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Crisa și agitațiunea maghiară.
Intre acei membrii ai partidului 

guvernamental maghiar, carî, din in
cidentul atentatului sevîrșit Vinerea 
trecută de contele Tisza în contra 
regulamentului camerei, au eșit păna 
acuma din acest partid, se află și 
contele luliu Andrassy și Coloman 
Szell.

Acești doi bărbați de stat mai 
cu greutate din clubul liberal nu se 
mulțumesc însă numai cu simpla se
cesiune, ci sunt deciși a-și depune 
chiar și mandatul de deputat, ceea- 
ce însemnă, că deocamdată simt ne
cesitatea de a se da la o parte, ți- 
nendu-se reservați fată de acțiunile 
politice. luliu Andrassy, fost ministru 
a latere, se dice, că s’a decis a face 
pasul amintit, fiind-că e de părere, 
că contele Tisza deși, după credința 
lui, are cele mai bune intențiuni, 
n’a fost norocos în alegerea timpului 
și îu metodul pentru esecutarea ac
țiune! sale. Se teme deci, că proce- 
derea lui Tisza va avâ grave con
secvente.

Am primit impresiunea — a- 
dause contele Andrassy — că țera 
s6u cel puțin partea coverșitore a 
opiniunei publice doresce și pretinde 
întrebuințarea forței. De aceea mă 
simt isolat și nu vreau se iau asu- 
pră-mi nici un fel de răspundere.

Cam tot în acest sens se se fi 
pronunțat și Coloman Szell.

Decă într’adevăr Andrassy a ros
tit cuvintele de mai sus ori nu, ele 
sunt și rămân caracteristice pentru 
situațiunea creată prin debutul lui 
Tisza în manifestarea „mânei tari11.

In adevăr, după concentrarea și 
solidarisarea tuturor fracțiunilor opo- 
siționale în lupta contra guvernului 
Tisza, desfășurarea crisei actuale 
atârnă de-acolo, cum și pe ce parte 
se va pronunța majoritatea popo
rului maghiar: pentru întrebuințarea 
torței, cum cere partidul guvernului, 
seu pentru restabilirea stărei de mai 
’nainte și delăturarea experimentu
lui tiszaist, cum cere oposiția?

Ministrul-președinte Tisza, că
ruia tătă lumea îi atribue acjl un 
estra-ordinar talent de agitator, a 
Inaugurat—în adunarea poporală de 
Duminecă din Budapesta, unde șl-a 
ridicat vocea, dând alarm și vrend 
a ațîța țera întrăgă în contra oposi- 
țiunei,—campania „mânei tarî“,care 
tinde, a ferici țera cu forța, fără de 
a mai ține seină de forme și de 
legi.

Ce i drept, abia au trecut cinci 
fțile de la închiderea dietei; cu tote 
acestea ni-se pare până acum prea 
neînsemnat echoul ce l’a avut în 
provinc'e aplicarea forței și justifi
carea ei în meetingul de la Buda
pesta.

Nu ne îndoim, că s’au dat or
dine fișpanilor pretutindeni să aran
jeze manifestațiuni de aprobare și 
de încredere față cu guvernul, prin 
comitate. Pană acuma însă abia 
s’au trimis câte-va adrese telegrafice 
de prin comitate în ajutorul guver
nului, pe când foile opoziționale sunt 
cu mult mai bogate în reproducerea 

de adrese și telegrame de aderare 
la alianța oposițională.

Se asigură însă, că din partea 
guvernului tote sunt puse la cale 
pentru-ca plebiscitul maghiar, jidâ- 
no-maghiar și maghiaron se iasă în 
favorul forței. Chiar și miniștri, se 
fiice, vor merge în cercurile lor 
electorale, ca se agite poporul și nu 
ne îndoim, că se va face încă prea 
mult în direcția acăsta; pentru ceea 
ce garantâză în destul talentul de 
agitator al ministrului președinte.

Oposiția aliată maghiară, firește, 
nu va sta nici ea cu mânile în sîn. 
S’a și pus pe lucru și se laudă și se 
felicită de pe acuma, că, fiind soli
dară și pe timpul când eventual se 
vor ține alegerile dietale, prin însuși 
faptul că nu se vor mai combate 
cendidații oposiționalî între ei, ea 
va câștiga de la guvernamentali nu 
mai puțin de 30 — 40 mandate.

Pentru moment oposițiunea a- 
liată are vre-o 160 de membri și 
se mângâie că și cei 20, cari au 
părăsit pană acuma partidul liberal, 
vor sprijini contra-acțiunea ei.

In tote socotelile acestea figu- 
reză numai elementul domnitor cu 
parasiții lui. Naționalitățile par’că 
nici n’ar mai fi. Deputății sași, cari 
singuii mai aveau aerul de a re- 
presenta pe acesta mică naționali
tate, stau înăbușiți în atmosfera ab- 
solutistă a liberalilor lui Tisza și de 
când a isbucnit crisa par-că s’au 
cufundat în Dunăre.

Nu e vorbă de naționalități, fi
ind-că ele nu sunt în dietă, er în 
afară de dietă nu sciu se fie soli
dare nici ca ai lui Tlsza, nici ca ai 
lui Kossuth și Apponyi. Și totuși ce 
rol colosal n’ar avea naționalitățile 
în aceste momente!

Ce ocasiune splendidă nu li s’ar 
da de a dovedi, că și într’o taberă 
și în cealaltă maghiară sunt culpa
bilii stărilor triste de față, că și unii 
și alții le-au creat numai și numai 
prin întrebuințarea forței și prin ! 
călcarea și disprețuirea legei și a 
dreptului.

Ore crudul destin va condamna 
și de astă - dată naționalitățile se 
servescă mai mult ca material de 
esploatare pentru eroii maghiari ai 
principiului forței? Cum s’ar po
trivi acbsta cu disposiția lor în urma 
tractării, ce o întîmpină de la acest 
guvern în causa școlelor?

Brașov, 10 (23) Noemvrie.
Corpurile legiuitore române sunt 

convocate în sesiune ordinară pentru diua 
de 15 Noemvrie v. a. c.

Crisa ministerială in România. 
Diarului „P. L.“ i-se depeșeză din JBucu- 
rescî cu data de 21 Noemvrie : „Crisa de 
cabinet anunțată deja, a isbucnit prin de- 
misionarea ministrului de interne B. Las
car. Lascar, după ce și-a înaintat minis
trului președinte dimisia, a plecat la Si
naia, unde se vor face probabil încercări 
de a-1 determina să revină asupra hotă- 
rîrei sale. Lascar a fost unul din stâlpii 
cabinetului Sturdza și retragerea lui alte- 
reză în mod însemnat acest cabinet. Se 

svonesce și de dimisia ministrului de jus
tiție Gianni, unul din amicii cei mai intimi 
ai lui Sturdza, fapt, căruia Gianni are sg 
mulțumescă portofoliul dobândit, fără să fi 
fost mai nainte deputat, său se fi desfășurat 
vr’o activitate parlamentară. Momentan nu 
se pdte prevede, ce consecență vor avă 
aceste deraisionărî. Depinde mult de la 
aceea, decă Lascar va pute fi determinat 
să rămână.u

Adunări săsesc! contra proiec
tului Berzeviczy. Comitetul cercual să
sesc al Sibiiului a decis în ședința sa de 
Luni, a convoca pe alegătorii dietali 
din cele două cercuri electorale ale Si
biiului la o întrunire, cu scop de a pro
testa contra proiectului Berzeviczy și de 
a esprima deputatilor sașî încredere pen
tru acțiunea inițiată din partea lor contra 
proiectului despre reforma învățământului 
primar.

