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Malum omen...
Contele Tisza a revenit erăși 

frumușel la punctul de unde a ple
cat în Martie anul curent, când s’a 
petrecut în cameră cunoscuta scenă 
duiosă, al căreia erou a fost koșutis- 
tul Thaly și care s’a terminat prin 
faptul, că ministru-președinte Tisza 
șî-a retras moțiunea privitore la re
visuirea regulamentului camerei, în 
schimbul asigurării koșutiștilor, că 
vor conteni obstrucțiunea lor.

A vgcjut de atunci contele Tisza, j 
care e de o tire realistă, ce efect 
mare a avut asupra oposiției acea 
mofiune a sa. N’are se se mire deci 
nimeni, că el, v§(jend că n’o pbte 
scdte la cale nibl-decum pe cale nor
mală cu proiectul seu de revisuire, 
a Scormonit din nou moțiunea a- 
menințătbre. Numai de tina ne mi
răm, că oposiția coalistă n’a prevă
zut mai curând eventualitatea acâsta 
și a rămas surprinsă când a aucjit, 
în ce mod vrâ se scape Tisza din 
strîmtore.

Bătrânul Thaly i a imputat mi
nistrului președinte recidiva, arătân- 
du-i mâhnirea ce l’a cuprins dimpreu
nă cu ai săi când vedură că fără mo
tiv Tisza revine la moțiunea la care 
a renunțat. Acesta a răspuns, scurt 
și cuprindetor, că el n’a luat asu- 
pră și nici un obligăment că mai 
târdiu nu se va întorce la problema 
revisuirei regulamentului.

Acum tote merg după planul 
dinainte ticluit de Tisza și de sta
tul major al partidului său. Deja în 
ședința de erl a dietei vice-preșe- 
dintele clubului liberal Gr. Daniel, în 
numele lui și al soților săi de la 
presidiu, a presentat moțiunea din 
Martie, revisuită și adoptată pentru 
trebuințele momentane. Ea a fost 
cetită în mijlocul celei mai mari 
iritațiunl pe băncile oposițiunei, care 
îndată a și cerut o ședință secretă. 
Aici șefii diferitelor fracțiuni oposi- 
ționale au variat în felul lor alter
nativa pusă de Apponyi, după care 
seu va îngriji presidiul camerei cu 
consciențiositate, ca discusiunea se 
urmeze conform regulamentului e- 
sistent al camerei, său la din con
tră tot ce se va decide în cestiunea 
revisuirei provisorie și definitive se 
va considera de nelegitim și ne
legal.

Cn alte cuvinte, oposițiunea va 
declara atunci majoritatea de nele
gitimă și va susține că numai ea, 
minoritatea representă în adevăr vo
ința țărei.

Acestea sunt subtilități din teo
ria și praxa parlamentară, dăr în
semnătatea lor ‘principiară nu mai 
puțin ca și cea practică este nene- 
gabilă, mai ales în momente critice 
de încordare ca cele presente.

Tisza îșl dă silința să presente 
înaintea țărei lucrurile așa, ca și 
când 'oposițiunea ar intenționa să 
submineze viăța parlamentară. Opo
sițiunea din contră îl declară pe 
Tisza de om al forței brutale, care 
tinde să răstorne basele constitu- 
țiunei Amândouă părțile cred în

momentul de față, că opiniunea pu
blică maghiară e pentru ele.

Nu se pote dice, că (jiua de erl 
a fost victoriăsă pentru Tisza, căci 
oposiția l’a cam luat la scurt în șe
dința secretă și nu l’a cruțat în șe
dința. publică. Trecuse cu vederea 
Tisza, că după regulamentul actual, o 
modificare a acestuia se pote face 
numai la încheierea unei sesiuni, 
după-Ofe au', fost desbătute tote pro
iectele de lege depuse pe biroul ca
merei. lin fine s’a recules ministrul 
președinte și a declarat, că re
trage tote proiectele de lege câte 
le-a .presentat guvernul. Printr’asta 
a documentat firma sa hotărîre de 
a nu face nici un pas mai departe 
pănă nu va reuși—ori nu va reuși cu 
revisuirea dorită a regulamentului.

Incidentul acesta a făcut nece
sară și retragerea, proiectului de re
formă școlară a lui Barzeviczy de o 
dată cu celelalte.

Ori și cum am lua-o și ori și 
cât ar fi asigurat contele Tisza, că 
printr’asta guvernul împlinesce nu
mai o formalitate pănă la începerea 
nouei sesiuni, când va presenta din 
nou aceleași proiecte, faptul amintit 
este și rămâne un malum omen (semn rău) 
pentru maghiarisatorii nerăbdători.

Urmarea practică va fi de-ocam- 
dată numai, că comisiilnea pentru 
instrucțiune va trebui acum de ne
voie se amâne desbaterea acelui 
proiect de lege pănă la deschiderea 
altei sesiuni, care pote să vină mai 
curând său mai târdiu, ori pbte se 
iniei nu mai urmeze de loc în ciclul 
dietal actual, ci numai în viitbrea 
dietă.

Brașov, 3 (16) Noemvrie.
Guvernul italian și evenimen

tele de la Innsbruck. Diarul „Piccolo11 
din Triest primesce din Roma informa
tion ea, că în numele guvernului italian 
s’a făcut guvernului central din Viena o 
representațiune amicală în afacerea eve
nimentelor din Innsbruck, cari au produs 
o impresie penibilă în întreg» Italie. Ofi
ciul de esterne din Viena este rugat tot
odată,1 ca să se înceroe tote mijldcele 
pentru a-se pune’ capăt acestor stări re
gretabile, mai ales, că la Innsbiruck au 
suferit pagube materiale supuși Italieni.

— Mai adaugem, că studenții cehi 
din Praga au ținut un meeting în care 
și-au esprimat simpatiile față de studenții 
austriac!.

Un conflict diplomatic între 
Franța și Japonia. Din Paris se tele- 
grafieză, că raporturile diplomatice între 
Franța și Japonia sunt forte încordate. 
Vinerea trecută a avut ambasadorul ja- 
pones Molono din Paris o convorbire ffirte 
agitată cu ministrul afacerilor streine Del- 
cassâ. Se dice, că Molono ar fi reproșat mi
nistrului frances, că Franța n’ar fi obser
vat neutralitatea cu ocasiunea trecerei 
flotei baltice. De Vineri ar fi încetat ori-ce 
contact între ministeriul de externe fran
ces și ambasada japonesă.

Un consistoriu secret s’a. ținut 
Luni în Roma. Pontificele a comunicat 
consistoriului numirile deja făcute, printre 
cari a Mgr. Camilli, ca episcop la Iași.

Papa a pronunțat apoi o alocuțiune 
regretând resboiul în extremul Orient și 
(Jicând, că rdgă pe Dumnedeu ca se puie 
capăt cât de curând acestui răsboiu.

