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Tisza, liberatorul nostru?
Brașov, 13 Dec. a. c.

Cine ar fi. crezut vr’odată, că 
vestitul și de tote sufletele mame- 
îucesci prea-măritul ministru preșe
dinte unguresc Stefan Tisza, se fie 
■chemat de provedința Maghiarilor 
nu numai a salva constituțiunea Un
gariei, amenințată de oposiție, ci că 
ar mai ave și menirea de a împăca 
pe Maglhiari pentru vecii vecilor eu 
Românii, făcându-se tot-odată libe
ratorul acestora de sub grozava asu
prire, -sub care gem din causa des
potismului de rassă esercitat asupra 
lor deopotrivă de guvernamentalii și 
opositionalii maghiari?

Cui i-ar fi trăsnit vre-odată prin 
minte, că Stefan Tisza numai de 
aceea a stăruit așa de mult pe lângă 
Berzeviczy se compună și să pre- 
sente proiectul de reformă școlară, 
pentru-ca mai târcjiu se caute oca- 
siune de a’l (retrage spre a da ast
fel o dovadă estraordinară de bună
voință și de marinimositate în deo
sebi față cu Românii ?

Cine ar fi credut, că acest băr
bat de stat maghiar, crescut politi- 
cesce sub conducerea lui Opioman 
Tisza, reposatul seu tată, va veni 
într’o 4* libera partidul națio
nal român de scălușule, ce i-le-a pus 
în gură cabinetul Wekerle și Banffy 
și de cătușile, cu cari l’au legat de 
mâni și de picibre succesorii aces
tora la guvern?

Și totuși nu e numai o apariție 
înșelătoi-e, o simplă halucinație ce ve
dem scris negru pe alb în „Tribuna1* 
(anul a! Vlfl-lea) din Arad organ care 
își primesce informațiunile și inspira- 
țiunile dels nisce omeni în mesură a 
cunbsce și cele mai ascunse gânduri ale 
ministruiuij președinte unguresc, pre
cum sunt fără îndoiălă deputațiîmame- 
luci Ciokan lanoș, Avramescu Pacho- 
mius, Șerban Miklos, cari mai avură 
acum și rara fericire de a pute face 
parte din suita lui Stefan Tisza cu 
ocasiunea meetingului guvernamen
tal din Tergu-Mureșului; precum este 
mai departe cucernicul Vicar al Bi
horului, intimul intimilor ministru
lui președinte și precum sunt și alți 
amici cu dar profetic ai numitei foi, 
cari când e vorba de înalta politică, 
aud pănă și cum cresce iârba.

„Pe semne Tisza are nevoie mare 
de Români", 4’ce cjiarul amintit ro
mân din Arad, vrând a motiva sur- 
princjetbrele destăinuiri și împărtă
șiri, ce le face cetitorilor sei și pe 
cari le publică în numerul seu mai 
nou („Trib.dela 30 Nov (13 Dec. 1904).

Reproducem și noi mai jos a- 
cest curios și minunat comunicat al 
„Tribunei11 (an. VlII-lea), pentru-eă 
îl găsim prea caracteristic pentru 
felul de propagandă, ce de timp în
delungat o face acâsta fdie, aci pe 
față, aci în ascuns, pentru întrarea 
Românilor în tabera guvernamen
tală.

Pe semne Tisza simte în ade
văr „mare nevoie11 de a-i ave în ta
băra sa pe toți „neînfricații și des- 
interesați! naționaliști11, cărora le ard 
călcâiele după câte un mandat de 

deputat, pentru-ca să potă 4i°e cu ma^ 
mult drept, că majoritatea lui repre- 
sentă „voința țerii", căci la din con
tră cum am fi putut ajunge noi Româ
nii oropsiți și prigoniți la nisce 
„concesiuni naționale.11

Aflăm pentru prima oră din co
municatul „Tribunei11 aradane, că 
contele Tisza, când deputății ro
mâni din partidul guvernului s’au 
presentat la densul, ca se protesteze, 
4ice-se, în contra proiectului de re
formă școlară, li-a făcut acestora 
următorele promisiuni: 1) Că va re
trage proiectul de lege, 2) că va da 
fondul lui lancu pentru o instituție 
româneseă, și 3) că la cererea Ro
mânilor va anula ordinul lui Hie- 
ronymi, prin care se desființâză par
tidul național român, „ca se dea ast
fel prilegiu Românilor se se pronunțe 
pentru -activitate".

Cele dintâitt doue promisiuni, 
dice foia aradană, le-a și împlinit mi- 
nistru-președinte. Ar fi rămas deci 
încă numai a treia neîmplinită. De 
sigur, că îi va veni rândul în ajunul 
alegerilor viitore dietale.

Nu credem se se fi găsit mulți 
chiar și dintre cei mai naivi cetitori 
ai „Tribunei" (an. VIII), cari se 
nu fie forte nedumeriți cetind pri
mul punct al pretinselor concesiuni 
făcute Românilor.

Tisza se fi promis, că va re
trage proiectul de lege Berzeviczy ? 
Și cui i-a promis? Episcopatului ro
mân, care a protestat din capul lo
cului? Nu, ci deputaților din garda 
sa mamelucâscă: Șerban, Ciocan și 
soți. Aceștia, au dobândit deci cu o 
singură visită la stăpânul lor, ceea 
ce n’au putut dobândi archiereii ro
mâni cu toți credincioșii lor!

E fapt, că proiectul Berzeviczy 
e retras. N’a sciut însă suflet de om 
pănă acuma, că a fost retras, grație 
numai intervenirii deputaților ro
mâni guvernamentali! Vedeți, omeni 
bum, ce va să cp că a fi deputat în 
partidul lui Tisza?! Ca mâne vom 
au4i alte minuni despre succesele 
câștigate de Sașii ardeleni și de Ro
mâni de la marinimositatea conte
lui Tisza 1...

Și tocă una. Se sciți cinstiți ce
titori ai „Tribunei11, că dâcă contele 
Tisza în vorbirile sale ținute cătră 
poporul suveran maghiar a declarat, 
că proiectul Berzeviczy a fost retras 
numai provisoriu din cause formale, 
dâr că e susținut de guvern și va fi 
din nou presentat dietei, acâsta a 
fost numai o apucătură, ca se seducă 
opiniunea publică maghiară, căci 
adevărata causă este obligământul 
ce l’a luat ministru-președinte față 
cu „representanții11 Românilor din 
partidul seu!

Se trecem la al doilea punct. 
E vorba, că Tisza ar fi promis ace
lor „representanți", că va da fondul 
lui lancu, ce l’a fost confîșcat gu
vernul, unei instituțiuni române. O 
foie semificiâsă din Pesta comunică 
acum, că suma de 9402 corone ce 
constitue acest fond, ministrul de in
terne (Tisza) a dăruit'o „Asociațiunei11, 
cu scopul, ca se fie folosită în favo
rul școlei de fete a acesteia din Sibiiu.