...„In doga Poloniei/*
Un amic al foiei nostre din Bănat face ur- 

mĂtorele contemplări cu privire la situațiunea ac
tuală politică din Ungaria :

limisora, 21 Noemvrie n.
Intre numărdsele „enunciațiunî" ce 

le făcu în timpul mai recent primul-mi- 
nistru al Ungariei, fiiul „energicului" seu 
tată deja adormit în Domnul, a fost și 
una care flicea la adresa oposiției: „Voi 
aduceți țera in doga Poloniei'.*

Nu sciu, dăcă s’au rostit aceste cu
vinte în adevăr orî ba, căci cu urechile 
mele nu le-am audit, der de cetit le-am 
cetit, chiar într’o foiă guvernamentală.

Așa e! am esclamat eu în mine, 
când le-am cetit. Asta e drept și adevă
rat. Der ca se fie enunciațiunea de-odată 
și uij adevăr necontestabil, ar trebui, după 
părerea mea, ca cuvântul „voi“ să fie în
locuit prin cuvântul „noi*, căci numai așa 
are înțeles.

Nimeni, nici măcar (fiarele de cel 
mai greu calibru „patriotic11, nu a dat 
atențiune acestei enunciărî și nici nu a 
aprețiat’o. Pdte că și d’aceea nu, pentru- 
că faptele, în deosebi cele petrecute în 
noptea de la 18 spre 19 ale curentei în 
dietă — vorbesc de sine.

Nu voesc nici eu se aprețiez acăstă 
„enunciațiune", der țin ca se fie înregis
trată în venerabila „Gazetă" pentru pos
teritate.

D’aci încolo și față de starea în care 
se află parlamentarismul actual al Un
gariei, cred că fie-care Român cu con- 
sciință curată, patriot adevărat și om serios 
din Ungaria, trebue se cugete și să-șî (fică, 
deși cu durere în sufletul său : „DtSmne, 
ție-țî mulțămim, că nu suntem între ei, 
decî nici părtași la ilegalitățile lor și la 
sinuciderea lor — nu suntem."

Am voit și voim, cu totă bunăvoința 
și in totă sinceritatea, se-i luminăm, să-i 
scdtero din rătăcirea negră în care se află, 
se resfirăm temerile și fantomele lor ne- 
basate și închipuite, și să le băgăm minte 
în cap, — der nu e nicî-decum cu pu
tință.

Ei ne-au esclus din parlamentul, care 
acum a devenit esclusiv al lor, căci nu 
ne recunosc nici măcar ca naționali
tate, necum ca națiune română în regat.

Ei au ocupat tdtă puterea în stat și 

au abusat de dânsa : și-au făcut, legi sieși 
ca să se sinucidă prin ele; și-au format, ei 
de ei, și cu abatere de la principiile drep
tului public de stat, un concept de „pa
triotism", care nu este patriotism genuiD, 
ci este o minciună încornanată.

Și la urmă au mai enunțat și dogma, 
tot așa de mincindsă, oă numai ei sunt 
„elementul constituitor de stat", prin ur
mare numai ei au dreptul de a dirigui 
statul și destinele tuturora.

Ei bine, trebuia să răspundem noi 
Românii, prin abstinența și prin neparti- 
ciparea ndstră la tdte acestea. Noi seim 
și vedem cu ochii, că faptul real, și ne
contestabil în regat, este de tot altul. Noi 
seim că bunul Dumnedeu, când a înte
meiat și creat statul ungar, nu fără te- 
meiu l’a alcătuit din diferite naționalități, 
și că același Dumnezeu nu numai ca din 
întâmplare a presărat elementul maghiar 
cu popor român și cu elemente de alte 
rasse, ci cu intențiune și cu scop a făcut’o 
acesta. Sciind astea, credem, că decă ele
mentele amintite s’ar bucura de drepturile 
lor legale și naturale în stat, întocmai 
precum concurg ele cu sudorea, avutul și 
sângele lor la apărarea și susținerea lui, 
atunci multe elemente turbulente, cari 
n’ar trebui se aibă loc în dietă, ar fi în
locuite prin dmenl serioși și liniștiți, prin 
patrioțî adevărațî, âr țera însăși n’ar fi în 
pericol a ajunge în „doga Poloniei", seu 
într’o dogă doră și mai rea.

Pururea ne-au dis cei de la cârma 
statului, că naționalitățile sunt „inimicii", 
ele sunt periculdse etc. etc. Etă acum 
probă și dovadă eclatantă, că nu „inimicii 
interni", ci tocmai „amicii", „patrioții" 
get-beget sunt cari amenință parlamenta
rismul, țera, ba 'chiar însăși „națiunea" 
ungurescă în temeliile sale!

Situațiunea politică ungară.
In țera întregă se vorbesce și se dis

cută adi forte mult asupra situațiunei 
create prin votul de Vineri sera al majo
rității guvernamentale. Și nu e mirare, 
decă în ast-fel de împrejurări se colpor- 
teză fel de fel de faime bas«te pe presu
puneri și combinațiuni. Așa, de pildă, s’a 
răspândit eri svonul, că ministrul de jus
tiție Plosz și-ar fi dat dimisia și că însuși 
contele Tisza ar fi declarat într’un cerc 
intim, că nu crede se se mai pdtă țină 
mult timp la guvern.

Soirile de acest fel sunt însă numai 
pure combinațiuni. In situațiunea actuală 
membrii cabinetului sunt solidari și în 
stadiul actual al evenimentelor e absolut 
esclusă o crisă parțială de cabinet.

Asupra unui lucru nu mai încape 
totuși discuție. Acele elemente din sînul 
partidului guvernamental, cari nu prea 
sunt devotate persdnei și principiilor mi
nistrului președint° Tisza, încep a-se îns
trăina de el și a-șl mărturisi pe față în
străinarea prin repășirea din clubul libe
ral. Pănă aoum și-au dat dimisia din par
tid nu mai puțin de 16 deputațl, între 
carî e și contele Ales. Karolyi, șeful agra- 
rianilor. Se asigură, apoi, că Coloman 
Szell îșl va depune mandatul, der că va 
declara, că prin acesta nu vre se ia posi- 
ție contra lui Tisza, ci vre numai să ro
mână consequent atitudinei sale, care nu 
se unesce cu procedeurile forțate.
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Despre planurile guvernului nu se 
scie nimic positiv. Un tjiar vienes, oare 
adese-ori primesce informațiunî din cercu
rile guvernului ungar spune, că Tisza va 
deschide proxima sesiune dietală la 8 seu 
9 Decemvrie. El e pregătit și se așteptă 
la scene tumultuoseîn parlament, d6r con
vocarea din nou a dietei nu o va face cu 
alt scop, decât a i-se vota indemnitatea 
budgetară pe primele luni ale anului vii
tor, eventual și proiectul de recruți pe 
1905. “Deore-ce atât indemnitatea, cât și 
recruții ar urma se se voteze pe basaașa 
numitei lex Daniel, Tisza crede, că resol- 
virea acestor proiecte nu va întîmpina 
piedeci prea marî. In aceeași scurtă se
siune Tisza ar face să se voteze și pro
punerea sa referitore la alegerea comi- 
siunei de 21 pentru pregătirea proiectului 
de revisuire definitivă a regulamentului. 
Tote aceste are de gând să le facă Tisza 
pănă ia 15 Ianuarie viitor. Decă și la des- 
baterea proiectelor amintite camera nu va 
fi scutită de scene turbulente, în Febr. 
Tisza va disolva dieta, er nouăle alegeri 
generale dietale vor urma se se facă în 
Martie.

