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In ajunul luptei decisive.

ErI a fost mare tămbălău în 
Tergu-Mureșiului. S’a ținut un mee
ting liberal guvernamental, la care 
a luat parte în personă și ministrul 
președinte unguresc. Tote au fost 
dinainte pregătite. Tisza și-a ales 
acest oraș de frunte secuesc pentru 
a șl' transplanta propaganda sa și pe 
pământul Transilvaniei. Cu mare alaiu 
însoțit de ministrul honve4ilor și de 
patru cjeci de deputațî din garda sa 
a plecat Sâmbătă sera contele Ste
fan Tisza din Budapesta, spre a-se 
presenta în mijlocul partisan,lor săi 
din Transilvania.

Deputațium numerose liberale 
din diferite ținuturi ardelenești au 
alergat le Tergu-Mureșului ca se sa
lute pe contele Tisza. Și Brașovul 
și-a dat contingentul datorit la con
centrarea liberală guvernamentală 
din Ardei, și de aici a mers o de- 
putațiune la Tergu-Mureșului con
dusă de fișpanul Dr. Szekely, mai 
având ca membri pe vice-șpanul, pe 
deputatul Copony (singurul sas) și 
pe alți 9 Maghiari, parte funcționari 
din Săcele. Aceștia au putut asculta 
discursul ministrului-președinte asu
pra situațiunei cu consciința împă
cată, că grație „tactului și înțelep- 
ciunei politice a Sașilor" s’a votat 
și în municipiul Brașov aprobare 
rece încredere guvernului actual și 
șefului seu.

Nu seim încă ce li-o fi spus 
Tisza la Tergul-Mureșului Secuilor 
liberali și delegaților de aceeași co- 
16re din țeră, între cari se c)ice au 
fost și aceia ai aristocrației scăpă
tate ardelenescl. Ceva nou, ce n’a 
mai spus și în alte locuri, nu le va 
fi putut spune. Cum-că guvernul 
voiesce se salveze patria și „na
țiunea" e lucru vechiu, âr în ce pri- 
vesce conflictul de față se va vedâ 
numai după întrunirea dietei, ce și 
cum va fi. Și dieta se întrunesce 
deja mâne în a patra sesiune, a că
reia început și sfîrșit este încă as
cuns într’un vel nepenetrabil.

Ce se va alege din moțiunea 
Daniel votată la cameră? Puțe-va 
fi ea pusă în aplicare în fața resis- 
tenței hotărîte a oposițiuuei unite? 
Etă întrebările, la cari vor avă se 
răspundă deja evenimentele ce se 
vor petrece cțilele următore în ca
mera ungară.

In tabăra oposițiunei era mare 
■temerea, că contele Tisza va con- 
chiema fără de veste dieta, pentru 
a surprinde pe adversarii săi într’o 
stare nepregătită. De aceea comite
tul esecutiv a chiemat de cu vreme 
pe toți deputății din gruparea opo- 
sițională la postul său încă de Joi 
sera. Dâr Tisza nu numai că nu s’a 
folosit de apucătura de care era bă
nuit, ci a anunțat destul de timpu
riu fiiua conchiemării dietei și a ți
nut conferența clubului seu cu patru 
fiile mai curând, spuind în discursul 
ce l’a ținut cu acesta ocasiune tot 
ce are pe inimă.

Acesta a făcut’o ministru-pre- 
ședinte, 41C omenii lui, tocmai case 
averoiseze de cu vreme oposițiunea

cu privire la intențiunile guvernului 
și să-i dea timp a se gândi bine ce 
se facă și se întreprindă — și dâcă 
nu cumva ar fi mai preferabil să se 
gândescă ea, oposiția, la o modali
tate de a aplana conflictul printr’o 
înțelegere cu guvernul, ca aceea de 
astă iernă, când au curs lacrimi 
din ochii bătrânuluii kossuthist Thaly. 
Oposiția să primescă a conlucra la 
revisuirea regulamentului și a-o duce 
în împlinire, er în suhimb guvernul 
cu majoritatea să anuleze votul de- 
la 18 Noemvrie.

Cam în înțelesul acesta scrie 
unul din (fiarele cele mai colțate 
tiszaiste, bătând șâua — der de astă 
dată cu prea puțină speranță în 
vr’un resultat și mai mult cu scopul 
de a sublinia pretinsa lealitate a 
contelui Tisza.

Situația e în adevăr mult mai 
complicată și mai gravă, decât ca 
să se mai potă repeta comedia de 
împăcare de astă iârnă. Din contră, 
oposiția unită ca și disidenții par
tidului liberal par a nu mai ave altă 
țîntă, decât de a mișca tote petrile 
pentru ca se potă răsturna pe Stefan 
Tisza și a face pentru tot-deuna im
posibil pe președintele camerei Per- 
czel. Unui alt ministru-președinte ei 
ar acorda apoi ce s’a refusat lui 
Tisza.

Pregătirile de bătaie se tac 
acum de aprope o lună cu mare în
grijire de ambele tabere atât în par
lament, cât și prin propaganda din 
țâră.

Cine va rămâne învingător pe 
teren ?

Din tabăra oposițională a răsu
nat deja parola: „forța forță nasce!“ 
Der puterea fiind ac|I în mânile mi- 
nistrului-președinte Tisza, șansele for
ței sunt mai mari pe partea lui. Ore 
o va pune în aplicare și cum și cu 
ce resultat?

Despre acâsta ne vor da deslu
șire cliua de mâne și cele următore.

Brașov, 29, No e m v ri e.
Germania si Rusia. Cancelarul im- 3

periului german contele Billow răspumfend 
în ședința de Vineri a „Reichstag“-ului 
unui orator social-democrat, care a atacat 
Rusia, — a dis: Păstrăm față de Rusia 
neutralitatea cea mai deplină și mai leală. 
Billow a protestat apoi contra calomniilor 
adresate de unele diare germane Rusiei. 
N’avem un tratat cu Rusia, <^ise cancelarul, 
der sforțările nostre trebue să tindă a în
treține cu Rusia raporturi amicale.

Respundend apoi cererei socialiștilor 
democrați de a restringe forțele militare, 
contele Biilow a dis: Este în afară de 
ori-ce îndoială, că pacea e dorită de tote 
puterile. Tripla alianță a dat dovedi, că 
este un instrument de pace; tot astfel 
este și ou alianța franco-rusă și aceleași 
resuitate sunt de așteptat și din partea 
înțelegerei franco-englese. Totuși sunt în 
Europa ore-cari curente, cari ar pute pro
voca complicațiuni resboinice și din causa 
lor Germania trebue se rămână tare.

Deschiderea dietei Finlandese.
Se scrie din Helsingfors, că în 10 Decem
vrie s’a deschis dieta în presența princi

pelui Obolenski, care după serviciul divin a 
cetit mesagiul Țarului.în limba rusescă, dân- 
du-se apoi cetire și în limba svedesă și 
finlandesă. Țarul adresându-se deputaților 
firîlandesi, spune că prin convocarea aces
tei sesiuni a vrut se dea dovadă despre 
încrederea sa față cu poporul Finlandei. 
Mesagiul releveză cu regret disordinele 
din timpul din urmă și asasinarea guver- 
norului. Sciu — (jice mesagiul, — că po
porul doresce schimbarea unor legi, șese 
la număr, aduse în timpul din urmă. Ei 
bine, acele legi sunt mimai poovisorice și 
le voiu schimba imediat ce representan- 
tul meu militar îmi va comunica înceta
rea căușelor, cari au provocat necesita
tea lor.

