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Slăbiciune de caracter.
Voim a vorbi aici nu de slăbi

ciunile particulare ale caracterului 
personal, ci de slăbiciunea caracte
rului național.

Pentru-ca un popor se aibă lup
tători naționali cum se cade, se cere 
mai întâii! se:șl formeze caractere 
naționale, se imprime fiilor săi acea 
tărie sufletescă și acel simț de ab- 
negare; fără de care nu pote fi luptă 
națională cu succes.

Nu numai odată am accentuat 
abstduta necesitate a cultivării ze- 
lose și constante a caracterului na
țional în mijlocul poporului nostru. 
N’a trecut nici cea mai mică oca- 
siune. ca se nu arătăm și dovedim 
conaționalilor noștri, cât de mare și. 
gravă răspundere cade în privința 
acăsfa pe umerii conducătorilor po
porului nostru.

De astă-dată ne îndemnă a vorbi 
despre cei slabi de caracter, în sen
sul arătat, un fdrte interesant dis
curs, ce l’a ținut cjilele trecute- pro
fesorul Brandl cu ocasiunea unei 
dări de sămă, ce a făcut’o în adu
narea generală a reuniunei școlare 
germane („Deutscher Schulverein*) 
în Potsdam. Acest discurs de actua
litate, ne intereseză mai de.aprope 
și pe noi Românii.

Amintitul profesor german s’a 
ocupat, ce e drept, numai de sortea 
Germanilor din Ungaria, cari sunt 
espușl „loviturilor brutale, ce le în
dreptă șovinismul maghiar în contra 
lor.“_De un astfel de tratament — 
fiice el — au parte milionele de Ger
mani din Ungaria, deși sunt credin 
ci o și ferii.

Tote acestea le-a desfășurat în 
darea de sâmă din cestiune și s’a 
plâns apoi de avertismentul, ce l’a 
dat „Schulvereinului44 cancelarul Bu
low în luna lui Martie a. c. arun- 
cându-1 într’un cazan cu alte reuniuni 
politice.

„Schulverein“-ul, fiise Brandl, 
stă departe de ori-ce cestiuni poli
tice, și deci ne pare reu, că i-s’a 
imputat ceva de ce nu se ocupă. 
Ne bucurăm înse de altă parte, că 
cancelarul a desgropat părerile prin
cipelui Bismarck cu privire la ra
porturile dintre Maghiari și Germani 
în Ungaria și că Je-a pus în vedere 
Maghiarilor. Aceste păreri sunt ca 
un program și se potrivesc cu pă
rerile Schulverein - ului, că adecă 
„Germanii și Maghiarii din Ungaria 
sânt avisațl unii la alții, spre a se 
apera împreună în contra potopului 
panslavist44.

Seim, că Bismarck, în cunoscu
tul seu rescript, ce l’a fost adresat 
la timpul seu consulului german din 
Budapesta și pe care fa desgropat 
Billow din archiva diplomatică, pu
nea pe „Valahi44 alături cu Slavii. 
Raportorul „Schulvereinului“ retace 
ori ignorăză cu totul esistența „Va- 
lahilor11, vorbind numai de lupta co
mună germano-maghiară contra pe- 
riculului slavic.

Profesorul Brandl e de părere, 
că cu cât Germanii din Ungaria îșl 
vor păstra mai mult limba și cul
tura proprie, cu atât mai de mare 
preț va fi în acestă luptă alian
ța lor.

Brandl a încheiat darea de semă 
cu următorele semnificative cuvinte: 
„Schulverein11-ul urăsce pe Germanii 
slabi de caracter, nu înse alte po- 
pâre. Dbcă fie-care German va sta 

■sigur și neclintit, la postul seu, nu 
vom mai avă a-ne teme nici de ma- 
ghiarisare, nici de potopul slavic41.

Cuvinte adevărate, din cari 
am pute se învățăm și noi Românii, 
căci pentru noi se cere într’un grad 
și mai mare să fim tari și neclintiți 
în caracterul nostru național, fiind-că 
nu putem chema în ajutorul nostru 
nici îndrumările unui Bismark, nici 
bunele dorințe și simpatii, fie de-o- 
camdată și numai platonice, ale 

unei împărății puternice ca Germa
nia, cum o pot face conlocuitorii 
noștri germani.

Care Român cu judecată și cu 
inima la loc nu va condamna pe 
frații săi slabi de caracter? Dâr nu-i 
destul cu atâta, ci cei cari văd răul 
și sunt datori' a-1 stîrpi, trebue să 
facă și șcdlă.

Nu prin tămbălăuri, nu prin laude 
și tămăerl reciproce, nu la banchete 
și la „chefuri naționale44 se pot 
cresce caracterele românesc!. Acâsta 
s’a dovedit cu prisos în tristul pe
riod ultim de fiece ani.

Semnele de decadență, ce se 
arată afil ici colo “în mod atât de 
îngrijitor în vieța asuprită și aipă- 
rîtă a partidului nostru național, nu 
sunt decât urmările triste ale acelui 
period de umilire națională.

Să fim deci și noi la rendul 
nostru cu mare băgare de semă. Să 
nu iertăm pe cei slabi de ânger 
dintre noi. Bie-care Român să stea 
neclintit la postul său, consciu de 
îndatorirea și chemarea ce-o are față 
de neamul și patria sa, îndatorire 
și chemare la care pe el ce-i drept 
nu îl îudrumă glasul puternicilor 
pământului, ci glasul înaintașilor săi 
în luptele naționale, cari i-au lăsat 
cu.limbă de mârte să-și apere ca 
ochii din cap limba și moșia sa stră- 
moșescă.

Crisa se apropie. Corespondentul 
lui „N. Fr. Pr.44 scrie din Budapesta:

Ungaria este deja de șese săptămâni 
în starea de ex-lex. In timpul cel mai 
apropiat se svonesce, că contele Apponyi 
se va retrage de la presidiul dietei, er 
partisanii lui vor eși din partidul liberal. 
Exodul acesta ar fi signalul crisei generale 
Audiența baronului Fejervary la Maiesta
tea Sa este comentată viu. După tdte 
prevederile, politica ungurescă în scurt 
timp va ajunge la un punct decisiv.

Remaniarea cabinetului austriac. 
Din Viena se anunță, că în cercurile par
lamentare s’a răspândit soirea despre o 
remaniere a cabinetului. Se dice, că se 
urmdză tratări pentru a întră în cabinet 
Germanul Derscliatta și Cehul Kaftan 
Tratările se urmdză pe basa, că în Mo
ravia se se înființeze o universitate și 
pactul să fie resolvit pe . cale parlamen
tară. Ministrul de comercii! Call s’ar re
trage și locul lui .îl va ocupa șeful de 
secție Stibral. >

Pregătiri de răsboiti. rAllgemeine 
Zeitung* din Miinchen scrie, că Turcia 
și-a reorganisat îu scurt timp infanteria 
suplementară și redifiii {infanteria terito
rială}. Guvernul turcesc a comandat (fi
lele trecute 96 tunuri la fabrica Krupp, 
In Germania a făcut o comandă de 
200,000 pusei Mannlicher, calibru mic. Cor
pul de armată din Macedonia face neîn
trerupt eserciții, trupele fiind astfel în 
permanentă pregătire. — Bulgaria nu 
privesce pasivă la aceste pregătiri ale 
Turciei. Guvernul bulgar a prefăcut 12 
regimente din reservă în regimente regu
lare. — Serbia și-a sporit contingentul de 
pace de la 12,000 la 17.500 și a coman
dat 45 milidne cartușe.

