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Slavii austriac! și Croația.
Presimțul koșuthiștilor, că obs- 

trucțiunea lor în contra proiectelor 
militare a deșteptat vechile spirite 
ale neînțelegere! și vrajbei dintre 
popbrele monarch]ei, n’a fost cu to
tul nebasat. Acesta impresiune o 
primim vgflend ce se petrece adl în 
Croația și cât de aprinși sunt Croa
ții pe totă linia, între și înafară de 
marginele regatului triunit.

De șese săptămâni se petrec 
sub „părintâsca" oblăduire a Banu
lui Hedervary lucruri forte neliniș- 
titore în Croația. Pe totă întinde
rea, dela Agram pănă la Fiume, po- 
porațiunea croată e turburată și 
domnesce în sînul ei o fierbere, care 
numai cu poliția, cu gendarmii și cu 
miliția mai pote fi stăpânită, ca se 
nu isbucnăscă în flăcări și să pro- 
văce o răscolă sângerosă în țeră.

Ori ce s’ar c|ice din parte ungu- 
rescă despre mișcarea de nemulțu
mire între CroațT, că ea ar fi opera 
pregătită de mâna lungă a Vienei, 
ori că e numai resuitatul agita
țiunilor puse la cale de oposițiunea 
croată — ea este și rămâne seriosă 
și periculăsă în consecențele, ce le 
pote avă. Bombardarea clădirilor pu
blice, pe care se află embleme și ! 
inscription! unguresc!, și întreg șirul 
de escese, precum sunt cele întâm
plate mai în urmă în comunele dim- 
prejurul orașului Fiume, severșite în
tre strigări injuriose în contra Ma
ghiarilor și a. Banului croat, escese 
în urma cărora s’a introdus stata- 
riul în câteva districte și s’a trimis 
și se trimite încă mereu multă mi
liție în Croația, arată îndestul, că 
nu se tratâză numai de-o demons- 
strațiune trecătore, ci este o nemul
țumire adenc înrădăcinată în popor, 
ce stă să isbucnăscă cu tătă puterea.

„Și răbdarea bunilor Croați e 
pe sfîrșite!" Cu aceste cuvinte de
putatul Bianchini, croat dalmatin 

din camera austriacă, a voit se ca- 
racteriseze situațiunea actuală în 
Croația. Făcend o propunere de ur
gență, numitul deputat a adus în 
discusiune în Reichsrath turbură- 
rile dm Croația într’un mod, în cât 
mmistru-președinte Koerber s’a vă- 
4ut îndemnat a declara, că „după 
legile pactului și constituționale11, 
cele ce se petrec în țările coronei 
ungare nu pot forma obiect de dis
cusiune în camera deputaților aus
triac!.

Motivul principal al amintitei 
propuneri de urgență a fost o cer
cetare criminală, ce s’a inițiat la 
cererea guvernului croat contra unor 
tipografii din Laibach, bănuite a fi 
tipărit nisce broșuri revoluționare 
croate Nu B’a putut însă constata 
nimic și așa. s’a curmat investiga
ta unea.

Bianchini a făcut nisce comu
nicări relative la întâmplările mai 
recente și mai vechi din Croația, 
cari dăcă numai pe jumătate ar fi 
constatate ca în adevăr petrecute, 
ar fi deajuns se dea nascere celor 
mai fundate temeri și îngrijiri gu
vernelor din Budapesta și din Viena.

A descris cu culorile cele mai 
negre procedeiea Banului, care cjicc, 
prin forță și violență împins de 
„turbatul șovinism maghiar", ar avă 
de gând a face din regatul croato- 
slavon o „satrapie maghiară" și a- 
cesta tocmai în momentul în care 
monarchia vrea se sară în ajutorul 
poporelor asuprite din Balcani.

A mai vorbit Bianchini de „inima 
bestială" și de „brutalitatea hunică" 
a Banului croat, pentru cari espre- 
sium a fost chiemat la ordine de 
președintele camerei. I-au venit în 
ajutor și Cehii și Slovenii, cari au 
pledat în favorea propunerei sale. 
Au cerut cu toții ca Austria se ve
gheze ca pactul cu Croația se He 
leal esecutat și ca nu cumva mișca

rea din Croația să trâcă peste gra
niță. în provinciile ocupate.

D-l Koerber a stăruit pentru 
principiul neamestecului și propu
nerea lui Bianchini și soți n’a fost 
primită în întregul ei, dâr acăsta 
discusiune din camera austriacă pote 
se servescă de memento celor ce iau 
și astăcji încă în deșert cestiunea 
împăcării naționalităților din Ungaria.

In dieta ungară se urmeză de 
câte-va dile disensiunea asupra cuotei. In 
ședința de eri au luat cuvântul baronul 
Kaas și Ratkay. Acesta s’a ocupat cu 
proiectele militare^carî după a lui părere au 
fost puse la ordinea desbaterilor în camera 
ungară, ca se îmbrâncescă pe Maghiari și 
să-i așede la piciorele Austriei și ale șe
fului suprem al armatei. „Noi însă nu pu
tem ceda — dice Ratkay — fiind-că acâsta 
e o cestiune de ondre și de consciență 
de sine a națiunei, nu putem permite ca 
îngâmfarea militară se domnăscă peste 
noi." — Gabriel Ugron a interpelat pe 
ministrul president cu privire la „sfaturile 
ce i-se dau coronei și sfătuitorii coronei". 
In decursul motivării interpelației a dis, 
că „nu se pote tolera, ca unei curți, care 
nici odată n’a dat dovedi de prudență, 
se i-se sufere si mai departe intrigile, și 
esemplul acesta se se întindă asupra întregei 
vieți politice"... Presidentul chiamă la or
dine pe vorbitor. Ugroficere de la ministrul 
president să informeze sincer Cordna des
pre lucrurile ce se petrec. întrebă apoi pe 
Coloman Szell, dăcă a profitat de oca- 
siunea petrecerei Maj. Sale în Budapesta, 
ca Maj. Sa să audă și părerile altor băr
bați, înafară de guvern, asupra situațiunei 
și decă are guvernul proiecte ce țintesc 
la restabilirea stărilor normale în parla
ment? — Ministrul president n’a răspuns.

Noul guvern bulgar s’a constituit, 
după cum am anunțat eri, sub președința lui 
Petrov. Dintre membrii cabinetului: Petrov, 
Petcov și Ghenadiev sunt stambuloviști. 
Se <jice, că Petcov e personă agreată în 

Oonstantinopol și că politica tradițională 
amicală a stambuloviștilor față cu Turcia, 
va avă ca urmare o îmbunătățire însem
nată a relațiunilor turco-bulgare, acum 
după-ce trei dintre representanții acestei 
politice fac parte din noul cabinet. — In- 
tr’un interview, ce l’a avut cu corespon
dentul (jiarului „Uoss. Zeitung“, ministrul 
president Raso Petrov a declarat, că po
litica esternă a noului guvern este între
ținerea de bune relații cu tote puterile., 
mai ales însă cu Rusia. Guvernul va des
fășura totă energia, ca să evite un răs- 
boiu, însă îl va primi, dăcă i-se va im
pune.

