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Crisa cea mare se anunță.
Cunâscem deja programul, ce 

l’a desfășurat noul ministru-preșe- 
dinte în ședința dej eri a camerei 
ungare.

Impresiunea, ce au făcut’o decla
rațiile sale asupra oposițiunei ma
ghiare din stânga estremă, — care 
numai cu 24 ore înainte publicase 
în manifestul seu, că a reportat o 
victorie în contra conducerei arma
tei prin faptul, că a constrîns pe 
contele Khuen-Hedervary se retragă 
proiectele militare, — a fost cea 
mai deprimătdre, âr din gura lui Ba- 
rabas și a mai multor soți de ai 
sei s’au audit esclamărl, ca: „Ne-ai 
păcălit!“ „Nu te-ai ținut de cuvânt!44 
„Ne-ai înșelat!44

Se fie în adevăr așa?
Contele Khuen a Zla, că ținta 

sa principală a fost a restabili func
țiunea regulată a parlamentului și 
că, stându-i în cale legea de recru
tare, guvernul a decis „a nu conti
nua deocamdată desbaterea acestui 
proiect de lege.44

Cuvântul „deocamdată44, ce es- 
primă numai o măsură provisorie, 
până una altă, a deșteptat furtuna 
în contra ministrului-președinte și a 
provocat esclamarea „ne-ai înșelat, 
der ne vom sci ajuta".

Va se Zică n’au fost retrase de
finitiv, ci numai provisorie, pănă una 
altă proiectele militare. Der acâsta 
au sciut’o bine Kossqth și soți, de 
aceea în manifestul partidului inde- 
pendist nici nu se vorbesce de „re
tragerea44, ci numai de „luarea dela 
ordinea a proiectului de lege
relativ la recrutare.

Barabașii însă strigă și țipă, și 
nu fără causă, deore-ce măsurile pro
visorie sunt tot-deuna fârte nesigure 
în ce s’atinge de resultatul final. 
Fată der că obstrucțiunea indepen- 

diștilor a produs o încurcătură, des
pre care se pote c|ice cu drept cu
vânt, că necum se fi fost măcar în 
parte îulăturată prin soluțiunea ce 
a primit’o crisa, ea marcheză ac|i 
încă abia numai începutul marilor 
și adevăratelor încurcături, de cari 
va fi cercată monarchia acesta.

Tâmna se numără bobocii. Nu
mai la încheierea stadiului actual 
de trecere vom pută vede mai clar 
cine are să fie adevăratul păcălit. 
Intr’aceea nu negăm, că presimțul 
celor din ceta lui Barabas pote să 
fie mai corespunzător realității, de
cât scurta lor prevedere, ce se es- 
primă în cuvintele prea încrezute: 
„ne vom sci noi ajuta!44

In curând se va pută vedă și 
constata cum stă lucrul, din eveni
mentele și faptele, ce vor urma. 
Pănă atunci putem adeveri numai 
atâta, că debutul contelui Khuen în 
tratările și înțelegerea cunoscută 
cu Kossuth și ai săi, a avut un 
efect desastruos pentru guvernul 
austriac.

Ori să nu fie așa, când în ace
eași Zb în care se introduce noul 
ministeriu unguresc, se respândesce 
soirea. despre demisiunea cabinetului 
Koerber ?

De se va. confirma ori nu acesta 
scire, ea nu înceteză de a fi de cea 
mai mare gravitate, căci e basată 
în împrejurările faptice.

Situația politică interioră din 
Austria s’a agravat în Zilele ultime 
într’un mod neașteptat și foile vie- 
nese asigură, că la acâsta au contri
buit în prima linie succesele parti
dului independist din Ungaria și 
convingerea, că armistițiul încheiat 
de contele Khuen cu acesta va 
dura numai pănă ce se va desbate 
legea militară definitivă.

Se scie, că parlamentul austriac 
a fost amânat sub semnul obstruc- 

țiunei cehice și al §-lui 14. Guver
nul Koerber s’a veZnt silit a-1 a- 
mâna, căci ârășl a vrut să câștige 
timp spre a încerca un nou chip de 
a salva resolvarea parlamentară a 
proiectelor pactului.

Acuma vine complicația. Con
tele Khuen e silit de împrejurări ca 
încă în decursul verei acesteia să 
stăruiâscă a se resolva cestiunea pac
tului simultan de ambele parlamente.

De la acâstă resolvare pe cale 
parlamentară depinde însă și esistența 
cabinetului Koârber, care la din con
tră ar trebui șă o rupă cu Germanii 
de tot și să încerce a’și ajuta cu 
§-ul 14. Acesta însă Koerber nu o 
vrea, din care causă preferă mai 
bine a se retrage.

Ftă dâr, că adevărata crisă, că 
era surpriselor și încurcăturilor celor 
mari pentru întrega monarchie se 
începe abia acuma!

Programul lui Khuen-Hedervary.
Noul ministru president contele 

Khuen-Heder vary,\ și toți membrii ca
binetului său, s’a presentat Luni săra 
la conferența partidului liberal, pre- 
sidată de br. Frideric Podmaniczky. 
Aici, luând cuvântul, și-a desfășurat 
programul.

Solicită înainte de tote încrederea 
partidului, căruia aparține de la început, 
e așa diceird unul din veteranii partidului. 
Când a luat asuprășî sarcina conducerei 
afacerilor țSrei, e decis a servi principiilor 
ce le mărturisesce acest partid, voesce 
numai ceea-ce voesce partidul, — dovadă 
modul în care a constituit ministeriul. 
E firm hotărît, a păși pe urmele și în di
recția liberală a guvernului trecut. A 
luat asuprășî sarcina de ministru presi
dent, fiind-că relațiile de partid s’au format 
de așa, încât era o absolută necesitate o 
soluțiune a crisei și era timpul suprem pen

tru a-se restabili ordinea constituțională. Va 
spune în parlament, că pe basa căror 
principii s’a angajat a primi conducerea 
guvernului. Spune însă și aici, că cabi
netul stă pe basa art. de lege XII de la 
1867, care-i dă principala directivă a ac
tivității sale. Va apera ideia comuniunei 
armatei, comuniune necesară și pentru-că 
ea forroeză garanția apărării țării și a mo
narchies In nex cu acâsta își ține de da- 
rință a enunța, că-și însusesce tote declara- 
țiunile ce le-a făcut guvernul trecut pri
vitor la armată, atât în fond cât și în 
formă. Mai departe consideră ca o supremă 
datorie a lucra pentru fortificarea statului 
maghiar, așa precum reiese în mod fi
resc (!) din caraterul maghiar (!) al sta
tului. Va apăra și în viitor raporturile 
frățestâțl) cu Croația și va pune o deose
bită greutate pe politica financiară a a- 
cestei țări. Ar dori să atragă atențiunea 
întregei țări asupra cestiunilor economice, 
căci numai o națiune bine organisată eco- 
nomicesce pote fi capabilă a răspunde 
scopurilor mari ce și-le-a propus.