In ajunul redeschiderei dietei.
Mâne, Marți 13 Dec., se va deschide 

noua sesiune a camerei deputaților și a 
camerei magnaților. Lupta se va începe 
din nou între guvern și partidele oposiți- 
onale unite. După tote semnele va fi o 
luptă mare, pote chiar decisivă. Primele 
ciocniri se vor da în jurul constituirei, 
adecă în jurul cestiunei, că după cele pe
trecute la 18 Noemvrie, se pot ore con
tinua discusiunile pe basa moțiunei - Da
niel, pe. care maioritatea a primit’o, și 
mai pot ore Perczel și Tisza se remână 
în posițiunea în care se află adi? Gestiu
nea acesta o va pune deja la constituire 
oposiția unită.

Contele Tisza a adunat Vineri sera 
în jurul său pe membrii partidului guver
namental într’o conferență, în care a ți
nut erăși un mare discurs ’la situațiune. 
Multe a spus Tisza în acest discurs. A 
spus între altele, că ceea-ce s’a petrecut 
în sera de 18 Nov. a fost o victorie pen
tru el și partidul care-1 susține. Decă ime
diat, după 18 Nov., nu și-a continuat ac
țiunea, a fost pentru-ca se dea timp și o- 
casiune partidelor și „națiunei" a-se ori
enta asupra situațiunei. Acesta s’a întâm
plat și s’a întâmplat — dice Tisza — în 
mod favorabil" pentru politica lui, care 
la „opiniunea publică" a întâmpinat „a- 
probărl generale», pe când din contră ac
țiunea oposiției n’a găsit decât „urechi 
surde". A polemisat apoi Tisza cu An- 
drassy și pentru a-1 combate pe acesta 
a usat de nisce citate dintr’un manual 
al profesorului de universitate Ktnethy, 
care definesce : ce este a-se înțelege sub 
sorginte de drept.

A spus apoi ministrul președinte, că 
de-ocamdată nu vre altceva, de cât, se-ș 
voteze indemnitatea și se se alegă comi
siunea de 21 pentru revisuirea regula
mentului, decă se pote cu concursul opo
siției, decă nu se pote, atunci și fără a- 
cest concurs. Comisiunea se elaboreze cât 
se pote mai în grabă un nou proiect de 
regulament al camerei, pe care dieta să-l 
desbată imediat. A încheiat dicend, că 
lupta acesta nu se pote sfîrșt de cât - cu 
victoria „causei drepte».

ILa acest program de acțiune al contelui 
Tisza, oposiția unită și-a dat imediat răs
punsul. In conferențe ținute Sâmbătă par
tidele din oposiție stabilind tactica de 
luptă, au decis că: nu vor recunosce de le
gală închiderea sesiuneia treia, w. vor alege 
din sinul lor membrii în nici o oomisiune 
și în fine declară că e o imposibilitate mo
rală ca Perczel se mai remână în postul 
de president, fiind-că e incapabil a con

duce presidiul și e om periculos pentru 
constituțiune.

Astfel, deci, o mare prăpastie s’a des
chis între guvern și oposițiune. Acesta 
consideră de neesistentă hotărîrea ce s’a 
adus la 18 Nov.; guvernul înse din contră 
e firm decis a clădi mai departe pe basa 
creată atunci. Cestiunea este acum, în ce 
chip va sci guvernul se trecă peste ma
rile greutăți ce-i stau în cale?

„Alkotmdny" de la 11 Decemvrie pu
blică un fdrte energic prim-articol („In 
prejma noului asalt"/ în care cjice, că 
Tisza trebue nimicit. „Nusepdte permite, 
în interesul națiunei, al țării și al dinas
tiei, ca pe basa legei Daniel, Tisza să să- 
vârșescă o nouă ilegalitate. Pentru acesta 
s’a aliat partidul poporal cu tdte partidele 
oposiționale... Oposiția nu se va clătina, 
nu va ceda. Ea trebue să restorne pe 
Tisza, decă e ca țera acâsta sâ esiste și 
se trăescă".

Respunsul Regelui Carol
la adresa camerei.

Domnule președinte!
Domnilor deputați!

Din tot sufletul ve mulțumesc pen
tru scumpele mărturisiri de adâncă sim
patie, ce camera deputaților împreună eu 
țera întrâgă mi-le arată cu prilejul perde- 
rei prea iubitului meu frate. Ele sunt o 
dulce rnângăere la durerea mea.

O altă mâhnire tot atât de mare pen
tru mine este lipsa ce bântue o parte din 
populația nostră rurală.

Măsurile de ușurare, ce v’ați hotărît 
a le lua în înțelegere cu guvernul meu, 
nu-mî lasă nici o îndoială, că cu ajutorul 
bunăvoinței tuturor, aceste suferințe vor 
pută fi alinate.

Seceta din acest an ne dovedesce 
cu prisosință, cât de justificate sunt regu- 
lele de prevedere și prudență ce ați apli
cat la alcătuirea budgetelor, căci astfel 
numai, finanțele și creditul statului au pu
tut rămână neatinse. Țera nu va uita a- 
ceste însemnate îmbunătățiri aduse gos
podăriei nostre de stat în acâstă legisla
tură. er efectele lor binefăcetdre vor fi 
cea mai frumosă răsplată a patrioticei dv. 
munci.

Cu o vie satisfacție văd, că camera 
deputaților va da guvernului meu între
gul ei sprijin întru întărirea armatei și 
întru aședarea sistemului nostru economic, 
potrivit cerințelor și trebuințelor țărei, a- 
sigurând astfel acestor două elemente pre- 
cumpănitore ale puterei nostre o desvol- 
tare neîntreruptă.

In numele meu, al reginei și al fa
miliei mele, vă mulțumesc din inimă pen
tru sentimentele de dragoste și credință 
ce mi-le reînoiți așa de călduros din par
tea camerei deputaților. 

Crisă parlamentară în Austria.
In comisiunea budgetară a parlamen

tului austriac s’a întîmplat Vineri un lu
cru surprindetor.

Comisiunea discutând legea pentru 
crearea unui fond de reservă, a admis ce
rerea guvernului de a-se acorda o sumă 
de 15'/2 milione corone în acest scop. Co
misiunea a respins înse cu 29 contra 14- 
voturi cererea guvernului de a fi autorisat 
se emită un împrumut de 69 milione co-



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI-. Nr. 265—1904.

rone, spre a-se restitui blocului caselor de 
stat sumele date ca avans în anii prece
dent ca fond de ajutor în anii răi, refu- 
sând a acorda mai mult de 15 mi), cor. 
în acest scop. Față cu acest vot al comi- 
siunei budgetare ministrul președinte Koer
ber a declarat, că dat fiind votul comi- 
siunei, va lua imediat decisiunile pe cari 
le crede de cuviință.

