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Isolat și resignat.
(a) De patru ani și jumătate, 

de când ministrul președinte Szell a 
întrat în moștenirea baronului Banffy, 
acesta s’a retras cu desevîrșire de 
pe' terenul politicei militante și s’a 
mulțumit cu rolul unui observator 
pasiv.

Ceea-ce s’a semnalat despre 
densul în acest interval, a fost seria 
de articole politico-literare, în cari 
a tratat ideia „statului național ma
ghiar unitar14 așa cum ar dori el s’o 
vadă realisata pe tâte terenele ac
tivității publice. Pană și bisericele 
au fost aduse ca factori în cadrul 
acestei „politice unitare naționale44, 
contemplate de Banffy. Ultimul seu 
articol trata despre rolul, ce ar dori 
trufașul baron se dea maghiarisării 
în sinul bisericei greco-catolice.

Afară de acestea articole, s’a 
vorbit în timpul din urmă mult și 
despre două discursuri ale sale. 
Unul din acestea avea caracter con
fesional și a fost pronunțat la un 
sinod protestant, al doilea avea ca
racter șovinist național maghiar, și 
a fost pronunțat cu ocasiunea insta
lării sale în scaunul presidențial al 
casinei evreescl din cartierul Leo
pold.

încurcăturile provocate prin crisa 
de cabinet atât în partidul liberal, 
cât și în oposiție, l’au făcut pe ba
ronul Banffy să esă din reserva sa 
și se-șî spună cuvântul asupra situa
ției actuale.

Intr’un articol publicat în „Pești 
Hirlap44, fostul ministru președinte 
releveză starea chaotică, ce dom- 
nesce în politică, și arată, că se în
șelă partidul independist, când crede, 
că a reportat o victorie, dâr se în- 
șâlă și partidul guvernamental, când 
anunță, că a găsit o soluție.

Peste tot nu-1 mulțumesce pe 
Banffy felul cum s’a procedat cu 
ocasiunea crisei recente.

După părerea lui, n’au fost obr 
servate regulele parlamentarismului. 
Ar fi trebuit se se disolve corpurile 
legiuitore și se se orînduâscă noue 
alegeri. Din aceste noue alegeri ar 
fi eșit o nouă grupare de partide, 
care ar fi dus la alt sfîrșit chestiu
nile actuale pendente.

Care ar fi problema de frunte 
a unui guvern, după concepția lui 
Banffy ?

Problema de frunte ar fi se în- 
tărdscă statul național unitar și sâ 
resolve problemele economice și so
ciale. âr încât pentru chestiunile de 
drept public, acestea ar trebui să le 
lase deocamdată la o parte.

Intre chestiunile economice, 
Banffy consideră ca cea mai de 
frunte dobîndirea independenței eco
nomice. Ungaria, trebue se aibă ta
rif vamal autonom și să potă încheia 
independent convențiile comerciale.

Banffy mai amintesce și alte 
câte-va detailuri, cari ar trebui rea- 
lisate de cătră guvernul, ce ar eși 
din nouele alegeri, însă la sfîrsitul 
articolului său, esclamă cu durere, 
că eventualitatea vizată Jde densul 
cu disolvarea camerei, nefiind ac
tuală, șl-a ținut de datorie a-și es- 
prima numai părerea asupra felului, 
cum ar crede el, că s’ar pută resolvi 
chestiunile pendente.

Se svonise încă înainte de asta 
cu câte-va luni, că Banffy va ridica 
un nou drapel, în jurul căruia să 
se grupeze un nou partid, svonul 
acesta însă vedem, că nu s’a ade
verit. Din ultimul pasagiu al artico
lului lui Banffy nu numai, că nu se 
pote vede spiritul resboinic de altă
dată al omului „de fer44, cum îi 
plăcea mai înainte să-l numescă ad-

minatorii, ci din contră reiese des
tul de lămurit spiritul resignațiunei: 

„Stau și astădi cu desevîrșire iso- 
lat44, dice Banffy, „cum am stat isolat în 
cei din-urmă 4'/2 ani, nu aparțin nici unui 
partid, nu iau parte la luptele politice: 
der sunt îngrijat și mă tem de viitor. —- 
Isolat, singur, der pdte nu voiu fi singur 
pentru tot-dduna44...

E bine încă, că faimosul baron 
a ajuns se cunbscă situația sa iso- 
lată. Când ceteam mai anul trecut 
frasele lui retorice pline de „patrio
tism național maghiar unitar44, cre
deam că la spatele lui stau cel pu
țin un milion de honvezi!

Mărturisirea de adl ne face a 
crede, că fostul ministru președinte 
a început totuși să se convingă, că 
frasele storăitore despre „statul uni
tar național44 au început să-și perdă 
efectul, decă chiar și după alianța 
cu casina din Leopoldstadt e silit să 
declare, că se află isolat.

Dieta ungară ține mâne, Marți, șe
dință. Un mare interes se arată Eață de 
ședința acesta, în care se va presenta ca
binetul Khuen-Hedervary. Se că încă
în ședința de mâne nemulțutniții din opo
siție vor inaugura lupta contra noului 
guvern.

Pitreich și Welsersheimb. După 
cum se anunță din Viena, ministrul co
mun de răsboiu Pitreich, în audiența ce 
a avut’o Vineri la Majestatea Sa,șl-apre- 
sentat actul de demisiune. Monarchul însă 
n’a primit demisiunea. — S’a răspândit 
scirea, că și ministrul Landwehr-ului aus
triac șî-ar fi dat demisiunea. Scirea se des- 
mi nte.

Amânarea parlamentului aus
triac. Oficiosul „Wiener Zeitung* publică 
un rescript al ministrului president Koerber, 
prin care acesta comunică celor doi pre
sident! ai camerelor, că din însărcinarea

împăratului amână ședințele ambelor ca
mere.

„Francisc Kossuth dictatorul die
tei44. Cuvintele acestea le găsim într’un 
articol al diarului „Wiener Allgemeine 
Zeitung“. Acest di ar vienes vorbind des
pre modul cum s’a resolvat crisa de ca
binet în Ungaria, scrie între altele:

— „Kossuth Lajos ne vestesce (Kos
suth Lajos azt izente:) Cu aceste cuvinte 
se începe cântecul lui Kossuth, imnul re- 
voluțiunei, când poporul maghiar s’a res- 
culat în contra dinastiei și a proclamat 
guvernator al său pe un simplu advocat 
și diarist. Ludovic Kossuth a murit în 
exil, dăr cu atât mai agil este partidul 
kossuthist. In fruntea lui stă fiiul său 
Francisc Kossuth, er unul din membrii 
acestui partid a vestit dilele acestea în 
parlament: „Am învins pe întrega linie44. 
Și tot în acea <ji, când s’a audit acest 
strigăt de triumf, șî-a părăsit locul sol
datul, care anî de-arândul a apărat cu cu- 
ragiu, energie, umor și sânge rece insti
tuția armatei comune. Fejervary se re
trage, fiind-că nu vre să fie membrul unui 
parlament al cărui dictator e Francisc 
Kossuth. Prin retragerea lui Fejervary nu 
numai, că e deplină victoria kossuthiștilor, 
ci și a contelui Apponyi, acest duh rău 
al partidului liberal. Partidul liberal a ca
pitulat. Fejervary n’a vrut să capituleze. 
O ast-fel de rușine a ajuns monarchia în 
era de pactărî a lui Ooloman Szell... Ce 
vestesce acum Kossuth, va tălmăci mi
nistrul president Khuen-Hedervary44...