Dintre membrii partidului aluat 
cuvântul Carol Hieronymi declarând, 
că deputății, cari se organisaseră sub 
presidenția lui (grupul Tisza) pe 
timpul crisei, vor sprijini pe Khuen- 
Hedervary: în direcție liberală și în 
direcția desvoltării economice. In nu
mele celorlalte grupuri din partid 
n’a vorbit nimeni.

*
Partidul independist încă a ținut o 

conferență Luni săra.
Francisc Kossuth a spus, că în po

triva lui Khuen-Hedervary sunt multe de 
obiectat. El n’are trecut în parlament, — 
Pichler atacă pe ministrul croat Tomasfcz, 
care e Croat ultraist și prin atitudinea lui 
antimaghiară a a*ras critica și revoltarea 
Magh’arilor. — Komjathy spune că deși 
partidul a reportat o victorie, totuși lupta 
n’a avut un resultat positiv, și a adaugat, 
că partidul trebue să lupte strașnic contra

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Scriitorul.
După Fr. Streissler.

In ddue foiletone anteridre am arătat după 
Fr. Streissler ce e jurnalismul și cari trebue să fie 
pregătirile jurnalistului. De astă-dată vom vorbi 
după același autor despre scriitori. înainte însă 
de a aborda acestă temă, a mai remas se vorbim 
despre retribuția jurnaliștilor din Germania.

Decă ar voi cineva să normeze Ve
nitul unui jurnalist, ar face o încercare 
zadarnică. In branșa acâsta găsim pe de 
o parte adevărați peritori de ffime, er pe 
de alta redactori cu lefuri de miniștri. 1d 
Germania maximul salarului pentru redac
tori s’ar pută fixa în suma de 25.000 mărci. 
Cunoscințele, forța de muncă și adesea 
rutina în afaceri produc pe terenul acesta 
cea mai mare diversitate și totodată cele 
mai mari nedreptăți. Cu deosebire printre 
așa numiții jurnaliști liberi, adecă printre 
aceia, cari n’au angajament durabil, ci își va- 
lorâză lucrările incidental, găsim cele mai 
mari contraste. Spirituelul foiletonist ade
sea trebue să umble din redacție în re
dacție cu lucrările sale, pănă în cele din 
urmă este vesel, decă capătă pentru ele 

un preț de nimica, prin care să se ajute 
a eși din miseria imediată. Un reporter 
însă, care are specialitatea „noutăților44 și 
are angajament cu mai multe jurnale, are 
de cele mai multe ori un venit strălucit. 
Precum se vede, rutina comercială jfică 
aici un rol însemnat.

Honorarul pentru lucrările jurnaliș
tilor fără angajament se remunerâză de 
obiceiă cu rîndul tipărit. Honorarul mini
mal plătit de foile mai mici din orașele 
mari este 5 pfennig! de rîndul tipărit. In 
termin mediu se pfite lua 10 pfenigi, se 
plătesce însă și mai mult. Foiletonele și 
prim-articolele se plătesc cu un preț pau- 
șal. Aici nu este nici o normă. Se plă
tesce pentru un articul uneori 5 mărci, 
dâr se plătesce și 50 mărci și chiar și mai 
mult.

*
Intre jurnalist și scriitor este ffirte 

greu a trage o linie de demarcațiune. Scrii
torul lucreză tocmai așa cu condeiul, ca 
și jurnalistul, cu deosebirea, că acesta nu 
e silit a se acomoda în lucrările sale tre
buințelor dilei. El pote să-și aprofundeze 
tema, să și-o elaboreze în tihnă și se iesă 
în publicitate cu o operă desăvîrșită. El 
nu trebue să fie a tot sciutor, ca jurna ■ j mai multe

listul. In schimb însă se aștâptă dela dîn- 
sul o sciință cu atât mai adîncă pe tere
nul, ce și-l’a ales ca specialitate.

Gu cât mai mult unesce însă scriito
rul cu profunditatea sciinței de speciali
tate, universalitatea jurnalistului, cu atât 
mai mari succese materiale va obține. Lu
crările scriitorului se aduc de obiceiu în 
formă de carte în publicitate, pe când ale 
jurnaliștilor apar în jurnale. Scriitorul de 
profesiune însă numai arare-ori este în 
posiția să potă trăi din lucrările sale apă
rute în formă de carte, el lucrâză deci pe 
lângă acesta și pentru jurnale, așa că în 
privința lucrărilor acestor din urmă scrii
torul se pote considera și ca jurnalist.

De la scriitor se cer în general ace
leași pregătiri, ca și de la jurnalist, cu 
deosebirea, că în specialitatea, ce și-a 
ales’o, cunoscințele lui trebue să fie mult 
mai intensive. Așa d. e. un scriitor drama
tic trebue să cunfiscă istoria și esența dra
mei, technica scenei și peste tot să stă- 
pânescă tot ce stă în legătură cu arta 
dramatică. Scriitorul musical trebue se 
aibă o cultură solidă tnusicală etc. Pe 
toți specialiștii aceștia îi întâlnim și ca 
colaboratori permanenți la jurnale. Cele 

jurnale publică și romane și 

la unele ocasiuni chiar și poesii. Scriitorii 
de romane așa der și poeții își au și ei 
rolul lor în jurnalistică.

In cele espuse pănă acuma a fost 
vorba peste tot de jurnaliști și scriitori 
profesionali, adecă despre persfine, cari 
trăiesc esclusiv din munca cu condeiul. 
Este însă ffirte mare numărul acelora, cari 
nu iau condeiul în mână, decât în firele 
lor libere, și își câștigă traiul pe vr’un 
alt teren. Scriitori de aceștia se află 
printre preoți, profesori, comercianți, func
ționari de stat sâu comunali, industriași și 
fabricanți, cari adesea obțin succese fru- 
mose pe terenul literar. Foile de specia
litate sunt servite aprfipe esclusiv de ase
menea persfine. înțelegem foile, cari nu 
se ocupă de politica dilei, ci de interesele 
unei specialități. Așa d; e. într’o ffiie a 
pantofarilor, un scriitor seu jurnalist nu 
va pute descrie o nouă metodă în acea 
specialitate cum o va descrie un pan
tofar de profesiune.

Cel ce n’are avere și cu tote acestea 
vrâ să devină scriitor, îi dăm sfatul să se 
dedice vr’unei alte cariere, pentru care ar 
ave plăcere și care să-l pdtă hrăni câțiva 
ani. Cu asta nu vrem să dicem, că publi- 

l cistica nu pfite asigura cuiva pânea de 
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guvernului Khuen-Hedervary. — O deci- 
siune în merit n’a luat conferența.

*
Eri guvernul s’a presentat în 

parlament, unde Khuen-Hedervary 
șl-a desfășurat mai pe larg progra
mul. A spus aprope aceeași ce a 
spus în conferența partidului liberal. 
Intre altele a declarat, că îșî însu- 
șesce programul lui Szell și în Ges
tiunea reformelor militare ia asu- 
pră-șlpromisiunile ce s’au făcut în par
lament. Proiectele militare le suspendă 
de-ocamdată. In ce privesce cestiunea 
naționalităților, va sta pe basă legală (!), 
va respecta drepturile (!). însă va 
griji ca toți cetățenii se respecte 
integritatea statului și instituțiile lui.