Relevând apoi conflictul religios cu 
Franța, Papa a vorbit de sentimentele 
creștinescl ale populațiunei francese și de 
imposibilitatea de a numi episcop! fran
cos!. Papa regretă tot de-odătă dificultă
țile prin cairo trece biserica din Franța și 
declară, că învinuirile ce se aduc Sf. 
Scaun, că ar fi violat concordatul sunt 
neîntemeiate. Din contră, guvernul frau- 
oes este acela care a violat' libertatea 
esercițiului cultului catolic. Pontificele nu 
speră, că situațiun'ea se vă schimba. Eve
nimentele din ultimele dile fac a se crede, 
că guvernul frances îșî va atinge scopu
rile extreme ce urmăresce, der evenimen
tele, deși durerâse, ne vor găsi, a adău
gat Papa, pregătiți, căci avem încredere 
în ajutorul lui Dumnezeu.

„Fantoma Dacoromâniei“. In nu
mărul de eri al (Rarului „E-ku din Clușiti, 
un anonim publică un articolaș misterios 
fără numire de persdne și loc, în care se 
(jice, că un Român a scris o carte, pe 
care însă a confiscat-o procurorul, înainte 
de a se fi răspândit în public. La cartea 
aceea autorul voia să anexeze o hartă, pe 
care a cotnandat-o la un litograf. Harta 
era a României și a Transilvaniei împrej
muite cu granițe roșii, ca și cum ar fi 
una, Litograful a fost denunțat și harta 
confiscată, înainte de a se fi răspândit.— 
Ca răspuns la ace) articol vine astăzi un 
alt domn care iăcălesce cu două inițiale 
și destăinuesce în termeni fdrte aspri, că 
asemenea hărți, cum a fost cea a litogra- 
fului, — în România sunt la ordinea di- 
lei,1 se îritrebuințeză prin școli și atârnă 
în vitrinele tuturor librarilor. „Socotâla 
este așa de simplă și numai o națiune to
lerantă cum e a ndstră nu o pricepe. La 
prima ciocnire, vor isbuoni ostilitățile pe 
tdtă linia și Transilvania ni-ovorlua, cum 
iai un bumb, care nu e bine cusut“.

Domnul cu inițialele pilduiesce apoi 
despre răsboiu și pace și 4lce> că în timp 
de răsboiu sepedepsesce cu spânțlurătdrea, 
ceea-ce în timp de pace se pedepsesce 
numai cu două săptămâni de arest.

Acuma ne-am afla așa-dâr, după 
părerea domnului cu inițialele, în timp 
de răsboifl și ar trebui ridicate furci pe 
la capetele satelor și orașelor.

De vreme ce însă culpabilii nu se 
găsesc în Transilvania, ci în Bucuresci, 
de sigur va trebui o intervenție diploma
tică. România va fi așa de amabilă și va 
extrada pe numiții librari etc. ca să îm- 
podobe.scă cu ei domnii de la „E-k“ 
furcile.

Și când te gândescl, că erăși o fi la 
mijloc vr’o visiune a unui creer înfierbân
tat, care nu e capabil să pricâpă ce va 
să (jică o hartă etnografică!

Din dieta ungară.
Ședința de la 15 Nov. n.

După declarațiunile ministrului pre
ședinte Tisza în conferența de Luni sera 
a clubului liberal, se aștepta să urmeze 
în ședința de eri a dietei scene furtunâse. 
Ședința s’a ținut, der după o depeșă din 
Budapesta, ea a trecut relativ liniștită. Pare 
a fi fost liniștea ce precedeză furtuna.

înainte de ordinea dilei a oerut cu
vântul Thaly Kalmau. El a atacat violent 
pe ministrul președinte Tisza, pe motiv că 
prin propunerea lui privitore la modifica
rea regulamentului, §I-a călcat cuvântul, 
dedre-ce promisese în Martie a. c., înainte 
de a-se încheia cunoscutul compromis cu 
oposiția, că-șl retrage propunerea privitdre 
la schimbarea re^ulariientului, prin ufmâre 
renunță la intenția revisuirei.

Contele Tisza cerând cuvântul, ca să 
răspundă lui Thaly, a deolarat, că Thaly 
e în mare rătăcire, dedrece el (Tiszaj n’a 
promis nicl-odată că-șl va retrage pehtfu 
totdeună propunerea referitdre la revisuirea 
regulamentului.

După-ce a mai vorbit1 Carol Eâtvâs 
contra guvernului, deputatul Daniel Ernă 
a presentat un proiect de resoluțiune. Pro
iectul conține propunerea, ce ă pre§entat’o 
dietei contele Tisza la 5 Martie în cestiu
nea modificărei regulamentului' caraerăî șî 
pe care șî-a retras’o la câteva dile după 
compromisul cu oposiția mijlocit prih Thaly. 
Deosebirea între cele două propuneri este, 
că pe când cea presentată eri de Daniel 
se referă la indemnitate, pactul financiar 
cu Croația, contingentul normal de recruți 
și modificarea definitivă a regulamentului 
camerei, propunerea din Martie se referea' 
la mai muîte proiecte de lege.

După presentarea moțiunei lui Daniel, 
oposiția a cerut ședință secretă. Presiden- 
tul a acordat. In ședință partidele din opo- 
siție au protestat în contra pretensiunăi, 
ca dieta să modifice regulamentul came
rei înainte de ce n’au fost desbătute tdte 
proiectele, ce s’au preseutat pănă aoum.

Redeschi(jându-se ședința publică, con
tele Tisza lua cuvântul și făch importanta 
declarațiune, că retrage tote proiectele de 
lege presentate camerei și nedesbătute încă.

(Seim că între aceste proiecte se află 
și acela privitor la reforma instrucțiunei 
în șcdlele primare.)

Ședința s’a închis abia la drele 3'/2 
d. a.

Declarațiunile contelui Tisza
în conferența clubului liberal.

Etă, în resumat, conținutul declara- 
țiunilor ministrului președinte Tisza în 
conferența de Luni sera a clubului li
beral : . . ,

In introducere spune,'că au dispărut 
tăte speranțele de a-se face revisuirea re
gulamentului camerei cu concursul parti
delor din oposiție. A rămas, deci, partidu
lui majorității să-și facă el singur datoria.

Intre reforma regulamentului și' re- 
solvirea cestiunilor militare, nu esistă nici 
o legătură. La desbaterea asupra nouelor 
legi militare nu se va pune nici o limită 
libertății cuvântului. Vorba e numai de 
a se face imposibilă obstrucțiunea technică, 
de a-se apăra ordinea și demnitatea came
rei și de a^se garanta desbaterea budgetu
lui prin disposițiuni, cari să facă cu ne
putință ivirea din nou a stărei exlex.

A<Ji nu se mai păte trage la îndo
ială, că oposiția respinge a limine ideia 
reformei regulamentului camerei. Alegerea J 
unei comisiunî în acest scop, nu mai are 
atjl nici un sena, căci ârn da mereu de 
piedecî; cari ar zădărnici reforma. In ast
fel de împrejurări, partidul trebue si ape
leze la mijlocele la cari îșl luase refugiu 
în Martie^ a. c. și la cari renunțase atunci 
numai fiind-că aplicarea lor nu era ne
cesară.

