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„gazeta» iese înSe°care 4i, 
Ataamente neutru Anstio-Uiigark 
Pe’un an 24 cor., pe șese luni 

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

Pentru România și străinătaie;
Pe un an 40 franci, pe șăse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rll de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prennmeîă la to£e ofi- 
ciele poștale din intru și din 
afară și la d-mi colectori.

Auonamentul pentru Brasov
Administrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâae 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6cor. Un eseni- 
plar 10 bani. — Atfit abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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In Bucovina și la noi.
Vestea ce-am adus-o cjilele aces

tea din Bucovina despre încetarea 
partidului „poporal" român, care 
luase locul „partidului național" ro
mân de pe vremii e contelui Pace, 
nu ne îndoim, va fi fost primită de 
cetitorii noștri cu nedumerire și în
grijire, deși se spune, că acel par
tid încetbză numai ca se reînvie din 
nou într’o concentrație mare unitară 
națională.

Noi Românii de pe-aicl avem 
atâtea pățanii la dosarul nostru, în 
cât am început să devenim mai 
sceptici chiar și față cu evenimen
tele din partea austriacă a monar- 
chiei dualiste, căreia de mult i-s’a 
fost dus pe aici vestea, că este mai 
ospitală și mai binevoitore pentru 
postulatele de egală îndreptățire ale 
popdrelor ei. De când au străbătut 
la noi plângerile fraților noștri bu
covineni în conți a asupririlor și ne- 
dreptățirilor, ce trebue se le îndure 
și ei, deși dreptul lor de egală în
dreptățire națională este garantat 
chiar în constituțiunea țărilor aus- 
triace, și garantat într’un mod nea
semănat mai drept și mai liberal 
decaț s’a cjiș a fi garantată r,?etmsa 

r- egală îndreptățire a națio,naHtăților 
din Ungaria prin legea d& la 1868, 
de când, dicetUj s'au audit pe la noi 
acei© Q r»A ’ în 4- <-»X v» rx

. ■ T
și institute culturale române sub- 
vențiuni din viateria țerii în suma de 
vre-o 24000 corone.

Nu e nimic surprinzător, când 
ne gândim că e vorba de popora- 
țiunea băștinașe a țării, care are re- 
presentanțiî sei în acea dietă; nu 
mai ales când ne gândim, că Ru 
tenii, Germanii și Polonii se bucură 
de același favor, ba pbte chiar în 
mesură mai mare. Ceea-ce ni-se 
pare înse de tot semnificativ este 
asemănarea, ce se impune între mo
dul cum este privită cultura română 
în statul vecin dualist și cum aici 
la noi sub dominațiunea vestitei cul
turi maghiare.

Nici o singură dată n’am pome- 
ca se se fi votat cumva de că- 
dieta ungară vre-o subvențiune 
de neînsemnată vre-unei reuniuni 

nici

ace e piSDgerî, ani 1 început să ne 
cj)ft’vmgem din ce în ce mai mult, 
Qa nici în Austria nu prea pbte 
cresce și dăinui florea naționalismu
lui românesc. Așa a fost se fie, 
românismul nostru să se 
tutindenl persecutat.

De aceea scirile mai 
sosesc de la frații noștri, 
se începe un nou period 
tifer și mai plin de speranță pentru 
ei; că partidele române, cel c|is li
beral-democrat și cel boeresc au 
făcut pace, br în viitor vor merge 
cu toții pe un drum uniți în cugete, 
’ncrând împreună spre binele popo- 

'ui nostru, sunt primite la noi cu 
aldură, der nu fără ore-care nedu

merire față cu schimbarea ce s’a 
sevîrșit în programul guvernării și a 
administrației țării, despre care se 
crede, că acum îmbrățișeză cu cea 
mai mare sinceritate și bunăvoință 
causa poporului român bucovinen.

Lumea ia noi a ajuns a fi, cum 
am Zis, neîncredătdre.... și acbsta cu 
atât mai vertos, cu cât mai mult se 
convinge, că existența ^poporului 
nostru numai prin întărirea 
nalismului seu se pote salva 
gura.

Dbcă în privința politică 
nalismul român în Bucovina 
întărit nu a fost prin g----
din periodul mai nou, dbcă, cu tote 
reformele liberale ale dietei trecute, 
acest naționalism se vede afli atât 
de amenințat de principiile cosmo
polite ale alianței liberale democrate, ‘ 
atunci pe terenul cultural situațiunea 
se presentă încă într’o lumină mai 
’■'’it.in îngrijitbre.

onm dieta bucovinenă 
“ocietăț!

Qă nici în Austria

ca 
vadă pre-

noue> ce 
că acum 
mai fruc’

națio- 
și asi-

națio- 
numai 

guvernarea
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chiar și în cașul când; libertatea absolută 
a cuvântului n’ar fi violată. Scurt, după păre
rea lui, acțiunea contelui Tisza e aprobată 
de naționalități, fiind-că în acăstă acțiune 
ele văd „înfrângerea- nisuințelor naționale 
maghiare și un serviciu ce 
Vienei". ;(i i>)

------
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Rusia și Anglia. Diarul
kowskija Wjedomosti"

face

ta“

nit, 
tră 
cât 
culturale românescl. De școle 
nu mai vorbim, căci decă li-se dau
acestora ici colo ajutore, se face nu
mai cu scopul declarat de a-le sub
juga maghiarisării. Astăcjl seim la 
ce se țintesce : ca noi Romanii 
proptele nostre mijloce se gonim 
sufletul îomâneșc din țcbleîe nbstre.

Totuși fcgte der o diferență mare 
între spiritul ce conduce guvernarea, 
în statele dualiste. Dumnefleu s§ 
dea tărie fraților noștri din Buco
vina, ca se găsbscă calea ade^erată 
de a ajunge la acea strună și pu
ternică înfrățire, care se garanteze 
în viitor deplina iabendă a națio
nalismului românesc în țera lor!

rus „Mos- 
publică un lung 

articol, care a făcut mare sensație în An
glia, întitulat: „E posibil un resboiu îrj 
India?" „Rusia—spune acel diar—nu are 
nici un interes, de a poseda India, în to
talitate său în parte ; der o expedițiune 
în contra acestei țări, ar fi singurul mij
loc de apărare ce ar avea Rusia, în cașul 
când ar fi în resboiti cu Anglia.. Rusia nu 
doresce se întreprindă un nou răsboiu, 
după-cum nu a dorit nici răsboiul cu Ja
ponia; der, decă ar fi atacată de Anglia, 
ea ar transporta resboiul în India, ceea-ce 
n’a făcut când cu resboiul din Orimeea, 
căci la acea epocă Rusia nu avea in
fluența ce o are a<ji în Asia centrală și 
în Transcaucasia. Der adi nui mai este 
a^a, căci acșsțe două regiyni, ocupate de 
Rusia Se găsesc puse pe drtimul ce duce 
spre India. 0 rețea de drum de fer legă 
tote acele puncte de Rusia și ast-fel se 
vor pute concentra orî-când trupe, pentru1 
A întreprinde b campanie în Contra Indiei; 
totul e de alt-fel preparat pentru o ase
menea campanie; Tocmai acesta posibili
tate a unui răsboiu în India, a făcut ea 
guvernul engles să lucreze cu atâta pru
dență cu ocasia incidentului de la Hull, 
cu tote protestările pressei englese și ale 
șoviniștilor». >’

Srașov, 15 (28) Noemvrie.