Mâne — când vom ave un ra
port mai detaiat,—vom reveni pe 
larg asupra programului noului „i‘e- 
ricitor“ al țării.

Evenimentele din Serbia.
Italia si Serbia.9

Amiralul Morin, ministrul afacerilor străi
ne italian, răspundând la o întrebare a d-lui 
senator Vittelleschi, în privința evenimen
telor din Serbia, a declarat, că guvernul 
împărtășesce ordrea pe care aceste fapte 
tragice au provocat’o în Italia, ca și în 
totă lumea civilisată, și exprimă cea mai 
energică reprobațiune față de vinovațl.

Decă cu tâte acestea în fața oribilei 
tragedii din Belgrad, sentimentul de uni
tate domină impresiunile nostre a con
tinuat ministrul, acțiunea guvernului ca 
atare trebue se se mențină cu rigâre în 
marginele considerațiunei, că evenimen
tele din Belgrad, orî-care ar fi gradul lor 
de crudime, au caracterul unor fapte de 
ordin interior, cari pentru direcțiunea po
liticei ndstre, n’ar pute fi apreciate decât 
după înrâurirea lor asupra relațiunilor in
ternaționale.

Amiralul Morin a terminat declarând, 
că o asemenea apreciațiune, singura co
rectă, a dictat guvernului față de Serbia 
o atitudine seriosă, care va continua de 
a fi regula nostră de conduită față de 
actele noului guvern sârb.

Ceremonie funebră pentru Obre- 
novici.

Regele a declarat, că va da ordin se 
se desgrâpe rămășițele pământesc! ale re
gelui Alexandru și reginei Draga din ca
pela cimiteriului Sf. Marcu, și să fie în
mormântate cu onorurile cuvenite în mă
năstirea Sf. Maria de la Rakovița la 10 
klm. depărtare de Belgrad.

Anglia și Serbia.
„Algemeine Corespondent din Viena 

scrie următorele:
Se afirmă cu hotărâre, că atitudinea 

Angliei față de schimbarea tronului din 

tote dilele, însă de obiceiil ține mult până 
omul pâte resbate ca să trăescă numai 
după condeiul său. Cele mai bune opere 
remân în rafturi, acoperite de praf, numai 
din causa, că autorului îî lipsesce rutina co
mercială. Fie care scriitor trebue să aibă 
pățaniile sale în acâstă privință și nu există 
nici o învățătură, care se-1 pâtă pe cineva 
feri de desilusiuni. Colegialitatea între 
scriitori se manifestă de obiceiu numai la 
ospețe, în toaste pline de spirit. Nici un 
scriitor însă nu va da unui tîner .începă
tor sfatul unde ar pute să plaseze o no
velă. Ori ce scriitor se feresce a introduce 
vr’un coleg la editorul, unde el însuși are 
intrare, căci se teme de concurență. De 
aici se esplică, că fie-care scriitor trebue 
se facă întâiu un stagiu de martiragifi, până 
va putea trăi pe propriile sale piciâre. 
Dragostea pentru vocațiunea sa însă îi va 
ajuta să birue ori ce dificultăți și atuuci 
de sigur nu va retgreta, că s’a făcut 
scriitor.

Honorarul scriitorilor, cari îșî publică 
lucrările în formă de carte este supus 
unei fluctuații și mai mari de cât al jur
naliștilor. Se întâmplă forte des, că scrii
torii îșî plătesc singuri cheltuelile tiparu
lui numai să-și vadă lucrarea apărută.

— sf. —

Serbia este datorită împrejurărei, că gu
vernul engles posedă dovedi faptice, că 
Petru Karageorgevici a avut deplină cu- 
noscință despre complotul în contra pă- 
rechei regale, în care erau amestecați și 
mai mulțl amici intimi ai vărului său Ne- 
nadovici, care se afla în Viena. Guvernul 
engles a comunicat dovedile și altor pu
teri și dâcă raportul ministrului plenipo
tențiar al Angliei din Belgrad, chemat la 
Londra, va confirma consimțământul pre
tendentului la tron pentru conjurațiune, 
Anglia va refusa să recunoscă pe noul 
rege și după tâte probabilitățile va fi spri- 
ginită și de alte puteri, cari îșT vor re
chema ambasadorii lor din Belgrad.

Sultanul și regele Petru.
La notificarea despre urcarea pe 

tron, ce Regele a făcut Sultanului, acesta 
a răspuns telegrafic, exprimând urări pen
tru fericirea regelui, precum și convin
gerea sa, că regele va arăta aceleași sen
timente prietinesci pentru imperiul otoman, 
ca și familia sa, și la cari sentimente Sul
tanul va corespunde pe deplin.

In urma unui ordin din Belgrad, mi
nistrul Serbiei la Constantiopol, generalul 
Gruici, nu va părăsi postul seu, rămânând 
pănă la un nou ordin.

Alocuțiunea regelui cătră ofițeri.
Diarul „Berliner TageblatP a primit 

de la corespondentul său din Belgrad o 
telegramă prin care îi anunță, că regele 
Serbiei, primind 90 de ofițeri, le-a adresat 
următdrea alocuțiune:

„Nimeni nu va pute se fie espulsat 
din Serbia pentru trecutul seu politic. Cu
nosc amărăciunea exiliului. Toți câți au 
fugit după asasinarea regelui și reginei, 
pot să se întorcă liniștiți, căci nimeni nu-i 
va supăra."

Mulțl ofițeri sârbi cari fuseseră licen- 
țiați din armată, au fost rechemați în ac
tivitate.
/

Amnestie.
Peste 400 de condamnați politici, 

cari au fost grațiați de rege, au fost puși 
în libertate; între aceștia sunt Arsenie 
Alavantici și alții, cari au participat la 
tentativa de la Șabaț.

Rusia și regicidii din Belgrad.
Diarele din 'Petersburg aduc urmă- 

torea notă cu privire la atitudinea Rusiei 
în chestiunea pedepsirei ofițerilor asasini 
ai Regelui Alexandru al Serbiei:

„Un bărbat de stat rus, cu o înaltă 
situațiune în guvern, explică astfel, care 
va fi linia de conduită a Rusiei față de 
noul rege Petru I:

„Comunicatul apărut în „Mesagerul 
Imperiului*1, începe prin a asigura, că gu
vernul rus nu se va amesteca în chestiu- 

I nile de politică internă a Serbiei și sfâr- 
, șesce cu cererea, că regicidii să-și primescă 
pedepsa.

„La prima vedere, conținutul comu
nicatului pare contradictoriu, căci sanc
țiunea crimei din ndptea de 28 Maiu e și 
ea o chestiune care privesce esclusiv po
porul și Statul sârb.

„Rusia trebuia însă să formuleze a- 
câstă cerere morală și suntem încredințați 
că Regele Petru o va îndeplini, în forma 
cea mai potriviră.

„Der cine ar pute avea pretențiunea 
ca noul rege, care trebue acum să-și 
creeze o situațiune proprie în țâra sa, să 
procâdă imediat la pedepsirea asasinilor?...

