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Germania și Maghiarii.
Prietinia grosă germană-ma- 

ghiară începe a se borși. Cu oca- 
siunea negocierilor asupra tractatu
lui comercial miniștri unguresc! se 
fi fost aceia, cari au făcut pretensi- 
unilor germane <■,£. mai aspră oposi- 
ție. Negocierile s’au întrerupt, amă
răciunea a remas.

O telegramă forte importantă 
publică 4iarul vienes „W. A. Ztg.u 
asupra încor dârei dintre Germania și 
Ungaria. Telegrama e datată din 
Berlin și e de următorul conținut:

„In cercurile bine informate de aici 
(Berlin) sunt în clar cu aceea, că o forte 
mare încordare esistă actualmente între 
Germania și Ungaria. Causa acestei în
cordări nu sunt diferențele manifestate cu 
ocasiunea negocierilor asupra convențiunei 
comerciale, ci alte împrejurări, cari cad 
în afară de acestă cestiune. încordarea 
dintre Germania și Ungaria s’a început 
încă atunci, când negocierile asupra con
vențiunei comerciale n’au ajuns în stadiul 
decisiv, și acestă încordare de dată mai 
veche a contribuit mult, ca să nu se îm- 
bunătățescă nici cu ocasiunea negocierilor 
comerciale raporturile dintre guvernele ger
man și maghiar.

„Guvernul german vede în legea de 
emigrare adusă de contele Tisza o păgu- 
bire însemnată a navigațiunei maritime 
germane, și în urma plângerilor ce le-au 
ridicat societățile de navigațiune germane, 
și-a dat silința a apăra cât se pote inte
resele economice germane. Ambasadorul 
german din Viena, contele Wedel, a in
tervenit la guvernul maghiar, der nici la 
Budapesta, nici la Viena nu i-a succes a 
dobândi resultate favorabile.

„Acest eșec al guvernului german a 
produs dre-care indisposiție în Germania, 
er în Ungaria s’a privit cu ochi răi ames
tecul Germaniei în afacerile interne die 
Ungariei.

„O altă causă a încordării raportu
rilor dintre Berlin și Budapesta trebue 
căutată în legea pentru instrucția primară 
(proiectul Berzeviczy) al cărei scop este 
promovarea maghiarisării. Legea acesta 
este . îndreptată și în contra Sașilor arde
leni, și pressa germană a deschis deja o 
viuă campanie contra maghiarisării Ger
manilor din Ungaria. Guvernul ger
man a făcut deja atențl, în mod tacti
cos, pe factorii competent! din Ungaria, 
că Germania nu vre, ce e drept, se se a- 
mestece în afacerile interne ale Ungariei, 
însă își ține de datorință a face cunoscut 
guvernului maghiar, că crearea zmei ast
fel de legi ar produce un resens forte 
mare in Germania. Guvernul maghiar 
inse n’a ținut semă de îngrijirile esprimate 
în mod forte discret de guvernul german, 
și de sigur că și acestă împrejurare a con
tribuit, ca raporturile încordate să se ma
nifeste și cu ocasiunea negocierilor co
merciale1*....

Un 4iar maghiar șovinist din 
Budapesta, publicând telegrama din 
Berlin 4iee, că „trebue să se cutre
mure de cutezanța cu care cei din 
Berlin vor se dirigeze afacerile in
terne ale Ungariei”. Invinuesce apoi 
pe Germania de germanisare cu forța, 
căci „nici un popor din lume n’a 
usat de arme atât de neumane pen

tru a desbrăcape alt popor de limba 
și naționalitatea, sa, ca Neamțul”.

Vorba celuia: „Pi-i mamă gu
șată, se nu-ți 4ică“. Șoviniștii din 
Budapesta impută celor din Berlin 
politică de desnaționalisare față cu alte 
popore, când ei nu fac altceva, de
cât *— urmând esemplul prusian 
— umblă prin legi și tot felul de 
apucături neumane se suprime limba 
și naționalitatea poporelOr nema
ghiare.

Cumplit îi ustură și-i superă însă 
soirea, că chiar și prietinii lor din 
Berlin, guvernul împăratului Wilhelm 
celui atât de mult sărbătorit în Buda
pesta când cu visita ce o făcuse în 
capitala maghiară, ține să dea gu
vernului unguresc sfatul amical de 
a nu umbla cu proiecte de legi de 
maghiarisare, ca cel al lui Berze
viczy.

Brașov, 22 Noemvrie.
Situația politică ungară. Eri s’au 

ținut adunări poporale în vre-o 25 de 
orașe. Aprdpe tote au fost convocate de 
oposiție. La adunarea din Gybr a partici
pat și Apponyi cu Fr. Kossuth. S’au ținut 
și adunări convocate de liberali, așa de 
pildă în Pojun, unde s’a dus ministrul de 
comerciu Hieronymi.

Diarui „B. H.“ a primit următdrea 
informațiune din partea unui membru al 
clubului liberal: Posițiunea guvernului e 
neclintită și ori-ce s’ar întâmpla în urma 
agitațiunilor din țeră, guvernul remâne în 
funcțiunea sa, până după nbuăle alegeri 
dietaie. Chiar fiind în minoritate, guver
nul actual va face nouele alegeri. Decă nu 
va pute să dobândesoă indemnitatea bud- 
getară, guvernul și fără indemnitate va 
disolva camera. Guvernul speră, să iasă 
și mâi întărit din alegerile viitore. Con
vingerea acesta și-a dobîndit’o în urma 
audienței, ce a avut’o oontele Tisza la 
Majestatea Sa.

Adunarea alegetorilor sași din 
Tera Bârsei.

Brașov, 5 Decemvrie n. 1904.
Eri la orele 3 p. m. în sala cea mare 

a școlei evengelice din Brașovul vechiu 
a avut loc adunarea alegetorilor sași din 
țera Bârsei, convocată cu scop de a pro
testa împotriva reformei școlare a lui Ber
zeviczy.

Sala era plină de alegători.
Adunarea a fost deschisă de d-I Cari 

Adam președintele comitetului districtual 
(Kreisausschus), care; a dat apoi cuvântul 
d-lui Reichardt, paroch in Hălchiu, ca re
ferent.

D-l Reiphardt a analisat disposable 
cele mai grave ale proiectului Berzeviczy: 
școla de repetiție, care conform proiectu
lui va trebui să fie esclusiv maghiară, dis- 
posiția referitdre la cașul când la o școlă 
nemaghiară vor fi 20 elevi maghiari, pre
cum și ingerența administrației în jude
carea cașurilor disciplinare ale învățători
lor confesionali.

Punctele principale asupra cărora a 
insistat referentul sunt:

1) Proiectul violâză cele mai sfinte 
drepturi ale părinților.

2) Proiectul împiedecă progresul cul

tural, Introducând prostire în loc de lumi
narea generațiilor.

3) Proiectul păgubesce comunitățile 
bisericesci.

..4) Impedecă pe învățători a-și îm
plini misiunea.

5) Autonomia bisericescă este vio
lată.

Chiar decă s’ar vota acel proiect, ne 
remâne familia ca bastion indestructibil al 
limbei. Inima ndstră germană nu ne-o pdte 
nimeni lua.

