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Leopold (VII Erzsâbet-korut).

PREȚUL 1NSERȚIUNILOR : o se 
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta11 iese în fle-care fll.
Abonamente penna Atisiro-Ungaria 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-ril de Duminecă 4 cor. pe an. 

Penim România și străinătate;
Pe un an 40 franci, pe șâse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rll de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tote ofi- 
cielc poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Administrațtunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. stagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 139. Brașov, Miercnri-Joi 23 Iunie (9 Iulie). 1903.

abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii fdiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corâne.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote faee mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Contele Khuen și Or. Koerber.
Călătoria ministrului-președinte 

unguresc la Viena a fost de astă- 
dată de-o importanță mare nu nu
mai pentru situația din Ungaria, ci 
pentru situația din întrega monar
chic..

Când s’a aucjit, că contele Khuen 
Hedervary va pleca din nou la Viena 
deja Sâmbătă, a patra cji după des
fășurarea programului său în cameră, 
totă lumea a crecjut, că său va face 
ca contele Tisza, său va cere vre-o 
nouă împuternicire cu scop de a su
gruma obstrucțiunea, ce a isbucnit 
din nou, în mânia faimbsei înțelegeri 
dintre Khuen și Kossuth.

N’a fost nici una, nici alta ade
vărata causă a mergerei la Viena 
a contelui Khuen, ci el s’a dus a- 
colo, fiind-că a fost chiemat din 
incidentul crisei ministeriale aus
triaco.

Nu importă mult în cașul de 
față, decă primul ministru a fost 
chiemat la Viena, direct, ori pote 
numai de cătră ministrul unguresc 
a latere. Destul, că s’a presentat Du
minecă la palatul împărătesc, nu 
atât pentru a raporta monarchului 
asupra nouei situațiunei, care, în ce 
privea atitudinea celor din partidul 
independist, încă nici nu era pe de
plin clarificată, cât mai mult fiind-că 
era forte îngrijat de soluțiunea, ce 
intenționa a-o da împăratul crisei 
cabinetului austriac, și prin care, 
el, Khuen, își vedea amenințată po- 
siția sa încă înainte de a i fi succes 
a o întări cât de puțin

Le este cunoscut cetitorilor 
noștri, că în Țină când a sosit la 
Viena șeful guvernului unguresc, 
crisa cabinetului Koerber era deja 
ca și resolvată, remâind numai să 
fie dusă în împlinire și formal prin 
publicarea unui autograf împărătesc 
cătră Dr. Koerber, în care, la do
rința acestuia, să fie accentuată în
dreptățirea guvernului de a pretinde 
stricta păstrare a principiilor dualis
tice, prin aceea, ca în tote cestiunile 
comune să se țină sămă și de pă
rerea stăpânirei austriaco.

Ei bine, din causa obiecțiunilor 
ce le-a tăcut contele Khuen, publi
carea acestui autograf preaînalt s’a 
amânat și crisa austriacă se conti
nuă erăși. Duminecă dimineță Dr. 
Koerber a fost primit în audiență, 
ăr mai târfiiu s’a presentat în Schon- 
brunn contele Khuen. După audiență 
ambii miniștri-presidențl au conferit 
lung timp împreună, dăr, se vede, 
nu 8’au prea înțeles, căci Dr. Koerber 
Duminecă după amiacjî a avut o 
nouă audiență la monarchul.

Se cjice că la intervenirea con
telui Khuen s’a schimbat textul au
tografului împărătesc, ce avea să fie 
adresat lui Koerber. Primul ministru 
unguresc a cerut să nu fie primit în 

autograf nici un pasagiu, prin care 
s’ar aminti direct aspirațiunile na
ționale maghiare față cu armata, 
debre-ce acâsta ar periclita de-adrep- 
tul'posiția sa (a lui Khuen). Koerber 
înse a voit din contră ca prin au
tograf se se enunțe, că politica dua
listă a Austriei, care stă pe basa le
gilor fundamentale despre afacerile 
comune, nu pbte fi răsturnată prin 
măsuri unilaterale ale guvernului 
unguresc. Luni dimineță Koerber a 
avut a treia audiență la împăratul 
și îndată s’a lățit scirea, că crisa nu 
e delăturată, că ea continuă și că 
călătoria monarchului la Ischl a fost 
din nou amânată.