Cl’isa ungară și naționalitățile. 
Cronicarul săptămânal al (jUarului „Bud. 
Hirlap'* (Jancso Benedek) a ținut să se 
ocupe în numărul de Duminecă al aces
tui diar cu atitudinea ce-o observă pressa 
naționalităților față cu actuala crisă un
gară. El riscă afirmarea, că pănă acum nici 
o acțiune a guvernelor unguresc! nu s’a 
bucurat de aprobarea generală a națio
nalităților, ca acțiunea contelui Tisza (?) 
Cronicarul se încercă să afle și căușele. 
Spune, că politicianii naționalităților con
sideră de o fățărie 
vernele trecute în 
oposiția, cu scop 
storcă de la coronă 
maghiare. Acest joc 
e tolerat în ,Viena, 
i-s’a dat ordin să-i pună capăt, 
s’a supus. El n’are de ce să se te (l 
zadarnic îl amenință oposiția 
poporului, dedre-ce și naționa'^. 
membri ai națiunei politice. Naționalită
țile însă, orl-cât combat fantei e s; hotărî- 
rile guvernului, cum este, p roiectuț Rer- 
zeviezy, totuși nu pot mer ge pe.o cale 
cu șovinismul maghiar în detrimentul di
nastiei.

Așa presentă crom carul din cestiune 
mo-'dul de gândire al v 
tua ția actuală. El ir 
nalii’ățile nu vor plâ £)j 
frâng ’erea obstruoțr Ufle 
șciu, < de aceat?. arn 
nicl-od 'U parlamen tul maghiar. O ob- 
strucțiu. zfin parte^- lor ș imposibilă,

ceea-ce au făcut gu- 
înțelegere tacită cu 

ca pe acesta cale să 
concesiuni naționale 
fățarnic însă nu m 
de unde lui T jgza 

'Tisza 
oă, căci 

ca mânia 
'■'■■.ățile sunt

Protestă cbnflrâ proiectului Ber- 
zeviezy. In Întrunirea de alegători, ce s’a 
ținut Joi 1 la 17 Nov. în Sebeșul-săsesc, s’a 
primit unanim un proi ect de resoluțiune 
în care 1) S’a luat cj mulțămită spre sci- 
ință darea de semă a comitetului munici
pal și s’a votat încredere pentru ținuta-i 
demnă; 2) s’a protestat contra proiectului 
de lege privito;r ța reforma instrucțiunei 
primare, care ne3te îndreptat contra însăși 
asistenței t> jturor naționalităților din acesta 
țeră, tind ^n(ț direct la desnaționalisarea 
lor“ S’ 3) s’a luat act de energicii pași fin- 
trepri episcopatul român contra âces-
tul proiect. La adunare, care a fost 
si .dată de protopopul S. Medeanu, au 
parte mai multe sute de Români.

— O adunare de protestare

naționalităților în si
li adauge, că națio- 
e de loc pentru în- 
i, dedre-ce ele bine. 
iă nu vor pute usa

pre
luat

a 
convocată pe diua de erî (Duminecă 
Novembre) în S.-Miclăușul-mare.

j ni

Situația politică ungară.
Lupta între (guvern și „oposiția uni- 

a luat cu (Jiua de erî proporții con
siderabile, deși am pute (jlice că ea abia
acum, s’a început. Erî s’au ținut în diferite 
puncte ale țării numărdse adunări ] popo
rale; puse la cale parte de guvernamentali, 
parte de oposiționali — fie-care pentru a 
agita opiniunea publică în favorul pro
priului partid. Se vor fi întîmplat de sigur 
cu ocasiunea dilei de eri mari demonstra- 
țiunî, ici colo chiar scene sângerose.

Un moment marcant al situațiuuei 
este fără îndoială eșirea fostului ministru 
președinte Coloman Szell din partidul li
beral și retragerea lui din vi^ța publică po
litică. Col. Szell a adresat și ei o scrisore 
deschisă cătră alegătorii săi din St.-Gott- 
hard, în care varieză mersul ideilor din 
scrisdrea contelui Andrassy. Szell, întocmai 

: ca Andrassy, consideră absolut necesară 
modificarea regulamentului camerei, ca 
singurul remediu în contra degenerării ob- 
str.ucțiunei; arată în vii colori stările im
posibile, ce le-a creat obstrucțiunea teh
nică, — condamnă însă violarea de lege, 
flirid-că nu e admisibilă sguduirea domniei 
dreptului. Prin violarea legei nu se pote 
crea liniște și stabilitate, singurele condi
ții ale orî-cărei creațiunî. Gol. Szell se 
dă la o parte, nu metge nicî cu guver
nul din căușele amintite, nici cu oposiția, 
care se închină altor principii și care a 
tra3 și corona în luptele ei.

In acesta mare încurcătură a lucru- 
rilor( nimeni nu vede clar ce se pdte 
întîmpla. Se flioe că pe diua de 9 De
cemvrie contele Tisza va convoca din nou 
dieta, deschi<Jendu-se astfel noua sesiune. 
Ședințele le va presida tot Perczel. Opo- 
siția unită însă e firm decisă, a ou mau 
lăsa pe Perczel în scaunul presidial. Gu
vernul prevăzând acâ3t.a, se dice că va; 
lua măsuri de a apăra pe Perczel. Bl să 
fi organisat o gardă de 40 membrii? omeni 
bine plătiți, cari șe țină în frâu pe' depu
tății neobediențî, eventual să-i dea afară 
cu forță brachială din sala deabaterilor.. 
Lucrul va veni probabil pănă la încăe- 
rare, și bătăuși se vor afla și în dtepta și 
în stânga camerei. Perczel, în. virtutea mo- 
țiunei-Daniel, va esclude din cameră pe 
„răsvrătitorl», va închide ședința și a doua 
di nu-i va mai lăsa să între în sala des- 
baterilor.

In chipul acesta guvernul pote 
voteze în 2—3 ședințe indemnitatea
gelară — chiar decă oposiția ar lipsi din 
cameră. Proiectul votat va fi trimis camerei 
magnaților, acesta îl va 
va

fost
27

T ') ’

IRegele Eduard si Balfour. Ames
tecul pFea des ăl regelui Eduard în poli
tică & indispus pe Balfour, care a fost 
forte genat mai ales în conflictul de la 
Huli pdn faptul, că regele Eduard pri- 
mia prea des pe contele Benckendorf 
în audiență și trata atât cu densul, cât 
și direct ucu țarul, via Copenhaga. Bal
four s’a supărat reu de acest amestec și 
s’a anunțat, bolnav, deși se scie, că boia 
lui era da/natură diplomatică.

. ■■'A" ' ‘‘ ■

<■

se-șî 
bud-

primi, corona îl
sancționa.