La sfîrșit dă cetire unei moțiuni mai 
lungi în care se espun doleanțele poporu
lui săsesc, er deputaților sșși li-se esprimă 
mulțumire pentru pașii întreprinși pănăa- 
cuma și se invită a lucra și mai departe- 
pentruma disposițiile gravaminose se fie 
înlăturate din proiect.

Dr. Rlechtenmacher începe cu o re- 
privire asupra adunării ținută înainte cu 
un an tot în acestă sală, unde alegătorii 
au aprobat ulterior întrarea deputaților 
sași în partidul guvernului. Atunci se 
cea, că Tisza va avâ în vedere interesele 
bisericei evangelice. Cine ar fi creijut a- 
tunci, că nu va trece nici anul și guver
nul aceluiași Tisza, va presenta un pro
iect atât de nedrept și aspru?

Fabricantul Schiell spune că în fa
brica d-sale lucreză muncitori Sași, Ro
mâni și Unguri în cea mai bună armonie. 
Aceia, cari sunt mai dibaci și mai perse- 
veranți la muncă sunt preferați fără deo
sebire la naționalitate. Ori cât de bine 
ar sci vr’un lucrător unguresce, fabrican
tul, fie chiar cel mai neaoș maghiar, va 
trebui să prefere și să plătâscă mai bine 
pe lucrătorul mai dibaciil, chiar de n’ar sci 
unguresce.

Țăranul G. Liehn combate proiectul 
din partea populației rurale, pe care o in- 
tereseză mai de aprope acest proiect.

Predicatorul Scherg din cetatea Bra
șovului într’un disdurs adesea ori acoperit 
de aplause generale, propune un supliment 
la moțiune, anume: Să nu se <Jică numai 
că deputății sași se învită a face tot po
sibilul, ca se se înlătureze asperitățile pro
iectului, ci: ca deputății sași se combată 
proiectul ca se nu devie lege, er decă cu 
tote acestea proiectul s’ar vota, deputății 
sași se iasă din partidul guvernamental.

In ce mă privesce pe mine — țlice 
oratorul — eu ași fi dorit să iasă imediat 
ce s’a presentat acest proiect. D-l Sch. 
invocă o analogie din Germania. In Ger
mania evangeiică partidul cel mai puter
nic este centrul catolic. Decă un deputat 
evangelic ar întră în acest partid, ce ar dice 
despre el? Ar pice că e seu nebun seu mi
șel. Tot așa ar trebui să se judece și ac
țiunea deputaților sași, cari întră în par
tidul guvernamental.

Noi — dice Sch. — nu trebue se ne 
împăcăm nici un moment cu gândul, că 
proiectul lui Berzeviczy va deveni lege. 
Nu e permis să devină lege!

Predicatorul Schiel (Blumăna) sus
ține moțiunea originală.

Deputatul Dr. Lurtz declară în ton 
profetic, că e o speranță zadarnică, că 
proiectul nu va deveni lege. Nu ne pu
neți condițiunea, se eșim din partidul gu
vernamental, căci ne luați putința de a 
mijloci ceva. Noi trebue să avem în ve
dere pe bieții învățători și familiile lor.... 
Trebue să fim una. Vreți discordie? Cre
deți, că cele-lalte adunări săsesci (Me
diaș, Sighișâra etc.) vor fi de acord cu 

moțiunea d-lui Scherg? In sfîrșit d-nul 
Lurtz rdgă pe d-l Scherg să-și retragă 
moțiunea.

Scherg, luând din nou cuvântul spune 
că partidul libera! de la 1867 este necon
tenit la putere și tot lovituri am căpătat 
de la el. Doresce, ea să se aducă o reso- 
luțiune, de care să nu ne rușinăm. Depu
tății sași să tragă consecințele, chiar decă 
n’ar fi toți 14 de acord, și să iesădin partid. 
Eșirea unui număr însemnat de deputațî 
sași din partidul de la putere tocmai 
acuma — când și alții îl părăsesc — ar 
fi o pierdere simțită pentru guvern.

Dr. Ftechtenmacher spune, că aceeași 
moțiune a făcut-o și dânsul în comisiunea 
însărcinată cu redactarea. A fost respins, 
împrejurările sunt așa, încât este nevoit 
și el a ruga pe Scherg să-și revoce aman- 
damentul.

Parochul Hubbes din Brașovul-vechiâ 
pledeză pentru unanimitate. Decă s’ar 
primi amandamentul, asta ar fi o ame
nințare. Dâcă vrem să ajungem ceva, nu 
e permis s6 amenințăm. Suntem un po
por mic de 200.000 suflete ! Nu ni-se cu
vine a amenința. Ne facem de rîs.

Parochul Frătschkes din Ghimbav, ca 
coleg și fost profesor al lui Scherg, îl im
ploră să-și retragă amandamentul.

Deputatul Copony spune, că după-ce 
s’a dus în dietă și după-ce a văijut proiec
tul ce s’a presentat și a vădut, că e im
posibil ceva de făcut, pentru prima-oră în 
viâță a înțeles pasivitatea Românilor. Stă- 
rue pentru unanimitate.

Mai ia cuvântul referentul Reichardt 
și în sfîrșit

Scherg, oare emoționat de durere 
declară, că nici-odată nu i-a venit așa de 
greu iuoonsecvența, ca acuma. Retrage 
partea referitdre la eșirea deputaților, nu 
însă cea referitore la combaterea absolută 
a proiectului și nu numai la înlăturarea 
părților mai aspre.

Moțiunea s’a primit ast-fel în una
nimitate. Rep.

Protestele în contra proiectului 
Berzeviczy. Pe diua de 8 Decemvrie s’a 
convocat o adunare de alegători ai cer
curilor Ghișineu și Sântana cu scop de a 
se vota o resoluțiune asupra proiectului 
de lege despre reforma învățământului 
poporal. Adunarea se va țină în Chișineu. 
Convocatorul e subscris de 29 inși, în 
frunte cu protopopul Dr. I. Trăilescu și 
advocatul, Mihail Veliciu din Chișineu.

Alegerea din Scheiu.
Eri am spus ceea-ce au cugetat 

toți Românii de bun simț, ve4end pană 
unde pot merge uneltirile condam
nabile ale unor ambițioși, cari pen
tru a satisiace poftei și intereselor 
lor egoiste au fost gata a da la ale
gerile municipale din Scheiu mâna 
chiar cu adversarii noștri naționali 
și politici în contra fraților lor.

Astăfii vom aduce cifre, cari 
la rândul lor vor ilustra cu o elo- 
cuență rece condamnabilul fapt să
vârșit de cătră desertorii dela dis
ciplina și causa comună națională.

Votanți au fost după constata
rea oficială 213. De aici 90 voturi 
s’au dat pentru lista clubului român 
municipal. 107 voturi, dintre cari 
peste 50 unguresc!, a întrunit lista 
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contrară. 15 alegetori au votat cu 
alte liste, er un vot a fost anulat.