Eată complicația dualistă în 
adevăratul înțeles al cuvântului. In 
zadar desfășură nemulțumiții din ca
mera ungară atâta sensibilitate, căci 
legăturile dualiste, ori cât de mult 
au contribuit ei la slăbirea lor, nu 
se pot rupe numai așa fără de nici 
un sgomot, fără de nici o încurcă
tură seu sguduire.

Acesta se pbte vede și din de
clarațiile forte îmbumbate, ce le-a 
făcut Khuen-Hedervary la cestiunea 
Zilei, Luni, în camera ungară, du- 
pă-ce s’a reîntors din Viena.

Nu e modru ca postulatele na
ționale maghiare se se pbtă înălța 
în sbor, având atârnate de piciore 
greutățile de plumb dualistice.

Un resunet
la strigătul de alarmă din Timișora.

II.
D-l Ungureanu ne dovedesce cu 

cifre autentice și detaliate din Bănat 
starea reală a lucrurilor, și reviri
mentul ce se produce lent, dâr con
stant, în detrimentul poporului nostru 
de acolo pe terenul social și econo
mic, și că nu mai este timp de pierdut.

Dâr bre în alte părți lucrurile 

stau mai bine? Ori pbte că ele stau 
mai bine, fiind-că noi nu le cunbs- 
cem ? Se mai amintim aci ruina ma
terială și morală a moților lui Horia 
și Iancu, prin segregarea nedrâptă 
a pădurilor sub regimul lui Tisza, 
sdrobitorul de naționalități, care pe 
ei i-a ruinat cu totul, și-a făcut se 
ia cu duiumul lumea în cap? Care 
va fi adevărata stare a poporului 
nostru, acolo unde marea proprietate 
covârșesce pe cea mică, și atât pro
prietarii mari, cât și puhoiul gaii- 
țian dau năvală asupra proprietății 
țăranului în corn. Sătmar, Mara
mureș, Ugocea și în o bună parte 
din Bihor? Acolo ar fi necesară cât 
mai neîntârziat o anchetă, ori re
censământ, după analogia celui tăcut 
de d-l Ungureanu de la Timișbra.

Dăr chiar în centru, nu la pe
riferie, semnele triste nu lipsesc. 
Chiar dintre Sașii din apropierea 
Sibiiului, Sighișbrei, unde teren de 
cultură și espansiune pentru Români 
era mai mult, poporul nostru emi- 
grâză cu duiumul la America, căci 
Țâra Românescă nu-i mai cuprinde, 
și noi dăm zor cu clădirea „Casei 
naționale...41 Apoi cum să rămânem 
noi pe terenul cultural și social în 
urma altor popore ? Doră pe Boemi 
după catastrofa venită peste ei prinjîn- 
frângerea de la Dâlul-alb—vom weissen 
berge — de la 1620, cel dintâiii lucru 
ce i-a preocupat a fost „Narodni- 
Dum“, âr Prusienii după desastrul 
de la lena, s’au apucat îndată să-și 
arangeze vestita „Berliner Stube“, 
căci altfel dispăriau și unii și alții 
din charta etnografică a Europei! ? 
De ce nu i-am imitași noi?...

Altă-dată când eram mai simpli, 
duceam pe prinții Lichtenstein și 
Schwarzenberg la Seliște și ReșinarI, 
ca să le arătăm casele și gospodă
riile românesc!, âr acum de când 
ne-am mai civilisat, venind, cine scie 
ce savant între noi, n’avem unde să-l

FOILETONUL „GAZ. TRANS11.

Fata ghebosă.
De Henri de Bornier.

(Fine.)

Trecură patru său cinci ani. Eulalia 
Dupin se făcu de dois-pre-dece ani. Luisa 
Marchand de șâpte și Eulalia încă tot 
ținea la mica sa stăpână, er Luisa la 
rândul seu își iubia tot așa de mult pe 
amica sa mai mare. Adecă vorba vine, 
că era mare, căci Eulalia se desvolta mai 
mult în lături, decât în sus, der mai avea 
timp să crescă și în sus și cu timpul pu
tea se devină încă o fată frumușică. 
Domna Marchand iubia pe copila blândă 
și ascultătdre, par-că ar fi fost propria 
ei fiică.

Decă nenorocirea ar fi arma justi
ției, atunci n’ar pute să-i lovescă decât 
pe cei culpabili. Din păcate însă ea îi 
ajungea adesea și pe cei nevinovați.