Nu înțelegem cum s’ar pute, ca 
ministrul de interne și guvernul să 
se facă stăpâni pe un fond ca al lui 
lancu și se-l dăruiescă fie și „Aso- 
ciapiuhei", care l’a fost administrat 
înainte de a fi în mod ilegal con
fiscat. F6ia din Arad găsesce firesc 
acest lucru și-l socotesce chiar ca o 
isbândă națională, căci vedeți D- 
Vostră, pe semne Tisza are „mare 
nevoie de Români",

Noi credem, că „Asociațiunea" 
nici nu e în drept a primi un astfel 
de cadou, prin care fapt acâstă înaltă 
instituțiune a nostră s’ar degrada la 
rolul unui consorțiu pentru adminis
trarea și folosirea fondurilor confis
cate pe nedrept de guvernul ungu
resc dela Români. Și din alte puncte 
de vedere „Asociațiunea11 trebue, cre
dem, se se ferâscă a cloci asemeni 
oue de cuc.

Promisiunea a doua și în cas 
când s’ar adeveri soirea adusă de 
semioficiâsa maghiară, rămâne dâr 
in suspenso, căci nu va pută fi împli
nită de contele Tisza niciodată cu 
valore de drept, er „promisiunea" 
primă relativă la retragerea proiec
tului Berzeviczy, e desminjtită pănă 
acuma de însuși Stefan Tisza.

Nu e deci încă nimic asigurat 
din aceste două promisiuni, despre 
cari dice „Tribuna11 din Arad, că 
„contele Tisza le-a împlinit în pre- 
diua plecării sale la Tergu-Mureșu
lui unde l’a însoțit între alții și de
putatul român loan Ciocan11... Noi seim 
că la mai însoțit și Pachomie Avra
mescu și că la întîmpinat cu depu
tăția din Făgăraș și „deputatul ro
mân11 Șerban, care a fost condus la 
Tisza acea deputăție de mameluci, 
cărora li s’ar fi dat promisiunile din 
cestiune.

In ce privesce „nevoia mare ce 
o are pe semne de Români" minis
tru președinte, acâsta nu s’a prea 
simțit în călătoria întreprinsă de el 
în Transilvania. De era așa, Tisza 
nu și-ar fi ales pentru a-și con
tinua propaganda în Ardeal, toc
mai „capitala" Secuimei, unde Ro
mânii sunt în număr disparent, și 
nu s’ar fi încunjurat — în afară de 
cei trei trabanți ai săi — numai cu 
Secui și cu Maghiari, citați din tâte 
unghiurile ardelenescl.

Abusâză prea de tot de credu
litatea cetitorilor ei „Tribuna" (an. 
VIII) din Arad și sevîrșesce totodată 
cel mai mare’ păcat național, când 
voiesce a-i face să crâdă, că negru 
a ajuns a fi alb, fîlnd-că colabora
torii și sprijinitorii ei doresc a face 
carieră de deputați guvernamentali; 
abusâză cumplit, când voiesce a face 
pe Români se crâdă, că Tisza ar fi 
în fond amicul lor și ar nutri pla
nuri mântuitore pentru ei; comite 
chiar crima trădării naționale, când 
umblă a-i amăgi în modul acesta, 
pentru-ca acești Români, când Tisza 
le va da prilegiu a se pronunța pen
tru „activitate", se nu mai șovăiâscă 
nici un moment de a se lăpăda de 
programul național și a-se arunca 
în brațele „ocrotitore" ale ocârmui- 
rei unguresc!.

Prorocul „Tribunei" din Arad, 
Slavici, scriea numai cjilele trecute, 
că Românii, ca și Sașii, sunt „osen- 
dițt" a sprijini guvernul, cu care nu 
sunt mulțumiți, fiind că „așa cer ma
rile interese naționale ca, mai ales 
în statul ungar, Românii se fie un 
element de ordine...11

Acesta vrea se fie credeul unui 
soifi de politician!, cari nu merg după 
capul lor, ci după cum e porunca și 
marșruta, ce au primit’o.

Cea dintâiu datorie națională a 
Românilor do bun simț este, de a 
nu lăsa nici într’un chip, ca poporul 
se fie dus a doua 6ră în rătăcire de 
nisce asemeni unelte ale unor fac
tori streini de el și de aspirațiunile 
sale legitime, în paguba marilor și 
adevăratelor sale interese naționale!

Ce a promis Tisza Românilor?
Lăsăm se urmeze aici comuni

catul „Tribunei" din Arad (an. VIII 
nr. 226 de la 30 Noemvrie (13 De
cemvrie) 1904, despre care facem 
amintire în fruntea foiei:

„Corespondentul nostru din Budapesta 
ne scrie, că fondul lui lancu în urma 
unui ordin al^ministeriului de interne, a 
trecut în proprietatea „Asociațiunei". Deja 
cu prilegiul presentării deputaților românî 
din partidul liberal la Tisza, cu scop să 
protesteze în contra proiectului de lege 
despre reforma învățământului, Tisza le 
promisese deputaților români:

1) Că va retrage proiectul de lege.
2) Va da fondul lui lancu pentru a 

instituție româneseă.
3) La cererea Românilor va nimici 

ordinul lui Hieronymi, prin care să des
ființase partidul național român, și va dai 
astfel llomânilor prilej se se pronunțe 
pentru activitate.

Cele dintâiu doue promisiuni și le-a 
împlinit (?) in prediua plecărei sale la 
Tergul-Mureșului, însoțit între alții și de 
deputatul român loan Ciocan, lisza pe 
senine are nevoie mare de Români."

999 T f T• < ■ • • •

Ministrul președinte Tisza 
la Tergu-Mureșului.

In turneul seu, contele Stefan Tisza 
a visitat Duminecă și T.-Mureșului, venind 
din Budapesta cu tren separat și cu mare 
alaiu. S’au rostit discursuri, s’a dat ban
chet cu toasturi, fote aranjate de organele 
administrației. Au fost însă și demonstrații 
ostile, numai cu greu suprimate de cava
lerie, infanterie și jandarmi. Se țlice, că 
s’au întîmplat și răniri. Peste tot în tot 
parcursul călătoriei s’au mobilisat orga
nele siguranței publice, așa că după cum 
observă diarul „Egyetertes“, numai țarul 
Rusiei călătoresce cu pază atât de straș
nică, cum a călătorit Tisza la T.-Mureșu
lui. Numitul efiar critică aspru visita lui 
Tisza la T.-Mureșului, care este un oraș 
par excellence oposițional, representat în 
cameră prin doi deputați koșutiști.

Despre călătoria și visita lui Tisza 
dăm următorele amănunte:

Trenul special a sosit la Clușiil Du
minecă dimineța la orele 4. Aici s’au ală
turat trenului încă 5 vagone cu deputăția 
din Clușiu și Solnoc-Dăbâca.

La Ghiriș suita s’a înmulțit încă cu 
câți-va aderenți, între cari și deputatul 
Dr. N. Șerban. Din Budapesta veniau cu
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d-L Tisza și deputății Pachomie Avramescu 
și Ioan Ciocan.

