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rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„GAZETA" ieS£ inUt-KlIE ți 
Abonamente jentin Ausîio-Warit 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
R-rlI de Duminecă 4 cor. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șese 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rlI de Dumlneoă 8 fr. pe an.

Se prenumera la tote ofi
ciale poștale din întru și din 
afara și la d-nn colectori.

Abonamentnl pentru Brașov
Âdmtntsirațiuneay Pinta mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș6se 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa: Pe un tui 
24 cor., pe ș£se luni 12 aor., 
pe trei luni 6 cor. Un escm- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 267. Brașov, Joi 2 (15) Decemvrie 1904.

pilele ultime ale camerei actuale.
Prevedeau tofl și TÎ9za cu ome

nii săi o spuneau în gura mare prin 
adunările lor, că cJUele camerei ac
tuale ungare sunt numărate și că 
numai de aceea mai pdte ti vorba, 
cum să se încheie sesiunea a patra 
până a nu fi fost încă bine înce
pută, și când se fie disolvată dieta 
și renduite nouele alegeri.

Dăr n’a crezut nici Tisza, nici 
majoritatea, atât de însuflețită de ,,e 
nergica acțiune11 a șefului ei, că flilele 
ultime ale camerei actuale vor fi nu 
numai cele mai critice, ce le-a pe
trecut vr’odată parlamentul ungar, 
ci și cele mai critice în viata parti
dului liberal dela putere, a căruia 
stăpânire părea că nu va pute fi 
nici odată sdruncinată.

Și totuși acesta stăpânire de 
clică pentru prima-oră de 30 de ani 
a ajuns a fi afli într’adever sdrunci
nată ; e sdruncinată nu din causa 
scenelor de forță și de devastate pe
trecute eri, pe cari le-a produs pro
paganda faptei, cu care răspunse 
oposifiunea unită în incinta ca
merei la, actele de violență de la 18 
Noemvrie și la pregătirile polițiale 
ce le-a făcut guvernul cu presidiul 
camerei, ca se împedece manifesta
rea violentă a indignării și a pro
testului ei. Nu din causa acelor 
scene turbulente flicem, s’a sdrunci- 
nat puteiea partidului liberal, ci din 
causă, că în contra lui Tisza și a 
partidului liberal s’au răsvrătit, în 
șirurile oposiției și alături de ea, 
aprbpe toți bărbații parlamentari 
maghiari cu vac|ă și cu influență la 
marele public maghiar, și fiind-că 
acăstă concentrație de bărbați poli
tici de totă culărea, de la cea mai 
estremă revoluționară pănă la cea 
mai conservativă, în înțeles maghiar 
mai are de scop a zădărnici cu to
tul intențiunea lui Tisza de a resta
bili și întări pentru durată legătu
rile atât de slăbite dualiste ale Un
gariei cu Austria.

In nisuința ministrului preșe
dinte de a face prin revisuire, ca 
majoritatea parlamentară să devină 
atotputernică, oposițiunea unită vede 
pericolul, că va pute fi paralisată 
„acțiunea națională11, ce tinde la to
tala emancipare de Austria. Teme- 
rei acesteia i-a dat espresiune contele 
Apponyi în Pojun, când a încercat 
se dovedescă, că scopul final al ac
țiunii guvernului Tisza este de a 
țină Ungaria în dependența ei ac
tuală economică de Austria.

Dăcă astfel stă lucrul, atunci 
iu numai Ungaria și poporele ei 
unt interesate la ceea ce se petrece 
istăfli în Budapesta, ci întrâga mo- 
larchie cu structura ei dualistă 
le afli.

Par’că a fost o pieză. rea mu
ți ea dietei în noul și mult luxuo- 
□ 1 palat, ce s’a clădit trăgendu-se 
e la gura a milione de locuitori ai 
iril, cari în acăstă dietă nu-și află 
ici representare, nici scut,—căci de 
junei se țin lanț conflictele, obs- 
ucțiunea și violențele de tot felul, 

■ țăra tot mai mult se convinge de | 

totala insuficiență, de fragilitatea și 
nestabilitatea lucrurilor parlamen
tare.

Cu tote măsurile de prevențiune 
luate în modul cel mai minuțios de 
Tisza și de trabanțiî lui liberali, o- 
posițiunea i-a surprins totuși prin 
tactica ce a observat’o eri, simboli- 
sând mai la înțelesul masselor ma
ghiare prin gonirea gardei și devas
tarea estradei presidențiale din ca
meră, isbucnirea mâniei și urgiei „na- 
tiranei11 în contra celor ce umblă în 
„soldul strein11 de a-i pune scăiuși 
în gură. Isbutind a zădărnici cu to
tul ședința de eri a camerei, opo
sițiunea a mai țlățit și credința, că 
guvernul este impotent în fața is- 
bucnirei „indignării naționale11.

Tactica a fost dăr bine alăsă 
în interesul nisuințelor oposițiunei. 
Cu tote astea ori-ce s’ar mai întâm
pla și ar mai întreprinde guvernul, 
nu mai rămâne de cât un singur 
remediu vremelnic : disolvarea dietei.

Ca mâne vom vede furnicând 
prin fără și străbătând prin sate și 
pănă la vetrele nostre leghionele de 
agenți electorali seu „corteși'1 ai lui 
Tisza, care, — vorba foiei dela Arad, 
— va ave pe semne „nevoie mare 
de Români11.

Este erăși un moment grav is
toric, de care ne apropiăm noi Ro
mânii. A doua oră după 37 de ani 
vom sta înaiutea întrebării vitale: 
ce atitudine să luăm și cum să ne 
purtăm și să lucrăm, pentru-ca co
rabia națiunei nostre se nu fie luată 
de curentele dușmănose și aruncată 
în gura peirei? Decă n’am sciut și 
n’am putut să ne ferim în trecut de 
a ne lovi de stâncile ce ni-le pusese 
în cale vitregimea vremilor, astăfli 
să avem cel puțin consciința deplină 
a marelui pericol ce amenință a ne 
înghiți și se ne pătrundem odată de 
acel spirit străbun de conservare na
țională, care ne șoptesce și ne do- 
jenesce, că nu cu ajutorul străinilor 
și dușmanilor ne vom pute vre odată 
căpătui, ci numai în unirea și tăria 
resistenței nostre vom afla adevărata 
și unica garantă a esistenței nostre 
naționale pe aceste plaiuri strămo
șesc!!

Brașov, 1 (14) Dec. a. c.
Disolvarea dietei ungare. „Egyel- 

erles“ de la 13 Decemvrie scrie, că în for.- 
mă positivă s’a răspândit soirea, că dieta 
ungară va fi disolvntă la 15 Februarie. 
Nouele alegeri dietale se vor face la în
ceputul Junei Martie 1905. însuși contele 
Tisza să fi declarat deputaților, cari l’au 
însoțit la T.-Mureșului, că pe (jiua de 15 
Februarie va disolva dieta.