Etă lista, care a dobândit ma
joritatea: Vasilie Sfetea, A. Vlaicu, 
Oct. Sorescu, O. Aiser, M. Rusu și 
N. Sulică. Preotul Sfetea de pe To
cile a figurat și pe lista clubului 
nostru.

Este a se observa, că dintre 
cei vre-o 50—60 alegetori români, 
cari au votat cu lista de mai sus 
majoritatea covîrșitâre au fost ale
getori de pe Tocile.

Mai trebue se observăm, că ni
meni n’a credut nici chiar de ia un 
Vlaicu, că va mâna lucrul așa de 
parte, ca sS facă pe alegătorii un
guri arbitrii în lupta nelegitimă, 
ce au purtat’o contra listei stabilite 
de partidul nostru național.

Din causa acesta nici nu s’au 
făcut pregătiri estra-ordinare pentru 
alegere, căci decă s’ar fi făcut de 
sigur Vlaicu și soți rămâneau bă
tuți cu aliați cu tot de și peste 
așteptare le-a succes de astă-dată a 
ademeni cu diferite apucături și sub 
diferite pretexte un număr destul de 
considerabil de alegători români 
mai ales de pe Tocile și a-i face Bă 
calce solidaritatea impusă de disci 
plina nostră națională.

Dăr vom mai lumina acest trist 
cas și din alte puncte de vedere. 
Pentru astăzi lăsăm se urmeze ca 
ilustrațiune următdrele date și scene 
culese și scrise de raportorul nostru.

La „Bucura* pe Tocile.
Un meseriaș român, oare își are ocu 

pațiunea în oraș, mi-a povestit următdrele :
Sâmbătă săra, după-ce am eșit de la 

lucru și am cinat acasă, merg pe drumul 
ce duce pe lângă cârciuma văduvei Buour, 
ca se visitez pe un prietin. Cam 30 pași 
depărtare de cârciumă aud sgomot mare 
și strigăte de „eljen".

Curios întru și eu înăuntru și văd 
acolo ședând la mese lo—20 Unguri din 
Scheid, zidari, ștrăfari, între ei zidarul ro
mân Z. și măcelarul român L. N’au tre
cut 5 minute de când intrasem, și ătă că 
văd pe unul dintre Unguri, că se ridică 
cu păharul de vin în mână (pe tdte me
sele erau sticle de vin) și ține un toast 
unguresc, în care-1 laudă pe A. Vlaicu 
cât numai pote și sfîrșesce cu „Eljen 
Vlaikul" la care se alătură și aliații și 
convivii români, intonând cu toții „Eljen 
Vlaicu, omul nostru 1“

Se scolă apoi V. VI. (român) și cum 
erau toți aprinși și amețiți de v^in, 
cătră Unguri: Mai dice-țl și o vorbă ro- 
mânescă!

Un zidar gras ungur rostesce apoi, 
gângănind, câte-va cuvinte românescl, sfâr- 
șesce cu „Trăescă și eljen Viaiku nostru!" 

In acest moment unul dintre cei-ce bău- 
seră prea mult, voind să ciocnescă, cădii 
de pe scaun jos la pământ ca un butuc.

Certă și bătaie între aliați.
La Bucura mesele erau încărcate 

cu sticle de vin și mai ales pe dinaintea 
Ungurilor belșugul părea a fi mai mare. 
Unul dintre convivii români ia atunci o 
sticlă și o dă nevestei unui zidar. Acăsta 
a fost ca și un semnal, ca să se încaere 
aliații. Gare a mobilisat mai întâiu, n’am 
putut constata, atât ara aflat însă, că pe 
Oosti N. l’au trântit și desbrăcat, apoi a 
scăpat fugind pe stradă. Pe zidarul K. 
Gydrgy (Ghiurița) l’au trântit la pământ, 
de era să crepe podinele.

Cine a dat vinul?
Din tdte părțile se asigură, că Ar- 

senie Vlaicu a dat mandat la birtul amin
tit, ca și la alte birturi, să fie tractați ale
gătorii lui ou vin și cu rachiu. In cașul 
de păruielă amintit a fost bine, că au in
tervenit 2 polițiști, căci decă nu, lucrul 
putea să devină mai serios.

In cafeneaua de la Redută.

Frații N. și scriitorul B. din Scheiii,șed 
la o masă cu zidarul ungur K. G. Acesta 
presida, și fiindu-i forte greu să-și țină echi
librul pe scaun, esplica în gura mare con- 
mesenilor săi, ce strălucit succes s’a dobân
dit în Soheiu cu ajutorul Ungurilor.

— Măi, di :e mai târziu Ungurul în 
limba sa, voi nici nu soițî ce pătră scum
pă aveți între voi! Măi, Vlaicu e ca un 
inel de aur (arany gytiru), voi nici nu 
scițî acesta. Trebue se-1 sprijinim cu toții 
și să mergem mână în mână contra duș
manului14 (?)

Românii ascultau cu mare smerenie 
și închinau în sănătatea presidentului 
mesei.

Se vede că scena acesta s’a întâm
plat după păruiala de la Bucura.

„Luați și beți, că-i de la d-l Vlaicu!“
La cârciuma lui Vasilie Furnică a 

fost mare tractație Sâmbătă sera pănă ’n 
nopte cu rachiu încăldit, cu uleiu și ză- 
har, ce se presenta în die. Un meseriaș 
român, care s’a întâmplat să fie în acea 
seră acolo, îmi istorisesce următdrele:

Merseiu să caut pe ciiie-va la Fur
nică. Acolo dăduiu, de T. O., fost negu
țător, care mai astă-primăvară luptase la 
biserică între combatanții contra lui Vlaicu, 
er acum ajunse un agent de frunte 
al lui.

I-am <jis: „A-ți făcut o trebă fru- 
mdsă și cinstită 1“ — C: „Oe-ați gândit , voi, 
că o să ne lăsăm noi cu una cu două ? 
Decă noi nu mergeam cw guvernul, de 
sigur, că voi ne trânteați."— Eu: „Ge era 
decă vă trânteam? Nu era mai bine se 
ne luptăm, dăcă era vorba de luptă, nu
mai noi Românii între noi, și pe care ar 

fi eșit învingător să-I fi recunoscut cei
lalți ea cu drept învingător?"

La baia de abur.
Duminecă d. a. — îmi spune un cu

legător de litere — am fost să mă scald 
la baia de abur. Acolo am întâlnit pe un 
ștrăfar ungur cunoscut din Scheiu. I-atn 
dis: „Cum de ați votat eri pentru lista lui 
Vlaicu, când pănă acuma n’ați votat nici
odată cu noi Românii?" Ștrăfarul ungur : 
„Ecă așa. Au venit d-nii Vlaicu și Mănoiu 
pe la noi și ne-au cerut ajutor, pe care 
li-l’am dat, der să scii, că pe viitor noi 
Ungurii vom alege întâiu în Scheiu— w.

Din Reșnov.
Alegere comunală suspendată.

Astădi dimineță aveau să fie alegerile 
funcționarilor comunali în Reșnov, după 
ce membrii representanței au fost aleși și 
representanța s’a și constituit.