Ce se va întîmpla 
pe basa Indemnității, va 
tote protestările oposiției, care va dice de 
sigur, că hotărirea e ilegală. Va urma apoi 
probabil, disolvarea dietei și alegeri noue. 
Oposiției i-se . va da atunci ocasiune și 
teren de a-și desfășura tdte forțele contra 
guvernului Tisza. Numai prin câștigarea 
unei majorități însă ea păte să-și asigure 
victoria. Acesta abia decă va fi posibil. 
Decă guvernul ar eși victorios și întărit 
din alegeri, ce situație i-se va crea astfel 
minorității? Va fi silită să rămână tot pe 
terenul protestărilor și al nesupunerii, în 
oare cas se vor repeta scenele turbulente- 
în parlament.

apoi? Guvernul, 
încassa dările cu
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Etă de ce pare corectă' părerea ace
lora, cari prevăd, că în cele din urmă opo- 
siția se va lăsa ademenită, sub forța îm-. 
prejurărilor, de a încheia un compromis 
cu guvernul, — decă,e să se evite, o nouă 
disolvare â dietei. , '

Situația — dice un diar maghiar bine 
informat — e atât de gravă, încât numai 
un lucru pdte fi clar, anume: Cât timp 
Monarchal seu majoritatea nu-și va în- 
torce fața de cătră Tisza, acesta nu pbte 
fi înlăturat din fotoliul de ministru pre
ședinte. Decă oposiției îi va succede să 
sgudue încrederea factorilor constituționali 
față de contele Tisza și să nu mai spriji- 
nescă politica guvernului actual, atunci 
Tisza e cădut de la cârmă, — fără de 
acăsta însă nu.

Românii din Macedonia.
Diarele vienese anunță, că un scrii

tor vienes a avut dilele acestea favdi'ea 
unui interwiev cu d-1 I. I. C. Brătianu, 
ministrul român de esterne. Telegramele 
sosite dau textul acestei relațiuni apărută 
în foia litografiată „Politisclie Gorrespon- 
denz“, și care este următorul:

Ministrul a spus, că cu tptă dăinui
rea greutăților în Macedonia, Dutresce firmă 
speranță, că încurcături mai seriose nu se pot 
produce din causa lor. Pe de o parte, prea 
multe și prea grave interese reclamă men
ținerea statului-quo și observarea proce- 
deurilor paclnice; ;pe de altă parte, fac
torii hotărîtori au dovedit, prin modul lor 
de acțiune, o atât de mare sinceritate și 
o așa severitate,încât putința unei nereu
șite e ca și esclusă.

/ Ministrul a făcut o critică aspră și 
amănunțită a politicei intolerante și vio
lente a patriarchatului față de Aromâni. 
Cu acesta patriarchul servesce unilateral 
interesele elenice și se îndepăiîtâză de rai - 
siunea sa ecumenică. Acesta e o cale pe 
care patriarchul se va scoborî la rolul „unui 
episcop grec, într’o mahala a Constan- 
tinopolului“, după cum bine s’a esprimat 
un bărbat de stat.

D-1 Brătianu a continuat apoi în chi
pul următor:

— Atitudinea patriarchatului. are, 
după cum seim cu siguranță, scopul ime
diat de a împiedeca constituirea cetățe- 
nescă a naționalității românesc!; der re- 
cunoscerea acestei organisări depinde îna
inte de tote de înalta Portă. Acesta nu 
pote se înțelegă rău o causă așa de dreptă 
și așa de favorabilă proprietor sale inte
rese, și de fapt, firesce numai în princi
piu, ea nu privesce causa românescă ca 
pe o causă nelegitimă.

A o jertfi presiunei panelenice, ar fi 
a crea un precedent din cele mai pericu- 
lose și a asigura un premiu agitațiunei.

Din parte-ne, a continuat ministrul, 
considerăm ca o datarie morală a da aju-

. .. I . « '■ <■’ » .•

tor conaționalilor noștri din Turcia. Aoâstă 
datorie Concordă cu marile interese euro
pene, car! asigură stâtul-qUo al împărăției 
turcesc!, prin îmbunătățirea situației popo- 
rațiuneî locale și aducerea tuturor pe un 
picior de egalitate deplină.

Nu ne îndepărtăm câtuși de puțin de 
regula cardinală a diplomației ndstre, ca 
și în alte cașuri ce ne ating, căci reven
dicările ridicate de Armâni se mișcă cu 
desăvîrșire în lăuntrul cadrului programei 
de la Miirzsteg. Nu avem nici o îndoială 
nici în privința sortei reclamațiunilor drepte 
și moderate ale Românilor din împărăția 
turcescă.

Toți factorii hotărîtori sunt complet 
luminați asupra lor. Nu mai e vorba acum 
decât de a produce lumină deplină asupra 
urgenței deslegărei acestei cestiuni.'Iubirea 
de ordine a Aromânilor și atașamentul lor 
cătră imperiul otoman, au făcut pănă acum 
posibilă răbdarea, care merită totă lauda; 
der decă acești nenorociți sunt puși în 
anatema preoților și revolverelor șefilor 
de bandă, atunci sfaturile de a aștepta 
cu minte și cu răbdare, nu vor mai folosi. 
Dificultățile locale trebuesc evitate; chiar 
în interesul reformelor generale trebue se 
se grăbeșcă a se face suportabilă viața 
poporâ'țiunei armânesci din imperiul turcesc.

Curentul pentru introducerea 
constituționalismului în Rusia.

Congresul convocat la Petersburg, 
compus din reprezentanții proprietarilor 
rurali (semstvo), care s’a ținut săptămâna 
trecută, este o apariție ne mai pomenită 
în Rusia și faptul, că acest congres, deși 
cu ușile închise, a disoutat un proiect re
lativ la introducerea constituțiunei, fără 
ca să ifi intervenit poliția, este semnifica
tiv. Se svonesce chiar, că la curte și in 
ministeriul de interne a început se sufle 
un vent mai liberal.

Nu revoluția și-a ridicat glasul la a- 
cest congres, ci dorința de a colabora la 
o reformă în stat, controlând arbitrarul 
administrației.

Începutul s’a făcut. Se va vede de 
acum,, cum s.e va desvolta mișcarea.

Principele Sviatopolșk-Mirsky a pre- 
sentat Țarului proiectul de constituțiune 
al așa numitulu-' semstwokongres, care 
constă din 11 puncte. împăratul Nicolae 
a declarat, că n’are în principiu nici o ob
servație împotriva formei constituționale.

Proiectul vizeză cassarea consiliului 
imperial de pănă acuma și acordarea drep
tului electoral pentru toți bărbații ruși, 
cari au împlinit etatea de 21 ani, afară 
de polițiști și soldați.

Parlamentul va fi compus din ca
meră și senat. Senatul va alege pe can
celarul imperial.

Legile sancționate de Țarul le va 
promulga ministrul de interne.

Țarul! rămân® supremul stăpân peste 
armată și decide- de pace și răsboiu.i.

Proiectul prevede libertatea, perso
nală, libertatea pressei și Hbertatecu întru
nirilor. Exilați! și cei expulsați pe cale 
administrativă,, vor pute să se înWrcă în 
patrie.

Proiectul cere, ca și pănă la acorda
rea libertății de pressă, congresul să pdtă 
sco.te un diar scutit de censură..

La semstwo-congres au participat 
127 membri. Din aceștia 100* au votat 
pentru proiect ș.i numai 27 contra. In frun- 

'tea acestor din urmă era Sip&v dinM&sc- 
va, care a susținut la congres, că proiec
tul amenință principiul mouarchistic și pu
terea Țarului.