Intr’aceea atât guvernul, cât și opo- 
siția își comandă în provincie adrese de 
aderență. Dilnic sosesc la biroul clubului 
liberal și la cluburile oposiționale din Bu
dapesta telegrame de înouragiare și ade
rență.

După o scire mai nouă, contele Tisza 
ar fi decis, ca dimpreună cu alți membri 
din cabinet, se facă escursiuni în întrâga 
țeră și se țină discursuri în cari să dea 
semă despre activitatea sa politică. Așa 
făcuse pe vremuri și ministrul președinte 
engles Chamberlain, când simțise, că i-se 
clatină terenul subpicifire. Ar fi interesant 
să vedem pe contele Tisza umblând prin 
țeră cu jalba în proțap contra oposițiunei 
aliate, pentru a face propagandă șie-șl și 
a-se asigura de voturile alegătorilor la 
proximele alegeri.

Din „Reichsrat“-ul austriac.
Am amintit despre declarația minis

trului președinte austriac Dr. Koerber în 
afacerea cunoscutelor evenimente tumul- 
tufise de la Innsbruck. Asupra deBbaterei, 
ce s’a încins în urma acestei declarații în 
ședința de la 18 Noemvrie a „Reichs- 
rathu-ului, trebue să revenim, fiind-că pre- 
sentă unele momente grave.

Deputatul contele Sternberg (ceh-feu- 
dal) a dis între altele următorele:

„Ministrul președinte a dis eri, că în 
istoria Germanilor se află firul de aur al 
sforțărilor necurmate de a conserva și a 
duce la înflorire imperiul. Cu declarația 
acesta oratorul nu pote fi de acord. Din 
contră, politica Germanilor în ultimii 20 
de ani a dovedit, că Germanii nu urmă
resc o politică de stat, ci o politică de 
rassă și jertfesc interesele statului pentru 
interesele propriei lor rasse.

„Cea mai bună dovadă pentru poli
tica de rassă a Germanilor, este atitudinea 

lor la Innsbruck. Concepția Germanilor, 
că studenții negermani trebue să stea cu 
manile în sîn, când Germanii îi iau la 
bătaie, este forte ciudată ; oratorul însă 
găsesce, că nu e decât firesc, ca cel ce 
este atacat cu bâta, să se apere cu o armă 
și mai strașnică. Ceea ce au făcut Italienii 
în Innsbruck,§ n’a fost decât legitimă a- 
perare.

„Ordinațiunile referitore la limbă au 
fost pote prea aspre, și mai bine era 
decă se evitau. Seu pfite nu este o rigfire 
escesivă, a impune omenilor în vîrstă, se 
învețe o limbă, care nu e tocmai ușoră 
de înțeles?

„De altmintrea acesta este o cestiune 
de pâne a profesorilor și advocaților, cari 
nu vreu să învețe o limbă nouă, o ces
tiune, care n’are alt scop, decât căpătui
rea studenților, cari n’au învățat nimica. 
Peste tot, în camera acesta întrega poli
tică nu este decât o politică studențescă.

Egala îndreptățire a naționalităților 
în Austria este un postulat, peste care uu 
se pfite trece așa ușor... Erorea politicei 
Cehilor tineri nu residă în obstrucțiune, oi 
în faptul, că forțele clubului Cehilor tiu 
stau nici în proporție cu postulatele lor. 
Numai întărcerea la principiul solidarității 
pote si readucă națiunei cehice posiția de 
care are necesitate, decă vre se ajungă 
ceva în statul austriac. Solidaritatea cu 
ceilalți Slavi, și în prima linie cu Polonii, 
trebue să devină o axiomă a politicei Ce
hilor u.

Oratorul discută apoi cașul Wall
burg. Să admitem — dice contele — că 
Wallburg și sora sa Simic sunt copii ne
legitimi, nobilimea însă are un deosebit 
respect pentru sânge, credend că în sân
gele ce curge în vinele cuiva, se sinteti- 
seză întregul farmec și întrega strălu
cire a trecutului.

„Dfică însă purtătorii acestui sânge 
nu respectăză propriul lor sânge și lasă 
să fie călcat în noroiu, atunci cum pot 
aștepta să fie respectat de alții? Nevasta 
unui ofițer de gardă a stat 14 (jile în arest 
cu o hoță ordinară, fiind-că a intentat un 
proces civil archiducelui Rainer, er soțul 
ei a fost isgonit din gardă. Cum să aibă 
poporul încredere în drept și lege, când 
pe la judecătorii bâjbăe de certificate de 
botez și oăsătorie false, cari au fost falsi
ficate de domnii prea înalț! (ArchiducI).

„Decă se obiectez?, că acel mare domn 
este un moșneag ramolit, el are un ma
reșal de curte, care este responsabil pen
tru asemenea fapte necualificabile. Lucru
rile de necrefiut, ce se petrec la curte, 
cașul Dr. Bachrach, Mattasich etc. nu sunt 
eseraple bune pentru popor. Cerem de la 
ministrul președinte să ne ocrotescă de 
atentatele criminale, ce se fac asupra ono- 
rei și libertății nostre din partea Curții... 
Cât timp voiu ave o picătură de sânge 
albastru în vinele mele, voiri lupta pentru 
dreptul desconsiderat de Curte.

„împotriva unor asemenea întîmplări 
nu esistă decât un remediu: comisiunea 
parlamentară de investigație... Decă am 
alege o asemenea comisiune și comisiunea 
acesta n’ar ave altă problemă, decât pu
blicarea infracțiunilor de drept săvîrșite 
de acești feciori cu fisele moi, și atâta ar 
fi suficient pentru a ridica vechea nostră 
Austrie. Esemplul rău vine de sus.“

Pentru espresiunile insultătfire față 
cu Archiducii și pe cari „N. Fr. Pr.“ de 
frica censurei nici nu le-a reprodus tote — 
președintele a chiemat la ordine pe con
tele Sternberg.

„Bismarck-ul maghiar“.
Diarul ultra-șovinist „Magyar Szcp, 

care dilnic combate viu pentru politica ti- 
szaistă, publică în numărul său de la 22 
Noemvrie un articol de propagandă, în 
care încercă să justifice cea mai nouă lo
vitură a contelui Tisza, pe care-1 numesce 
Bismarck-ul maghiar.

Intre altele spune, că dinastia habs- 
burgică vede acum cât de greșită a fost 
politica ei timp de 400 de ani și decă ar 
mai urma pe calea din trecut, și-ar pierde 
tronul. Văflend dinastia, că atji mâne, prin 
luptele de naționalitate, Austria are să se 
dismembreze, începe să caute sprijin în 
Ungaria, întărind hegemonia maghiară.