Procesul pentru „agitație**
al preotului I. Stupinianu.

Pledoaria apărătorului Dr. Iustin Pop.

(Fine).

Seu pote d-l procuror tăgăduesce, 
că în Ungaria esistă tendința de maghia- 
risare, când acăsta o profeseză pe față și 
fără jenare în plenul parlamentului poli- 
ticianii maghiari? Dăcă tăgăduesce, atunci 
i-o voiu dovedi d-lui procuror prin însu-șl 
faptul,, că a ridicat acusare în acest pro
ces. Er dăcă tendința de raaghiarisare 
esistă, pote fi și numai urmă și umbră de 
provocare la ură contra naționalității ma
ghiare în acea simplă admonițiune a ele
vilor, să aibă grijă a rămâne Români și 
să nu se maghiariseze, când deci acusatul 
n’a provocat la ofensivă, ci la defensivă 
numai, la păstrarea naționalității lor?

Ori pcîte este contrar legii a promite, 
că îți vei da silința a ridica șcdlă confe
sională, când în sensul libertății instrucției, 
confirmate în Ungaria și în lege positivă, 
confesiunile au dreptul de a întemeia 
șcdle nu numai poporale elementare, ci 
și altele superiore pănă la universitate?

P6te constitui fapt pasibil de pena
litate agrăirea elevilor cu numele original 
românesc și nu cu cele maghiarisate? 
Tocmai procedura contrară, adecă maghia- 
risarea numelor constitue delict, căci s’o 
scie d-l procuror, că dreptul numelui e o 
specie a dreptului de proprietate, care deci 
e tot așa de esclusiv, ca acesta și căruia 
în aceeași măsură trebue să i-se garan
teze sanctitatea și inviolabilitatea, vca și 
dreptului de proprietate. Maghiarul îșf are

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Mortea mea.
(11) — Fine.—

Și cum am sosit înaintea casei, mă 
cuprinse o frică fără margini. Mă temeam, 
că decă mă voiu arăta așa pe neașteptate 
Margaretei, va muri de spaimă. Cel mai 
bun lucru ar fi pote să-i dau de veste 
prin bătrâna ndstră vecină, ddmna Gabin. 
Mi-se împotrivea însă inimei se pun pe 
cineva mijlocitor între mine si ea și stă
team așa pe gânduri, fără să mă pot de
cide. In sufletul meu simțiam ceva gol, 
îmi era par’că ași fi adus încă de mult o 
jertfă mare și cu acestă jertfă am smuls 
din inimă ori-ce fericire.

Casa era aci, scăldată în ratjele sd- 
relui. Da, era aceeași casă, în care închi
riasem eu și Margareta locuință îndată 
după sosirea nostră la Paris, am recunos- 
cut’o după mica ospetărie poporală, ce 
era în parter. De aici ne duceam noi 
mâncare.

Ridicaiu ochii spre ultima ferestră 

din stânga la etagiul al treilea. Era des
chisă și de-odată apăru în ea o femeie 
tînără, cu părul negru și încrețit, având 
pe dânsa o jachetă desordonată de ndpte. 
Ea rîdea, pe când Ia spatele ei stătea un 
om tîner și o srăută pe umăr. Ah, asta 
nu pute fi Margareta mea!

Nu mă miram, că locuiau acum alți 
omeni în locuința ndstră, mi-se părea că 
am visat numai, cum am visat multe alte 
lucruri, despre cari voiu mai afla.

Am stat o clipită nedecis în stradă 
și mă gândeam, dre n’ar trebui se mă duc 
sus, se întreb pe cei doi amoresați, cari 
stăteau încă la ferâstră și se drăgosteau.

Der m’ara decis în sfîrșit, mai bine 
se întru în ospetăria din parter.

Nu mă mai cunoscea nimeni, căci 
în timpul bălei îmi crescuse barba, er 
obrajii erau periți, așa că eu însumi nu 
mă mai cunosceam, când mă uitam în 
oglindă.

Tocmai când mă aședaiu la o mă
suță, zăriiu pe domna Gabin cu o ulcică 
în mână, în care ceru să-i tdrne cafea 
pentru doi pitaci, ea stătea lângă tejgheaua 

cu beuturile și povestea cu casierița. Eu 
ascultam.

„Ei ?“ întrebă cassierița, „sărmana 
femeie tînără din etagiul al treilea nu s’a 
hotărît încă?"

„Ba da", răspunse domna Gabin, „ce 
era se facă? Domnul Simoneau i-a arătat 
atâta prietenie!... El și-a terminat aici cu 
noroc afacerile — avea de incassat o moș
tenire grasă — și acum i-a oferit să o 
ia cu sine, unde va găsi adăpost la o 
mătușă a lui, care tocmai are trebuință 
de o personă de încredere".

Cassierița rîse cam în batjocură. Eu 
mi-am ascuns fața după un jurnal, manile 
îmi tremurau și simțiam, că am îngălbe
nit. îmi perise tdtă puterea.

Ddmna Gabin însă vorbia înainte: 
„Firesce, că de aci o să iasă o căsătorie, 
îți jur însă pe onărea mea, că n’am ob
servat nimica necuviincios. Tînără femeie 
a plâns și și-a jelit bărbatal, er tînărul 
s’a purtat forte cum se cade. Eri au ple
cat în sfîrșit. Decă va trece anul de do
liu, pot face ce vor voi“.

In acest moment se deschise ușa din 
fund și Dede apăru în prag.

„Mamă" strigă fata, „nu mai vii? 
Haide repede, te aștept".

„îndată, du-te numai, nu mă năcăji" 
răspunse mama.

Copila însă nu se duse și asculta ce 
vorbesc cele două femei, cu mutra pre
coce a copiilor de pe strădile Parisului.

„Și apoi" continuă domna Gabin 
„trebue se spun pe șleau, repausatul nici 
nu se putea asemăna cu Simoneau. Mie 
nu mi-a plăcut din diua în care l’am vă- 
dut întâiu. Era un slăbănog, betegos, tot 
mereu gemea și suspina și pe d’asupra 
mai era și calic ca vai de el I Iți spun 
drept, așa un bărbat nu era potrivit pen
tru o femeie atât de voinică... pe când 
domnul Simoneau, e hei! ăsta-i bărbat la 
locul lui, frumos, bogat, tare cât un 
Turc..."

„O! — întrerupse Dede — l’am vățlut 
odată, când se spăla, vai! îi-s pline bra
țele de păr...!"

„Hai. fugi d’aci și îți ține flenca" o 
dojeni bătrâna dându-i brânci. „In tdte 
trebue să-și bage nasul brosca asta afu
risită".

