
REDACȚIUîfEA,
AdEinistratinKca îi Tipografia 
Brașov, plata mars nr. 30.

TELEFON Nr. 228.
Scrisori netranoate nu se 

primesc. 
Manuscripte nu se retrimit. 

Inserata 
ac primesc la Adminlatrațiuns 

Brașov ți la următoarele 
BIROURI do AMUMȚURI :

In Vlsna la M. Dukea Nachf., 
Efrix. Augenteld & Emeric Lea
ner. Heinrich Sohalek. A. Op- 
polik Nachf.. Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Golber- 
ger. E k a te in B e r n at. luliu Le
opold (VII Erzsebet-kârut).

Prețui InaerțlaniIor : o acria 
jermond pe o coloană 10 bani 
pentrn o publicare. Publicări 
mai deaa după tarifă ți Învo
ială. — RECLAME pe padina 
8-a o serie 20 bani.

ANWL LXXI.
Telefon: Nr. 226.

6AZETA apare în flecare v
A&osaiaeBtB jem Austro-Ungsil 
Pe un an 24 cor., po 9anu Iti > 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
M-ril da Duminecă 4 odt. pa tr, 

Panm România șl sttăiMiu.
Pe un an 40 franci, pe șttse 

Luni 20 ir., pe trei luni 10 fr.
R-ril de Dumineca 8 fr. pe nn.

Se prenumeră la toata ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonameuial seuiru Brasov;
Administrates a, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. otugiu 
I. Pe un an 20 cor.» pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Ou duaui aoaaă : Pe un an 24 
aor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 8 co.’?, — Un ea om 
plar 10 bani. — Atfit ahona 
mantele, cât și inaerțiunilv 

a se plăti înainte.

Nr. 246. Brașov/Joi 6 (19) Noemvrie. 1908.

Rezultatul audienței lui Bulow.
Cu cea mai mare încordare au 

așteptat toată Germania, ba și cercu
rile politice și diplomatice din străi
nătate, rezultatul audienței ce a avut’o 
eri, Marți, cancelarul Biilow la împă
ratul Wilhelm în noul palat dela 
Potsdam (Berlin). Câteva zile dela în
cheierea desbaterii parlamentului ger
man asupra interpelațiunilor în Gestiu
nea interwievului împărătesc, a durat 
această încordare. Toți își puneau în
trebarea, ce va zice și cum va hotărî 
împăratul Cure, după critica aspră, ba 
nemiloasă chiar, ce s’a făcut regimului 
personal pe care l’a introdus și atitudi- 
nei^ ce observă în urma aceasta în 
afacerile interioare ale imperiului, în 
starea sa sufletească sdruncinată, va 
fi întâmpinat de cel dintâiu sfetnic al 
său, care vine, să-i ceară în numele 
guvernelor federale și a poporului ger
man să țină samă în viitor de dorința 
acestuia și de cerințele responzabili- 
tății constituționale ce e reclamată de 
interesele împărăției. întreaga pressă 
germană a discutat eventualitățile po
sibile ale acestei convorbiri decisive 
între împărat și cancelar.

Unul din aceste ziare cumpănind 
toate momentele scria, că cercurile 
competente din Berlin au simțământul 
că convorbirea va avea un decurs 
favorabil, dar siguranță nu are nimeni 
că va fi așa. Prințul Biilow va ști 
cum se va începe convorbirea cu îm
păratul dar nu va ști cum se va sfârși. 
Sentimentului acestuia de nesiguranță 
i-au dat expresiune cele mai multe 
foi, cunoscând însușirile individuali
tății marcante a împăratului, care 
odinioară a scris în albumul din Miin- 
chon : „regis voluntas suprema lex“. 
Era mare temerea că împăratul a 
rămas cu totul nemulțumit cu modul 
cum l’a apărat cancelarul Biilow in 
parlament față cu critica severă ce 
i-s’a făcut de cătrâ vorbitorii tuturor 
partidelor.

Biilow l’a apărat cu toată vene- 
rațiunea și devotamentul dar numai 
păna la un loc unde a trebuit să con
simtă cu parlamentul și cu opinia 
publică, că adecă publicarea ‘intervie- 
vuiul împărătesc în „Daily Telegraph" 
a fost o nenorocire din punctul de 
vedere al intereselor germane. Se mai 
temea lumea, că împăratul îi va fi 
luat în numederău lui Biilow cu deo
sebire că n’a mai răspuns la discur
surile, ce s’au ținut după vorbirea sa 
de aparare. Întrebarea care mergea din 
gura ’n gură era: va recede oare îm
păratul după ce s’a obicinuit de 20 
de ani să facă politică exterioară per
sonală peste capetele sfetnicilor săi?

Toate au luat însă o întorsătură 
se poate zice neașteptată. Audiența 
prințului Biilow nu numai că a de
curs de tor neted, dar a rezolvat 
criza de cancelar într’un mod, încât 
a umplut de mulțumire și de bucu
rie toate inimile germane. împăratul 
Willielrri a simțit și a înțeles in cele 
din urmă, că se afla înaintea unui 
moment grav și decisiv nu numai 
pentru viitorul succes al d minirei 
sale, ci și pentru viitorul Germaniei. 

O criză de cancelar în momentele di
ficile actuale ale politicei exterioare 
ar fi putut deveni în consecințele ei, 
fiind angajată și voința și demnitatea 
poporului german, foarte critică și în 
cazul cel mai bun s’ar fi sfârșit cu 
o pierdere mare a prestigiului politi
cei germane.

împăratul a înțeles dilema în care 
l’a adus propria sa pasiune de a juca 
ceva prea mult provedința imperului, 
și a avut firmitatea bărbătească să-și 
pipe însuși frâu și să recunoască în
dreptățirea dorinței și a cererei popo
rului german, în numele căruia s’a 
prezentat eri prințul Biilow în palatul 
dela Potsdarn.

Știrea cea mai nouă sosită dela 
Berlin spune, că împăratul a aprobat 
discursul cancelarului Biilow rostit în 
parlament și a declarat că în viitor 
va ținea samă mai mult în cestiunile 
exterioare de părerile guvernului res
pectând dorința poporului german.

Prin declarația aceasta toate s’au 
întors spre bine și spre mulțumirea 
Germanilor. Ziua de eri va fi remar
cată și subliniată în istorie ca o zi 
în care împăratul Wilhelm 11 a re
portat cea mai mare victorie posibilă, 
căci s’a învins pe sine însuși.

0 adunare poporală germană-română 
și sârbească s’a ținut în 15 Nov. în co
muna Gyarmata (Bănat). In fața mai mul
tor mii de oameni au luat cuvântul în 
contra proiectului Andrassy conducătorii 
Nemților din Bănat,d-nii Rosner, Dr. Krem- 
ling, L. Baron, redactorul Orendi și depu
tatul C. Brediceanu, iar de încheiere s’a 
votat o rezoluțiune, în care se protestează 
în contra proiectului prezentat de minis
trul Andrassy și se aderează la votul uni
versal, egal, secret și după comune Reso- 
luțiunea a fost comunicată telegrafic și 
Maj. SaleMonarchului. însuflețirea generală, 
care a domnit în decursul impo-antei adu
nări, a avut, după cum raportează «Dra
pelul* și un efect foarte mare. Anume 
presidentul partidului independist din cer
cul acesta, d-1 I. Merger din Biled, care a 
venit cu alte gănduri la adunarea aceasta 
poporală a Nemților Românilor și a Sâr
bilor din Gyarmata și împrejurime, răpit 
de valurile entuziasmului, s’a ridicat și în- 
tr’o cuvântare emoționată a declarat, că 
se l/ipădâ de ținuta guvernului și a lui 
Kossuth și se angajază la lupta cea mai 
intransigentă pentru votul universal, egal, 
dire<t și cu votare după comune. Mare bu
curie a produs această contopire a tutu
rora pentru apărarea drepturilor popoa
relor.