Un bărbat de stat din ministerial de es- 
terne asupra situației din Ungaria.

Diarului „N. Fr. Pr.44 i-se telegrafieză 
din Budapesta cu data de 9 Iunie:

„Magyar Szd44, aceeași fdie, care îna
inte de asta cu câte-va dile a publicat un 
interview cu ministrul comun de răsboiti 
publică a<fi o convorbire avută ou un băr
bat, care are un rol conducător în politica 
esternă, asupra raporturilor din Ungaria. 
Acest bărbat de stat nu este numit, de- 
drece după părerea lui raporturile politi
cei esterne sunt de natură internațională, 
din care causă publicarea numelui pare 
inoportună.

Din multe indicii însă se pdte con
clude, că acestă convorbire a avut loc sdu

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

In sera de Rosalii.
De Henri Lavedan.

(Fine).

Betrânul: Asta depinde de la dră, 
de la anotimp, de la vreme, de la spe
cialitatea, ce o ai. Decă de pildă ai spe
cialitatea de a fi epileptic și decă trebue 
să te tăvălescl pe pământ ca un țipar, cu 
o bucățică de săpun sub limbă, pentru-ca 
să faci spume frumdse, atunci trebue să 
stai în fața unei cofetării, la dra când se 
vend pânișdrele unse. . . er dăcă faci pe 
lucrătorul palid, care n’are unde munci, 
atunci să te duci în cartierele populate, 
unde dmenii îșl au mâna pe inimă. Dăcă 
ai nenorocirea să fii surdo-mut, atunci vei 
merge pe la gări și pe la berării. Nunțile 
mari și înmormântările încă sunt bune pri- 
legiurî. Apoi să-țî mai spun ceva. Ție îți 
place, văd, să umbli cu cămașa curată, 
îți ștergi ghetele și te pepteni, — astea 
nu sunt bune. Când mori de fome, nu e 
permis se strălucesc!. Nu ți-ași recomanda 

de esemplu să te faci cerșitor la biserică. 
Aici îți trebue prea multă prefăcătorie, și 
nu prea e plăcut lucru să stai nemișcat 
în umbra unui și aceluiași stâlp și să re- 
citezi în continuu rugăciuni pe bdbele ro- 
sariului. Tu trebue să umbli încă. La eta
tea ta nici eu nu aveam răbdare să stau 
la un loc. Umblam și eu haimana și cău
tam a iscodi mereu ceva nou. Am și reu
șit în multe. Eu am inventat de pildă repre- 
sentația cu coja de pane: Ții în buzunar 
o cojă veche de pâne. Când observi o 
mutră de adevărat binefăcător, arunci cu 
stețime cdja în noroiO, apoi o ridici și 
începi să o rofii cu o lăcomie, de par-că 
n’ai fi băut de trei săptămâni cafea cu 
lapte. Fdrte rar ți-se va întâmpla, să nu 
recoltezi câte-o monedă de argint. Der 
să mă ierți, că vorbesc prea multe, însă 
otă tinerețea mea îmi trece pe dinainte. Iu- 
biam pe acele timpuri un ânger, care fă
cea pe mica servitdre, sedusă de stăpânul 
său și lăsată pe drumuri... m’a făcut și 
pe mine să sufer destul. Astădi adminis- 
treză cabinetul nostru de lectură, am ră
mas prieteni 1

Ucenicul: Cum? Noi avem un cab ...

Betrânul: Firesce! Gum vrei să fim 
în curent cu tdte? Gum să cunăscem miș
cările spirituale? Acolo avem de tdte: 
romane, reviste și diare. Decă n’am avă 
nici atâta, am muri de plictisdlă... Eu am 
cetit pe Bourget și Maupassant în timp 
de două luni, șefiând pe podul „des saint 
peres", pe timpul, când eram matroz pa- 
ralisat în urma unui neufragiu, și sunt un 
cetitor asiduu al revistei „des deux mon
des'1. încă un cuvânt și sosim îndată la 
clubul nostru: Tu trebue să ai în vedere 
în tot-dduna femeile. Ele sunt, ce e drept, 
mai rafinate decât bărbații; portă mânuși 
și n’au buzunare la haine. Insă când se 
emoționâză, te încarcă de bunătăți. Etă 
pentru-ce tu vei face bine, să ai lângă 
tine un cățeluș. Tdte femeile iubesc ani
malele și cu deosebire cânii. Ele se în- 
duioșeză și te desmierdă.

Ucenicul-. Pe mine?
Betrânul: Trebue să mă înțelegi, nu 

pe tine, ci pe câne. „Ah! ce ochi frumoși 
are!14 Li-e milă de el. „Sărman animal! 
Ți-e drag, nu-i așa?44 — „O, Madame!44 — 
„Nu-1 bați?44 — „O, Madame! Mai bucu
ros mi-ași trage de la gură!44 — Și tu ai 

stors numai decât francul. Decă ai din 
întâmplare un cățel, care scie să facă 
ceva comedii, să facă sluj, să salute, ori 
să țină în gură un coșuleț, seu să latre 
când îți aruncă un sou, atunci ești salvat! 
Atunci ești, ca și cum ai fi proprietarul 
unei moșii. Der uite, ce de palavre spun! 
Se vede, că am îmbătrânit. Peste doi ani 
mă retrag la pensie, și nu mai cerșesc.

Ucenicul: Vei trăi din rentele tale? 
Betrânul: Din ale ei.
Ucenicul: Și n’o să te plictisesc!, 

dâcă nu vei mai face nimica?
Betrânul: Am să lucrez și după 

aceea, însă în alt chip, deși analog.
Ucenicul: Cum?
Betrânul: Am să întru la poliție. 
Ucenicul: Ce să faci acolo? 
Betrânul: Void prinde cerșitori. 
Ucenicul: O ! 1
Betrânul: Ce să faci? Eu îi cunosc 

fdrte bine. De mine nu scapă nici unul. 
Iți promit. Apoi vine rândul ei. Ecă așa, 
am sosit la club. (Au sosit la ușa unei 
crâșme). Te rog. Intră. Astădi plătesc eu.

O.... 
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cu contele Goluchovski, seu cu un perso
nagiu, care îi stă forte aprdpe.

Prima întrebare este, cum se apre- 
cieză în rainisteriul comun de esterne im
portanța Ungariei în politica esternă a 
monarchiei.