In M. Ludoș erau Ia gară vre-o 30 
de persone. Aici Tisza a fost salutat de 
Betegh Sândor, președintele partidului li
beral din localitate. A mai rostit un dis
curs și un preot român cu numele Deac (?)

Lui Deac, care după foile maghiare 
ar fi vorbit în numele Românilor (!?), Tisza 
i-a răspuns, după nP. L.“:

Fie-care Maghiar trebue să simtă 
că patria îl chiamă la lucru, la împlinirea 
datoriilor. Vă rog se nu dațl ascultare, 
decât convingerilor și principilor d-vdstre. 
Perseverați împreună cu noi ca adevărațl 
fii ai patriei maghiare".

La gara din T.-Mureșului a rostit un 
discurs de primire primarul Bernady. Apoi 
convoiul a plecat pe jos în oraș. Pe dru
mul de 2 chm. nu s’a audit decât spora
dic câte un „Eljen".

In fruntea convoiului mergea un ban- 
deriu, compus, după foile oposiționale, din 
lucrători tocmiți cu plată și îmbrăcați în 
costume împrumutate de la trupa teatrală, 
ce dă reprosentații în oraș.

Se autjiau strigăte și huidueli și mul
țimea din piața Szdehenyi s’a încercat să 
rupă cordonul. De-odată se vede înălțân- 
du-se un cosciug negru, pe care era văp- 
site literile : „A magyar alkotmăny“ (Con
stituția maghiară). Tisza s’a îngălbenit și 
grăbind pașii, a întrat la hotelul „Tran
silvania".

Cosciugul a fost apoi îngropat lângă 
statua lui Bem, cântându-se cântecul lui 
Kossuth.

lntr’aceea câțl-va omeni purtau stea
guri negre prin mulțime și o spândurătore 
simbolică. Poliția, care s’a încercat a îm
prăștia, mulțimea a fost primită cu pietri. 
Un vicecăpitan de poliție a fost rănit 
la cap.

Foile amice guvernului presentă de
monstrația cu cosciugul și steagurile ne
gre ca ceva inofensiv și ca o demonstra
ție la care au luat parte mai mult nisce 
copii.

Adunarea s’a început la orele 11 a. 
m. în sala cea mare sub președinta lui Fr. 
Kapdebo. După desohidere Horvath Jozsef 
a presentat o moțiune de încredere pen
tru Tisza. Au mai vorbit advocatul Csong- 
vai și Bodolla. Pe urmă a luat cuvântul 
contele Tisza.

Contele Tisza și-a început discursul 
dicând, că simte o îndoită bucurie putând 
să vină în Ardeal, atât de soump fie-cărui 
Maghiar. Un loc mai potrivit nu putea să 
fie pentru a arăta situația critică în care 
se află țera și pentru a i-se aduce aminte 
națiunei maghiare, cât e de mică și ce 
probleme mari i-a dat destinul să le re
solve.

Cu provocare la sceneriile ce le face 
oposiția în „drumul ei de corteșire" spune, 
că a înțeles, că unii domni aranjază scene 
de încununare a monumentelor honvezi
lor. Acei domni ar trebui se lase în pace 
aceste monumente atunci când tocmai ei 
atacă și sguduie din temelii instituțiile 
pentru cari au sângerat honvedii; să-șî 

tragă pe semă acei domni, deorece hon
vedii și-au vărsat sângele și s’au luptat 
pentru a descătușa voința națiunei ma
ghiare, er nu pentru scopurile uuor epi
goni degenerați. E un adevărat noroc 
pentru acești epigoni, că aceia, cari și-au 
vărsat sângele pentru patrie nu se mai 
pot scula din mormintele lor, căci dâcă 
s’ar pute scula, ar bate cu patul puscii 
pe aceia, cari s’au adunat în jurul monu
mentelor lor.

Părinții Maghiarilor de a<ji au pecet
luit prin sânge constituția modernă ma
ghiară. Celor de adi provedința 11-a des
tinat o mai ușoră problemă, căoi s’au năs
cut într’o epocă, când pot trăi cu drep
turile câștigate, pot să guste din drepturile 
eluptate și n’ar ave de împlinit, decât sin
gura datorie: a spori aceste drepturi și a 
le folosi pentru o muncă cinstită și pen
tru mărirea patriei.

Ar fi o rușine pentru generația de 
adi, decă n’ar profita de ocasiunea ce nu 
i-s’a mai dat de pe timpurile regelui Ma- 
tia, pentru scopuri politice naționale ma
ghiare, ci ar folosi-o pentru a nimiei ceea 
ce au câștigat părinții Maghiarilor.

Vorbesce apoi despre situațiunea 
creată prin votul de la 18 Nov. și dă din 
nou năvală asupra obstrucțiunei. Regula
mentul actual al camerei dă drept de veto 
unei fracțiuni de 20—30 membrii ai die
tei, usând de acestă armă pentru scopuri 
politice particulare. Față cu acest abus 
și față cu acțiunea acelora, cari useză de 
acest drept de veto cu atâta mconscienți- 
ositate, a trebuit și trebue să se ia mă
suri, să se salveze esența chiar cu călca
rea formei, decă e ca țera se nu se pus- 
tiescă.

Recundsce Tisza, că s’a violat forma, 
der s’a violat din necesitate. Aici e ces- 
tiunea. Revine apoi erășl asupra obstruc
țiunei și dice, că prin vechiul regulament 
s’a dat în manile ecesteia o armă, cu a- 
jutorul căreia un grup de 20—30 membri 
pot să-șî însușescă puterea și pot să usur- 
peze dreptul „națiunei“ de a fi ea stă
până pe soitea ei, de a hotărî ea ce se 
se întâmple în țera acesta.

A polemisat apoi cu contele Ap- 
ponyi, care într’un discurs al seu a c}is, 
că dieta de adi nu representă voința na
țiunei, și afirmă contrarul provocându-se 
la un alt discurs al contelui Apponyi în 
care acesta a dis, că dieta este espresiu- 
nea de drept public a voinței națiunei, er 
hotărîrile dietei constitue din punct de 
vedere al dreptului public, voința națiu
nei. Decă s’ar trage la îndoială în privința 
acesta titlul de drept al dietei, ar urma 
lucruri fatale în consecențele lor.

Etă — continuă Tisza — acesta este 
adevărul curat, căci concepțiunea dreptu
lui istoric maghiar se baseză pe dreptul 
positiv, .er nu pe utopiile celorlalte drep
turi dgf natură subiectivă, — căci decă 
așa ar fi am ajunge la urmă acolo se u- 
săm de argumentul cu care partidul na
țional român a atacat legalitatea uniunei 
Ardealului.

A spus mai departe Tisza, că s’au 
mai aflat și alți bărbați politici, cari au 
fost gata a călca forma pentru a se pune 
capăt stărilor de degenerare a parlamen
tarismului, și încheie apelând la concursul 
tuturor pentru a salva patria și adevăratul 
parlamentarism.