Blokul deputați lor opoziționali maghiari 
nu s’a putut constitui La ședința de alal- 
tăeri seara, care a fost convocată de că- 
tră deputății extremi independiști, pentru 
a pune la cale acest blok, au luat parte 
10 deputați ai stângei și deputății Eotvos, 
Lengyel, Vazsonyi, Brody și Mezdfi, cari 
stau în afară de partide. Dintre ceilalți 
invitați bar. Banffy n’a răspuns la tele
grama. ce i s’a trimis, iar democratul San
dor Pal a refuzat, după cum se spune, in
vitarea. După o desbatere mai lungă s’a 
abandonat constituirea unui blok al opo
ziției maghiare, fiindcă unii indepediști 
extremi n’au voit să cedeze din principiile 
lor 48-iste. In schimb s’a redigiat un co
municat, în care se condamnă proiectul 
lui Andrassy, se pretinde o reformă elec
torală universală, bazată pe deplină egali
tate și se enunță, că bărbații, cari se luptă 
contra proiectului lui Andrassy, sunt pri
miți cu încredere patriotică ca soți de 
luptă. Acest comunicat a fost semnat de 

12 deputați, între cari și dep. Lengyel și 
EOtvOs. Acest din urmă și-a anunțat în 
consfătuire intrarea sa în sânul partidului 
stângei.

Dieta ungară a votat alaltăeri în ge
neral și în amănunte proiectul de lege 
privitor la desvoltarea orașului Budapesta. 
Eri, Marți, dieta n’a ținut ședință. Astăzi 
e pusă la ordinea zilei desbaterea budge
tului, la care vor lua parte și câțiva din
tre deputății naționaliști.

Baronul Desiderîu Banffy a adresat 
alegătorilor săi din Segedin o scrisoare 
în care declară că se asociază mișcării, ce 
s’a pornit pentru combaterea proiectului 
electoral al ministrului Andrassy și că va 
sprijini din toate puterile sale această 
mișcare.

Ce minune! Banffy umăr la umăr cu 
naționalitățile 1

Un partid antisemit maghiar e pe cale 
să se înființeze sub conducerea lui — Po- 
lonyi. Aceasta se deduce între altele și 
din discursul de colorit antisemit, pe care 
l’a rostit, spre surprinderea tuturor cari 
îi cunosc afacerile jidovești, în ședința de 
Sâmbătă a dietei. Se mai spune, că noul 
partid so va manifesta mai întâiu în con- 
ziliul comunal al Budapestei. Spre scopul 
acesta Polonyi să fi întrat deja în pertrac
tări cu partidul poporal.

Noi credem, că cel mai eficace mij
loc, discredita dela început înjgheba
rea unui partid antisemit, ar fi șefia lui 
Polonyi.

Convenția turco-română. Ziarul »ik- 
dam« anunță că convențiunea turco-ro
mână va fi examinată mâne în conziliul 
de miniștri și pe urmă se va supune par
lamentului.

Din Budapesta.
— 16 Nov. n. 1908.

Ideile moderne vor zdrobi „partidele istorice" 
maghiare. — Se micșorează în partidele maghiare 

numărul celor ce sunt în contra monstrului 
lui Andrassy.

— Ideile moderne de democratism, 
de egalitate de drepturi la partidele ma
ghiare se aud numai căt timp sunt în opo
ziție. In împrejurarea asta că partidele gu
vernamentale așa de tare se tem de aceste 
idei, încă se cuprinde un însemnat argument 
pentru aceea, că «partidele istorice* ale 
țării vor fi desființate de înseși acele idei 
moderne.

Iată de exemplu organul fostului par
tid liberal, «Az Ujsăg«, condus de Tisza, 
organ care tot într’una Ie dă împunsături 
dureroase celor dela guvern, vorbind de
spre proiectul lui Andrassy și despre vor
birea, cu care ministrul și-a sprijinit acel 
monstru al nedreptății, își ia din aceasta 
argumente de combatere moderne, cari 
invoalvă în sine cele afirmate mai sus.

Iată câteva din ideile articolului de 
fond din Nr. 271 al ziarului «Az Ujsăg* :

«Nu este egalitate, zice Andrăssy, 
aceasta e numai o credință utopică, și 
precum statul poate lua a zecea parte din 
venitul fiecărui cetățean, așa poate lua și 
din ega itate, căci statul este mai presus 
de toate. Principii sănătoase astea, nu-i 
așa? Căci se pot spune atât într’un stat 
constituțional, și s’au spus și în palatul 
Sultanului. Cu aceste s’ar putea căra la 
robie cetele de muncitori și s’ar putea 
despoia de averi ceata latifundiștilor. Căci 
statul este mai presus de toate, iar cetă
țeanul nimica toată. Adevărat că mai în
tâiu a existat individul și numai dup’aceea 
societatea, și numai mai în urmă s’a năs
cut statul pentru a fi o ușurare și un ser
viciu atât pentru individ, cât și pentru 

societate. Adevărat că secoli de-arândul 
toate regimurile și toate sistemele poli
tice au dorit, ca statul să promoveze bună
starea cetățenilor săi, — dar sună frumos 
și aceea, că precum omul își dă viața pen
tru existența statului, astfel și drepturile 
să și le subordineze trebuințelor statului*.

«E păcat de timpul ce l’am pierde cu 
arătarea pericolelor și imposibilităților ce 
se cuprind în aceasta doctrină seducătoa
re. Dacă de exemplu socialiștii ar ajunge 
la putere, ei pe baza acestui principiu ar 
putea hotărî de capul lor ce-i trebue sta
tului, și în numele statului ar putea des
ființa rege, religiune, boierime. Și asta ar 
însemna numai învingerea principiilor lui 
Andrassy. După această doctrină dacă mâne 
ar ajunge clericalismul la cârmă ar putea 
să-i trăsnească în minte, că statul are 
lipsă de comunismul religios al cetățenilor. 
Naționalitățile pe baza acestui principiu ar 
putea afla, că mântuirea statului stă în 
extirparea limbei maghiare, și Andrassy 
nici împotriva acestei idei n’ar putea zice 
nimic. Tocmai precum nici noi nu-i iertat 
să zicem azi nici cârc, când stăpânii zilei 
de azi născocesc deodată că statul ar avea 
lipsă de neegalitatea în drepturi a cetă
țenilor*.

Tot în acel articol se mai cuprind 
și cuvintele : «Vorbirea lui Andrassy ne-a 
arătat ideile despre stat și parlamenta
rism, principii de guvernare și justiție ale 
unui bărbat de stat conducător. A vorbit 
într’un fel, cum pănă azi n’a vorbit vre
un politician liberal, și chiar și vreunul 
reacționar numai cu băgare de seamă. 
Ne-a spus cumcă statul poate trece peste 
trupurile sdrobite ale cetățenilor* ..

— Pentru lipsa de caracter a politi- 
cianilor maghiari e caracteristică și con
duita lor față de votul plural. Cât timp 
lipsia sancțiunea prealabilă, multi dintre 
ei se arătau dușmani neîmpăcați ai plura
lității ; însă îndată ce a sosit învoirea 
Curții, numărul eroilor s’a micșorat. Intre 
acești rari nani s este și Hollo, care cre
dea că o criză ce s’ar isca din cauza plu
ralității l’ar scoate ministru.

Hollo continuă în »Magyarorszâg« cu 
argumentele sale. Dar să nu creadă cineva 
că ar produce vre-un argument, pe caie-L 
dă un punct de vedere mai înalt. Nu. 
Hollo e îngrijit că nu se va putea păslra 
destul de bine eghemonia maghiară. Am 
avut ocazie la acest loc să vorbim despre 
părerile lui. De astă dată el mai scoate a 
iveală două împrejurări, cari vorbesc n 
contra proiectului lui Andrassy.

a) Proiectul amintit nu se basează 
pe date statistice sigure, și în multe pri
vințe nici nu s’au adunat datele respec
tive. Așa din cele 8 categorii de îndreptă
țiri la vot numai una singură e bazată pe 
date statistice sigure. »Astfel alegătorii 
sunt prea expuși volniciei de sus, adecă 
abuzurilor oficioase.