„Valorea pactului de la 1867“, răs
punde bărbatul de stat, „care a asigu
rat independența internă a ambelor state, 
er în afară deși nu în mod unitar, însă 
totuși o lasă a se afirma în mod cu de
săvârșire paritetic, nicăirl nu se pdte apre
cia în așa măsură, ca în politica esternă. 
Numai prin manifestarea acăsta comună 
se pote asigura esistența ambelor țstate. 
Importanța Germaniei a fost realisată prin 
faptul, că tdte statele germane, chiar și 
acelea, cari au propriii lor domnitori, au 
renunțat la o politică proprie esternă. Ori 
ce asemănare schiopăteaă. Rolul Ungariei 
în politica esternă comună pdte să fie 
altul, decât cel al statelor germane în 
politica imperiului german, totuși asemă
narea este nimerită, când se dice, că nu
mai procederea comună dă forța necesară 
pentru apărarea comună. Este numai o 
aparență esternă, decă se crede, că Un
garia în politica esternă n’ar avea impor
tanță egală în spiritul pactului de la 1867. 
Aparența acâsta provine d’acolo, că în 
corpul nostru diplomatic se află un nu
măr relativ mic de Unguri. Aici nu pot 
să vă răspund alta, decât ceea-ce v’a răs
puns d-1 ministru' de răsboiti referitor la 
ofițeri: „Noi nu purtăm nici o vină, dăcă 
așa puțini Unguri pășesc pe acestă ca
rieră1'. Gu tote acestea cu Ungurii se pote 
lucra forte bine, căci ei posed un esce- 
lent instinct politic. Ne dăm însă totă si
lința, ca să satisfacem acestă cerință.

„înainte de t^te este fapt, că în condu
cerea ministeriului de esterne de la înce
put se afla câte un personagiu ungar, care 
este însărcinat în tdte chestiunile din punc
tul de vedere special ungar. Mai departe 
noi avem în vedere nu numai la repre- 
sentanțele diplomatice, der chiar și la con
sulate, ca să fie aplicate persone cunos- 
cătdre de limba maghiară. Prin urmare nu 
stau lucrurile așa de rău, cum se crede 
în Ungaria.

„In Ungaria se obicinuesce a lua șe- 
matismul și a scdte de acolo numele ma
ghiare. Ei bine, noi avem fdrte mulți 
omeni în serviciu, ale căror nume nu sună 
unguresce, cari însă cu tdte acestea sunt 
Unguri. Nimeni nu pdte acusa pe minis
trul de esterne, că n’ar fi amic, său că ar 
fi chiar dușman Ungurilor. Politicianii un
guri sciu fdrte bine, că minstrul de es
terne profită de ori ce ocasiune, spre a 
merge în Ungaria și a întră în contact cu 
persdnele conducătore ungare. Nu depinde 
deci, decât de la Unguri, ca să-și ia par
tea cuvenită din ministeriul de externe.

„Un lucru însă nu trebue uitat, că 
Austria și Ungaria trebue să-și afirme po- 
sițiunea prin o procedere comună. In am
bele state sunt diferite naționalități și 
anume ori de acelea, cari au conaționali 
constituiri în state vecine, ori de acelea, 
cari au avut în trecut, ori cari nutresc 
fantasii de felul acesta pentru viitor. Un
gurii sunt singuri, cari nu posed nici o 
legătură cu streinătatea.

„Așa-der, deși este o musică a viito
rului, ceea-ce mi-ațî espus acuma, anume 
că Ungurii sunt centrul pronunțat al mo
narchiei duble, totuși este cert, că condu
cerea afacerilor esterne este în deplină 
cunoștință asupra situațiunei. Ungurii au 
în rqlul comun al celor două monarchii 
un punct fix. Ungurii sunt încunjurați de 
naționalități, asupra cărora în împrejură
rile actuale ei pot să-și afirme mai bine 
hegemonia. Pactul de la 1867 le asi
gură Ungurilor hegemonie. Cu pactul 
acesta ei pot să-și afirme acestă hegemo
nia nesupărațf, și acesta este un moment 
de care n’ar trebui să uite nici-odată Un
gurii?

Relativ la obstrucțiune, bărbatul de 
stat a dis, că acăsta este în defavorul si
tuațiunei esteridre, mai ales acum, când 
Croații au găsit călcâiul lui Achille al 
Ungariei, er Irredenta italiană pe cel al 
Austriei. Nu se scie, decă Italia nu va 

eși din tripla alianță, ca să se pună chiar 
pe un teren ostil față cu tnonarchia.

Bărbatul de stat din ministeriul co
mun nu păte presupune, că oposiția ma
ghiară ar vrd să împingă țâra în revoluție, 
de aceea, dăcă prin obstrucție vre să ob
țină ceva, trebue să-și formuleze dorin
țele cu înțelepciune politică, și acăsta se 
pdte face mai ușor cu ministeriul Szell, 
decât cu alt ministeriu, deorece acesta 
este în termeni mai buni cu oposiția, de 
cât ar pută fi ori care altul.

Sașii și limba maghiară. In șe
dința de Luni a comitetului permanent 
din comitatul Brașov, inspectorul școlar 
dr. Pintdr Gâbor a raportat despre hotă- 
rîrea luată în ultima adunare a învățăto
rilor ev. sași ținută în Feldidră, relativ la 
măsurile, ce trebue Introduse pentru în
vățarea mai intensivă a limbei maghiare 
în școlile săsesc!.

„Brassdi Hirlap" luând notă despre 
raportul inspectorului scrie:

„Sașii în timpul din urmă își dau si
lința cu rîvnă patriotică, ce nu se pdte 
trage la îndoielă, de a-și manifesta inte- 
resarea și respectul față cu limba ma
ghiară, ca limbă de stat.

„Ghiar decă nu s’ar învăța limba ma
ghiară cu intensitatea preconisată în adu
narea din Feldidră, totuși convingerea 
ndstră este, că atitudinea loială a Sașilor 
este seridsă și prețidsă și că buna inten- 
țiune de astă dată echivalăză cu o faptă 
bună.

„Esecutarea bunei intențiuni pdte să 
aducă bune resultate și nimic nu este mai 
îmbucurător, de cât când vedem, că Sașii 
de bunăvoie și din rîvnă patriotică se ofer 
a cultiva cu zel limba maghiară. Calea 
acesta duce de-adreptul în templul frăție
tății".

Fără comentar.

Pressa maghiară despre alegerea 
din Dobra.

Și-a dat părerea despre alegerea din 
Dobra și diarul maghiar din localitate 
„Brassoi Hirlap*. E caracteristică în felul 
ei. Acăsta fdie, precum seim, se ocupă 
mult de ceea ce scrie „Gazeta" ndstră. 
Vedem însă, că nu ne înțelege și că aedstă 
fdie maghiară, care de la început și-a luat 
un avânt de a împăciui pe Sași și pe Ro
mâni- este așa de estremă în ideile și în 
părerile ei și atât de îndărătnică în pi- 
suințele ei de maghiarisare, în cât, ca 
și omul beut, crede, că nu el se clatină, 
ci casa i-se clatină de-asupra capului.