Er „Neue freie Pressed esclamă: „In 
Ungaria numai o putere esistă a<ji: par
tidul independist', și un singur domn po
runcitor: Francisc Kossuth11.

Solidaritatea Slavilor de Sud. 
„Petersburgskija Viedomosti“, organ rusesc, 
care stă aprdpe de cercurile guvernului 
din Petersburg, vorbesce despre solidari
tatea Slavilor de Sud ca despre un lucru 
sigur. Grelele încercări prin cari a trecut
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Luna.
In amurg d-șora Eugenița cădii pe 

gânduri. Sta în cerdacul larg, în dosul 
cununilor de ederă, și privia vi3ătdre, cu 
ochii ațintiți un singuratic nour tranda
firiu, care sta nemișcat de-asupra răsări
tului. Umbrele răcordse ale înserărei nă
văleau și o împresurau, odată cu mirosul 
dulce de tei.

D-șdra Eugenița e frumdsă, ba chiar 
e fdrte frumdsă așa, în cordna de păr lu
cios și negru, care împresdră fruntea bol
tită și lucie ca fildeșul și cei doi ochi mi
nunați, negri, adânci. Și ce bine-i stă în 
rochia liliachie, fină, care ascunde trupu-i 
mlădios și subțire; și ce bine-i stă în po- 
siția de visătdre, cu cotul manei stângi 
proptit în spătarul scaunului, cu obrazul 
rumen/în palma stângă, cu drepta lăsată 
a lene în lungul trupului și cu ochii țin
tiți în singuraticul nour trandafiriu!

D-șora Eugenița e singură; maică-sa, 
cucona Aglaia, s’a dus peste drum la 
cocona Frosa, să mai vorbescă de una, 
de alta.

Ah! cât îi displac fetei conversațiile 
nerode, în cari e vorba de copii, de slugi, 
de bucate, de găini și de păcatele celor
lalte cocone! Nu le pdte suferi. Mai bine 
a rămas singură acasă, să viseze în pace; 
ea e fată cu suflet ales, ea are alte as
pirații, alte idealuri. De pildă, acum în 
umbrele parfumate ale serei, îi vine așa 
un dor să aibă aripi, să se înalțe sus, să 
plutdscă, se sbdre spre nourul trandafiriu, 
care se topesce treptat în întunerecul stră- 
vediu al serei de primăvară.

Unde’s visurile ei de pension! Ah! 
au sburat, s’au risipit, și acuma, în atmos
fera acesta greoie de tîrgușor de provin
cie, îșî aduce aminte de ele, cum îți amin
tesc! și-ți răsună în suflet, dimineța, după 
o nopte de bal, duidsele acorduri ale val
surilor.

Mai bine stă singură acasă. — „Fată 
înțeleptă! dice de bună sdmă, cocdna 
Aglaia vecinelor, în clipa acesta; „fată în
țeleptă" și bine crescută, un odor de fată 
cuminte și cu suflet ales!“

D-șora Eugenița zîmbesce amar. 
Ce-i folosesce ei buna crescere, sufletul 
ales și înțelepciunea, dăcă n’are noroc ! 
Prin minte-i trec eroinele romanelor pe 
cart le-a sorbit, în nopți de nesomn, la

flacăra lumînărei pâlpăitcSre. Ah! mai
că-sa a fost mulțămită tot-deuna, că fata 
nu-și strică mintea și sufletul cu roman- 
uri! — D-șora zîmbesce cu milă: Oe sciu£ 
ei, sărmanii!...

Mai bine a rămas singură acasă. In 
întunerecul fumuriu, Eugenița se îndreptă, 
răsuflă greu, din adânc, îșî vîră degetele 
fine în corsajul liliachiu și scote o hâr- 
tiuță îndoită. O privesce prin întunerec și 
o desface.

Ce copilării! Cine o fi necunoscutul, 
caie și-a ridicat ochii asupra ei? — Din 
fluturii, cari se rotesc în juru-i, ca în ju
rul unei flori, nici unul nu pare a fi cel 
trimis. S’au trecut vremurile iubirilor ade
vărate! Da, da, s’au trecut! Der, la urma 
urmei, cine scie! Adevărat, cine scie?

Ochii luminoși se plecă asupra hâr
tiei și cu tote că întunerecul s’a lăsat de
plin, d-șdra vede. Măcar că a cetit-o în 
fie-care colț de odaie și de grădină, o re- 
citesce încă odată, — vorba vine, că o 
recitesce, — o reciteză!

„Stimată d-șdră!44 — Ah-ah! stimată 
d-șdră... nu-ți pare cam așa, nu sciu cum... 
Stimată d-șdră! — par-că iubită d-șdră e 
mai nobil... A! der iubită... nu, nu, e mai

convenabil stimată. Hm! stimată d-șdră! 
sună bine... Stimată d-șdră...

Să vedem: „Stimată d-șdră! de când 
te-ara vădut întâia-dră, un sdre mai lumi
nos a răsărit pe ceriul vieții mele...44

Domnișdra Eugenița zîmbesce cu în
găduință.

„...pe ceriul vieții mele ... De abia 
îndrăsnesc a mărturisi, că am avut cute- 
zarea să-mi ridic privirile spre acel sdre, 
spre acea imagine dumnedeiescă, care m’a 
înfășurat într’o mrdjă de farmece!“

D-șdra gândesce: Ore cine să fie? 
Vărul Leon nu e, el nu e ’n stare să 
scrie așa de frumos; pe urmă, el pdte ar 
fi îndrăsnit să vorbescă, căci se văd 
aprdpe dilnic. Și el nici nu pdte fi alesul... 
Nu e el!

„Nu îndrăsnesc să sper, că voiil 
ajunge să simt răvărsându-se în simțurile 
mele fericirea neasemănată, să simt în 
sufletul meu, că am fost înțeles și că 
vre-odată îți vei scoborî și spre mine pri
virile pline de farmece44...