Cere, deci, ca partidul se decidă, ca în 
scopul realisărei reformei regulamentului 
între marginile ce le indicase în Martie,
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se se modifice regulamentul actual in mod 
provisor pentru votarea budgetului pe 1905, 
indemnitate, pactul financiar cu Croația, 
votarea contingentului normal de recruți 
pe 1905 și revisuirea definitivă a- regula
mentului camerei.

Propunerea acâsta este identică în 
partea ei dispositivă cu propunerea din 
Martie. Partea introductivă s’ar schimba 
întrucât propunerea de astă primăvară s’a 
referit la afacerile urgente de atunci, er 
propunerea actuală s’ar referi la afacerile 
de urgență ce ne stau înainte.

Apoi încheie așa: „Așa se pare, că 
am ajuns într’un stadiu mai acut al lup
tei. Cred, că cel ce nu trăesce în ilusiuni, 
acela care cu ochii deschiși privesce eve
nimentele, nu va fi surprins de acestă în
torsătură și nu-1 va scote din țîțîni. Noi 
am început lupta acâsta în firma convin
gere, că ea e pretinsă de interesele cele mai 
mari .și mai sfinte ale țării, și eu sunt con
vins, că vom învinge. Victoria ne va câș
tiga-o consciența, . că prin acesta facem 
cel mai mare serviciu națiunei maghiare 
și politicei naționale maghiare11.

Conflictul de la patriarchate 
din Constantinopol.

Asupra conflictului dintre patriarch 
și marele logofăt ^ristarki-bey se telegra
fică din Constantinopol următdrele amă
nunte:

Aristarki-bey în presența Patriarchu- 
lui a încercat se apere pe mitropoliții 
din oposiție în fața marelui maestru de ce
remonii, Ibraim pașa. Patriarchul înfuriat 
a cerut lui Ibraim să dea afară pe Aris- 
tarki. Ibraim încerca să-l liniștăscă, der 
după insistența Patriarchului învitâ pe A- 
ristarki să iasă.

Patriarchul a învinovățit pe Aristarki 
de a fi referat la Yldiz-Kiosc <5re-cari de
clarații de-ale sale, falsifieându-le, și n’arfi 
vrut să-i refere Iui <5re-cari circumstanțe 
importante de la palat.

Se crede, că Aristarki va fi destituit 
și i-ar succeda Cagiosis efendi seu Con
stantin Karateodory efendi. Amândoi a- 
ceștia sunt consilieri de stat.

Conflictul dintre Patriarchul grec și 
membrii disidenți ai Sinodului devine din 
ce în ce mai aout.

Populațiunea grecă a presentat o 
pețiție în favorea Patriarchului, pe când 
trei mitropolițî nou numiți membrii ai si
nodului, au refusat să se presiute la sinod 
convingându-se că sun', tot mai numeroși 
cei ce iau partea disidenț'lor.

Pe de altă parte consiliul de miniș
tri întârzie încă mereu de a se ocupa de 
afacere, fie din causa sărbătorilor Rama
zanului, fie că, trăgănând afacerea, Pdrta 
voesce să slăbescă autoritatea morală a 
patriarchului.

Resbolul ruso-japones.
Despre evenimente nouă mai impor

tante n’a sosit eri și adi nici o scire. Nu 

se scie de asemenea nimic despre-cele- ce 
se vor. fi petrecut. în ultimele dilela. P®rt- 
Arthur-.

Amiralul Alexiew, care s-’a> reîntors- 
la Petersburg, a avut o convorbire cu co
respondentul diacului „Petit Parisien14-. Eli 
a declarat de minciună; fhima„e& numai 
lui are a i-se imputa isbucnirea răsboiu- 
lui. Acest răsboiu a fost de mult pregătit 
de Japonia. A mai flis Alexiew, că Europa 
are causă de a.-se teme de China. Decă 
vor învinge Japonesii și vor fa.ee numai 
în parte reforme în China, atunci Europa 
n’are ce să mai caute în Extremul Orient.

Alexiew a mai dat espresie speran
ței,. că Port-Arthurul va resista pănă la 
sosirea flotei Baltice.

După o depeșă diin Roma, vasele ru
sesc! de la Port-Arthur au fost grav ava
riate de ghiulele Japanese. Vasul „Sebas
topol11 ar fi ars timp de două dile. Fortu
rile nu mai apără acum docurile portului. 
Orașul e ca și nimicit. După o soire din 
Cifu, două canoniere japonese s’au scu
fundat.

Din Mukden se telegrafiază, că din 
parte oficială s’a publicat lista pierderilor 
ce le-au avut Rușii de la 8 Sept, pănă la 
24 Oct. Au fost răniți și uciși 828 ofițeri, 
și 28,000 soldați. îmbolnăviți 128 ofițeri și. 
2800 soldați.

„Daily Telegraph11 primesce din Ir? 
kutsk scirea, că între Mukden și lacul: 
Baikal s’ar afla 86,000 răniți, aparținând 
cea mai mare parte trupelor din Siberia.

Un ofițer din asistența amiralului 
Alexiew istorisesce, că la începutul luaei 
Octomvrie,5 Japonesi deghisați în Cfimesi 
s’au dus c’o joncă în Port-Arthur, ca să. 
asasineze pe generalii Stossel, Ko.ndra- 
tenko și Rock. Pentru-ca Jsă facă pe Ruși 
să crâdă, că sunt Chinesl, un torpilor ja- 
pones s’a prefăcut că urmăresce jonca 
pănă la intrarea portului. GenerahiFStosseZ 
însă a băgat de semă, că are a face cu, 
nisce asasini, și pe toți 5 Jappjiesii i-i 
eseoutat.

SOIRILE DiLEI.
— 3., (tC) Noensvr.i».

Aniversarea cununiei părechei,re
gale române. Eri în 2 Nov. v, s’au îm
plinit 35 ani de când Regele Carol, s’a 
căsătorit cu Regina Elisaveta. Din acest 
incident d-1 D. Sturdza, a presentat în 
numele guvernului felicitări Majestăți-. 
lor Lor.

Biuroul de presă ungar. Am amin
tit de pensionarea lui Berct&k, fost șef al 
biuroului de pressă ungar și că acest biu- 
rou a fost împărțit acum în 2 secții, din
tre cari cea politică a fost încredințată 
d-lui Klein Odbn, consilier de secție. „E- 
gyenldseg“ ne informeză acum, că bărba
tul chemat a conduce o secție atât de 
importantă, d-1 Klein, este Evreu, care a 
studiat odinioră teologia israelită, având 
vaste cunoscințe în „literatura hebraică'*.

•) La teatrul „Renaissance11 din Paris s’a 
dat dilele acestea premiera piesei ,,VEscalade", co
medie în 4 acte de M. Donnay. Comedia a avut un 
succes desăvîrșit. Primul act ai piesei se petrece 
într’un laborator de psichobgie fisiologieă. Din in
cidentul acesta d-1 Torquet scrie în „Figaro11 un 
articol cu titlul de mai sus, pe care îl reproducem 
.n traducere.