„Rusia prin comunicatul seu ria în
țeles se exer citez o asemenea presiune asu
pra succesorului Regelui Alexandru.*1SG1R1LE D1LE1.

— 18 iunie v.

Cestiunea evreiescă între Rusia 
și Statele-Unite. Guvernul rusesc a noti
ficat guvernului Statelor-Unite, că regretă 
hotărârea d-lui Roosewelt de a face să se 
remită guvernului rus memoriul evreilor 
americani în privința evenimentelor din 
Ohișineu. Guvernul rus nu pote primi acel 
memoriu și, conseceunt politicei sale de a 
se abține de la ori-ce amestec în afacerile 
interne ale celorlalte puteri, va stărui spre 
a fi tratat de o potrivă.

Convocarea unui conciliu. Patriar- 
chul ecumenic a trimis sfântului sinod al 
Rusiei o adresă în care cere convocarea 
unui conciliu bisericesc, spre a discuta 
cestiuni fdrte importante: ca unirea între- 
gei creștinătăți, relațiunile bisericei față 

de vechii catolici și reforma calendarului. 
Pentru convocarea unul conciliu bisericesc 
a stăruit acum trei ani și decedatul me- 
tropolit al Moscovei. Propunerea metropo- 
litului a fost aprobată atunci în totă Ru
sia, căci se spera: că printr’un conciliu se 
vor resolva multe neînțelegeri ce domnesc 
în biserica rusă. „Novoje Wremjau scrie, 
că cererea patriarchului este singura cale 
pentru restabilirea păcii și a înțelegerii în 
sînul bisericei.

0 mare catastrofă s’a întâmplat pe 
drumul de fier, linia Bilbao-Saragosa. După 
ultimele sciri, numărul morților în catas
trofa de cale ferată, din apropierea acelui 
oraș, este de 170. S’au scos pănă acum 
de sub dărâmăturile trenului, 120 de cada
vre, cari sunt astfel încât nu se pot recu- 
nosce, fîindu-le desprinse capetele, brațele 
seu picidrele. Mulți dintre cei scăpați au 
înebunit; alții și-au pierdut graiul. Sce
nele ce le fac rudele victimelor sunt sfâ- 
șietore. S’au adunat pănă acum de la vic
time mari valori în bani și bijuterii. O 
sută de morți au fost îngropați astă-ndpte, 
în plânsul mulțimei.

Societatea de cultură macedo-ro- 
inână și-a ținut dilele acestea adunarea 
generală în localul ei din calea Rahovei 
(BucurescîJ. D-l Dr. Leonte presidentul so
cietății, a ținut un frumos și călduros dis
curs, în care a făcut istoricul societății și 
a încheiat apelând la unirea tuturor mem
brilor pentru progresul societății și al ces- 
tiunei naționale. Au fost proclamați mem
brii de ondre d-nii Al. Mocioni, Anton 
Carp și Ana Dumba.

Din vieța de adi a Burilor. Săr
manii Buri au ajuns se aibă o vieță de 
nesuferit. Diarul „Briend“ din fosta capitală 
Pretoria scrie un articol cu titlul: Acum 
și altă-dată, în care se dice între altele: 
„înainte statul nostru era în tdte privin
țele independent. Acum merge din ce în 
ce spre cădere și supunere. înainte în totă 
țâra erau 150 de polițiști pentru păstrarea 
ordinei, er acum avem mii de soldați, 
cari aduc disordine și încarcă finanțele 
nostre. înainte âmenii cu onore erau puși 
în frunte, er acum trădătorii și necinstiții 
ocupă posturile însemnate. înainte aveam 
un popor mulțumit și fericit, âr astădi 
este de plâns, prin desbinările ce s’au

De la camera de advocat! din 
Clușiu. D-l Dr. Teodor Mihalyi din Deșiu, 
care înainte de asta cu vr’o doi ani ce
ruse să fie șters din lista advocaților, a 
fost înscris ârăși în acea listă.

Demisiunea d-lui Paul Ciuntu. D-l 
Paul Ciuntu, care nu de mult a fost nu
mit director al conservatorului din Bucu- 
resci, întâmpinând dificultăți din partea 
președintelui comitetului musical, și-a dat 
dimisia din acest post. Etă textul dimisiei 
adresată ministrului instrucțiunei publice: 

Domnule Ministru!
Prin raportul meu de diua începutu

lui lunei Maiu, am avut onârea a vă ruga 
să binevoiți a precisa, cari anume sunt 
atribuțiunile comitetului musical, ale pre- 
sidentuluiși ale directorului, deâre-ce, după 
cum se procedeză astădi, este peste putință 
să se facă ceva pentru desvoltarea aces
tei instituțiuni cu două direcțiuni cu ten
dințe diametral opuse.

In audiența ce a-ți binevoit a-mi 
acorda în diua de 28 Maiă, mi-ați cerut 
supunere completă comitetului musical. 
Dedre ce nu acâsta am înțeles, că va fi 
situația mea, când am primit direcția cotî- 
servatorului, și deore-ce în asemeni con- 
dițiuni, având numai direcțiunea nominală, 
nu însă și pe cea efectivă, nu-mi pot lua 
răspunderea bunului mers al acestei insti
tuțiuni, vă rog să binevoiți a-mi primi de
misiunea atât din demnitatea de director 
al conservatorului, cât și din postai de 
profesor de armonie, contrapunct și fugă.

Primiți, etc. Paul Ciuntu.

Telegrame — loco. Am amintit deja 
de circulara ministrului de comerciu, în 
care pentru promovarea intereselor publi
cului se introduc telegrame - loco și în 
orașele provinciale. Completăm scirea cu 
detailurile, ce ni-se transmit din partea 
direcțiunei poștale din Clușiu. Disposiția 

acâsta se referă la oficiile telegrafo-pos- 
tale, la cari serviciul telegrafic este în ad
ministrația erariului. Aceste telegrame se 
primesc și la gările, cari au legătură di
rectă cu oficiul telegrafic din oraș, care 
înmâneză telegramele. Taxa unui cuvânt 
este de 2 filer!, însă cea mai mică taxă 
de 40 fileri.

Jubileul lui Grieg. Nu au trecut 
decât două dile de la concertul reuniunei 
române de cântări, la care am audit una 
din composițiunile cele mai frumâse ale 
măestrului Grieg, întitulată Peer-Gynt, 
esecutată de capela orașului sub dirigința 
d-lui G. Dima. Despre jubileul lui Grieg 
„România musicalău din Bucuresci scrie 
următorele:

Țările scandinave și cu ele întrâga 
lume musicală au serbat cailei13 trecute a 
60-a aniversare a popularului compositor 
Grieg, bine cunoscut și iubit de toți ama
torii de musică. La noi concertele simfo
nice ale d-lui Wachraann au popularisat 
numele și piesele acestui compositor ori
ginal, cari tot-deuna au fost bine primite 
și forte gustate de publicul acestor con
certe, și frumâsele sale composițiuni pline 
de caracter ocupă un loc de onâre în bi
bliotecarele musicale. Orașul său uatal, 
Bergen, a fostul centrul acestor serbări.