Situatiunea în Austria. Din Vie-
5

na se t.elegrafiază, că Majestatea Sa monar
chal, atât printr’o telegramă ce a trimis 
din Gbdollo, cât și cu ocasiunea audienței 
de alaltăeri, a asigurat pe ministrul preșe
dinte Koerber de neschimbata încredere c°.-i 
păstreză. In cercurile politice din Viena 
se crede, că t'aimele despre disolvarea 
„Reichsralth“-lui n’au nici un temeiu. Gu
vernul e decis de-ocamdată a convoca e- 
rășî „Reichsralth“-ul după anul nou și 

a mai face o ultimă încercare pentru a-1 
pune stare de a lucra. Situațiunea prin ur
mare nu s’a schimbat, o decisiune n’a ur
mat încă și nici nu se așteptă să urmeze 
curând evenimente decisive.

Bătaie și turburare
în dieta ungară.

Geea-ce s’a petrecut eri în camera 
deputaților din Budapesta, întrece t<5te în
chipuirile.

De și suntem deprinși a audi aprope 
dilnic despre tumulte, îmhrâncell și păl- 
muiri întîraplate în parlamentele Europei 
— furia cu care s’a deslănțuit erî visco
lul oposiției unite n’are pănă acuma pă- 
reche în istoria parlamentarismului mo
dern.

Acăstă furie însă nu s’a îndreptat 
împotriva partidului de la putere, ai că
rui membri în cea mai mare parte nici 
nu veniseră încă la cameră, er aceia carî 
veniseră se aflau prin diferitele biurouri 
și în bufet. Furia oposiției unite s’a des
lănțuit împotriva organelor poliției, cari 
la porta camerei au cerut deputaților 
să se legitimeze fie-care, și împotriva gar
diștilor seu dorobanților voinici angajați 
de curând spre a fi păzitori ai ordinei 
chiar în interiorul salei de desbateri.

Der se luăm firul de la început:
Ședința dietei era fixată pe orele 10 

a. m.
încă de alaltăeri se lansaseră invi

tări membrilor oposiției unite dea se pre- 
senta la orele 8'/2 la hotelul „Regina En- 
gliterei" (clubul partidului nou), de unde 
era se pornescă corporativ la dietă.

La orele 9 membri oposiției unite 
în frunte cu Fr. Kossuth, contele Albert 
Apponyi, conteie Al. Zichy și baronul D. 
Banffy au pornit în convoifl de la numi
tul hotel spre dietă.

Deputății cântau pe drum imnul ma
ghiar. In fața parlamentului se aglome
rase deja o mulțime enormă, care a salu
tat convoiul cu cântecul lui Kossuth.

Când sosesc la porta parlamentului, 
un comisar de poliție le-a oprit întrarea 
în grupuri și Jsomându-i se se legitimeze, 
voia să le permită întrarea unul câte 
uduI.

Somația acesta a produs o iritație 
colosală între deputați.

— Ce va sedicăasta? strigă Ugrovu... 
Suntem noi într'un stat polițial ? JDă te în
lături ticălosule!

— Regret, domnilor, că trebue sg 
insist. Am ordin formal ! răspunse comi
sarul.

Atunci se repedi Ugron și Justh la 
comisar să-l înhațe, comisarul însă scapă 
din manile lor și întră repede la o cafe
nea din apropiere cu gândul se ceră prin 
telefon sucursul poliției. Câți-va deputați 
se luară după el și prindendu-l în firida 
cu aparatul — îl bătură.

Deputatul Rakovsky scose revolverul 
se împusce pe ori cine ar îndrăzni a le 
opri întrarea. Alți doi deputați au sărit 
la Rakovsky, rugându-1 să-și pună bine 
revolverul.

Deputății au înti at atunci pe portă și 
suind scările, unde erau postați din dis
tanță în distanță gardieni, i-au scuipat și 
huiduit spunendu le se le fie rușine că 
Maghiari fiind nu s’au sfiit a se angaja 
la o slujbă atât de grețosă:

In sala de desbateri nu erau adu
nați încă deputății, numai galeria era tic
sită de public. Iu sală erau postați gar
dienii, încunjurând cu deosebire estrada 
presidențială.

Cel dintâiu dintre deputați, care s’a 
repedit asupra unui gardian a fost Len
gyel Zoltan. Lengyel l’a înhățat pe gar
dian și a început se-l gâtue. „Eși afară 
porcule!11 striga Lengyel. Gardianul a’a 

apărat cât a putut, der n’a îndrăznit se 
riposteze loviturile.

Intr’aceea popa Hock, cât e de de
șirat. a apucat și el pe un gardian și îl 
strîngea strașnic de gât.

Repede săriră și alți deputați, între 
cari s’au distins mai ales Justh, Papp 
Zoltan, Nessy,Kecskemely, Marjai, Rakosi 
Victor și se produse o învălmășală gene
rală, in care palmele și pumnii curgeau 
ca plfiia. Firesce, bieții gardieni jucau la. 
păruială numai un rol pasiv.

Deputății Zboray și Polonyi s’au a- 
ventat atunci pe estrada presidențială și. 
rupând parmaciîcurile, din bucățile acestora 
și-au făcut arme cu cari începură să dea 
în capetele gardianilor.

Publicul de pe galerie se uita în
cremenit la scenele ne mai vădute de jos.

Pe estradă se concentraseră acum 
peste doue-decî de gardieni. Numărul de
putaților însă era de două ori atâta și 
acest a luând pe gardieni la îmbrânceli, în 
curend au curățit estrada.

Alți deputați, în frunte cu baronul 
Kaas, frații Eugen și Aladar Zichy au cu
les tote cărțile și actele de pe mesele mi
nisteriale și rupându-le bucăți le-au as- 
vîrlit în băncile din drepta, er mesele și 
fololiurile ministeriale le-au resturnat.

Contele Zichy Aladâr a scos bețele 
de oțel de la covore și le-a împărțit pe la 
deputați.

Se făcură deja 11 ore și invălmășala 
tot mai ținea. Câțî-va gardieni reușiră a 
se avânta din nou pe estradă, deputății 
după dânșii. Deputatul țăran Makkay 
Zsiga, care pănă acumn nu s’a prea dis
tins prin oratorie, a dovedit că la trântelă 
e voinic. El a luat pe un gardian de mij
loc și l’a asvârlit jos în sală

Pozsgai, Kubik, Rigfi, Lovâszy, Hollo, 
Bakonyi aruncau scaune după gardieni. 
Deputatul Rigo a fost și el rănit.

La 11 l/4 nu mai era în sală nici un 
gardian. Deputatul Gabănyi s’a suit pe 
masa presidențială și a început să sune 
clopoțelul. Kaas Ivor striga: „La museu 
cu el!“

Alții își aprinseră țigările și cu pă
lăriile în cap discutau iritați.

Deputatul Ernst (preot catolic) îm
brăcat în reverendă s’a aședat pe ruinele 
unei mese și scoțind un jurnal din bu
zunar, a început să cetescă. Un jurnalist 
evreu de pe galerie, corespondent al unui 
diar eDgles,'a strigat: „Uite clericalismul 
cum se resfață pe ruinele parlamentaris
mului !“

Atunci întră contele Tisza, ministrul 
de honvedi Nyiri și alți deputați guverna
mentali.