Maghiarul — dice „M. Sz.“ — n’are 
rudenii de sânge în afară ca Nemțul, Slo
vacul, Valahul, Șerbul, Rutenul, Italianul, 
Croatul și Polonul. Prin urmare numai pe 
el (Maghiarul) se pote răzima dinastia. Aici 
zace causa pentru care dinastia s’a învoit 
să se raaghiariseze armata, și tot aici este 
a-se căuta motivul pentru care dinastia 
este învoită cu maghiarisarea naționali
tăților. O singură condiție a pus însă : să 
fim o țeră unitară, puternică și solidă 
basa creărei intorsăturei celei marl.

Apoi continuă așa:
„Etă esplicarea hotărîrei lui Tisza. 

El vre să creeze basa pentru noua ren- 
duială, chemată a face o mare și puter
nică Ungarie. Vre se creeze imperialismul 
maghiar, și vre să scotă și din pământ pe 
cele 30 milifine de Maghiari, cu cari să 
reînvieze din nou imperiul lui Matia și al 
lui Ludovic cel Mare.

„Tisza este cel ce vre să creeze uni
tatea maghiară, dinastia maghiară. Ori îi 
va succede lui acesta, ori va cade în cur
sele ce i-le pun trădătorii și egoiștii. El 
însă va merge înainte pe calea apucată...“

Mai frumos e, că cei de la „M. Sz.“ 
cred ceea-ce spun.

Resboiul ruso-japones.
Despre situațiunea la Port-Arthur 

n’au sosit în dilele din urmă sciri mai de 
semă.

Din Dalny se anunță, că la 18 și 19 
Noemvrie Japonesii au reînceput erăși 
atacul general contra fortăreței. După o 
depeșă din Gifu însă, nu e vorba de un 
atac general, ci numai de sosirea unor 
trupe nouă de întărire, cu cari Japonesii 
vrău să și încerce din nou norocul.

La Mukden se crede, că garnisfina 
din Port-Arthur va resista pănă la fine. 
Chiar și în cașul când Japonesilor li-ar 
succede a cuceri forturile din împreju
rimea orașului, Rușilor le rămân forturile 
de pe malul mării, din cari pot să resiste 
cu succes pănă la sosirea flotei din Baltica.

La festivitatea aniversării fondărei 
academiei de marină din Petersburg, ți
nută la 20 Noemvrie, s’a cetit telegrama 
de felicitare a contra amiralului Grigo- 
rovicî de la Port-Arthur în care acesta (jice : 

„Toți ne aflăm bine, curagiul nostru n’a 
scădut și suntem convinși, că cu ajutorul 
lui Dumnedeu vom resista asediului, ți
nând cetatea spre bucuria domnitorului 
nostru. “

In Manciuria domnesce încă liniște 
relativă. După ultimile sciri, un caracter 
mai viu au luat numai luptele de recu- 
noscere. O luptă mai violentă a avut loc 
la colina Putilov pe care o atacară din 
nou Japonesii, der au fost respinși cu 
pierderi însemnate.

Corespondentul fliarului „Brsevija 
Vjedomosti“ telegrafifiză din Mukden, că 
lupta de artilerie începută la 17 1. c. a 
încetat cu totul.

Ultimele sciri despre atitudinea fron
turilor dușmane, cari își stau față în față 
la rîul Saho, sunt de natură pacinică, deși 
în unele puncte distanța detașamentelor 
inimice e redusă la 400 pași.

Causa acestui fenomen cam ciudat 
între doi beligeranți, cari se luptă pe vifiță 
și morte, se esplică în mare parte prin 
faptul, că clima aspră, care domineză în 
Manciuria, necesiteză deopotrivă și pe 
Ruși și pe Japonesi să nu-și părăsăscă în- 
tăriturile și ascpndătorele lor, pregătite 
mai ’nainte.

In cașul, că unul dintre beligeranți 
ar intenționa să-l atace pe celălalt, el ar 
trebui mai întâiu să-și părăsescă întăritu- 
riturile, unde e scutit contra frigului, 
având lemne și îmbrăcăminte caldă la 
disposiție, er în decursul înaintării contra 
dușmanului ar trebui să-și facă nouă în
tăritori în pământ, pentru a se scuti con
tra focului dușmanului. Acesta însă e ac
tualmente imposibil, defirece pământul e 
atât de tare în urma înghețului, încât nu 
se pot face săpături.

Frigul acesta se restrânge însă și 
asupra manuării armelor. Ou degete în
ghețate nu prea poți umple pușca [și țin
tirea e forte îngreunată. Aprovisionarea 
cu apă e deja îngreunată în lagăr, fiind 
apa înghețată. In cașul părăsirii lagărului, 
ea devine însă și mai anevoiosă. Apa 
îngheță în bidonele ce le pfirtă sol-? 
dații cu ei. In cașul unui atac, primul 
lucru pe care-1 cere un rănit e apa, căci 
ranele causâză mari arsuri. In cașul acesta 
însă dorința rănitului nu se pfite împlini 
din lipsa de apă. Las că nici ranele nu 
se pot spăla și astfel răniți! sunt espuși 
la cele mai crâncene chinuri.

Sunt der momente importante de 
natură umanitară, la mijloc, cari stau mai 
presus de voința conducătorilor armatelor 
și cari în asemenea cașuri au drept ur
mare încetarea ostilităților.

*
Despre aprovisionarea armatei ru- 

sesci, s’a pronunțat în chipul următor in- 
tendantul șef al armatei lui Kuropatkin 
oătră corespondentul diarului „Ruskoje 
Slovo:

Trupele primesc dilnic pâne prfispătă 
și numai în timpul operațiunilor sunt 
silite a-se mulțumi cu pesmeți. De carne

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

The Raven.I}
(Corbul).

In numărul din 29 Ian. 1845 al Zia
rului Evening Mirror a apărut o poesie 
mai lungă, sub titlul The Raven și semnată 
„Quarles“.

Acestă poesie a fost cunoscută în 
-curând de întrega Americă.

Autorul: E. A. Poe, nenorocitul și 
împilatul „servitor al Musei“ (cum se nu- 
mesce el într’un loc) descoperit fiind de 
redactorul foii The American Whig Review 
(unde s’a publicat apoi „CorbuP cu sub
scrierea autorului), a fost viu felicitat de 
publicul cetitor.

Sfirtea lui Poe a fost ironia sorții.
El muncise din anul 1827 (când îșî 

publică juveniliile) fără se fi fost aprețiat 
seu încuragiat de cineva.

b Din o lucrare mai lungă, care o s6 apară 
.n curînd. [Edgar Allan Poe, de Emil Isac).

Și etă, o poesie îi împlinesce visul 
de a fi cunoscut. O poesie în care-șî vărsă 
tot amarul sufletului său îmbătrânit îi aduce 
aplausele nesfîrșite ale „flămândiloru ce
titori.

Ce ironie a sorții!

Poema Corbul-) (Scherro numesce ro
manță) nu e cunoscută publicului nostru. 
In limbile streine e tradusă.* * 3) Astfel pu
blicul cetitor al Europei culte cunosce ca
litățile eminente ce le are acestă minu
nată creațiune poetică.

-j The Raven and other Poems, published
New-York and London, Nov. 1845.

3) Traduceri: în 1. germ, de Strodtmann, Ni
dus Midler' Ellen; în 1. francesă de Charles Bau
delaire, Mallarme fin prosă); în 1. maghiară de Szăsz 
Kăroly, Lei^ij Iozsef, Ferenczi Zoltan. In numărul 
din 5 Oct. 1904 al diarului „Vremea11 am cetit o 
traducere în presă a d-lui Victor Anestin, e ne
corectă — transcrisă din Baudelaire.