Cum de l’a apucat deodată pe Hollo 
un așa simț de omenie? va zice cineva.- 
Ei dar ascultați-1 mai departe, și veți ve
dea că nu de noi îl doare pe acela care 
nici un cuvânt n’are pentru votul secret,. 
prin care s’ar pune capăt atâtor abuzuri; 
El urmează : «Gândiți-vă că nu totdeauna- 
stă la guvern Andrassy, că poate veni un- 
timp nesigur, când guvernul poate avea 
mare interes, ca luptele noastre naționale 
să le înfrângă. Acest guvern va putea 
face conscrieri forțate (cum va face An
drassy, nu-i așa?) excludând bunul popor 
maghiar neștiutor de carte și dând ele
mentului ce se poate influința câte 2—3 
voturi, și astfel nu va fi greu să producă 
o majoritate parlamentară după plac.«

b) Proiectul Andrassyan e așa de în
curcat încât nu se poate controla. Un 
exemplu clasic: Drept la 2 voturi are și 
celce a lucrat 5 ani neîmrerupt la acelaș 
patron. Dar este excepție: cine servește 
și numai de 3 ani la un patron, incă are 
2 voturi, dacă a stat vreodată undeva 5 
ani. Dar și excepția asta are excepție : nu 
sunt de lipsă nici cești 3 ani, căci se pot 
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erta 6 Ioni. Dar și aceasta subcondițio 
are 2 subcondiții: cele 6 luni din cei 3 
ani de după cei 5 ani nu se pot ierta : 
1) Dacă patronul l’a concediat pe mun
citor numai decât (dar numai la caz că a 
avut dreptul să-l demisioneze). 2) Dacă 
lucrătorul se depărtează, fără să aibă drep
tul s’o facă...«

Intr’adevăr are dreptate Hollo când 
se teme de o astfel de lege, care având 
să fie normativul milioanelor, ofero atâta 
teren de cazuistică necontrolabilă celebrei 
noastre administrații,..

Cor.

Adunarea del a Arad.
Adunarea română din Arad, conche- 

mată po ziua de Duminecă de cătră co
mitetul însărcinat cu organizarea ei, a 
fost cercetată de un număr foarte mare 
de Români din Arad și jur, preoțime, dăs
călime și mult popor țăran din întreg co
mitatul. Dintr’un raport mai lung, ce-1 
publică »Tribuna« dela Arad, extragem 
următoarele :'

Adunarea a fost salutată în numele 
comitetului organizator de deputatul Va- 
sile Goldiș, care după ce a arătat primejdia 
de care sunt amenințato popoarele Un
gariei prin reforma electorală ce o p’ă- 
nuesc oligarchii maghiari și după ce zice 
că proiectul lui Andrassy nu ne-a spăriat, 
ci de acum înainte va începe lupta des- 
nădăjduită, zice, că Românii nu sunt izo
lați în luptă și arată că cu deosebire par
tidul social-democrat merge alături cu po
poarele nemaghiare. II salută ca po un 
frate de arme zicând că nu o dujmanul 
naționalităților, ci socialiștii luptă ca și 
Românii (s’aud strigăte de: »să trăiască 
soc’aliștii« și voci: »sunt oameni do ome
nie!«) Să știe guvernanții noștri — ex
clamă dep. Goldiș — că am dat mâna cu 
partidul social-demcrat, nu împotriva pa
triei, ci pentru a o scăpa de o mare pri
mejdie. Face cunoscut că în adunarea de 
față vor vorbi pentru a pecetlui alianța 
Dr. Kunffy și Vuck, reprezentanți ai par
tidului social-democrat.

Adunarea se constitute apoi fiind 
aclamat ca președinte d-1 Mihail Veliciu și 
ca notar Sever Bocu.

Președintele Veliciu deschide adunarea 
printr’o vorbire, în care-și arată bucuria 
de cinstea ce i-s’a făcut să conducă o așa 
importantă adunare. Arată prin câte su
ferințe a trecut poporul românesc pănă 
azi făcând apel ia o conlucrare frățească 
pentru a scăpa de primejdie. Accentuiază 
și dânsul tovărășia de arme cu socialiștii 
spunând că din ea vor rezulta foloase atât 
pentru Români cât și pentru socialiști.

Dr. Iustin Marșcu primit simpatic do 
adunare, desfășură înaintea ei însemnă
tatea votului universal și arată care este 
primejdia ce se ascunde în proiectul lui 
Andrassy. Apelează la preoți și la învă
țători și la toți ‘cunoscătorii de carto să 
facă tot ce le stă în putință spre a mic
șora prin învățătură numărul anallabeților 
în sânul poporului.

Intre ovații zgomotoase se urcă Ia 
tribună Dr. Kunffy, reprezentantul parti
dului socialist. Președintele Veliciu îl reco
mandă adunării și-l scuză că nu poate 
vorbi decât ungurește. (Strigăte : >Trăiască 
socialișt'i! Trăiască Kunffy !«)

>Tribuna< spune că discursul lui 
Kunffy a stârnit vifore de proteste și un 
entuziasm vijelios. Partea cea mai mare a 
fruntașilor români înțelegeau limba ma
ghiară și apoi erau de față și socialiști 
în număr frumos. Kunffy — adauge »Tri
buna», >a fixat toarte inteligent și convin
gător motivele ce ne unesc în lupta pen 
tru votul univorsal.» Rată după » Tribuna» 
pasagele esențiale din discursul lui Kunffy ;

>Viu, a spus Dr. Kunffy, din însărcina
rea partidului social-democrat, să vă de
clar, că vom lupta cu d-voastră, în strânsă 
alianță, pentru democratizarea țării. (Tră
iască! — Ovații prelungite). N’avem duș
mani între popoarele din țară, ci, da, avem 
între cei dela putere».

>Partidul social-democrat dorește sin
cer fericirea tuturor popoarelor. Tuturor 
neamurilor din lume li-se cuvin aceleași 
drepturi firești, sintetizate prin un train 
liber, cultură națională proprie, un carac
ter specific în marele mozaic de popoare. 
Cea mai puternică garanție a civilizației 
e libertatea absolută a popoarelor. Civili
zația numai întemeiându-se pe libertate 
va putea aduce fructe binecuvântate: de
mocratizarea vieții de stat, armonia între 
stratele socialo, fericirea tuturor claselor, 
răsplata dreaptă a ostenelilor fiecărui in
divid și peste toate — iubirea, respectul 
demn între clasele sociale, precum și în
tre popoarele de diferită naționalitate. Noi 
când vă întindem deci frăția de arme, vi-o 
întindem sincer. (Aplauze, ovații). Avem să 

luptăm împotriva aceluiași dușman., care 
de veacuri lungi a prostit poporul... oli
garchii, boierimea părăsită, clasele feudale 
sunt dușmanul nostru comun..

«...Poporul român are faima de cel 
mai dinastic popor. Mult a fost neiuat în 
seamă acest dinasticism pe vremuri și mult 
nesocotit e și astăzi. Partidul socialdemo- 
crat însă, cu toate că din principiu e în 
contra tuturor dinastiilor, căci dinastiile 
sunt dușmanii cei mai firești ai curentelor 
democratice, va lupta sincer în lupta mare 
pentru sufrajul universal alături de popo
rul românesc. Trage însă la îndoială in- 
tenzitatea sentimentelor dinastice ale po
porului românesc, căci multe a avut să 
îndure acest popor. In revoluția din 1848 
sufletul românesc era învăpăiat de dragos
tea pentru dinastie, Românii și-au vărsat 
sângele pentru ea, au dus la sfârșit glo
rios un șir întreg de ciocniri cu armatele 
rebele — și care a fost răsplata?»

«îmi vine în minte o istorioară ce 
am c.etit’o într’o carte de istorie apărută 
de curând. Un domn ungur întâlnindu-se 
la câțiva ani după revoluție cu un domn 
croat și poveștindu-și ei experiențele ama
re, domnul de ungur a exclamat: »Cum 
văd voi ați primit în semn de răsplată 
ceeace noi am primit ca pedeapsă!« Cu
vintele acestea caracterisează în de-ajuns 
felul cum înțelege dinastia să răsplătească 
loialitatea, credința, jertfele enorme ale po
poarelor sale. Românii au fost aserviți șo
vinismului fără frâu. Conducătorii lor n’au 
fost răsplătiți după vrednicie, jertfele lor 
n’au fost luate în seamă, libertățile lor 
firești și azi sunt de batjocură».