Apoi întorcându-se cătră cassieriță 
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dreptul la numele său original, der nu e 
mai pe jos nici dreptul Românului la al 
seu. Maghiarisarea numelor deci nu e nu
mai violare de drept, der agitație chiar 
contra dreptului de proprietate, ceea-ce 
în sensul codului penal se cualifică ca act 
pasibil de penalitate. Apărătorul aprețieză 
apoi cașul în lumina stricto a codului pe
nal și argumenteză, că lipsesc criteriile 
de a pute constitui delictul normat în §-ul 
172 alin. 2 din codul penal, neputend fi 
vorbă de „gyiilekezet“ (adunare), mai apoi 
lipsind și de altminteri mediul de a pută 
ațîța la ură în cașul present. Argumentă
rile le ilustrăză cu esemple din judicatură. 
De incheiare d-1 Dr. Pop a rostit urmă- 
torele:

On. Tribunal! In cadrul dreptului 
meu de apărător îmî iau libertatea a mă 
referi la procesul acum de curând decurs 
al lui Hurban Svetozar, presupusul agita
tor slovac, în care proces curtea cu ju
rați din Budapesta a adus sentință de 
achitare.

Apărătorul cetesce pasagele incrimi
nate din articolul „A gyermekek buti- 
tăsa" apărut în foia „Norodnie Noviny“, 
și adauge: Decă acest articol, apărut în 
pressă, scris în ton bărbătesc, prin sen
tința de achitare a curții cu jurați din 
Budapesta a fost aflat — în mod fdrte 
corect — de nevinovat, eu sunt animat 
de speranța, că și On. Trib, va achita pe 
acusatul Stupinianu, mai ales, că On. Tr. 
este constituit și lucreză în o regiune de 
drept, în care elementul Român e în pre- 
ponderanță și ast-fel On. Tr. în raport cu 
Curtea cu jurați din Budapesta e în po- 
siția avantagidsă de a-ne pute cunosce pe 
noi Românii și lupta ndstră de drept cins
tită și legală, ba chiar și pe agitatorii va- 
lachî —• decă sunt și de aceștia — mai 
obiectiv și mai de aprdpe, nu ca juriul 
din Budapesta, care ne scie numai din in- 
formațiunile false și tendențiose ale pres- 
sei maghiare.

Și încă ceva. Gând acusatul a vă- 
dut, că nu numai se însceneză, der se con
tinuă chiar cu furie pe tdte căile campa
nia contra lui pentru inocentele vorbe, 
denunțat fiind la t<5te forurile competente 
și necompetente și nerecunoscut în postul 
său de catechet la diferite institute de 
învățământ de aici, nu mai putea sfrunta 
valurile șoviniste, căci înțelegea rostul si
tuației, ce i-s’a creat cu tendință; ast-fel 
a aflat de bine a-șî cere transferarea de 
aici de la scaunul episcopesc gr. cat. din 
Lugoș, ce .s’a și întâmplat, căci adi Stu
pinianu e paroch în Rîtil-Alb. Când a fă
cut acăsta acusatul, abia stabilit în noua 
funcțiune, a adus o adevărată jertfă și 
tot-odată prea multă satisfacție inscena- 
torilor campaniei și d-lui procuror, ori-cât 
de vinovat ar fi fost el, căci a trebuit 
să-și părăsescă un post avantagios și fa
vorabil mai ales pentru crescerea familiei, 
la obținerea căruia își vede împlinite cele 
mai mari dorințe ale sale. Astădi silit la 
părăsirea acestui post, jertfa adusă va 
simți-o întrega-i familie.

Cer achitare!
*

In replică procurorul cu sinceritatea 
unui strîmtorat și prins cu ocaua mică, 
tindea a se desvinovăți de bănuiala, 
că ar fi ridicat acusa sub influința cam
paniei pornite contra lui Stupinianu. El a 
vrut numai a-șî împlini oficiul și a vali- 

„Vedî deci, că omul acela nu putea să: 
facă ceva mai bun, de cât să moră! A 
fost 6 adevărată norocire pentru biata 
femeie!“

Când am ieșit erăși pe stradă, mer
geam încet și picidrele abia mă purtau. 
Și curios lucru, că inima nu mă mai du
rea așa tare, ba încă vedându-mi umbra, 
nu mă putuiu opri, să nu zîmbesc. In 
adevăr eram tare slăbănog și văd că a 
fost o ideie cam pocită să iau pe Marga
reta de nevastă. Acum îmî reaminteam 
mâhnirea ei tăcută în Guerande, cum se 
plictisia în vieța aceea monotonă, Și totușî 
iubita și scumpa femeie s’a arătat în tot- 
dăuna fdrte bună și amabilă față cu mine 
și ddcă n’o fi plâns după mine și nu m’o 
fi jelit ca pe un amant, de sigur a plâns 
însă ca după un frate! Cum să-i stric 
vieța nouă, ce a început’o? Cei repausați 
nu sunt geloșî!

In gândurile acestea mergeam me
reu înainte. Când mi-am ridicat capul din 
pământ, mă aflam într’o grădină publică. 
Mă aședaiii pe o bancă la sdre. Mă co
pleșiseră fel de fel de gândirî, carî îmî

dita legea penală. încercă a restrânge apă
rarea în punctul unde a dis, că a lipsit 
chiar și mediul de a pute face agitație, 
provocându-se la textul legii (472 alin. 2) 
unde nu se face deosebire, decă agitația 
se face între copilașî, orî adulțî.

Duplica a fost următorea:
Așî lua spre sciință cu plăcere de

clararea d-lui procuror, că n’a fost influin- 
țat de campania strigoilor la urzirea aces
tui proces, dăr d-1 procuror alta dice și 
alta a făcut. Și acum mă simt dator a-i 
da satisfacția de drept, pentru ce l’am în
vinuit de acestă acusă a mea.

înainte de tdte, de ce a ținut d-1 pro
curor de demn și apt pentru introducerea 
procedurei criminale cașul din proces? De 
ce a alergat pe la forurile administrative 
pentru a-șî culege material și date? De 
ce prin scrisorea oficidsă, ce se află la do
sarul procesului, a solicitat mereu desfă
șurarea urgentă a instrucțiunei, motivând 
acest zor cu indicarea, că causa e de o 
importanță mare (tekintettel az iîgy nagy- 
fontosăgăra) ? De ce a ridicat actul de 
acusă și de ce susține acusa și a<jî, când 
însuși recundsce și confirmă, că dovedile 
s’au devalvat? Și ce a mai făcut d-1 pro
curor: în actul de acusă invocă ca motiv, 
că ridicarea acusei e justificată și prin 
aceea, că acusatul nici n’a fost în drept 
a întră în șcdla de stat din Bârcea-mică, 
căcî catechisarea avea s’o îndeplinescă 
preotul din Băcia, și că Stupinianu sub 
pretextul fals al catechisării ascundea ten
dința lui de agitare. Las, că eu am sdro- 
bit acestă scornitură neseriosă, pe care o 
respingeam cu indignare în escepțiile con
tra actului de acusă și pe care ara consi- 
derat’o de o marfă de contrabandă (biin- 
tetojogi dugârusâg), furișată în acusă pen
tru a asigura cât mai bine condamnarea 
acusatului. Der ce denotă tdte aceste, 
decă nu adevărul, că d-1 procuror a fost 
de conivență cu înscenătorii campaniei, 
când a urzit și susținut procesul de a<ji?