Tisza, când a vădut vandalismul să- 
vîrșit în sală, s’a îhgălbinit și a dis: „La 
asta totuși nu m’am așteptat! Asta nu mai 
e luptă politică, ci crimă ordinară l*

Oposiționalii îl primiră pe Tisza cu 
strigăte de: Trădător de patrie! Bandit! 
Șnapani er contele Zichy Aladâr apro- 
piându-se de Tisza îi dise ironic: „Nu s’a 
întâmplat nimica, d-le rninistru-președinte, 
decât u mică violare de formal

Deputatul Zboray agita o basistă 
albă de pe estrada presidențială, er cei de 
jos strigau rîdând: Se votăml

Tisza se retrase consternat, er opo
siționalii l’au însoțit cu huidueli și flue- 
rături.

Atunci întră în sală questorul Csâ- 
vossy, vrând să se urce pe estradă. 
„Afară!” strigară deputății.

— «Am vrut se spun numai, că as- 
tădî nu se ține ședință!11 dise questrul.

Oposiția a rămas în sală pănă după 
ora 1, căci nu credea vorbelor lui Gsă- 
vossy. Pe la firele 2 s’au împrăsciat cu 
toții.

Înainte de a pleca le venise soirea, 
că Tisza a raportat telefonic Maiestății 
Sale despre cele întâmplate. Unii diceau, 
că Tisza a cerut asistență de honvedi.
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Se svonesce, că se va numi o comi- 
■siune de anchetă, care va fi înzestrată și 
cu dreptul de a face arestări, decă va 
crede de cuviință.

Jurnaliștii au dus cu sine drept su
venire frânturi de mobile, pe cari unii de
putat! își scriseseră numele.

Poliția însă a arestat la eșire pe toți 
cei-ce duceau cu sine ast-fel de suvenir!.

»DMKE« — în Timișoră.
Timișoră, 13 Decemvrie n.

^DMKEK, adecă „Delmagyarorszâgi 
kultur-egylet", pe românesce: „Societatea 
-culturală bănățenă" (?), este cea mai tî- 
nără societate „culturală" (?) a patriotis
mului actual, înființată cu sediul (domi
ciliul) său în orașul Seghedin, der cu sco
pul și cu „nobila" sa chiemare de a opera 
și a răspândi radele sale culturale (?) 
peste întreg teritoriul Bănatului de odi- 
nidră. /

Bag3emă ținutul de pe malul drept 
al .fluviului Tisa, pe care societatea își 
are domiciliul său, bună-oră pe la Do- 
rozsma, Puszta Păka și tote cele-l’alte 
„puszte" situate între Seghedin și pănă 
peste Felegyhăza și Kecskemet, unde 
ai să călătoresc! dre întregi spre a ajunge 
de la o „pusztă" (maieriște, casă) la alta, 
unde nu esistă nici măcar biserici, necum 
școli, die: bagsemă aceste locuri sunt 
așa de culte și cultivate, înoât nu mai au 
lipsă de cultură, seu că nu maijncape în 
ele — nici o cultură.

Destul, că acesta societate și-a ținut 
eri și alaltă-erî adunarea sa generală aici, 
în Timișăra, și a fost sărbătorită din 
partea patrioților d’aici, cum nu se pote 
mai „fain".

Decă vin a Vă raporta despre de
cursul acestei adunări generale, o fac 
mai ales spre a constata, că DMKE um
blă cu „mâța în sac".

Ea și aderenții săi premăreseși divi- 
nisâză „cwîiwra", der nu se supun dictate
lor ei, ba nici habar n’au măcar de pos
tulatele ei! J

Cultura, cum se scie, nu are o unică 
seu o singură limbă prin care se pote 
lăți; ba din contră: fie-eare popor său 
națiune numai și numai prin .limba sa 
proprie, prin talentele și literatura sa pro
prie se pdte perfecționa și avânta în 
cultură.

Der DMKE alta face, prin urmare 
alta voesce.

Am înțelege chemarea și nobleță 
scopurilor ei culturale atunci, când ea 
prin mijldcele și activitatea sa ar răs
pândi cultura în limbile popdrelor, cari 
trăesc, viețuesc și voesc a deveni culte 
și cari se află pe terenul seu câmpul ope- 
rațiunei sale. In asemenea cas aceste po- 
pore i-ar fi de sigur recunoscătdre și ar 
întempina-o cu totă simpatia și căldura 
inimilor lor.

Der când DMKE lucră și se sforțeză 
din tdte puterile sale numai pentru-ca 
aceste popore se învețe o singură limbă
— asta nu este „cultură", ci subminarea 
culturei. Și decă lucrarea acestei reuniuni 
pdte aduce întru cât-va folos și culturei, 
acest folos se reduce numai la o minori
tate (maghiară de tot disparentă, încât 
este păcat strigător Ia ceriiî a risipi aici 
atâta muncă, ostendlă și capital, pe câtă 
vreme alte ținuturi ale țării au așa de 
mare lipsă de aceste „nobile jertfe".

Cu mâța în sac — nu mai merge, 
căci prea' i-se văd ghiarele. Despre asta 
ne conving în prima linie vorbirile „ora
torilor festivi “ cu enunciările lor mai 
marcante.

Primăriul orașului nostru, care a bi- 
neventat societatea ca pe o corporațiune 
„culturală*, a accentuat, că... (pe vremea 
Turcilor) „Losonczy a perit, și d’odată cu 
dânsul și „ultimii Maghiari" din Timișoră. 
Și d’atunci s’a stins și limba maghiară în 
oraș.... și abia numai de vre-o 30 de ani 
înedee a reînviat, dră a<ji, abia în 3 de
cenii, orașul are peste 20 de mii (?) de 
suflete maghiare, dră limba maghiară în
săși o vorbesc peste 40 de mii de lo
cuitori (?) și pdte abia 10 mii de locuitori 
nu o vorbesc".

Ce are aedstă comun cu „cultura?" 
Lucrul ar fi de priceput, decă pri

marul ar fi <jis, că „d’odată cu Losonczy a 
perit și —cultura" din Timișoră; ddr a 
identifica „cultura" cu giotea seu popo
rul cutare, care perise și acu a reînviat, 
asta este o curată absurditate.

După mine onor, nostru primar a dis 
societății cu totului tot alt-ceva, nu ceea 
ce a voit să dică. Adecă i-a dis: Etă, că 
noi omenii stăpânirei maghiarisăm înși-ne 
berechet, nu mai avem lipsă de interven
ția seu ajutorul vostru.

Eră „oratorul festiv" d-1 Eugen de 
Răkosi, a vorbit într’adevăr fdrte frumos
— pentru „cultură"; însă raportul socie
tății despre activitatea și isprăvile sale 
l’a desavuat cum nu se mai putea 
mai rău.

In vorbirea sa numitul orator amin- 
tesce de timpurile triste în cari națiunea 
maghiară durmea „somnul de mdrte"....
cum un fiu de ostaș din Viena, care nici 
că soia să vorbescă limba maicei sale, că
lătorind prin țări străine și vătjând cât 
de fericite sunt popdrele altor state, s’a 
aprins de dorul de a-șî vedâ și națiunea 
sa așa de fericită și deci, venind în țâră, 
s’a apucat de lucru. Nu cu politica, nici 
cu sabia, ci cu arma culturei: cu desvol- 
tarea spiritului național și-a început acti
vitatea sa. (E vorba de contele Ștefan 
Szechdnyi), și conclude:

„Cultura a mântuit națiunea, nu po
litica, ce nu a fost în stare se o ridice11.