Intre alegătorii din Râșnov, precum 
se 'scie, majoritatea este a Românilor. 
Sunt cu totul vre-o 400 alegători Români 
și vre-o 300 Sași,

La alegerile de astădi au fost de 
față aprope 400 alegători Români și ceva 
peste 100 alegători Sași. Solgăbirăul Pi- 
scher (sas) a deschis actul electoral îpvi- 
tând comitetul comunal vechili, să alegă 
4 bărbați de încredere. (Se aleg) Preotul 
Hamsea cu legea în mână spune, că în 
sensul § lui 78 al legei comunale, (artic. 
XXII: 1886) nu comitetul său represen
tanța comunală, ci alegătorii din sînul lor 
aleg bărbații de încredere. Strîns cu legea, 
solgăbirăul cedeză și între bărbații de în
credere se aleg și preoții Hamsea și Proca

Urmeză candidarea, mai întâid a 
primarului (judele comunal). După lege 
președintele (solgăbirăul) candîdeză trei 
pentru acest post. Gu totul concuraseră 
pentru acest post 5 Sași și 1 Român 
(George Proca).

Alegătorii români, înainte de candi- 
dare încă, în interesul păcii și al bunei în
țelegeri și pe basa echității, au cerut, ca 
între cei 3 candidați solgăbirăul să pună 
și pe candidatul Românilor.

Solgăbirăul Fischer a candidat însă 
numai pe 3 Sași,, cu care nici alegătorii 
Sași n’au prea fost mulțumiți, căci mur
murau și arătau pe față desaprobarea lor.

Vădând Românii cum stă treba, au 
insistat, ca fiind ei majoritate, cel puțin 
la tdte celelalte postuii să se candideze 
și un Român și au cerut, ca candidarea la 
celelalte posturi s’o facă nou alesa repre- 
sentanță, care e deja constituită. Solgăbi
răul Pischer vorbia însă numai de comi
tetul vechid și în tdte privințele s’a ară
tat de tot brusc și respingător față cu 
Românii.

Atunci s’a produs între Români mare 
mâhnire și de-odată mergea din gură ’n 

gură lozinca: „Să mergem la Brașov la 
comitat, se cerem d-lui fișpan și viceșpan 
să ni se respecteze drepturile, și să fim 
tractați cum se cuvine!"

Solgăbirăul Fischer, vădend nemul
țumirea, s’a folosit de ooasiune să între
rupă alegerea, declarând adunarea disol- 
vată.

Inmediat peste âOO de alegetoriromâni 
au plecat în frunte cu preoții și cu G. Proca, 
pe jos la Brașov, cu scop de a merge la 
comitat. Convoiul, în care se aflau de 
tdtă etatea, între cari și betrâni de 70 
—80 ani, a sosit la bariera Bartolo- 
meiii pe la 2 bre d. a., der a dat de un 
zid de pol'țiști, cari erau postați la bari
eră, ca să împiedece întrarea lor în oraș. 
Preoții români râșnoveni Hamsea și C. 
Proca veniseră înainte, ca să facă posibilă 
presentarea deputăției la comitat.

Avisat de starea lucrului d-l fișpan 
Dr. George Ssekely a declarat, că e gata 
se prirnescă deputăția, der nu pote primi 
400, ci să vină dintre^ SP vre-o 20—30. în
cât pentru întrarea în oraș a celor venit! 
de la Râșnov — se vorbesce de peste 500 
— nu vre s’o împedece, decă ea nujse va 
face cu caracter demonstrativ și vor întră 
grupuri grupuri mai mici în oraș pe dife
rite cărări. A și dat în privința acâsta 
avisurile de lipsă căpitanului poliției Far
kas, care de cu vreme se dusese să fie 
de față la barieră, când vor sosi Râș- 
novenii.

Imediat am trimis la fața locului pe 
raportorul nostru.

Raportorul nostru ne comunică ur
mătdrele :

înainte de orele treiRâșnovenii ajunși 
în oraș, au trimis o deputațiune de vr’o 
30 de inși, în frunte cu preoții și învăță
torii lor, la d-I fișpan Dr. G. Szekely, ca 
să-i aducă la cunoscință ilegalitatea, ce 
s’a săvîrșit adî înainte de amiadi în Rîș- 
nov. D-l fișpan i-a primit cu bună voință 
și a dis, că la numirea sa a depus jură
mânt, că va respecta legile. Declară că și 
în acest cas se va conduce de dreptate 
și i-a asigurat pe delegați, că va cerceta 
lucrurile și va face dreptate.

După acesta poporul, care aștepta 
răspunsul la hotelul nr. 4, a plecat în or
dine cătră casă cu trenul de 5 d. a.SOIRILE DILE1. y

, — 22 Noemvrie v.

Principele Frideric de Hohenzol- 
lern, fratele M. Sale Regelui Carol al 
României, a încetat din viâță Vineri d. m. 
în Neuwittelsbach. Principele Frideric era 
născut la 25 Iunie st. n. 1843. Era general 
de cavalerie în armata germană. S’a că
sătorit la 21 Iunie 1879 cu principesa 
Luisa de Thurn și Taxis.

Principele Ferdinand și Principesa 
Maria a României au plecat Sâmbătă sera

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Scrisorea de amor a unei fetișcane.
(Publicată prin indiscrețiune).

De Vest v. Paumgartten.

Scumpul meu Edy!
Ițî scriu acestă scrisdre în mijlocul 

unor primejdii, de cari nu-ți poți face nici 
o închipuire. Iți scriu îu șcdlă, sub bancă 
și Miss Knickerboxer, profesdra ndstră de 
engleză, a aruncat deja de câte-va ori 
priviri bătluitore asupra mea. Decă mă 
prinde, n’o să-mi rămână alta, decât să 
înghit scrisdrea. Acesta mică jertfă ași 
aduce-o, ce e drept, cu plăcere pentru 
tine, ba încă și alte jertfe mai mari, decă 
va fi necesitate. Aș fi în stare să înghit 
la moment un întreg conversationslexioon, 
spre a dobîndi inima ta. Tu nu cunosci 
dragostea unei femei, Edy!! Cu tdte aces
tea aș fi mai buourdsă să nu fiu silită a 
aduce asemenea jertfe, mai ales când mă 
gândesc cât de rău mi-a fost, când am 
înghițit prima ilustrată, ce mî-ai trimis. 
(Amica mea Camilla mi-a recomandat acest 

mijloc, pentru a stîrni în inima ta dra
goste pentru mine).

Team vădut adi diminăță, iubitul 
meu Edy. Scii unde? Pe Mariahilferstrasse. 
Eram cu mama, care mă însoția la șcdlă. 
Am mers un răstimp în urma ta, fără să 
ai habar, că noi te urmărim. De-odâtă un 
vânt puternic ți-a suflat pălăria dim cap, 
mânându-o peste stradă. Erai așa de dră
guț, când înroșindu-te, fiind-că sciăi, că 
ochii tuturor sunt îndreptați asupra ta, 
te-ai luat după pălărie și cu ochii scân- 
teitori de-o ‘ nobilă mânie o goniai prin 
băltdce și noroifi, căutând a o fixa locu
lui cu umbrela ta. In sfîrșit tramvaiul 
electric o luă în primire și dren^ pedepsă 
pentru neascultarea ei, o turti și o ruină, 
de nu o mai puteai cunosce !...