In fine desvoltă, că se recere mediu 
pentru a pute face agitație, ceea-ce zace 
și în rațiunea legii, căci altmintrea și cele 
mai depărtate acte ar trebui cualificate 
cel puțin de acte de contravenție, chiar 
și gândirile ndstre nefavorabile pentru 
Maghiari. Invocă principiul de drept, că 
legea penală nu se pote estinde în defa- 
vorul acusatului.

Turbură rile din Croația.
(Discusiune în „Reichsrath11.)

In ședința de Marți a „Reichsrath“- 
ului a fost o viuă discusiune cu privire la 
turburările din Croația. Deputatul croat 
Bianchini și soți presentă o moțiune de 
urgență în care se arată, că violențele 
Banului croat, prin cari un popor leal a 
fost forțat se ia lupta, ca să-și apere drep
turile încălcate, au iritat. și sufletele po- 
pulațiunei slovene din Dalmația. Tristele 
evenimente din Croația au produs un ecou 
dureros la Slovenii și Croații din Austria. 
Agențî de poliție vin la Laibach, ca să per- 
chisiționeze pe la Croații bănuițî de a 
fi tipărit și distribuit proclamațiuni revolu
ționare.

Bianchini propune, ca guvernul să 
fie învitat a lua imediat măsurî, ca agenții 

zăpăceau mintea și îmî produceau o dis- 
posiție melancolică. Mă gândiam la Mar
gareta și o vedeam într’un oraș mic pro
vincial, era fericită, iubită și stimată de 
toțî. Se făcuse încă și mai frumdsă de 
cum era mai nainte. O vedeam ca mena- 
geră și ca mamă fericită...

A fost în adevăr bine, că am murit 
și nu voiam să comit crudelitatea să mă 
întorc.

Nu, am rămas mort.

De atuncî am făcut multe-multe că
lătorii și am vădut aprdpe tdte țările. Am 
rămas un om mediocru, care nu se dis
tinge întru nimica printre semenii săi, am 
muncit și mi-am mâncat modesta pâne ca 
orî-care altul.

De morte nu mă mai tem, se pare 
însă, că nu mă mai vre, de când șî-a per- 
dut pentru mine orî-ce spaimă și ordre, Or 
eu nu mai am motiv de trăit. Numai de 
un lucru mă tem: Să nu cumva să mă 
uite aicî.

Din novelele lui Emil Zoia. 

trimiși la Laibach de Banul să fie îndepăr
tați. Mai departe guvernul să ia t<5te mă
surile, ca să înceteze agitațiunea și in- 
disposiția poporațiunei slovene din sudul 
Austriei provocate de regimul arbitrar din 
Croația.

Oratorul face apoi istoricul celor în
tâmplate în Croația. Turburările — dice 
— n’au fost causate de agențî, ci sunt 
provocate de cătră autorități. Ele nu stau 
în legătură cu raporturile parlamentare 
din Ungaria, ele nu sunt nutrite din Viena, 
cum die Maghiarii, ci sunt urmarea fi- 
rescă a sistemului asiatic, ce domnesce 
de 20 de anî în Croația-Slavonia. Contele 
Khuen este tiranul Croației, rușinea isto
riei monarchiei. Ceea-ce nu pdte face prin 
corupțiune, vrd să realiseze cu forța și 
prin vărsare de sânge. Maghiarii, în pro
priul lor interes, ar trebui să silăscă pe 
Ban a-se retrage.

Bianchini încheie dicând:
Nu pdte fi pentru noi indiferent, dăcă 

peste Laita domnesce ordinea seu anar- 
chia, decă armata nostră trebue să stea 
gata, ca să apere inscripțiile maghiare ne
recunoscute de autorități. Armata nu pdte 
să jdee acest rol imoral. Sângele ce l’au 
vărsat Croații pentru imperiu și dinastie 
le' este plătit prin aceea, că ei sunt sub
jugați de Maghiari. (Presidentul chemă la 
ordine pe orator).

Ministrul-president Koerber declară, 
că nu pot forma1 obiect de discuțiune în 
camera austriacă evenimentele ce se pe
trec în țările coronei ungare.

Dick declară, că partidul său va vota 
pentru moțiunea lui Bianchini. Cehii tineri 
simpatiseză cu lupta Croaților.

In favorul rnoțiunei vorbesc și alțî 
vre-o patru deputați.

Partea primă a rnoțiunei a întrunit 
majoritatea voturilor, partea a doua însă 
a..fost respinsă.

*
O telegramă din Fiume anunță, că 

poporul din comuna Draga e încă tot în 
mare fierbere. La 18 Maiu portretul Ba
nului a fost scos în piața principală și 
i-s’a dat foc. — In Gircuenița au murdă
rit tablele cu inscripții maghiare și au 
spart geamurile de la edificiul poștei. — 
O demonstrație de felul acesta a fost și 
în Selce, Skrljevo și în alte localități.

Din Daruvar i-se scrie diarului „Bud. 
Hirlap“, că s’a împușcat asupra unui tren, 
câre circulă între Pakrac și Bares.

In Grubisnopole au fost arestați ple- 
banul și căplanul rom. cat., la carî s’au 
găsit o ladă cu praf de pușcă, trei lădî 
pline cu pusei, cuțite, și broșuri ațî- 
țătore.

Serbarea ^ilei de 10 Maiu în Bucuresci.
(A douăzeci și doua aniversare a încoronării)

I. In revărsatul zorilor 21 tunuri vor 
anunța capitalei solemnitatea dilei.

II. La orele 10’/2 diminăța se va ce
lebra la Mitropolie un serviciu religios în 
presența Maiestăților Lor Regelui și Re
ginei și a Altețelor Lor Regale Principelui 
și principesei României, încunjurațî de 
Curțile regală și princiară.

Vor fi față la acest serviciu religios: 
Președintele consiliului, miniștrii, preșe
dinții, vice-președinții și biurourile corpu
rilor legiuitdre, precum și senatorii și de
putății aflațî în capitală, înaltele curți de 
casațiune și de compturî, Academia Ro
mână, corpul profesoral, curțile și tribu
nalele, primarul capitalei cu consiliul co
munal, camera de comerciu, înalții func
ționari ai statului și oficerii din armata 
permanentă,, reservă și gendarmerie, carî 
nu vor fi sub arme.

III. Armata va fi aședată pe strade 
și piețe, între palat și Metropolie.

IV. Pornirea de la palatul din Bucu
resci a MM. LL. Regelui și Reginei, îm
preună cu AA. LL. RR. Principele și 
Principesa României, spre a asista la ser
viciul religios, se va anunța prin 101 
tunuri.