Adunarea s’a încheiat la ora 1, după 
care Tisza a primit deputațiunile din co
mitatul Treiscaunelor, Brașovului etc.

Deputațiunea comitatului Brașov, sub 
președința d-lui fișpan Dr. G. Szekely, era 
compusă din: Dr. Fr. Jekel, vice-șpan, 
Traugott Oopony, deputat, Moor Gyula, 
Dr. Vajna Gâbor, Dr. Feiler Ignaț, Bede 
Odon, Dr. Semsey Aladar și Giro-Szâsz- 
Jănos.

Dr. G. Szekely salutând pe ministrul 
președinte a spus, că vine dintr’un „comitat 
cu populație mixtă, care inse sciind dis
tinge între interesele particulare și cele ale 
patriei, în adunarea congregațiunei de la 
9 Decemvrie, a aprobat procederea de la 
18 Novembrie a ministrului președintei

Contele Tisza în răspunsul său a ao- 
centuat momentul îmbucurător ce reiese 
din adhesiunea comitatelor mixte ca do
vadă, că decă patria este în pericol, toți 
fiii ei fără deosebire de naționalitate se 
grăbesc în apărarea ei.

La orele 3 p. m. în aceeași sală s’a 
dat un banchet pentru 500 persone, la 
care s’au rostit mai multe toaste.

Contele Tisza a plecat din T. Mure
șului la drele 6.

O <5ră înainte de plecare strădile au 
fost ocupate de trupe. Cu tdte acestea 
s’au întîmplat unele neorîndueli. „Omni- 
bus"-ul hotelului „Transilvania" în care 
se afla deputațiune din Treiscaune, a fost 
răsturnat. De sub o portă s’au descărcat și 
nisce revolvere.

Tovărășie primejdiosă.
[Apponyi, Kossuth și socialiștii la Pojun.)

Oposiția unită a aranjat Duminecă 
un mare meeting în Pojun la care s’au 
presentat contele Apponyi (cu soția) și 
Francisc Kossuth. La adunare au participat 
mii de omeni, între cari un număr mare 
de socialiști sub conducerea lui Grossmann 
Miksa. Socialiștii au pus condiție, că în 
proiectul de resoluțiunei să se ia și pos
tulatul referitor Ia votul universal — ceea- 
ce oposiția a promis.

La adunare a luat mai întâiu cuvân
tul Francisc Kossuth și contele Apponyi. 
S’a ridicat apoi Grossmann, ca se țină un 
discurs la situațiune. Intre altele el a dis, 
că nici odată domnii deputați din dietă 
nu și-au ridicat cuventul în favorul mun
citorilor. Acum însă când costituția, „care 
nu este a nostră" se află în pericol, vin și 
ne cer sprijinul și ne promit sufragiul u- 
niversal.Etă așa dăr, că noi socialiștii intro
ducem în proiectul de resoluțiune postu
latul nostru și decă s’ar întîmpla ca dom
nii deputați oposiționali se nu-și țină cu
ventul, cum nici odată n’au făcut’o pănă a- 
cum, atunci voi soți de principii, se le is- 
bițî în ochi acest proiect de resoluțiune.

Așa a vorbit Grossmann. Se produse 
imediat mare tumult. Socialiștii apla
udau, ceilalți desaprobau. Kossuth cerând 
cuvânt, n’a putut să vorbăscă timp de o 
dră din causa marelui sgomot. In fine Kos
suth a putut să spună, că Grossmann sciind 

minte, de ore-ce el (Kossuth) a pretins 
sufragiul universal încă pe atunci, când 
Grossmann nici nu se născuse. Decă tatăl 
meu (Kossuth Lajos) n’ar fi scos din cătuși 
pe tatăl lui Grossman, acest orn uu s’ar 
bucura adi nici de atâtea drepturi de câ
te să bucură.

Socialiștii isbucniră în „abzuguri" 
colosale la adresa lui Kossuth.

A luat apoi cuvântul contele Apponyi 
și a declarat, că ține bărbătesce la ceea 
ce a spus. După învinuirile lui Grossmann 
însă, nu mai vre să primescă nici un pro
iect de resoluțiune („Abzug" Apponyi! 
„Abzug“ Kossuth!) A declarat apoi și în 
numele lui Kossuth, că se duc din Pojun 
fără de nici o hotărîre, căci nu mai au ce 
căuta aici.

Deputății oposiționali au părăsit sala 
între continue „abzug“-uri și fluerături ale 
socialiștilor, er tineretul de la academia 
din Pojun a cântat „Kossuth nota", la 
care socialiștii răspundeau cu marseilesa 
muncitorilor.

Pe peronul gărei Grossman fu în 
hățat de studenți și bătut. A trebuit să 
intervină poliția.

Așa au pățit’o la Pojun cei cu to
vărășia socialistă.

Balfour despre imperialismul 
britanic. Se scrie din Londra: Ministrul 
președinte Balfour a primit la 11 Decem- 
vre deputațiunea „federațiunei imperiale". 
Ministrul președinte în discursul său a dis, 
că înainte cu douăzeci de ani nu se pu
tea prevedea de ce combinațiuni nouă vom 
trebui să ținem cont și că ce pericole vor 
amenința anumite părți ale imperiului. 
Balfour a acentuat, că coloniile iau parte 
minimală în apărarea siguranței imperiului 
și a enunțat, că acestea ar fi datore a pur
ta mai multe sarcini de ale imperiului.

Resboiul rnso-japones.
Port-Arthur.

La ambasada rusescă din Paris a so
sit o telegramă, în care să spune, că soi
rea răspândită despre căderea Port-Artu- 
rului nu se confirmă. Japonesii continuă 
a bombarda fortăreța.

După depeși din Londra, cu ocasiu
nea ultimului asalt contra Port-Arthurului 
Japonesii au avut enorme pierderi. Nu mai 
puțin ca 3000 de morți au rămas pe tea
trul luptei, er 1O.C00 au fost răniți. Pier
derile din Zilele ultime se Zice că sunt și 
mai mari.

Să scie, că dintre vasele rusesc! din 
port rămăsese neatins cuirasatul „Sebasto
pol". Acest cuirasat se adăpostise la po- 
la Muntelui de Aur. Vasul acesta a eșit în 
portul estern, ca să fie scutit de ghiulele
le japonese. Acum se anunță, că torpilore 
japonese au atăcat cuirasatul „Sebastopol*. 
Resultatul luptei nu este cunoscut încă.

FOILETONUL „GAZ. TRANSA

Domnul Tudorache.
De N. N. Beldiceanu.