Oh, scumpul meu Edy, nu voiu uita 
nici-odată privirea ta indignată, cu care 
te uitai la massa diformă, care câte-va 
minute mai înainte fusese pălărie nouă și 
îți stetea atât de bine. Gât de ,mult te 
compătimeam !

Un domn mai bătrân și gras, care 
era martor al pacostei tale, rîdea de se 
ținea de burtă. Așa un bădăran ! Der eu 

i-aro aruncat nisce priviri săgetătore, cari 
vorbeau volume.

Ah, cum ași fi vrut să te mângăiu 
asupra acestei nenorociri! Tu însă n’ai 
observat presența mea (pentru care lucru 
ar trebui să fiu mâniosă!) și urcându-te 
în tramvaiul electric, ai dispărut...

A fost norocul meu, că mama fiind 
miopă nu te-a recunosout și n’a făcut nici 
o observație asupra ta. In agitația, în care 
mă aflam, de sigur m’aș fi trădat. Și.... 
nici nu-mt pot imagina consecințele, ce ar 
fi urmat.

îmi vine tocmai în minte un lucru, 
pe care voiam să ți-1 spun deunădi, și pe 
oare u’aș vrâ să-l mai amân pănă la 
proxima ndstră întâlnire, fiind-că este de 
o importanță supremă pentru noi amân
doi. Mi-ai spus — — — — — — — —

Sera, acasă. Scumpul meu Edy, n’am 
putut termina frasa de mai sus, fiind-că 
miss Knickerboxer a venit spre mine și 
m’a întrebat, ce tot mocoșesc sub bancă 
și de ce fac o mutră așa de transfigu
rată? Ge-a vrut să dică cu asta, nu sciu. 

Destul, că n’am mai avut curagiul să scriu 
în oră. Abia acuma, când mă aflu singură 
în odaia mea, iau din nou condeiul și 
sper, că voiu termina pănă la cină.

Nu te supăra, că într’aceea am scă
pat din memorie lucrul important, despre 
care începusem să scriu. Am să-ți comu
nic înse alt-ceva, care te va interesa. As- 
tăcjl în ora religiunei am căpătat o ter- 
ție (6). La asta numai tu ești de vină...

Ora a patra era religiunea. Profeso
rul Anthaler ne preda ceva din istoria bi
blică, eu însă nu eram atentă, ci priveam 
pe ferăstră, și mă gândeam — ce credî, 
la ce mai gândeam? — La tine mă gân
deam, urîtule! Visam, visam cu ochii des- 
ohișî și îmi închipuiam ce fericire cerescă 
ar fi aceea, decă numai noi doi am fi pe 
lume și n ar mai fi și alți omeni, cari 
sunt atât de răi. Și apoi tu ai șede lângă 
mine, mî-ai mângâia părul și mi-ai da 
nume drăgălașe, scii cum ai făcut atun- 
cia!... Ițî aduci aminte?... Spune, mai sunt 
încă adorata ta păsărică blondă?... Ah, a 
fost a-a de dulce,...

Ah, Dumnezeule! De a-șî pute nu
mai odată să te sărut, numai odată să-m 
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spre Germania pentru a lua parte la în
mormântare Camera și senatul român u’au 
ținut Sâmbătă ședință în semn de doliu.

Societatea „Petru Maior" a tine- 
dnaei române univ. din Budapesta își va 
ține obicinuita ședință festivă în memoria 
patronului ei, Sâmbătă la 10 Dec. n. în 
sala hotelului „Royal". Programul cu
prinde 7 puncte: 1) N. Popovici „Cântec 

■de seră", esecut. de corul societății. 2) „Cu
rente culturale la noi în secolul XVilI", 
■disertație de Ilie Minea, stud. în fiios. 3) 
Haydn: „Simphonie II", cuartett devioline, 
violă și cello. 4) F. Paolo Tosti: „Vorrei 
raorire", solo de tenor, esec. de Daniil 
Vasu stud. în drept, acompaniat la pian 
de Aurel iorga, stud. în med. 5) „La 
■Stână", schiță de Sebastian Stanca, stud, 
în filos. 6) V. Abt: „Sera", eșec, de corul 
societății. 7) „Potpouriu românesc" de I. 
Mureșianu esecutat de orchestra societății. 
După program, cină comună. începutul 
precis la 8 ore sera. Prețul de intrare: de 
personă 2 cor. de familie 5 cor. Contribuirî 
peste taxe se primesc cu mulțumită și se 
vor publica.

Un jubileu. In diua sf. Arhangeli d-1 
protopop Mihail Făgărășan din ISure 
(districtul Betleanului) și-a serbat jubileul 
de 43 ani al preoției și protopopiei sale. 
Cu ocasiunea acâsta preoțiraea română 
unită din tractul Betleanului și-a manifes
tat iubirea și aderența sa față de meri- 
tosul protopop, presentându-se în corpore 
în sf. biserică la altarul căreia se afla iu- 
bilantul și îl încunjură la altar și îi strîng 
mâna în tăcere. Iubilantul protopop a fost 
surprins și emoționat de acestă dovadă de 
stimă și venerațiune. După cuminecare, 
preotul loan Boteanu predă iubilantului 
un album rostind cuvinte căldurose și di- 

■oend că acest album e un semn de devo
tament față de șeful tractului. Jubilantul, 
primind albumul, cu lacreinde în ochi 
mulțumesce preoțimei de acesta rară 
onore, ce i-se face. Tot din acest incident 
a sosit și din Bistriță o frumosă adresă 
subscrisă de conducătorii institutului de 
credit și economii „Corona“, al cărui vice
președinte e iubilantul.

„Vlădesa" institut de credit și eco
nomii din Huedin a binevoit a dona „fon
dului pentru înființarea unei șcdle româ
nesc! de fetițe în Clușiu" și în anul curent 
•o sumă de 50 cor. Primâscă dec! numitul 
institut mulțămita cea mai sinceră pentru 
acestă donațiune. — Dr. Ilea, adovcat și 
■cassar.

D-1 Dr. loan Frunia și-a deschis 
cancelarie de advocat în Sibiiu (Strada 
Pintenului Nr. 1.)

Un circular al episcopului din 
Arad. p. Sa Episcopul Aradului loan I. 
Papp a adresat un circular cătră toți in
spectorii școlari de sub jurisdicțiunea Con- 
sistoriului gr. or. român din Arad, în care 
se flice, că pe viitor se vor admite spre 
folosire în școlele de sub jurisdicțiunea 
■consistorului aradan numai astfel de ma
nuale didactice, cari vor fi censurate prin 
acest consistoriu și vor fi tipărite cu or
tografia „Academiei române" în tipografia 
diecesană din Arad.

Ministeriul reg. ungar de interne 
a publicat un premiu de 2000 cor. pentru 
cel mai bun op, seu cea mai bună scriere 
asupra „patologiei și terapiei trahomei" 

apăs buzele mele pe ale tale, și apoi se 
mor! Adecă, nu! — Nu te-ași săruta nici
odată. Mi-ar fi rușine,.. Așa visam eu, 

■când de-odată aud glasul profesorului'An- 
thaler: „Eders, despre ce e vorba?"