Afară de representanții clubului po
lon, ai marilor proprietari constituționali 
și ai centrului catolic, — representanții 
tuturor celorlalte partide au votat contra 
guvernului.

In urma acestui vot foia oficială a 
publicat amânarea „Reichsrath*-ului.

Intre împrejurări normale și conform 
usului parlamentar, cabinetul Koerber ar 
fi trebuit să tragă consequențele și se-și 
dea demisiunea, — der acesta nu s’a în- 
tîrnplat. Koerber, ca și colegul seu Tisza, 
a dovedit, că scie și el cum se-și ajute în 
astfel de situațiunî. Având în buzunar res- 
criptul de închidere și amânare a sesiunei 
parlamentare, a declarat imediat după șe
dința comisiunei, că guvernul va merge 
mai departe pe calea de pănă acum.

După soirile mai nouă din Viena, nu 
pote fi actualmente vorba nici despre de
misiunea guvernului, nici despre disolva- 
rea „Reichsrath“-ului. Se crede, că Koer
ber va mai face o ultimă ^încercare spre 
a aduce parlamentul în situația de a lucra, 
ăr decă nici acesta nu va succede, va ur
ma disolvarea „Reichsrath“-ului. Koerber 
nu disf lvă parlamentul acum, fiind-că 
Austriacii vreu se vadă mai întâiil ce se 
va întîmpla în Ungaria.

Partidele germane se vor ocupa în 
decursul acestei săptămâni cu situațiunea 
creată prin amânarea parlamentului. Co
mitetul esecutiv al partidului Cehilor s’a 
întrunit erî la Praga, ca se ia o de- 
cisiune.

Congresul studenților maghiari 
catolici.

Budapesta 10 Dec. n. c. 
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

In 7 și 8 Decemvrie cu ocasiunea 
jubileului de 50 ani a promulgării dogmei 
„Imaculata concepțiune,“ ștudenții ma
ghiari catolici pentru prima-oră au ținut 
un congres regnicolar, la care afară de 
teologiile latine și gr. cat rusescî de Mun- 
kăcs și Eperjes, au fost representate cele 
2 universități, precum și academiile juri
dice prin mai multi delegați.

Ținta acestui congres a fost manifes
tarea nisuinței studenților maghiari catolici 
de a îmbrățișa principiile catolice și a 
se pune sub ocrotirea bisericei, ca astfel 
feriți fiind de ideile materialiste și rațio
naliste, ce se propagă de pe catedrele u- 
niversităților și academiilor maghiare, se 
nu cadă jertfă ireligiosității și imoralității.

D6r în loc să-și fi vedut de lucru, ti
nerii ștudenți între altele au deschis o 
dispută vehementă asupra cestiunei na
ționalităților din sinul tinerimei academice, 
vedl bine esclusiv la adresa studenților ro
mâni. Ferit’ai Domne să rămână ei mai pe 
jos, ca jidovașii de tote speciile. Cum 
va fi salvată patria, de nu o vor salva stu
denții maghiari adunați într’un congres ca
tolic? Trebue să se mire omul de imper
tinența cu care acești pigmei cuteză a a- 
busa de numele „catolic“. Cel ce nu scie, 
că acești tineri se numesc catolici, ar cu
geta că are de lucru cu o adunătură, că
reia că nu-i e nimic sânt. In orbia lor ei cal
că în piciore chiar și cele mai sânte sim
țăminte, cele mai elementare drepturi na
turale ale nostre. Sărmanii, nu văd prăpas
tia, care îi amenință cu perire, de nu se 
vor trezi la timp din grandomania șovinis- 
tă, de care se lasă mânați mecanic. „Atât 
te'ntinde, câ ’ți-e țolul." Se nu pățescă, ca 
brosca lui Apsop I

Primul, care a sulevat cestiunea, a 
fost un delegat din Clușiu. Constată, că 
ștudenții români de acolo nu numai că fac 
separatism complet, der se folosesc de to- 
tă ocasiunea pentru a pune pedeci activi
tății studenților maghiari, er în general ti
nerimea română lucreză contra statului atât 
in țeră, cât și în străinătate. Face propu
nerea, să-și esprime congresul scaudalisarea 
sa asupra acestui procedeu al studenților 
români.

In vânt a vorbit tînărul Gyârfăs E- 
lemer, când Ii-a declarat, că de o parte 
politica n’are loc în cadrul unui congres ca
tolic, er de altă parte, că tinerimea plină 
de pasiuni, mult simțesce, der puțin se 
cugetă, și că acesta tinerime e mai puțin 
chemată a judeca o chestiune atât de 
complicată și grea.

Un delegat din Oradea-mare spune, 
că și pe la ei tot așa’s Românii, ca în Clușiu, 
nici unul nu apare la vre-o petrecere, ori 
convenire socială aranjată de studenții 
maghiari, ba mai mult Românii cuteză a 
vorbi româneșce încă și între pareții aca
demiei. Lui nu-i e destul propunerea clu- 
șianului, ci face propunere, ca congresul 
se se adreseze cătră ministrul de culte, ca 
se interdică vorbirea ori-cărei limbi streine 
(?) în interiorul școlelor maghiare. Acestă 
propunere o primesce și pestanul Kerek- 
gyârt<5, pentru-că — declară — ștudenții 
români, cari ascultă sciințele maghiare (?) 
în școli maghiare, așa dicând în centrul 
țării, imediat după prelegeri vorbesc în 
limba valahă.

Acum se ridică prefectul seminariu- 
lui centra], Dr. Glattfelder, președintele de 
onore al congresului. Spune, că în princi
piu și el e de acord cu antevorbitorii, în
să în modul de procedere se abate. Rdgă 
pe studentul din Oradea să-și retragă pro
punerea, pentru-că pe el, când era încă 
teolog în s. central, l’a făcut atent rectorul 

de atunci, că „cu trîmbița nii se prind ie
puri." Și el a crescut patru ani între ast
fel de împrejurări, ca juristul orădan, și 
el tot în astfel de mod voia se conducă 
pe clericii români în cercul literar. 
„Magyar Egyhâzirodalmi Iskola", însă de 
când cu sfatul rectorului său, și-a schim
bat tactica.

Oradanul Peterffy după cuvintele „pe 
cari Dr-ul GJattfelder „a avut onore a i-le 
spune" (ilaritate), își retrage propunerea ; 
declară însă, că decă altcum nu se pot a- 
duce studenții români la simțăminte mai 
plăcute pentru el, ei, orădanii, vor sdrobi 
(dszetiporjuk) pe acești renitenți, pentru-că 
la din contră „nu vor trece 50 de ani, și 
Ungaria nu mai esistă.“

Mare a fost consternarea între tine
rii șoviniști, când un student din Pojun 
spuse, că și la ei, în celălalt colț al țării, 
fac Românii separatism și formeză socie
tate. El propune, că cu forța se li se im
pună ștudenților români vorbirea limbei 
maghiare. Spune marele „patriot": „suntem 
noi Maghiarii mai mulțî la număr, vom 
pute presiona, decă e de lipsă, chiar cu 
forța să nu mai vorbescă limbă valahă."