Strada lăcerii e singura stradă bine 
botezată din cetatea Iui Bucur. In tot- 
deuna în ulița acesta mică plutesce o li
niște de ruină. Pe stânga se ridică un zid 
înegrit de vreme și ploi și de după zid se 
înalță, între câteva morminte, o biserică 
veche, care în filele de slujbă umple 
strada de miros de smirnă și tămâie și de 
murmurul tainic al rugăciunilor. Pe drepta 
se ridică un șir de case veohl, înegrite, 
îngrămădite par-că cu frică unele în al
tele. La Nr. 6 e o casă săracă, cu două 
ferestri mici, pline de praf, ca doi ochi 
orbi; cufundată în tot-dâuna în aceași tă
cere de morte, pare pustie. La portiță 
fremăta cu jale în negurile tomnei un 
salcâm bătrân. Aici stă cucona Rarița. Pe 
obrajii dumisale galbeni ca pergamentul, 
vremea și-a însemnat adânc ieroglifele 
sale ciudate; der cucdna Rarița nu se dă 

bătută, și ’n fie-care dimineță în odaia 
plină de umbră, în fața oglinZii, își că
nește păru), își înegresce sprâncenele, în- 
condeindu-le grăse ca doiiă lipitori; își 
acopere ieroglifele cu un strat gros de 
pudră. își face două benghiuri roșii pe 
umerii obrajilor și își înroșesce gura sub
țire; apoi își rotunZesce pieptul cu vată, 
și îmbrăcându-se într’o rochie veche de 
mătasă, care a fost odată negră, der acum 
e verdue, își ia „Universul* și aședându-se 
într’un jilț, prinde a ceti „romanțul" cu 
glas mare, înduioșându-se grozav la fie
care rend și dând ochii peste cap, ca Maica 
Precesta cea nemțescă:

„Te ador!" gemu contele.
— „Ah!“ cjise contesa.
In odaia de alăturea prind a suna 

pașii domnului Tudorache Vîrtejanu, pen
sionar, fost slujbaș la Primărie, care ține 
la cocdna Rarița de două-deci de ani 
odaie cu chirie. In fie-care dimineță, de 
câte-ori aude pașii lui domnul Tudorache 
Vîrtejanu, cocdna Rarița își întrerupe ce
tirea, și peptul de vată se ridică într’un 
oftat dureros:

„Of! de ce nu mormăi bine?Viață-i 
asta! Ce are, ce are de fuge de mine ca 
de ciumă? Ciudat om!... Stă totă Z‘ua 
închis în casă, și bombănesce ca de pe 
altă lume... Of, Ddmne, de ce nu mă 
strîngi de pe fața pământului? Offf!"

De două-Zeci de ani, de când i-a 
murit domnului Tudorache nevasta, cocdna 
Rarița îi face ochi dulci, der pace! Domnul 
Tudorache fuge de ea ca dracu de tămâie ; 
cu tdte acestea nu se mută:

„Aici, Z’ce dânsul, a închis ochii 
dumneaei, și aici vreu să-i închid și eu.,. 
Uite, rochia aia albă din cuiO, e rochea 
dumniaei, cu dânsa era îmbrăcată când 
am vădut’o eu întâia dră... Era așa, într’un 
amurg, și dumneaei pășia agale pe strada 
Sălcuții și eu veniam încet de la cance
larie... Cu rochia asta era îmbrăcată..."

Domnul Tudorache Vîrtejanu e mi
titel, adus de spate, cu fața galbenă și 
încrețită, îmbrăcat întotdeuna c’o iedin-| 
gotă verde cârpită cu petici negre.

Stă închis tdtă Z'na în casă, cu cheia, 
și când aude foșnind în sală rochia de 

mătase a coconei Rariței, își opresce ră
suflarea și pe fața galbenă ochii se mă
resc plini de spaimă. Cocdna Rarița se 
opresce și bate încet la ușă, așteptă un 
răstimp, apoi ofteză, și foșnetul mătăsii se 
•depărteză, și domnul Tudorache suspină 
înspăimântat:

„Uf, ce vre clonța asta cu mine, 
Domnule ce vre? Umblă cu famece, par’oă 
eu sunt prost, nu sciu că umblă cu far
mece? ..."

Și domnul Tudorache vorbesce sin
gur, repede-repede, clipesce mereu din 
ochi și face cruci mari; apoi se așeZă în 
fundul patului și încremenesce așa, ghe
muit, cu ochii în gol.

In odaia umedă și întunecosă plu
tesce un miros greu de mucegaiu și în 
liniștea de ruină și în lumina aceea tul
bure, domnul Tudorache, cum stă așa ca 
o stană, cu ochii pironiți, cu chipul gal
ben, pare o figură de ceră cu părul și 
hainele mâncate de molii. Afară, în ne
gurile vinete, salcâmul fremătă cu jale 
și bătrânul se gândesce cu spaimă lavră- 
jile cocone Rariței.
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in Manciuria.

După sciri din Peking, necontrolate, 
și cari se baseză pe faiinele răspândite de 
Chines!, în jur de Mukden s’ar fi dând lup
te seriose între Ruși și Japonesî, Luptele 
aceste dureză de trei dile. Rușii s’ar fi con
centrat pe malul stâng al fluviului Hunho. 
A patra di Japonesii se fi atacat din nou 

,pe Ruși aprdpe de Mukden.
Flota din Baltica.

Cu cât se apropie flota baltică de 
Extremul Orient, cu atât Japonesii încep 
să se ocupe cu întrebarea, în ce chip va 
sci admiralul Togo să preîntîmpine un pe
ricol eventual pentru Japonesî. Scirea Ji- 
arului „Express* din Londra, că admiralul 
Rosdestvensky ar fi primit ordinul să se 
reîntdrcă, n’o crede nimeni. Japonesii au 
făcut deja tote pregătirile necesare pentru 
a primi flota rusdscă.

Togo nu va mai rămână la Port-Arthur, 
ci va eși spre întîmpinarea flotei rusescî 
.și se crede, că prima ciocnire între cele 
două flote se va întîmpla aprdpe de insu
la Formosa, ddcă Rosdestvensky nu va 
lua direct drumul spre Wladivostok. In 
cas când flota rusăscă va lua acestă 
direcțiune, nu se scie ce vor face Japo
nesii.

SCIRILE D1LEI.
J

— 30 Noemvrie v.

Fondul Iancu. Un oficios maghiar 
din Budapesta aduce scirea, că ministrul 
unguresc de interne Stef. Tisza a dispus, 
ca banii adunați în scopul ridicării unui 
imonument la mormântul lui Avram Iancu 
și cari au fost confiscați din partea gu
vernului unguresc, — „se fie dăruiți 
.„Asociațiunii pentru literatura româ
nă și cultura poporului român*, cu des
tinația de a fi întrebuințați spre scopurile 
șcdlei civile de fete susținută din partea 
,„Asociațiunei“.