Stil de poet. Irebue să fie poet ce-1 
ce-a scris. Pdte e tînărul palid, care a ve
nit în tîrgușorul acesta la începutul va
canței... A audit, că e student, der nu-1 
cundsce.
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Serbia — (Jice fdia rusescă — și simpatiile 
ce s’au manifestat la Sofia și în Cetinje 
față cu Serbii din incidentul tragediei din 
Belgrad și a ultimelor evenimente petre
cute în Serbia, a făcut se se vadă acestă 
solidaritate. Certele dintre Șerbi și Munte
negreni au dispărut cu noptea sângerăsă 
de 10 Iunie. Din Cetinje răsună acum de- 
visa unirii frățesci a tuturor Șerbilor. Cu
vintele principelui Nichita (adresate nou
lui rege sârbesc) au pătruns adânc în Bal- 
canul slavic și ele nu vor rămână fără 
ecou pe țărmii Dunării și Savei, ba și la 
pă'ele mărețului munte Vitoselki, unde e 
situată capitala tînărului principat bulgar. 
Mântuirea statelor slave din Balcani se 
află într’o unire frățescă. Rusia nu păte 
disconsidera aceste manifestation! ale so
lidarității Slavilor de sud și acestă unire 
va face cu putință să se resolve încurând 
cestiunea macedonenii.

Alegerile din Germania. Asămă- 
nând resultatul alegerilor din Germania 
cu cifrele din sesiunea trecută parlamen
tară, dobândim următorul tablou: Conser
vatorii și-au păstrat numărul. Au perdut: 
partidul imperial 1 mandat, antisemiții 3, 
centrul 7, uniunea liberală 5, partidul li
beral 7, național-liberalii 1, partidul po
poral sud german 1, uniunea agrară 4, Al- 
sațienii 1. Uniunea agrară bavareză și-a 
păstrat numărul. Au câștigat: Social-de- 
mocrații 23, Polonii 3, Welfii 2, „Sălba
ticii" 2. Profesorul Hasse, președintele 
pangermanilor, a cădut. Partidului social
democrat i-se va oferi postul de prim 
vice-președinte în „Reichstag". Centrul nu
mără adi 100 deputați (107), er social-de- 
mocrații 79 (56).

Noua situație.
Contele Khuen-Hedervary a consti

tuit, precum seim, noul guvern. Insu-și el, 
Khuen-Hedervary, pe lângă că e minis- 
tru-president, mai ține și portofoliul de 
interne și provisoric e și ministru pelângă 
persona Majestății Sale. Ministru de finanțe 
a rămas Ladislau Lukacs; ministru de 
agricultură Ignatie Daranyi; ministru de 
comerciu Ludovic Lang; ministru de culte 
și instrucțiune publică Iuliu Wlassics; 
ministru de justiție Alesandru Plosz; mi
nistru de honvedi Dionisie Kolozsvari; 
Ministru croat Nicolae Tomasi ts.

Foia oficială a publicat eri numirea 
miniștrilor. Tot eri membrii cabinetului 
Khuen-Hedervary au depus jurământul în 
Viena. Adi noul cabinet se va presenta 
în clubul partidului liberal, er mâne, Marți, 
se va presenta camerei.

Venirea lui Khuen-Hedervary a sgu- 
duit nu numai în „marele partid" liberal 
guvernamental unitatea și armonia, ci și 
în partidul independist, devenit „celebru" 
în urma învoielii încheiate cu Khuen.

„Nu mă cunosc!..."
Adevărat, nu-1 cunosc, el trebue 

să fie...
„Nu mă cunosci, der, decă vre-o 

scântee de milă s’a aprins în gingașu-ți 
suflet pentru suferința mea, atunci..."

D-șăra Eugenița zîmbi mândră și-și 
clătină capul, în semn de împotrivire. ■

„...atunci, te rog, Duminecă sera, pe 
la 10, vino pănă la colțul de la vale al 
grădinei matale... Ne va despărți grilajul, 
der pote voiu pute spune prin cuvinte 
ceea-ce nu e posibil se spun prin litere 1“

Prin cuvinte, ceea-ce nu e posibil 
să spun prin litere! întorsătură de poet.— 
Der... imposibil! Scântee de milă s’a aprins 
în pieptul mic și cald al d-șărei, der... im
posibil 1

Gocdna Aglaia <jice cătră orî-cine, că 
are fată înțelăptă și simțitdre. Ei, ce ar 
dice lumea, decă fata cuminte și simțitore 
s’ar lăsa înduplecată de visuri? Pe urmă,— 
cine-i? Un necunoscut. „Nu mă cunosci...“ 
Adevărat, nu-1 cundsce; un motiv mai 
mult...

(Va urma.)

Vechii liberali sunt supărați, că com
binațiile lor n’au reușit și că în actualul 
guvern n’au nici un representant, afară 
dăr’ de Wlassics. In speranța de vremuri 
mai bune însă, ei au hoiărît totuși să 
dea sprijin lui Khuen-Hedervary. Cel mai 
indignat este br. Banffy. După o scire 
mai nouă, el va candida la Timișdra, unde 
în urma retragerei lui Fejervary, manda
tul a rămas vacant. Și se mai spune, că 
Banffy, dăcă va fi ales, are să facă straș
nică oposiție lui Khuen-Hedervary, și dim
preună cu garda lui va forma un grup 
pronunțat oposițional.

Boia disensiunilor graseză și mai 
tare în partidul independist. In partidul 
acesta esistă un curent puternic, care 
e fărte nemulțumit cu învoiala ce s’a fă
cut între Khuen-Hedervary și Kossuth. Lui 
Kossuth, Justh, Komjathy, Polonyi și altora 
din aderenții lui Kossuth, li-se fao aspre 
mustrări și îi amenință cu părăsirea partidu
lui și cu înjghebarea unei formațiuni nouă 
oposiționale. Ce se dicem apoi despre 
oposiționalii, cari stau în afară de partid? 
Beolhy, Ugron, Eotvos și câți-va încă se 
ocupă și ei cu gândul de a înșgheba un 
grup oposițional cu scop de a începe ime
diat lupta pentru „concesiunile naționale14 
în armată, pe cari Kossuth și ai săi le-au 
pus de cuirl de-ocamdată.

Intr’un punct se unesc și „liberalii" 
și „independiștii" și toți: în combaterea 
numirii noului ministru croat Tomasici. 
Nui pot ierta acestui Tomasici, că — după 
cum bine ne aducem aminte — într’unul 
din discursurile ce le-a ținut el, pe când 
se făcuse 'în dietă gălăgie pentru turbu- 
rările din Croația, a făcut declarația, că 
Maghiarii numai atunci pot vorbi despre 
o armată națională maghiară, când toți 
cei 19 milione locuitori ai Ungariei vor fi 
Maghiari.

