoi scrisori a- 
supra lui Ernest Renan; 3.Iulia Hașdeu: 
Metafisica astrală; 4. N. Zaharia: Schiță 
a filosofiei lui Kant; 5. D. Drăghicescu: 
Sociologia și Morala; 6. H. Bordeaux: Fri
ca de viață (urmare); 7. P. Chaponniăre: 
Congresul internațional de filosofic de la 
Geneva; 8. Mihail Margaritescu : Cronica 
musicală; 9. Poesii: Cântarea vieții (poem) 
de luliu Dragomirescu; 10. Popescu — Tur- 
nu: Măritată (nuvelă); 11. M: G. Holban: 
Viața în țeră și în străinătate; 12. Bule
tin literar și bibliografic (cărți și reviste 
române, cărți și reviste străine.)

Tdte manuscrisele, cărțile și reviste
le se trimit d-lui Mihail G. Holban, direc
torul „Revistei idealiste" la Mogoșești (prin 
Mihăileni) jud. Dorohoiu.

A i părut la Buourescl:
Sistema ortografică a limbei ro

mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagina și se află de vecdare ia libră
ria Leon Alcalay din Bucuresci cu prețu 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
seu 1 cor. 10 fii.

Diverse.
Jarul ca jucător și sportsman. Ța

rul Nicolae ar trebui să nu fie un adevărat 
Rus, decă n’ar ave o slăbiciune pentru 
un „joc". Se povestesce in acestă privin
ță următdrele:

Sera tîrfliu, pe la orele 10, când Ța
rina s’a retras, împăratul se așeză eu mu
safirii săi la un rubier^seu jocul la noroc 
național, la „vint", la care se pot câștiga 
și pierde deodată averi. Aci el nu mai es
te persdna obosită, nervosă, iritabilă, pre
cum îl cunosc așa de bine miniștrii săi. El 
e îndrăsneț, hotărît, tdte ființa lui respi
ră o puternioă energie. El e jucătorul năs
cut calm, iute, îndrăsneț, nu se încurcă 
la mijldce, un măestru al strategiei și un 
adversar periculos, când e vorba de o par
tidă desperată.

Țarul mai are și o altă pasiune: fu
matul. Imperatul Wilhelrn și Regele Edu
ard sunt cunoscuți ca fumători strașnici, 
der el îi întrece pe amândoi pe acest te
ren. Havanele pe cari le furaeză, trebue 
să fie negre și totă diua țigara nu-i ese 
din gură. Medicul lui, care a protestat de 
vre-o duzina de ori contra acestui vițiu, 
de dre-ce împăratul Nicolae e orl-ce nu
mai un viguros nu, a trebuit în cele din 
urmă să cedeze, când Țarul i-a spus: „Vrei 
să-mi răpesci unica mea plăcere?" Chiar 
împărătăsa, care are o mare influență a- 
supra soțului ei, e fără putere față de a- 
cestă pasiune.

De altă parte, Țarul e prietin al ori
cărui sport. Dâr nu prea esceleză prin nici 
unul din sporturi, în opunere cu regele 
Eduard, el pescuesce rău și e trăgaciu 
prost. Pote trece cel mult ca biciclist. Ii 
place se facă escursiuni mai mici, adesea 
singur singurel, fără de a fi însoțit. Intr’u- 
na din aceste escursiuni el ar fi avut o a- 
ventură reușită.

Era destul de departe de oastelul său, 
când deodată îi plesni un cerc. Așa ceva 
se pote întîmpla și unui împărat. Nicolae 
se scoborî și începu să aplice cercului cu- 
noscințele sale imperiale, cum ar putea se 
repare mai bine stricăciunea. El era atât 
de adâncit în aedstă preocupare, încât nici 
nu observă apropierea unui călăreț, care- 
apropiindu- se strigă:

„Domnule!- ce e asta? Nu sci că 
trebue se saluți pe superiorul d-tale?

Uimit, Țarul se întorce, el purta din 
întîmplare uniforma simplă a unui colonel 
de infanterie, și zări un general furios.

— Vă rog scuzați, răspunse el liniș
tit, am pe tron prea puțin timp pentru a- 
cunosce personal pe toți generalii mei.