Nu voesc să comentez cele espuse, 
ci las să judece tot omul cu minte sănă- 
tosă. „Nu cade mărul departe de pom.“ 
Dor și ei au eșit din acea societate, care 
asemenea e betă de șovinism 1

Acum pot durtni mai liniștit tinerii 
eroi, după-ce au dat espresiune nobilelor 
lor simțăminte șoviniste.

Deșteptarea însă să nu fie odată prea 
amară. Universitarul.

Kesboiul ruso-japones.
Asediarea Port-Arthurului.

După informațiunile agenției „Reu
ter'', nu se mai observă vre-o activitate 
pronunțată din partea Rușilor la Vest și 
la partea sudică a portului. E forte pro
babil, că Japonesii, continuând asediul, nu 
vor mai încerca pierderi, ca în ultimele 
timpuri. Ei nu vor mai da asalturile fu- 
riose de mai înainte, socotind că vor ocupa 
fortăreța mai mult prin fome, decât prin- 
tr’un asalt final. Părerea acesta o con
firmă și ambasadorul japones din Londra, 
care a dis, că scopul principal al asediu
lui Port-Arthurului a fost de a face impo
sibil, ca portul orașului fsă devină o basă 
de operațiune a flotelor rusescî. Scopul 
acesta pare a fi fost ajuns, și astfel și 
Togo va pute să-și îndrepteze atențiunea 
spre alte probleme.

După o altă scire mai nouă, trupele 
rusescî de la Port-Arthur, afară de garni- 
sonă, s’ar fi retras în fortul Liaoteșan.

Contrar acestor scirl, „Daily Mail* 
află din Tokio, că asediarea Port-Arthu
rului a început din nou cu o vigore teri
bilă. Japonesii au ajuns la prima rețea 

de sîrme, der Rușii ascunși în tranșee îi 
fulgerară cu granate, așa că Japonesii au 
trebuit să-și încetinescă înaintarea. Totuși 
după asalturi desperate și repețite, Japo
nesii trecură peste primele tranșee. Urmă 
atunci o luptă turbată cu baioneta. După 
apusul sorelui Japonesii îraprăsciară prin 
șanțuri șomoiege îmbibate cu petrol și le 
deteră foc. Urmă un incendiu colosal, care 
împiedecă pe Ruși de a respinge pe Ja- 
ponesi. In timpul acesta se pregătiră alte 
asalturi.

Sortea vaselor rusescî.
Din Tokio se anunță oficial: In urma 

bombardărei de la 9 Decemvrie s’a aprins 
vasul rusesc „Bayan*, apoi s’a răsturnat 
pe-oparte și s’a scufundat aprope de tot. 
Vasele „Retvizan* și „Poltava* stau sub 
apă pănă la turnuri. „Pallada* și „Pob- 
jeda“ s’au răsturnat pe-o parte. Și „Perez- 
v-jet* stă adâno cufundat în apă, ca și 
„Giliak“. Vasul „Sebastopol* a părăsit la 
răsăritul sorelui locul său de ancorare și 
a eșit în portul estern, probabil, ca să se 
refugieze dinaintea pușcăturilor.

In Manciuria.
Kuropatkin telegrafieză cu data de 

9 Decemvrie despre ciocniri de avanpos
turi în cari Japonesii au fost respinși la 
mai multe puncte.

Despre încăerărl de avautposturi se 
telegrafieză și de la cartierul general ja
pones, spunendu-se contrarul de ceea-ce 
spun Rușii, anume că în tote aceste mici 
înoăerări Rușii au'fost respinși.

Vas japones cufundat.
Crucișătorul japones „Sayen* dând 

peste o mină rusescă în fața Port-Arthu
rului, s’a scufundat. S’au înecat 38 de 
omeni, printre cari și comandantul vasului 
Tayaina.

Armata subterană japonesă.
In urma descrierilor făcute de En- 

glesi despre armata japonesă de la Saho, 
acăsta pdte fi numită „armata subterană". 
Un corespondent scrie urrnătorele:

Conducătorii armatei japonese au 
înaintea lor greua problemă de a îngriji 
de cuartire de iarnă pentru un cuart de 
milion de soldați. '.Nu e posibil însă de a 
îngriji decât de a patra parte din acest 
număr. Temperatura cade acum noptea 
tot-deuna la 20 grade sub zero, și când 
e vânt, rămânerea pe câmp liber are ca 
urmare necesară mortea.

Autoritățile militare japonese credeau, 
că Mukdenul va fi pe la jumătatea lunei 
Octomvrie în manile lor, din care causă 
nu au îngrijit de colibe potrivite pentru 
soldați. Corturile pe cari le duce infante
ria japonesă cu sine, nu oferă o apărare 
contra gerului. Colibe de zăpadă nu se 
pot face din pricină că în timpul geruri
lor mari n’a cădut zăpadă mare. Soldatul

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Subiect de dramă.
De Franc.'tis Coppee.

Domnii se retraseră în salonul de 
fumat. Pereira, cunoscutul director de 
teatru cu gulerul său alb și țapăn ca mar
mora și cu cravata sa deschisă stătea 
înaintea căminului, ținând în mână un 
păhărel de curaqao.

Acțiunea domnilor, acțiunea este 
lucru principal. O dramă numai așa are 
rost, decă conținutul i-se pote povesti în 
cinci minute. Când vr’un autor mă visi- 
teză pe timpul dejunului, ca se se între
țină cu mine asupra dramei sale, înainte 
de a începe, îi pun întrebarea: „Grecii, 
că-mi poți expune resumatul pănă ce eu 
voiu mânca acest ou mdle ?“ — Decă au
torul nu pdte să-mi răspundă afirmativ, 
drama nu face o para chioră.

Pereira își beu paharul de curaqao.
Maurice, atașatul, ședea cufundat 

într’un jilț. „Eu nu sunt autor dramatic 
-— începu el — însă decă vrei, , îți voiu 
spune o poveste din care un pricepător 

ar pute se facă o dramă. Totuși mi-se 
pare că timpul pănă ce ai pute mânca un 
ou mole este prea scurt".

„Fie. Iți acordez timpul unui scrob 
(papară)", răspunse directorul rîdend. S’au- 
dim !“

„Bine. Istoria, ce vi-o povestesc s’a 
întâmplat pe timpul când eram atașat în 
Viena. Și în tote salănele a fost comen
tată. Era pe atunci în Viena un doctor 
renumit, care se ocupa cu deosebire de 
maladiile cardiace. Fiind-că istoria a avut 
un sfîrșit tragic am se schimb numele. Doc- 
torlu se chema Armand. Era de vr’o pa- 
trudecl de ani și avea o clientelă estinsă. 
Om frumos, trăsături regulate, barba 
blondă. Tip austriac, însă de un flegmatism 
american, cu ochi albaștri de oțel, ale căror 
priviri te puneau pe gânduri.