Mai precară e posițiunea în care a 
ajuns vecinicul candidat de ministru, gro
ful sumeț Albert Apponyi. Se vestise des
pre el, că are să se retragă din vieța po
litică. Fapt este, că a plecat la Eberhard, 
însă despre retragerea lui nu se scie încă 
nimic positiv. Dăcă vom avă în vedere, 
că fracțiunea foștilor membrii ai răposatului' 
„partid național" (apponyist) au luat ho- 
tărîrea s6 se supună eonducerei nouă a 
guvernului, trebue să presupunem, că Ap
ponyi se va mai gândi nițel înainte de a 
lua o hotărîre definitivă.

Alegere de funcționari comunali.
Brașov, 28 Iunie n.

Am anunțat deja, că Sâmbăta repre- 
sentanța comunală a Brașovului a ținut 
ședință în sala dela „Gewerbehaus" și a 
săvârșit noua alegere a funcționarilor co
munali, așa numita „restaurare", sub pre- 
sidiul d-lui vice-șpan Er. Jekel.

D-l vice-șpan ocupând presidiul, sa
lută călduros pe membrii representanței, 
dorind ca actul important, pentru care 
s’au adunat să-l săvîrșescă spre binele și 
prosperarea orașului și declară ședința 
deschisă.

Primarul Er. Hiemesch cere apoi cu
vânt și mulțumesce călduros representan
ței pentru sprijinul ce l’a dat. d-sale și 
corpului funcționarilor orașului în periodul 
trecut electoral de 6 ani. Arată apoi pro
gresele ce s’au făcut în acest timp în ad
ministrarea orașului și accehtueză că dăcă 
nu tăte, der multe s’au realisat din pro
gramul său. Orașul se află tocmai acuma 
în ajunul reorganisării, se pregătesce ca- 
nalisarea și alte neapărate îmbunătățiri pe 
teren economic, financiar, al instituțiilor 
de igienă, spital etc. Rogă în fine repre- 
sentanța comunală să-l facă părtaș pe el 
și pe soții săi de la primărie și în viitor 
de încrederea de pănă acum.

La discursul primarului au răspuns 
de-arândul Carol Schnell din partea Sași
lor, apoi luliu Moor din partea Maghiari
lor și A. Mureșianu din a Românilor. Vor
bitorii au accentuat între altele recunos- 
cința locuitorilor de tote naționalitățile ai 
orașului pentru activitatea, ce a desfășu-

rat’o primarul dimpreună cu ceilalți mem
bri ai primăriei în interesul orașului.

Trecendu-se la actul alegerei, au fost 
aleși bărbați' de încredere: G. Schlandt, 
A. Mureșianu, Stefan Panczel și Carol 
Schuster; în comisia candidatore au fost 
aleși: Carl Adam și Iuliu Moor, ăr vice- 
șpanul a numit în acesta comisie pe C. 
Schnell și Dr. Baiulescu.

In urma acesta s’a suspendat ședința 
și comisia candidatore presidată de d-l 
viceșpan s’a retras într’o odaie laterală.

După vre-o jumătate de oră comisia 
s’a reîntors în sală și a raportat despre 
candidările admise. S’a procedat apoi la 
alegere, de față fiind 165 dintre membri 
representanței comunale.

D-l Fr. Hiemesch, primarul de pănă 
acuma a fost singurul candidat pentru 
postul de primar. Adv. Carl Adam pro
puse ca să fie ales cu aclamațiune, ceea- 
ce s’a și întâmplat.

Primarul din nou ales fh călduros sa
lutat de președintele, vice-șpanul Dr. Iekel. 
Lăudând calitățile și activitatea acestuia 
acesta a comunicat adunării, că în 3 Iulie n. 
anul curent se împlinesc 25 de ani de 
când Fr. Hiemesch a întrat în serviciul 
orașului și a propus ca leu ocasiunea aces
tei aniversări se se dea espresiune proto
colară sentimentelor de reeunoscință ale lo
cuitorilor orașului pentru serviciile prestate.

Fr. Hiemesch a răspuns, mulțumind 
pentru manifestareâ* unanimă și înoită de 
încredere a representanților comunei oră
șenesc! a Brașovului față cu persona și 
activitatea sa. Primarul asigură că nu pote 
da espresiune mai viuă acestei mulțumiri 
decât promițând, că se va nisui din tdte 
puterile de a se face și în viitor vrednic 
de ea adaugend, că în deosebi va stărui 
a face ca în Brașov fie-care locuitor, apar
țină ori și cărei naționalități, să se simță 
bine și acasă.

Cuvintele din urmă fură acoperite 
de viue strigări de „hoch", „să trăescă" 
Și

După acesta noul primar a depus ju
rământul, ce i-l’a cetit protonotarul Fr. 
Graef.

(Va urma),

SOIRILE BILEI.
— 16 Iunie v.

Esamenul de maturitate la șcdla 
comercială superiără din Brașov s’a ținut 
Joi în 12 Iunie și a durat pănă Luni în 
16 Iunie st. v. Esamenul s’a ținut sub 
presidiul d-lui protopop V. Voina ca re- 
presentat al consistoriului din Sibiiu, asis
tând din partea ministeriului de culte și 
instrucție ca comisar d-l N.“Putnoky direc
torul gimnasiului din Lugoș, er din partea 
ministeriului de comerciu d-l 7. Eekete in
giner superior și directorul șcălelor in
dustriale din M.-Oșorheiu. Resultatul esa- 
menului este următorul: Din 35 de can
didați au fost declarați 3 inși maturi cu 
fărte bine și anume: V. Bertian, G. Ta- 
lescu și V. Ciocoiw, maturi cu bine 10 
inși .și annme: G. Bodgan, V. Bontescu,
S. Bucurenci, C. Călțun, D. Hociotă, I. llie, 
V. Munteanu, R. Odor, T. Orghidan și
T. Rhein-, maturi 12 inși și anume: M. 
Anghel, A. Candale, D. Comșa, N. Dan, V. 
Dîmboiu, P. lanopol, R. Moroianu, O. Nea- 
goș, A. Odor, G. Stinghe, E. Stoica, Er. 
Verzea ; 7 inși sunt avisați la repețirea 
esamenului din câte un obiect seu două, 
er 3 inși au fost avisați la repețirea în
tregului esamen după un an.