4) I. Gailberth. (Post).

5) I. Ingram : E. A. Poe p. 225—227.
6) Pururea Isadore.
') „Nici odată11.
’) Criticisms. Charles Dickens.

E. Poe a scris’o în catul al treilea al 
unui palat din bulevardul St. Nicholas în 
New-York, după părerea unui critic en
gles4), inspirat de o buhă.

In ce privesce genesa poemei, sun
tem de acord cu Ingram,5 6) care susține 
că Poe a imitat poesia Iui A. Pike (Isa- 
dore publ. New Mirror, 14 Oct. 1843) uh 
prietin al lui, membru în redacția unui 
diar (Broadway Journal) la oare lucra și el.

In adevăr, decă vom analisa Isadore 
a lui Pike și vom asemăna-o cu The Ra
ven, vom observa legăturile ce există 
între aceste două poesii. Pike descrie la 
mentația adresată iubitei morte, er Poe 
idealiseză persona ce nu pote exista ca 
să reiasă un relief al iubitei care pote 
exista. In Isadore refrenul e „forever Isa
dore11 °), er Poe a creat cunosoutul „never
more". 7) In celealalte părți aceste două 
opere sunt divergente. Mai amintesce In
gram despre Barnaby Rudge a lui Dickens 
de unde luase Poe personificarea Corbului. 
Decă vom ceti criticile lui8) în cari se 
ocupă cu mult interes de marele roman

cier engles, nu-1 vom contradice pe In
gram.

The Raven constă din 18 strofe. Fie
care strofă are 6 rînduri. Ideia principală 
e variațiunea unui essai, pe care-1 scrisese 
mai nainte.

In Corbul vibreză simțămintele vino
vate ale unui amoresat părăsit, ale unui 
psiholog histerio, care prin lacrimile sale 
vede o pasăre negră, un corb venit spre 
a-i îngâna la tote întrebările cuventul „ne- 
vermoreu. Poetul ne pare un semidoct in 
poemă. In strofele dintâiu apare impresio
nist, un blând visător, care răsfoiesce car
tea unei sciințe uitate. De odată însă acest 
idealist se preschimbă. Audind sgomote, 
ciocăuituri la ușa camerei, se ridică spe
riat de la masă, er în capul lui vîjiesc di
ferite gânduri. — Perdelele fîșio miste
rios și inima poetului se umple de o 
grfiză nesimțită pănă acum:
„Vre-un ospe stă acolo, ce vrea se între ’n l’untr 
Un âspe, cere scutu-mi, un ospe stă la ușa-mî, 
Acela va fi“..........

Și îndată se deșteptă din letargia 
spaimei, și răspunde: „Vă cer iertare
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nu ducem lipsă și intendatura dispune 
încă de 40,000 vite, cari însă nu se 
vor tăia de-ocamdată. Trupele își cum
pără. carne din orașe. In Omsk intenda
tura a cumpărat o forte mare cantitate 
dn carne înghețată, er în Nicolajew forte 
mult pesce.

Armatei îi mai stau la disposiție 
300,000 puji unt de Siberia, 100,000 pudi 
legume uscate și 200,000 pudi varză înă
crită. Bolnavii primesc urez și ceaiu. 
300,000 pudi zahar, ce l’au dăruit coiner- 
oianții ruși, e deja pe drutn.

Transportul de cereale se face fără 
nici o piedecă. In magaziile din Charbin 
se află 400,000 pudi cereale. Intendența 
crede, că armata e provedută pe timp de 
■un an cu cerealele necesare, însă din pre- 
cauțiune s’au adunat încă 1 milion de 
pudi cereale, cari se vor transporta de la 
Blagovescensk la Charbin. Făina se trans
portă din Rusia. Rachiu se aduce cu va
lonele, să distribue însă trupelor numai 
la ordinul comandanților de corp. Soldații 
.sunt bine proveduți cu haine de iernă.

I

SC1R1LE DILEI.
y

— 10 (23) Noemvrie.

Aniversarea lui Mihaiu Vitâzul. 
Luni d. a.,diua deSf. Mihaiu, a avut loc la 
„Ateneul11 din Bucuresci o frumosă festi
vitate, aranjată de Uniunea studenților 
români în memoria marelui nostru erou 
național Mihaiu Vitezul. Festivitatea s’a în
ceput prin esecutarea imnului lui Mihaifi 
Vitezul de cătră corul societății „Hora". 
A urcat apoi tribuna profesorul de univ. 
d-l Gr. Tocilescu rostind între aplausele 
celor presenți un avântat discurs despre 
vieța și faptele acestui mare erou și dom- 
initor. S’au declamat apoi mai multe părți 
■din piesa lui Victor Hugo „Ruy-Blas" er 
în urmă corul societății „Hora" a esecu- 
tat numerdse cântece naționale românesc!. 
Cu acesta s’a încheiat frumdsa festivi
tate.

Reîntorcendu-se în cameră, sufletul 
lui e aprins. Și ciocănitul sună tot mai ta
re. „Ei, o fi cineva la terestră". Vrea
să-și potolescă lupta cumplită în inimă. 
Deschide oblonele și etă... un corb bătrân 
sbdră pe statuia lui Pallas, și „nevermore". 
— Corbul prin gravitatea lui e ridicol. — 
Poetul zîmbesce“ și-l întrâbă: de unde a 
venit? — Corbul răspunde: nevermore.— 
Poietul se miră mult audind pasărea 
rostind limpede acest cuvânt... Er corbul 
la tdte întrebările visătorului răspunde cu 
tainicul nevermore. — Și răsunetul acestui 
glas de pasăre se ’nfige în inima arnore- 
satului ca o săgâtă. — Acest cuvânt ne
însemnat, înaintea poietului cresce și de- 1

La mormântul lui Mihail Eminescu. 
Studenții din Bucuresci s’au dus în cor- 
pore în diua de Sf. Mihail la cimiteriul 
Bellu, unde au depus o frumosă cunună 
pe mormântul poetului nostru Mihail Emi
nescu.

Principele Ilohenlohe, fostul presi- 
■dent al Bucovinei a sosit Luni în Sinaia 
și a fost primit în audiență de oătră re
gele Carol. Principele a fost apoi reținut 
ia dejun, la care a luat parte întrega fa
milie regală română.

Pentru masa studenților români 
idin Brașov au intrat dela '„Unirea* in
stitut de credit din Vad cor. 20, — er 
de la d-l locotenent-colonel George Popo- 
vici din' Brașov cor. 20. Primescă gene
roșii donatori cele mai caldurose mulță- 
raite. — Direcțiunea școlelor medii gr. or. 
sromâne.

Alegere suplementară ’de deputat 
pentrn „Reiclisrath". In urma chemării 
baronului George Wassilco in camera se
niorilor, a ajuns vacant locul unui depu
tat în cameră, Comitetul esecutiv al ma
rilor proprietari români bucovineni din 
curia a doua a nominat într’o ședință, ce 
a ținut’o cHlelo trecute în Cernăuți, de 
candidat pentru acel mandat pe d-l baron 
Dr. Alex. Hormuzachi, secretar la procu
ratura de finanțe și dep. dietal. Alegerea 
pentru acel mandat de deputat va ave

-der 
mid 
ore

Domnule seu Domnă, pentru întârdiere, 
ațipisem, și Dv. ați bătut atât de ti- 
la ușă, în cât stăteam la îndoială: 

nu halucinez".