într’adevăr cuvinte înțelepte, cari 
trebue să ne animeze si pe noi, mai ales 
când e vorba de activitatea și de „cul
tura" inițiată și răspândită de contele Sze- 

chdnyi care — nu era șovinistică, ci curat 
națională maghiară.

Insă etă ce constată raportul despre 
activitatea societății:

Societatea a înființat filiale: în Ba- 
ziaș, Reșița, Oravița, Neoplanta, Chichinda 
mare, Perjamos, Orșova, St.-Nicolaul-mare, 
Zombor etc.

Societatea a creat mai multe inter
nate (în orașe unguresc!) în cari bagă co
pilași săraci nemaghiari, spre a-i cresce; 
se îngrijesce ca să aducă în schimb co
pilași nemaghiari la măestri maghiari ca 
ucenici, și deja și în anul trecut a adus 
mai mulți copilași din comitatul Caras- 
Severin, anume români, și i a aplicat la 
diferiți măestri din Seghedin" etc.

Ei bine, așa a făcut și lucrat con
tele Stefan Szechenyi? Este astadre scop 
„cultural", ori „desvoltarea simțului na
țional?"

In vara trecută, când adunarea gen. 
a „Asociațiunei" nostre s’a întrunit și s’a 
ținut în Timișoră, organele stăpânirei pa
triotice aprinseseră lumea totă cu învi
nuiri de „agitație", „politică" etc.

Der activitatea societății MKE nu 
este agitație politică?

Ddcă ar începe și „Asociațiunea" 
ndstră să aducă în schimb copilași de pe 
la Dorozsma seu Puszta Pâka pe la Si* 
biiu, Brașov etc.?

Li-ar plăce ore d-lor „Oulturtrăger"-! 
din Seghedin?

Preceptul creștin însă dice: „Ce ție 
nu ’ți place altuia nu face".

Demonstratiuni studențesc! în
3 3

Petersburg. In diua de 11 Decemvrie au 
avut loc nisce demonstrațiunî de studenți 
și lucrători pe „Newski Prospect". Cu a- 
cestă ocasiune au fost arestați 132 inși, 
cari după ce au fost ascultați, au fost puși 
erăși în libertate. Intre cei arestați erau 
32 studenți și 5 studente. Din aceștia 9 
inși au fost dați în judecată. Coresponden
tul lui „Standard11 din Londra având o con
vorbire cu un înalt funcționar de stat, a 
aflat de la dânsul că în provincie stările sunt 
și mai grave, de și informațiunile sunt 
suprimate de censură. In Witebsk s’au re
voltat soldații de la 3 regimente și au je
fuit orașul timp de mai multe (jile. Coman
dantul unui regiment primind o aspră în
fruntare din Petersburg, s’a sinucis. Țăra
nii din mai multe provincii s’au resculat 
și incendiările proprietăților nobile sunt la 
ordinea dilei. Acel funcționar a mai dis, 
că marele duce Sergiu a cerut de la Ța
rul, să concedieze pe principele Sviatopolk- 
Mirsky, ori va isbucni în imperiu revolu
ția. Partidul reacționar lucreză intensiv la 
disgrațiarea lui Mirski, Țarul însă ține la 
el. Să scie, că principele Sviatopolk-Mirski 
este amicul reformelor.

Resboiul ruso-japones.
Port-Arthur.

In jurul Port-Arthurului lupta con
tinuă. Soirea din Paris despre căderea ce
tății, e o minciună. Rușii se susțin cu a- 
ceeași vigdre și Stossel e firm decis a lupta 
pănă la ultimul ora.

Etă ce i-se telegrafieză din Mukden 
diarului berlines „Lokalanxeiger"-. De la 
Port-Arthur au sosit în timpul din urmă 
sciri mai favorabile. După aceste soiri, 
brâul de forturi este încă neatins și Japo- 
nesii vor trebui mai întâii! să reducă Ia 
tăcere fortul Palungșan, decă voesc se(fie 
stăpâni desSvîrșițf pe colina 203 metri. 
In cas când ei ar cuceri acest fort, Rușii 
nu s’ar mai pute susține mai departe nici 
în oraș, nici în cele două porturi. Flota clin 
Port-Arthur trebue se fie considerată ca 
pierdută. De o capitulare nu pdte fi vorba. 
Singuraticele forturi vor susține lupta.

Nimicirea vaselor rusesc!.
Japonesii bombardeză necontenit va

sele rusesc! din portul de Ia Port-Arthur. 
Ei își îndrepteză focul asupra singurati
celor puncte. Dintre tdte vasele mari de 
răsboiu a mai rămas întreg numai „Sebas
topol". S’a pierdut urma celor 10 torpi- 
lore rusesci. Câte-va vase mai mici se țin 
lângă vasele-spitalurî, pe cari Japonesii 
le cruță pe cât se pdte.

De la cartierul general japones se 
anunță oficial la Tokio, că 4 vase rusesci 
de linie, 2 crucișătore, o canonieră și un 
torpilor, au fost făcute imposibile de a mai 
lupta. Japonesii bombardeză acum orașul.

După o depeșă din Londra, amiralul 
Togo va pleca dilele proxime cu flota sa 
spre insula-Formosa, ca se aștepte acolo 
flota din Baltica.

Insula Formosa și flota Baltică.

Un amic al diarului nostru, fost ofi
țer în armata comună austro-ungară, ne 
scrie urraătdrele despre importanța stra- . 
tegică, ce o are insula Formosa față de 
flota Baltică :

Insula Formosa, care face parte din 
imperiul japones, se află la o distanță de 
1368 ohilometri spre sud de Port-Arthur.

Lungimea drumului pe mare de la 
portul rusesc Libau, de unde a plecat flota 
baltică, pănă la acestă insulă, e de 11395 
chilometri.

Insula Formosa era cunoscută Chi- 
nesilor deja în evul mediu. Pe la începu
tul și mijlocul secolului al 17-lea, Olan- 
deșii, cari ocupaseră mai multe posițium 
întărite în nordul și sudul;insulei Formosa, 
făceau de aci un mare comerciu cu 
China.

In anul 1683 insula fu luată în po
sesiune de cătră guvernul chinesesc; a- 
cesta însă necunoscend însemnătatea stra
tegică a acestei insule, nu și-a prea bătut 
capul cu ea, cu atât mai puțin, fiind lo-
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voi, vă

mașină 
cu spirt

Domnul Tudorache.
De N. N. Beldiceanu.

— Fine. —

„Las’ că am eu leac pentru 
vin eu de hac..."

Deschide dulapul și scdte o 
ruginită de făcut cafea, o garafă 
și un șip cu rom:

„Las’ că vă vin eu de hac... U-u-u, 
der frig e... Mai bun leac nici nu se pdte, 
domnule 1“

Ia o cană albă de pe masă și tornă 
apă în ibric; apoi s’aședă într’un jilț cu 
telurile stricate și câlții eșițî prin materia 
ruptă; pune spirt, și aprinejând un chi
brit, îi dă foc. Flăcările se ridică în limbi 
albastre în jurul ibricului ruginit. Domnul 
Tudorache își îndesă bumbacul în urechi 
și se învălesce tremurând în cațaveică.

Afară, din cdța vânătă a tomnei, 
prinde a cerne, în lumina tristă, pldie 
măruntă. Prin salcâmul de la portiță trec 

înfiorări în murmurul monoton al ploii. 
Apa începe a fierbe în ibric și un nouraș 
alb se ridică spre nasul lui Domnul Tu
dorache.