„Brassoi Hirlap" atribue o impor
tanță estraordinară alegerii lui Aurel Vlad 
la Dobra și vede într’însa învingerea ideii 
sale de „împăciuire" față cu pasivitatea 
Românilor. Face alusiune la discursurile 
rostite de membrii români în congrega- 
țiunea ultimă comitatensă din Brașov și 
afirmă, că în aceste discursuri s’ar fi ac
centuat o dușmănie neîmpăcată față cu 
instituțiile statului ungar. Apoi dice:

„Ei consideră ca stare de ex-lex 
vidța constituțională a Ungariei, cu rege, 
parlament și cu guvern cu tot. Nu iau 
parte la alegeri, căci ceea-ce pentru noi 
e constituție, pentru ei e absolutism, 
ceea-ce pentru noi e legalitate, pentru ei 
e tirănie. Față cu tirănia însă trebue să 
aldgă ori revoluția, ori resistența pasivă. 
Conducătorii poporului român au ales pe 
cea din urmă și, fie dis spre lauda lor, 
au perseverat consecuent pe lângă stri- 
căciosul lor principiu.

„Acum însă vine Aurel Vlad și cu 
program naționalist român pășesce ca de
putat și ajunge în parlamentul maghiar. 
G’un joc de cuvinte s’ar pute dice, că la 
Dobra s’a bătutla tobă (dobra) și pasivitatea. 
Românii tineri, pe cari „Gazeta Transilva
niei îi combate cu o obstinație tenace, 
salută în Aurel Vlad pe primul cavaler 
al activității. Moștenirea păzită ca lumina 
ochilor de Rațiu și .Tribuna", ătă că noua 
generație începe s’o risipescă. Vlad se 
mărturisesce Român, va vorbi despre asu
prirea Românilor, va urgita pdte recunds- 
cerea limbei române, der el nu mai trage 
la îndoielă competența legislativei ma
ghiare. El însuși nu mai consideră actu
ala stare din Ungaria de stare de ex-lex, 
căci altfel cum ar fi făcut să fie ales ca 
membru al legislativei maghiare? De-odată 
cu Vlad așa-ddr întră în parlamentul ma

ghiar și închinarea inteligenței române 
dinaintea suveranității legislativei maghiare 
și a statului și constituției maghiare. Vor 
urma după el și mai mulți, vor fi 15—20 
deputați naționaliști români, însă ori ce 
atac ar îndrepta ei, fie contra guvernului, 
fie contra instituțiilor lui, ei nu vor fi, nu 
pot să fie așa de periculoși, cum e pasi
vitatea. Ba se pdte dice direct, că intra
rea programului naționalist român în dietă 
însemnă mdrtea pasivității și a negațiunei 
contrare patriei ce s’ascunde la spatele 
acestei pasivități, — ori cât de obstinat 
s’ar alipi de ea Mureșianu și soți...."

Mai departe spune, că nici un fel de 
program național nu e pe placul Maghia
rilor, că acestora li-ar plăce, dăcă depu
tății români, sași, sârbi, slovaci s’ar alătura 
la diferitele partide maghiare. Spereză, că 
activitatea Românilor va aduce cu sine 
ca partidele maghiare să se lupte mai 
puțin între sine pentru comuniunea cu 
Austria și să se arunce cu totă puterea 
asupra cestiunilor interne naționale pe 
cari a<ji le negligă cu totul.

Fiind-că vedem, că în articolul a- 
mintit „Br. H.“ interpretăză în mod ten
dențios vorbirile ținute de cătră membrii 
români în congregația ultimă din Brașov, 
vom reveni mai pe larg asupra discu- 
siunilor din aoea congregație.

In amintirea lui Teofil Frâncu.
Tote foile române de Ia noi au 

înregistrat cu regret pierderea ne- 
uitatuluinostru confrate TeofilFrâncu. 
Der și în pressa din România, unde a 
petrecut cei 27 de ani din urmă ai 
vieții sale, s’a dat espresiune regre
tului pentru pierderea acestui fiiu 
vrednic al națiunei.

Revista literară „Semănătorul*, îi 
consacră lui Teofil Frâncu un arti
col semnat de d-1 N. Iorga, articol 
pe care’l lăsăm să urmeze aici:

Se vestesce ,din Ardeal" mdrtea lui 
Teofil Frâncu. S’a spus de toți, că răpo
satul, mort încă în totă puterea vîrstei, 
a fost diarist și funcționar la ministeriul 
nostru de instrucție. S’a uitat însă de unii 
titlul lui de căpetenie(pentru recunoștința 
ndstră, frumosa-i carte despre Românii 
din munții apuseni, despre falnicii, cerbi- 
coșii, neînduplecații Moți, în cari pare, că 
trăesce eroismul răbdător și îndărătnic al 
străbunilor Daci, fruntașii nemurilor dună
rene, aceia, cari fugiră de robie prin por
țile largi ale morții. Frâncu își scrisese 
cartea împreună cu alt Moț, blândul și 
blondul Candrea, pe care o răcdlă-1 do
borî, în deplina tinerețe, pe când căuta 
în străinătate, la Graz, odihna plăcută a 
vacanțelor: cetitorii își vor fi aducând 
aminte de sîrguința pidsă cu care prie
tinii săi au isbutit să-i ridice un modest 
monument în cimiteriuljdepărtatului oraș, 
unde l’a prins mdrtea. Cartea, ai cărei au
tori nu mai sunt astădi nici unul în vieță, e 
una din cele mai bune lucrări de etnografie 
ce avem până astădi cu privire la popo
rul nostru, cu care ne fălim, seu de care 
ne batem joc (de multe ori facem întâiul 
lucru pentru solemnități și publicitate, er 
celălalt în intimitate), fără se-1 cunoscem 
cât e de plin de interes, de coldre, de 
energie, — de vidță în manifestațiile lui 
felurite. Cei doi Moți au scris cu pricepere 
și cu drag despre Moții lor, — așa cum 
nu și-a mai amintit la noi nimeni despre 
ai lui, din satul, din ținutul său, după ce 
pașii i-s’au pierdut pe drumul de înstrăinare 
al vieții.

Ei, Moții, își uită mai greu de 
cât alții; adecă nu uită nimic. Cărtu
rarii ce se ivesc între denșii și trebue să-i 
părăsescă, rămân totuși necontenit cu 
gândul spre casă, spre văile înguste, spre 
munții cu suișuri grele, spre gospodăriile 
curate, mulțămite în sărăcia lor raunci- 
tore. Ca și vechii Daci din acelea-și cu
prinsuri, cari și ei au pornit din aedstă 
cetățuie, au cârmuit dintr’însa poporele 
supuse și s’au înmormântat în zidurile ei 
sub giulgiul ceriului curat și rece de un albas
tru ca al ochilor, când patinici în urmă
rirea idealelor depărtate, când străbătuți 
de licăriri de mânie, de setea de luptă ai 
acelora ce trăesc și astădi pe acolo.