D&- acesta cunoscințe- d'e s'gur nu va i Dr. Jakobs&kn,. acusat, că și-ar fi -otrăvit 
trebuință ca șef'al.biiwoiriui' de presă. 1 nevasta.:
Faptul, eă pentru biuroul' de- pressă 

guv< eroul- ungar n’a găsit un- alt subiect 
afar ă de,-Kleiu, este caracteristic.

De la curtea: ou jurați'. Radu Reș- 
nov eanuv calfă de lăcătuș, care în Septem
vrie : a descărcat un glonț de revolver a- 
sup ra iubitei sale Ads Pltiu din Brașovul 
vee :hiu>a fo3-t condamnat eri de curtea 
cu jurați la 4 luni închisdre și- 47 cordae 
68 bani daune interese. Din pedepsă se 
vo r scăde cele 2 luni cât a s-tat în- pre- 
vș mție. Ca circumstanțe atenuante s-’a-u 
lu at, îiriiconsiderare ■: tinerețele, vieța: ne- 
p ătată, starea de beție și faptul că a- fă- 
e ut mărturisiri complete.

avă

oră

„Un 3ou jtîdecător la Tabla ?«■- 
.găseă".- „M. Sa a numit pe Dr. llosif 
Grim, judecător Ia tribunalul din Zombor 
și nepot aii archinabinultnDr. Armin Flesch 
din Mohâqș, judecător lâ tabla regâecă. 
di»; Seghedin. Noul judecător dte tablă 
este ,un bărbat entusiasmat pentru senti
mentele jjdoveseî- și îșj respecteză' religia, 
înainte eu mai mulți ani a “bst judecător 
de- instrucție totr în Seghedin,. de unde 
l’ău permutat Ia Mohacs ca judecător de. 
cerc. Aici i-s’a întâmplat, că proprietarul 
oasei, pe care voia s’o închirieze i a <lis: 
„Mai bucuros o dau.i ieftin, unui domn ca 
d-vdstrăT-de oâ.t s’o ■ închiriez scump- unui 

;jidov14...D-1 Griin a răspuns: „Ține-țî pasa 
i domnule, că ei. și eu sunt: jijdov14-.. In Zo,m- 
bor a.Juat parte aativă la vieța.. confesio

nală, eeeâ ea de sigur va face- și în Se-. 
ghedi»14. — („Egyatilds©g‘‘.j

Sciri din stî'.einatale. Ia t&© sta-, 
tele,-din A pieri ea s’au deslănțuiit furtuni 
cu pilone și zăpăcită, întrerupând1. comuni
cația telegrafică cu sudul și ou westuL Pte 
căsja Masașusetului dhue șonena s’au ca-i 
fundat. Sânt 4 morți.

— Din Petersburg se wele-grafieză/că 
sloiuri aa. început să-curgă pe Neva.

— Luni diminăța- au început îp Ber
lin negocierile-îhtre delegații sârbi, și ger
mani pentru încheierea unui tractat d& co- 

fimerciu între cele două state.
— Luni a fost deschisă. SkupșHna. 

D; Stanojevioi a fost reales pirasident. Des
chiderea solemnă, a sesiuaei se va face 
în d>ua de 16 Noemvrie st- n. printr’uns, 
discurs al tronului..

— Ambasadorul Statelor-Uaite din 
Viena Bellamy Storer a remis contelui 
Gcfuchovski nota secretarului dp stat al 
afacerilor străine american Hayp relativă 
la propunerea pentru întrunire^, unei no>ue 
conferințe la Baga.

„Emke*.  Comitetul cental * al „kul- 
turegyletului.14 ardelean șî’-a țhsut la Clușiu 

'în 12 N.oemvrie ședința lunară, sub pre
ședinta contelui leleki Dom.okys. Averea, 
totală a kulturegyleiului la,, sfîrșitul lunei 
Oct. a fost 2,934,731 cor. 88 b.

Sciri mărunte din, România.. Dumi
neca și-a serbat teatrul național din Gnar 
iova aniversarea a 50-a. de la fondarea, sa. 
Din acest incident s’a, jucat piesa „Pe 
malul gârlei14.

— Esposițiunea. agrară s'& prelungit 
pănă la 17 Nov. v. a», c.

— Eri s’a deschis sesiunea estra or
dinară a curții cu jurați, oare se va o- 
cupa cu sensaționalul proco-s al medicului

’ nevasta.:
— De-erî începând a întrat îu.- vi- 

I gore dispositiunea prefecturei poliției diii 
i BucurescI, care- impune birjaruor „copita- 
i lei, casă dispună și de cupeuri (trăsuri în

chise). Pe piețele principale 
deja astfel de cupeuri. Plata

■ cursă e stabilită cu 1 leu 50,
ÎDtmâgă- 3 lei.

stațipneză 
pentru, o 
pentru o-

cii

BSudapesta, 10 Nev,1004.
(Gtaesp. part, a „Gaz. Trans/1)-,

Stimate d le Redactor! Graconoatoli- 
cătora. lî-a destinat magistratul»:(primă

ria) capitalei, . ungare o bisericău.catolică 
părăsită din suburbii»! Brzsebetvâfos, și 
pe a! căror paroch oa patron voesce sâ-1 
salariseze din bugetul sSu, nu. suni Ro- 
mâni^ ci sunt acei Ruteni maghicunsați,, 
cari cu consilierul ministerial Eug.eniSzabo 
în frunte,, de ani de rjile stăruesc pentru 
introducerea limbei maghiare ca- limbă: 
liturgică, pentru greco-eatojicii. maghiar^, 

.pentru care scop-, cu ajutorul)Jșj al unor- 
patriot! -jidani,, au făcut peregrinaj*  și pe 
la .Roma, cane pănă acuma ,însă- a tdener 
gat recunâscerea limbei maghiare-da limbă- 
canonică. Primăria din Budapesta le do- 
neză. acea, biserică și primesce patronatul 

^aceleia, sub: espresa. condiționez; ca acea, 
biserică, se îrdraducă limba , liturgică mar 
ghiară. Foia ungurescă din Cl'ușiu, ia care 
șe provâcă „Gazeta14, nu are deci nici o- 
causă de- a. se teme de valahisarea Bu
dapestei prin Românii greco-.cato,lici.

Comunitate bisericescă:..aiii în Buda
pesta Românii greco-prientali;. cari forma
seră ore când-va o eornupitat® biserisescă 
împreună cu Grecii. După-oe- înse Grecii 
aw scos limba românescă:, dur Nispriea. co
mună, Românii cu mijl/ice- proprii și-au 
înființat o capelă cu cultul, divin îmlimba 

ftomanesea- Au parochul lan; Pe oare-l sa*  
larisâză.
Acestei

■ nu-i dă 
catolici, 
ror număr i-1 fac mai vâ«tos amploiații 
de- lă- deosebitele t’icaslenii și oficii; nu au , 
nici biserică nic?-; panochie. EĂ n’au ră
mas însă cu totul ffiîiă. de mângâiere su*  
fletescă. Cercetă:#., eh c-u drag șii capela ., 
română a gr. orientalilor, und£- văd ace- . 