«Istorioara ce v’am povestit’o acum 
se potrivește de minune și pentru situația 
ce ni se creiază prin proiectul contelui 
negru. (Strigări: Jos cu ticălosul! Jos cu 
el - în ștreang cu el, în furci cu el! 
Treime spânzurat de limbă! Mizerabilul! 
De stâlp să-l țântuim, de lămpi! — Stri
găte viforoase.) Votul plural ne ia de-opo- 
trivă putința de a ne afirma în stat, ne 
încătușează și po noi și pe naționaliști. Ce 
ați ajuns d-voastră cu dinasticismul, cu 
nădejdile puse în hotărârea coroanei?! 
Nimic mai mult decât noi. Obezi, lanțuri 
politice. Rebelii dela 1848 sunt preferiți și 
azi. Nu înțeleg însă și poporul maghiar 
sărac, căci acela e prostit ca vai de capul 
lui. El sufere doar cu atâta mai puțin, că 
feudalii trăgându-se din aceeași obârșie, 
taie curele mai subțiri de pe spatele lor«.

«Dar nu ne vom mai lăsa amăgiți. 
Treime să înțelegem că numai prin pute
rea noastră elementară ne vom putea ri
dica. Vorbește pe lung despre opresiunea 
naționalităților, prigonirile câte le îndură 
Românii pretutindeni. Muncitorimea înțe
lege vaetele d-voastră și vi-e frate prin 
suferințe. Treime să luptăm împreună, cu 
toate forțele, să nu primim mila nimănui. 
Să luptăm așa ca drepturile eluptate să 
n’avem a le mulțămi nici dinastiei și nici 
grofilor. (Vii aprobări). Care e prețul acestei 
lupte? Fericirea noastră. Do sunteți vred
nici de ea o veți isbândi«....

După Dr. Kunffy vorbește d-1 Vid;, 
al doilea trimis al partidului social-demo
crat, despre coaliția ungurească și despre 
frăția de arme cu Românii. Este și el sa
lutat cu ovații. Cel din urmă vorbitor a 
fost deputatul Dr. Ștefan C. Pop care a 
fost primit cu aplause furtunoase și înde
lungi. El a dat expresiune bucuriei că a- 
dunarea impunătoare este o mărturie îna
intea țării din partea celor adunați, că 
sunt, conștii de primejdia ce amenință 
neamul românesc. Ii pare că duchul vre- 
milor din 1848 începe iarăși să vibreze. 
De atunci multe s’au schimbat: poporul a 
rămas în întuneroc. Vlădicii pănă când 
mai întârzie să-și aplece urechia la dorin
țele acestui popor? (Zgomot, strigăte: să 
mergem la episcopie !)

Face o reprivire asupra luptelor po
litice ale Românilor dela I860. Vorbește 
peste o oră îndemnând pe toți să fie a- 
postoli pentru luminarea poporului și is- 
bânda votului universal și să nn se dea 
îndărăt dela nici o jertfă.

In fine notarul adunării, d-1 Bocu 
propune o resoluțiune și o telegramă că
tră Majestatea Sa, cărora le dă cetire și 
pe cari adunarea le primește unanim cu 
aclamare. lată-le :

Adunarea poporală a Românilor din 
comitatul Aradului, ținută în Arad la 15 
Noemvrie n. 1908, pertractând situațiunea 
generală politică a țârii și desbătând pro
iectul reformei legii electorale, aduce ur
mătoarea rezoluțiune:

1. Constatăm că situațiunea generală 
politică a țării este din cele mai îngrijo
rătoare. Șovinismul nesăbuit de rassă a 
celor ce guvernează statul, amenință în 
existența lor etnică-culturală toate popoa
rele nemaghiare ale țării. Urcarea în mă
sură horibilă a cheltuelilor budgetare a- 
propie statul de ruina financiară, iar asu

pra poporațiunii aruncă greutăți, pe cari 
poporul în urma sărăciei generale, nu le 
mai poate suporta.

2. Proiectul legei electorale este cel 
mai neomenesc atentat în contra vieței 
constituționale, în contra adevărului și a 
dreptății. Acest proiect nu este permis să 
devină lege, căci în acel caz se naște in
calculabila primejdie de a se sgudui senti
mentele patriotice în inimile milioanelor 
de neîndreptățiți.

3. In fața situațiunii "desperate a a- 
facerilor publice și în fața nepatrioticului 
proiect al legii electorale, adunarea con
stată necesitatea, ca partidul național ro
mân pe lângă susținerea intactă a progra
mului său să se alieze și să lupte împre
ună cu toate partidele politice din țară, 
cari au de scop demoralisarea vieții con
stituționale a statului și introducerea su
fragiului universal, egal, direct și secret 
și mai ales insistă adunarea pentru o ac
țiune paralelă cu partidul social-democrat 
din patrie.

4 In vederea primejdiei ce amenință 
cu deosebire poporul românesc prin pro
iectul legii electorale, adunarea își expri
mă dori.ița de a se convoca și a se ținea 
cât mai curând o adunare a națiunei ro
mâne aparținătoare coroanei Sfântului 
Ștefan cu scopul de a protesta contra a- 
tentatului cuprins în proiectul legei elec
torale și a da expresiune postulatelor de 
dreptate și egalitate ale întreg poporului 
românesc din patria noastră.

5. Adunarea exprimă mulțumită clu
bului dietal al naționalităților și în deo
sebi deputaților români naționaliști pentru 
lupta lor înțeleaptă și bărbătească, ce 
poartă pentru democratizarea vieții con
stituționale a țării, pentru dreptate și e- 
galitate.

6. Adunarea hotărăște a se trimite 
Majestăței Sale împărat și rege Francisc 
Iosif 1. o telegramă de protestare în con
tra proiectului legii electorale.
Cancelariei de cabinet a Majestăței Sale impe

riale și apostolice regești Pruncise Iosif I.
Wien.

«Românii din comitatul Aradului, a- 
dunați azi la Arad în adunare poporală, 
protestează în contra proiectului legii e- 
lectorale prezintat dietei prin ministrul 
conte Andrassy și acest protest al lor îl 
aduc la cunoștința Majestăței Voastre».

«Tribuna* spune că la încheiere după 
enunțarea hotărârilor adunării, părintele 
Beleș din Șimand a intonat «Deșteaptă-te 
Române» care a fost cântat apoi de toți. 
Mai spune că la adunare au fost de față 
aproape toți intelectualii din Arad și au 
participat și damele române din Arad în 
număr destul de inimos

Dintre deputății naționaliști n’au luat 
parte decât deputății locali • Goldiș și St. 
IJop cari au și vorbit în adunare. Dep. 
Oncu fiind bolnav a lansat o scrisoare sim
patică cătră adunare Comitetul organiza
tor invitase întreg clubul deputaților nați
onaliști la adunaro," dar dintre deputății 
naționaliști din afară n’a luat parte nici 
unul.

Cum ar trebui să fie
charta electorală a Ungarie1?

Sub titlul > Cercurile c'eclo-alc și na
ționalitățile^ politicianul șovinist Balog 
Bat publică în «Pester Lloyd» un articol, 
care merită să fie spicuit. Căci acest ar
ticol. pe lângă că e un specimen clasic al 
stilului juridic artificial și corupt din 
epoca dualismului, ne mai arată încă 
următoar le : că politicianii maghiari sunt 
conștii, cât de slab ar sta rassa maghiară 
în Ungaria dacă n’ar fi sprijinită de toate 
mijloacele unei constituții nefirești și de 
presiunea dela alegeri și că văd și oi. că 
dacă ar învinge principiul de rassă. cu 
alte cuvinte dacă s’ar trezi toate popoa
rele din Ungaria și și ar pretinde mai cu 
putere drepturile ce le compot, s’ar surpa 
ușor castelul șubred feudal al «ideii de 
stat unitar maghiar.»