în- 
râ-

Ș’atuncî privind în întuneric, se 
fioră. Numele iubitei sale „Lenore11 îi 
sună în suflet. De pe buze îi sboră nu
mele acesta dulce... 

loc mâne, Joi în 24 Nov. și după cum 
suntem informați, d-l baron Dr. A.Hormu- 
zachi va fi ales unanim.

Vaporul „Principesa Maria11 plecat 
Marți dimineța din Constantinopol, a fost 
surprins în mijlocul mărei Negre de fur
tună, cu care a luptat totă diua și totă 
ndptea spre Miercuri; der în fiiua de 
Miercuri furtuna luând proporțiunî formi
dabile, vaporul s’a refugiat în portul Ka- 
liacra, pe costa bulgară. Joi, cu tdte că 
marea era încă fdrte agitată, vaporul „Prin
cipesa Maria" și-a reluat calea și a ajuns 
seră la Constanța. Pe bord a fost un ac
cident: nisce lădi grele cu mărfuri, răs
turnate de vânt, au sdrobit piciorul u- 
nui om din echipagiu.

Nuntă mare. „Gazeta de Duminecă11 
raportând despre nunta d-lui Simion Bar- 
bolovici, fiiul venerabilului vicar al Sil- 
vâniei Alimpie Barbolovici, cu d-șdra Eu
genia Muște, fiica parochului din Coru- 
eni (Solnoc Dobâca), spune că la acea 
serbare familiară și-au dat întâlnire nu
meroși fruntași din părțile acelea. La 
„danțul miresei" s’au adunat 120 cordne, 
din care sumă drăgălașa ruiresă a oferit 
80 cordne pentru incendiații din Câmpeni 
er cu 40 s’a înscris membră fundatdră a 
„Reuniunei femeilor române din Selagiu 
și Chioar11. Nun a fost d-l George Pop de 
Băsesoi.

Bustul lui Palladi. Abia a trecut 
anul de când fostul ministru G. Palladi a 
murit subit în orașul său natal, Bârlad,Jîn 
momentul când la un banchet politic ros- 
tia un discurs. Amicii politici ai lui Pal
ladi s’au grăbit a-i ridica un bust. în nu
mitul oraș, care s’a desvelit Luni în 21 
Noemvrie. La acest act erau de față mi
niștri: D. Sturdza, Lascar, Costinescu, Stoi- 
cescu și Ionel Brătianu. La desvelire a 
rostit un discurs Nicolae Nicorescu. După 
desvălire s’a dat un banchet la palatul 
administrativ, la care au participat 100 
persdne. Aici episcopul Hușilor a ridicat 
un toast pentru rege, er ministrul preșe
dinte a ținut un discurs mai lung, în care 
a relevat îmbunătățirile financiare isbân- 
dite de partidul liberal în timp de 4 ani 
de când se află la putere, precum si alte 
îmbunătățiri pe terenul instrucțiunei pu
blice etc. In sfîrșit ministrul președinte a 
apelat la unitatea partidului.

Sarah Bernhard în Bucuresci. Luni 
sera și-a început în teatrul „Edisonu din 
Bucuresci celebra tragediană Sarah Bern- 
hard ciclul de [frepresentațiuni cu drama 
lui Al. Duma „Dama cu camelii". Diarele 
din Bucuresci sunt pline de elogii la a- 
dresa tragedianei, care, deși împiinesce în 
curând 60 de ani, a rămas o adevărată 
măiestră în interpretarea pasiunilor ome
nesc!, păstrându-și aprdpe intactă comora 
talentului distins de care dispune. Eri sera 
s’a dat drama lui Sardou „La soreiere".

Din țera Oltului.
Făgăraș, 20 Noemvrie.

Mult Stimate d-le Redactor! In mult 
prețuitul <j'ar „Gazeta Transilvaniei" vă 
rog a da loc următorului raport despre 
alegerile municipale din comitatul Făgă
rașului.

In 17 Noemvrie a. c. s’a făcut ale
gerea membrilor în congregațiunea comi
tatului nostru. Cu ocasiunea acesta alege- 

colos, care-1 amenință cu stri-vine un 
vire.

Și tote încercările lui de a scote din 
pasăre un alt cuvânt e zadarnic. Corbul 
îi răspunde mereu „nevermore*. — Atunci 
în culmea desperării amoresatul esclamă :

„Be that word our sign of parting, bird 
[or fiend!" 1 shrieked, upstarting

„Getthee black into the tempest and the
[Night’s Plutonian shore !

„Leave mo black plume as a token of 
[that lie thy soul hath spoken!

„Leave my loneliness umbroken! — quit 
[the bust above my door!

„Take thy beak from out my heart, and 
[take thy form from off my door!“

Quoth the Raven, „Nevermore118)
(Strofa 17.)

8) „Acesta vorbă fie semnul teu de plecare, 
pasere ori inamic!" strigaiil îngrozit. — Sboră 
înapoi în vifor, și la țermurit nopții plutoniane! 
Nu-mi lăsa nici o penă negră, sâ-ml spună, că 
mi-ai turburat odihna mincinâsa ta limbă — pă- 
răsesce bustul, scdte-țl ciocul din inimă-mi și ia-țl 
forma lăsând ușa mea! Corbul dise „nevermore11. 

rile pentru noi Românii au avut un sfîrșit 
forte trist, dedrece dintre 70 de membrii 
congregaționali, din partidul national ro- 
mân abia au reușit învingetori vr'o 10—12.

Etă cei cari au fost aleși: în cercul 
loan Banciu și So- 
cercul Recei, vica- 
Ioan Dejenariu-, în 
Teodor Popescu și

Vistei Nicolae Borzea, 
lomon I<ăgărășan; în 
rul lacob Macaveiu și 
cercul Tohanului Dr.
Moise Brumboiit; âră în cercul Veneției au 
fost aleși: loan Popiția, Mihail Ganea, 
Teodor Popescu, lacob Popeneciu și George 
Halmaghi. Meritul este al harnicului domn 
George Comaniciu, notar în pensiune, 
căci de când d-sa conduce acest cerc, 
neam străin nu a ședut la masa verde a 
comitatului.

Gu întristare trebue să constat, că 
Românii din Făgăraș la ast-fel de oca- 
siunî nu sunt la înălțimea lor și mai ales 
unii preoți și învățători sunt aceia, cari 
dau mână de ajutor, că în congregația 
comitatensă să fie aleși străini cu voturi 
românesc!.

In Făgăraș sunt advocațl, candidați 
de advocațî, medici și alțî români inteli
gența și independenți, dintre cari abia sunt 
unul seu doi aleși de membrii în 
rea comitatului.

In cercul Arpașului, Voilei, 
șului, Mărgineni, Șercaia, Șinca, 
naționalist român nu e ales. Alare rușine 
In cercul Voilei între alții e ales feciorul 
protopretorelui Hersenyi, care nici o bobă 
nu scie românesce și care acum își face 
anul de voluntar. In cercul Mărgineni 
chiar preoții au dat mână de ajutor, ca să 
fie ales pădurariul Varnai. cel mai mare 
șovinist din Făgăraș.