Intr’o dimineță dămna Marchand se 
întorcea la casarmă și Eulalia și Luisa îi 
eșiiă spre întîmpinare. Luisa fugia înainte 
și era pe aci se fie călcată de caii gar- I

dei. Soldații au oprit caii încă, la timp, 
Eulalia scăse un țipet, alergă după Luisa, 
o luă de mână și o scăpă din primejdie. 
In acel moment însă, înainte de a fi avut 
timp să fugă și ea, un cal lovi pe Eulalia 
cu copita în umăr. Fata căcjîi la pământ 
și a trebuit să o ridice în brațe și să o 
ducă în casă. Atâta mai putu dice: 
„Bine, că e salvată Luisa 1“ și apoi 
leșină.

Medicul militar a declarat, că fata 
n’are decât nisce contusiuni neînsemnate 
și va scăpa ușor. Medicul era optimist. 
Peste câte-va luni s’a vădut, că umărul 
Eulaliei s’a schilodit și cu tdte îngrijirile, 
ce i-s’au dat, fata a devenit ghebăsă, er 
crescerea i-s’a oprit în loc. Locotenentul 
Marchand, nevasta lui, Luisa, și ofițerii, 
toți erau mâhniți din cale afară, fiind-că 
pe Eulalia toți o iubiau. In cartierul arse
nalului totă lumea îi dicea: „Ghebosa din 
casarmă“. Biata Eulalia se mângâia cu 
atâta, că vedea pe Luisa cât de frumos 
se desvolta.

Marchand-escii nu erau bogați, der 
în fie-care an puteau se pună la o parte 
câte ceva pentru zestrea Luisei. Trăiau 
cu economie. Nu țineau, decât o servitore,

care le gătea mâncarea, der și cheltuiala 
cu acestă servitore încă le venia greu s’o 
plătesoă. Eulalia le vedea bine tdte aces
tea și când a fost de cincî-spre-dece ani, 
a dis cătră dbmna Marchand:

-—• Decă vă învoițî, eu am să iau 
asupra mea serviciul, ce-1 face acuma ser- 
vitărea și vom economisi întreținerea ei 
și cei 30 franci ce-i dați ca lefă.

— Sărmana mea copilă, nu ești 
încă destul de voinică, ca să poți face pe 
bucătăresa.

— Să încercăm, dbmnă.
— Ei bine, der trebue să primesc! 

totuși lefă.
Eulalia se înroși și după puțină gân

dire dise :
Nu-mî pasă, der mie să nu-mi dați, 

decât 20 franci pe lună.
Și așa au făcut.

III.
Cu tdte calitățile, ce le avea Eulalia, 

nu peste mult a început să-i iesă la 
ivelă și un vițiu seu mai bine o exagera- 
ție a unei virtuți: Era sgârcită la estrem. 
In fie-care lună îșî depunea salarul la o 
cassă de economii, âr mai târțliu șl-a 

plasat tbtă agonisela în hârtii de valore 
la Creditul Fonciar.

Intr’o di se lățise svonul în casartna 
Celestin, că fata cea ghebdsă a câștigat 
la ultima tragere a Creditului fonciar 
25.000 franci. Svonul s’a adeverit și a 
provocat mare sensație în garnisdnă. Un 
sergent-major începu se facă planuri aven- 
turidse pentru viitor. Un al doilea însă i-a 
luat apa de la mbră.

Căpitanul Marchand (într’aceea fu
sese avansat) primi visita unui tîner bri- 
gadir. Era băiat voinic și îl chema Scipio 
Lassalle.

— Domnule căpitan — dise Las
salle, — ași vră să cer mâna d-ș6rei Eu
lalia Dupin.

— Dragul meu, răspunse căpitanul, 
Eulalia e o fată schilodă, care nu-ți 
ajunge decât pănă la brâu.

— Vreu să fiu sincer, d-le căpitan, 
nu figură ei îmi place, ci inima ei cea 
bună și...

— Și cei 25.000 franci, nu-i așa?
— Așa e, d-le căpitan, der făgăduesc, 

că am să-o'fac fericită. Am să-mi cum
păr cu zestrea o mibă proprietate și voii! 
trăi acolo cu Eulalia și cu mama. 
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conducem și ce se-i arătăm, căci 
cu Seliștea, Reșinarii etc. nu ne 
mai putem presenta streinilor, fără 
de a ne espune la critice meritate...