Esamenelfe cu elevii și elevele de’Ia 
școla elementară (primară.') capitală română 
gr. or. din Brașov s’au început aeji Luni 
16 Iunie st. v. Adi se țin esamenele cu 
elevii din cele 4 clase de băețî, ăr mâne, 
Marți cu elevele din cele 5 clase de fe
tițe. Miercuri esamenul cu băieții și feti
țele de la școla froebeliană și tot Mercuri 
(după amiadi) esamenele din studii cu 
elevele din Internatul Reuniunei femeilor 
române. Esamenul practic din economia 
casnică (menagiu, croitorie, cusutul cu 
mașina) cu elevele aceluiași internat se 
țin Duminecă de la 3—5 <5re înj localul 

internatului. Esamenele cu băeții și feti
țele de la școla primară se țin în sala 
festivă a gimnssiului nostru. Duminecă 
22 Iunie st. v. se face încheierea anului 
școlar cu cetirea clasificațiunilor și îm
părțirea premiilor.

Preoții uniți și congrua. îCetim în 
„Unirea": Lunia trecută o deputațiune de 
19 preoți din distr. Mediaș, Cichindeal. 
Ibașfaleu și Sibiiu se presentară înaintea 
Escel. Sale Mitropolitului, înaintându-i 
câte un memorand, din fie-care district 
protopesc, în care îl răgă sg întrevină la 
locurile competente, ca și preoțimei gr. cat. 
sS i-se reguleze congrua ca și celeilalte 
preoțimi. Esc. Sa i-a primit cu adevărată 
iubire părintescă și i-a asigurat, că pe cum 
în trecut, așa și pe viitor, atât în scris, 
cât și verbal, va cerca totul pentru îm
bunătățirea sorții lor. înțelegem — con
tinuă „Unirea" — pornirea preoțimei, chiar 
din aceste districte, despre cari se scie, că 
sunt cele mai sărace, — și nu ne îndoim, 
că Vener. Ordinariat mitropolitan va și 
informa guvernul de acăstă nemulțumire, 
care nu e numai sporadică, în sânul preo
țimei gr. cat., și va cere cu insistență ame
liorarea sorții lor".

Trupele române, concentrate pe 
platoul de la Cotroceni, au închieat eser- 
cițiile lor de primăvară printr’un marș de 
24 de ore la Flămânzesc!, aprdpe de 
Buftea. Au luat parte la acest marș a 8-a 
brigadă de infanterie, compusă din al șe- 
selea regiment Mihaiu Bravul dintr’al 4-lea 
de Ilfov Nr. 21, secundat de 3 batalione 
ale regimentului al 10-lea de artilerie și 
de 2 escadrone ale regimentului al 3-lea 
de călărași.

Turburăm în Croația. Din Agram 
se anunță, că în Varașd miliția a avut o 
ciocnire cu țăranii, cari voiau să asedieze 
închisărea în care sunt internați 180 ță
rani amestecați în turburarea din Lud- 
berg. Lupta a fost sângerosă. Sunt mai 
mulți morți și răniți. Amănuntele se retac. 
In Kumoveț poporațiunea js’a opus autori
tăților. Gendarmii au făcut us de arme. 
Patru omeni și-au pierdut vieța, trei au 
fost grav și mai mulți alții ușor răniți.

Originea Iui Kliuen - Heilervary. 
„M. Sz<5“, vorbind despre originea lui 
Khuen-Hedervary spune, că noul ministru 
președinte nu e nici Croat, nici Maghiar, 
nici Neamț, ci... Jidov. Străbunii lui au fost 
rabini și se numiau Kohen. Familia Ko- 
hen a avut un rol însemnat în evul me
diu în istoria jidovilor din Verona. De 
acolo au emigrat mai târjiu în Tirol, unde 
au înaintat în rang, ajungând pe la înce
putul s. XVIII unul din ei chiar conte.

Mandatul lui Fejervary. Baronul 
Geza Fejervary a comunicat telegrafic 
primarului Telbisz din Timișdra, că re
nunță ia mandat. Primarul a răspuhs ime
diat telegrefic, că cercul îl va alege din 
nou unanim. Telegrama a fost semnată 
de toți cetățenii mai de sămă din Ti- 
mișdra.

Regele Petru și puterile. La noti
ficările cu privire la suirea pe tron a re
gelui Serbiei, Petru I, au răspuns pănă 
acum: Maj. Sa monarchul nostru, Țarul 
Rusiei, împăratul Germaniei, Regele Carol, 
Loubet, președintele republicei francese, 
prințul Bulgariei și al Muntenegrului. Etă 
răspunsul Maj. Sale monarchului nostru: 

„Luând cunoscință de notificarea ce 
Majestatea Văstră, mi-a făcut, anunțân- 
du-mi îndeplinirea actului care îl pune în 
posesiunea puterii suverane, cu titlul de 
rege al Serbiei, îmi place se-i reînoesc 
urările ce fac pentru fericirea sa și a po
porului său".

Logodnă. D-l Dimitrie Munteanu- 
Rimnic, profesor în Rîmnicu-Sărat, s’a lo
godit cu d-șora Maria. Tătăranu din ace- 
laș oraș. Căldurdselor nostre felicitării

Întăriri turcesc! la granița bul
gară. Agenția telegrafică bulgară află, că 
de câtva timp Turcii au început a întări 
puternic posturile lor de la frontiera din 
spre Bulgaria. In ,'present, acele posturi 
se înlocuesc prin 'detașamente puternice
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compuse din mai multe botalifine de in
fanterie, cavalerie și artilerie. Sgomote 
circulă, că aceste detașamente ar aparține 
corpului de armată de sub comanda lui 
Oraer Rușdi Pașa.

Petrecerea abitnrienților. Atragem 
atențiunea publicului nostru asupra petre- 
oerei (exitus) de mâne săra a abiturien- 
ților de la gimnasiul nostru din localitate. 
Acestă petrecere, care promite a jfi forte 
animată, va ave loc în sala de jla „Casa 
de tir44.

0 rectificare. In darea de semă pu
blicată săptămâna trecută asupra adunării 
despărțământului Brașov al Asociațiunei, 
din lista ospeților Brașoveni, cari au ri
dicat prin presența lor importanța sărbării 
culturale din Râșnov, s’a omis numele 
d-lui comerciant I. Bidu, care este un 
zelos spriginitor al tuturor căușelor năstre 
naționale și culturale. A.cfistă omisiune 
involuntară o rectificăm cu acfistă oca- 
siune.

Marele meeting de protestare în 
contra asasinatului Regelui și a Reginei 
Sârbiei, ce era să se țină eri, Duminecă 
în Bucurescî, a fost contramandat.