Decanul primarilor. In comuna 
Saint - Quen-sur-Itov din departamentul 
Orne se află în vieță cel mai bătrân pri
mar din Francia, venerabilul Guillemare, 
oare n’a lipsit nici-odată de a fi ales în 
capul administrației acelei comune de la 
1846 pană adi, fără întrerupere. Pentru a 
fi la modă, bătrânul primar va da dilele 
acestea un banchet la care au fost invi
tați toți alegătorii săi. cari vor participa 
de sigur. Comesenii vor lua locuri în or
dinea chronologică a nascerei lor; âr la 
masa de ondre nu vor fi admiși, decât cei 
cari vor fi trecut de 60 ani.

Sciri merunte din România. După 
părerea medicilor, A. S. R. Principesa 
Maria va da nascere noului moștenitor 
peste 10—12 dile.

— Ministerul instrucțiunei din Bucu
resci face cunoscut direcțiunilor șcâlelor 
inferidre de agricultură și meserii, că mi
nisterul de resboiu a hotărât ca absolvenții 
acelor șcâle să se bucure de avantagele 
legei de recrutare cu termin redus de 
un an.

— La 14 Iunie st. n. colonia fran- 
cesă din Bucuresci va serba luarea Basti- 
liei printr’un banchet de 300 tacâmuri, 
care se va da în grădina Zdrafcu.

— Veniturile comunei Bucuresci în 
cursul lunei lui Maiu 1903 au fost de 
1.836.452 lei, bani 59 față de 1.696.386 
lei, bani 86, cât s’a încasat în luna Maiu, 
1902.

Petrecere de vară. „Carul bisericei 
române gr. or. din Brașovul-vechiu“ învită 
la petrecerea de vară împreunată cu joc, 
care o va arangia Duminecă în 12 {22) 
Iunie 1903, în pădurea „Stejerișului de sus“. 
Plecarea va fi la ârele 12 din di de la 
„Șcdla rom. gr. or. din Brașovul-vechiii". 
Se vor juca jocurile naționale: „Călușerul“ 
și „Bătuta". Programul jocurilor este forte 
variat și potrivit pentru poporul nostru. 
In cas că timpul va fi ploios, petrecerea 
se amână pe Dumineca proximă.

Mănuși perdute. La „exitul“ de erâ 
s’au găsit o păreche de mănuși de damă. 
Se află la redacția „G. Tr.u

Petrecere de adio.
Cuvântul „exitus“ pe latinesce în- 

semneză „eșire“, „sfîrșit". Sub numele 
acesta studenții din clasa a opta a gim- 
nasiului gr. or. român din Brașov în fie
care an după terminarea esamenului de 
maturitate, învită publicul la o petrecere 
cu dans.

Studiile secundare și le-au „sfirșit" 
prin esamenul de maturitate. Odată cu 
acest esamen tinerii noștrii au „ieșitM de 
sub aripele ocrotitâre ale disciplinei din 
școla secundară, spre a întră în libertatea 
cetățeniei academice.
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S’a introdus inse prin tradițiune 
aranjarea în fie-care an a unui y)exitusu 
în formă de petrecere cu dans, prin care 
se marchăză și „sfîrșitul" rolului, ce l’au 
jucat tinerii noștrii în vieța socială româ- 
nescă din acest oraș. Ou acestă ocasi- 
une, tinerii studenți își iau așa dicând„ rămas 
bunu de la familiile cari cu atât drag se pre- 
sentala „repetițiile de dans“ și petrecerile 
studențesc!.

Cu tot timpul ploios, la „exitul“ de 
aseră aranjat în sala „casei de tir“ un 
public distins a ținut să onoreze petrece
rea tinerilor, cari se despart de noi.

S’a dansat mult și cu animație până 
în zori de di.

La acăstă petrecere am remarcat și 
doi dspeți din România: pe d-1 Leon Chica 
fost deputat și admirator al lui Eminescu, 
despre care scrisesem la timpul său, ca a 
onorat memoria poetului prin ridicarea 
unui bust la proprietatea sa din Dum
brăveni. Al doilea a fost vărul d-sale d-1 
Alexandru Ghica. Din partea corpului di
dactic era de față directorul d-1 V. Onițiu, 
profesorii dd. Petrovici și G. Dima cu fami
liile și d-1 M. Navrea.

Convocare.
Membrii fundatori, pe vieță, ordinari 

și ajutători din despărțementul Bistrița al 
„Asociațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român" se convocă la 
adunarea cercuală pe (jiua de 19 Iulie st. 
n. în comuna Lechința la orele 3 d. a. în 
sala cea mare a hotelului comunal. Ordi
nea de di:

1. Deschiderea adunărei prin preșe
dinte. 2. înscrierea de membrii noi și în- 
cassarea taxelor. 3. Raportul despre acti- 
nitatea comitetului cercual. 4. Revisuirea 
rațiociniului pe 1902. 5. Statorirea budge
tului pe 1903. 6. Cetirea disertațiunilor ce 
se vor presenta cu trei dile mai înainte 
la directorul despărțământului. 7. Alege
rea delegaților pentru adunarea generală 
din Baia-mare. 8. Distribuirea unui pre
miu de 20 cor. în aur pentru sporul în 
stupărit. 9. Eventuale propuneri. 10. în
chiderea adunărei.

Se invită la acestă adunare mai ales 
poporul de la sate și toți doritorii de înain
tarea culturală a lui.

Din ședința comitetului cercual al 
despărțământului, ținută în Bistrița în 20 
Iunie 1902.

Dr. Gavril Iripon, Dr. V. Onișor, 
v.-președinte. secretar. 

Ajutore pentru învețăceii aplicați la 
comerciu.

Societatea comercianților români din 
Brașov face prin acesta cunoscut, că are 
la disposițiune și dă ajutore de câte 100 
pănă la 200 cor. anual la băeți, cari se 
vor aplica la vre-un ram comercial ca în
vățăcei aici în Brașov.

Din acest ajutoriu se vor acoperi 
înainte de tote taxele școlei, care învăță
celul are a o cerceta.

De la învățăcel se cere a ave pre
gătire de cel puțin 2 clase gimnasiale, reale 
civile.

Cererile de ajutoriu sunt a se adresa 
președintelui societății d-lui Teodor Nico- 
lau comerciant în Brasso, Brassd-megye.

Brașov, din ședința comitetului So
cietății comercianților români ținută la 8 
(21) Maiu 1903.

Teodor Nicolau, luon Lengeru,
președinte. secretar.

Societatea de lectură
„Inocențiu M. Clam.“

(Raportul general despre activitatea ei 
îu amil 1902—1903.)

(Urmare).