„Așa, acum o linguriță de cafea.,. 
Bun... O bucățică de zahăr..."

Domnul Tudorache vorbesce înainte 
singur, clipesce repede din ochi, și luând 
sticla ou rom, prinde a picura încet:

„Una... două... trei... patru*., cinci... 
Ho-hooo! destul: ciuci... Nici una mai 
mult, nici una mai puțin, că altfel nu-i de 
leac... Asta-i cea mai primă doftorie pen
tru friguri... Par’că-ți ia cu mâna boia, 
domnule..."

Vîră lingurița în ibric și amestecă 
cafeaua numărând: de cinci ori Ia drepta 
și de cinci ori la stânga:

„Ho-ooo, deajuns... de cinci ori ia 
drepta și de cinci ori la stânga; nici mai 
mult, nici mai puțin, că altfel nu-i de 
leac..."

Tornă cafeaua într’o ceșcă fărătortă> 
pe oare sta scris cu litere roșii: „Poftim!" 
și prinde a sufla și a sorbi cu fața încre
țită, clipind repede:

„Uite, na, la fie-care înghițitură par
că-mi ia răul cu mâna... Pfuuu... Cea raai 
prima doftorie domnule: cinci picături și 
de cinci ori învertesci la drepta și de 
cinci ori la stânga... Nici mai mult, nici 
mai puțin, domnule, că altfel nu-i de leac... 
Pfuuu..."

Afară, în painjenișul întunecat de 
apă, începe a toca de vecernie. Loviturile 
înăbușite de negurile tomnei, picură triste 
în ulița pustie, în murmurul ploii și’n fre- 
mătul de durere al salcâmului. Apoi toca 
tăcu și clopotele începură a vibra adenc 
într’o tânguire jalnică. Pe ulicidra tăcută 
nu trecea nimeni. In odaia scundă lumina 
soădea; ploia murmura monoton la gea
muri. Domnul Tudorache se ridică încet 
din jilț, sprijinindu-se în mâni, și cu pași 
mărunți și aplecat înainte de șale,(se apro
pie de iconele afumate și șterse de vreme 
și, scoțindu-și cuvios fesul, îngenunche și 
începe a se ruga în șoptă, făcând cruci 
mari:

„Ddmne Isuse Hristose, Fiul lui Dum- 
nedeu..."

Șoptele rugăciunei umpleau de fiori 

tăcerea de ruină. Clopotele vibrau adânc 
în neguri. Pe urmă conteniră, și’n tăcerea 
mare trecu, ca o oftare de durere, cea 
diu urmă vibrare a arămii și se stinse în 
murmurul ploii și’n fremătul salcâmilor. 
Umbrele înserării învăluiră lucrurile vechi 
și colbăite, rochia albă a mdrtei; par’că 
intrase în odaia mută negura rece de 
afară.

Bătrânul se ridica de la iedne și 
aprinse o luminare înfiptă într’un sfeșnic 
cotlit de aramă: lumina săracă umplu tre
murând încăperea scundă.

In odaia de alăturea se audiau pașii 
și oftările coconei Rariței. Domnul Tudo
rache murmură :

„Hra-hm! er vrea să facă cldnța far
mece... Par’că nu sciu eu, că vrea să facă 
farmece ? Am vădut’o cu ochii mei, dom
nule, când fierbea liliacul și șoptea încet: 
— Tudorache... Tudorache!... — Las că-i 
viu eu de hac..."

Domnul Tudorache luă de pe masă 
un ceaslov și deschidându-1 la o filă un- 
surosă și picurată de ceară, își puse oche
larii pe vârful nasului, și cucuindu-se în 



Nr. £67.-1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

cuitorii insulei omeni sălbatici aparținători 
rassei malaice.

De-abia cu ocasiunea ivirii conflic
tului între China și Franța, a eșit la ivâlă 
importanța strategică a insulei, care fu 
îndată considerată drept „Porta mărei su
dice11. In urma acestui conflict ajunseră 
Japonesii în posesiunea insulei, care do
mină țărmul ostie a) imperiului chines de 
la Hong-kong pănă la Sanghai și marea 
galbenă și chinesescă.

Importanța insulei Formosa în răs- 
boiul actual zace chiar în acestă împre
jurare, fiind-că Japonesii sunt stăpâni peste 
drumul ce are se-1 percurgă în curând 
flota baltică în calea ei spre Port- 
Arthur. Cu drept cuvânt se prevede decî 
în apropierea acestei insule prima cioc
nire seriosă între flotele dușmane și forte 
ușor s’ar pute întâmpla, ca flota rusescă 
se întîmpine aci mari greutăți, ba să sufere 
•chiar perderi însemnate.

Deorece însă o luptă pe mare nu 
pote decide un răsboiil — cel mult în ca
șul unui resboiu ce l’ar ave Anglia — 
chiar și în cașul, că Rusia ar perde tote 
vasele din flota sa baltică, lupta decisivă 
revine în actualul răsboitî numai și numai 
armatelor din Manoiuria.SOIRILE DILE1.

— 1 (14) Decemvrie.

Majestatea Sa luonarcliul nostru 
•a plecat în 10 Decemvrie din Godollb spre 
Viena. Mai întâiil însă s’a dus la Buda
pesta, unde a primit într’o lungă audiență 
pe ministrul președinte Tisza. In după a- 
.miaeja acelei dile a plecat apoi direct la 
Viena.

Parastas pentru mitropolitul An
drei bar. de Șaguna. Erî în cjiua sf-tului 
Andrei s’a oficiat în biserica 8f. Nicolae 
în presența corpului profesoral, învețăto- 
resc și al elevilor șcdlelor române din 
Brașov, un parastas întru pomenirea me- 
tropolitului Șaguna. La orele 9 a. m. a 
rostit d-1 profesor Dionisie Făgărășianu 
în sala festivă a gimnasiului român un 
discurs comemorativ despre vieța și acti
vitatea lui Șaguna, apoi au plecat profe
sorii împreună cu elevii la biserică. Pa
rastasul a fost oficiat de preoții V.Voina 
Dr. V. Saftu și diaconul I. Prișcu. Cân
tările de parastas au fost esecutate de 
cătră corul mixt al biserioei Sf. Nicolae. 
Cu acestă ocasiune s’au mai oficiat pa
rastase și întru memoria răposatului bine
făcător al școleJor române, Andrei Bun- 
toiu și a defunctului Andrei Popovici.

Aniversarea luărei Plevnei. Ani
versarea luărei Plevnei s’a serbat Dumi
necă cu o deosebită solemnitate de socie
tatea „Corona de oțel“ a veteranilor din 
resboiul independenței. La orele 9, mem
brii societății au pornit cu drapelul de la 
sediu) societății spre biserica îednei. La 
biserica Icdnei s’a oficiat un parastas pen
tru odihna sufletelor acelora, ce au că- 
<jut sub zidurile Plevnei. După terminarea 
serviciului divin s’a propus a se trimite 
iRegelui o telegramă, prin care veteranii 
îl rdgă se primescă sentimentele lor de 

ifundul patului, începu o rugăciune, legă- 
nândn-se la drepta și la stânga:

„Pe Tine, Domne eu, nevrednicul, 
robul Teu, cu deadinsul Te rog caută cu 
milostivire spre casa acesta și spre robul 
Tău Tudorache...11

Pașii coednei Rariței conteniră. In
• casa bătrână era liniște adâncă.