Intîmplarea a adus pe Frâncu la noi, 
dăr el nu s’a deprins nici odată, de și a 
stat atâția ani aici, cu apucăturile ndstre 
de vorbă multă și ușoră, de glumă care 
nu prea alege dmenii și lucrurile, de mul- 
țămire cu plăcere din fie-care clipă. Nici 
odată nu și-a putut el călca pe suflet, ca 
să recundscă frați români în lighionele 
pripășite, cari alcătuesc în mare parte na
țiunea politică în Regatul român, dăcănu 
temeiul nămului în Românime. Când vor- 
bia de acești speculatori ai unei patrii de 
care-i legă numai interesul, ochii Moțului 
ochii albaștrii-mărunțî, scăpărau răutăcios 
și fața-i căpăta înfățișare crudă. Când însă 
se convingea, că înaintea lui are un om 
de ispravă, care crede în legea lui na
țională, o altă lumină-’i venea în priviri și 
în graiul lui apăsat, stătea bucuros de 
vorbă despre ce-i stătea mai la inimă, des
pre idealul pentru care de două ori acei 
munți ai vitejiei s’au încrunt de sângele 
jertfei și a resbunării.

Nu-1 sciam bolnav, când l’am vădut 
acum vre-o <jece dile, căutând cu lăcomie 
sdrele înaintea cafenelei hotelului unde ză
cuse de piept trei luni în capăt, după o 
di de vifor ce-1 prinsese nepregătit. Era 
aprdpe de nerecunoscut: figura-i era scă
zută ca a unui copil și în ochii plini odată 
de atâta putere, se oglindea duioșia nespusă, 
a celor ce se sting sciind acesta Mi-a spus 
de suferințele lui, de slăbiciunea ce-1 stă- 
pânesce, de apropiata lui plecare acasă. 
De acestă plecare vorbia mai bucuros 
ca de ori-ce. Acolo, departe, în munți, își 
are încă locul, pământul părinților și al 
moșilor și al strămoșilor, pământul nea- 
sămănat de scump prin două mii de ani 
de luptă și dă muncă ai celor ce au vor
bit tot graiul ce îngheța acum pe buzele 
lui. O tnoșidră pe care n’a vândut’o, o că
suță pe care a păstrat’o, și unde locuia 
fratele lui, care fusese ofițer, străbătuse 
țera streinilor, der simțise și el nevoia 
neînduplecată de a-se întdree la acea mo- 
șidră și la căsuța aceea. Va sta acolo dăcă- 
va fi se mai trăescă: cu pensia ce i-se 
cuvine, va trăi acolo fără să-i lipsescă 
nimic, mulțămit, fericit. Și ridicâudu-se 
glumeț în picidre, ducându-șî mâna la 
pălărie: „Mai bine de cât un profesor de 
Universitate în București..." fir, dăcă nu 
se va pute întrăma, el a lăsat casa lui — 
școlii.

Și șcdla se va așeeja acum în căsuța 
pe care atâta timp o încunjurase de de
parte cu dorul lui Moțul înstrăinat, fir de 
pe băncile ei se vor ridica, în ciuda tu
turor străinilor de pe lume, rând pe rând, 
an de an, tineri ca densul, cu sufletul cu
rat și drept, cu inima neînduplecată, cu 
ochii scăpărători de mânie în fața nedrep
tății său a ușurinții și scăldări în lacrimi 
de bucurie înaintea mijirii îndepărtate 
a idealului românesc.... ’

*

Diarul „Conservatorul" scrie: Teofil 
Frâncu, șef de birou la ministeriul de ins
trucțiune publică, fost magistrat și fliarist 
de frunte, a trecut întru Domnul. Român 
numai inimă, de o cultură largă și cu un 
caracter de bronz, Frâncu era un vităz: 
nu l’au înfrânt nici nevoile, nici munca 
fără răgaz, nici urgia ungurăscă.

Teofil Frâncu a repurtat victorii ne
uitate în Transilvania pe tărîmul publi
cisticei; Frâncu, aci în țeră a făcut școlă 
în (jiaristica cu mied — și Frâncu n’a în
cetat, pănă la cesul morții, de a fi Moț 
cu mintea, eu sufletul și cu graiul. „Ro- 
tacismul la Moți și lalstrieni" și „Românii 
din munții Apuseni" sunt două lucrări de 
adâncă vaiore sciențifică, cu cari Frâncu 
a îmbogățit literatura limbei ndstre.

Pentru societatea, care a cunoscut 
pe acest inimos Român, badea Frâncu era 
în același timp o istorie contimporană, o 
comdră sufletescă și un fel de îndreptar 
pentru moravuri.

Imensă ar trebui se fie grdpa, care 
închide trupul lui Frâncu, ddcă ar fi să 
cuprindă simpatia și dragostea cari l’au 
întovărășit în viăță.

Fie iertat!
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Inaugurarea mănăstirei din Sinaia.
Despre sfințirea nou restauratei mă

năstiri din Sinaia, mai dăm adi — după 
„Universul" — următorele amănunte:

In altar au luat loc M. M. L. L. 
Regele și Regina, prințul Ferdinand cu 
micii principi și clerul mitropolitan, precum 
și d-nii miniștrii, eforii spitalelor civile și 
curțile regale și princiare.

Apoi Suveranii, precum și principii 
au încins șorțuri de mătasă și, punendu-se 
la disposiția Lor săpun și bureți, au pro
cedat mai întâifi la spălarea și apoi la 
ștergerea sf. mese, fie-care luând apă din 
nisco vase artistic lucrate.

După aceea I. P. S. S. Mitropolitul 
primat a miruit întrâga masă și a aședat 
la cele patru colțuri ale mesei pe cei 
4 evangeliștT, fixați cu câră de masă.

S’a acoperit apoi masa cu tdte înve
lișurile ce le cere serviciul ortodox și s’a 
arangeat pe ea tote obiectele sacre ce 
servesc oficiului divin.

A urmat apoi miruitul de cătră I. P. 
S. Mitropolitul Primat, MM. LL. Regele 
și Regina și AA. LL. RR. Principele cu 
micii principi, atât a altarului cât și a 
tîmplei bisericei, cu nisce bețe de trestie 
purtând în vîrf bumbac îmbibat în mir.

In sfîrșit a avut loc liturgia cu care 
serviciul, început la ora 10 jum. s’a sfîrșit 
la orele 12.

In tot cursul serviciului divin a cân
tat corul mănăstirei, întărit cu mai multe 
voci din Bucuresci.

După terminarea serviciului divin, 
Regele și Regina și Prințul moștenitor au 
eșit la ușa principală a bisericei, de unde 
M. Sa Regele a pronunțat un discurs.

Mai întâii! Regele a făcut istoricul 
monăstirei Sinaia. A arătat, că Sinaia, odi- 
nidră o localitate pustie, a devenit acum 
leagănul dinastiei române. A felicitat Efo
ria spitalelor civile pentru-că a adus la 
bun sfîrșit opera de restaurare a acestei 
istorice monăstiri, care e un locaș așa de 
sacru pentru Dinastie.