Am tresărit speriată, fiind-că habar 
n’aveam despre ce e vorba.

„Despre ce vorbiam? Despre Iacob 
cel bătrân, ori despre cel tînăr?" întrebă 
bătrânul înc odată.

Vecina mea, Marianna Purkhammer 
se aplecă spre mine și îmi șopti ceva, âr 
eu bezmetică cum eram, am repetat me
canic ceea-ce îmi șoptise răutăcidsa vecină 
și am flis tare și cu siguranță:

„Despre Iacob cel mijlociu*.
Nu-ți poți face ideie ce hohot a ur

mat după aceste cuvinte. Numai profeso
rul Anthaler nu rîdea. El se înroși pănă 
la frunte și se făcea mânios, cum nu l’am 
vădutnici-odată. „Asta-i obrăznicie!" strigă 
■el. „Seu credeț!, că fiiud bun cu D-vostră 
— D-vdstră să vă bateți joc de mine ? 
Las’ că o să ve învăț eu! Ședeți!“

Profesorul puse o notă în carnetul 
său, er eu mă aședai desperată.

(bdla egiptenă de ochi.) Autorii se pot 
usa de limba statului lor. Scrierile în ma
nuscript seu deja tipărite se pot înainta 
ministeriului reg. ung. de interne pănă în 
diua de 31 Decemvrie 1904.

Pictorul Octavian Smiglielsclii a 
sosit la 21 Nov. la Sucâva. D-1 Smigel- 
schi a Întreprins o călătorie prin România 
și Bucovina în scopul cercetării unor mo
numente prin car! se păstreză încă pictura 
bizantină. D-sa a cercetat mănăstirile din 
Argeș, Cozia și tote bisericele din Bucu- 
rescî și Iași, er în Bucovina bisericele din 
Suceva (vechia Metropolie, biserica Mi- 
răuților, Sf. Dumitru), apoi biserica din 
sf. Ilie ridicată de Stefan Vodă și mănăs
tirea Dragomirna. A plecat apoi la Cer
năuți și Sucevița.

0 statistică a teatrelor din Eu
ropa. O statistică francesă conține urmă- 
torele date cu privire la numărul teatrelor 
din țările europene : Francia numără 394 
teatre, Italia 389, Germania 264. Anglia 
205, Spania 190, Austria 188, Rusia 99, 
Belgia 59, Șvedia și Norvegia 46, Olanda 
42, Helvetia 35, Portugalia 16, Danemarca 
13, Turcia 9, Grecia 8, România 7 și Ser
bia 6 teatre.

Cedând ^dorinței generale, d-șora 
Elvira Revere, celebra cântăreță, s’a decis 
a mai da un concert la 11 Decemvrie. 
Bilete se pot căpăta începând de mâne 
la librăria Riemesch.

iiesboinl ruso-japones.
După marele asalt făcut de asedia

tori săptămâna trecută și care s’a sfîrșit 
cu cucerirea „colinei de 203 metri", la 2 
Decemvrie a urmat un armistițiu de 6 
ore. Armistițiul se dice oă l’au cerut Rușii 
ca să-și înmormânteze morții și să-și ducă 
răniții de pe teatrul luptei — fapt ce do- 
vedesce, că nu numa iJaponesii, ci și Ruși1 
au avut pierderi însemnate.

Espirând armistițiul, lupta s’a reîn
ceput. Rușii au făcut sforțări uriașe, ca 
să recucerescă posițiunile pierdute, ori cel 
puțin să împedece pe Japonesî de aaședa 
pe colina cucerită tunuri de calibru mare 
Spre scopul acesta — spune o telegramă 
din Tokio — Rușii au concentrat o co- 
lonă puternică și după-ce au bombardat 
noua posițiune japonesă din forturile îm- 
prejmuitore, colona a pornit la atac. Ja- 
ponesii primind la timp ajutore, au sus
ținut atacul și au respins pe Ruși. La 
atacul acesta n’a luat parte grosul garni- 
sdnei rusesc!. Se crede, că în dilele pro
xime Japonesii vor reînoi atacul general.

Pe câmpul de resboifi dm Manciuria 
s’a început de câte-va dile o mișcare mai 
viuă. La 2 Decemvrie a fost la centrul 
și la frontul de sud o canonadă viuă, cum 
de mult nu s’a mai audit.

Generalul Saharov telegrafiez^ despre 
o sumă de ciocniri de avantposturi cu 
care ocasiune s’au întâmplat adevărate 
măceluri.

Generalul rus Grippenberg a sosit la 
3 Dec. în Charbin.

In ora aceea nu s’a mai uitat la 
mine.

După oră, am eșit după dânsul să-mi 
cer iertare. „Ți-am pus un 6, așa după 
cum ai meritat. Plecă. Nu mai vreo să 
mai stau de vorbă cu D-vostră!"

Eram sdrobită, căci eu tot-dâuna am 
avut nota 1 ia religiune și fiind-că sciam 
că ei nu pdte vede lacrime, n’ara plecat, 
ci am început să plâng.

Imediat i-a părut rău, că a fost așa 
de aspru. Fața i-se însenină, îmi aruncă 
nisce priviri nesigure și începu să-și pună 
mănușile. Apoi îmi mai aruncă o privire 
cam încurcată și erăș! se întdrse și în 
sfîrșit îmi dise :

„Ei bine, fiind-că văd că regretați 
ceea ce ați făcut, vă iert și presupun, că 
ați făcut’o din prostie și nu din răutate. 
Mergeți acasă și ștergeți-ve lacrimile, alt- 
mintrea vor cunosce acasă, că ați plâns".

Era cât pe ce să-i sar în gât 'și să-1 
sărut.

Să nu fii gelos, că mi-a trecut așa 
ceva prin gând.

Adi după amiadi am făcut o poezie.

Din Clușiu.
— Impresii. —

— 1 Decemvrie 1904.
— Fine. —

Protestul tinerimei maghiare universitare.
Petrecerile se țin lanț la Clușiu. Alal

tăieri am asistat la una dintre cele mai 
hazlii, la protestul tinerimei universitare 
maghiare pentru volnicia și brutalitatea 
rectoratului și a poliției din Pesta față de 
universitarii de acolo. Se adunase sume
denie de lume cu pofte și pregătiri la 
scandaluri. Sala nu-i încăpea, aprope ju
mătate publicul se îmbulzea înaiutea ușei 
pe coridor, ales publicul, ce caricaturiseză 
totă adunarea „imposantă" și „solemnă".

Prorectorul Apathy presidase, măr- 
turisindu-și și cu aoest prilej nu numai 
confesiunea politică, ci și vechea ură față 
de colegii săi certăreți din Pesta. Cuvân
tarea lui și a rectorului Kiss Mor mai 
revărsară ore-care seriositate asupra noro
dului dispus la gălăgie, ce î trerupea necon
tenit pe oratori cu glume nepotrivite și 
strigăte naive.