Se svonesce, că Țarul și cti deosebire 
Țarina, se însuflețesc pentru proiect.

Mareșalii nobilimei vor ține la 1 pri
măvară de asemenea un congres și vor 

-elabora și ei, un proiect de constituție.
Presa conservatore atacă violent pe 

ministrul de interne, acusându-1 că sub- 
mineză autoritatea Țarului. și a guver
nului. .: f . ■

Din Varșovia se telegrafieză, că prin
cipele Sviatopolsk-Mirski este dispus a a- 
cord.a și Poloniei rusesc! ■,autonomia. Gu
vernatorul Cerskov, ce e drepte mare ad
versar al acestui plan, el sa va retrage 
înse în curând din causă de bolă și în lo
cul lui va fi numit generalul Mirotonoi), 
cară OSte aderentul cel mai fidel al lui 
Sviatopolsk-Mirski.

„Moskovskija Vjedomosli“ luând notă 
de mișcarea acesta scrie:

„Afară de Anglia, .autonomiile de 
stat n’au dus la bun sfîrșit. In Branța ins
tituțiile libere au provocat destrăbălarea 
politică, și decă Franța astădi mai e con
siderată ca mare putere, acesta o pote 
mulțumi numai Rusiei. Germania e tare 
politicesce, acolo înse de fapt domnesce 
autocrația, parlamentul neavând nici o 
importanță. In Germania a condus în rea
litate întâiu un cancelar de fer, er acum 
conduce un domnitor genial. In Rusia în 
scurt timp ar ajunge la putere streinii și 
ar provoca disoluția imperiului. Servâscă 
guvernului de învățătură esemplul lui A- 
lexandru II, care a perit în diua în care 
a iscălit, constituția. Argumentele ce se 
importeză din Apus se întemeieză pe ne- 
cunoscința completă a stărilor din Rusia. 
In Rusia — incheie „M. V.“ — nu esist-ă 
partid destul de puternic, care se silescă 
guvernul a primi constituția".

Cestiunea românescă.
In seria de conferențe aranjată de 

„Orsz. M. Szovetseg" a luat cuvântul la 
26 Noemvrie și d-1 Solymosi Elek, ținând 
o cuvântare din care estragem următdrele :

„încât pentru mine — dice oratorul 
— eu i-am iubit în tot-deuna pe Români 
și iubirea mea a fost sinceră. La 1848 un 
țăran maghiar cu numele Szekely Istvan, 
care locuia vis-â-vis de noi, a vrut se 
omore pe tata, cu tdte că mult bine îi 

făcuse, și l’a scăpat de morte un Român 
cu numele Todor Giungan, căruia tata 
nioi un bin« nu-i făcuse.

I-am. iubit în tot-dâuna pe Români, 
fi-ind-eă ffi’am convins, că sunt estsaordinar 
de cinstiți și de o. modestie de necredut. 
S-am strâns pe Români întotdeuna la pep. 
tul meu, fiind-că erara convins,.că Românii 
ca element alcătuitor de sta sunt din cei 

[mai buni din lume. Etă pe ce se înte
meieză politica, mea subiectivă de națio- 
nalitaise“.

După c& d-1 Solymosi critică atitu- 
tudinea pressei și peste to.t a doctrinarilor, 
cari trateză pe Români cu ură} și dispreț, 
citezâ § ul 27 al articolului XLIV din 
1868, care- dice :

„La numirea în funcțiuni va servi 
i și în viitor numai cualificația personală. 
Naționalitatea cuiva nici de aci înainte nu 
va fi considerată ca pedecă la inaintare. 
Din contră, guvernul se va îngriji, ca în 
funoțiunile în justiție și la oele adminis
trative și cu deosebire la posturile de 
fișpani, să se numâscă din diferitele na
ționalități persăne cunoscStore de limbile 
respective și cualificate și în alte pri
vințe11.

„Așa dice legea. Adevărul înse este, 
că în întrega țeră nu este nici un flșpan, 
ba nici un viceșpan român...

„Din istoria luptelor naționale ma
ghiare am putut învăța, că o vorbă bună, 
o stringers caldă de mână seu manifes
tarea sinceră a iubirei de frate găsesce 
mai ou siguranță calea la inimă, decât o 
bibliotecă înțregă de tțdeyȘrur! academice,

„Dâcă ne Vom convinge despre nece
sitatea acesta și decă în adevăr este în 
noi dragostea de concetățeni față cu Ro
mânii, —• atunci cestitinea de naționalitate 
a Românilor va înceta de la sine."

D-1 Solymosi face propunerea, ca se 
se facă începutul cu balurile și concertele 
etc., va să dică pe terenul social, și în
cheie :

„Sortea cestiunei române legislațiuneâ 
hu pote decât să o sprijinescă. Deeisiunea 
asupra ei însă se face în inimi.'1SOIRILE D1LE1.A

— 15 (28) Noemvrie.

Represantanța orăsenescă va țioâ 
Mercur! în 30 Nov.' 1904’la drele 3 d. a. 
sub presidiul d-lui viceșpan o ședință es- 
traordinară în sala „Sfatului". La ordinea 
(jlilei este : alegerea veterinarului comunal.

De la reuniunea română de cântări 
și gimnastică din Brașov. Proximul 
concert al Reuniunei ndstre de cântări va 
ave loc — precum aflăm — Joi în 16/29 
Decemvrie a. c. — Probele secției de gim
nastică s’au ficsat în fie-care Mercure la 
drele 6 sera în sala de gimnăstică a gim- 
nasiului român. Membrii din trecut cât și 
cei ce doresc a lua parte la aceste probe 
sunt rugați a se presenta Mercur! la orele 
6 în sala de gimnastică.

Procese. „Tribuna" din Arad aduce 
soirea, că redactorul ei responsabil d-1 
Sever Bocu a fost ascultat într’un nou
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De prin Austria.
— Note rfislețe. —

De Traian Suciu.
— Fine. —

Nenumăratele cascade, ce apar pe 
stânci ca nisce pânze albe întinse la sdre, 
dau împrejurimei un farmec feeric prin 
spumegarea lor fanatică și prin sgomotul 
lor chaotic, în certă cu bolovanii îndâr
jiți, cari, spălați vecinie de apa iresisti- 
bilă, nu cedeză.