In cele mai multe cercuri notarii ro
mâni s’au îmbulzit alegându-se fiesce-care 
pe sine, deși în adunarea generală nu 
li-e permis să aibă altă convingere, decât 
aceea a omenilor de la putere.

E de dorit ca notarii români, decă 
țin ceva la nație, se nu-și pună persâna 
lor în candidare, ci să deie loc altor băr
bați independenți, cari pot aduce servicii 
pentru națiunea nostră. Olteanul.

aduna-

Făgăra- 
nici un

încă

Din Franța.
Gestiunea delațiunilor nu s’a luat 
de la ordinea dilei.
Este interesantă cariera lui Vade

card, secretarul Marelui Orient, care a 
ajuns să dicteze peste sdrta a mii de ofi
țeri și generali.

Acest Vadecard încă a făcut armata, 
servind ca subofițer la artilerie. Firesce 
pe acea vreme nici prin vis nu-i trecea, 
că va ajunge vr’odată dictator și stăpâ
nilor peste avansarea superiorilor săi pănă 
sus la comandanții de divisii și corpuri.

In vieța sa civilă Vadecard a fost 
băiat în prăvălie, si ca instrucție avea pa
tru clase primare.

Neplăcându-i comerciul, a venit la 
Paris și amoresându-se de fiica portarului 
de la „Grand Orient11 a luat-o în căsăto
rie. Socrul s’a rugat la stăpânii săi, 
să-i pună ginerele copist în biurourile

In aceste rânduri, în cari se oglin
desc tdte calitățile ce le are o lucrare 
trainică, se avântă sufletul poetului spre 
țări necunoscute, spre lumi închipuite. In 
aceste rânduri se sbuciumă un „suflet sel- 
batic“-, ale cărui doruri nu se pot înlănțui 
eu lanțurile realității.

Și pasărea nu răspunde. — Stă ne
mișcată pe statuă, fără să clipescă măcar. 
Umbra ei se lungesce pe dușumele ca o 
vecinică taină... și inima poetului nu mai 
păte să se ridice...

Cu aceste se finesce poema. — Cu 
aceste se opresce fantasia lui Poe, văr
sată în cadența a 108 rânduri...

Cetitorul mișcat adânc va simți lung 
timp acest farmec bizar, ce-1 produce ce
tirea „Corbului". Și acel „nevermore" îi 
va produce ilusiuni, îl va impresiona ca 
simfonia IX a lui Bethoven, ale cărei me
lodii nu pot fi mai duidse ca glasul cu
vântului „nevermore".

Emil Isac.

Orientului. De rest s’a îngrijit apoi singur 
și în câți-va ani, dobîndind încrederea 
șefilor, V. a avansat la postul de secretar 
general. .

Diarul „Figaro" a reluat firul des
tăinuirilor, începând cu publioarea „fișe
lor11 aflătâre îu dosarul deputatului Guyot 
de Villeneuve.

Tdte informațiile se refer la vieța 
privată a ofițerilor cu deosebire dâcă se 
duceau la biserică și la ce școli își cres- 
ceau coDiii.

In numărul sosit eri vedem informa
țiile trimise lui Vadecard de cătră d-l 
Casimir-Apollinaire Vernier, venerabilul lo- 
jei „Le Val D’Amour" din orașul Dole și. 
profesor la șcdla primară superiără din 
numitul oraș.

Etă un mic estras:
Colonelul Delor: Clerical militant. 

Merge fdrte des la liturghie și e prietin 
cu parochul din Auxonne.

Locotenent colonelul Parseval: Cle
rical militant, mare contrar al guvernului 
actual. Când era în cantonament la Fau- 
verney s’a făcut de rîs prin aceea, că a 
îngenunchiat când trecea o procesiune. 
In aceeași d> a <?is despre Dreyfus: „Deoă 
aș fi eu judecător, l’aș condamna fără să-l 
ascult11.

De Crelvu, comandant în reg. 10 de 
linie : Breton și fdrte catolic. Se duce des 
la biserică, membru al societății S. Vin- 
cențiu de Paul. Face propagandă reacțio
nară fdrte activă.’

Blandin de Chalain, căpitan. E pus 
pe tabloul de avansare. Roialist turbat. 
Fost elev al Iesuiților. Trebue suprave- 
ghiat și recomandat defavorabil la locu
rile superiăre.

De Malvoue, colonel : Se duce la bi
serică. In calitatea de comandant de piață 
a favorisat intrarea d'ar0l°r reacționare 
în casina militară.

Du Mauvir de Guaye, loc.-colonel: 
Reacționar și clerial militant. Președintele 
societății S. Vine, de Paul. Umblă pe la 
familiile sărace și împarte ajutdre. Este 
pus pe tabloul de avansare.

De Bire colooel: Catolic și clerical 
forte, militant. Reacționar pur sang. Veci
nie la biserică. Copiii lui frecuenteză șcdla 
Iesuiților.

I

iUd M a Bai

Budapesta, 23 Noemvrie. Contele 
Mihail Eszterhazy și Ales. Sztaray au 
eșitdin partidul liberal. Contele Iuliu 
Andrassg și Colo man Szell și-au de
pus mandatul.

Viena, 23 Noemvrie. Un conflict 
e pe cale de a isbucni între Austro- 
Ungaria și Serbia, care se va sfîrși, 
probabil, cu rechemarea actualului 
ministru plenipotențiar șerb la Viena 
Vuiet. Causa conflictului sunt măsu
rile luate cu privire la pașapdrte, 
precum și convenția comercială în
tre Austro-Ungaria și Serbia. Guver
nului sârbesc i-se mai tac imputări, 
că sprijinesce propaganda antiaus- 
triacă în Bosnia.

Viena, 23 Noemvrie. In ședința 
deeria „Reichsrath"-ului, deputatul 
Choc și soți, au înaintat o interpela
ție, în care se relevă violarea de 
constituție săvîrșită de Tisza în Un
garia și guvernul e somat se între
rupă negocierile vamale cu Ungaria, 
pănă când nu se vor restabili stări 
normale în parlamentul ungar.

Tokio, 23 Noemvrie. Prin atacul 
contra fortului Șungșușan Japonesii 
au dobîndit succese, fortul inse n’au 
putut se-l cucerescă.

Petersburg, 23 Noemvrie. încer
cările neisbutite ale lui Kuroki, aveau 
ca țintă împresurarea aripei stângi 
rusesc!. Er! s’a deschis o viuă cano
nadă, care probabil că e începutul 
unei ciocniri mari.

— Locțiitorul Alexiew a fost nu
mit prin ucaz împărătesc în consi
liul imperial și membru al consiliu
lui de miniștri.

POSTA REDACȚIUNEI.
D. — „Cum s’a născut iubirea11, este foileto

nul nostru și a fost reprodus numai de „Cronica11, 
fără indicația isvorului.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Brassâvărmegye alispânjătâl.

vâ-

Sz. 10626—1904.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Krummel Reinhard Brassd 

roși III. oszt. iroda tisztnek Szâsz-
magyaros kozseg jegyzbjâve tortent 
megvâlasztâaa, folytân meguresedett 
III. oszt. vârosi irodatiszti âllâa- 
ra az alâbb felsorolt feltâtelek mel- 
lett ezennel pâlyâzatot nyitok es 
felhivom, mindazokat, kik ezen âl- 
lâsra pâlyâznak, miszerint kellden 
felszerelt kervenyuket’ legkesobben 
1904. 6vi deczember ho 7-ig adjâk 
be hozzâm, mort elkbsetten, vagy 
kellOen fel nem azerelt pâlyâzati kâ- 
răsek figyelembe nem veheldk.