Continuând, Suveranul rdgă cerul ca 
să binecuvînteze acest loc sacru, deore-ce 
acestă monăstire, ca tiîte cele-lalte mo
năstiri din țeră, este un monument care 
reamintesce timpurile de glorie ale țărei 
ndstre.

Discursul Regelui fii primit cu nes- 
fîrșite urale de cătră publicul imens ce se 
afla de față.

Răspunde d-1 Dr. Cantacuzino, efor 
al spitalelor civile.

D-sa povestesce legenda întemeierei 
monăstirei Sinaia și mulțumesce MM. LL., 
cari au binevoit să-și dea concursul pen- 
tru-ca restaurarea acestei monăstiri să 
pită ajunge la bun sfîrșit.

Spune, că Sinaia, ca reședință a Su
veranilor, va merge din progres în pro
gres și va deveni unul din centrele cele 
mai principale ale țărei. Termină fă
când urări pentru familia regală și prin
ciară.

In cursul ceremoniei sfințirei, s’a 
semnat de cătră MM. LL. Regele și Re
gina, AA. LL. RR. Prințul Ferdinand și 
micii principi, precum și de d-nii miniștri 
și de cele-lalte perscîne de față, următorul 
act de fundațiune.

„Acăstă sfântă și dumnedeiăscă bi
serică, cu hramul Sf. Treimi, clădită de 
noi pe temeliile bisericei din 1843, spre 
lauda lui Dumnedeu. A-tot-puternicului 
•ocrotitor al Regelui României, s’a sfințit 
la 26 Maiu, anul mântuirei 1903 și al 
domniei regelui Carol al 38 de archie- 
piscopul și mitropolitul Ungro - Vlahiei. 
Primat al României Iosif Georgian, încon
jurat de archimandritul Nifon Starețu și 
de întregul Sobor al monăstirei Sinaia, 
fondată în. 1695 de spătarul Mihail Can
tacuzino, față fiind M. S. Regele Carol, 
■regina Elisabeta, principele moștenitor 
Ferdinand, principele Carol, principesele 
Elisabeta și Maria, miniștrii, eforii spita
lelor civile, Al. Ghica, Dr. Cantacuzino, 
Dr. Fotino, Al. Culoglu, directorul eforiei 
spitalelor civice, mulțl înalț! demnitari ai 
Statului și adunare mare de popor din 
jud. Prahova și din împrejurimi. Drept 

care s’a semnat acest act de fundațiune 
spre vecinică amintire11.

*

La acestă ceremonie au asistat și 
trei-deci din elevele institutului „Asocia- 
țiunei" din Sibiiu, pentru cultura și lite
ratura poporului român, împreună cu di
rectorul institutului. Un timp superb a 
favorisat răușita acestei piăse serbări; er 
peisagiul admirabil în mijlocul căruia se 
desfășura solemnitatea, i-a oferit un far
mec cu totul deosebit.

SC1R1LE BILEI.Â
— 29 Maiti v.

Pentru catedrala din Sibiiu. D-1 
Dr. Iosif Gall, mare proprietar și membru 
în camera magnaților, a contribuit la fon
dul catedralei din Sibiiu, frumdsa sumă 
de 5000 cordne. — Fapta nobilă vorbesce 
de la sine.

Congresul Ligei culturale s’a ținut 
în sărbătorile Rusaliilor în Bucuresci. Con
gresul fu deschis prin o vorbire ținută de 
d-1 Petre Grădisteanu, președintele Ligei. 
S’au cetit rapdrtele îndatinate și s’a ales 
comitetul.

Un jude de curie osendit. Judele 
de curie din Budapesta Kormos Adolf a 
fost osândit de cătră cea mai înaltă ju
decătorie disciplinară, la pierderea oficiului. 
In motivare se spune, că Kormos în mai 
multe rânduri a vătămat grav vada și 
demnitatea judecătorescă. In contra sen
tinței nu se pote apela. Despre osîndit 
s’a dovedit, că esercia meseria de samsar 
al justiției ca jude referent și votant pri
mea bani, ca să refereze și voteze în in
teresul celui care-i plătia bani și tot pen
tru bani umbla să influențeze imparțiali
tatea colegilor săi.

Demonstrațiile din Italia și tripla 
alianță. Diarul „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" publică o notă oficidsă în care 
respundendu-se diarelor francese, se dice 
că demonstrațiunile iredentiste din Italia 
n’au slăbit de loc tripla alianță, care ră
mâne forte tare și nestrămutată.

Un meeting în Sofia. Pentru diua 
de Luni a fost convocat de grupul so
cialist un meeting în Sofia. Redactorul 
Șangoff de la „Vecerna Posta" în fruntea 
mai multor macedoneni a pătruns în lo
calul de întrunire, unde a împedecat pe 
oratori de a vorbi, căci — dise el — es- 
cesele de la Chișinău nu se pot tracta în 
legătură cu prigonirea elementului bulgar 
din Macedonia. Șangoff ținu în acest sens 
o cuvântare și toți cei adunați plecară pe 
piața catedralei, unde Șangoff blama ini
țiativa socialiștilor. Cu acestă ocasie se 
întâmplară mai multe încăerări între ma
cedoneni de-oparte și studenții socialiști 
și evrei de altă parte. După aceea mul
țimea făcu ovațiuni agențiilor diplomatice. 
La aceste ovațiuni răspunse numai agen
tul diplomatic al Rusiei, care declamă, că 
Rusia nu și-a uitat datoria față de Slavii 
subjugați, der trebue răbdare și înțelep
ciune.

Fomete în Macedonia. „Politische 
Gorr.“ află, că în vilaeteie Monastir și 
Serres a început să bântue fdmetea. Mulțl 
țărani se hrănesc cu ierburi. Exarcatul 
declară, că numărul acelora, cari rabdă 
de fdme, este de 200 de mii.

Reuniunea germană de cântări 
(Mănnergesangverein) va da Sâmbătă în 
13 Iunie, al treilea concert statutar al său 
(Konzert-Liedertafel) sub dirigența măies
trului de cor d. Paul Richter. începutul 
la 8 ăre. Program: 1) Fritz Reiraesch
„Wegwarteu, cor mixt, solo sopran și acom- 
paniare de piano. 2) Coruri bărbătesc! a 
capella: a, Rudolf Wagner „Den ich nicht 
leiden mag, den seh’ ich alleTag"; b, R. 
Schumann „Ritornell"; c, Robert Schwalm 
„Mailied". 3) Beethoven: Clavier-Trioop. 
97: a, allegro moderato; b, Scherzo; c, An
dante cantabile. — Allegro moderato. 4) 
Max Bruch: „Odysseusa III scenă.Odyseu 
și sirenele. 5) Hans Wagner: „Elsula“ 

cor bărbătesc cu quartet-solo. 6) Rudolf 
Lassel „Romanze", cor bărbătesc cu a- 
companiare de piano.