■jlași cult divin, aud1 aceleași cântări și pot 
(lăuda pe Dumikedeu.cu:frații lo-r în aceeeșp 
limbă dulce. Deră*  în tirapal. mai nou, li 
s’a deschis pasibilitătba de a asculta sânta 
liturgie și de la. un preot db confesvu*

prin contribuirile- eredinoioșilor. 
parochii nouă,' onaș-ul Budapesta 
nici un ajutore E&mânifi;, greco- 
cărț se află jți Budapesta, și al că-

nea lor.
Eiă cam;
încă, pe lat anul 1.875-^1876,, foșful 

vice-președinte al1-Curții supreme de corup
turi din, Budapesta Iosif Hpssu, fostdre 
când-va profesai'- în Bla.șnî,. cu ocasitmea 
unei visile la Metropolitul Ioan V&ncea 
în Bjlașiu, a accentuat, lipsa, unei biserici 
greca-catolice româa-a în- Budapesta și ,

I

FOILETONUL „GAZ. TRANS.11

Psichologia fisiologică *)
De Charles Torquet.

'Deși relativ nduă, psichologia fisio- 
logică’ este o sciință din cele mai intere
sante, din cele mai promițătdre și din cele 
mai necunoscute publicului celui mare.

Contrar psichologiei, ce învățam noi 
în liceu și oare pretindea a studia sufletul 
în el însuși, a-1 cunosce prin mijlocirea 
raționamentului — omenesc și prin urmare 
falibil — psichologia cea nduă precede 
prin esperiențe materiale, scientifice și 
scrupulos verificate. Ea se mulțumesce 
deocamdată a classa resultatele acestor 
experiențe pentru a le alege, grupa și 

i

oorapara, în firma speranță de a p.utd con
clude din ele mai târdiu legile fundamen
tale ale spiritului, considerat în raporturile 
sale strînse cu funcțiunile corpului nostru.

Discursurilor bine înșiruite s’a substi
tuit observațiunea positivă; hipoteselor 
desfășurate cu elocință, speculațiunilor 
hasardate — brutalitatea faptelor, dâr tot
odată și certitudinea lor. DeCă acesta este 
mai puțin elegant, nu se pote tăgădui că 
este mai riguros și mai sigur.

In lumea întrâgă, atât în Franța, cât 
și în Germania, în Anglia și Italia, ca și 
în statele unite, o mică armată de savanțî 
perseveranți urmăresce fără precipitare, 
cu consecință și metodă, o serie de ex
periențe minuțiose, cari nu țintesc la un 
lucru mai mic, decât a descoperi resor
turile secrete ale conscienței ndstre, a cu
getării nâstre, a voinței și memoriei, a 
iubirei și urei nostre.

Ah! Psicho-fisiologii ăștia sunt nisce 
dmeni teribil de indiscreți și borfăitorl, 
cărora le place să umble cu făclii prin 
catacombele cele mai secrete ale propriu
lui nostru eu. Sensibilitatea și sentimen
tele ndstre sunt măsurate, cântărite în 

timp și în spațiut și roaterialisate în grafice 
visibile pe cilin.drele irwegistrătdre. Cea
sornicăria, electricitatea, fotografia, încer
cările acustice și optice, tactile și muscu
lare, hipnotismul și chiar cestiunile in-, 
sididse, capi ne încâlcesc pe neobservate,, 
totul este pus în mișcare pentru a ne re», 
vela nouă înșine.

Astfel aflăm cum sensațiunile ne. su- 
gerâză idei și cum cugetarea ndstrA se- 
desvdltă, aflăm rolul imaginilor mpntale 
în raționament și în memorie și care este 
forța atențiunei șî valdrea individuală a 
ammtirei ndstre. Vedem pănă la ce punct 
diferă tipurile intelectuale și căi acestea 
sunt atâtea, oâți și indivizi.

Unul atribue invicibil 'fie-cărui sunet 
audit o coldre, o nuanță particulară: a- 
cesta este audițiunea colorată- altul vede 
în dosul cutărei cifre, o anumită persdnă 
imaginară, totdeuna aceeași; acestea sunt 
schemele visuale-, gustul, mirosul se ha- 
luoineză și subiectul cutare găsesce 'o sa- 
vdre o odore cutărei arie de musioă, cn- 
tărei imagine...

In Paris s’au înființat nu mai puțin 
de șdse laborator© de psicho-fisică, în cari 

se- face mai multă, trâbă decât sgompts, 
Gel mai veohiu este ceL de la Sorbonne,, 
înființat la 1887. și al eărui director ac-, 
tual Alfred Rinei;, ajutat de V,. Henrih 
Gourtier și Jean Philippe, se. ocupă cu 

: deosebire de spiritele, sănătâs®, horopălș,, 
având în vedere diferențele lor iradivi- 
duale. Aici s’au fâsut studii remarcabile 
asupra mentalității calculatorilor prodjgioșî’ 
In3udi și Diamandi, asupra mentalității 
prestidigitatori lor și a jucătorilor de șac, 
asupra hipnotismului. Actualmente Binet 
urmăresce o anchetă extrem de intere
santă ăsupra grafologiei și pjocedeurile 
grafologilor..

La Salpetriâre '), Paul Jarneti. practică 
psichologia experimentală asupra histeri- 
cilor și nevrastenicilor. El. tratâză aceste 
suflete bolnave prin hipnotism și le tămă*  
duesce de anxietățile și obsesiuniie, ale 
căror punct de plecare și causă ele însâșl 
le-au uitat.

Doctorul Bxirillon, fondatorul Instîtu-, 
tului psichnlogic, unde a stabilit un mu- 
seu forte curios, aplică aceleași pro.cedeurl

V Ospiciu în Paris, special pQ»\t.rv bâlele 
nervi la femei. — Trad.
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atunci se învoise cu numitul Metropolit 
și iu.privința parochului, pe care-1 va dis
pune la Budapesta, în cașul înființărei 
unei parochii acolo. Era vorba de Nicolau 
Solomon, acum protopop în M.-Ludoșiii, I 
atunci profesor în Blașiij. Iosif Hossu cre
dea, că o va scdte la cale, ca magistra
tul din Budapesta să dea pentru proiec
tata parochie o biserică părăsită catolică 
și să ia asupra sa patronatul nouei paro
chii. Planul acesta însă nu s'a putut rea- 
lisa. Se vedej că Iosif Hossu întru reali- 
sarea planului său a dat de greutăți, la 
cari nu s’a așteptat.

Gestiunea cultului divin pentru Ro
mânii gr. catolici de aici, s’a sulevat însă 
acum sub altă formă, și a fost resolvată 
de nepotul de frate al vice-președmtelui 
losif Hossu, episcopul Lugoșului.