Ca să aveți o iconă fidel zugrăvită, 
închipuiți-ve între altele un orator, stud, 
univ., care fu gonit de pe tribună, atât 
de stângacii! și naiv s’a înfățișat. Strigăte 
de „taci!" „nu-ți scii căsca gura!" „dați-l 
jos!" îl siliră se cobdre. Ura față de Ro
mâni și de astă-dată a trebuit se se do- 
vedescă. Când Apâthy apostrofă pe minis
trul președinte Tisza ca pe „alesul valahi
lor bihoreni", publicul a isbucnit: „tocați-i 
pe Valahi!*.

Intr’atâtea caraghioslîcuri pune pu
păză pe colac lipsa desăvîrșită de solem
nitate seridsă, spirit imposant, ce numai 
zelul și lupta convinsă, desinteresată 
pentru oausă, espresia ei cumpătată pot 
s’o dăruescă. întreg decursul acestei adu
nări — ca și a celorlalte — îți face im
presia unei turme turbulente, neputincidse 
de acțiuni ce pretind muncă stăruitdre o 
turmă ce ușor se îmbie de unelta unui 
mănunchifi de dmeni dornici de ieftină glo
rie și multă zarvă în jurul lor: văl ne
străbătut peste interese meschine.

E semnificativă declarația lui Apathy 
în chestia protestului: „Decă aveți jalbă, 
căutați numai la noi sprijin! Consiliul uni
versitar întîmpină cu dragoste tote între
prinderile vostre!" Nu seim de ce mi-a 
trecut prin minte eventualitatea, der decă 
aceste demonstrații ar fi îndreptate în 
contra oposiției? Va să flică, ți se scdlă 
cu resboiu asupra universității din Pesta 
a căror organe stau în slujba guvernului, 
al dușmanului nostru politic și (ca să vă 
avem pe voi de scut) ne facem bucuros 
interpreții sentimentelor vostre.

Vedi bine, protestarea nu s’a mărgi
nit la pretensiunea de satisfacție, ci avu 
mai mult caracter de demonstrație anti- 
tiszaistă (se înțelegeți bine cuvântul!) Rec
torul, care nu de mult avusese de ospe 
pe ministrul de instrucție, a căutat 
să fie mai moderat să se mărginescă 
la declarația că nu va suferi inge
rința organelor străine în disciplina uni
versitară, și alte frase diplomatice. Pro
rectorul îusă a spus verde, că tinerimea 
are sfântă datorință de a stârpi bălăriile 
ce se ivesc pe câmpul vieței politice.

Ce o să fie resultatul acestei atitu
dini — nu’ncape în cadrul umilului titlu 
de impresii.

O anexez acestei scrisori și sunt curios 
ce vei dice de ea.

Ah, Edy, puiul meu, de când te cu
nosc, tu ești totă speranța, totă dorința 
tdte visurile mele. Diminăța când mă scol 
tu ești primul meu gând și numele teu 

■ ultimul cuvânt, ce-l pronunță buzele mele 
înainte de a mă culca. Mi-ai răpit inima 
și nu mi-o mai găsesc. Ah, Dnmnedeule, 
sunt așa de fericită și erăș! așa de nefe
ricită, singură nu sciu de ce. Ași muri cu 
drag pentru tine!...

Scuză, că acum trebue sâ încheia, 
căci mi-e fome. Adio tu hoț periculos! 
Te salut de mii de ori.

A ta pănă dincolo de mormânt:
Elsbeth.

Poesia anexată are următorul text:
Sorele asfințesee
Câmpia se domolssce 
Pasările nu mai cântă 
Numai greeri! se avântă, 
Inima mea încă tace 
Agitația-i se preface 
lnțr’o dulce reverie, 
Edy al meu pe vecie.

— St. —

Epilog la o adunare.
Diarele locale de Sâmbătă, după scan

dalul din Cameră, alarmaseră publicul li
niștit cu vești de „revoluție iminentă", și 
convocau prin afișe redigiate în acelaș ton 
la adunare de protest pe t6te partidele 
din oposiție. Demonstrații ce-i drept au 
fost la ordinea diiei, der de o agitație a 
spiritului genera) nici pomină. Atâta ddr 
că băieții ce vindeau pe stradă aoeste esem- 
plare resboinice, fură adunați la poliție și 
esemplarele sechestrate. — E caracteris
tic și acest ton pentru nivelul cultural al 
diaristicei maghiare din Clușiil.

In diua următdre s’a și ținut aduna
rea de protestare, cea dintâiU, cum se 
vestea cu ore-care fală. N’am de gând să 
fac raport asupra decursului ei. Că revin 
după atât’amar de vreme e pricina un epi
sod interesant, peste care au trecut fuga 
tote raportele. Fiind adecă unite și aici 
tote partidele din oposiție, s’a dat cuvânt 
și socialiștilor a oăror aprig și destoinic 
orator era croitorul Weis.

Să ve spun de ce diarele au luat 
simplu act de vorbirea lui!

întâii! fiind-că a apărat naționalită
țile, pentru a căror atitudine din 1848 sin
gur pe cei din Viena îi făcea vinovați. (Apro
bări).

Al doilea imputase oposiției luptă 
deșartă și păcătdsă pentru „fleanduri tri
colore" și pentru „nevoi de artilerie nouă" 
în loc să-și concentreze tdte forțele pen
tru a cuceri votul electoral universal. Ora
torul stârni aplause frenetice între parti- 
sanii săi, însă naționalii neaoși jigniți de 
hulirea tricolorului, făceau demonstrații 
împotriva oratorului. Dăinui vre-o 5 mi
nute găimăcela. Amenințau cu bâtele, stri
gau: unde-i armonia? Pănă’n sfîrșit ora
torul a potolit furiile de încăierare „imi
nentă" cu declarația, că partidul său e de 
acord cu celelalte în privința moțiunei. 
Motiv: ordonanța secretă a lui Tisza.

piarele maghiare l’au răsplătit cu 
„totschweigen" — mie și acum îmi sună 
în urechi o nouă și interesantă formulare 
a principiului socialist, o citație din ves
titul poet național: „Nepek hazâja nagy- 
vilăg". San de Ver.

Despre serata tinerimei române uni
versitare din Clușiu am mai primit de la 
un alt corespondent al nostru (Silvius Ae
neas') un raport, în care se relevă cu bu
curie faptul, că publicul a renumerat parte 
cu presența, parte cu contribuirile lor ni- 
suința tinerimei. Estragem din acest ra
port partea privitore la dans:

După producțiune s’a început dansul 
cu frumosa Horă românescă. A decurs cu 
animație pănă dimineța.

A participat lume românescă din 
Clușiu și jur.