Numai murmurul rugăciunei suna 
trist umplând odaia de fiori. Bătrânul se 

’legăna încet la drepta și la stânga, învălit 
în cațaveica veche, și sub fesul roș fața 

i.lui sbârcită părea mai galbenă.
„...Și supărările cele rele ale vicle

nilor <5meni, a otrăvitorilor și a descântă
torilor, a fermecătorilor seu a fermecă- 
tdrelor și a viclenilor diavoli, isbăvesce...“

După oe sfîrși rugăciunea, închise 
ceaslovul și rămase pe gânduri.

...Ce are clonța de babă cu el ?... 
Hm, se se mute de-aici... Der nu, nu se 
pote muta: de două-țleci de ani stă aici 
și aici are să raoră... Uite aici, pe patul 
ăsta unde a închis ochii și Maridra lui... 
Uite, pe jilțul ăla ros și destrămat sta ea 
ja geam și-l aștepta să vie de la cance

nețărmurit devotament. La orele 12 și 
jum. veteranii s’au înapoiat la sediul so
cietății. La regimentul 4 Ilfov nr. 21, s’a 
serbat luarea Plevnei cu deosebită so
lemnitate. Soldați! și ofițerii au fost strînși 
în sala batalionului 2. D-1 locotenent Te- 

I odor Popescu a arătat peripețiile resboiu- 
lui de la 1877—78. A cjis că mâne Româ
nia pfite ave nevoie din nou de brațele 
Românilor, cari își vor da tributul sânge
lui cu voioșie, și sfîrșesce strigând : „Tră- 
escă M. S. Regele și Augusta Sa familie11. 
Musica intoneză imnul și d-1 comapdant 
al regimentului se adreseză trupei spu
nând: Să ne gândim la strămoșii noștri 
și se ne facem datoria. Aceste vorbe au 
fost spuse după-ce a vorbit despre cei 
ce au murit pe câmpiile Bulgariei. La reg. 
1 de geniu d-1 maior Zotu a vorbit des
pre însemnătatea dilei, asemenea și d-1 
colonel Istrate. S’a sărbătorit aniversarea 
și la regimentele Mihaiu Vitezu nr. 6; 2, 
și 10 artilerie și la batalionele 2, 6 de vî- 
nători.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-1 Dr. Nico
lae Vecerdea, directorul filialei „Albina11 
din Brașov, suma de cor, 160 ca ^ajutor 
pentru întreținerea pe un an a unui elev 
la masă. Primescă generosul donator cele 
mai căldurose mulțumite pentru acestă 
nobilă faptă. — Direcțiunea scotelor medii 
gr. or. rom.

Vărsarea de sânge din Aleșd. La 
tribunalul din Oradea-mare s’a început a- 
laltăeri pertractarea finală în procesul pen
tru vărsarea de sânge din Aleșd, întâm
plată în primăvară. Pertractarea va dura 
vre-o săptămână. Sunt citați cam 50 a- 
cusați.

Consi8toriul gr. or. român ;din Si- 
biiu a confirmatîn ultima sa ședință pe d-1
I. Pricu în calitatea sa de profesor ordinar 
definitiv la școla comercială superidră gr. 
or. română din Brașov.

Visite la Kossuth. Mare om a ajuns 
de-odată Francisc Kossuth. Alaltăeri, în. 
ajunul „redeschiderei" dietei s’au dus se-i 
facă visite toți corifeii partidelor oposițio- 
nale, printre cari și coutele luliu Andrassy 
L'au visitat br. Banffy, contele Alb. Ap- 
ponyi, Juliu Gulner, Juliu Justh, Geza 
Polonyi, Lud. Hollo, Stef. Rakovsky, Ferd. 
Szederkenyi.

„Toți pentru unul și unul pentru 
toți". Lozinca acesta s’a dat din partea 
comitetului diriguitor al oposiției unite în 
conferența comună, ce s’a ținut alaltăeri 
sera. S’a enunțat, că pentru faptele zinuia 
vor lua toți respunderea și s’a declarat, 
că corifeii partidelor oposiționale nu vor 
se limiteze isbucnirea pasiunilor contra lui 
Tisza și a presidentului Percze). Au mai 
decis ca la deschiderea dietei toți depu
tății oposiționalî se între în grup în sala 
desbaterilor, ceea-ce s’a și întâmplat.

Inaugurarea monumentului lui Mi- 
liaiti Vitezul s’a făcut Duminecă în Ter- 
goviște. A asistat multă lume. Amănunte 
vom aduce în numărul de mâne al foiei 
nostre.

Necrolog. Ni-se scrie din Beiuș, că 
în Jiua de 7 Decemvrie a repausat acolo, 
în etate de 73 ani Nicolae Gristea propri
etar, membru în comitetul parochial al 
bisericei gr. or. române și al senatului de 
la internatul gr. or. român și membru fun
dator al „ Asociațiunei". Repausatul, care 

larie... Acul ăla cu ață albă din perdea, 
ea cu mâna ei l’a pus acolo... Și rochia 
aia albă cu care a vedut’o el întâia dră, 
tot ea a pus’o acolo în cuier.

Tudorache stă neclintit în fundul 
patului, cu fața galbenă și încrețită. Din 
părete, portretul șters și plin ,de praf al 
mortei îl privesce cu ochii ei mari și triști, 
și rochia ei perdută în umbra ungherului 
pare o fantomă albă.

Bătrânul stinse lumânarea și se ghe
mui în fundul divanului. Sta învelit în 
cațaveica veche, cu ochii pironiți în gol 
și i-se părea, că din ndptea odăii, ochii 
mari și triști ai mortei îl privesc ca uisce 
ochi vii.

Afară întunerecul era ca păcura; — 
părea c’a astupat cineva ferâstra cu un 
oblon negru. Salcâmul de la portiță fîșîia 
trist în ndpte ; ploia cădea necontenit cu 
cântecul ei monoton, și din când în când 
picușurl aduse de vânt băteau în geam 
ca o mâuă nevejută.

(„Semănătorul.")

a fost un bun Român și fiu credincios al 
bisericei sale a lăsat încă înainte de a 
muri bisericei gr. or. din Beiuș casele sale 
din piața orașului, cari aduc un venit a- 
nual de 2400 corone. Înmormântarea vred
nicului bărbat s’a făcut Vineri în 9 Dec. 
oficiând protopresbiterul Vasile Papp a- 
sistat de 3 preoți. Cu acestă ocasiune pă
rintele protopresbiter a rostit o cuvântare 
funebră mișcătdre. Cântările funebrale le-a 
esecutat corul internatului gr. or. român 
cu multă precisiune. Dintre rudele mai 
apropiate îl jălesc nepoții Gavril, Teodor 
și George Cristea cu familiile lor, văduva 
Ecat. Iosif n. Gristea ca vară cu fiii săi 
George și Iosif și cu fiica Rozalia împre
ună cu familiile lor, precum și loan și Mi
hail Făntea cumnați. — Fie i țărîna u- 
șdră ! ,

Sciri din România. Din Iași se te- 
legrafieză, că numeroși Ruși cari locuesc 
în Iași și în împrejurimile orașului au pri
mit convocarea, ca se se presente imediat 
la corpurile de armată, cărora aparțin în 
Rusia. Din causa acesta doranesce mare 
panică între Rușii, cari s’au stabilit în Ro
mânia.