Societateaacademică social-literară 
.„România Jnnă" din Viena și-a constituit 
comitetul pe anul de studii 1904/905 în 
imodui următor: Președinte: Demian Da
vid, stud, techn., vice-președinte Iulian Pos- 
mer, stud. ing. Secretar 1: Horia Petra-Pe- 
'trescu, stud. în litere, secretar II: Ionel 
Jsopescu, stud, techn. Cassier: Nic. Min- 
;tencu, stud, ing., controlor: Nerva Drăgan, 
stud. med. Bibliotecar: Ioan Popescu, stud, 
techn. Odată cu acestă constituire ni se 
comunică și adresa societății, care este: 
Wien VIII. Florianigasse 12.

Părechea regală portugliesă în Pa- 
TÎ8. După cum se scrie din Paris, regele 
Portugaliei a sosit alatăieri ndpte în ca
pitala Franței și a fost primit la gară de 
representantul ministeriului de externe și 
de membri coloniei portughese. Regina a 
sosit a doua după amiadî din Turin. 
Spre întîmpinarea ei a eșit la gară r.egele, 
ministrul de externe Delcasse,.. legațiunea 
portughesă. Mulțimea a făcut părechei re
gale ovațiunî.

Premiile Nobel. Se scrie din Stok- 
holm: Premiile Nobel s’au distribuit și 
anul acesta cu mare solemnitate de cătră 
regele Oskar. Premiațî au fost: consilierii

Rayligh, Ramsay și Paulou, cari erau de 
față în persănă. In numele poetului Mis
tral a primit premiul ambasadorul frances, 
er în numele lui Jose Echegaray, membru 
al Academiei din Madrid, ambasadorul spa
niol. Suma premiilor a fost anul acesta: 
40.858 corone.

Condamnarea unui ofițer de ma
rină rus. Căpitanul Clado, unul dintre cei 
mai învățați ofițeri ai marinei rusesc!, pu
blicase în cjiarul „Novoje Vremja* un ar
ticol sfătuind urgenta trimitere a unei a 
treia escadre în Extremul Orient și ară
tând tote consecințele ce ar decurge deoă 
guvernul nu ar efectua trimiterea, A treia 
escadră rusă era deja hotărîta când apăru 
acel articol și Giado trebuia să scie acesta. 
Din causa acesta, marele duce Alexie, 
mare amiral, a semnat un ordin de di 
condamnând pe căpitanul Clado la 15 dile 
arest pentru nerușinate învinuiri aduse 
ministerului marinei și grave abateri de 
a disciplină.

0 luptă desperată cu lupii. Octa
vian Mureșanu din Feldru s’a dus dilele 
acestea la Coșna. Trecând peste „Măgura 
Calului", omenii i-au atras atențiunea, că 
pe acolo umblă cete de lupi. Mureșianu 
a rîs. Când a ajuns însă în vîrful „Pripo- 
rului" i-au eșit înainte vr’o 20 de lupi, 
cari s’au aruncat asupra cailor și i-au sfâ
șiat. Omul s’a apărat cât a putut cu to
porul, însă de sigur l'ar fi sfâșiat și pe den
sul, decă din întîmplare n’ar fi sosit la 
timp un grup de âmenî, cari i-au sărit în 
ajutor. Trei din acești dmeni au fost grav 
răniți.

O dramă fiorosă în Graz. In sala 
cea mare de la „Industriehalle" din Graz 
cu ocasiunea unui „Promenadeconcert" s’a 
întîmplat la 8 Decemvrie o dramă din cele 
mai grozave. Tînăra domnișoră Leontina 
Traumwieser, care se dusese cu mama sa 
la concert, a fost împușcată cu un glonț 
de revolver de cătră un fost locotenent 
cu numele Kussl și a rămas mortă pe loc. 
Criminalul a întors apoi revolverul asupra 
sa cu gând de a-se sinucide. El a fost 
însă împiedecat de a-și esecuta planul. 
Leontina Traunwieser era de o frumsețe 
rară. Ea a făcut cunoscință cu Kussl la 
un bal în Briinn, unde tatăl ei, acum re- 
pausat, fusese profesor la gimnasiu. Kussl 
era pe atunci locotenent, der mai târdiu 
a fost isgonit din armată din causa da
toriilor și a altor faptejiecorecte. Din acel 
moment fata n’a mai vrut să scie de el, 
însă Kussl o urmărea pretutindeni cu amo
rul său. Kussl a fost arestat.

Teatru de diletauți german. Socie
tatea de diletanți sași din Brașov va da 
MercurI în 14 Decemvrie, în sala cea mare 
a Redutei, o representație teatrală pentru 
scopuri filantropice. Se va da „Am Kla- 
vier" comedie într’un act de Th. Barriăre 
și J. Lorin. Rolurile vor fi interpretate de 
d-na Guste Czel), d-șora Emmi Stenner și 
d-1 Guido Wachter. După acesta urmeză 
„Die Schulreiterin", comedie într’un act de 
Emil Pohl, ale cărei roluri le vor interpreta 
d-na Ana Bulhardt și d-nii G. Wach
ter, Hermann Czel și Iulius Teutsch. Re- 
gisor d-1 Hans Bulhardt. Prețurile ca de 
obiceiii. începutul la orele 8.

...Par’că el nu scie, n’a vădut’o câne 
într’o ndpte a prins un liliac în cerdac?... 
N’a vă<jut cu ochii când l’a fiert?... Li
liacul fierbea în olă și ea tot făcea semne 
de-asupra olei și boscorodia o vrajă. Și 
pe urmă i-a șoptit de trei ori, încet și 
răspicat numele, par’că îl chema tainic: 
„Tudorache... Tudorache... jTudorache..." 
Și de acolo er a prins a face semne dea
supra dlei și a-și murmura încet vrăjile...

„U-u-u, dâr frig mi-e... Er am răcit, 
păcatele mele, er m’am îmbolnăvit... U-u-u 
că frig mi-e...“

Și domnul Tudorache îșî îndesă bum
bacul în urechi; apoi ia dintr’un cuiîi o 
cațaveică veche și un fes ponosit cu ca- 
naful ar9 :

„U-u-u, că frig mie..."
Ișl îmbracă, tremurând și clănțănind, 

cațaveica și îșî îndesă peste urechi fesu 
și, sculându-se, se duce aplecat de șale la 
un dulap, ținendu-și cu amândouă mânile 
blana strînsă la piept:

(Va urma.)

statistica ungurâscă, care e atât de nefa
vorabilă nouă Românilor. Nimenea nu 
contestă străduința d-lui Șirianu, der’nu e 
mai puțin adevărat, că opinia publică nu 
trebue dusă în erdre. Noi Românii de la 
Nir așa de mult am fi dorit să vedem 
predominând adevărul, că destul și-au bă
tut joc Ungurii de noi.

D-1 Rusu-Șirianu trebuia să se inte
reseze de acestă cestiune și să nu ne 
ștergă numele de Români. Cel puțin să 
se fi interesat la Consistoriul episcopesc 
român unit din Oradea-mare, unde de si
gur i-s’ar fi dat deslușirile necesare în a- 
căstă privință.