Doctorul fii chemat într’o di la o fa
milie rusescă, care trăia în Viena. Să di- 
cem, că se numia Skebelov. In familie era 
o fata, la care doctorul descoperi începu
tul unei băle fatale de inimă, Adevărat, 
că doctorul Armand s’a cam fîstîcit când 
a trebuit se esamineze pe domnișdra Masa. 
Nu e lucru ușor să-ți pui urechea la pep- 
tul unei fete frumdse de 19 ani și să-i 

percutezi inima, par’că ai vre să în
trebi: „E permisă intrarea?"...

Familia Skebelov, deși era primită 
în sooietate, totuși era cam suspectă. Lo
cuiau la hotel. își dădeau aere. Domnul 
Skebelov avea o mulțime de decorații, 
diamantele ddmnei însă se svonia că nu 
sunt veritabile. In sfîrșit par’că nu era 
lucru curat. Doctorul totuși s’a aprins de 
dragoste și peste trei luni luă pe Mașa 
de soție. Familia Skebelov a dispărut din 
Viena.

Tînăra, păreche era forte interesantă. 
Doctorul iubea pe Mașa nu numai ca pe 
soție, ci și ca pe pacientă. O iubea și o 
căuta. Era un mic roman, care preocupa 
lumea. Mașa își redobândi sănătatea și în
cepu se frecuenteze societatea. Boia ei 
de inimă se îndreptă în așa măsură, în 
cât doctorul îi permitea din când în când 
să danseze câte un tur de vals.

Căpitanul Blasewitz era tot-deuna 
cel dintâiil notat în carnetul ordinei de 
dans și o strîngea cu fragedime pe dan- 
satdre la peptul seu. Blasewitz era om 
frumos. Sciți istoria veche despre Marte 
și Venerea...

— Bine — dise Pereira — vedem, 

că se încurcă ițele. Figurile au întrat în 
acțiune. înainte ! spre catastrofă, cura se 
dice la teatru.

—- într’o di — urmă atașatul — doc
torul dădu peste nisce scrisori... și a is
codit un plan de răsbunare. O răsbunare 
din acelea, cari rămân vecinie nedesco
perite...

— Și cum s’a descoperit totuși?
— Așa că mai târziu a descoperit’o 

însuși Armand!...
— Acțiunea! Maurice, acțiunea! <jise 

Pereira.
— Decă mă tot întreruperi, nu mai 

urmez, răspunse ata:atul.
— Nu te sborși așa curând, răspunse 

Pereira. Noi vrem să-ți fim numai în aju
tor, ca să nu fii silit a-ți termina propo- 
sițiile Acesta-i adevăratul stil de scenă. 
Uite la Scribe! Sardou... Nu pot să repet 
în deajuns tinerilor autori să nu întrebu
ințeze un stil încărcat!... Cunosc piese, 
cari au căcjut din causa unui atribut. N’a- 
veți ideie ce efect pote produce un sin
gur adjectiv !... Va să Jică ai ajuns pănă 
acolo, că bărbatul a iscodit un plan de 
răsbunare, pe care numai un specialist îl 
pote esecuta.
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japones, care nu e perplex când e vorba 
de găsit roijloce, a încercat multe pen
tru a se apăra de morte prin degerare.

Esistă acolo o plantă uriașă „Kiao- 
liang“, care uscată, servesce ca pătură de 
culcat și de acoperit. Acâstă plantă e 
înaltă de 12—18 picidre și e tare'; e în
trebuințată pentru a face corturi în formă 
de clopote, ale căror părți esteriore aco
perite cu tot ce cade la îndemână, sunt 
pentru a îrapedeca vântul și frigul de a 
pătrunde într’insele Un covor de paie de 
hrișcă se întinde în cort ca pat.

Aceste corturi au fost forte folosi- 
tore la începutul iernei, der acum nu mai 
ajung. Soldații au luat refugiu la locuințe 
subterane în dealuri. Trupele au săpat în 
scoborîșele dealurilor pivnițe încăpătore 
pentru câte șese omeni. Intrarea e acope
rită cu pături și ventilația e redusă la mi
nimul posibil. Soldații dorm aci unul lângă 
altul, der sănătatea lor nu sufere de a- 

•cesta, starea sănătății fiind escelentă în 
trupele japonese. In locul cărnii, pe care 
trupele o priraiau pănă acum și care era 
forte afumată și sărată, trupele primesc 
acum carne mai bt '-iă. dedrece medicii au 
declarat, că pastrama sărată produce o 
mare sete, soldații bend apoi apă, capătă 
boia „beri-beri“. Orez, ridichi, orez și pas
trama formeză alimentele principale. Di- 
mineța soldații capătă ridichi sărate și 
orez, la ameadi pește sărat, legume și 
orez, sera pastrama, ridichi și orez.SOIRILE BILEI.J

— 29 Noemvrie v.

Conflict anglo-turc. Sultanul refusă 
să sancționeze convenția cu Anglia asu
pra hinterlandului Adenului. Anglia ame
nință cu demonstrație. Flota din marea 
Roșie este gonită de cătră trupele tur
cesc! din punctele făgăduite Englesilor.

Noul cabinet sârbesc a fost com
pus astfel: Pasicî, președinte și externele ; 
Prolicl, internele; Patșu, finanțe; Putnik, 
răsboiul; Radovanovici, comerțul; Velimi- 
r o viei, lucrările publice; Andra Nicolici, 
instrucția publică și ad-interim Ja justiție.

Duelul Jaures-Dăroulede, despre 
care am amintit deja a dat prilegiu lo
cuitorilor din «comuna Hendage să facă 
•ovațiuni marelui patriot exilat. Deroulăde 
a împărțit printre muncitorii, cari îl acla
mau țigări, er preotului din localitate a 
predat 500 franci, spre a-i împărți între 
săraci. Domnișăra Lapeyre, fiica proprie
tarului, pe a cărui moșie a avut loc due
lul l’a surprins pe Deroulede cu un bu
chet de flori. „Predați patriei din care 
am fost isgonit pe timp de 10 ani salu
tările mele“ a dis Deroulăde mulțimei, ce 
asista la plecarea lui spre S. Sebastian, 
er înainte de a trece granița spaniolă a 
adresat o telegramă ligei naționale, asi- 
gurându-o, că va rămâne credincios pu
rurea stegului național.

La înmormântarea Iui Syveton a 
luat parte o companie de infanterie, cu 

steg. Afară de acesta, mai era și stegul 
ligei „Patrie francaise". Cinci deputațî și 
scriitorul Lemaitre purtau panglicele mor
tuare. înmormântarea lui Syveton a fost 
o mare manifestație naționalistă. Lemaitre 
a pronunțat un violent discurs.

0 regină doctoresă. Se anunță din 
Madrid, că regina Maria Amalia a Portu
galiei se pregătesce a da examen de doc
tor în medicină, pentru a ave diplomă.