In acest articol Nr. 1, — căruia o 
să-i urmeze unul Nr. 2, care să tracteze 
tema, cum s’ar putea aronda cercurile 
electorale, așa, ca maghiarimei să i-se poată 
asigura supremația pentru orice eventua
litate, — Balog Pal arată următoarele :

Ori-ce sporire de drepturi aduce cu 
sine schimbarea referințelor de greutate 
din viața publică, și astfel ușor se poate 
întâmpla să se conturbe echilibrul.

O reformă electorală în statul ungar, 
unde stăpânesc referințe de rassă speciale, 
e cu atât mai delicată, cu cât. aici susți
nerea echilibrului e posibilă numai dacă 
se asigură caracterul istoric al statului și 
eghomonia de rassă. a maghiarismului 
(aceasta o o premisă absolut falsă.—Nota 
trad.)

Se zice, că problema ar fi deslegată 
printr’o împărțire isteață a mandatelor și 
a cercurilor electorale. Dar întrebarea e 
cu mult mei însemnată și mai serioasă, 
decât să putem trece fără critică peste 
aceste vorbe.

Să vedem cum a fost pănă acum și 
cum va fi în viitor.

Parlamentul ungar are azi 413 mem
brii. Dintre aceștia 332 sunt aleși în cele 
63 comitate, iar ceilalți 81 sunt aleși în 
62 de orașo. Dintre cele 332 cercuri co- 
mitatense 159 sunt cu majoritate ma
ghiară, 173 cu majoritate străină. Intre 
cele 81 orășenești 63 sunt maghiaro, 18 
străine. Deci cu’ totul avem 222 cercuri 
maghiare față de 191 de cercuri străine; 
va să zică am avea majoritate de 31 de 
deputați, o sumă, care în timpuri critice 
n’ar putea produce o majoritate parlamen
tară de treabă.

Dar nici în 222 din 413 de cercuri 
u’crm putea scoate deputați, dacă ar fi tim
puri critice, fiindcă și dintro aceste multe 
sunt poliglote.

a) Să vedem mai întâi cum cir fi re
ferințele în cele 222 cercuri cu majoritate 
maghiară.

Am fost zis că din cele 81 de man
date orășenești 63 ar fi maghiaro. Ei. 'dar 
și din aceste 63, două ni-le ar putea lua 
Sârbii, 1 Românii, 1 Croații. Ear din cele 
159 de cercuri comitatense 24 ni-le-ar 
putea lua străinii și anume : Nemții 12, 
Slovacii 5, Rutenii l,ț Românii 4, Sârbii 1, 
Croații 1.

Deci din cele 413 inundate ale tării 
■numai 7.95 sunt cu majoritate absolută ma
ghiară, tar 27 cu majoritate relativă ma
ghiară.

b) Cum ar fi referințele în cercurile 
străine ?

Cercuri

cu majorita
te absolută :

Cu minorita
te maghiară:

Cu altfel de 
maioritate:

cerc, 
comit.

cerc.
orflș.

comi
tat.:

orășe
nești :

comi
tat.:

orășe
nești :

românești 50 ' 1 16 1 3 nem.

slovăcești 49 4 0 0 2 rut t nem.

ii. slov.
nemțești : 25 7 1 1 1 slov. 

t sârb.
3 rom.
2 sârb.
2 croi.

rutene : 7 0 0 2 1 rom.

sârbești : 3 2 0 0 1 ger.
2 rom.

eroățe.ști : I 0 0 0 0 0

italiene: 0 1 0 0 0 0

Deci 150 de cercuri sunt străine mo- 
noglote, iar 41 străine poliglote cu 20(după 
cele de mai sus autorul ac fi trebuit să 
zică 21) de cercuri cu minoritate însem
nată maghiară.

Dacă deci pănă acum principiul de 
rassă cir fi învins la alegeri, noi Maghia
rii am ți stat foarte rău.

Dar din fericire am trăit între îm
prejurări normale pacinice, deci simțul par
ticularistic de naționalitate nu s'a arătat 
pe toată linia la alegeri. (Ba numai nor
male n’au fost împrejurările! Ci poporul 
n’are încă orientarea și puterea culturală 
și economică pentru a delătura pe cei ce 
vreau să-l despoaie de ce-i e mai scump, 
numai pentru a-1 subjuga unei fantoame 
feudale! Nota Tr.)

Și astfel partidele istorico maghiare 
au stat neconturbate în parlament.

Dar oare mai dura-va mult starea 
asta de lucruri (depinde dela energia na
ționalităților); dar ori cum mai curând ori 
mai târziu se vor prăbuși partidele isto
rice, cum s’a prăbușit de curând cei libe
ral, pentru a face loc partidelor moderne. 
Nota trad.)

Un alcătuitor al reformei electorale 
treime să fie pesimist. Căci poate veni un 
regim, care să ne pună în spate naționa
litățile. Dacă ar face alegeri, în. ccae să 
se presioneze în detrimentul maghiarismu
lui, am putea, ajunge în parlamentul un
gar în minoritate de 1.7 voturi.

Deci trebuo schimbate cercurile elec
torale așa, ca să fim scutiți de o astfel do 
eventualitate dezastroasă.

Dar oare posibil este, ca pe charta 
etnografică a Ungariei să se facă așa cer
curi, ca fie-cărui mandat să i-se dee cerc 
și totuși să se asigure eghomonia ma
ghiară față de ori-ce eventualitate?

Această temă autorul promite s’o 
tracteze într’un al 2-lea articol; cât ce va 
apărea îl vom reda, căci știu că cetitorii 
sunt curioși de cunoștințele în ale geo
metriei electorale, ce le va fi având auto
rul într’o țară, unde cele mai cardinale 
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repturi ale "opoarelor depind dela modul 
um foloseș circinul și linealul un mi

nistru feuda dujman al oricărui progres
Cor. a.

Meetingui din Bacău.
Duminecă la ora 2 s’a ținut Ia Ate

neul din Bacău meetingul Ligei sub pre- 
sidiul D-lui Radu Porumbaru. deputat.

A vorbit d. Gdntili, arătând atitudi
nea Austriei față de România precum și 
măsurile luate contra jicnirei aduse Ro
mâniei prin propunerea de a se admite în 
comisia dunăreană să figureze un bulgar 
și un sârb.

I). Mircea Cancicov, a vorbit contra 
legilor sancționate contra românilor din 
Ardeal și măsurile ce trebue luate și în
deamnă pe toți la solidaritate. D. G lovian 
a vorbit în acelaș senz.

La urmă s’a votat o moțiune în ur
mătorul cuprins: >Cetățenii băcăoani, întru
niți azi 2 Noemvrie, în localul Ateneului, 
protestează împotriva prietiniei Statului 
nostru cu Austro-Ungaria, dela care nu 
ne-am ales decât cu specularea intereselor 
noastre economice și cujicnirea sentimen
tului național, și cer guvernelor țării ca 
luând o atitudine deamnă de un popor 
liber, să nu tolereze umilința ce ni se 
impune de a sancționa noi înșine, prin 
acte de curtuazie, sugrumarea neamului 
românesc*.

Adunarea a trimis următoarea tele
gramă Doamnei Ana Aurel Vlad i Bu
dapesta: «Ilustră Doamnă! Cobo n.J trep
tele temniței mângăiați-vă ă admirația 
neamului român, vă alcătuiește aureola 
martirului. Fiți mândră în tovărășia nă- 
dejdei că suferințele voasre vor fi un im
bold mai mult la deșteptarea unui popor 
demn de o soarte mai bună. Dumnezeul 
dreptății trăește încă*. Cetățenii Bacăoani 
în întrunirea dela 2 Noemvrie 1908. 

ȘTIRILE ZILEI.
— 5 Noemvrie v.

Principele Ferdinand al României a 
trecut eri după amiazi cu mare suită prin 
gara Brașov spre Viena, unde va prezenta 
Maj. Sale Monarhului felicitările Regelui 
Carol. Se spune, că principele Ferdinand 
duce cu sine o scrisoare autografă a Re
gelui Carol, în care se expune punctul 
de vedere al României în fața situațiunei 
create de evenimentele din Orient.