La Nir suntem cinci mii (5000) Ro
mâni, cari vorbim bine românesce, nu 
suntem maghiarisațî și va trebui să trecă 
cel puțin un secol, ca Șl a Nir să nu se 
mai audă vorbă românescă. Nu-și aduce 
aminte d-1 Rusu, de când era în redacția 
„Tribunei" din Sibiiu, de persecuțiunile 
pornite de guvernul unguresc contra în
vățământului românesc din comunele Nir 
Adon, Nir-Aciad și Ahrani? A<jl mai sunt 
sute de familii în aceste comune, cari nu 
sciu unguresce de cât forte puțin. Rugăm 
deci pe autorul statisticei din cestiune să 
facă o escursiune la Nir și se va convinge 
de adevăr. O astfel de statistioă româ
nescă, noi Românii de la Nir o desfidem.

In celelalte comune ca: Biri, Kalo- 
Șernin, Calăul-mic, Napkor, Lugas. Maria 
Ponciu și Ponciu Leta, Românii sunt d’a- 
valma maghiasisați, der și în aceste co
mune tot mai sunt Români, cari vorbesc 
românesce, însă putem să Jicem, că sunt 
perduți, fiind-că se țin de biserica Mun- 
caciului. Der în cele trei comune, cari se 
țin de episcopia română unită de la Ora- 
dea-mare, Românii nu sunt maghiarisațî.

In șcdlele roroânescl din aceste trei 
comune abia permite guvernul unguresc 
să se învețe religiunea românesce. S’au 
înființat „kisdedovurî", unde copiii de ro
mân sunt chinuiți să învețe unguresce, 
când ei la sînul mamei lor n’au audit 
nici un cuvânt unguresc, ci numai româ
nesc. Acâsta este starea actuală a Rotnâ- | 
nilor de la Nir.

Ungurii vățlend, că nu-i pot ma
ghiarisa pe Români cu una cu două, au 
lăsat dinadins în aceste comune românesc! 
să năvălescă o mulțime de Evrei, cari 
distrug pe bieții Români moralicesce și 
materialicesce, și apoi când l’au adus pe 
Român la sapă de lemn, atunci acești co
rifei ai maghiarismului se ating și de 
limba românescă, — oprindu-1 pe bietul 
țăran să mai vorbescă românesce, în 
schimbul unor privilegii nenorocite.

Astfel stăm noi Românii de la Nir 
I în fața maghiarisărei violente și în lupta 

ndstră desperată am dori să fim cât de 
cât ajutorați, măcar moralicesce, decă 
nn se pote materialicesce. — De aceea du
rerea năstră e și mai mare când am cetit 
statistica d-lui Rusu-Șirianu, și ne-am vă- 
dut îngropați de vil în mormântul ma
ghiarisărei.

Nu vreu să mai insist asupra altor gre
șeli ale statisticei din alte comitate ca: 
Bihor. Sătmar, Ugocia și Maramureș, unde 
la multi Români, d-1 Rusu Sirianu. orien- 
tându-se după statistica ungurescă, le-a 
cântat vecinica pomenire- De la Nir.

Românii de la Nir.
(Comitatul Sabolciii )

Amara persecuțiune, ce au îndurat 
Românii de la Nir, nu se pote descrie.
Prin forță li-s’a luat tot ce era românesc 
pe Nir: cărți bisericescl de prin biserici, 
și cărți de șcdlă, nerămânendu-le de cât 
numarțgraiul românesc, pe care nu pot 
să li-1 iee. La conscrierea generală pe 
toți Românii i-au trecut ca fiind Unguri 
afară de preoți și învățători.

Din 5000 de Români ce sunt la Nir 
în comunele Nir-Adon, Nir-Aciad și Ab- 
rani, după statistica ungurescă numai 73 
sunt trecuți ca Români, restul Unguri. 
Pe acest popor mândru de datinele și cre
dințele sale românesc!, Ungurii nu l’au 
putut maghiarisa cu t<5tă sforțarea lor ne
bună, numai pressa lor șovinistă a publi- 
oat urbi et orbi, că la Nir nu mai esistă 
nici o suflare românescă.

Mare a fost durerea nostră, când 
am cetit statistica românescă a d-lui Ru- 
su Sirianu de la Arad. în care acești Ro
mâni sunt considerați ca maghiarisațî de 
mult. Decă Ungurii mereu ne prohodesc 
prin pressa lor, trebuia să vie d-1 Rusu- 
Șirianu ca Român și să ne cânte aleluia 
și vecinica pomenire. O! nu, acesta nu o 
putem ierta.

D-sa trebuia se presinte o statistică 
dreptă, er nu mincindsă, copiată după

Episcopii Ruteni din Ungvar și 
Eperjes la Roma.

Cerespondentul din Roma al (jiarului 
„Budapesti Hirlap" a intervievat pe epis
copii Firczăk și Valyi, cari petrec actual
mente în Roma, unde au luat parte la 
solemnitatea aranjată din incidentul ani
versării de 50 ani a publicării dogmei 
despre zămislirea neprihănită a Maicii 
Domnului.

Gei doi episcopl Ruteni, după cum 
vedem din corespondența numitului diar, 
s’au dus la jRoma cu deosebire spre a 
stărui pentru organisarea bierarchiei emi- 
granților „gr. cat. maghiari" și ruteni din 
America.

Numărul acestor emigraDți este de 
200,000 suflete, cari astădi sunt împrăs- 
ciațî în diferitele părți ale noului conti

nent, fiind supuși episcopilor catolici din 
Baltimore, Newyork, Pittsburg, Sutampton 
etc., cu totul distribuiri sub jurisdicțiunea 
a 25 episcop! catolici.

Cei doi episcop! au elaborat un plan 
pe care l’au presentat papei, cerând or
ganisarea unei hierarhii regulate pentru 
acești emigranți. Răspunsul papei, se dice, 
a fost încuragiator, așa că în curând 
se speră a se înființa în America o epis
copie independentă „gr. cat. maghiară."

Corespondentul a întrebat pe epis
copii ruteni și Jdespre cestiunea liturghiei 
maghiare.

Răspunsul a fost:
„Afară de causa credincioșilor noștri 

americani, adevărat, aveam de gând a 
atinge înaintea Sfântului Părinte și ces
tiunea liturghiei maghiare, însă am primit 
din isvor autorisat informațiuni, că acestă 
cestiune se studieză tocmai acuma. Tot
odată am fost avertisațl, că o eventuală 
intervenție din partea nostră mai mult ar 
fi în detrimentul decât în favorul liturghiei 
maghiare. Cu papa, adevărat, n’am putut 
vorbi asupra acestei teme, însă ,putem 
dice că nici în privința acesta nu ne în- 
lorcem acasă fără ore-care succes.“

*
Vorbele de mai sus tradâză, că în 

cestiunea liturghiei maghiare, speranțele 
Rutenilor sunt forte șubrede și dăcă țliarul 
șovinist îșT fmai galvaniseză cetitorii în 
cestiunea acesta, asta se face numai pen- 
tru-ca să aibă aperanța, că a dis ceva.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 13 Decemvrie. Se
siunea ce era să se deschidă astădi 
în camera ungară, nu s’a putut des
chide, din causa că deputății oposițio- 
nall, cari s’au presentat la cameră 
în număr complet încă înainte de 
deschiderea ședinței, au luat la bă
taie pe gardiștii cari erau postați in 
sală spre a impedeca pe ori-cine a se 
apropia de esirada presidențială. Patru 
din acești gardișți au fost grav ră
niți. Comisarul sălii eșind se rapor
teze contelui Tisza despre cele în
tâmplate n’a putut 4>ce, decât: Es- 
celență! Iul. Lukdcs și Pozsgay au înce
put!* și apoi a cădut la păment 
fără consciență.