Nemijlocit lângă oraș la stânga se 
înalță bătrânul Gaisberg. Sciau cofetări- 
țele din pieță, că decă fruntea lui ple
șuvă se învălue în negură desă are să 
curgă erăși ploia. Și se năcăjau foc, căci 
bătrânul își punea adese-ori pălăria obici
nuită. „Der oile Guăsberg hot ivieda ’nen 
Huatu, își comunicau cătrănite, că și-or 
pierde erăși mușteriii. Pentru aceea înse 
ploia venia ca din senin de raulte-ori, îm
prăștiind fără cruțare deci de mii de tu- 
jiști și al,ți curioși, car! alergaseră din tote 

părțile Europei, să vadă Salzburg-ul cel 
vestit și împrejurimea lui romantică. Er 
locomotiva trenului dințat de pe Gaisberg 
împingea mai departe spre vârful munte
lui un vagon plin de admiratori ai natu- 
rei, cari din regiuni mai înalte doriau a-și 
scălda privirea în marea de zăpadă și în 
câmpiile de petră, ce se desfășdră gigan
tic spre sud-vest, în spre inima Himalayei 
elvețiene. Locomotiva turbată sufla în- 
năbușit ca nisce foi ai lui Hefestos; er 
călătorul din acest tren, resultat minunat 
al technicei perfecționate, abia apuca să 
isprăvescă o țigaretă, ce și-o aprinsese 
din jos, și, cuprins în tot corpul de un 
deliciu neînțeles al comodității, se trezia 
la masa încărcată cu tote bunătățile în 
hotelul zidit în vârful muntelui. De acolo 
apoi piticul om vede natura sublimă, er 
unde ochiul nu-i ajunge, prin crâmpeiu- 
rile de munți necălcate nioi de fiarăle săl
batice, decât pdte abia atinse de aquilele 
înfricoșate, acolo deră îi vine într’ajutor 
erăși speculația omenescă cu lentilele sale 
mâritdre. In spre nord se estinde ca un 
șerpe colosal și se pierde în negrimea 
terenului presărat de coline Salzach-\il cel 

sburdalnic, pentru-ca apoi mai târrjiu să-și 
înece valurile verjii în colosul dunărean. 
E rîul repede de munte, care cu apa lui 
colorată desparte orașul în partea veche, 
în care fie-care petră ne spune ceva din 
trecut, și în cea nouă, mai modernă, mai 
corăspundătore gusturilor fine sociale 

’de afli.
In partea mai veche a orașului, cu 

casele sale înalte, zidite în stil vechiu, cu 
păreții înegriți de secol!, cu arcurile sale 
peste stradele înguste și întunecose, se 
află fortăreța Hohensalzburg, un centru de 
putere al unor principi-archiepiscop! din 
evul mediu. Șalele, obiectele vechi scă
pate din ghiarăle răpitore ale dmenilor 
lacomi, precum si treptele subterane, ce" 
conduc în oraș, ne vorbesc, ca și baba ce 
ne e cicerone, despre multe taine de prin 
vremuri. Dilele gloriose ale unor dmeni 
harnici se îngână aci cu nopțile de orgie 
ale unor păcătoși, cari își ascundeau cri
mele între zidurile tăcute ca mormântul 
ale acestui labirint medieval. Astădi își 
iau acolo pedepsa numai soldații, cari își 
uită, pe un moment pote, de subordina- 
țiunea absolută și de disciplina severă mi

litară. Un episcop evlavios șî-a eternisat 
simțul religios în „Salzburger Stieru, în
tr’o orgă uriașă, care cântă și acuma din- 
tr’un departament al fortăreței dilnic un 
imn bisericesc, răspândind prin aer tonuri 
dulci și desfătând pe cetățenii pacinici ai 
orașului, în care s’a născut și a creat corn- 
positorul Mozart. Sub fortărăță, în oraș, 
un automat în „Glockenthurm"-ul „Reșe
dinței" cântă arii frumdse sub admirațiu- 
nea sinceră a străinilor. (Glockenspiel).

Tot în partea veche a orașului se 
află un museu bogat, în care mai ales’co- 
lecțiunea de monumente classice e de-o 
importanță deosebită. Mai amintesc în fine 
nenumăratele berării pe cari le caută cu 
mare interes cu Baedecker în mână chiar 
și îmbufnatul Engles. Cei din Salzburg 
sunt tot atât de maeștri în fabricarea be- 
rei, ca și în consumarea ei. Ba pote mai 
bine în acesta din urmă.

Pe cât de însemnat e orașul în sine 
pe atât de frumosă e și împrejurimea lui. 
într’o temperatură moderată, într’un aer 
curat și sănătos, mii de vile lucrate în 
fel de fel de stiluri architectonice îți des- 
făteză ochii. In ele își au refugiul omeni, 
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proces de pressă pus la cale de procura
tura din Oradea. E vorba de mai multe 
procese. Cercetarea s’a pornit și în contra 
d-lor Dr. Aurel Vlad, Dr. G. Popa și Dr. 
Ioan Suciu. Sunt incriminate vorbirile, ce

1 • Ile-au ținut cu prilejul candidărei din 
Pecica. Redactorul responsabil al foiei 
aradane a fost ascultat în privința publi- 
cărei discusurilor.

-j- Niță Sterie. Vineri a încetat din 
vieță în Bucurescî cunoscutul mare ’co
merciant Niță Sterie, deputat al oolegiul 
II-lea Ilfov, fost pe vremuri locotenent- 
colonel în garda civică. Defunctul și-a 
testat averea sa însemnată,'aprdpe 500,000 
lei, pentru școli, biserici 
raoilor. înmormântarea a 
minecă.

și ajutorarea se- 
avut loc erî, Du-

Gimnasiu evreesc. Evreii din Un
garia se ocupă de mult cu planul înfiin
țării unui gimnasiu evreesc și pentru acest 
scop s’au și făcut pănă acuma două fun- 
dațiuni (Wahrmann și Taub), cari laolaltă 
se urcă la suma de 900,000 corone. Ca să 
potă însă zidi un edificiu modern în Bu
dapesta, ar ave nevoie de un milion de 
corone, ier întreținerea țanuală ar costa 
an 64,000 corone. — „Egyenloseg“ ocu- 
pându-se de acest plan, spune că scopul 
înființărei unui gimnasiu evreesc nu este 
ca. să se înmulțescă numărul cărturarilor 
evrei, căci jidovimea e representată printre 
cei cunoscători de carte cu un procent 
de 6 ori mai mare, decât celelalte popdre. 
.Scopul este crescerea omenilor cu carte 
:în spirit evreesc. - - Etă faimdsa asimilare, 
cu care se lăudau pănă acum Evreii, cum 
se preface în separatism îndată ce prin fra- 
sele lor amețităre Evreii au sciut să băl- 
mojescă lumea maghiară, ca să nu bage 
<de sâmă, unde ținteso... Acum le trebue 
.„gimnasiul confesional",

Școli de economie casnică în Ro
mânia. Se scie, că ministeriul român de 
ânstrucție a decis să se înființeze anul 
■.acesta școli de economia casnică pentru 
fete de țărani. Ca încercare a început 
funcționarea a două din aceste școli, una 
în corn. Bai cea (Tecuci) și alta în Budiș- 
teni (Muscel)' In prima urmeză un număr 
de 20 eleve și cu cea de a doua 10 eleve.

Cadouri de ondre pentru generalul 
.‘Stossel și soția sa. La propunerea con
silierului comunal naționalist din Paris 
contele d’Aubigny, diarul „Echo de Paris" 
a deschis o subscripțiune națională pentru 
apărătorul Port-Arthurului, general Stossel 
.și pentru soția sa. Din resultatul acestei 
colecte se va cumpăra generalului o sabie 
de ondre, soției sale o bijuterie prețiosă, 
.sân alt obiect artistic, er soldaților apă
rători ai Port-Arthurului câte o medalie 
comemorativă. Se vor bate 
medalii.. Va trebui deci se 
sumă considerabilă.

cu totul 40,000 
se colecteze o

Condumnarea unui redactor ma
ghiar. In ședința de Sâmbătă a curții cu 
jurați din Clușiu, diaristul Szekely Bela 

'(actualmente redactor la „Brassdi Hirlapu) 
a fost condamnat la 5 luni închisore și 
200 corone amendă pentru calomnie prin 
presă la adresa judecătorului Salamon din 
Ciușiiî. Szekely a anunțat recurs în ca
sație.