Și-a împușcat amantul. țMatilda Ba
logh era fiica unui industriaș din Clușiu. 
înainte de asta cu șepte ani evreul Mo
ritz Hirsch, fiul antreprenorului unei case 
de prostituție din acel oraș a început cu 
ea relații de amor, promițendu-i, că o va 
lua de nevastă. Ca să fie mai aprope de 
amantul său, fata părăsi casa părintescă 
și întră ca menageră în casa de prosti
tuție din str. Grâului. Șepte ani de dile 
a ținut Hirsch pe fată cu promisiuni de 
căsătorie. Dilele acestea tînărul evreu a 
făcut esamenul de farmacist și a declarat 
totdeodată fetei, că își revocă tfite promi
siunile. Fata în năcazul ei a luat un re
volver și l’a împușcat pe Hirsch. Ea se 
află acum arestată la tribunalul din Clușiu.

Concertul Reuniunei de cântări.
Brașov, 15/28 Iunie.

Dfică am voi să caracterisăm cu 
câteva cuvinte concertul Reuniunei ncîstre 
de Sâmbătă sera, dat în sala „Redutei44, 
am dice că a fost un concert frumos, 
curat artistic. Tot ce a putut dori inima 
unui cunoscător de musică, a putut găsi în 
acest concert: Un cor mixt, care atât în 
ce privesce școla, cât și conducerea lui a 
fost la înălțime, și o escelentă orchestră, 
pe care nicî o altă n’o întrece în țeră la 
noi. Corul l’au compus damele și domnii 
din Reuniunea nfistră, er orchestra s’a 
compus din musica orășenescă întărită cu 
mai mulțî membrii ai societății filarmonice 
din Brașov. La acfista s’a mai adaus o 
bună și dibace dirigeare și un program 
de composiții alese.

Introducerea programului serei au 
făcut’o cele două suite renumite din mu
sica pentru drama lui Ibsen Peer Gynt, 
composite a marelui pianist și compositor 
scandinav Ed. Grieg. Aceste două suite 
au fost esecutate de orchestra, care fu 
dirigeată de d-l Dima.

Ca dirigent de orchestră d-l G. Dima 
a dovedit Sâmbătă sera aceeași dibăcie! 
ce am esperirat’o în totdâuna la dânsul în 
dirigearea corului. S’a simțit cum se cade 
și aici, că d-sa scie stăpâni cu bagheta 
instrumentele, dând în tfite părțile fie
căruia cu precisiune semnul de întrare. 
Credem că membrii orchestrei s’au simțit 
tot așa de siguri, ca și ai corului, sub con
ducerea lui Dima.

Der să trecem la composiția lui Grieg, 
Valorea ei este bine cunoscută în lumea 
musicală, și în afară de unele particularități, 
am pute dice escentrice ale caracterului 
nordic original, ce îl au tote composițiile 
Iui Grieg, suitele din Peer-Gynt sunt forte 
mult gustate de lumea musicală.

Modul cum interpreteză d-l Dima 
composiția lui Grieg ni-a înfățișat mai 
ales prima suită într’un colorit în adevăr 
original și viu, care ni-se pare forte apro
piat caracterului ei. Un deosebit efect a 
făcut „mfirtea Aseei44, pe urmă „Peșterea 

Craiului14, er în suita a doua „Dansul 
arab44, și ultimul cântec'al Solvejgei. Trebue 
se lăudăm în deosebi prestațiunile în ade
văr artistice ale membrilor orchestrei oră
șenesc! și ai societății filarmonice.

In rândul al doilea s’a esecutat de 
corul mixt și de orchestră frumosa „Can
tată", de G. Dima fpoesie de A.Bârseanu), 
pe care o cunfiscem de la festivitatea ju
bileului gimnasiului român din Brașov. De 
astă-dată se pare, că efectul dobândit a 
fost și mai mare ca atunci. De remarcat 
este și solul vivace și bine reușit cântat 
de d-l prof. Stinghe (tenor). Corul a înche
iat puternic „Cantata14 cu frumfisa rugă
ciune „Cerescule părinte44....

In aria raișcătore a Penelopei din 
„Odysseu“-1 lui Bruch, ne-a făcut una din 
cele mai plăcute surprise reaparațiunea 
altului dulce și pătrundător al d-nei Maria 
G. Dima, oare numai de curând s’a reîntors 
după o absență din Brașov de un an de 
dile. Putem tjice cu drept cuvânt, că pe
trecerea d-sale în acest timp în Lipsea, 
vestitul oraș musical din Germania, a 
contribuit la perfecționarea frumosei d-sale 
voci dramatice.

De la început pănă la sfârșit audito
riul a urmărit cântarea d-nei Dima cu cea 
mai încordată atențiune, și după ultimul 
vers „Vino, Ulysse, o vino!“ a isbucnit 
în frenetice aplause.

Programul s’a terminat prin esecuta- 
rea nouei composiții pentru cor mixt și 
orchestră de George Dima, Salvum fac 
regem, care, putem dice, a fost la culme 
atât ca composiție, cât și ca esecutare. 
D-l Dima a sciut printr’o escelentă orches
trare se ridice caracterul sărbătoresc și 
grandios al rugăciunei la o potentă mare, 
dând vocilor și instrumentelor cea mai 
mai viuă și puternică espresiune. A fost 
recompensat de public prin sgomotose și 
nesfârșite aplause.

— y —

Circulațiunea notelor de stat și a 
bancnotelor în v. a.

Terminul ultim pentru circulațiunea 
și schimbarea notelor de stat și de bancă 
în v. a. este urraătoriul:

La cassierile statului edarea și schim
barea notelor de stat d fl. 5 — și fl. 50. 
v. a. a încetat cu 1 Septemvrie 1901. In 
circulațiunea privată ouligământul de a 
primi aceste note de stat ca mijloc de 
plată a încetat în 28 Februarie 1903. Oa- 
ssieriile și oficiile statului însă sunt obli
gate a primi notele â fl. 5 și fl. 50 ca 
mijloc de plată până la 1 August 1903.. 
Banca Austro-Ungară este obligată a schim
ba notele acestea fără nici o det.ragere, 
atât la filialele, cât și la centralele sale, 
de la 1 Septemvrie 1903 până la 31 Au
gust 1907.

Bancnotele ă fl. 10 v. a. se rescum- 
pără la centralele băncei Austro-Ungare 
până la 31 August 1903, la filiale obligă- 
mântul acesta a încetat cu 28 Februarie 
1903. De la 31 August a. c. până Ia 31 
August 1909 Banca Austro-Uugară răscum
pără bancnotele â fl. 10 v. a. numai pe 
lângă o petițiune netimbrată, înaintată^prin 
oricare filială a sa.

Bancnotele ă fl. 100 v. a. se rescum- 
pera la centralele băncei Austro-Ungare 
până la 31 Octomvrie 1904, la filiale până 
la 30 Aprilie 1905 și pe lângă o petițiune 
netimbrată până la 31 Octomvrie 1910.

Bancnotele ă fl. 1000 le rescumpără 
centralele băncei Austro-Ungare până la 
31 Decemvrie 1904,^filialele până la 10 Iu
nie 1905 și pe lângă petițiune netimbrată 
până la 31 Decemvrie 1910.