Az âllâs javadalmazâsa âll: 
6vi 1200 korona torzsfizetesbfil, 

300 korona lakpânzbdl 6s otszor Ot 
âvenkânt ismetJddO 100 korona kor- 
pdtlâkbol.

Pâlyâzok igazolni kOtelesek:
1) Eletkorukat (keresztlevăllel); 

2) fedhetlen eldâletiiket (hatosâgi bi- 
zonyitvânnyal); 3) Iskolai kâp^etse- 
guket; 4) hogy a katonai kOtelezett- 
sâgnek eleget tettek, vagy hogy az 
aîol felmentettek; 5) eddigi alkal- 
maztatâsukat; 6) a mennyiben nem 
allanak mâr a vâros szcdgâlatâban, 
a magyar, nemet es român nyelv 
jsmeretet szdban es irâsban.

Megjegyzem, bogy a vârosi szer- 
vezeti szabălyrendelet 111. §-sa er 
î.elmebcn a vârosi irodatisztnek nines 
megengedve ipart folytatni, uzleti 
vâllalatnâl bel- vagy kiiltagkent râszt 
venni, tovâbbâ minden olyan mel- 
lek foglalkozâst folytatni, mely âltal 
szerzodesszerii fiiggdsăgu viszonyba 
jon egyesekkel vagy testuletekkel 
szemben.

Brass o, 1904 evi nov. ho 18.

1—1,15(59.
Dr. Jelcel, 

alispân.

A-..... A
Ia esposițiilo bygienice din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anul 189 5 a fost premiat 
Spirtul SteuHsa a lui Widder 
cu diploma de ondre și cu medalie de aur.

i Probat de capacități medicale și între
buințat cu succes în spitale

SlTKTUL-ftEUMA 
și FJLUI3® «Ie PUTiEBSE, 

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

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o iricțiune încereză durerile.

Dureri de dinți și cap vindecă in 5 minute
Prețul unei sticle cu instrucție 1 coronă, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în Budapesta: 

la farmacia D-lui Josif Toriik 
Kirâiy-utcza nr. 12.. și Andrassy korut nr. 26, 

și la d-l Dr. A. Egfcer, Vâczi kiirut 17. 
asemenea în tâts farmaciile din provință, precum 

I și la proprietarul
W8»»ER GYSUȘLA 

farmacist în Sâtoralja-Ujhely. 
Comanda din provincie se efectueză prompt.

Depou în Brașov : la Victor Roth farma- 
I cia la Ursu, Alexinș Jekelius, Franz Kelemen, Frie- 
i drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co- 
I Jiului: la E. Victor Milas.

9—20,1532.

I

j

Cursul pieței B t așo v.
Din 23 Noemvrie n. 1904

Banonote rom. Gump. 18.68 Vend. 18.74
Argint român. ,, 18.60 n 18.70
Napoleond’orl. „ 19.05 19.10
Galbeni „ 11.20 7) 11.30
Rnble Rusescl „ 2.53 2.54
Mărol germane „ 117.20 117.40
Lire tnrcescl „ 21.50 n 21.60
8cris. fonc. Albina 5°/ 1 101.- n 102.—

5^ La Restaurantul
Imperatal Bmaaitoî”

odaia sepărafă aranjată din nou și 
provecjută cu ventilație hydraulică, 
și care este forte potrivită pentru so
cietăți intime mai restrinse, este 
liberă încă pentru câteva cple din 
săptămână, și se pote angaja de ase
menea societăți. 1—3,1548.
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z 
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V
V

V

v

V
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Gill ÎÎ PU;C£
O față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal 

B8rpaini’s'.„Lilisiiiiiiloiiseif8"
(Marca: 2 mineri.)

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

Se cajietă bucata cu SO bani, 
în farmaciile: 

VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap“, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, | jjj gighiSOia. 
J. B MIRSELBACHER sen. I '

în Brașov:
V
V
V1

V 
¥ 
¥
V
V

<Aî 
o>V»rfV>»>'S /X «AX/lwTw’IX/'ft

X

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

Renta ung. de aur 4°/0 ....
Renta de corone ung. 4% • ,
Impr. căii. fer. ung. în aur 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% 
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. ou premii .... 
LosnrI pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta 
Renta 
Renta 
Renta 
Bonuri rurale ungare 3'/s °/< 
Leșuri din 1860...................

de 
de 
de 
de

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

''o • -

118.95
98 15
88.90
97.95
98.50

207.—
162.—
100.05

99.95
120.—
100.15
91.35

156 —

Acții de-ale Băncei austro-ungară.
Acții de-ale Bănoei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de oredit
NapoleondorI.................................
Mărci imperiale germane. , . .
ondon vista
Paris vista.
Note italiene

16.28
796.50
674.75

19.08
117 60 

239.42'4 
. 95.20 
. 95.20

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei1

Ee pot face orî și când pe timp mar 
îndelungat seu lunare.

X XMX XX X x M x X X K
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X
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Cruce seu stea, duplă electro - magnetică.
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și înviorezi
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, impedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insâmnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prm electricitate. — In cancelaria mea se află atestate îneurse din Mte păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea si ori-cine pote examina aceste a'estatc 
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 Use 
co funde cu aparatul „Volta11, de ore-ce.,Oiasul-Voltal‘ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficL,s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o reoomandă îndeosebi 

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

mai vechi de 15 ani.

Expediție din centra șl locul de vânijare pentru țeră și streinătate e:c.

MULLER ALBERT, Budapesta, v* colțul strada Kâlmăn.

X
$

X
M
X
X
X
MMMXMXMMMXXMXXXMXXXMKM.

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

constituție forte slabă.

I Mare ocasiune de Crăciuiilxxxxxxxxx^
!2^EE^^!5?X^:2»«H^!3S=ZI ... *

Subscrisul are onorea a aduce la cunosciința On. public, că vmde 
w cm prețuri de tot scădute -w 

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

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

LUDWIG M. FE'NYVESSI, 
Strada. Văiwes Wr. St.B _____________________

^xxxxxxxxxj Mare ocasiune de Crăciun

L. MXxxxxxxxxx^
La prea halta porunca a Maiest, Sale Apost. c. și reg.

A XXXVI LOTERIE de stat c. r.
pentru scopuri de binefacere civile din Cisleitania.

EAHeria acesta unică în Austro Ungaria legal concesionată conține 18.4135 
4’âștjguB‘u in hani șata. cu suma totală de f»r.

principal 200.5,000 corone boi gata.
Trage-ea urmeză irevocab’l la 15 Dec. 1904. Un los costă 4 corone.

LosurI se capftă la secțiile loteriilor de stat îd Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. ColectanțI de loterie, Trahei, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

——~------ KiOStariBc se transit fe*anco. — ■

Direcția c. r. a loteriei.
(1517,6—10.) Secția loteriei de stat.
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Săpun SCHICHT.
ZxzE 12 O -A-z

e r b w seu 3^' €> boia

Săpunul cel mai bun și cn spor 
și prin urmare și 

cel mai i e f t î bi .

Nu conține ingrediențe streine vfitămătore.
KSr3 Se ©agsefâ pretutindeni “^2^ 

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

22—00.(725)
< V - Mfr v G ' •

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