V. La 11l/2 dre Majestatea Sa Re
gele va primi defilarea pe bulevardul.Uni
versității, înaintea statuei lui Mihaiu-Vi- 
teăzul.

b VI. De la drele 8 sera musicile mi
litare vor cânta în grădinile și piețele pu
blice.

VII. Registrele de înscriere la MM. 
LL. Regele și Regina vor fi deschise la 
palatul din capitală.

VIII. In' acestă di, la orele 10'/2 di- 
mineța, se va celebra un serviciu religios 
în tdte comunele urbane și rurale din țeră, 
la care vor asista autoritățile locale.

D-nii prefecți vor primi, în reședin
țele județelor, felicitările autorităților ci
vile și militare și ale orășenilor.

In acele reședințe, d-nii prefecți, în 
înțelegere cu primarii și șefiii garnisone- 
lor respective, vor regula modul serbărei 
acestei dile.SC1RILE DILEI.J

— 8 Maiii v.

Dar. P. S. Sa noul episcop al Ara
dului I. I. Bapp a donat 5000 corone pen
tru înfrumsețarea catedralei din Arad. 
Soirea îmbucurătore a fost comunicată în 
ședința de la 18 Maiu n. a consisto- 
rului aradan.

D-1 Teofil Frâncu, șef de birou la 
despărțământul școlelor secundare în mi- 
nisteriul român de instrucțiune publică, 
suferind de-o bolă acută, a obținut un 
concediu mai lung pentru căutarea sănă
tății sale. Eri după amiadî cu trenul ac
celerat de Bucuresci, d-1 Frâncu a trecut 
pe la gara din Brasov, mergând la o sta
țiune de munte climaterică în Transil
vania. Dorim din suflet vechiului și sim
paticului nostru amic și colaborator literar 
cât mai grabnică întrămare și reînsănă- 
tosare1

D-I colonel de stat major Ave- 
rescu. șeful misiunei militare române, care 
va representa armata română la serbările 
centenarului regimentului rusesc Vologda 
Nr. 18, al cărui șef este Regele Carol, va 
duce un superb serviciu de masă, dar al 
Suveranului român, pentru regiment. De 
asemenea d-1 colonel Averescu va oferi 
regimentului un tablou (pictură) represen- 
tând pe M. S. Regele la piciorele monu
mentului comemorativ ridicat la Plvena 
în memoria soldaților vologdenî, căduți în 
vremea asediului de la 1877. Schița acestui 
tablou a fost luată la fața locului de d-1 
colonel Averescu, cu ocasiunea visitei M. 
S. Regelui în Bulgaria.

Secțiunea Ligei culturale din Bu
curesci va ține o adunare generală, con
form articol. 20 din statute, Duminecă 
11 Maiă v. a. c., la drele 2 p. m. în lo
calul Ligei din Calea Victoriei 122 (lângă 
Biserica albă). La ordinea dilei va fi: Ale
gerea delegaților pentru Congresul anual 
al Ligei, ce va avă loc în dilele de 25 și 
26 Maiu a. c.

Nouă manifestație studențescă. 
Ni-se comunică, că Dumineca trecută Aso- 
ciațiunea studenților de la Universitatea 
din Bucuresci a ținut o nouă întrunire de 
protestare în contra suprimării „Tribunei1* 
din Sibiiu și în contra poliției, ce a încer
cat a împiedeca manifestația naționalistă 
a studenților. întrunirea a decurs liniștit 
și după terminarea ei studenții au mani
festat înaintea localului Asociațiunei lor 
în piața teatrului, fără ea să se producă 
nici cea mai mică neorânduială. Poliția 
nu s’a amestecat, a lăsat de astă-dată ca 
studenții înșiși să vegheze asupra ordinei. 
După manifestațiune studenții s’au împrăș
tiat în cea mai perfectă ordine.

Primiri în școla milit. de arti
lerie. La începutul anului școlar 1903 
—1904 vor fi primiți în cursul I la școla 
de cădeți de artilerie din Viena cși la cea 
din Traiskirchen (lângă Baden, în Austria- 
inferioră) de tot 150 elevi. Vor fi primiți 
tineri de 14—17 anî, cari vor fi absolvat 
4 clase medii, cu succes cel puțin „bun“. 
Calculul „nesuficientu din latină și grăcă 
nu se ia în considerare. Didactrul e: pentru 
fiii ai căror părinți aparțin armatei active 
24 cordne pe an; pentru fiii ai căror pă
rinți sunt ofițeri în reservă ori afară de 
serviciu, oficianțî de stat, de curte ori ci
vili, 180 cordne ; dr pentru ceilalți e 300 
cordne. Aspiranții săraci, cari produc tes
timoniu de cl. IV cu calculul general „emi
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nent“ și vor face cu succes eminent esa- 
menul de primire, cât timp vor raporta 
succes eminent și în studiile cursurilor 
școlei, vor ave să plătescă didactru numai 
de 24 corone pe an. Cererile de primire 
sunt a se trimite direct comandei școlei 
de cădeți de artilerie (Viena X/2) până la 
15 August st. n., având să fie indicat în 
petițiune, că în care dintre cele două 
școle amintite mai sus doresce aspirantul 
să fie primit. Informațiuni mai detaiate 
dă broșura „Condițiunile de. primire în 
școlele ces. și reg. de cădeți", care se 
pote procura pe preț de 40 bani, de la 
comanda ori-cărei școle de cădeți.

Din Mehadia ni-se scrie, că d-1 Dr. 
Mihail Pop, care a trecut cu succes esa- 
menul de liberă practică la facultatea de 
medicină din Bucurescl,’șl-a început prac
tica medicală în „Băile Herculane" la 
Mehadia.

Deces- In Jiua de 4 Maiu st. v. a 
repausat în Bucurescî Dr. Alfons O. Sa- 
ligny profesor de chimie generală și apli
cație la școla de poduri și șosele etc. în 
etate de 50 ani. II jălesce familia Saligny, 
Iarca, Frigător, Țanu. — Fie-i țărîna 
ușdră!

Reuniunea română de musică din 
Sibiiu își va țină concertul Luni în 12 
(25) Maiu în sala de la „Unicum“.

Disordini anticlericale. Se telegra- 
feză din Paris, că desordini mari s’au pro
dus la eșirea de la biserica N6tre-Dame 
de Plaisance, unde un fost congreganist 
secularisat a ținut o predică despre eu- 
charistie, fără alusiune la evenimentele 
din present. Eșind din biserică catolicii 
s’au format în coldnă, străbătând catierul, 
cântând Marseilleza și strigând: „Trăiască 
libertatea! Trăiescă preoții 1“ Prima cioc
nire cu liberii cugetători s’a produs în 
Avenue Maine; aceștia au fost maltratați 
și au trebuit să bată în retragere. A doua 
ciocnire s’a produs mai departe, schim- 
bându-se lovituri. A treia învălmășală s’a 
produs în strada Gaiță. Poliția a inter
venit, făcând} numerăse arestări. Sunt 
mai mulți răniți. Grupurile de manifes
tant! au fost împrăștiate; agitația a con
tinuat însă în cartier,

Supraveghiarea metropolitulni bul
gar din Strumnița. Soirea despre ares
tarea episcopului Gerassimos de la Stru
mnița este falșă. Prelatul a primit ordin 
de la Kaimakam, ca să părăsăscă Strum
nița; el însă a răspuns, că nu pdte pleca 
fără ordinul Exarchului. Față de acestă 
atitudine, prelatul a fost pus sub supra- 
veghiarea poliției, dăr nu arestat.