In ce privesce partea literară a pro
gramului, nu putem face o aprețiare mai 
bună, decât spunând, că.disertația „Despre 
social-democrație" a fost una dintre cele 
mai norocise alegeri, ce auctorul ei Oct. 
Popa a putut să facă, tractând ast-fel 
înaintea unui public distins chestia de ac
tualitate, care a stîrnit și în poporul nos

tru mișcări seridse. Publicul a rămas mul- 
țămit pe deplin, escepționându-se bine în
țeles cei-ce nu-și bat capul cu lucruri de 
natură seriosă. — Cuvântul de deschidere 
rostit de președintele societăței în forma, 
ce i-a dat, încă se pdte numi cu adevă
rat literar. In el a fost relevată, dragos
tea cu care Episcopul Inocențiu lucra 
pentru biserică și neam,

Der și partea distractivă șî-a avut locul 
cuvenit la acestă serată în punctele musi- 
cale. Acum pentru prima-dată s’a cântat în- 
trăgă composiție a marelui măestru și artist 
1. Mureșianu: „ Brancoveanul“, care e un 
adevărat mărgăritar între composițiile mu- 
sicale române, și care — firesce — a fost 
și punctul de forță al părții musicale a 
seratei. — O altă composiție cu motive 
poporale a fost „Dorul Ardeleanului" de 
membrul societăței ndstre A. Popovici, 
care composiție a fost gustată cu plăcere 
de întreg publicul.

Reușita acestei serate în partea mu- 
sicală, pe lângă ostenelele membrilor, e de 
a-se atribui d-lui prof. Mureșianu pentru 
noua d-sale composiție „Brancoveanul", 
precum și d-lor loan lenea și Eugen Cri- 
șanuteologi în a. III, căci cu mult zel au 
instruat corul nostru. — Ast-fel s’au îm
preunat în acestă serată arta cu litera
tura, mulțămind și îndestulind așteptările 
tuturora.

Acesta e succesul moral al seratei, 
der decă în acestă privință serata din 
anul acesta a fost superioră celor din anii 
trecuțî, — a fost superior și succesul ma
terial, căcî deși prețul de întrare a fost 
cât se pote de mic, totu-și suma încassată 
s’a ridicat peste cea din anul trecut cu 
mai mult de 50 cordne. Venitul curat 
al acestei serate se ridică la suma de 
175 corone.

2. Ședințe administrative.
In decursul acestui an s’au ținut 5 

ședințe' administrative ordinare, în car! 
funcționarii societății au dat raporte des
pre partea administrativă a societății și 
în acestea ședințe s’au discutat afacerile 
curente ale societății. — De câte-orî s’a 
simțit necesitatea de a desbate afacerî ur
gente, s’au convocat ședințe administrative 
estra-ordinare. Ședințe estra-ordinare s’au 
ținut cu totul 6.

3. Doliul societății.
Abia întrațî în cursul acestui an 

de activitate doi membrii ai societății 
ne-au părăsit pentru tot-deuna, trecând la 
cele eterne. Cu atât ni-a fost mai mare 
durerea, cu cât prin ei am perdut pe doi 
membrii activi, cari s’au distins prin lu
crările lor cetite în ședințele societății 
ndstre în doi ani anteriori. — împrejură
rile nu ni-au permis a le da nici ultimul 
onor prin însoțirea la locașul celor adur- 
rniți, căci acești fericiți în Domnul foști 
membrii ai societății ndstre Iulian Aldica 
și Ștefan V. Velțan, au trecut la cele 
eterne în decursul vacanței de vară. Decă 
împrejurările nu ne-au permis să le dăm 
sărutarea ultimă și însoțirea pănă la lo
cașul de veci, ni-am ținut ca o sfântă 
datorință, ca în decursul acestui an se ri
dicăm rugăciuni cătră părintele ceresc 
pentru sufletele repausaților noștri foști 
colegi Iulian și Ștefan.

B. Partea specială.
1. Comitetul societății.

In urma acelei împrejurări, că comi
tetul societății pe anul următor se alege 
tot-deuna cu finea anului școlastic, se es- 
plică lesne, că nu pote fi completat de
cât cu intrarea noilor alumni seminariali 
în sinul societății. In prima ședință admi
nistrativă ordinară ținută în 19 Octomvrie 
1902 s’a completat comitetul ales în șe
dința administrativă electorală ținută în 
10 Maiu 1902. Ast-fel comitetul societăței 
pe anul 1902 —1903 a fost compus din ur
mătorii : president Traian German teolog 
a. IV, vice-president: Ioan Boldor t. a. III, 
secretar: Nicolau Ticaciu t. a. IV, archi- 
var: Emilian Aldea t. a. III, cassar : Cor
nel Andrea t. a. Ill, controlor: losif Bog
dan t. a. II, bibliotecar: Aurel Vodă t. a. 
II, vice-bibliotecar: G. Grecu t. a. I și no
tar: loan Cârnaț t. a. I. — Comisia lite
rară în anul acesta a fost compusă din 
următorii: president a fost v.-presidentul 
societății, membrii: _Eugen Pecurariu și 
Victor Turcu t. a. IV, Nicolau Platon și 
Octavian Popa t. a. III, N. Marcu și P. 
Suciu t. a. II, 1. Mărgineanu și A. Marcu 
t. a. I.

Pentru-ca mersul societății să nu se 
întrerupă, ca în anii trecuțî așa și în anul 
acesta s’a ales comitetul pentru anul 
viitor, rămânând ca în Octomvrie se se 
completeze cu funcționarii, carî sunt de 
a-se alege de pe anul I. Ședința electo
rală s’a ținut în 5 Maiu a. c. și au fost 
aleși următorii: president: Octavian Popa

t. a. III, vice-president: Petru Suciu t. a. 
II, secretar: loan Boldor t. a. III, cassar: 
losif Bogdan t. a. II, archivar: Aurel 
Vodă t. a. II, controlor: Silviu Poșiar 
t. a. I și bibliotecar: loan Gârnaț t. a. I.

(Va urma).

Literatură.
A apărut:

„Visuri de noroc", de Zaharia Bâr
san. Un drăgălaș volum de poesii apărut 
în „biblioteca Semănătorului" la institutul 
„ Miner vau din Bucuresci. Volumul conține 
47 de cântece si 34 de alte poesii, din 
cari cea mai mare parte au fost publicate 
pentru prima oră în „Gazeta Transilva
niei1*. Adunate la un loc, îți fac impresia 
unei grădini, în care fie-care poesie repre- 
sintă câte o flore mirositdre. In curând va 
apărea o recensiune asupra acestui volum. 
De ocamdată atragem atențiunea publi
cului asupra lui. Se află de vendarela „Mi- 
nerva'it Bucuresci str. Regală6. Prețul 2 lei. 
La Brașov se vinde la librăria Ciurcu cu 
prețul de 2 cordne.

NECROLOG. AlexeNeagoviciu Ne- 
goescu, paroch, asesor protopresb. etc. as- 
tădi, Duminecă înjl5 (28)Iunie 1903, la orele 
9 a. m.. împărtășit fiind cu sf. Taine și-a 
dat nobilul său suflet în raânile Creato
rului în al 77-lea an al etății și al 45-lea 
an al preoției sale. Rămășițele pământesc! 
ale scumpului defunct se vor ridica în ca
sele proprii Marți în 17 (30) Iunie a. c. 
la orele 12 din di, și se vor conduce spre 
vecinică odihnă în cimileriul bisericei din 
întorsătura Buzăului. Despre acestă dure- 
rosă pierdere încunosciințăm pe toți con
sângenii, amicii și cunoscuții. Fie-i țărîna 
ușdră și memoria binecuvântată.