Observatorilor mai profundi de 
omeni și lucruri, nu le va fi scăpat 
din vedere, că ghiaburii și semefii 
de Reșinărenî au ajuns se facă pe 
măturătorii stradelor și pe curăți- 
torii gunoielor din târgurile și ora
șele din Săsime. D-l I. Lupaș în des
crierea Seliștei publicată în organul 
„Asociatiunei“, ne spune, că „Vre- 
mile cele bune“ cari trăiesc și adl 
în amintirea bătrânilor, au fost a- 
tuncT, când Seliștenii stăpâneau 25 
de munți, unde pe lângă o taxă ne
însemnată ce se plătia domnilor din 
Sibiiu, ’și puteau mâna tîrlașii tur
mele lor la pășune, puteau îngrășa 
câte 300 de porci .în pădurile cele 
de fag și lemne de foc aveau bere
chet, pentru-că pădurile erau ale 
obștei și în munții luat! cu arendă 
de la Sași îngrășau anual la 2000 
de porci, plătind o tacsă minimă de 
15 denari de porc. (Date luate după 
conscripția din 1722.)

„Der și mai târdiu, după ce Univer
sitatea săsăscă le-a luat partea cea mai 
mare din munți, oierii tot o duceau destul 
de bine, căci puteau trece cu turmele lor 
fără mari greutăți în munții și pe câm
piile Țerei Românesc!, unde li-a umblat 
fărte bine pană prin anii 1880.

„Der de atunci s’au stricat treburile 
și pe acolo. Populația s’a înmulțit, locurile 
de pășune s’au strimtat. Abia câteva tîrle 
seliștenești deed mai sunt pe hotarele Ro
mâniei, er dincoce și mai puține.

„Și cu tdte acestea, e încă și adi om 
cu rostire bună și în vacjă acela, care se 
scie oier. Se <jice că-i casa tot-dâuna în
destulată. S’a păstrat ceva din vrednicia 
oierilor de mai de mult și în proverbul 
ciobănesc, care dice :

„Seracă pălărie,
Tu tragi tot a sărăcie, 
Der căciula cea buhosă 
Aduce de dulce ’n casă.“ I

Noi nu adaogem nimic la acesta.

Din dieta ungară.
Declarațiile lui Khuen-Hedervary.
In ședința de Luni a dietei a urmat 

desbaterea asupra programului primului 
ministru.

La ordinea dilei a vorbit Lengyel Zoltan. 
El a criticat violent programul lui Khuen. 
Lupta pentru concesiunile naționale nu 
pote fi întreruptă, căci în privința acăsta 
nu ni-s’au făcut promisiuni și nu ni-s’au dat 
garanții.

— Ministrulpres-ident, contele Khuen- 
Hedervary ia cuvântul, ca să vorbescă și 
se răspundă oratorilor, cari i-au atacat

Căpitanul i-a comunicat Eulaliei do
rința brigadirului.

— Nti-1 refus, d-le căpitan, răspunse 
fata, der să mai așteptăm pănă se va 
mărita Luisa.

Brigadirul n’a trebuit să aștepte 
mult, căci de doi ani era deja logodită 
cu un tînăr sub-locotenent, căruia îi pro- 
rociau viitor frumos. Logodnicii se iu- 
biau forte, der nu se puteau cununa, 
fiind-că nu aveau încă suma de 30,000 
franci, ce se cerea drept cauțiune.

In sfîrșit putură complecta acâstă 
sumă și <jiua cununiei era fixată.

Se întâmplă însă o sguduire la bursă 
și din cei 30.000 franci de zestre s’au 
perdut 25.000 franci.

Și cu acesta s’au nimicit speranțele 
a două persone.

Peste trei <jile căpitanul Marchand 
primi visita unui preot necunoscut, care 
i-a spus înainte de tăte, să nu-1 întrebe 
de nume.

— Am o însărcinare pentru d-vostră, 
dise preotul și îi predete Jo cutie cu ru
gămintea, de a nu o deschide, decât du- 
pă-ce va fi plecat el.

Preotul s’a îndepărtat, er căpitanul 
deschidând cutia a găsit în ea suma de 

programul. Spune, că a primit să consti- 
tue un cabinet, pentru-că voesce să scătă 
țâra din ex-lex. Protestâză contra afirmării, 
că n’ar avă rădăcini în țeră și că n’ar cu- 
născe raporturile între partide. A fost depu
tat, a fost membru în camera magnaților, 
a avut prin urmare ocasie de a-și câștiga 
convingeri și cunoscințe. La învinuirea, 
că de ce n’a venit Szell cu concesiunile, 
Khuen răspunde, că Szell a ținut necon
diționat la proiectele militare și a cădut 
de-odată cu ele.