Bartha nu mai vrea se caute 
dreptate. Diaristul maghiar Nic. Bartha 
intentase proces de pressă contra unui 
colaborator de la diarul „Magyar Szo“, 
care ridicase contra lui nisce acusațiuni 
compromițătăre. Judecătoria a osândit pe 
colaboratorul numitei foi. Tabla regescă 
însă a anulat sentința și a ordonat per
tractare nouă. Bartha s’a mâhnit rău din 
causa acesta și a scris în diarul său „Ma- 
gyarorszag" un lung articol în care la 
sfîrșit dice, că el „nu va mai căuta reme
diere la judecătorie.11 — Gas caracteristic.

Cum scriu streinii numele de 
„român“.

In limba diplomatică vedem, că numi
rea etnică a poporului nostru se presentă 
■sub forma de „Roumain*, Germanii ne 
die „Die Rumănen*, Italienii „Rumeni", 
până și în scrierea latină, cum vădurăm 
în revista „Voi Urbis" citată în timpul 
din urmă de câte-va ori încolonele fdiei nds- 
tre, ne vedem trecuțî cu numirea de „Ru- 
-mem* în loc de „Daco-Romani", cum se 
obicînuia pe la începutul veacului trecut 
(A se vedâ „Gramatica Daco-Romană sive 
valachica, de Alexi 1826).

. Ungurii, în ale căror (jiare și reviste 
se trateză fdrte des despre noi, mai bu
curoși ne-ar dice fiind legată de
acestă numire și o reminiscență tristă de 
dispreț de pe timpul iobăgiei, care măgu- 

lesce curentul timpului actual; alții ca să 
fie apropiați de numirea roraânescă ne 
(jic „rumân", rumuny", „rumen11, de și 
mai generalisată este „român'1, cu care 
de altmintre filologii unguri numesc pe 
tdte popărele romanice. Despre o discuție 
întîmplată pe tema acesta în societatea 
filologică maghiară, ni-se scrie:

Budapesta, 20 M.aifi 1903.
In societatea filologică diu Budapesta 

d-1 profesor Dr. Iosif Siegescu a ținut ‘în 
<jiua de 19 Maifl o conferență asupra scri- 
erei cuvântului „român* limba maghiară 
arătând, că cuvintele: „rumuny* „rumân" 
„rumen", întrebuințate de unii scriitori ma
ghiari, nu corespund foneticei limbei ro
mâne și face propunerea ca în scrierile 
scientifice maghiare se se scrie cuvântul 
„român“ așa cum îl scriu și Românii, adecă 
cu circonflex pe a.

D-1 Siegescu și-a motivat propune
rea cu argumente luate din fonetica și 
etimologia română. D-sa a arătat în con- 
ferența sa, că în limba română, începând 
de la anul 1648 până la 1868 s’au făcut 
numerose încercări, ca pe lângă scrierea 
cirilă să se introducă și litere latine mai 
cu seină cu ortografia ungurescă. Din 
aceste scrieri nu putem dobândi nimic 
cu privire la vocala nasală „d“, deci alt 
mijloc nu rămâne, de cât a lua de nor
mativă însăși limba română, care scrie cu
vântul „român".

Conferență a fost bine primită și pre
ședintele Dr. G. Heinrich și-a esprimat 
bucuria asupra faptului, că în Ungaria încă 
se ocupăjcu filologia scientifică românescă. 
Intru cât privesce însă propunerea d-lui 
Dr. Siegescu, acesta a provocat discuție 
în sînul societății. Unii găsiau dificultate 
în circonflexul care este necunoscut în 
limba maghiară, alții s’au pronunțat pen
tru „rumen", așa cum se scrie și în fran- 
țuzesce. Hotărîre definitivă nu s’a luat.

X.

Reuniune de înmormântare în 
Tohanul-vechiu.

Cercul Branului, Mait'i 1903.
Onorată Redacțiune! La timpul său 

ați binevoit a publica în diarul d-vdstră 
faptul, cum-că poporul din Tohanul-vechifl, 
condus de inteligență, a pus în mișcare 
înființarea unei reuniuni de înmormântare. 
Vă rog să binevoiți și acum a publica 
ceva în chestiunea acesta, cu atât mai 
vârtos, că numita comună și-a ajuns sco
pul, dorința i-s’a realisat.

Ministerial de interne a aprobat sta
tutele reuniunei și așa cu bucurie se 
anunță, că „Reuniunea română gr. cat, 
de înmormântare din Tohanul-vechiu" și-a 
început activitatea.

Duminecă în 17 Maifl a. c. fostul 
președinte interimal d-nul preot Moise 
Brumboiu a convocat poporul la o adu
nare generală, unde aducând la cunoscință 
aprobarea statutelor, s’a continuat înscrie
rea de membrii, după care a urmat cons
tituirea.

Membrii înscriși au ales din sînul lor 
un comitet administrativ de 15 membrii 
ordinari și 5 suplențî, er comitetul ales— 
conform statutelor — s’a retras în altă 
odae unde s’au ales oficialii, anume: di
rector: Moise Brumboiu-, notar: George 
Oprea și cassar: Gregoriu Manoilă. — 
Făcându-se cunoscută poporului și cons
tituirea acesta, s’a răspuns prin „să trăâscă" 
la adresa tuturor celor aleși, după aceea 
ședința adunărei generale s’a încheiat, și 
comitetul s’a ocupat cu unele agende ur
gente cu privire la reuniune.

Nu e locul aci a vorbi pe larg des
pre reuniunile de înmormântare.

Notez numai atât, că, după-ce rar 
am cetit unde-va, ba pot dice abia am 
cunoscință de un sat românesc, unde se 
esiste reuniuni de înmormântare, comite
tul reuniunei nostre e gata ori și când și 
ori și cui a da — după putință — îndru
mările și deslușirile necesare, pentru ca 
se pdtă ajunge la înființarea unei aseme
nea reuniuni. Comitetul la cerere, va servi 
bucuros cu ce îi va sta în putință și se 

va bucura vădend și în alte părți mișcare 
în acăstă causă de mare folos și ajutorare 
pentru popor.

Pentru înființarea des amintitei reu
niuni merită tdtă lauda conducătorii și 
fruntașii din comuna Tohanul-vechiu. In 
primul loc preoții Moise Brumboiu și Gre
goriu Manoilă au desvoltat mult zel și di- 
ligință în ‘tdtă afacerea, cu compunerea 
statutelor, subșternerea lor la locul com
petent de mai multe-ori etc., ajutați de 
învățătorii Dumitru Pop, Nic. Pop și Nic. 
Vodă; notariul Bako, dirigentul postai 
G. Oprea, comercianții H. Ungur și Beni 
Clococeanu etc. Urmașii vor sci să apre- 
țieze cu mult mai bine opera dânșilor. 
Având în vedere principiul „verba movent, 
exempt a trahuht*, a-șl dori ca și în alte 
locuri conducătorii să organiseze ast-fel 
și și alte reuniuni folositore pentru binele 
obștesc.