La cassieriile statului bancnotele se 
primesc ca mijloc de plată încă 3 luni 
peste terminele fixate, va să dică se pri
mesc: bancnotele ă fl. 10 — v. a. până 
la 30 Noemvrie 1903, bancnotele â fl. 100 
— v. a. până la 31 Martie 1905. — („Re
vista Economică44)

Ofițerii austriaci despre ororile 
din Belgrad-

Asasinatele și ororile din Belgrad pro
vocă necontenit indignarea lumei civi- 
lisate.

Diarul „Beues Wiener Journal" pu
blică acum următorea declarațiune, sem
nată de opt ofițeri austriaci:

„Onor, redacțiune 1 Permiteți-ne, ca să 
aducem și noi în fața publicului cele pe
trecute la Belgrad.

In privința domnilor, cari în nfiptea 
regicidiului șî-au pătat mânile și armele cu 
sângele unor ființe lipsite de apărare, cu 
sânge de femei, stă pe deplin întemeiată 
judecata generală. Aceștia sunt nisce lași 
și miserabili ucigași, profanatori de cadavre 
jefuitori și hoți (defire-ce din conac, unde 
ofițerii sârbi au exercitat meseria de călăi, 
au dispărut „amintiri44 prețiose) și fie-care 
tâlhar afară din Serbia s’ar simți înjosit, 
decă ar trebui să stea de vorbă cu ei.

Nu va fi vorba despre aceste canalii. 
Se înșfilă acela, care crede, că chestia dâcă 
ei vor fi seu nu pedepsiți, este o „afacere 
internă a Serbiei44.

Atentatorii din Belgrad sunt perduți; 
pentru ei trebue să fie numai un singur 
fel de morte: ștrengul, după-ce însă mai 
întâiu li-se va smulge uniforma. A audit 
cine-va, că corpul ofițerilor regali al Ser
biei a isgonit din sînul său pe bandiții 
cari s’au folosit de nopte și de alcool, ca 
să săvârșescă fapta? Este fire cu putință, 
ca acești miserabili să mai pfirte insigniile 
lor, ba chiar să fie avansați?

Faptul acesta ar face infam întreg 
corpul ofițeresc șerb și fie-care ofițer din- 
tr’o altă armată va fi obligat prin posiția 
sa să se țină departe de membrii unei 
asociații, în care se află asasini. Nu se 
scie cum se vor desvolta acolo eveni
mentele.

Unaînse seim noi, ofițerii: pănă când 
asasinii din Belgrad nu vor fi pedepsiți, 
nu vom cunfisce nici un camarad seu gen
tilom în uniforma de ofițer sârb.

Atașații militari de pe lângă, legațiu- 
nile sârbesc! vor simți aefista, aici și în 
altă parte. Nici un ofițer nu va răspunde 
la salutul lor, nu le va strînge mâna și 
nu va respira aerul din același local 1 Ei 
vor fi priviți ca desonorați, incapabili de 
satisfacțiune, pe câtă vreme ei privesc ca 
egali pe tâlharii din sângerfisa nfipte de 
la Belgrad, pănă când omenii, cari sunt ai 
călăului, paradfiză în uniforma de ofițeri 
sârbi44.

Natalia — Alexandru — Draga.
In revista „Les Annales", un domn, 

care se semnâză „Dorlisheim44 și care a 
fost adesea fispele reginei Natalia la vila 
„Sașino44 nu departe de Biarritz, poves- 
tesce lucruri interesante din anul 1900, 
când romanul de dragoste între Alexandru 
și Draga încă nu începuse. Reproducem 
în traducere câte-va pasage din „Les 
Annales44.

„Privesc la biletul meu de invitare, 
care se începe așa: „D’ordre de S. M. la 
reine Nathalie44 (Din ordinul M. S. regina 
Natalia) și e semnat de Draga Maschin. 
Scriitură grfisă, gredie, fără eleganță. Ai 
crede, că e scriitura unui școlar, care nu 
scie să țină bine condeiul în mână.

„Draga Maschin e dama de onfire a 
reginei44 îmi dice un prietin. Femeie tî- 
nără, trecută de trei-deci de ani, care și-a 
pierdut bărbatul în împrejurări destul de 
misterifise : „a murit subit44, die unii, „s’a 
sinucis44 die alții. Adevărul este, că vă
duva se afla în mare miserie, când a 
primit’o regina si a făcut’o damă de 
onfire.

— E frumosă?
— E drăguță, inteligentă și insinuantă.

*
încetul cu încetul ea deveni amica 

intimă a reginei, așa că adesea uita de 
etichetă, chiar și în presența streinilor, 
îmbrăcată simplu. Nimic nu atrage aten
țiunea nici în toaleta ei, nici în persona 
ei fragilă, cu trăsături regulare ale feței, 
însă fără frescheță.

Dama de onfire se apropie de noi 
și schimbăm câte-va cuvinte. Par’ că îi 
aud și acuma glasul. Vorbia puțin pe nas 
cu un accent franțuzesc nu prea plăcut. 
Din când în când, fisionomia ei devenia în
chisă, concentrată, absorbită. Ne poves- 
tia despre rege, care tocmai făcuse o 
escursiune cu bicicleta în societatea unor 
domnișfire engleze din Biarritz. Regele 
este biciclist pasionat. In schimb nu-i place 
să călărescă. „Invitat mai deunădi la o vî- 
nătfire dată de colonia engleză în onfirea 
lui, ni-a pricinuit multă bătaie de cap, 1

pănă găsirăm un cal, care să fi inspirat 
destulă încredere călărețului noviț44.

*
„Regina Natalia, înaltă, cu umerii lăți 

și peptul bine desvoltat, mi-se păru o adevă
rată frumseță, o frumseță vifiie și sănătosă, 
care n’are a se teme de lumina flilei. Re
gina este forte bună și forte freschă; fres
cheță tăraâifisă, catifelată de caisă efiptă. 
Are o peptănătură simplă, păr undulant, 
ochi negri, strălucitori, sinceri, cari surîd 
în același timp, când surîd și buzele, ară
tând nisce dinți albi. Privind la figura es- 
presivă a reginei, care tradeză un spirit 
prompt, mai gata de a pricepe repede to
tul, decât a reflecta și analisa, mă gân
deam la o mică anecdotă din vifița sa 

l intimă. Mi-a povestit’o un diplomat, care 
atunci era representantul Serbiei la curtea 
din Belgrad. Era cu ocasiunea unui prând. 
Regina se certa tocmai cu Milan. Ofen
sată de duplicitatea și cinismul soțului 
său —- regina Natalia luâ un blid, ce era 
lângă dânsa și asvîrli conținutul lui cu totă 
puterea în fața lui Milan.