D-l Dr. Siegescu, profesor de limbile 
classice la.un gimnasiu de stat din Bu
dapesta,. cleric ăl'diecesei Lugoșului, în- 
tr’o convorbire c’un fruntaș român grec.- 
catolic de aici, a sulevat lipsa unui preot 
greco-catolîc român, care Se propună pen
tru cei 15 ascultători de teologie români, 
cari sunt trimeși din patru diecese în Se- 
minariul catolic de aici, ritul și disciplina 
biserroăscă orientală și să-i instrueze în 
cele ale cultului divin și în: praxă; apoi 
s’a oferit, că densul deoă episcopul său, 
al Lugoșului, îl va chiritoni de preot, tdte 
acestea le va face gratuit.' Fruntașul nos
tru s’a. oferit, că se va întrepune în astă 
privință la episcopul Lugoșului. Resulta- 
tul este : că episcopul Dr. Vasiliu Hossu 
a venit la Budapesta, a esoperat la pri
matele ca pe Dr. Siegescu să-l numdscă 
docent pentru ritul oriental la facultatea 
teologică de aici, i-a pus la disposiție o 
capelă din Seminariu unde să țină pentru 
Seminariștii gr.roatolicl români serviciu 
divin după ritul răsăriten, și a permis tot
odată ca și credincioșii din afară se pdtă 
merge la cultul divin în capela Semina- 
riului. Episcopul Hossu a hirotonit apoi 
pe d-l Siegescu de preot și la Sânta în
viere din ăst an, acesta a celebrat prima 
liturghie în limba română în capela semi- 
nariului, pe care episcopul Lugoșului a 
provățlut-o și cu vestmintele și alte lu
cruri liturgice necesarii. Dr. Siegescu ține 
în totă Dumineca liturgia, eră seminariștii 
români gr. catolici îi asisteză, ca lectori 
și ca cântăreți, pe când fruntașii români 
gr. cat. dă aicî fac pe ascultătorii pioșî.

Cred, domnyle redactor, că fac un 
bun serviciu când îți dau aceste lămuriri 
la întrebarea ce o ai fă-cut în „Gazetă".

’ ■ 1 ■

Un amic al adeveruliti.

Concertul societății
române „Carmen".

Bucureștii Nov. 1904.
D&mjnecă'săra, a avut loc în sala 

.Ateneului concertul societății corale române 

pedagogiei, îndreptând moralul copiilor 
tițioși prin cura cu ticuri, și cu trândăvia.

Doctorul Dumas posedă un laborator 
la asilul Sainte-Anna, unde face cursuri 
urmate mai ales de studenții în- litere. — 
Cum s’au schimbat timpurile!... Cercetările 
lui se referă la fisica bucuriei și durerii 
și la alienații circulari, acei nebuni inter- 
mitenți la cari se succed la intervalurl 
regulate, periddele de atonie 2) de tristeță, 
de prostrațiune profundă, de exaltațiune 
și de delir. Oomparațiune prețidsă a efec
telor în diferitele stări emoționale, și care 
nu este posibilă decât la subiecte, speciale.

2) Slăbiciune, lipsă de forță. — Trai,
3) Orășel în arond. Sceaux (Seine'i cu 4000’ 1

- Trad.
■*) D-l N. Vaschide este Român și prim-re-

dactor al „Revistei Idealiste11 ce apare sub direcția*
d-jui Mih. G. Holban. — Trad.

La Villejuif3 *) doctorul Toulouse, cer
cetător neobosit și creer de o activitate 
prodigidsă, a desăvîrșit lucrările sale asu
pra instrumentelor, prin cari se pot studia- 
sensațiunile, ajutat de elevii săf Pierron 
și Vasehide.*)

„Carmen", pusă sub direcțiunea d-lui D. 
G. Kiriac. Deși vremea era puțin favora
bilă din causă de pldie, sala Ateneului a 
fost aprdpe plină. Ideia d-lui Kiriac de a 
da pe lângă bucăți clasice străine și com- 
posiții române a prins în publicul bucu- 
reștean. In curând aceste concerte vor de
veni adevărate sărbători naționale. Afară 
de publicul cel mare au luat parte și 
omeni însemnați ai țării, pe cari i-am vă-’ 
<jut aplaudând din totă inima.

Programul a fost bogat și cât se 
pdte de variat. Și-au dat concursul la acest 
concert și d-l profesor R. Malcher și mai 
mulți artiști din orchestra teatrului na
țional.

„Cântecul culesului viilor" de A. 
Castaldi acompaniat de 2 flaute, clarinet, 
fagot și violoncel, a stârnit un entusiasm 
de aplause și a trebuit să fie bisat. E un 
cântec italian poporal de o nespusă du
ioșie.

D-șdra Elena Drăgulinescu a cântat, 
solo valsul din Rorneo și Julieta de Ch. 
Gounod și aria zefirităi din „Idomeneo" 
de Mozart. O voce limpede și fdrte sim
patică.

Au urmat apoi 4 cântece românesc! 
„Arcașul lui Ștefan" și „Bobocele și Inele" 
de Vidu, >eunoscute publicului ardelean și 
„Cântă cucu" și „Hi, hai murgule..." de 
Kiriac.

E atâta armonie între textul popo
ral și composiția d-lui Kiriac și atâta nos
talgie se degajăză din aceste două cânteoe 
din urmă! Mi se pare că poesiile ndstre 
poporale în care e vorba de „ducă" sunt 
cele mai duiose. D-l Kiriac a fost adenc 
pătruns de acest lucru și le-a dat compo- 
sițiilor o duioșie care te piei de.

„Cântă cucul, sa rotește 
Ghiță calu’șl potcovește, 
Puica din prag mi-1 privește 
Și din lacrimi nu’l zărește.

Ascultai și ți-se părea că plec! tu 
însuți îndurând amarul unei despărțiri de 
frumosa inimei tale.

O parte frumdsă din concert a ese- 
cutat’o d-l R. Malcher, profesor la Conser
vatorul de aici. In „Adagio" de Ri.es și 
în fantasia din Faust de Gounod, d-l Mal
cher a stăpânit publicul cu desăvîrșire. 
Arcușul său e de o eleganță și de o faci
litate uimitdie. Densul face parte din acei 
esecutanțl, cari își apropie cu totul bu
cata ce vrea să ne-o redea și când ne-o 
redă pornește ca direct de la el ; o simte 
cu tdtă1 putereâ sufletului său.

A fost- rech'emât; de multe ori și a 
trebuit să esecute și afară de program. A 
fermecat publicul ou „Nocturna" lui Cho
pin, bucată de o frumsețe ideală, favorită 
de altfel tuturor violiniștilor mari.

Au urmat apoi ârăși patru coruri po
porale mixte, cari au culminat în „Răsu
netul Ardealului" de I. Vidu.

Acest început de musică poporală

La Bicâtre 5 * *), în liniștea unui cabinet 
inviolabil, doctorul Fără, un fel de Goliat 
formidabil și bărbos, să îndeletnieesce cu 
o perseveranță ne mai pomenită de espe- 
riențe asupre oboselei musculare. De ani 
de țlile l’ai pute1 vede ridicând cesurî în
tregi aceașî greutate, cu același deget! 
Acest paladin al seiinței s’a supus adesea 
diferitelor otrăviri pentru a determina 
efectul, ce-1 pot ave asupra forțelor ndstre 
tdte excitantele cunoscute.