Păcat că n’a fost de față un fotograf. 
Fața generalului a trebuit să aibă espre- 
siunea fdrte spirituală la audul acestei scuse.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil TraiaU'H. Poj».
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Dela „Tipografia A. Wreșianif1 
din Bî’fiSffv.

se pot procura următârele cărți:
(La cărții o aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Cuventări bisericesci scrise de loan 

Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b 
porto.

Cuventări bisericesci de loan Pa
piu: tomul III cuprinde cuvântări bi- 
ierioesci acomodate pentru ori-ce timp; 
si pentru tbte să; bătorile de peste an. Pe 
șângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

Predici pentru Duminecile de 
petite an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christs. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
.-de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 

. cor. (pl. 30 b. porto.)
„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 

tradusă din originalul frances de Iacob IVs- 
eolescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletăscă, 
care costă legată 3 cor. (plus 10 b. porto).

„Cuventări bisericesci de Mas
sillon* traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al diecerei 
de Oradea-mare. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlul de rnai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesiastic frances. Predicile sunt 
împărțite de traducător după anul, bisericesc 
resăriten, și fie-c»re este pusă la acea Dumi- 
neoă său sărbfttbre, cu a oărei evanghelie 
se potrivesce predica. Un volum elegant de 
preste 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagid ales. — Prețul 5 corone (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuventări funebralî și iertăciuni din 
autori renumiți, prelucrate de Titu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% • • • • 118.55
Renta de corone ung. 4% . . . 97.95 
Impr. căii. fer. ung. în aur 372°/0 • 88.80 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 97.95
Bonuri rurale croate-slavoue . , . 98.50
Impr. uug. cu premii............. 210.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.—
Renta de hârtie austr.................100.20
Renta de argint austr.................100.10
Renta de aur austr..................... 119.55
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 100.35
Bonuri rurale ungare 3’/2 % . . . 91.20
Losuri din 1860................................. 155.75

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 23 Decemvrie 1904.

Mesura 
seu 

greutatea
Calstaten.

Valuta 
în

Kor. 1 bl-

1 H. L. Grâul cel mai frumos 16 50
n Grâu mijlociu . . . 16 20

Grâu mai slab . . . 16 —
Grâu amestecat . . 12 —
Săcară frumosă. . . 10 70

71 Săcară mijlocia. . . 10 40
7) Orz frumos .... 8 80
n Orz mijlociu. . . . 8 60
•A Oves frumos. . . . 6 60
n Oves mijlociu . . 6 —
n Cucuruz ................... 12 —
n Mălaiu (meiîi) . . . 10 —
n Mazăre........................ 15 40
M Linte ........................ 26 —
n Fasole........................ 21 —
î» Sămență de in . . . 21 60
B Semență de cânepă . 9 -4-
y Cartofi......................... 1 70
n Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . — 96
Carne de porc . . . 1 12

77 Carne de berbece. . — 72
100 kil. Seu de vită prospăt . 40 —

■n Său de vir.ă topit. . 62 —

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Decemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.64 Vend. 18,70
Argint român. „ 18.40 18.64
Napoleond’orl. „ 19.06 7» 19.10
Galbeni „ 11.20 11.30
Ruble RusescI „ 2.53 2.F4
Mărci germane „ 117.20 117.40
Lire turcesc! 21.50 71 21.60
Scris, fonc. Albina 5% 101.— 102.-
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Țn interesul

Haine bune durabile de școBâ.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, hame 

de șco ă din stofele renumite și moderne ZsolnaișiGăcsi un asorti
ment bogat și modern cu

W Preturile cele mai ieftine. "W
In prăvălia mea se află Pardiseoarî pentru bărbați, juni și copii, 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de vâ
nat, Blane de călătorie, 
din piele veritabilă

fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
Dan.

Cu fotă stima

«sg-

Nr. 11919-1904.

PUBLWAȚÎUN1
In sensul articolului de lege al 

XXI-a din anul 1886, precum și în 
sensul decisiunei aduse în ședința 
eongregațiunei comitatense, ținută 
în 15 Octomvrie a. c. alegerile în- 
tregitdre, pentru locurile de membrii 
congregaționall, devenite vacante de
la alegerile ultime, se vor ține în

Decemvrie a. c. 
începând dela 9 ore a. m. până la 
4 ore p. m.