Geea-ee a promis lui Kossuth, a îm
plinit, întru cât ministrul de honvezi a 
presentat noul proiect de recruți. Cu pri
vire la concesiunile naționale a <jis, că 
„nu vre se vorbescă despre cestiunile viito
rului, fiind-că nu vre se lege nici mânile 
partidelor, nici ale guvernului'1.

Art. de lege XII din 1867 nu-1 con
sideră ca scop, ci ca basă a confesiunei 
sale politice. Decisiunea monarchului cu 
privire la cvotă a fost necesară, deărece 
era o imposibilitate fisică, ca cvota să se 
stabilescă pe cale legislativă.

Indemnitatea, decă nu e necesar, n’are 
s’o întrebuințeze pentru disolvarea came
rei. Cestiunea revisuirei regulamentului 
camerei nu este actuală și de altmintrelea 
este nepractic a revisui regulamentul în 
decursul luptei. Majestatea Sa are drept 
nelimitat la disolvarea camerei.

Contra acestei afirmări oposiția a pro
testat viu, cerând chiemarea la ordine a 
ministrului. Contele Apponyi a declarat, 
că el ar fi avertisat pe primul ministru, 
decă ar fi spus ceva necorect.

Khuen Hedervary a mai atras asu- 
pră-și urgia independiștilor și prin aceea, 
că a declarat, că e aderentul și sprijinito
rul armatei unitare, și ori cât au protestat 
contra acestei declarațiuni, el nici n’a re- 
tras’o, nici nu și-a rectificat’o. Declarația a 
făcut’o în legătură cu enunciațiunea, că 
va ține promisiunile guvernului Szell cu 
privire la armată, ba că va împlini, ce 
pote fi împlinit, din postulatele naționale.

In ședința de a<ji s’a continuat des
baterea.

Conferența partidului kossuthist.
Luni la orele 5 d. a. s’a des

chis conferența partidului kossuthist, 
asupra căreia erau îndreptate tote 
privirile. Au participat peste 60 
membrii, mulțî înse au părăsit con
ferența înainte de votare. La vot au 
participat numai 46. Majoritatea par
tidului a primit cu 26 contra 20 vo
turi o resoluție, în care se <4ice, că 
partidul menține și esecută hotărîrea 
adusă la 24 Iunie, cu adausul (primit 
unanim), ca partidul se se opună la 
ori-ce încercare îndreptată contra

25.000 franci și o țidulă pe care erau 
scrise cuvintele! „Achit d-lui'jcăpitan Mar
chand o datorie veche*.

Peste patru-spre-dece dile subloco
tenentul s’a cununat cu fiica căpitanului. 
Luisa și-a esprimat dorința, ca amica sa 
să ia parte la convoiul nupțial, însă 
Eulalia, care voia să fie încă și mai mică 
decât era, s’a retras într’un colț al biseri- 
cei și se așeejă într'o bancă, din care nu 
i-se vedea, decât capul.

Eulalia, cu fața ei palidă și ochii cu
fundați, cum îngenunchia în bancă, er de 
jur împrejur mulțime de dame elegante 
și domni în uniforme strălucitore, în urî
țenia ei forma un contrast isbitor. Unui 
poet însă, care privia dintr’un alt colț al 
bisericei ceremonia cununiei, i-se păru 
de-odată, că împrejurul capului fetei ghe- 
băse se ivi o strălucire cerâscă.

A doua ții după amiadi întră Scipio 
în salonul căpitanului, unde găsi pe Eu
lalia singură.

— Acum venim noi la rând, d-șdră! 
Când ne va fi cununia?

— Ce cauțiune prescrie regulamen
tul [pentru un brigadir? răspunse Eu
lalia.

— 30.000 franci, d-șără. 

art. 30 din 1899. Din hotărîrea de 
la 24 Iunie nu s’a făcut cestiune 
de partid, așa că nu se pote octroia 
grupului rămas în minoritate eșirea 
din partid, 6r celor cari au eșit din 
partid, li-se dă posibilitatea de a 
reintra.

Francisc Kossuth deschidând confe
rența a rugat pe cei presențl să-și dea 
părerea.

Pichler a <Jis, că deorece Maj. Sa va 
adresa în curend un manifest cătră po
porul maghiar, ar fi corect, ca partidul 
se nu iee hotărîre, fiind-că cuprinsul ma
nifestului pote eventual să schimbe ho
tărîrea partidului, ba chiar și posiția lui.