Ghiță Ternoveanu.

Un Caglîostro al secolului XIX.
In jumătatea a doua a secolului 

XVIII, un sicilian șiret care purta numele 
de conte Alex. Gagliostro, cu numele ade
vărat însă nu era decât pur și simplu Giu
seppe Balsamo, a cutrierat totă Europa și 
era primit și distins pe la curțile din 
Italia, Germania, Polonia, Rusia și Franța, 
pe unde se presents- în diferite hipostase, 
ca: medic, naturalist, alchimist, franc
mason și invocator de spirite. In realitate 
însă nu era decât un șarlatan, care sciea 
să tragă lumea pe sforă.

Un astfel de șarlatan a fost în se
colul trecut jupânul Jean Marie Bernhard 
Bauer, tipul cel mai complet al interlo- 
pismului jidovesc, care de altmintrea este 
destul de fertil în producerea de figuri 
curidse.

Diarele de la 19 Maiu au adus ur- 
mătărea scire:

„A murit monsign 're Bauer. Alaltăerl a repau
sat în Paris în etate de 74 ani fostul duhovnic al 
împărătesei Eugenia, Monsignore Bauer, un jidov 
originar din Budapesta. Bauer a fost un predi
cator estraordinar și a fost chemat la 1866 la 
curtea lui Napoleon 111,“

Alte Jiare îl parenteză mai pe larg, 
făcându-i biografia și schițându-i activi
tatea desvoltată la curtea împăratului 
frances.

Cine a fost jidovul Bauer și cum a 
ajuns duhovnic al împărătesei francese? 
Așa se întrebă totă lumea. întrebarea a- 
cesta nu e o întrebare de pură curiosi- 
tate, și răspunsul trebue să reverse lumină 
asupra unui fenomen ciudat produs în 
mijlocul secolului în care am trăit și noi.

Că s’a convertit și având calități 
superidre a pătruns ca duhovnic în sanc
tuarul familiar al unei familii domnitore, 
cu asta, deși cu repugnanță, par’că tot s’ar 
mai împăca omul, der Bauer după ce și-a 
jucat rolul la curtea imperială, punându-și 
totă influența pentru interesele rassei sale, 
și după ce imperiul a cădut și nu mai era 
nimic de dobândit, —s’a reconvertit erășî 
la jidovjsm și preot și episcop onorific, ce 
era, s’a căsătorit cu o actriță. Etă feno
menul simptomatic, caracteristic pentru 
psichologia rassei jidovesc!.

Să lăsăm însă pe Eduard Drumont 
să-l zugrăvescă pe monsignore Bauer cu 
condeiul său măestru':

Eminentul scriitor arată, că începând 
de la 1865 Evreii germani învadeză în 
Franța și se fac stăpâni în tăte locurile 
unde se manifestă vieța socială. Evreii 
Offenbach și Halevy își bat joc în „ge
neralul Boum“ de șefii armatei francese, 
Kugelmann cu imprimeria sa, vecinul său 
Schiller proprietar al organelor celor mai 
fruntașe („Temps" etc.), Wittersheim (L’Of- 
ficiel.), Dollingen și Cerf, cari alimenteză 
jurnalele cu anunțuri, corespondenții Le- 
wita, Lewysohn și Deutsch monopoliseză 
opinia publică. Germain See demoraliseză 
tinerimea, propagând în calitatea sa de 
profesor materialismul. Intrați în Tuillerie 
și veți vedâ pe evreul Adrian Marx, 
ocupând locul lui Racine, în calitate de 
istoriograf al Franței, Jules Cohen dirigâză 
capela, Waldteufel conduce orchestra la 

balurile curții, âr revista „Archives israe- 
lites" cere să se numâscă profesor de ma
tematică pentru prințul imperial evreul 
boem Filip Koralek.

Apoi continuă:
„Pătrundeți în retragerea sacrală, 

peste al cărei prag nimeni n’are dreptul 
să pășăscă, și veți vede acolo o femeie 
îngenunchiată înaintea unui preot și des- 
tăinuindu-i grijile sale de suverană și 
mamă relativ la răsboiul ce se prepară... 
Acest preot este Jidovul german... Jean 
Marie Bauer.

„Intr’o bună dimineță acest conver
tit suspect sosind în Franța, al cărei cler 
prin înălțimea spiritului, profunditatea sci- 
inței și prin demnitatea vieții sale provdcă 
admirațiunea lumei întregi, se pune în 
brânci, să scotă pe venerabilul părinte 
Degerry, de ațâți ani duhovnic al împă
rătesei, și să ocupe el acest post dorit de 
toți preoții din patrie, și... isbutesce.

„Cum ajunge el la țintă? Prin hipo- 
crisie, afișând virtuți aparente? De loc. 
Devisa lui este, ca a tuturor jidovilor, că 
adecă față cu Francesul pdte să-și per
mită totul. El orgartiseză faimdsele lunchs 
(prânduri) ecclesiasiigues, la cari participă 
viitorii consilieri ai lui Paul Beri*), cei 
cari nu se rușiueză a cânta cu un prelat 
cunoscut de republicanismul său:

Notre paradis est un sein chări**)

Se îmbracă întț’un costum de șarlatan, 
cu lux de dantele, cari le fac pe femei se 
viseze. Se începe asediul. Acrobatul nos
tru este preot militar general la ambu
lanțe și umblă călare înaintând pănă la 
avant-posturile dușmanului, unde pdte 
forte ușor să facă servicii de spionagiu.

Er după-ce s’â sfîrșit totul, le rîde 
în față celor, pe cari i-a tras pe sfdră, 
își desbracă reverenda și o aruncă între 
culisele uni mic teatru, inspiră publica
tion! pornografice asupra cocodetelor din 
al doilea imperiu, paraddza la operă unde 
cei mai de frunte aristocrațl îl primesc 
în lojele lor pe acest preot nevrednic, dr 
după amiadădia îl veți întâlni călare în 
Bois de Boulogne, unde trecând pe lângă 
generalul Gallifet, îl salută milităresce, 
er acesta în schimb îi răspunde cu sem
nul crucei, ca și cum i-ar da o binecu
vântare episcopală. In sfîrșit termină cu o 
căsătorie la Bruxell.a***).

Etă cine a fost monsignore Bauer, 
despre care scriu acum foile, că a dece
dat în Paris în etate de 74 ani. Jidov și 
duhovnic al unei împărătesc! Oe luoru 
paradoxal și criminal în același timp!

Delaletca.