Teatru român Agatha Bârsescu-Rado- 
ViCi- După cum am anunțat în Nr. nostru 
de, eri D-na Bârsesczf-Radovici, celebra 
noastră tragediană, va juca aici Marți, 
Miercuri și Joi din săptămâna viitoare 
trei piese clasice »zlZec?e<z<, »Phăedra* și 
>Sappho*. D-sa .va sosi Duminecă la Bra
șov împreună cu soțul său d-1 Radovici 
dela Berlin, cari ambii vor susținea rolu
rile principale în aceste piese, iar celelalte 
roluri le vor juca D-nele Stoinescu și 
Argeșanu și d-nii Stoinescu și Popovici 
toți din București. Intre pauze va decla
ma d-1 C. Radovici diverse poezii ale poe
ților noștri și astfel acest ciclu de trei 
reprezentațiuni va fi unul din cele mai 
frumoase și rare. Prețurile locurilor dela 
teatru vor fi cele obicinuite. Bilete se pot 
prenota la Librăria «Gazetei*.

Jubileul Papei. Din Roma se teiegra- 
fiază că din prilejul jubileului de 50 ani 
de preoție a Papei au avut loc alaltăeri aci 
mari festivități. La conductul festiv și la 
misa solemnă au luat parte 28 cardinali, 
280 episcopi, mai multe sute de preoți 
și vreo 50,000 oameni. Misa a fost cele
brată de însuși Papa, care a binecuvântat 
de încheiere miile de credincioși.

Promoție. Sâmbătă în 31 Octomvrie 
n. a fost promovat doctor în medicină la 
univ. din Budapesta harnicul tinăr lero- 
nim Leucă, fiul proprietarului Leucă din 
Sâmbotelnicul Câmpiei.

Judele de curie d-1 Avram Berlogia, 
trecând la propria cerere la penzie, a fost 
decorat de Maj. Sa Monarhul cu crucea 
de cavaler al ordinului Leopoldin.

>Giardaș în costume românești*. La 
știrea apărută în ziarul nostru sub acest 
titlu primim următoarea întimpinare:

Onorată Redacțiune! Vă rugăm să 
binevoiți a publica în coloanele prețuitului 
D-Voastre ziar următoarele: Referitor la 
nota «Csârdâs* în costume românești a- 
părută și în ziarul D-Voastre în interesul 
adevărului declarăm subscrisele, că la pe
trecerea «Crucea-Roșie* aranjată în favorul 
săracilor din Făgăraș, la provocarea D-ne- 
lor presidente a reuniunilor fem. rom. am

luat parte 5 Dșoare în costume românești 
însă »csârdaș-ul* noi nu l’am dansat. Fap
tul că una dintre noi cinci a aflat de bine 
să joace «csârdâs* nu l’a îndreptățit pe 
raportor să ne acuze și pe noi, cari — fără 
controla — suntem conștii de demnitatea 
noastră. Se vede că raportorul a fost 
jertfa unei mari neorientări, sau a avut 
hotărâtă intenție de a ne acuza pe ne
drept. Făgăraș’, 16 Noemvrie n. 1908. —

Cu deosebită stimă
Elena P. Popp, Maria Florea 
Aurora Mețianu, Cornelia Popa-Radu

Reuniunea română de cântări din Să- 
liște învită la concertul ce-1 va aranja 
Sâmbătă în 21 Noemvrie n. 1908 (Arh. 
Mihail și Gavril) în sala școalei cu urmă
torul program: 1. «Răsunet dela Crișana*, 
cor mixt cu solo, de I. Vidu. II. «Copilă 
tinerică*, cor mixt, de G. Dima III. «Ne- 
gruța«, cor mixt cu solo, de I. Vidu. IV. 
«Când înflor trandafiri’n codru*, baladă 
pentru cor mixt cu solo și acompaniare 
de pian, de H. Kirchner. V. a) «Coasa*; 
b) «îmi place*; c) «Nu-mi place*, coruri 
mixte de I. Vidu. VI. «Hora*, cor mixt cu 
acompaniare de pian, de G. Dima. După 
concert urmează joc.

Pentru masa studenților români din 
Brașov s’au mai făcut următoarele contri- 
buiri: Institutul de credit și economii 
«Gloria* din Pui 10 cor., d-nii D. Zgăvâr- 
dia 5 cor., I. Boeriti 1 cor., At. Daju 2 
cor., I. I. Maximilian, preot în Stupini, 
cotizația pe doi ani în suma de 10 cor. 
și d-na văd. Lucia V. Bologa întru amin
tirea lui Marinei Pușcariu 20 cor.

Primească generoșii donatori sincerile 
noastre mulțămite. — Direcțiunea școalelor 
medii gr. or. rom. din Brașov.

Concert. Celebrii artiști Soma Pick- 
Steiner, virtuos la pian și vioară și d-na 
Tony Koller, cântăreață de operă vor da 
un concert în 22 Nov. n. 1908 la oarele 
8 seara în sala Redutei. Acompaniamen
tul la pian va fi susținut de d-l R Gold
schmidt. Bilete se află de vânzare în li
brăria H. Zeidner.

Programul este următor: 1. Violin- 
konzert. (Soma Pick-Steiner). 2. Rossini: 
Aria Rosinei din «Bărbierul de Sevilla*. 
(Tony Koller); 3. a) D’Ambrosio: Romanță, 
b) Sarasate: Tarantella. 4. Handel: Arie 
din Rinaldo Dell’Acqua: La Villanella. 
(Tony Kollor). 5. Saint Saens: Rondo ca- 
pricioso. (Soma Pick-Steiner). 6. a) Masse
net: Gavotte din «Manon*, b) Taubert: 
Pasărea în J pădure. (Tony Koller), și 7. 
a) Wagner: Foaie din album și dans ți
gănesc. (Soma Pick-Steiner).

Despărțământul Agnita al «Asociați- 
Uniî* învită pe membrii și binevoitorii 
Despărțământului la adunarea generală, 
ce se va ținea în Nocrich, la 22 Nov. n. 
în localul școalei române, oarele 12.

Deschiderea liniei ferate Caransebeș- 
Hațeg. Noua linie Caransebeș-Hațeg a fost 
deschisă în 11 1. c. până la stațiunea
Băuțarii. Zilnic comunică între Sebeș și 
Băuțarii câte 6 trenuri de persoane, trei 
în sus și trei la vale. Cealaltă parte a 
trenului Băuțarii-Hațeg se va da comuni- 
cațiunii probabil în cursul lunii Decemvrie.

A murit de bucurie. O întâmplare e- 
moționantă s’a petrecut Martha trecută în 
comuna Gyertyamos la un ospăț. In mo
mentul, când se puseră la inasă nuntașii, 
sosi deodată în casă unchiul mirelui, care 
se reîntorcea din America după o lungă 
despărțire. Bucuria nuntașilor a fost de 
nedescris și o bătrâ Jcă, ce ședea in frun
tea mesei, văzând pe noul sosit, se repezi 
la el cu cuvintele: „Fiul meu, scumpul 
meu fiu!* N’a spus însă bine cuvintele 
aceste și căzu la pământ cu un țipet zgu
duitor. Bucuria cea mare i-a curmat firul 
vieții.

Un Om artificial s’a prezentat zilele 
trecute în clinica universității din Gottin- 
ger. Acest om își rupsese acum câteva 
luni șira spinării și ar fi murit fără doar 
și poate, dacă medicilor nu le-ar fi succes să-i 
lungească firul vieții. Medicii. în a căror 
cură a stat, l-au ținut timp de 4'/2 luni 
în apă, iar părțile rupte ale șirei spinărei 
au fost lipite cu aluminium. După vinde
care a fost îmbrăcat într’o cămașă de 
metal, care îi,ține strânsă partea superioară 
a corpului. îmbrăcat astfel își poate mișca 
manile și poate și umbla.

Cugetări.
de Tolstoi.

Preceptele păgâne spun că viața e 
proprietatoa ta animalică; doctrinele creș
tinești spun, că viața e via, care s’a dat 
lucrătorilor cu toți butucii de viță, cu fructe 

și cu fântână cu tot cu scopul ca lucră
torii folosind via să dea fructele ei stăpâ
nului.