In fuga condeiului amintesc: D-șorele 
Elena și Alexandrină Hossu, Elena Sfetea, 
Maria Lupan, Măridra Muntean, Veturia 
Volumnia și Virgina Poddbă, d-na Zinca 
Pandrea, d-șora Valeria Roșescu și ddmna 
(Clușiu), d-ș6ra Cornelia Man și domna 
(Gherla), d-șdra Francisca Pop și ddmna 
(Morlacai, d-ș<5ra Emilia Lăpușan cu ddmna 
d-șora Valeria Șandru, Valeria Isac cu dom
na (Clușiu), d-șora Zenobia Trif cu ddmna 
Kun-Szt.-Mârton, d-na Laura Ranta, d-șdra 
Nina llasievici, Melania Moldovan cu ddmna 
(Clușiu), d-na Dr. IJea, Dr. Morariu, d-na 
maior Popist, d-na Bariț, Giurgiil (Clușiu), 
d-șorele Drăgan și ddmna (Nadăș), d-na 
Ema Rus (Clușiu), d-șdra Codarcea (Turda), 
d-șdra Margareta Lazar, d-șdra Maria Pop 
de Lemenyi cu ddmna și d-na ved. Truța, 
d-șorele Nestor și ddmna, d-șdrele Marga
reta și Rosalia Motta cu ddmna (Clușii!) 
și altele.

Dintre d nii streini amintesc: d-1 Dr. 
Dan, medic (Mociu), Dr. Vasile Crișan, adv. 
(Huedin), Dr. Șorban, vice-notar comit. 
(Deșii!), Dr. I. Pop, când, de adv., Romul 
Pop, subjude, Simeon Tămaș, adv. (Hida), 
Dr. Crăciun, medie (Viena), Dr. Romul 
Băila, când, de adv. (Blașiil), Codarcea 
Faru (Turda), V. E. Moldovan, publicist, 
Nicolae Bălan, stud. fii. (Breslau), Dr. Me- 
saros, când, de adv. (Turda).ULTIME SC1RI.

laurin, 5 Decemvrie. La aduna
rea de protestare a oposiției unite, 
oratorilor li s’au făcut ovațiuni. După 
adunare mulțimea a deshamat caii 
de la trăsura lui Aponyi.

Petersburg, 5 Decemvrie. Cazacii 
au surprins la Liditun o baterie ja
ponesă și măcelărind soldații, au 
luat tote tunurile.

Proprietar: Dr. xAurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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»Romana«
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 prefață1*,) 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 60 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei1*. 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 ori 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 dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, vă satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

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

„Romana11 se pote procura de la -ti 
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .... 119.05
Renta de corone ung. 4% • ■ . 98 20
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/,"/0 . 88.95 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4"/0 • 97.90 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98,50
Impr. ung. ou premii ..... 207,— 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.50 
Renta
Renta
Renta
Renta
Bonuri rurale ungare 3* A °/0 . .
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungarâ .
Aeții de-ale Băncei ung. de credit. 806.— 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 
Napoleondorî.................................
Mărci imperiale germane. . .
ondon vista..................................
Paris vista.........................   . . .
Note italiene.............................

La prea înalta poruncă a Maiest. Sale Âpost. c.șireg.

de 
de 
de 
de

hârtie austr............. 100,05
argint austr..............100.—
aur austr.................. 119.85
corone austr. 4°/0 . . . 100.25

. 91.40
, 156.40

16.35

679.75
19,07

117.47
239.47 */2

95.20 
. 95.15

Cursul pieței Br așov.
Din 29 Noemvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.68 Vend. 18.74
Argint român. ?> 18.60 ti 18.70
Napoleond’orl. n 19.05 19.10
Galbeni n 11.20 n 11.30
Ruble RusescI n 2.53 71 2.54
Mărci germane 71 117.20 71 117.40
Lire turcescl 21.50 n 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/, , 101.- 102.-

A XXXVI LOTERIE de stat c.r.
pentru scopuri de binefacere civile din Cisleitania.

^Loteria, acesta unică în Austro-Ungaria legal concesionată conține 18.435 
câștiguri iu bani gata eu suma totală de 515?.Cor.

prinetjtaB 200,000 corâne banî gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 15 Dec. 1904. gs^.’ Un los costă 4 corone.

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

-------= dosurile se trimit Iran co. .. 1 1—

Direcția e. r. a loteriei.
Secția loteriei de stat.(1547,8—10.)

3

Ma „Tipografia Ă. Mureșianu" 
di» Brașov, 

se pot procura următorele cărți:
(La aărțila aici înșirate este a se mai adauge 

pa lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cârti pentru comerciant!
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I—VIII -ț- 
213. Prețul 2 cor. (—|—20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
+) 10 bani porto).

A apărut:
I. O. Panțu: Curs complet de co

respondență comercială ou esplicarea ter- 
minilor comerciali. Ediția a doua prelucrată 
ci augmentată I-XI-|-322pagine. Acestă car
te e scrisă pentru comercianțiî noștri, pen
tru funcționarii de bănci și pentru condu- 
șătorii băncilor. Conține esplicărl asupra 
comerciului de mărfuri și de bancă, asu
pra polițelor, mijlocirile de plăți și contu
rile curente. La sfârșit are un vocabular cu 
peste 500 de termini comerciali, esplicați 
la înțelesul tuturora. Carte folositore pen
tru toți, cari au afaceri comerciale și da- 
raverl cu băncile. Se pote procura cu pre
țul de cor 3’50 dela tipografiia A. Mure
șianu și dela librăria Ciurcu din Brașov,

A&OCXOI
(inserțiwi și reci.)

âuni a se adresa subscrise» 
adminisiratiunl. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mul? 
de odatâ se face soâdâment, 
car® cresce cu eâ£ publicarea 
se face maâ d® masâte-orf.

Admhistr. „Gazetei Trans."

Nr. 9570-1094.

Provocare nouă in afacerea subșierne- 
rei coleior despre chiria de casă 

pe anii: 1905 1906 și 1907.
Toți acei proprietari de case, 

cari încă n’au subșternut colele 
despre chiria de casa pe anii .1905, 
1906 și 1907 să provocă, ca pentru 
de a încunjura urmări măi grave ale 
legei, să subșternă colele respective, 
cel mult până în 8 Decemvrie 1904, 
la subscrisul perceptorat orășenesc.

Brass 6, în 30 Noemvrie 1904.
1—1,(1579). Perceptor aiul orășenesc.

XXXXXXXXXXXXXXXX
y» șoim șn 

===== de închiriat 
în Szăszsebes, piața mare (casaOnițiu).

Cu informațiunî servește 
Dr. I- Elekes 

3-3,1576. jn Szâszsebes.

xxxxxxxxxxxxxxxx

o

A. Mureșianu
ffiSrașov, Tergul Smaha! W. 30.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu fot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu. promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂKȚÎ DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST A-TUTE _FOI PERIODICE.
BILETE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELESANTE.BILETE DE LOGODNĂ SI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primesc în biuroul 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, îndârâpt în curte. — Prețurile moderate. — 

O Comandele din afară rugăm a le adresa la 
H Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru foto speciile de serviciuri,

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qowve/Aa, in lolă măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

preturi-cureS și diverse
BILETE DE INMORMENTARI.
se primesc în biuroul

jn interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bune durabile de ncolă.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, haine 

de școlă din stofele renumite și moderne ZsolnaișiGăcsi un asorti
ment bogat și modern cu

w* Prețurile cele mai ieftine, "W
In prăvălia mea se află Pardiseuri pentru bărbați, juni și copii, 

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

Cu totă stima

de haine pentru bărbați, juni și copiiPrăvălie
Brașov, Tîrgul inului, în palatul lui Czell.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