Literatură.
A apărut:

„Femeia și Familia" Nr. 8 cu ur
mătorul sumar: H. Sudermann, biografie 
și o novelă de acest scriitor, întitulată 
„Găsătoria unui principe“. — Doliul vă
duvei de Theuriet. — Inimi delicate, după 
Legrand. — Din Sinaia, cu o ilustrație, 
representând castelul Peleș. — ■ Scrupuli. 
— Despre femei. — Felurimi. — De ale 
bucătăriei etc. „Femeia și Familia" apare 
de 2 ori pe lună, având de redactori pe 
dd. Silvestru Moldovanu și Ioan E. Prodan. 
Abonamentul 10 cor. pe an, 5 cor. pe */2, 
2.50 cor. pe un sfert de an.ULTIME SOIRI.

Constantinopol, 20 Maia. Comite
tul revoluționar bulgar ne mai pu
tând continua acțiunea sa revoluțio
nară și atentatele din Macedonia, 
pare a voi să provoce complicațiuni 
din partea Bulgariei și în Bulgaria. 
Ultimele evenimente din Bulgaria 
par a confirma acâsta disposițiune. 
Porta a primit informațiuni, că un 
numer de ofițeri și studențl din Fi- 
lipopole și din alte localități au tre
cut în Turcia, pentru a lua parte la, 
mișcarea macedoneană.

*) Fost ministru președinte, dușman cle
rului.

**) Paradisul nostru este un sîn iubit.
***) Drumont: „La France juive" ed. lin 

I. p. 379.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H.Pop.
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» R o m a n a «
este titlul broșurei, care a apărut în editu- 
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana", dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana”, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniune! fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana11 III. IV. V. în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-20 min. dimin. |
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 843 min. sera.
IV. Tr. accel. la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov Sa Bucuresci:
I. Trenul de person© la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5-l4 m. dim.
IU. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 219 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la ârele 6'50 săra.

Dela Srașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra D.18, cu Ciuc 
Gyimes și Ciuc-Szereda, la ora 10.43 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8-40 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3-— m. p. m.
Dela Brașov la Zernesci (gar. Barfolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 3-44 min. p. m.

III. Trenul mixt Ja âra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la ora 6’14 m. dim.

(Numai dela 1 Iunie Dumineca și în serbătorl).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8’40 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3-— min. p. m.
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
cnlonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucu’-ă dansul „Romana11 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei11 cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* 1 se pot© procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Ma „Tipografia Â. filureșiamV 
«Bisa brașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșiruite este a se mai adauge 

i fi lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
;>conaandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 —49 de Vas. 

Moldova'’, fost prefect al Legiunei Iii în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Fia/ia și operile lui Andre iu Mu
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra
ția, prof. ord. la preparandia din Blașiu, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepa
rând al din Blașiiî.

„Colonel David baron Urs de 
WLargina la Solferino și Lissa**, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, âr 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum ș- ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lânciC, apelul dat cfttră ministerul de 
interne D. Peroz 4 prin d 1 Dr. Amos 
T'râncu n oausa fondului pentru monumen
tul lui laucu. Prețul este 1 coronă. Iu Ro 
mânia 2 lei plus 5 baul porto.

„Plutea VitezuF, tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reieoanul. 

Dea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani porto.

„Românul in sat și la oste\ 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Rețeganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature) române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traduc re de Teodor V Păoă 
ț an. Prețul 2 cor. (-*]- 10 b. porto).

„David AlmășianuP, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, 
presantă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.) 

„Țăranul român și ungur din 
ArdeaP, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-}- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-]- 3 b. 
porto.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la șcâla superioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Bucuresci. Cartea cuprinde patru 
volume :

Vol. I Agrologia, sân Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu 217 figuri îu 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu de- 
cisia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 oble de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română eu pr<-mml Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Voi. IIL Zootechnia, sân Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărir. și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sâuor- 
ganisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d Iui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratâză tote cestiunile cele mai 
mari oa și pe cele mici privitdre la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
seiinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlale poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcâla 
principală română diu Lspușul-Unguresc. 
Edițiunoa a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
portu.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, prolesor de agricultură 
și fost estimator espert 1» banca agricolă. 
Motto : „Sărac în țâră săracă". Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 1<J b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 sâu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-|- 6 b. porto).

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de ven4are, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Fdițitmea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură dm comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

„Sfaturi de aur", pentru sătenii ro 
mâni de tâtă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

Grădina de legume, de Ioan 1 
Negruțiu, profesor în Blașiu. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pdme, de Gr. Dalip 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cum este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului", de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

„Economia", pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală", de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Maiîi n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 
Argint român. „ 
Napoleond’orl. „

18.90 Vend. 18.94
18.70 18.80
19.- n 19.04

La prea Înalta pornncă a

pentru scopuri de binefacere a părții austriace.

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionata,

conține: 18.397 câștiguri îbi hani g-ata ---------
r———------- ——■ Suma d.e corone 509,889»

Câștigul principal 

200.000 Cordne bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 18 Iunie 1903

—------- = Un los costă 4 corone. —... ........
LosurI se capătă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

"2 " JLosurile se trimit franco. ___ ——

Dela Direcția c. r. a loteriei.
L Secția loteriei de stat. D

LOSURI M CLASĂ 
la Loteria Xli-a în coniiținni originale.

Losurile vendete prin noi au făcut până acuma câștigarăBe 
pr>incâpaSe de:

100,000 80,000 50,000 25,000 
afară de aceste încă circa: dece mii iâne î» total!* 

Serviciu fsromjit! Serviciu prompt!
și

In caa de câștig se păstrâză cea mai mare discrețiune!
Prețurile I o s u r î 8 o r:

ji> ■ etate i<>*,
® corone

Los într^ir,
fi 2 coiore

Tragerea în ss S3 iWaifa st. 1993.
IAC0B L. A CLER & FRATELE 

societate «8e lmnc& în comaiMlită, BRAȘOV.
Cea mai mare colectură principală din Transilvania.

t®)

■

Plecarea și sosirea trenărilor do slat iu nu în Brașov.
Valabil <Shs I Main st. ta. 1903.

11.30

111.08

101.—

Galbeni n 1L20 n
Ruble RusescI n • îi

Mărci germane „ 116.80 n
Lire turcescl „ 21.20 n
Scris fonc.Albina 5% Wl— n

I
sfert de los,

;g corone
optime (le los. 
f.&O corone

re

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren accel. la orele 5‘07 m. dim.
II. Trenul de person© la ora 7-50 dim.

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

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sâra.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7-41 miu. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
V. Tr. accel. la orele 10-14 m. sâra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persâne la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda âra 3'20,
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la âra 6-27 m. sâra

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartofcme'u.)

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

III. Trenul mixt la ora 8-18 sera.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul d© pers, la ora 8-25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

III. Trenul mixt la ora 6-27 min. sâra.
(Are legătură cu Tușnad-Ciuc-Gyimes.)

IV. Trenul mixt la Arele 10.05 m. sera.

Tipografia A. Mureșianu,^Brașov.