Concert. Musica comunală dă a<ji 11 
Iunie în cafeneaua Neustddter primul său 
concert. începutul la drele 8 sera. Intrarea 
liberă.

— Mâne, Vineri, la orele 572 con
cert pe promenada de jos.

Dintr’un carnet vechili.
i.

Dilele acestea a făcut turneu prin 
fiarele românesc! de dincăce de Garpaț! 
următdrea scire:

„Deces. Ioan Piso, fost senator și că
pitan de poliție în Sebeș, după grele su
ferințe a răposat la Sibiiu, unde trăia 
retras în pensiune. Dumnedeu să-l odih- 
nâscă în pace!"

Piso... căpitan de poliție în Sebeș!
Sunt 16 ani de când păstrez între 

însemnările mele un extras dintr’o serie 
de articole publicate de neîmpăcatul ad
versar al istoriei române Hunfalvy Păi, în 
revista „Budapesti Szemle“. Intr’unul din 
aceste articole Hunfalvy pomenesce și de 
căpitanul de poliție Piso din Sebeș.

Trebue să adaug, că titlul articolelor 
lui Hunfalvy era: „Kirăndulâs Erdelybeu 
(Escursiune în Ardeal) și întâmplându-se 
să călătorescă istoricul maghiar de la 
Sibiiu pănă la Sebeș într’o diligentă cu 
Piso și având cu acesta chiar și dre-care 
discuție, l’a eternisat în articolele sale.

Fiind cele scrise de Hunfalvy de un 
interes comun, ara credut de cuviință a 
le publica acum în traducere. Prilegiu la 
acesta mi-a oferit numele Piso.

*
Călătoria cu Piso o descrie în nr. 

125 din Maifi 1887 (art. V.)
Era la 8 Iulie (1886) când Hunfalvy 

a plecat dinaintea hotelului „împăratul 
Romanilor11 din Sibiiu cu diligența la A.- 
Iulia. In diligență avea doi tovarăși de 
călătorie, unul blond și vorbitor, oare când 
nemțesce, când românesce cu totă lumea 
schimba câte-va cuvinte, atât în oraș, cât 
și în afară de oraș. Celălalt era brunet și 
tăcut. Hunfalvy imediat a ghicit, că cel 
dintâiu e Sas, ce-1 d’al doilea e Român.

„Și cum esaminam așa în tăcere pe 
cei doi domni, cari ședeau față în față 
cu mine, recunosc într’ânșii tipurile na
ționalității germane și a celei române.

„Cel blond are ochi albaștri, e afabil, 
sprinten; deși e mai bătrân decât celă
lalt, totuși mișcările lui și felul cura vor
besce îl arată mai tînăr. Tovarășul cel 
brunet are ochi negri, cu firișore sânge
rase pe albuș, nu e afabil, șede ou gra
vitate pe locul lui și nu e sprinten. O 
făptură gata de a se lua la trântelă, pe 
când cel blond: o făptură gata să cedeze. 
Dealtmintrea buni cunoscut!. Cel brunet 
începe să-i vorbescă celui blond despre 
sinod, er acesta îl ascultă cu interes. Vor
besce despre independența și autonomia bi
sericei sale, pe care un membru din si
nod a susținut’o cu tărie și i-a făcut pe 
alții să arauțescă.

„Totuși se cuvine11, <jise cătră mine 
soțul brunet, „ca să ne cunoscem, dâcă 
călătorim într’o trăsură. Eu sunt Pizo (nu 
sciu dâcă scriu bine numele) căpitanul 
orașului Sebeșul-săsesc. — Er eu, adaogă 
blondul, sunt Roth, pretore în Sebeșul 
săsesc".

După ce am spus și eu cine sunt, 
Piz<5 mi-a răspuns, să nu mă supăr, dâcă 
el îmi spune verde, că lui îi place mai 
mult cartea lui Mocsâry*'), de cât cartea 
mea (adică: „Die Rumânen und ihre An- 
spriiche").

— „Asta o înțeleg" răspund eu, „însă 
este o deosebire între cartea mea și între 
cartea lui Mocsâry. Acesta spune, cura ar 
trebui să înțelegem și urmăm politica față 
cu Românii, er cartea mea vrea să arate, 
cum nu trebue să înțelegem și se scriem 
rău cele petrecute. Mai mult n’am vorbit 
în acăstă cestie".

— „Cel mai bun vin este cel din Se
beș" urma el. înainte de 1848 „Stadtpfar- 

rer“ul (parochul evangelic) din Sebeș când 
era anul bun, căpăta câte 100 butoie vin 
de (jeciuelă. Der chiar și în anii mai slab! 
i-se veniau vr’o 40—50. Și ijeciuela acâsta 
trebuia să o dea „Stadtpfarrer“ului chiar 
și Românii11 observă indignat Pizo, căpita
nul orașului, care înainte de 1848, nu cred 
că ar fi putut purta deregătoria de căpi
tan în Sebeș.

— „Asemenea deciueli dedeau înainte 
de 1848 și protestanții, cari trebuiau să dea 
a decea parte din rocoltă preoților cato
lici d. e. în Scepus (Zips)", răspunseiu 
eu căutând a calma indignarea lui isto
rică.

— Adevărat? întrebă d. Piso cu în
doială.

— „Fdrte adevărat", răspunseiîî eu.
— „Deciuâla, esplică d. pretore, a 

fost o contribuție introdusă încă de la 
începutul omenimei", căutând astfel a 
scusa privilegiul preoților evangelic! din 
Sebeș.

— „Pdte din Egipt să o fi adus ji
dovii din Palestina, er de la jidovi a 
primit’o bucuros biserica creștină-apusănă"
— adăogaiiî eu, temperând sciința istorică 
a solgăbirăului.

Față cu așa doi istorici, cum eram 
eu și solgăbirăul, Piso ne având în cotro 
a trebuit să tacă, deși se părea, că nu 
p6te uita, că odinidră Românii plăteau <je- 
ciuelă de vin preoților luterani.

D-1 Piso se întdrce și cu gesturi iri
tate din brațe și mâni face semne de în
depărtare. Mă uit, să văd cui face aceste 
semne. Era o fetiță în etate de vr’o 10 
ani, cu doi frați mai mici ai ei, cari ve
niau fuga înaintea trăsurii: erau de sigur 
copiii lui Piso, cari așteptând întdrcerea 
tătâne-său de Ia sinodul din Sibiiu, ar fi 
vrut să se urce în diligență. Tatăl lor 
însă cu voce aspră le spune românesce, 
să se care d’acolo. Copiii se îndepărtăză 
rușinați. Mie mi-e milă de ei.

Soția d-lui Piso e germană din Se
beș, copiii ei însă sunt Români, bărbatul,
— așa-i cetesc din ochi — n’ar permite 
pentru totă lumea, să-i crescă nemțesce.