Beddhazy cere continuarea luptei.— 
Bakonyi consideră încheiată lupta contra 
proiectelor militare. — Papp E. vorbesce 
contra rupturei în partid. — Barta O. 
(jice, că partidul a .învins, deci lupta în 
sânul lui să înceteze. — Molnar F. e 
pentru pace.—Krasznay F. cere încetarea 
obstrucțiunei. — Kapotsffy e de părere să 
se dea guvernului indemnitatea. — Thaly 
F. nu recunăsce, că Banul ar fi satisfăcut 
învoelii. Lupta pe tăte terenele este în
dreptățită.

Barabas B. consideră necondiționat 
necesară unitatea partidului. Nu va eși 
din partid, der va continua lupta. Nu esistă 
cuvent dat. Decât cuvântul dat e mai im
portant interesul patriei. Khuen-Hedervary 
vre să stîrpescă oposiția ; asta a și spus’o. 
Nu este deci altă scăpare, decât reluarea 
obstrucțiunei. Ori vom face acesta, ori 
se ne luăm pentru vecie rămas bun de la 
concesiunile naționale. Timpul e [rnai favo
rabil acum, decât la tomnă. Khuen trebue 
forțat a face promisiuni jobligătăre în pri
vința acesta. Nu va lua cuțitul de la gru
mazii guvernului. Nu va strica însă par
tidului. Va întreba pe alegătorii săi. Decă 
răspunsul nu-i va plăce, Duminecă îșl va 
depune mandatul.

Komjathy spune, că ori-ce capacitare 
e de prisos; partidul și-a dat cuvântul și 
trebue să și-l țină.

Bizony A. face propunere în sensul 
arătat: adecă, partidul fidel hotărîrei sale 
de la 24 Iunie, va vota guvernului indem
nitate, recruți și budget.

Francisc Kossuth pune întrebarea, și 
pentru obstrucție răspund 20, contra ei 
26. Votarea, la cererea lui Barabas, s’a 
făcut nominală.

Francisc Kossuth ridicându-se spune, 
că deorece cestiunile mari ’și grave ș’au 
primit soluțiunea, își retrage demisiunea 
și primesce să fie erăși presidentul par
tidului.

Barabas declară, că-și menține li
bertatea de acțiune și jcă-și dă dimisia 
din postul de vicepreședinte.

— Ei bine, află că eu nu mai ara 
dotă.

— Cum așa ?
— Mi-am perdut tătă averea.
— Se păte ?
— Da, un „Krach“ la bursă mi-a în

ghițit norocul. Nu ne mai putem căsători, 
d-le Scipio. Te rog, promite-mi, că nu vei 
spune nimerui causa adevărată. Căpita
nului am să-i iscodesc vr’un pretext.

— Iți promit d-șără!
— Adio, d-le Scipio! D-ta vei mai 

afla altă femeie, care păte va fi mai puțin 
bogată, der și mai puțin urîtă. Adio, Sci
pio ! Adio și nu spune nimărui nimica!

Când a plecat Scipio, lacrimi fier
binți eșiră din ochii sărmanei fete.

In acel moment vădii prin ferestră 
pe Luisa, care mergea de braț cu bărba
tul său. Erau atât de fericiți! Ca să-i vadă 
mai bine, se urcă pe un scaun, apoi cu 
degetele-i uscate își șterse lacrămile și 
își ridică ochii spre cer, ea se bucura de 
fericirea nouei părechi. Surîdea. Era și 
ea fericită!...

— St. —

Papa Leo XIII în agonie.
In timpul din urmă s’a svonit ade

se ori, că papa Leone XIII ar fi greu 
bolnav, ba într’un rând se svonise chiar 
că a murit. Svonurile acestea în totd’auna 
s’au desmințit. De astă dată însă .boia pa
pei este fărte seriosă. Tote diarele publică 
telegrame din Roma, în cari se descriu 
detailurile bolei.

In timpul din urmă papa obicînuia 
a face plimbări cu trăsura prin grădinile 
Vaticanului. Vineri diminâța avea de gând 
să facă de asemenea o plimbare și dă
duse ordin, ca la ărele 8 să-l aștepte tră
sura. In cursul nopței însă neputând durmi 
s’a coborît în grădină pe la opt fără un 
sfert. Trăsura nefiind încă la locul unde 
fusese comandată, papa a făcut o plim
bare pe jos rezimându-se de un baston. 
Cu acâstă ocasiune a asudat și când s’a 
întors în apartamentele sale, se jeluia de 
mare slăbiciune.