Psyche n’are decât se se țină bine. ) 
căci etă savanții noștri, — cum a făcut și 
densa cu Eros — la rândul lor își plâcă 
asupra somnului ei atât frunțile atențive, 
cât și lampele indisorete. Să bage numai 
bine de sâmă, ca nu cumva o picătură de 
uleiii' aprins căcjând din făclia lor — să facă, 
ca ea (Psyche) se le scape pentru tot-dduna.

Oniță.

5) La1 Bicetre din comuna Gentilly (Seine) 
se află un-renumit ospiciu pentru bătrâni și pentru 
alienați. Cuvântul Bicetre, ca și Charenton a devenit 
în limba vulgarâ francesă sinonim cu nebunia, 
extravaganța. Espresiunile: „C'est undchappe de 
Bicetre." „On devrait l'envoyer ă Bicetre" sunt ca și 
cele românescl: „A-scăpat de la Mărcuța" seu: rE 
bun de dus-la HKtrcu)ci".'— i’rad

impresionăză pe toți, cari simt rotnânesoe 
și d-lui Kiriac îi dorim putere și stăruință 
pe calea apucată. — Z. —

Drama sângerdsă de la Clușiu.
Foile din Olușiu comentâză pe larg 

drama sângerosă, al cărei erou a fost ne
norocitul țînăr român, Ladislau Toma.

„E-k" scrie:
„Decă ar fi murit pe câmpul de răs- 

boiu, radrtea lui Toma nu putea fi mai 
frumdsă și mai emoționantă.El și-a vărsat 
sângele pentru ideia cea mai drâptă — 
pentru ondre".

Numitul diar tot-odată publică un 
apel semnat „Mai mulți" și care are urmă
torul conținut:

„Apel cătră publicul cinstit din Olușiu. 
— Un om cinstit s’a împușcat din causa 
bestialității ucigașului surorii sale.

„Tînărul eră unica speranță a unei 
familii sărace, dâr cinstite. Familia n’o fi 
având nici cu ce-1 înmormânta, dâr chiar 
de ar ave, societatea trebue să-l declare 
de «mortul său.

„Să:l considerăm deci ca atare și pe 
cel cinstit să-l înmormântăm noi cei cin
stiți.

„Fie-care să-și desprindă fldrea sa și 
se o depună pe catafalcul, unde odihnesce 
adevăratul om cinstit".

Socialiștii din Olușiu au lajnsat o fdie 
volantă litografiată, în care veștejesc în 
termini aspri bestialitatea pantofarului și 
cer pedepsirea eeemplară a aceluia.

Afacerea se află dealtmintrea în ma
nile parchetului, care însă pănă în mo
mentul de față n’a găsit motiv de arestare.

Pantofarul inculpat s’a presentat la 
redacția diarului „E-k“ spunând, că se 
miră, de ce tînărul Toma nu s’a presentat 
la dânsul să-i câră socotelă, de și l’a aș 
teptat, și se miră de ce Toma a căutat să 
înlăture dintre cei vii pe sora sa, singura 
martoră a atentatului? Pantofarul susține 
că e nevinovat și dice că pdte dovedi cu 
martori, că în timpul când s’a săvîrșit bes
tialitatea, el era absent.

Fetița Elena Toma, care se află la 
clinică, a fost operată, estragându-ise glon
tul. Ea e în afară de orî-ce pericol și plânge 
necontenit mdrtea fratelui său.

Scrisdre din Bulgaria.
Concertul Corfescu.

Sofia, 16 Oct. v. 1904.
In sera de 15 Octomvrie v a fost 

concertul d-lui Corfescu la „Slavianska 
Besseda". Programa era mare și dificilă.

Publicul din Sofia are dreptul de a 
fi fdrte sceptic și de a se îndoi de ade
vărul reclamelor ce se fac; pentru-oă a 
avut de atâtea ori desilusiuni.

Programa era internațională formată 
din compositor! francesî, germani, italieni, 
ruși, români și cântată în limba originală. 
Cosmopolitismul în musică aparține într’a- 
dever unui artist de mare talent.

Concertul a început prin aria din 
opera „Renvenwio" de Eugene Dia» cân
tată în franțuzesce; artistul de la început 
a sciut să se arete print r’o voce puternică 
și un timbru forte dulce. A doua bucată 
era Di provenea il mar il Suol din opera 
Traviata. Artistul, în cântarea acestei arii 
a pus atâta dulcâță și atâta emoțiune su- 
fletescă în cât întregul public a rămas în- 
t-r’o șuspensiune indescriptibilă.

Vision Fugitive marea arie din opera 
„Herodiade1* de Massenet a fost cântată 
cu o finețe și o espresiune admirabilă.

Ca Român d-l Corfescu a cântat 
„Mândruiițâ de la munte" musică de pro
fesorul său Ștefanescu.

Wagner a fost cântat în aria (Abend- 
stern) din opera Tannhăuser cu maiesta
tea și forța caracteristică acestui mare 
maestru german și cu acâsta s’a terminat 
prima parte a concertului d-lui Corfescu, 
după ce la cererea publicului repetase 
câteva arii.

In partea a doua artistul a făcut o 
surprisă delicidsă publicului, când a înce
put să cânte în rusesce aria din opera 
Evghenia Oneghisn de Ciaicovski. Artistul 
a cântat acestă arie cu pasiune și desnă- 
dejde suflătdscă..

Doina românâscă „Mugur-mugurel", 
de Dima, a fost cântată cu multă origi
nalitate.

In aria din opera „Un ballo în ma- 
schera" artistul era complect in persona
giul, pe care-1 representa, dând espresiu- 
nea cea mai fidelă acestui personagiu în 
interpretațiunea sa.

Prologul din opera Pagliacci de Leon
cavallo pe care artistul l’a interpretat în- 
tr’un mod deosebit de rar a fost o adevă
rată esplosiune de urale din partea publi
cului.

După tâte aceste bucăți dramatice 
și lirice d-l Corfescu a cântat aria lui 
Figaro din opera Barbiene di Seviglia.

Aci artistul era de o vivacitate și 
de o vervă de nedescris, cu tdte că cân
tase 2 ore în conținu. Aplause nesfirșite 
au încoronat pe artist, și deși conoertul 
se terminase, publicul nu voia să plece, 
astfel, că artistul a mai cântat frumdsa ro
manță Ninon.

D-l Corfescu după cererea generală 
va da un al doilea concert, apoi se va 
duce la Belgrad. Stanciov.ULTIME SCIRL

Budapesta 15 Noemvrie. In șe
dința de acjl a dietei ministrul pre
ședinte Tisza a retras tote proiectele de 
lege presentate camerei și cari n’au 
fost desbătute încă. El a adaus înse 
imediat, că în proxima sesiune le va 
presenta din nou neschimbate. Intre a- 
ceste proiecte se află și proiectul 
ministrului Berzeviczy in cestiunea 
reformei instrucțiunei primare. Retra
gerea s’a făcut din causă, că con
form regulamentului camerei, nu se 
pot desbate proiecte în timpul când 
se tracteză de revisuirea regulamen
tului.