Sinucidere. Erî dimineță la hotelul
Nr. 5 din Brașov s’a sinucis scriitorul de

■cari „procul negotiis“ duc o vieță de El
dorado. In împodobirea parcurilor acestor 
vile, vedi mâna omenescă în concurență 
cu puterea creatdre a naturei. Am cetit 
în Hellbrun, un parc fermecător, care se 
-<Jice că ar fi fost model Schonbrunn-ului 
vienes, pe frontispiciul „teatrului mecha
nic11 inscripția veohe latinescă: „Nu sciu 
decă arta e mai presus de natură, ori na
tura mai presus de artău. Acolo dău îți 
vine adese-ori, se dai întâietate artei.

Ca una dintre cele mai frumose vile 
amintesc cu drag vila ospitalieră româ- 
nescă a d-lui căpitan Fleșiariu.

Trei ore depărtare de la mândrul o- 
raș, se estinde admirabilul ținut Salzkam
mergut. Nu esistă penă ori penel, care ar 
pute reda fidel pe pânză seu pe hârtia în- 
durătore acest raid pământesc. Pădurile 
răcorose de brad și de ștejar, traversate 
în lung și ’n lat de promenade îngrijite, 
îșî reflecteză chipul atrăgător în lacuri 
încântătore de munte. In luciul lacului 
albastru-verdiu sub strălucirea radelor de 
sdre, îșî jocă colorile minunate tot atâtea 
■diamante, câte picături de apă sunt pe 
suprafața lacului. Ecoul chiuiturilor bar- 

la poliție, cu numele Sterz, originar din 
Feldiâra, fost mai nainte scriitor în can
celaria notarului p. r. Schnell. Causa sin- 
uciderei se dice că ar fi neînțelegeri fa
miliare.

O pedepsâ draconică. Din Dessau 
se anunță, că un caporal cu numele Giin- 
ther și soldatul Vogt au fost condamnați 
de consiliul de răsboiu la câte 5 ani re- 
clusiune pentru-că au smuls din mâna 
unui sergent beat sabia cu care îi lovea 
atât pe ei, cât și pe amantele lor. Procu
rorul a declarat în rechisitorul 
inferiorii nu pot, în nici un cas, 
ridice contra

său, că 
să se 

superiorilor, nici pentru 
a-și scăpa vieță. Sentința acesta a causat 
în întrega Germanie mare sensație și va 
fi adusă în discuție și în parlament.

Sciri din România. Astădi, Luni, se 
va deschide în mod solemn în presența 
Regelui Carol și a Casei regale române, 
noua sesiunea, camerelor române.

—. Directorul diarului grecesc din 
Brăila Dionise Lascaratos, a fost expulsat 
din causa tendențelor ostile Românilor ur
mărite prin diarul său. Espulsatul a pă
răsit deja România.

— Prefectura din Craiova a dat un 
ordin sever, în urma căruia vor fi expul
zați toți streinii din oraș, ale căror hârtii 
de legitimare nu se află în ordine.

— Birjarii din Bucurescî amenință 
grevă în cas că prefectul poliției nu-șî 
retrage ordinul său cu privire laîntro-

cu 
va 
ducerea obligatorie a trăsurilor închise.

Concertul Elvira Revere. Joi la 1 
i’ecemvrie va avă loc în sala Redutei 

■ oncertul renumitei artiste Elvira Revere, 
despre care pressa europenă se esprimă 
in modul cel mai elogios. „N. Nachrich- 
ten“ dice d. e. că d-șora Revere are un 
sopran fenomenal, care e de o claritate 
și siguranță estraordinară în pasagele, fio
riturile și atacatele cele mai dificile. Tot 
așa și „N. Fr. Pr.u, „Fremdenblatt“, „Tag- 
blatt“, „Rundschau“ și alte (jiare mari. 
Atragem atențiunea iubitorilor de musică 
asupra acestui concert, căci o asemenea 
ocasiune rar vor mai ave. Biletele se 
pot căpăta la librăria Hiemesch Prețurile: 
Balcon 3 cor., fotei 2’60 c., I. parchet l-80 
II parchet 1’40, III parchet 1’20. I 
1'20. Parterre 1 cor. Studenți 80 b. 
putui la orele 8.

Tragere Ia țintă. Mâne Marți 
Noemvrie a. c. de la orele 7 dimineță 
pănă la orele 11 au loc în Poiana eser- 
ciții de tragere la țintă. In timpul acesta 

oprit a călca pe teritoriul Poianei.

rang 
Ince-

în 29

e

, Londra 
asediul 

Trupele 
încheiat

Resboiul ruso-japones.
Telegramele oe sosesc prin 

anunță, că alaltă-eri s’a început 
decisiv în contra Port-Arthurului. 
de geniu japonese se dice, că au 
lucrările pregătitore pentru asediarea for
turilor principale.

„Lokalanzeiger“ primesce din Tokio 
scirea, că primul fort principal pe care-1 
vor asedia Japonesii, e fortul Sungșu- 
șan, ai cărui muri sunt înalți de 36 
urme.

cagiilor, un strigăt caracteristic tirolez, 
cam ca strigătul cu care-și încheie doina 
ciobanul nostru, acest „jodeln" der se re- 
peteză de atâtea ori, reîntorcându-se cu
rat din văi pitorescl, de prin peșteri ghe- 
țdse, ce sfredelesc inima de petră a stân
cilor uriașe. La impresia grozavă a subli
mului din natură, ce o ai când din o 
barcă mică, ce plutesce ca o frundă arun
cată de vânt, privesc! la păreții înalți ai 
stâncilor sterpe, ce se ridică de-odată din 
lacul tăcut și ale căror culmi sunt aco
perite de straturi grose de zăpadă,—te cu
prinde o plăcere estetică neînțelesă. Ți-ar 
plăce, se te tot uiți la valurile, cari se 
încercă în zadar se spargă stânca seculară 
de altă parte însă torturat de simțul de 
nesiguranță, în care-ți vedi viâța, țî-ar 
plăce pare că se te vecji odată eșit din 
luntre, pentru-ca apoi erăși se te doresc! 
pe lac.

Am fost și m’am delectat; acei car! 
încă n’ați avut norocirea, mergeți, vedeți 
și D-vostră și preamăriți pe Domnul și 
admirați pe om!

Glustii, Noemvrie 1904.
•AoSnig ‘nu'eutejnj^ ’V

Kuropatkin telegrafieză cu data de 
26 Nov., că a primit de la Stossel o tele
gramă în care acesta îi anunță, că la 21 
Noemvrie Japonesii au atacat din nou 
Port-Arthurul, însă au fost respinși.

Pe câmpul de resboiii din Manciuria, 
nimic deosebit. Kuropatkin anunță, că în 
dilele din urmă armatele celor doi adver
sari au descărcat focuri din tunuri și 
pusei asupra șanțurilor și a trupelor ce se 
iviseră. Situația generală însă nu s’a 
schimbat.