Medicul Dr. Lapponi a ținut un con
siliu cu Dr. Mazzoni, în care s’a constatat 
pulmonită și complicațiunî ale inimei. Papa 
păte muri în fie-care moment. In cașul 
cel mai favorabil va trăi 2—3 dile.

In Roma s’a espus sacramentul în 
tote bisericele și s’au făcut rugăciuni pen
tru papa.

Din tăte părțile lumei sosesc mii de 
telegrame, întrebând de starea pontificelui.

In diua de 6 Iulie papa s’a spovedit 
și s’a cuminecat. Taina sf. cuminecături 
i-a fost administrată în presența a 16 car
dinali, cari țineau făclii în mână. După ce 
a primit sf. grijanie, Leo XIII a dis cu 
voce clară: „Mea culpa. De acum trec la 
vednicie". Mulți din cei ce erau de față, 
plângeau.

Se crede, că bătrânul pontifice va 
adormi trecând fără durere la cele eterne.

Regele Italiei își va amâna călătoria 
proiectată. Garnisăna din Roma a fost în
mulțită cu trei regimente aduse din pro
vincie pentru menținerea ordinei.

SC1R1LE DILEI.
r

— 25 Iunie v.

Deputat slovac osândit. Cetitorii 
își vor aduce, că deputatul naționalist slo
vac Ioan Valasek a fost condamnat la 3 
luni închisăre de stat și 3000 cor. amendă 
de cătră tribunalul din Nitra, pe motiv, că 
cu ocasia alegerilor dietale ar fi agitat 
contra naționalității maghiare. D-l Vala
sek, a anunțat apelație la tabla regescă 
din Pojon. Apelația s’a pertractat Sâm
bătă și — spre mirarea tuturor — Tabla 
a urcat pedâpsa la un an închisore de 
stat, er amenda în bani a redus’o la 1000 
cor. Procesul va veni și înaintea Curiei 
din Budapesta.

Încheierea anului șcpUr cu elevii 
și elevele de la șcdlele primare gr." or. din 
localitate, s’a făcut — după cum am amin
tit în nr. trecut — Duminecă înainte de 
amladi. După serviciul divin celebrat în 
biserica sf. Nicolae din Scheiu, la care 
a participat corpul didactic cu elevii și 
elevele, a urmat în sala cea mare a gimna- 
siului festivitatea de încheiere. Festivita
tea s’a deschis prin esecutarea unei cân
tări („Mult e dulce și frumosă limba ce-o 
vorbim“) de corul compus din elevi și 
eleve ai șcălei și era condus de harnicul 
și zelosul instructor de cântări d-l învăță
tor N. Stoicovici. A urmat apoi discursul 
festiv rostit de d-l învățător Stefan Popo- 
vid. D-sa a arătat partea ce o are în edu
cația fisică, intelectuală și morală familia 
și șcăla: cum educația în șcălă trebue să 
fie precedată și ajutată prin educația în 
familie, căci dintr’un copil rău crescut în 
casa părintâscă, școla nu păte face un 
elev-model ori câtă silință și-ar da; șcdla 
dă elevului instrucția necesară intelectuală, 
desvăltă spiritul, pe când basa educațiu- 
nei morale, caracterul, se imprimă în fa
milie. Fărte frumos, cu cunoscintă și cu 
esemple numerose și-a desfășurat d-l Po- 
povi'ci tema și discursul d-sale fii primit 
cu aplause din partea publicului asistent. 
D-l comisar și inspector școlar Dr. V 
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Suflu adreseză câte-va cuvinte corpului 
didactic de la șcdlele primare, relevând 
zelul ce desfășoră și munca asiduă ce de
pune pentru cultivarea și instruirea elevi
lor și accentuâză îndeosebi, că în repețite 
rânduri s’a convins, în palitatea d-sale de 
inspector școlar, că domnii învățători au 
fost și sunt la culmea chemării lor. A ur
mat cetirea clasificațiunilor și distribuirea 
premiilor. De încheiere corul a cântat încă 
două piese.