— Orașul Sinaia a fost auturisat 
a contracta un împrumut de 100.000 lei 
pentru restaurarea edificiilor publice și în- 
frumsețarea orașului.

Adunarea „Ligei Culturale11 Mem
bri Ligei Culturale, secția Bucuresci, s’au 
întrunit Duminecă după araiadi în aduna
re generală. Ședința s’a desesis la orele 
2 p. m., sub președinția d-lui general Pi- 
lat, vice-presedintele acestei secțiuni. Se 
dă cuvântul d-lui Oteteleșanu, care a ce
tit scrisdrea încredințată d-sale de d-I Sa
va Șomănescu, președintele activ al Ligei 
Culturale. D-1 Sava Șomănescu declară, că 
se retrage din demnitatea ce ocupă din 
causa multiplelor d-sale afaceri. Declară, 
însă, că va da sprijin Ligei totd’auna. Do
rind să’i se dea Ligei o impulsiune mai 
mare, face următorele propuneri:

1. Se se studieze situația Românilor 
din diferitele țări și mai cu seraă din păr
țile unde românismul e amenințat, pentru 
ca „Liga“ să lucreze mai mult în acea di
recție ;

2. Membrii „Ligei“ se caute a întră 
în relațiuni cu fruntașii români din tote 
ținuturile spre a se cunosce, a se sfătui și 
a se ajuta la nevoe ;

3. Să se țină deșteptă opinia publică 
din țeră și din străinătate.asupra a tot ce 
se petrece în țările locuite de Români și 
a se denunța opiniei publice tote piedeci- 
le ce se pun în calea desvoltărei cona
ționalilor noștri pe terenul economic, cul
tura] și național, și

4. Să se începă o acțiune mai ener
gică și cu totul independentă de conside- 
rațiunile politice și de interesele de par
tid, pentru-oă numai astfel se va contribui 
la ridicarea neamului românesc și la deș
teptarea consciinței naționale a Românilor 
din tote părțile.

După cetirea scrisorii, d-1 Oteteleșa- 
nu face o dare de semă despre activitatea 
Ligei. Constată cu regret, că membrii în 
loc să crescă au scădut cu 150 inși. Pen
tru a se înscrie cât mai mulți membri, 
propune să se facă conferințe la Ateneu 
spre a arăta tuturora scopurile patriotice 
ale Ligei. Mai propune să se ocupe și de 
starea Românilor din Serbia și Bulgaria, 
în număr de peste 700.000.

încheind, d-1 Oteteleșanu spune, că 
mulți deputați vor susține în sesiunea le
gislativă curentă, ca Liga să fie recunos
cută ca persdnă morală. Același lucru ’1 
repetă și d-1 Grădișteanu.

Se procede apoi la alegerea noului 
comitet. Se aleg d-nii: general Pilat, Gh, 
Adamescu, I. Oteteleșanu. I. Poenaru 
Bordea, dr. Angelescu, și T. Seimeanu.

La orele 4 adunarea s’a sfîrșit.ULTIME SCIRI.
Budapesta, 13 Decemvrie. După 

încăerările din dietă, partidul libe
ral s’a întrunit acjî la amiacțl în con- 
ferență.

Ministrul președinte Tisza luând 
cuvântul a declarat, că ceea-ce s’a 
întîmplat aji în cameră, este o cu
rată crimă. Guvernul și partidul li
beral trebue se mârgă înainte pe 
drumul lor. Se pote, că va fi nece
sitate Aq aplicarea altor arme, decât a- 
cele la cari s’a gândit guvernul și 
sS useze de astfel de mesuri, cari să 
aplică față de criminalii ordinari. Nu 
mai trebue se se întîmple decât una 
seu ddue scene din felul celei de ac|i 
și cu forță elementară va isbucni 
din sinul națiunei maghiare alipirea 
sănetosă față de constituția mile

nară. Tote condițiile unui succes de- 
săvîrșit le avem în mânile nostre. 
Ori vom restabili ordinea în cameră, 
ori la cas contrar voiti sci să-mi fac 
datoria: a apela imediat la judecata 
națiunei. Cred însă, că trebue mai 
așteptăm puțin și în liniște se ne îm
plinim de-ocamdată datoria, resolvind 
proiectele necesare pentru menținerea stă
rilor legale — căci noi suntem adeve- 
rații apărători ai intereselor națiu
nei. Să continuăm lupta umăr la 
umăr.-

Daniel Erno luând cuvântul de
clară, ca vor urma cu devotament 
pe Tisza, căci nu se pdte presupune 
se fie în partid un singur om așa 
de laș, care în ast-fel de momente 
critice se părăsescă pe conducător 
și causa. Nu trebue să pripim ni
mic, căci aplicarea mijlâcelor de 
forță numai în cas estrem trebue 
se se facă.

Deputatul croat Teodor Peja- 
cevich a asigurat pe Tisza despre 
neclintita încredere a deputății or 
croațl.

Budapesta, 13 Decemvrie. La 
propunerea procuraturei reg. din 
Budapesta, judecătorul de instrucție 
de la tribunalul de aici, a deschis 
deja în decursul cjilei de aeji inves
tigație contra baronului Desid. Banffy 
și soți pentru rebeliune (§-ii 152 și 155 
din codul penal) și pentru ultragia- 
rea autorităților (§ 167) săvîrșite ac|i 
în cameră.

Budapesta, 13 Decemvrie. După 
vandalismul, ce l’a sevîrșit oposiția 
în cameră, din fărimăturile estradei 
presidențiale au pregătit o spânzu- 
rătore și au lipit de asupra ei două 
țiduli, una cu numele lui Ștefan 
Tisza, alta cu numele lui Percze), 
âr în vîrf au atârnat ghetele unui 
gardian pe care l’au fost desculțat. 
Intr’aeeea br. Banffy se plimba ra
dios în coridor și dicea: Tote astea 
eu le-am făcut, tote sunt opera mea 
și pentru tâte eu iau respunderea.

Budapesta, 14 Decemvrie. Se lă
țise faima că partidul guvernamental 
vrâ se țină ședința dietei la orele 7 
dim. De aceea oposiția s’a presentat 
în corpore în cameră deja la 6*/2. 
Gardienii parlamentului lipisiau de 
astă-dată din sală. Deputății oposițio- 
nali au ocupat estrada presidială și nu 
s’au depărtat de acolo, decât numai 
după ce contele Teodor Andrassy 
(disident) i-a asigurat, că nu va pre- 
sida Perczel și gardienii nu vor întră 
îu sală. înainte de orele 10 apăru 
cabinetul în frunte cu Tisza în sală 
și luară loc în banca întâid, fotoliu- 
rile ministeriale fiind distruse. La IO 
urcă estrada presidială vicepreședin
tele Iakabfy. S’a cetit apoi rescriptul 
regesc, prin care se deschide noua 
sesiune. Rescriptul fu ascultat în li
niște. Apoi ședința s’a închis, după 
ce Iakabfy a anunțat a doua ședință 
pe Joi, cu ordinea dilei: alegerea a 
doi vice-presidenți, a notarilor și a 
comisiunilor.