*
„Intr’aceea sosesc noi fispeți. De-odată 

se deschide ușa: regele!...
El avanseză stângaciu, nehotărît, mo

rocănos. jenat de mânile sale și împlete- 
cind din picifire, clipocind din ochii săi 
miopi și nesciind unde să privescă. Nici 
o distincțiune nativă, său câștigată. O damă 
vecină îmi dice încet:

— Par’ că-i un fecior de biurou.
Nu-i lipsesc, decât mânecile de lus- 

trină. Gine ar pute crede, că aoesta e fiul 
mamei sale !

Regina de sigur îl vede cu alți ochi 
pe fiul său, de care au separat’o atâția 
ani în mod brutal. Ea îi vorbesce, îi su- 
rîde plină de fericire, er Draga ne esprimă 
cugetele năstre dicând cu accentul său 
particular; „Oh ce băiat! Regina este atât 
de fericită, că îl are lângă sine. Regina 
nu scie ce să facă pentru el44. Se gândia 
ore ea pe atunci, că se va mărita cu acest 
băiat cu dois-pre-cjece ani mai tînăr, de
cât dânsa?... Se scie, că regina a isgonit’o, 
fir Draga s’a stabilit la Belgrad, unde se 
căsători oficial cu Alexandru.

*
Primul act al reginei Draga, după 

ce se urcă pe tron, fu un act de resbu- 
nare. Era în Belgrad o șcălă fondată de 
regina Natalia și un regiment, care purta 
numele ei. Primul decret fu dea suprima 
acest nume și a pune în locul lui numele 
Draga.

In loc se fi ajutat bărbatului său și 
să fi oăutat a face să se i-se uite și să 
i-se ierte parvenirea, regina înmulți difi
cultățile. Ea își impunea familia sa, a că
rei aroganță și insolență întreceau ori ce 
margini...44

NECROLOG. Susana Cristea Or
gii i(l an născ/Țițeiu, după scurte suferințe, 
împărtășită fiind cu sf. Taine, și-a dat no
bilul său suflet în mânile Creatorului, as
tăzi Vineri în 13 (26) Iunie 1903, la firele 
10 a. m. în etate de 55 de ani. Rămăși
țele pământesc! ale scumpei decedate se 
vor ridica din casele proprii (strada Mori
lor b. nr. 3), Duminecă în 15 (28)>Iunie a. 
c. la firele 3 p. m., și se vor conduce spre 
vecinică odihnă în cimiteriul bisericei sf. 
Nicolae din Scheiti-Prund. Despre aefistă 
durerfisă și ireparabilă perdere încunosciin- 
țăm pe toți consângenii, amicii și cunos- 
cuții. Fie-i țărîna ușfiră și în veci pome
nirea ei!

Brașov, 13 (26) Iunie 1903. Cristea 
Orghidan, soț. llie Savu, ginere. Maria Or- 
ghidan, noră. Christea, Vasilie, Nicolae, 
Traian, Dumitru, Maria și Susana, fii și 
fiice.

ULTÎME SCÎR1.
Roma, 28 Iunie. Din isvor ofi

cial se anunță, că Țarul va visita 
pe Regele Italiei în Roma la mij
locul lui Octomvrie a. c.

A gram, 28 Iunie. Nouă escese 
s’au petrecut erl și alaltăeri în Croa
ția. La Kumovec avu loc o ciocnire 
sângerosă între țărani și gendarmi.

Scirea, că contele Pejacevich nu 
vrea să primescă postul de Ban al 
Croației, se adeveresce.

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

„Romana", dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de 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
mana", unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniune! fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în aoest 
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- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cdle 
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 Ia ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Oda „Tipografia A, Mureșianu11 
dsis Wrașev, 

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

ae lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
ecoxnandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

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

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

Vol. H Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cdle de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou pr-miul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone. '■

Vol. III. Zootechnia, seu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lâuăris și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 cortine.

Vol. IV. Economia Rurală, sdu or- 
ganisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 corone.

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

Economia pentru șcdlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcdla 
principală română din Lă pușul-Unguresc. 
Edițiunes a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

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

România agricolă, studiu economio de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac in țâră săracă". Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Cartea Plugarilor11 său povestiri 
economice despre grădinărit, eoonomia câm
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° oostă 50 b. 
(-|- 6 b. porto).

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de ven4are, de viierl, 
de lăptari eto. îndreptare practică pentru 
înființarea și oonducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agrioultură d;n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

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

Cărți pentru comerciantă 
și funcționari de bancă:

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

„Curs complet de corespondența 
comercială** de /. O. Panțu. Conține 
modele de circulare, sorisort de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(4~ 20 b- p-)

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

Un capitol din Contabilitatea 
duplă de 1. C. Panțu. Tractezi principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.)

Procent, Promit, Interese și Teo
ria conturilor cu- rente de I. O. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cj.ile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-ț-10 b. porto.)

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

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

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

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

$ NOU!!
C A apărut și se capetă la tote 
C librăriile

? SINGURĂTATE
cântece pentru o voce cu acompania- 
re de pian, de

> HERMANN KIRCHNER.
/ Preșul i cor. 20 bani.
> Editura G. A. REISENBEHGEH
f 1—3. (1019) Mediaș.

este un Teint delioat alb și fiu, 
și o față fără pistrui și pete. Spre a 
obține acăsta sa se spele in fie-care
4i cu S A P V N V I

„Lilienmilcliselfe a lui
dela

Se
la Teutsch <V Tartier și la farmacia 

lui Roth Sn Brasov.
(930 ' 12—50

KWIPMWimB

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

Teutschen a/E.
eapetu bueuta cu SO huni,

Pentru

în Scheiu, șirul spitalului nr. 10, 
seu strada Caterinei nr. 2, (lângă 
școlele române), într’un loc forte fru
mos și sănătos, cu grădină mare, 
bine arangiată, cu foișore și vedere 
frumosă, în fața sorelui, este o lo
cuință constătătore din 3 camere 
frumos mobilate, cu entre sepa
rat, bucătărie, apaduct etc. Se pot 
închiria imediat pentru sesonul 
de vară.

Informații se pot lua tot acolo 
îndărăt în curte, spre grădină.

As?

A. Mureșianu. 

Brașov, Tergial SnafiiRÎ W. 3®.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
Comande cu promptitudine

IMPRiOTE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚt DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATVTE.

FOI PERIODICE
BILETE DE VISITĂ ■

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

amwtoI
Comandele eventuale
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a putd esecuta ori-ce 
i și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Son/ve/bt^ in lolă mă&i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI,

se primesc în biuroul8
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 

© giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
© mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MURFȘIANU, Brașov.©
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