Bueeul unguresc, 15 (28) Iunie 1903.
Jalnica familie. ULTIME SOIRI.

Budapesta, 30 Iunie. Acji pre- 
sentându-se în cameră noul guvern, 
el fu primit cu murmure și sgomot 
din partea oposiției. Contra minis
trului croat Tomasici s’a demonstrat 
prin strigări ironice de „jivio“, și 
prin atacuri veninose.

Când Khuen-jELedervary a spus, că 
suspendă deocamdată proiectele mi
litare, stânga estremă a înscenat un 
mare sgomot. Hedervary n’a putut 
câte-va minute se șl continue vor
birea. A trebuit se întrevină presi- 
dentul Apponyi și să roge pe depu
tății gălăgioși a asculta pe orator. 
Li-a plăcut înse și i-a uns la inimă 
pe toți șoviniștii din dietă când mi- 
nistrul-președinte a declarat, că e 
aderentul politicei naționale ma
ghiare, căci nu consideră patriotis
mul drept o frasă, ci drept primul 
element susțiitor al statului. Unga
ria — cjise el — trebue întărită, de 
aceea va pedepsi cu asprime, der drept, 
pe aceia, cari agită contra statului. — 
Francisc Kossuth a spus, că oposiția 
n’a desarmat, ci a încheiat numai 
un armistițiu. Decă guvernul va cere 
din nou sporirea contingentului de 
recruți, lupta se va continua.

Budapesta, 30 Iunie. Ministrul- 
president Khuen-Hedervary a c|is cu 
privire la cestiunea naționalităților 
următorele:

„Cred a-se servi mai bine scopurile sta
tului maghiar, decă se vor întări Maghiarii, 
carî și în privința istorică au dat timbru 
acestui stat. In Ungaria nu r<cunoscem 
decât cetățeni maghiari și pe basa legilor 
vom nisui se validităm în tot chipul limba 
maghiară. (Aprobări în drăpta. Strigări 
în stânga estremă: Și în armată?) De aici 
însă nu urmeză, ca se aruncăm schinteia 
urei acolo, unde scopul ni-1 putem ajunge 
și prin iubire. Seim, ba presupunem, că 
atunci când stăm pe basa legei, putem 
conta la alipirea cătră stat a tuturor ele
mentelor din țâră. Din contră însă ori-ce 
atentat, ce s'ar face în potriva unității 
ț6rii, a caracterului ei maghiar politic și 
care devine periculos, îl vom pedepsi. Se

nu credă nimeni, că interesele cetățenilor 
de limbă nemaghiară pot fi separate de 
interesele Maghiarilor. Legătura istorică 
comună este o forță. Atunci o are și o 
va ave bine ori-cine în țera acesta, când 
și Maghiarului îi merge bine; decadența 
Maghiarilor, în mod necesar ar causa și 
decadența celor-lalte elemente11.

Budapesta, 1 Iulie. Divergențele 
cele mari în sînul partidului inde- 
pendist au adus cu sine o ruptură 
între moderații și ultraiștii din acest 
partid. Kossuth a declarat că’șl dă 
demisiunea ca președinte al parti
dului.

Viena, 30 Iunie. Ministrul presi
dent Koerber și toți membrii cabinetului 
seu și-au dat demisiunea. Majestatea 
Sa n’a primit demisiunea.

Viena, 30 Iunie. Majestatea Sa 
monarchul și-a schimbat, în vederea 
situațiunei complicate interne, pla
nul de a merge la Ischl. Monarchul 
s’a întors erășî la Viena. ipiarele ac- 
centueză gravitatea situațiunei.

Budapesta, 30 Iunie. Fostul mi
nistru de honvezi br. Gfeza Fejervary 
a declarat, că n’are se mai facă, 
parte din partidul liberal. Scirea a 
produs pretutindeni sensație. Fejer
vary se va reactiva în armată.

Viena, ‘30 Iulie. Scirea despre reacti
varea baronului Fejervary nu se referă la 
reintrarea lui în guvern, ci la un apropiat 
ordin al Majestății Sale prin care fostul 
ministru de honvedl, pus în disponibili
tate ca feldzaigmaistru va fi restituit în 
statul activ al armatei; c’un cuvânt va fi 
reactivat nu ca ministru, ci ca general de 
artilerie.

Belgrad, 30 Iunie. O neînțele
gere s’a iscat între regele Petru și 
membrii guvernului. Guvernul ar 
voi, ca sS coufisce averea regelui 
asasinat Alexandru, regele Petru 
înse voesce, ca averea se se dea 
moștenitorilor.

Diverse.
Originea lui Kara. S’au povestit 

tot feliul de lucruri asupra originei nume
lui Kara-Gheorghevici. De unde a devenit 
acel Kara: pe turcesce Negru? Un Ghe- 
orghe ar fi fost atât de înfricoșător pentru 
Turci, încât l-ar fi poreclit „Kara". Astfel 
Sârbii au un Gheorghe Negru, cum avem 
și noi un Radu-Negru. In afară de po
vestirile mai mult seu mai puțin istorice) 
apărute în d'ar<de europene, găsim una 
forte originală apărută în tjiarul parisian 
„Le Gaulois“. Acolo originea numelui 
Karagheorghevici e atribuită unor îm
prejurări cu totul deosebite-, ,.Etă acestă 
origine:

Strămoșul actualului rege Petru, 
Gheorghe Petrovici, crescător de porci, 
și-a măritat într’o di pe o soră a lui. Ga 
dar de nuntă Gheorghe dete surorei sale 
mai mulți frumoși stupi de albine. După 
nuntă muma lui Georghe Petrovici pis- 
muind norocul ficei sale, s’a dus și a luat 
fără multă discuție doi din acei frumoși 
stupi ai ficei sale. Gheorghe Petrovici au- 
dind de acesta se duse furios la mamă-sa, 
puse mâna pe cele două uleie și pe când 
bătrâna protesta, fără ca el să-i ia în sămă 
„părul cel alb", îi dă în cap un stup. Cu 
vocea înăbușită de miere înțepată de al
bine, bătrâna Petrovici începu să-și bles
teme fiul ocărându-1 cum erau ocările pe 
atunci: Gheorghe! Kara-Gheorghe: Kara! 
„Kara!“ era cuvânt de ocară, ceva ca dia- 
vole, blăstematule, afurisitule ! Și de atunci 
Gheorghe Petrovici a rămas Kara Gheor
ghe, er urmașii lui s’au numit Kara-Gheor
ghevici.

Si non e vero e ben trovato.

POSTA REDACTTUNEI.
D-lui T. D. Lupoia. De aici espediția se face 

regulat. Nu seim ce se va fi petrecând la poșta 
din Jibou.