Intriga estradă presidențială 
a fost demolată. Masa din mijlocul 
camerei a fost resturnată și cărțile de 
legi aflătore pe ea sfâșiate bucăți.

Din partidul liberal nu era nici 
un deputat în sală în timpul operei 
de distrugere a oposiționalilor.

Berlin, 12 Decemvrie. „Berliner 
Tageblatt" primesce din Tokio sciri 
impoitante. La Port-Arthur, în urma 
evenimentelor mai nouă, trebue se 
se trimită trupe mai numerose de 
cum s’a proiectat. Pierderile ce le-au 
suferit Japonesii în luna Octomvrie 
la Port Arthur, sunt forte mari. Divi- 
siunea a 14-a a fost total decimată. 
Prima divisiune, care a atacat în di
lele de 26—30 Noemvrie la vestul 
fortăreței, a pierdut așa de mulțî 
omeni, încât nu-șl mai pote continua 
activitatea. Corpul al 7-lea, care era 
se plece din Dalny spre Șaho, va 
trebui se fie trimis la Port-Arthur. 
Artileria rusescă, ce a operat sub 
comanda genaralului Nikitin, a stors 
prin purtarea ei pănă și admirațiu- 
nea Japonesilor. Un nou atac nu se 
va pută da decât pe la mijlocul Ju
nei Ianuarie, și esistă chiar temerea, 
că pe la finea lui Februarie armata 
japonesă de la Port-Arthur nu va 
mai fi în stare se dea asalturi.

Londra, 12 Decemvrie. După te
legramele mai nouă, singurul vas ru
sesc neatins la Port-Arthur este cui- 
rasatul „Sebastopol". Comandantul 
flotei rusescî a desarmat Iote vasele îna
inte de a fi bombardate. Se mai crede 
că Rușii înșiși au scufundat vasele.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.70
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 98 20
Impr. căii. fer. ung. în aur 372% • 88.80 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 97.90 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii...................  209,—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.—
Renta de hârtie austr........................100.05
Renta de argint austr......................100.—
Renta de aur austr.............................119.70
tlenta de corone austr. 4°/0 . . . 100.30
Bonuri rurale ungare 372 % ■■ • • 91.20
LosurI din 1860................................. 157,15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.30
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 805.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 674.50 
NapoleondorI................................. 19.06
Mărci imperiale germane. . . . 117.55
London vista................................ 239.42y2
Baris vista...........................................95.20
Note italiene..................................... 95.25

Țn interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

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

de șc "lă din stofele renumite și moderne ZsolnaișiGăcsi un asorti
ment bogat și modern cu

W Prețurile cele mai ieftine. “W
In prăvălia mea se află Pardiseurî pentru bărbați, juni și copii,. 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de vâ
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

KV

Cu totă stima
Cursul pieței Brașov.

$

Din 12 Decemvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.60 Vend. 18 68
Argint român. n 18.40 n 18.80
Napoleond’orl. TI 19.04 19.10
Galbeni n 11.20 n 11.30
Ruble RusescI H 2.53 2.54
Mărci germane n 117.20 117,40
Lire turcesc! 0 21.50 21.60
r-cris. fonc. Albina 5°/(, 101.- 0 102.-

ZLT-. Z=.
Prăvălie

i

Antreprise cLe pompe funebre 
ZEL Tutsek.

8!rașov. Strada Porții T¥a*. fi 2.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, aședămentul 

eeu de înmormântare bogat asortat în cari t6te obiectele, 
atât 8ortele mai de rend, cât și cele mai fine, se pot că- 
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metul ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicrilU'ilor de lemn, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și planticî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, carâ funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se eseeută prompt Șfi Ieftin, iau 
asupră-mi și transporturi de morți m streinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
,. * E. T u t se k.14—* _________

1
I

La prea înalta porunca a Maiest. Sale Ăpost. c. și reg.
A XXXVI LOTERIE de stat, c. r.

pentru scopuri de binefacere civile din Cisleitania.
Loteria acesta unică în Austro-Ungaria legal concesionată conține 98.435

Clîțti£Ul*i în bani gata cu suma totală de 519.980 Lor.

200,000 corone bani gaia.
Tragerea urmâză irevocabil la 15 Dec. 1904. Un los costă 4 corone.

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

......... ......... Irisurile se trimit franco. ~

Direcția c. r. a loteriei.
(1547,io—10. Secția loteriei de stat.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

i o pot face ori și când pe timp mai 
iadelungat seu lunare.

•W* »Gazeta Transilvaniei" 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la 
tremîas Nepoții.

AONCIURI 
(mserțtai și red;

sunt a se adresa subscrisei 
administratiuni. Dn cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mas de multe-cri.

AdmListr. «Gazetei Trans.“

AVIS!
Am onorea a aduce la cunoscința On. public din oraș și 

dela țâră, că voiu continua

ATELIERUL de FOTOGRAFIE
al reposatului soț.

Am angajat personal escelent. Aducând mulțumirile mele 
On. public pentru încrederea dată de mai mulțl ani soțului 
meu, me rog ca și eu se fiu sprijinită din partea Oner, public 
în întreprinderea mea.

Brașov, 20 Decemvrie 1904.
Cu totă stima

Louise vei Cari Muschalek.5—6.1578,

Plecarea și sosirea Imurilor ie stal rog. neg. în Brașov.
Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1904.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8'7 min. sera.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4-59 m. dim.*)
*) (Nu mai până. în 15 Novembre).

III. Trenul mixt la orele 11-35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la drele 6-50 sâra. * 

(care circulă numai la Predeal!
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8-45 min. a. m.*

(* au legătură până la Ciuc-Gyimes).
III. Trenul de per. la ora 2-50 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda'.
IV. Tren de pers, la ''rele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la Zernescî (gara Bartolomeiu)

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4-52 m. dim'.
II. Trenul de persone la ora 7-53 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9-27 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7-28 min. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj'),

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

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim.

(are legătură cu Ciuc-Seredaj.
II. Trenul de pers, la ora 1-59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-G-yimes).
III. Trenul mixt, la ora 6‘10 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-1 m. sera.
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.}

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

•A- T7- T S-
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

noi 'ori si când la 1-ma si 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenti s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc cu 

espedarea s6 li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se âbonez.ă din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans."
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