Aduc deci la cunoștință publi
că numele celor esmișl pentru con
ducerea alegerilor, locurile de ale
gere, precum și numărul membrilor, 
câți trebuesc aleși.

In l-ul district alegătorii!.
Internul orașului Brassd, adecă 

parte a internului orașului Brasso, 
care la alegerile dietale se ține de 
primul district alegătorii! al orașului 
liber reg. Brassâ.

Președinte: Augustin Reich.
Locțiitor de președinte: Fran- 

cisc Papp.
Locul de alegere: Sala de șe

dințe a Sfatului.
De întregit în acest district e 

locul lui Alfred Tartler, care nu 
voiesce a-șl esercia dreptul de mem
bru congregafional comitatens, ca 
ales, ci ca virilist.

In al ll-lea district alegătoriu.

Internul orașului Brasso adecă 
acea parte a internului orașului Bras- 
so, care la alegerile dietale se ține 
de al II-lea district alegătoriu al ora
șului liber reg. Brassb.

Președinte: Gottlieb Schlandt.
Locțiitor de președinte: Carol 

Schuster.
Locul de alegere: Sala reuniu- 

nei meseriașilor din Brasso.
De întregit e locul lui Carol Fa- 

cricius, care nu voiesce a-și esercia 
dreptul de membru congregational 
comitatens, ca ales, ci ca virilist.

In al Vll-lea district alegătoriu 

de care aparțiue: Cristianul, Râșno
vul, Vâlcanul, Ghimbavul și Codlea.

Președinte: Viliam Frătschkes.
Locțiitor de președinte: Mihail 

Pfaff.
Locul de alegere: Sala de șe

dințe comunală din Ghimbav.
De intregit este locul membru

lui George Liehn, care a abijis.
Totodată aduc la cunoscința pu

blică, că listele alegătorilor să pot 
vedea la Protonotarul comitatens în 
decursul drelor oficiose.

Brasso, în Decern vrie 1904.
Dr. Frideric Jekel m. p. 

vice-comite.

Acții de-?țle Băncei aușțro-ungară . ] 6-30
Ăcții de-ale Bâncei ung. dă credit. 802.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673.—
NapoleondorI................................. 19.07’/2
Mărci imperiale germane. . . . 117.5272
London vista...................................... 239.50
Paris vista....................................... 95.22 */2
Note italiene ..................................... 95.20

Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii
Brașov, Tîrgul inului, în palatul lui Czell.

Prafurile-Seidlitz ale lui loll
Veritabile numai, deeă fiăeare eutiă este provetțută eu marea de 

apărare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

I'alsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescâ.

Frarizbranritwein și ssre a lui SolL 
niHmnî ddcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

WcnidUliU ISUIlIdS, plumbul lui A. M®M.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoidină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de apărare A. Moli.

fi
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Trimiterea priuclpală prin 
Farmacistul A.

c. și r, furnisor al cărții imperiale Viena, Taciilaniien 9 
Comande din provincia se efcctueză jlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
a per are a. lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neutâdter
7" și eugr os la D. Eremia Nepoții.
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PlocarBa și sosirea Imurilor ie stat rog. aug. ia Brașov. 

Valabil din 1 Octomvrie st. sa. WO4.
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.

IU. Trenul de pers, la ora 8’7 min. sera.
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 11'35 eu. 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-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:
I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*

II. Trenul mixt la ora 8'45 min. a. m.*
(:|! au legătură până la Ciuc-Gyimes).

III. Trenul de per. la bra 2'50 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda;.

IV. Tren de pers, la ^rele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la Zernescî (gara Bartoiomeiu)

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4'52 in. dim
ii. Trenul de persone la ora 7'50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiti la 6. 2'9 m. p. m«
IV. 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 Sibiiu și Cluj).

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

(Numai până în lo Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimss 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-Gvimes).
III. Trenul mixt, la ora 6'10 ,m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10'1 m. sera.
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolcmeiu.>

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