Atentat anarchist plănuit contra 
regelui Italiei. In urma unei scrisori ano
nime, ce a primit’o fostul ministru de jus
tiție Cocco-Artu, s’au luat măsuri severe 
pentru supraveghiarea anarchiștilor. Scri- 
sdrea anonimă comunică decisiunea anar
chiștilor din Patterson, care a însărcinat 
pe doi camarad! cu asasinarea regelui 
Victor Emanuel. Se scie, că și asasinul 
lui Umberto tot din Patterson a fost 
trimis.

Al doilea concert Elvira Revere. 
Publicul Brașovean a devenit cam sceptic 
față cu artistele, a căror reputație nu este 
bine stabilită prin succese strălucite prin 
capitalele Apusului. Scepticismul acesta 
ar păre justificat mai ales considerând 
faptul, că adesea s’a făcut reclamă unor 
celebrități de a doua mână, er publicul a 
rămas desilusionat. In cașul de față cu 
d-șora Elvira Revere a fost tocmai con
trarul. Prestațiunile acestei tinere și sim
patice artiste au întrecut mult laudele 
anticipate. Concertul al doilea, ce l’a dat 
aseră în sala Redutei a confirmat și mai 
mult părerea generală, că în genul colo- 
raturei în anii din urmă cel puțin la Bra
șov nu s’a auțlit o asemenea cântăreță. 
Vedeam pe măestrul Lassel aplaudând din 
tdtă inima, și într’o pausă a fehcîtat’o, er 
măestrul G. Dima, în apropierea căruia 
ședeam, întrebat de mine, ce dice: „Ad
mirabil!11 a răspuns d-1 Dima. „Aud, că 
are de gând să mergă la Paris. Ce cre
deți ?“ — „Cu asemenea voce și cu ase
menea școlă, pote merge ori unde. Ea va 
fi admirată". Publicul probabil din 
causa timpului nefavorabil, n’a umplut 
decât pe jumătate sala, ceea-se e regre
tabil. Publicul român însă a fost destul 
de bine representat.—D-șdra Revere a fost 
chemată telegrafic la Belgrad, unde va 
da un concert, la care va asista și regele 
Petru cu întrega sa curte. Tînăra artistă 
este italiană. Tatăl său, care o însoțesce, 
este originar din Mantova, el a cântat doi 
an! românesce și'128anila opera din Buda
pesta de unde are și pensie. — <7.

Afacerea Românilor din Reșnov. 
Ni-se scrie: Adi dimineță m’am întîlnit cu 
un Român fruntaș din Reșnov, membru 
în representanța comunală.

— „Ei ce mai e nou pe la Rîșnov ?“
— „Bine, pace !“
— Și cu alegerile ?“...
— „Așteptăm să se publice un nou 

termin, ca se ne eluptăm drepturile pe cale 
legală !“

— „Da par-că cetisem în foia ger
mană din Brașov, că fisolgăbirăul Fischer 
ar fi înaintat la vice-șpan procesul verbal 
în care se constată alegerea lui Bosch ca 
primar ?“

— „Am cetit și noi și alaltăieri s’au 
dus preoții noștri Hamsea și Proca la d-1 

Fischer să-l interpeleze, ce este adevărat 
din cele publicate, de ore-ce dânșii fiind 
membrii de încredere, n’au nici o cunos- 
cință despre vr’un proces verbal. După 
lege, decă se încheia un asemenea proces 
verbal, ar fi trebuit se li-se presente și 
lor să-l isoălescă!“

— Ei și ce a răspuns domnul Fi
scher ?

— N’a vrut să le dea nici o deslu
șire, ci li-a răspuns, că actele sunt înain
tate la d-1 vice-șpan, de la care vor afla 
la timpul său decisiunea.

*
Aflăm că solgăbirăul Ficher a decla

rat celor ce l’au interpelat, că cele scrise 
în „Kronstădter Zeitung“, (că adecă mino
ritatea ar fi rămas îndărăt în sala de ale
gere și ar fi ales pe primar încheiându-se 
și proces verbal despre acăsta), sunt^ade- 
vărate. Respectivii în urma acesta s’au 
dus la d-1 vice-șpan, care le-a promis că 
în câteva țlile va fi în posiție de a le co
munica cuprinsul acestui proces-verbal.

Numai una n’o înțelegem, cum s’a 
putut continua actul alegerei când aduna
rea a fost disolvată și solgăbirăul a fost 
cel dintâiu care a plecat din sală?

De la Academia română.
Vineri după amiadi, Academia română 

a ținut ședință publică sub președința 
d-lui I. Kalinderu.

Ș’a făcut cunoscut, că s’au primit 
mai multe documente de moșii din partea 
societăței Dacia-Ramânia, găsite la familia 
Xante; d. I. Bianu a depus un testament 
autograf al poetului Grigore Alexandrescu 
datând din Martie 1862.

D. Tocilescu a făcnt cunoscut nisce 
observații interesante datorite numisma
tului Șuțu și a anunțat, că într’o proximă 
ședință a Academiei va vorbi despre fa
milia și vieța lui Mihaifi Vitezul, er d. Dr. 
Hepites a depus raportul asupra stărei 
udometrice a României în ultimul timp.

In urmă s’a dat cuvântul d-lui pro
fesor N. Iorga spre a face comunicare 
despre câteva „manuscripte și documente 
din țeră și străinătate relativ la istoria 
Românilor14.

D 1 Iorga a spus, că cu ocasiunea 
unei călătorii făcută în țeră și străinătate, 
a cules mai multe documente și manus
cripte relative la istoria Românilor.

Privitor la istoria ndstră — a conti
nuat d. Iorga — sunt documente în stră
inătate, cari se păstreză în biblioteci ce 
nu sunt accesibile orl-cui și ele pot fi 
numai consultate. In țeră însă se găsesc 
multe documente importante, ce nu se 
păstreză cum ar trebui, și de aceea s’ar 
cuveni ca Academia să caute a întră în 
posesia lor.

Așa cu ocasia unei călătorii în Făl
ticeni, d-1 Iorga a dat peste o carte de 
semă la d-I Arthur Gorovei. Cartea e de 
proveniență patriarchală și aparținuse pa- 
tiiarchului Calinic de Constantinopol. A- 
cest patriarch s’a născut în anul 1715 în- 
tr’un oraș din Tesalia și după-ce și-a fă
cut primele studii acolo, s’a dus la Con
stantinopol.

Ajuns protosincel în capitala Turciei, 
Calinic a fost luat de un domn român, 
probabil de Costantin Mavrocordat, și a

dus în țeră. Aci mai târcjiu el fu numit 
episcop de Brăila, episcopie ce depindea 
de patriarchie, și după acesta trecu ca 
patriaroh al Constantinopolului. In acestă 
demnitate însă el nu stătu mult și, detro
nat, se retrase în Tesalia lângă fratele 
său archiepiscopul Demetrios, unde trăi 
timp de 30 de ani.

In Tesalia Calinic a notat în acești 
trei-țleci de ani într’o carte tote faptele 
mai de semă petrecute, acestă carte este 
aceea despre care s’a amintit. Probabil, că 
el a avut o întregă bibliotecă, der s’a ri
sipit ca atâtea altele de pe acea vreme 
și numai cartea ce a ajuns prin țeră pe 
la noi, adusă de vre-o rudă a lui. Căci 
trebue se se scie, că o nepotă a sa a fost 
măritată după Mavrogheni de aci și o alta 
după unul Prisicos tot de aci.