Londra, 15 Noemvrie. Agenția 
„Reuter" anunță din Fusan, cartierul 
general al armatei asildiatore, că la 
30 Octomvrie Japonesii au atacat 
prin asalt general forturile esterne, 
ajungând pănă la șanțurile forturilor 
principale. Acestea fiind înse mai 
adânci și mai tari de cum presu
puneau Japonesii, n’au mai putut se 
înainteze. Japonesii au cucerit, ce e 
drept, fortul Kihvanșan, Rușii înse 
primind întăriri au isgon’.t pe inimic.

Paris, 16 Noemvrie. Generalul 
Ândrâ, ministrul de resboiu pălmuit 
de Syveton în plina ședință a ca
merei, cu tot spriginul, ce-1 avea din 
partea majorității, a demisionat. Ur
mașul lui este Berteaux, un civilist 
aparținător blocului radical-socialist.

Diverse.
Umoristic. bentița e surprinsă de 

mă-sa cu manile și obrajii plini de dul- 
ceță.

— Ași vrea să sciu, esclamă mă-sa 
supărată, ce ai dice dăcă tu m’ai vedă pe 
mine în așa hal?

— Ași dice, răspunde fetița: ce feri
cită e mămița!

— Un servitor care fusese cât-va 
timp în serviciul unui aristocrat, întră 
după scăpătarea acestuia în serviciul unui 
parvenit îmbogățit. Intr’o di fostul lui 
stăpân întălnindu-l, îl întrebă, ce face noul 
său stăpân.

— Ce să facă? Acum îl învăț pe mi
tocanul, curo trebue să mănânce stridiile...

= De câți ani ești, frumdsă d-șără?
— Vârsta mea e schimbătdre... Când 

mă aflu cu tata, sunt de 12 ani, der când 
stau alături de mama, sunt numai de 8ani.

= Un ovreu din cei habotnici, în
surat a doua-dră, se întâlnesce c’un Român, 
care-i observă:

— Ei, da ce nevastă leneșă ai! Uite 
că țl-a lăsat antereul murdar de noroiă 
pe dedesupt.

— Nu, mă rog, răspunde ovreul; 
noroiul e de la balabusta dintâifl și este 
pe de desupt, pentru-că când m’arn însurat 
acum, l’am întors pe dos, ca să am haină 
nouă.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Vindecă și învioreză,

In cancelaria mea se află atestate încurse din iote păr-

Renta de aur austr............................ 119.95
Renta de cordne austr. 4°/0 . . . 100.10
Bonuri rurale ungare 3% % . . . 91.25
Losuri din 1860...........................   . 154 90
Aoții de-ale Băncei austro-ungară . 16.35
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 798.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 672.75 
Napoleondorî................................. 19.07
Mărci imperiale germane. . . . 117.65
ondon vista.................................. 239.47 y2
Paris vista.................................. 95.27’/2

! Note italiene  .......................95.25

Deosebită atențiune e a
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra 
anemie, ami

Premia cea mare

„Volta11, de ore-ce „Ciasul-Voltaa atât în Germania cât și în Austro- 
pe când aparatul meu e în genere cunoscut 

male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi-

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

l constituție forte slabă.

15 Milione cdrdne am

Prețul unei sticle cu instrucție 1 corâiiă, 
sticle mai mari cu 2. cor. 40 bani.

Depou principal in Budapesta: 
la farmacia D-lui Josif Torok

Kirăly-utcza nr. 12., și Andrassy kbrut nr. 26, 
și la d-l Dr. A. Ejrger, Vâczi kiirut 17. 

asemenea în tote farmaciile din provință, preoum 
și la proprietarul

WSOOER 

farmacist in Sâtoralja-Ujhely> 
Comando din provincie se efectueză prompt.

Depou in Brașov: la Victor Roth farma
cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co- 
halm: la E. Victor Milas.

100000 Cor-
1000(H) «
100000 n 
60000 v 
60000 „ 
30000 » 
30000 -

eră-și 110,000

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

La esposițiile hygienics din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1893 a fost premiat

Spirtul Reiiiua a lui Widder 
cu diploma de ondre și cu medalie de aur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale

Spirtul-reuma
și EJLUIB de PUTERE, 

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a. 

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile.

Dureri de dinți și cap vindecă in 5 minute

MULLER ALBERT, Budapesta,

favorabil

400000 Cor. ci
400000 n „
400000 n n 

70000 „ „
60000 „ „ 
60000 „ „ 
30000 „ „

La XV loterie de classă reg. ung. 
între

nr. 11119
„ 28916
„ 33464
„ 60912
„ 17357
„ 97263
„ 38691

se vor sorta

v n 
n w

losuri
cari câ,știg”a.ri principale

Un Milion corone {1.000,000 cor . I ' && los câștigă. -ISȚf
Sorțirea clasei prime deja în 24 și 25 ^oemvrse 1004,

Prețul talion r-^~h -
• Cor. 18.— Cor. <».— Cor. 3.- Cor. 1.50 bani.

Se trimit pe lângă ram bursă, seu trimiterea prețului înainte. Planuri oficiale gratuite. Checuri poștale 
pentru trimiterea banilor fără porto primesc clienții mei gratis și franco.

Rugăm a se face coinandeie cât mai 'Curând. 3—5
O Ol I ST cea norocdsft coleeturft din Ungaria

■ UfiCOIbllE. BUDAPEST, Kossuth Lajos uteza 11 sz..

nr. 42758
49878
87991
78863
82528

6920
90964
55000 cu câștiguri,

! I

Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Ncemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.80
Renta de corone ung. 4°/0 • • ■ 9810
Impr. căii. fer. ung. în aur 3y2°/0 • 89.05 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 97.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii.......... 210.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.—
Renta de hârtie austr. ..... 99.95
Renta de argint austr............... 99.90

' se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

durerilor de, oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, lmpedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgâroiurî de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oirculația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate.
file lumii, cari prefueșc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s Sse 
co < funde cu aparatul 
Ungaris a fost ofieijs oprit, fiind nefolositor, 
apreoiat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei

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

mai vechi de 15 ani.

Expediție din centru și locul de vendare pentru țâră și streinătate e:c. 
Strada VADÂSZ 42 A./E. 
colțul strada Kălmân.

Săpun SCHICHT-
C e r b ii seu 3^ C li c i a

Săpuuul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și ^r.i 1111*^11 js-j

cei mai ieftin- L——------
Nu conține ingrediențe streine vetămătdre. 

1X3^ Se capetă pretutindeni 
La cumpărare s6 se observe, ca pe fie care bucată de săpun 

s6 fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.
'WW ' 21—00.(725)

Tipografia A. Mureșianu. Brașov,