Budapesta, 14 Dec. Oposițiunea 
a publicat o declarație asupra celor 
petrecute eri, în care dice între al
tele, că e gata a da mâna pentru a 
restabili pacea în parlament, decă 
acâsta se va pute face fără violarea 
conscienței și onorei naționale.

Convocare.
Despărțământul XXVI al „Asociați- 

unei pentru literatura română și cultura 
poporului român“ va ține adunarea sa ge
nerală din ăst an la 19 Decemvrie 1904 st. 
n. în Reghinul-săsesc la 2 ore p. m. în 
localitatea institutului „Mureșiana", la ca
re cu ondre sunt invitați toți membrii des
părțământului, precum și toți iubitorii de 
înaintarea și prosperarea poporului nostru.

Reghin, la 8 Dec. 1904.
Petru Uilacanu 

protopop, direc desp.

Proprietar; Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Dela „Tipografa A. ®tareșiaim“ 
«tara UBjraș®v, 

ss pot procura următârele cărți:
(La cărții j aici înșirate este a se mai adauge 

»!» lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
’•“comandație.)

Scrieri literare pentru popor
„Carnetul Ro.șuu, o interesantă no- 

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

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

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

Instrucțiuni populare despre da- 
iorințele și drepturile purtă datorului dere 
f date de Wilhelm Niemandz. Acesta carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
maro pentru toți câți au afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„Omul*, noțiuni din anatomie și 
fiziologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății' și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Aoâstă carte servesce 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcdle 
pop., pentru șcplele de repetițiă și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete .și consider ațiuni di uoq 
periența vieții lui. Arghirobarb.-so u 
ține 170 de sfaturi înțelepte, scdse din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
vieță“, „Sluga ve.che“ și „lapeo musicau- 
tul.“ Traducere de 7. C. Panțw, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani -]- 5 bani porto.

I. C. Panțu: „In plasă“. „In Baltă“. 
„Cale grea“. „La C6cie“. „La cârciuma 

lui Tiriplic.“ Schițe din mița dela țAră. 0 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-j- 
5 bani porto.)

1. O. Panțu: „Laterg*,povestire din 
vieța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 baul -j- 3 bani porto.

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

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de (1. Simu Prețul 60 b. 6 baDl 
porto.)

Săpătorul de ba,ni. comediă în trei 
acțe, localisată de J. Popit. Se recomandă 
mai ales pentru cei vreu să joce teatrul. 
Prețul 24,bai)I (prin postă 28 b.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome- 
nescl și deșertăciunea celor treeâtore, de 1. 
Pi Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

Poesii de R. V. Buțicescu. Prețul 
ea la început 2 cor. 40 b., acum numai 
eor l?20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin .și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 bji 

Taina norocului seu Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brândtiș. Acesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-}-10 b. p.)

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

Banca de .șcălă de Ir Bariu, 30 b. 
plus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa,- 
țiunii de 1. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.

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

Lilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și: daco-române de P. Vulcan, 
< or. 2 (pi. porto 1.0 b.j

„Suppleoc Libelluș Valachorum'1, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și Adamoviol în 
numele poporului român din Transilvani- 
Ja anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
tăcută, de profesorul Dr. E. Băianu. Un 
esemplar broșat costă 1 coronă (-|- 5 b. 
porto).

Românii Secelenî. Căușele decadenței 
lor economioe și mijlocele de îndreptare. 
Oisertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

I Cursul la bursa din Viena,
Din 13 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 118.70
! Renta de corone ung. 4% • • .98 15
Impr. căii. fer. ung. în aur â’/j'Vo • 88.80 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4"/0 ■ 97.85 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. uug. 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.............................. 119.65
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 100.30
Bonuri rurale ungare 3'/2 % . . . 91.20
LosurI din 1860................................. 157,75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.29
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 802.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 672.75 
NapoleondorI.................................. 19.06
Mărci imperiale germane. . . . 117 55
London vista.................................239.27 */2
Paris vista........................................... 95.20
Note italiene......................................95.20

Cursul pieței Brașov.

. (Leichbibliotek) 
complet aranjată, cu 2458 volume, 
opuri moderne, catalige și alte mij- 

loce de esploatare, este

Din 14 Decemvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.64 Vend. 18.70
Argint român. „ 18.40 "n 18.64
Napoleond’orl. „ 19.04 w 19.10
Galbeni „ 11.20 n 11.30
Rrble KusescI „ 2.53 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 n 117.40
Lire turcesc! „ 21.50 71 21.60
Scris, fonc. Alhina 5°/#1 101.- 102.-

Biblioteca ie impramut
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Cruce seu stea duplă electro - magnetică
ZE= a, te lit USTx. 36957.

Nu e crucea lui Volta. 

Vindecă, și învioresă 
Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Nu e mijloc secret, 

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

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap ți dinți, migrene, ne 
uralgie, împedeoarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgâroiurî de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni ți la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient., care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s csc 
co funde cu aparatul „Volta11, de ore-ce „Oiasul-Voltau atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofieijs oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi

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

mai vechi de 15 ani.

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

constituție forte slabă.

Expediție din centra și locul (le vendare pentru țeră și streinătate e:c.

M0LLER ALBERT, Budapesta, colțul strada' Kâlmăn. X
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® Cognac
1

= de vândă re -r?”.;., . 
din causă de călătorie.

Asemenea un piail (Stutziflu- 
gel) cu pedal de harfă. Se pote 
lua în vedere biblioteca și piano în 
fie-care di dela 10—1 oră la D-nul

fi» Jekelius, ISrașov, 
Târgul Pomelor nr. 19. 

Cataloge se trimit. Mijlocire se onoreză.
țl—1.1586.

&----------------------------------------------------- A

La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 189$ a fost, premiat

Spirtul Kieuuka a lui Widder 
cu diploma de onore și cu medalie de aur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale
SPBTUL-RET7MA 

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

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

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

. sticle mal mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal in Budapesta : '

la farmacia D-lui .Iosif Toriik 
j Kirâly-utcza nr. 12.. șl Andrassy korut nr. 26, 

și la d-l Dr. A. Eg^er, Vâczi kiirut 17, 
j asemenea în tote farmaciile, din provință, precum 
ți la proprietarul

farmacist in Sătoraljft-Ujhely.
Comando din provincie se efectueză prompt.

Depou in Brașov ; la Victor Roth farma
cia la'Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co
halm: la E. Victor Milas.
J’ ' 17—20,1532.
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administra-tiunl» Bro castsf pu- 
hiacărâi unui anunciu mai mult• t 
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A. Mureșianu
Brașov, Tergial finului Wr. 30.

Acest stabiliment este provenit cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și, acm:atețâ, precum: 
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Comanjdele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în’ curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din, afară rugăm a le adresa la

Tipografia. A. MURESIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE S( IINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PEMODICE.
BILETE UK VISIT A

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJELEGAMTE.BILETE DE L060MĂ ȘI DE NUNTI
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMINTI Kă.

REGISTRE și, IMPR,I MAȚE 
pentru tote speciile de serviciurî.

ComptuTl, Adrese, 

Circulare, Scrisori. 
Cozivz'cte., in lolă mătimea-

INBUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

peeturi-cureȘe și diverse
BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în, biuroul

^5

<5

< |

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