Cartea cuprinde însemnări făcute cu 
un condeiu de pană relativ la evenimen
tele de pe atunci, la afacerile țerei româ
nesc! și la vieța lui Calinic. După aceste 
însemnări s’ar pute reconstitui totă vieța 
acestui patriarch, care ar pute servi chiar 
lumei cercetătdre răsăritene lipsită de is- 
vore sigure.

D-1 Iorga a mai pomenit apoi de un 
document fdrte important: testamentul în 
original al fostului domn Alexandru Ca- 
limach ce i-s’a pus la disposiție de cătră 
un profesor din Câmpulung și despre care 
va da semă într’o ședință viitore a Aca
demiei. D-sa a încheiat spunând, că ase
menea documente se găsesc mai pe la toți 
boierii români, cari au avut legături de sânge 
cu diferitele personagii venite pe vremuri 
din Constantinopol.

Ședința s’a ridicat la orele 2 juni.ULTIME SC1RI.
T.-Mureșului, II Decemvrie. La 

adunarea partidului liberal ținută acjî 
aici, Tisza a ținut o lungă cuvîntare 
numind pe oposiționalî demagogi și 
aventurieri. După adunare s’au făcut 
demonstrații ostile contra lui Tisza.

Pojun, 11 Dec. La adunarea o- 
posiției unite a vorbit Kossuth și 
Apponyi. Apoi a luat cuvîntul socia
listul Grossman, provocând tumult, 
care s’a continuat și pe stradă. Adu
narea s’a disolvat fără a aduce vr’o 
decisiune.

Roma, 11 Dec. Regele a primit 
pe membrii senatului și camerei, 
cari i-au presentat felicitările parla
mentului pentru nascerea principelui. 
Regele a mulțumit emoționat.

Londra, 11 Decemvrie. Regele 
Portugaliei a plecat de aici la Paris.

In 15 Decemvrie a. c. se vor țrage 
câștigurile a XXXVI loterii de stat c. r. 
pentru scopuri de binefacere civile. Pla
nul loteriei conține 18,435 câștiguri în 
sumă mai mult de o jumătate milion, cu 
un câștig principal de 200,000 cor. Losuri 
â 4 cor. se pote căpăta în trafic!, oficii 
postale etc.

Proprietar: Dr. AureL Mureșiana. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.

— Așa este. Mașa nu se îndreptase 
cu desăvîrșire. Armand, care o căutase 
■timp de doi ani, o scia acesta prea bine. 
Acum se pune să-și readucă nevasta în 
•stadiul în care fusese mai nainte. El nu 
■și-a dat pe față mânia, ci s’a mulțumit 
<se joce rolul bărbatului bănuitor, Astfel 
..plantă în sufletul femeii adultere frica și 
grija descoperitei. Din scrisori el aflase 
patima nebună a amoroșilor și scia că 
•chiar și în mijlocul celor mai mari peri
cole vor încerca să se întâlnescă. Supra- 
veghiarea necontenită a lui Armând înse 
le lua orl-ce posibilitate de a se întâlni 
singuri. Agitația acesta continuă agrava 
băla tinerei femei.

•— Ce ai tu, dragă Mașa? dicea doo- 
torul. Sciința mea s’a sfîrșit. Se pare că 
te apasă o durere tainică. Nu ești fericită 
cu mine?... Și într’aceea privea cu deliciu 
diabolic cum progreseză boia. După șese 
luni accesele deveniră mai frecuente, bă
taia inimei era mai impulsivă, simptomele 
erau alarmante. Ce dici, d-le Pereira? 
Acum nu mă mai îutrerupl?

— Ba da... Acesta ar fi actul al
• doilea al dramei. Acum se vedem sfîrșitu).

— Sfîrșitul! într’o seră doctorul întră 

pe neașteptate la soția sa: „Domnă, sciu 
totul. Blasewitz este amantul d-tale“.

Mașa se făcit albă ca păretele, 
er pe buze se aratară viorelele vinete ale 
morții. „Ucide-me 1“ dise ea. Bolnava ajunse 
la gradul dorit de medic. „Nici odată nu 
mî-aș ridica mâna asupra unei femei“ 
răspunse Armand. „Complicele d-tale a 
ispășit adulterul. Tocmai acum viu de la 
duel... L’am omorîtF

Mașa cădu fără simțiri. Doctorul 
însă mințise. Nici vorbă de duel. Blase
witz avea reputația de cel mai bun țintaș 
în Viena. Armand înghenunchiă lângă 
soția sa și îi pipăi pulsul. Batea. încă n’a 
murit. Atunci călăul o ridica și o făcu 
să-și revină în simțiri.

— Imbarcă-ți haina de bal. Pune-țl 
diamantele și să mergem la balul amba
sadei francese, dise doctorul.

— Nu pot.
— Ai să te îmbraci și să vii cu 

mine. Am divulgat ca motiv al duelului 
o altercație la jocul de cărți. D-ta însă 
ești compromisă. Astădi lumea trebue să 
te vadă la brațul meu. Decă nu vii, ar 
crede că am duelat pentru d-ta și aș fi 
desonorat. Imbracă-te. Așa vreu eu.

Biata femeie a trebuit să se execute. 
Nu putea se se împotrivecsă omului, pe 
care atât de mult l’a ofensat. S’a îmbrăcat 
și a însoțit pe bărbatul său la bal. Ajunși 
acolo, Mașa cătju istovită într’un jilț din 
vestibul. Doctorul cu tote decorațiile pe 
pept, stătea lângă densa. De-odată se des
chide ușa vestibulului și doctorul se aplâcă 
la urechea nevestei, par-că ar vrâ să-i 
spună un lucru plăcut: „N’ai murit încă 
de durere, miserabilo?... Uite acolo, și mori 
de buourie!“

In acel moment ușierul striga: Căpi
tanul Blasewitz!

Frumosul ofițer întră radios și, ca 
de obiceiti, ochii lui și acum căutau 
amanta. Abia a mai recunoscut’o. Mașa se 
ridică, cu paldrea morții pe față....  Era o
figură înspăimentătore. Aruncă o privire 
șovăitore spre amantul său și ducând re
pede mâna la inimă, cădii morman la pă- 
men*. De astă-dată a murit....

S’a produs o învălmășală. Doctorul 
cădu văietându-se pe cadavrul soției sale 
er desperarea căpitanului Blasewitz de si
gur ar fi provocat sensație, decă un prie
tin nu l’ar fi dus de acolo. Ospeții au ple

cat cu toții. Mâncările au trebuit se le 
consume lacheii, și soția ambasadorului era 
forte năcăjită, căci pentru cotilion pregă
tise o mulțime de surprise.

Maurice se opri. In fumător era o tă
cere completă. De odată se deschise ușa 
și stăpâna casei <jlise:

— N’ați isprăvit încă cu fumatul? 
Damele vă așteptă!