*
Cum-că singura țântă a vieții ome

nești este desăvârșirea sufletului nostru 
nemuritor, ne-o adeverește faptul, că ori 
ce altă țântă este fără de nici un rost, dacă 
ne cugetăm puțin și la moarte.

*
O singură întrebare va rămânea în

totdeauna o taină pentru om |și anume: 
pentru ce trăiesc eu ? Pentru aceasta e- 
xistă singurul răspuns logic: pentru-că 
Dumnezeu așa voiește. Și pentru ce o vo- 
ește? Asta e o taină ! Și taina aceasta o 
putem înțelege numai așa dacă credem în 
Dumnezeu, dacă credem că El, cel atot 
bun, a lăsat atât taina aceasta cât și pe 
noi numai pentru un scop bun.

♦

Toată greșala rezidă în ideia falză 
ce o are tot omul crezând că poate tracta 
pe semenii săi fără dragoste. Față de lu
cruri neînsuflețite puteți fi nemiloși : des
picați lemnul, tăiați pădurea, băgați fierul 
în foc etc. Dar înjraportul dintre oameni 
și oameni trebue să existe dragoste și milă. 
Iubirea e indispenzabilă.

Cum poți cere omului supunere și de
votament. dacă nu-i arăți iubire? Privește 
la albine ! Dacă le dai bună pace, nu-ți 
fac nimic, dacă te încerci să le vatemi, 
te înțapă. Acul e justiția, Legea fundamen
tală a. societății e : iubirea între oameni.

*
Dacă ar ști omul cu siguranță, că e- 

xistența lui înceată cu această viață, ce ar 
face el în seara zilelor sale, cum sunt și 
eu de pildă? Toate lucrările și afacerile 
lui sunt trecute în alte mâni... în mâni 
mai tinere., el ce să mai facă?

Dacă ne cugetăm la aceea că viața 
noastră nu înceată de-o dată cu existința 
noastră în această lume, no rămâne cel 
mai important, mai interesant și mai ne
cesar lucru, sufletul nostru, care nu piere 
și de care vom avea lipsă și dincolo.

D.

UITARE ȘTIKI.
Viena, 18 Nov. (Telegr. part, a 

„Gaz- Trans.“) In cercuri bine in
formate se susține, contrar știrilor 
răspândite, că archiducele moștenitor 
Francisc Ferdinand a fost și este, de 
părere, că și în Ungaria reforma e- 
lectorat i să se facă pe aceeași bază 
largă a sufragiului universal, egal 

1 și direct ca cea din Austria. ' Amă
nunte urmează.

Budapesta, 18 Nov. {Telegr. part, 
a „Gaz. Trans.“) In ședința de as
tăzi a început desbaterea proiectului 
de budget pro 1908. Contele Batthany 
a introdus discuția adresând atacuri 
vehemente naționalităților. A luat apoi 
cuvântul dep. Dr. Vaida, care a ro
stit un frumos discurs reducând la 
zero expectorațiunile antevorbitorului 
său. Nu s’a întâmplat nici un inci
dent deosebit. — Cor.

Vieiia, 18 Nov. Svonul de mo
bilizare a câtorva corpuri de armată 
precum și sgomotele privitoare ia 
măsurile militare extra-ordinare ce 
s’ar ti luat sunt lalse. Singura mă
sură luată de cătră administrația ar
matei a fost de a se mări efectivul 
corpului al lo-Iea adăugându-se fie
cărei companii câte 36 oameni. Cele
lalte 15 corpuri de armată nu și-au 
mărit de loc efectivul. Aceasta mă
sură era foarte necesară pentru a se 
putea apăra frontierele Bosniei și Her- 
țegovinei și a fost luată în urma ce- 
rerei făcute de cătră populațiunea ce 
locuiește d’a lungul frontierelor, și 
care devenise foarte îngrijată. în ur
ma agitațiunilor actuale din țările 
vecine de sud-est precum și în urma 
formărei bandelor.

Berlin, 18 Nov. Rezultatul con- 
ferenței între împăratul Wilhelm și 
Bulorv, a fost următorul: împăratul 
a aprobat întru toate discursul lui 
Billow, rostit în Reichstag și a decla
rat că în viitor, în ce privește ces- 
tiunile externe, va ținea cont de pă
rerile guvernului și va respecta dorin

țele poporului german. Totodată es- 
primă încrederea sa deplină cancela
rului Biiiow.

Prin urmare criza este conside
rată de aplanată. Toate cercurile po
litice au luat cu mare bucurie și sa- 
tisfacțiune la cunoștință declarațiunile 
împăratului.

I.) i v e r s e.
Mormântul lui Andree. Ziarului »Lo- 

kalanzeiger« (Berlin) i se scrie din Stock
holm că exploratorii Nathorst și Hamberg 
cred că nu poate fi ceva adevărat în svo
nul că s’ar fi aflat mormântul lui Andrele, 
iar geograful Andree din Gothenburg crede 
că da. Din Christiania se anunță că explo
ratorii Nansen și Amundsen de asemenea 
nu cred știrea și că isvorul e supus la bă
nuială. Coasta Labradorul e prea mult um
blată *și nu puteau trece 11 ani fără să 
dea cineva de acel mormânt, dacă ar fi.

„Neues Wiener Journal" află din Pa
ris că, după șțirile sosite acolo din Scoția 
nouă, pe mormânt e scris : Aci zace Andree 
Anstley, mort la 7, XI, 1897. Alte docu
mente nu s’au aflat. Morminte de aceste 
se află în Labrador. O știre din Londra 
arată că Wielfried Grenfell, misionar doc
tor în Labrador, socoate că trebue să fie 
a vre-unui pescar din Scoția nouă. Intre 
pescarii de acolo sunt mulți Anstley.

Bibliografie.
EcaPrina Colonel Steriad. „Buna Me- 

nageră". Carte de bucate practică, care 
conține recete dela cele inai fine mâncări, 
prăjituri, gelatine, creme, conserve, dulce- 
țur. după bu ătsria fină cin România. 
Prețul căiței e de o coroane, plus 30 bar 
porto.

„0 roșă veșteji tM‘ cu text nemțeso 
după Heine și românesc de Matilda Cug- 
ler-Poni pentru voce și pian. Prețul 1 
coronă, plus o bani.

T. Lugojanu: „De ducă“, cor băr
bătesc pe motiv poporal. Prețul 1 cor. 
plus 5 bani porto.

Întâia Maiu romanță pentru voce și 
pian de G. FI. Freșmereanu, dedicată d-nei 
Elena Dr. I. Mețianu. Prețul 1 cor. (Lei 
1’20) plus 10 bani porto.

Imn festiv și Hora dela Plevna co
ruri mixte de G. FI. Preșmereanu. Prețul 
1 cor. plus porto 10 bani.

— »C i p r i a u P o r umbese u, 
icoane din frământările unui suflet de ar
tist.* De Dr. Valeriu Branisce. Broșură de 
120 pagini. Cu portretul lui Ciprian Porum- 
bescu, după ultima fotografie. Prețul unui 
exemplar 1 cor. 50 bani. Se poate comanda 
prin librăria »Gazetei«.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu 
Redactor respons.: Vietor Branisce.

Fete și Băeți
se desvoaltă tare și sănătos, stările 
de slăbiciune dispar, dacă folosesc pe 
lângă nutrcmântul obicinuit și

Emulsiunea lui Scott
cel mai bun mijloc de recovalescență, 
care a fost recomandat în cei din 
urmă 32 ani atât de medici cât și

moașe.>
Emulsiunea lui Scott 

este dulce ca Crema 
și mai digestivă ca lap
tele. (3)

Vpr:-a''il.>nu»iai. cu 
marca — pescarul— 
ca 't’mn de garanție 

a procedurii lui 
Srotr.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani.

Se capătă în toate 
farmaciile.

Cremă de dinți indispensabilă ți 
conservă dinți curați, albi și sănătoși. j)

!
1
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Hal» e încălzită.

Bioscopul APOLO din Budapesta
strădui ¥ămei,

Mercur! în 18 și Joi în 19 Novembre seratft umoristică:
1, Sinucidere în duet (tablou humoristic). 2. Trădătorul (dramă). 3. Plagiatori.