Soirea despre mdrteageneralului Ku
roki se menține încă. Chinesii din Muk
den au adus la cartierul general rusesc 
scirea, că cadavrul lui Kuroki a fost trans
portat la lrikau.

Flota baltică a sosit la 26 Nov. la 
Suez și a ancorat pe scurt timp în cana
lul de acolo.

Vărsare de sânge !a universitatea 
din Budapesta.

Sâmbătă în 26 Noemvrie, la univer
sitatea din Budapesta s’a întîraplat o în- 
căerare între poliție și studenți. Un număr 
de polițiști, atacați cu pietri și cărbuni 
din balconul universității, au pătruns în 
interiorul edificiului. Aici au fost insultați 
și huiduiți de studenți și un comisar de 
poliție a fost pălmuit. Polițiștii au scos 
atunci tesacele și au rănit pe mai mulțî 
studenți. Etă amănuntele:

Rectorul universității, Dr. George 
Demkd, în vederea agitației, ce domnesce 
de câte-va tjile printre studenți, a ordonat 
închiderea porții principale și intrarea stu
denților s’a permis numai pe pdrta late
rală din „Szerb utcza“.

Sâmbătă adunându-se studenții în nu
măr mare, au improvisat o întrunire din 
care au trimis o delegație la rector, ce
rând deschiderea porții. Rectorul a răs
puns, că hotărîrea în Gestiunea acesta e 
de competența senatului, care deoă se va 
întruni, va lua în desbatere cererea. Stu
denții au primit răspunsul în strigăte și 
vociferări de indignare.

Intr’aceea în fața universității s’a pos
tat un detașament de polițiști călări și pe- 
deștri sub conducerea căpitanului Jeszenkszy 
și a comisarilor Laky și Easching.

Studenții aruncau bucăți de cărbuni 
din ferestrile universității. Una din aceste 
bucăți a lovit pe căpitanul Jeszenszky. A- 
cesta a dat ordin la 40 polițiști se între 
în interiorul universității, conduși de Laky 
și Fasching.

— „Afară! Mișei! Șnapani!u strigau stu
denții, er unul din ei a lovit pe Laky cu 
pumnul în față. Atunci acesta a dat or
din Bă scotă tesacele. Polițiștii au început 
să lovescă în studenți, rănind pe mai mulți 
dintre dânșii. Profesorul de la teologie Dr. 
Prohaszka, care tocmai eșia de la curs, a 
somat pe comisari să esă afară, căci uni
versitatea este teritor autonom. Prohaszka 
a fost dat însă la o parte și vorbele lui 
nebăgate în sâmă. Tot așa a pățit și de- 
oanul Dr. Kiss de la aceeași facultate.

In aulă aveau loc tocmai atunci pro
movări și publicul adunat la acestă so
lemnitate, compus mai ales din dame, fii 
cuprins de mare panică. Rectorul, care 
pțesida solemnitatea, a ieșit repede și a 
ordonat poliției să părăsescă universitatea, 
ceea ce s’a și făcut. Multi studenți se re- 
fugiaseră în biserica universității. La fața 
locului a fost chemată și societatea de 
salvare, care a pansat pe cei răniți.

Senatul universității s’a întrunit ime
diat în ședință și a hotărît a închide uni
versitatea pe timp nehotărît.

Bibliografie.
Foia scolastică din Blașiu. Redac- 

I. F. Negruțiu. Nr. 19 are următorul 
1) Șcdlele Blașului (1754—1904)

tor 
sumar: 
de Al. Ciura. 2) Discurs de G. Munteanu.
3) Verbalism în școlă, de Dr. Petru Șpan.
4) Scrisori pedagogice de V. Gr. Borgo- 
van. 5) Raport general. 6) O chestie, de 
Andreiă Pora. 7) Congresul catolic și ces- 
tiunea școlară, de Is. Ioan. Convocare. In 
sfîrșit „Rugare" adresată abonaților să 
achite abonamentul, altmintrea li-se va 
face proces.

— Romania Muzicală, revistă de 
artă și literatură. Director, Constantin M. 
Cordoneanu; redactor-șef Iuliu I. Roșea. 
Apare de două-ori pe lună. Redacția și 
Administrația în Bucurescî, strada Olteni, 
nr. 46. Nr. 19 de la 1/14 Noemvrie 1904, 
a apărut cu următorul sumar: Noul direc
tor al Conservatorului din Bucurescî, de 
Roșea. — Progresele misei în scenă. — 
Cronica Teatrală: Teatrul Național; Opera 
de .Refa; — Concertele artiștilor Operei 
din Paris. — Concertul pianistului Pugno. 
— Corespondențe: Craiova, de V. Gr. 
Elvir — Sciri scurte : Din străinătate; Din 
Țâră. Abonamentul pe an 12 lei.

„Caractere morale'1. Acâstă carte atât 
de instruitivă, bine scrisă și folositdre, mai 
ales pentru tinerimea din șoolele medii scri
să de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesce la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la celelalte li
brării române din țâră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Der nu 
numai pentru băeți, ci și pentru fete aoâst.ă 
carte este de mare preț pentru înmulțirea 
cnnoscințelor și formarea oaracterului lor, 

Atragem atențiunea cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
acâstă carte se vinde cu prețul moderat de 
2 corone esemplarul (plus 20 bani porto.)

Bucurescî, 27 Noemvrie. In pro
cesul medicului Dr. Iacobsolvn din 
Ploiești, acusat, că și-ar fi otrăvit 
nevasta cu scop de a profita de pre
miul asigurării pe vieță, — jurații 
au dat verdict negativ. Dr. Iacob- 
sohn a fost liberat.

Cernăuți, 27 Noemvrie. Baronul 
Alexandru JELurmuzachi a fost ales de
putat în Reichsrath.

Bucurescî 27 Noemvrie. Alex. 
Em. Florescu, fost membru al diva
nului „ad hoc“, fost ministru și pre
ședinte al adunării legislative a de
cedat în etate de 83 ani.

Paris, 27 Noemvrie. In cameră, 
ministrul de externe Delcasse a fă
cut apologia alianței franco-ruse. 
Budgetul s’a votat suprimându-se 
cheltuielile ambasadei de la Vatican.

Tokio, 28 Noemvrie. Japonesii 
au dat erî un asalt general asupra 
Port-Arthurului. Lupta a fost crân
cenă, pept la pept. Japonesii au fost 
respinși cu mari pierderi.