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

„Romana14, 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
mana11, 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 acesta și’ 
jubileul de 50 de ani al „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părecbl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

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

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă rumân 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 „Romanei" cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

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

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Iunie n. 1903

Renta ung. de aur 4°/0...................... 120.85
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 99.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 . 91.05
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 98.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare B’/2°/o • • • 92-75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii....................198.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 155.75 
Renta de hârtie austr..........................100.20
Renta de argint ausțr........................ 100 20
Renta de aur austr............................. 120.90
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 100.60
LosurI din 1860.................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.20
Ac-ții de-ale Băncei ung. de credit. 734,— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 663.25 
NapoleondorI .  ......................... 19.05
Mărci imperiale germane . . .. 117.22'/2
London vista.................................... 2Ș9.30
Paris vista........................................ 95 20
Note italiene..................................... 95 10

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Iulie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.92 Vend. 18.96 
Argint român. „ 18.80 „ 18.92
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.10
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
Ruble RusescI „ 2.53 „ 2.53'/2
Mărci germane „ 117.10 „ 117.50
Lire turcescl „ 21.50 „ 21.60
Scris fonc.Albina 5% 101.— „ 101 25

| Nr. 9690-1903.

Concurs.
La spitalul civil orășenesc in

ventat cu caracter de publicitate este 
de ocupat postul de controlor îm
preunat cu un salar anual de 1000 
cor., reiat, de cuartir 400 cor. și 5 
adause de coincuenale ă 100 cor.

Concurenții la acest post au a 
documenta, că posed limbile ger
mană, maghiară și română și că sciu 
contabilitatea, precum și că sunt în 
stare a depune o cauțiune de ser
viciu de mărimea salarului seu de pe 
un an.

Petițiunile timbrate în regulă 
sunt a-se înainta acestui oficiu până 
la 13 iulie a. c. 12 ore din di

Ocuparea acestui post se face 
de astă dată numai pe un au de 
probă.

Brass6, 13 Iunie 1903. 
2—2.(1013) Magistratul orășenesc.

De vânzare.
Casă nouă în Scheiu Strada Că

pitanului nr. 12, cu 9 odăi, 5 bucătă
rii, curte spațibsă se vinde din ma
nă liberă.

Amatorii pot lua iuformații de- 
la proprietarul Căeorge Taiupa, 
Brașovul-vechiil, Gacimaier nr. 34.

3—4J1C06)

Oe închiat,

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care p6te ocupa loc pe 
masa orl-cărui salon. Prețul 2 corone. (Pen
tru România 2 Lei 50 bani) porto extra. 
Credem a fi de prisos a mai recomauda în 
special acăstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un iimbagiîî frumos 
românesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai cetit’o tetă. 
Se pdte procura la Tipografa A. Mweșianu 
. e lângă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Pe pragul mormântului,u de 
preotul G. Sima, conține versuri funebrale 
pent.ru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-f- 6 b. porto).

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alex->ndrescu prețul 30 b. plus 5 b porto.

Casele din strada Ații, cari con
stau din 4 camere, bucătărie, pod, 
pivniță, șopron; mai departe casele 
din strada negră nr. 21, 2 camere, 
prăvălie, cămară, pivniță și pod.

Doritorii se vor adresa la D na 
B. Beblea, strada negră nr. 21.

' Socotelâ curată! j
i Cel mai cu efect siîpun med. este .

Săjmi Cartel - Păcura și Puciosa
a lui BERGMANN. P

arca: 2 mineri), i1

(lela BERGMANN & Co., Drezda&Tetschena/E. , 
escelent și probat contra tuturor necurățenii- ,, 
lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roselî, p strui, 
pete roșii etc. Iiueatn SO bani.

Se capetă la: Teutsch & Tartler și la far- !' 
macia V Roth, în Brașov. 9—30.(930). 11

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

5-10 (1008)

Cea 
bonic și 
cură de

mai bogată baie feruginosă în acid car- 
baîe de nămol, idroterapie rațională, 
zer și lapte.

DORKA
Oazrpsvtii. Bucovinei., 

stație a Cailor ferate, situată la confluența Bornei și 
Bistriței aurie.

Palate monumentale de cură, apaducte din isvdre al
pine, canalisație, lumină electrică, cale pentru biciclete, 
concerte, escursiuni; în România Transilvania și Ungaria 
apiopiată cu trăsura, cu căi și plute.

Succese splendide la bote de nervi femeescî și cele de 
inimă, la anemie, arteriosclerosă și exodate

Prospecte g’ratîs-
La consult tțiunl medicale respunde medicul stabili

mentului de băi cons. imp. Or. ArthMB’ Loefoel.

B. EINZIG, 

întreprindere de transport de mărfuri, 
—------ Brașov, Strada Porții nr. IS.---------

P
| jm....... Telefon nr. 37. Sue®»

PllȚIjOCPâ mărfuri psota taaasport 
1 lllluUVU cu 0&ile FTmie°ă;

Ducerea la domiciliu, de bagajuri, mărfuri, cu
- și mică;

Transporturi colective (Sammelladungsverkehr) cu 
și ieftin dela Budapesta, Viena și Triest.

TT T A. K X
în oraș și împrejurime cu Camione mari, cu arcuri și în locuri 
din țeră și străinătate cu

Vagâne de mobiSe5
cu revisia scri- 

taxarea corectă,

ce să încue, tapețate, curățite și desinfectate; 
sorilor de trăsura (ETachtbriefrevision), pentru 
și terminal de liferare,

V Sb Z2CL UL1X X _
Asigurați! de transport, pentru ori și ce fel de 

ori ce fel de păgubi s’ar priclnui în timpul
Informații în privința frachturilor. Vămuiri și afaceri de 

călătorie.

vitesă

vitesă

vitesă

mare

mare

mare

mărfuri, contra 
transportului

©

1

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rece ă, îubuibare, mâncări i?reu de mistuit., fierbințeli, prea 

reci, sen viață neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
Catar de stomac, cârceii, dureri, mistuire rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani cu efect bun 

Vinul de hurueni (Kmterwein) a ini Huherth Ullrich.
-I\l Vinul die buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- 

cătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire al 
omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, și ajută la forma
rea de sânge sănătos.

Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la început. 
De aceea se folosâscă de timpuriu. Simptom© ca: dureri de cap, râgă'ală, 
greță, slăbic line, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruii ni.

EfonS^ÎDcltiă urmările Câ : neastimper, coLcă, bătaie de inimăjusom- 
congestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 

tr-huițând vinul de buruenl. Asemene i curăță diu stomac materii^s'ricăcidse prin 
eșirea ușoră la scaun.

paliditatea feței, anemia, debilitata jXJ" 
ori d.n mistuire rea și din disposiție bolnăviciosă a ficatului. Persdne can pă
timesc d© lipsa de apetit, nervositaie, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin de burniem se engrâtă. în sticle â 3 con*, și 4 cor. în far
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Keșnov, Codlea, ȚiDțarl, Helchiu, Bod, Feldiora, llye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolim, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kd’halom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnele, Bârânykut, Boldogvâi'vS, Boliolcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almâsmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecsa, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasârhely, 
Erzsebetvâros, Segesvlîr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen 

Neustădter la „îngerul păzitor11, Ferdinand Jekelius la „Speranța11.
Trimite 3 sdu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

Se se fea-escă de imitație. —-—— 
Cereți anume Vin de buruieni a hi Hubert Ullrich.

I

I

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4500. spirt de 
vin 100.0, Glicerin 100'0, Vin roșu 210 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0. fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.

pent.ru