Când au întrat în salonul cel mare, 
Pereira luă pe Maurice de braț și îl întrebă: 
„Ei, și cu doctorul ce s’a întîmplat?"

— Cum am spus, într’o <ji se fălea 
singur cu isprava sevîrșită, care de altmin- 
trea n’a putut fi urmărită. Cu tote aces
tea n’a putut sta în Viena. S’a mutat la 
Varșovia, unde repetă mereu paciențiior 
săi: „Numai liniște, domnilor! Numai li
niște!“ — Der acum să-mi spui și d-t.a, 
ce dici despre drama acesta, luată din 
vieță?

— Imposibilă, amice, imposibilă! Cri
ticii ar dice, că am imitat pe „Iulia“ lui 
Octave Feuillet.

— st. —
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»Bomana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana11 dans de colonă în 5 figuri 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Ou-o in
troducere („în loc de prefață11,) 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
mana11, unicul dans de colonă român. In 
i4rna 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 acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei11. 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 anî 
la primul bal al „Reuniunei11.

Autorul broșurei esplică „Romana11 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, tară 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 
enunțate 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 „Romana11 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, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

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

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

„Pintea Viteaul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reieaanul. 
Cea mai completă soriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Joan Pop Reteganul, cunoscutul și me- 
ritosul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

JDupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-]- 10 b. porto).

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

„ David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorioă. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

MII CUI îi PLACE
o față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal

BersmanB’s „Lili8imiilclis8if6'‘

dela

^1

(Marca: 2 mineri.)
Bergmann & Co. in Dresden și 

Tetschen a/E.
eapetîi bucata cu 80 bani,Se

în farmaciile: 
VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap“, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.

în Brașov;

} in Sighișora.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% .
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aur B1/^ . 88.65
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% - 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr.
LosurI
Renta
Renta
Renta
Renta
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • •
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 
Napoleondorî.................................
Mărci imperiale germane. . . .

Abonamente la

118.70
. . 98.10

uug. cu premii
pentru reg. Tisei și Seghedin . 
de
de
de
de

hârtie austr. . . .
argint austr. . . .
aur austr..................
corone austr. 4°/0 .

97.95
98.50 

. 209.— 
161.35 
100.05 
100.— 
119.75
100.25
91.25

157.25
16.30

804.50
674.50

19.06
117.55

„Gazeta Transilvaniei11 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Mare surprindere!
Nici când în vieță o astfel de ocasiune! 
5000 bucăți pentru numai fl. L95. 

Un admirabil orologii! anker de precisiu- 
ne aurit, cu mers regulat, se trage la 36 
ore, 3 ani garanție, cu lanț potrivit, 1 
cravată modernă de mătasă pentru băr
bați, 3 batiste fine, 1 inel frumos cu imi
tație de piatră scumpă, 1 sipcă de chih- 
libar pentru țigări, 1 broș elegant pentru 
dame (noutate, 1 oglindă admirabilă de 
buzunar, 1 minunat portmoneu, 1 brieeg 
practic, 1 păr. de nasturi pentru manjete, 
3 nasturi de pept de aur-duble cu meha- 
nism patent, 3 obiecte de haz (pentru 
tiner și bătrân), 1 portofoliu forte folo
sitor, 20 obiecte de corespondență și alte 
400 diferite obiecte de lipsă în casă. — 
Tote împreună cu orologiul, care e sin
gur vrednic banii, costă numai fi. 1.95 cr. 
Se pote procura pe lângă ramburs seu 

trimițând banii înainte de la
(Aport hnus "

A apărut:
I. C. Fanfu: Curs complet de co

respondență comercială cu esplicarpa tsr- 
minilor comerciali. Ed>ția a d6ua prelucrată 
ei augmentată I-XI-j-322 pagine. Acesta car
te e scrisă pentru comercianțil 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, esplicațl 
la înțelesul tuturora. Carte folositore pen
tru toți, cari au afaceri comerciale și da- 
raverl cu băncile. Se pote procura cu pre
țui de cor 3 50 dela tipografiia A. Mure
șianu și dela librăria Ciurcu din Brașov.

Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
<2 hi ESrașwv, 

se pot procura următârele cărți:
(La tărțila aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai aretat, încă 25 bani pentru 
rocomindație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—de Vas. 

Moldovan, fost prefect al_ Legiunei Iii în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu
reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiti, 
Prețul 2 cor., plus -porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
randii din Blașiti.

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

„Pentru memoria, lui Avram 
lancu*, apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d-1 Dr. Amos 
/rtÎHCMn causa fondului pentru monumen
tul lui Iancu. Prețul este 1 cordnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

London vista • • • . . 239.47'/2
Paris vista. . . . 95.20>/2
Note italiene . . . 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Decemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.60 Vend. 18 68
Argint român. w 18.40 „ 18.80
Napoleond’orl. n 19.04 „ 19.10
Galbeni n 11.20 „ 11.30
Ruble Rusescl ti 2.53 „ 2.M
Mărci germane 71 117.20 „ 117.40
Lire turcesc! n 21.50 „ 21.60
Scris, fonc. Albina 5n/( 101.- „ 102.-

ABM AC IA mea, aflătore 
într’un tinut locuit curat de 

Români, cu venclare 
6000 cor., si bine 
de vendare.

HEGYESY ÂRPAD 
5—10,1578 Kăpolnok-Monostor.

' W W W W VW W W W W W w

anuală de 
asortată, e

A. LIBAN, Krakau nr. 77.
Pentru obiecte neconvenabile se ritrimit banii.

. ..................................................................... ■ ||H |l|l| IRI

ABONAMENTE

prin

Prețul abonamentului este:>
Pentru Austro-Ungaria:Ș1© luai . . e șese luai . . e a a aa .... © eoa.

12 ,,24 ,, *

- o «X» o

Pentru România ș> străinătate:
Pe tî’ei luaa ... 10 fs*.

șese luai... âO ,, 
n» afi............. 40 ,,

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria:
an ..... 4
șese luni . 2
tîei luni. . 1 a

■

Pentru România si străinătate:
as......................

?e șes® luai . . 
îe ^®î luni . .

Y

se fac mai ușor și mai repede------o mandate poștale, o------
Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 

scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adiuinistrațiunea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele

^xxxxxxxxxl Mare ocasiune de Crăciun, xxxxxxxxx^
X

Subscrisul are onorea a aduce la cunosciința On. public, că vinde M
cu prețuri de tot scădiate -w Sp®

tote mărfurile din Magazinul seu || 
precum: Stofe engleze pentru rochii de dame negri și colorate; Bluse | § 
de stofe și mătase; Flanele, BarcheturI, Creton și Zepliire, Chifonurl | £ 
Schroll, Lingerie, Pânzeturi, Perdele de dantelă, asemenea stofe engleze I ° 
pentru bărbați, Cămăși, Cravate, Batiste etc. Tricots pentru dame, băr- I <o 
bați și copii. g CD

Rog On. public a se convinge în propriul interes de prețurile cele ieftine. | g 
Cu totă stima g

LUDWIG M. EENYVESSI,
Strada Vana ei S3. Xi ___________

Mare ocasiune de Crăciun,
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