A. P.

ULTIME SCIRI.
Adi după amedl telegraful ne aduse urmă- 

tdrea scire durerosfi :

Wăsăud, 11 Iunie. Er! a încetat 
din vidță loachim Mureșianu, advocat 
și secretar al fondurilor grănițeresci, 
în retragere. Durerea pentru pierde
rea acestui valoros și meritat Român 
este generală. înmormântarea va fi 
Vineri. •• ..

Belgrad, 11 Iunie. Acfjl ndpte re
gele Serbiei Alexandru și regina 
Draga au fost oinorîți. Pretenden
tul de tron Petru Caraghiorglievlcî a 
fost proclamat rege. Omorul s’a se- 
vîrșit în conacul regesc.

Belgrad, 11 Iunie. Se constată, 
că au fost împușcați nu numai păre- 
chea regală, ci și fratele și dou6 
surori mai mici ale reginei, pre
cum și un general, un adjutant 
regesc și trei miniștri.

Atentatul s’a petrecut aseră 
când părechea regală era la cină. 
Atentatul a fost sevîrșit de trupe, 
cari au năvălit în palat, omorînd 
tdte sentinelele. Palatul a fost încun- 
jurat de armată.

Budapesta, 11 Iunie. Se svo- 
nesce, că în urma evenimentelor din 
Belgrad, s’a dat ordin pentru mobi- 
lisarea mai multor corpuri din ar
mata austro-ungară.

*) Mocsâry Lajos „Nehăny szd a nemzetisd- 
gekrol“. (Câteva cuvinte despre naționalități.) Bu
dapesta 1886.

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
mana1*, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei14. 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 „Romana" 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.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca orî și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă 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 darisului după tactele 
mnsicei. Pe lângă popularitatea, de oare se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, pare 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 „Romanei" cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena,
Din 10 Iunie n. 1903

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de corone ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3’/2°/0 . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii . .
Losurî 
Renta 
Renta 
Renta 
Rente
Losurî din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.— 
Acții de-aie Băncei austr. de credit 660.50 
NapoleondorI................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . .. 117.27’/2
London vista ................................... 239.60
Paris vista . . ......................... 95.22V2
Note italiene.................................. 95 20

. 120.60 
99.35 
91— 
98.60 
99.25 
92.95 
99.25

. 199.75 
pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.— 
de 
de 
de 
de

hârtie austr......................   100.30
argint austr......................... 100.15
aur austr..............................120.75
corone austr. 4°/8 . ■ • 100.65

153.50
16.23

Cofetăria
HERMAOT THIELE 

se află din 11 Iunie a. c. în 
Strada Vămii nr. 28, 

vis-â-vis de biserica rom. cat.

h $ $ h n

De închiriat
Casele din Strada Cimiterilor 
nr. 8, (Scheiu), cu 4 odăi, 1 
bucătărie, pivniță, conduct de 
apă, etc.. este de închiriat.

Chiria anuală 200 florini.
Informații se pot lua în ace-aș 

Stradă sub nr. 6, dela pvoprietarul.

Sz. 4167—1903.
tlkv.

Arveresi hirdetmânyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg mint telekonyvi hatosâg kbzhirre teszi, 

hogy Halmagy Mikl63 vâgrehajtatonak Vulk Gyorgy es târsai vegre- 
hajtâst szenvedd elleni 91 kor. 50 filler tbkekbveteles es jârulekai irânti 
vâgrehajtâsi iigyâben a brassdi kir. tbrvânyszek (a fogarasi kir. jârâsbi- 
rosâg)

986
1695
1772
2276
2706
3308
0 174
5674 
5975 a/2 
6453/2

teriiletân levâ, Szkorân fekvo a szkorei 190 sz. tljkvben A f 
hrsz. egâsz ingatlanra
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57
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55
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55
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Vâpsitorie artistică ardelenescă cu vapor 
și spălătorie chemică,

Brașowg CiocFac sw. 7, vis â vis de fabrica de Gândite.
Atrage atențiunea Onor, public, ca efectueză ori și ce lu

crare în văpsitorie și spălătorie chemică pentru rochii de dame 
și garderobă de haine bărbătesci, Mătăsuri, Covore, Piapome, um
brele de sore și de ploie, Portiere etc.

Gardâne se spală, văpsesc și întind pe rame patentate. 
De binevoitorul sprijin se r6gă
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ABONAMENTE

egesz ingatlanra 2 kor.
5?

51

15

51

71

51

55

11

55

320
320

33
42
14

12 kor. 1329 hrsz.
24
15
27
15
10
33
10

9
13
496

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: £

P® tysâ hal . . 8 es?. '
?© ș®s© lua? . . 12 ,,

ua aa .... 24 ,,
=o »X© o=

194
52
37
16
16
54

8
15
15

koronâban,
77

17

»

1749
2043, 2049/a 
2350, 2429 
2740 
3734 
5456 
5689/1 
6152 
3270/1,3270/3 

egâsz

n 
n

71

75

7?

75

55

71

51

55

51

51

75

51

51

51

77

71 

ingatlanra
11

15

71

17
hrsz. egâsz ingtlra 52 kor. 
sz. tljkvben Ața. 1821, 
hrsz. egesz ingtlra 40 kor.

„ tljkvben A f 5938 
egesz ingatlanra 15 kor., 

a 815 sz. tljkvben A f 6641 hrsz. egesz ingatlanra 43 koronâban ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik âs hogy a fennebb meg- 
jelolt ingatlanok az 1903 evi julius ho 23-dik napjăn delelott 9 orakor 
Szkorâ kozsegben megtartandb nyilvânos ârverâsen a megâllapitott ki
kiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak (0%-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem. l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt 6vad5kkâpes ertekpapirban a kikiil- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ârtelmeben a 
bânatpenznek a birâsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszerâ 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1903 âvi âprilis ho 25-ik napjân. 
A kir. jbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

D
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11

77

n

5?

17

71

17

a 608 sz. tljkvben 
a 634 „ 
a 670 „ 
az 5028 sz.
a 811
a 2265
a 7305
1822
4432,4433
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Pentru România ?i străinătate: 
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^1 N__________ _________________ __ ____________________________ _______________________________________________ ______________

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă:
'■

s

ș

s
¥

V-=B ni EJO vzrx

n 
n
5)

5)

55

75

57

2734
812

2403
814

viiPentru Austro-Ungana:
M . . . . 4 e@y.

?© I©s® lua? . 2 ,,
î© iy®â las?. . 1 ,,

Pentru Romania și streinătate: 
1P© aa . . . . . § fy. 
^© șese Inaî . . 4 „

1033t
11

egâsz ingatlanra 24 kor., 
„ » 12.» 
« i; 5 „ „

hrsz. egesz ingatlanra 17 kor., a 6988 hrsz.

11 
hrsz.

55

57

5?

a 
a

!

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale. <s>------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdBMBmistrațîianea

„GAZETEI TRANSILVANIEI"

prin

J fi'

„Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ălO fii. se vinde
NĂDUDVARY.

987,1-1 kir. aibir6. la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. c’

Tipografia A. Mureșianu, Brașov. <