Diverse.
Pilosofia rîsului. Sâmbătă a ținut 

în orașul Buzău, d-1 Tăușanu profesor 'la 
liceu și doctor în drept, o conferență des
pre filosofia rîsului. începând cu Aristotele 
care cel dintâiu s’a ocupat de acâstă ces- 
tiune, și trecând la părerile modernilor, 
d-sa a procuratj ascultătorilor o vie plă
cere intelectuală. Noi rîdem, continuă 
d-sa, de ceea-ce are o formă stranie și 
într’asta trebue să căutăm nota comună a 
faptelor de rîs. In mod fisiologic, rîsul e 
o espirațiune silită produsă de un centru 
excitat al măduvei spinărei. Schopenhauer 
în mod psihologio, dice, că rîsul resultă 
din diferența între concepțiune și precep- 
țiune, cum ar fi un om cu umbrela des
chisă în casă. Kant dice, că rîsul e o idee, 
care se preface în nimic. Hobbes dice, că 
rîdăm când ne simțim superiori altuia, cu 
alte cuvinte un egoism. Bergson profesor 
la College da France la Paris, a indicat 
condițiuuile esteridre și interiore ale Tisu
lui: 1) nu putem sîde de cât în societate 
și de omeni; 2) rîdem când altul se mișcă 
ca o mașină, fără voință și inteligență. 
Decă rîdem și singuri, rîdem prin asocia- 
țiune, ca și cum am fi în societate. Decă 
rîdem și de animale, e că le privim ca și 
cum ar fi dmeni. Ca să nu fie ridicul, o- 
mul trebue să fie în armonie cu mediul 
în lucrurile mici, er în cele mari, cu cât 
e mai diferit de mediu, cu atâta e mai 
distins, mai cu caracter propriu. In fine 
rîsul e moralisator, că pedepsesce ceea-ce 
nu pote pedepsi poliția ori armata.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Tnaiaat-Hv
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Dela „Tipografia A. Mnreșiann" 
din JSBrașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La .cărțiia aici înșirate este a se mai adauge 

ic lângă portul postai aretat, încă 25 bani pentru 
reoomandație.)

Scrieri literare pentru popor
„Carnetul Roșu'1, o interesantă no

velă mhilistă, tradusă din germană de Mo
șul. 0 broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul11 e cunoscut cetitorilor 
noștri din numărosele sale lucrări publicate 
în foița diarului Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne“ de loan Popea 
prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, me
dic pensionat. Conține vre-o 25 figuri în 
text. Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 
1 cor. 10 b. porto)

Instrucțhmi populare despre da- 
lorințele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Aoăsță carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„OmuP, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acăstă carte servesce 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcdle 
pop., pentru' școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Arghirobarb. Con
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (ou posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
viețăw, țSluga veche“ și „Ianeo musican- 
tul.u Traducere de 1. C. Panțu-, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani5 bani porto.

1. C. Panțu: „In plasă“. „In Baltă“. 
„Cale grea“. „La C6de“. „La cârciuma 

ini Tiriplic.“ Schițe dinvidța dela țdra. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-{- 
5 bani porto.)

I. C. Panțu-. „La tergu, povestire din 
viăța unui cioban. 0 broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 bani -f- 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de AntomU 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din viăța 
preoților de 6r. Simu Prețul 60 b. -j- 6 bani 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vrău să joce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mOrte, său nemurirea 
sufletului, dedpsă din misteriul ființei ome- 

v deșertăciunea celor trecătore, de 2.
iiă^cl ț- T Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
P. Ediția li.
1 l°)- . a >7 Ditiicescu. PrețulPoesvi de A . . .
era la început 2 cor. 4Ob., ț A
@or 1.20 (cu posta cor, 1..40)

Suspin și ximbire. — 
de A. Pop. Prețul po . poesn și prosă 

rjps- .. bani (cu porto 86 b).
„șa norocului său Povestea sa

cului NemernicenI de Tache Brânduș. Acăsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (—{—10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șc6lă de I. Pariu, 30 b, 
dlus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa- 
țiunii de I. Dariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 1. 
Dariu, 40 b. (plus porto 10 b.)

Lilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

„Suppleoc Libellus Vălachorumu, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvani- 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăianu. Un 
esemplar broșat costă 1 coronă (-|- 5 b. 
porto).

Românii Secelem. Căușele decadenței 
lor ecoaomioe și mijlocele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Noemvrie n. 1904,

Renta ung. de aur 4% ....
Renta de corone ung. 4% - ■ -
Impr. căii. fer. ung. în aur •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. uug. ca premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
Renta
Bonuri rurale ungare 3'/2 °/0 . .
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Ăcții de-ale Băncei ung. de credit. 796.60 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 675.26 
NapoleondorI........................................19.07
Mărci imperiale germane. . . . 117 50
ondon vista..................................  239.42*/,
Paris vista.............................................   95.20
Note italiene..................................... 95.20

de 
de 
de 
de

hârtie austr. . .
argint austr. . .
aur austr. . . .
corone austr. 4°/0

118.85
98.15
88.85
97.95
98.50

206.40
162.—
100.-

99.85
119.90 

. 100.15 

. 91.30
156.15
16.30

o

Cursul pieței Brașov.

A N U N C IU RI
sunt a se adresa subscrisei 

adminîstrâtiunl. 3îs casui pu» 
hââcărsB unui snunciu mai muif 
de odată se face scădăment, 
ca?e cresce cu cât publicarea 
se face mai de muHe-orl.

Din 27 Noemvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.68 Vend. 18.74
Argint român. 5? 18.60 18.70
Napoleond’orl. a 19.05 w 19.10
Galbeni n 11.20 n 11.30
Ruble Rusescl n 253 2.54
Mărci germane n 117.20 n 117.40
Lire turcescl n 21.50 n 21.60
Scris, fonc. Albina on/c; 101.- s 102.-

Admidstr. „Gazetei Trans.w

t(

i

Duminecă în 21 Novembre v. 
(4 Decembre n.) a. c. la orele 10 
clin di se va ține licitație publică 
în sala de ședințe a Comitetului pa
rochial dela Biserica Sf. Neculăe din 
Brașov-Schei, pentru arendarea pe 
timp de trei ani consecutivi, socotiți 
dela 1 Ianuarie 1905, a muntelui 
Sf. Ilie, din județul Prahova, 
România.

Cu informații servesce pănă la 
cliua licitărei Biroul.

Brașov, în 13 Novembre 1904. 
Comitetul parochial al bisericei 

române ort. râs. dela 
în Brașov-

Dr. Vasile Safiu 
președinte

Nr. 1571. 1-3

sf. Nicolae

I. Prișcu 
secretar.

La prea înalta poruncă a Maiest. Sale Âpost. c.șireg.
A XXXVI LOTERIE de stat c. r.

pentru scopuri de binefacere civile din Cisleitania.
liOteria acesta unică în Austro-Ungaria legal concesionată conține 18.43.5 

câștigua*! în bani gata cu suma totală de 51S.Î184B Cor.

prîncipaE 200,000 corone bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 15 Dec. 1904. Un los costă 4 corone.

LosurI se capotă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. Colectanțî de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

------- Itosurile se trimit franco.

Direcția e. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.(1547,7—10.)

^xxxxxxxxx| Mare ocasiune de Crăciun, xxxxxxxxx^

d» 
CQ 
F* 

■xjo
fh
d> 
-p

n

03 
fA 

P-l

M

ie-

i

.1

i ■

Subscrisul are- onorea a aduce la cunosciința On. public, că râde 
9^ cm de tot scădute

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

Rog On. public a se convinge în propriul interes de prețurile cele ieftine.
Cu fotă stira^

LUDWIG M. FENYVESSI, 
Stradî» vămei Mr. 81.;<5:n

O !s ...
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Din I Novembre a> o- înce-
,i pend s’a pus în vânzare peste

colore negră și albastră; Postav pentru Dame; Bluse si flanele 
................ cu prețuri forte scăzute ..........  

ecs* la magazinul de mode, sub firma 
ffiszlio Succesorii. Brasov.
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