4. Minunile lui Brama. 5. Jocurile olimpice din London (partea întâia. Părechia 
regală a Angflei deschide jocurile. Exeroițiile Lbere a grupurilor singnrat ce des
chid jocul, apoi Drmează exerciții singuratice ca pe stâlp, pe inei, pe funie, diferite 
salturi. întrecere de înotat. Fottlal în apă și scufundătorii în hid partea primă a 
jocului. Se poate vedea numai Mercure.n și Joia. Un regiment de armată spaniol. 
Primul roc lung. Grotescuri. Umflătură neplăcută). (Tablou humoristic).

Tot a doua-zi program nou.
PREȚUL LOCURILOR: Loje (4 persoane) cor. 4.— ; Un loc în Joje cor. 1.— ; 

Locul I. 80 fii.; Locul ÎI 60 fii.; Locul 111 20 fii.; Copii sub 10 mi ți soldâții 
plătesc pe locul I și II prețul de jumătate.

Representative în zile de lucru dela 6—7'/2 oare și dela 8—3’/2 oare.
Dumineca și sărbătoarea dela 3—4’/2 oare; 4'/2 —6 oare ; 6—7*/2, 7l/2—9’/2 oare. 

Bilete se pot lua înainte toată ziua dela D-l I. VICTOR trafică, Strada Vămii 30.
Cerând sprijinul Onor, public semnez cu toată stima

Direcțiunea.(3 ■ 20;

La tipografia și librăria A. Mureșianu
se află de vândare nrjnătorele:

Cărți literare âpărute din ediția „ Minerva, 
■ ■------ Bucnrescî. .— .....................
ÎN. Petra-Petrescu. Ilie Marin, istorid- 

ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50

Vasilie Pop, „Domnița Viorica" ro
man, Prețul 2 cor. (plus porto băni) 20 

M. Salodeanu. „Floarea Ofilită*, ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani) 20 

Ștefan losif, „Credințe? Poesii â cor 1.50 
Etn. Gârleanu-Emilgar, „Bătrânii11,

schițe din vidța boerilor moldoveni 1.50 
Eugeniu Boureanul. „Povestiri din

copilărie“. Pr-țul â . . . cor. 1.50
Vasilie C. Osvadă, „Băncile poporale 

din Remania* cu un admi-* infor
mativ. Prețul 1 cor (olus 5 b. 
porto)................................................. 1 05

Ion Manolache Holda. Fețe, portrete 
schițe și nuvele, ediție I 3’6 pag.

Prețul Lei 1’50
U. Chendi. „Fragmente11. Un șir de in 

teresante articolo (mfcrmațiunl lite
rare), și sunt o continuare a volu
melor „Pre’udii* și „Foiletono* sori
se. 246 pag. Prețul .... Lei 2.50

1 asiiie ('. Osiadă. „Legea Tovără 
ș iior“ Prețul — bO cor. (plus 

pen o 5 b. )...................................... —-55
,V. Ar. Beldiceanu. „Chi;iurI dela Maha

la1* Coiîțne 805 pag. Prețul cor., 1.50 
M. Eminescu. Poesii postume*, ediție

nou6, 263 pag. ou note. Prețul c. 1 50

Cursul la bursa din Vmi
Din 18 Noemvrie n. 1908.

Renta ung. de ?ur l‘/0....................110 20
Renta de corone ung. 4% - • • 91.65
Inapt; că; . ter. ung. în aur 3 ',% . 80 50 
Itnpi. căii. fer. ung. în argint 4°/, . s 2 35 
Bonuri rurale croat,e-slavone . 9,3 50
Impr. ung. cu premii ..... 184 - 
Irisuri pentru reg. Tisei și Seghedin 140 40 
Renta de hârtie austr. 4*/l0 . . . 95 75 
Renta de argint austr. 42/.o ... 95 70 
Renta de aur austr. 4°/,, ... 15 —
Renta de cordne austr. 4% ... 95 85
Bonuri rurale ungare 3'/2% . . . 85 25
Los tri din 1860 ........................ 153 30
Acții de-ale Băncei ung de credit 73 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 630 75 
Acții de-ale Băncei austro-ung, . 1750 — 
Napoleondori. ... ... 9'0
Mărci imperiale germane . 117.05'/2
London vista ..... 23.4 47%
Paris vista................................. 5 45
Note italiene. ... . 9525

„Gazeta Transilvaniei11 
Be pot fac© ori și când p9 timp mai 
îndelungat sau iun<»re.

Cursui o • •
Din 19 Noamv’i- u 1908

Bancnote rom. Oump VAnd, 18 82
Argint român „ 18 60 ft 18 X)
Dire turcesc! „ 214 50
Scris, fonc.Albine 5°/f, li 0 - s 1( 1.-
Ruble Rusesc „ 2 5 '/2 2.53
Napoleondori. „ 19.04 •J 19.16
' văi bem „ 11.^' 9i 1 i. 0
bărci g-1 ne „ 117:0 w i'.3
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Nu vânzare
de mărfuri cumpărate dela mase de concurs, ci

Vânzare ocasională de Crăciun 
| <3e mătăsuri nouă solide. Stofe de lână- Barchet și dife- 
Irite restuii pentru Ro.hi și Bluse, cele mai bune albituri 

și covoare cu (400,1-3.)

ZEPxețxxxî colosal soăvzxxte
la

FBITZ PREBIGEK, Strada Porții Nr. 8.

Mare asortiment de Linoleum.

a

ZETie-csure posesor st ■vixxei
isr Trăsuri-motor a lui PUCH! -w

eeoswsMBssește multi bani șa mai mult ssăcaz.
E dole motor:

Siguranță mare :
HP. (35Kg.) 2'/2,2%, 3'/2. 4, 5 &6HP.

Automobile:
construcție simplă. Executare solidă:

8/ 9/ 14/ 20/ HP./9 /1(P /IO’ /25 °

Beazin. Ule’u. Părți constitutive 
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.
Reprezentant: MICHAEL MOOSER, s,^^.!
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Cruce seu stea duplă electro - magnetică
E=> a

Wls e crucea Iu Volta.

Vindecă și mvioresă
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e mijloc secret
pe lângă garanție.

se da împrejurării, că
le vechi de 20 ani.

Aparatul acesta vindecă și folosește contra durerilor de cap și dinți, migrene,

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa- i

ne
uralgia, lmpedecarea circulations! sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, auflul greu, agârciuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, pcaagră. ischias, udul in pat, influența, insdmnle, epilepsia. 
Circulația neregulată a sângelui ș> multor altor bole, cari la tractate normaiă a medicu
lui se vindecă puia electricitate. In cancelaria mea se află atestate incurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțimire invențiunea mea ș ori-cine pole examina aceste atestate 
Acel pacient care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'u constatat zadarnică, rog a proba aparatul men.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sl se 
co'funde cu aparatul „Volta11, de ore-c- „Ctasul-VoltaA atât în Germania cât. și in Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, bind nefolositor, pe când aparatul meu o în genere cunoscut 
apreciat șl cercetat. Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi 
-reții! aparatului mare e 8 -&r

folosibil la morburi, cari uu .unt 
mai vechi de 1,5 ani.

Expedițl- din centru șl locul de vendare pentru ț.6ră și streinătnte etc.

MULLER ALBERT. Budapesta, "

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

constituție forte slabă.

34,

i

I

«L.iaaDta Trânti vumei “ u numeral â 10 fileri se 
vin'k ia zaraful Dumitru Pup, la tutungeria de pe parcul 
Rudoll și la Eremias Hepotii.

‘ B SireiiwMr^tcB ptraHKgteț,?. — Șuncă cxcHenlă. — Costițe <le ji> *rc, fierte și
uU dtaBoL ■ ndfier.ie & r*e tmd fine căi’iiurl ntuatsale, —

ia KAMNER & JIRKOFSKY,
faToricanți d.e câmățarie, Brașov, Tergul Znu.l-ai 3STo. 2. ------ -

b'ped țiuni cu poșta în fie care zi.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