Revedere solemnă după 10 ani. 
Elevii de odinidră ai gimnasiului nostru 
românesc din Brașov, cari au dat esame- 
nul de maturitate în 1893, se vor întâlni 
în Brașov în diua de Sân-Petru cu ocasia 
încheierii festivite a anului școlar. Este — 
întru cât seim — primul act de acest fel 
la gimnasiul nostru, care va contribui la 
înălțarea inimilor cu ocasia dilei solemne 
școlare de Duminecă, cu' atât mai mult, 
cu cât parte din jubilanți în calitatea lor 
de preoți vor servi la sfânta liturgie de 
Duminecă de1 la biserica sf-tului Nicolae, 
dr alții vor cânta răspunsurile liturgice în 
cor, ca și acum 10 ani. Să înțelege, că 
jubilanții vor lua parte la festivitatea în
cheierii anului școlar ce se va celebra 
Duminecă la 11 ore în sala festivă a gim
nasiului, er sera vor arangia un banchet 
la „Schiitzenhaus". — Sâmbătă va fi sără 
de întâlnire, er pe Luni se proiecteză o 
escursiune.

Petrecerea universitarilor români 
din Blașiu, anunțată pe diua de 12 Iulie, 
în legătură cu consacrarea noului episcop 
Dr. Vasile Hossu, se va ține negreșit în 
diua amintită, chiar și în cașul, când con
sacrarea nu va ave loc. „Comitetul aran- 
giator.“

O convertire interesantă. Săptă
mâna trecută un musulman, care portă nu
mele de Abdul Kerim, a trecut în Sătma- 
riu la religiunea gr. catolică, primind nu
mele de loan Iordan. Abdul Kerim este 
un refugiat din Macedonia, unde tatăl său 
este comerciant bogat.

Agresiune îndrăsneță asupra unui 
proprietar român. Emii Mendl, mare co
merciant de cereale din Brăila, având 
nisce divergențe pențru bani cu proprie
tarul Stamu, Duminecă a luat cu sine 
dece îhamalî din port și s’a dus cu ei la 
moșia Zlata, unde găsind pe proprietarul 
Stamu l’a bătut în propria lui casă. Stamu 
se află într’o stare gravă, corpul lui fiind 
plin de răni și venătăi. Evreul agresor 
încă n’a fost arestat.

Nouă cancelarie advocațială. D-l 
Dr. George Bubleș, advocat, face cunos
cut, că șî-a deschis cancelarie advocațială 
în Hunedora.

0 petrecere se va arangia la 12 
Iulie st. n. în Valea-Jidanului. Venitul 
curat e destinat fondului bisericei gr. cat. 
de acolo. Intrarea: de persdnă 1 cor., de 
familie 2 cor.

Un amenunt asupra tragediei din 
Belgrad. Diarul rDie Zeit“ face destăi
nuiri asupra agitațiunei Karagheorghevi- 
•cilor, în ultimii ani ai regnului lui Alexan
dru Obrenovicl. Conspiratorii se reuneau 
la Viena în casa unei domne Necici, falșă 
parfumăresă. Acesta simțindu-se obser
vată de poliție s’a mutat la Paris. Nena- 
dovicî, vărul Regelui Petru, o visita ade- 
.se-ori, de asemenea și Karagheorghevicî. 
Conspiratorii șerbi se întrnniau în tdte 
dilele la cafeneau imperială. Ei primeau 
vești amănunțite despre tot ce se petrece 
la Belgrad și dedeau în «fiare sciri pesi
miste. Cu 15 dile înainte de atentat, Ne- 
nadovicî a declarat unui Ziarist, că Regele 
Alexandru să fie alungat în noptea 
când s’a comis atentatul. Sârbii, reuniți la 
■otel, așteptau îngrijațî în acea ndpte. 
La 3 ore diminăța au eșit în stradă in
tonând un cântec național sârbesc. Dânșii 
sciau deja tot.

Revoluțiune în Rusia. Sciri parti
culare din Petersburg și Odessa aduc a- 
menunte asupra unei vii propagande re
voluționare, întreținută de massele uvriere

din sudul Rusiei. S’au produs chiar tur- 
burări, cu un fdrte îngrijitor caracter. 
Numeroși lucrători din stabilimentele mi
litare ale statului, din gubernia Tuia, au 
’ost licențiați. Aceștia în bande străbat 
regiunea, împărțind populațianei manifeste 
insurecționare, în cari țăranii sunt sfătuiți 
să năvălescă în casele marilor proprietari 
agricoli, să le dea foc și se pună stăpânire 
pe moșiile acestora.

Erupțiunea Vesuvului. Vesuvul, care 
de șese (jile nu mai făcea nici o erup- 
țiune, a devenit fără veste amenințător. 
Craterele lui aruncă enorme cantități de 
materii ardătăre. Se aud teribile detună
turi subterane.

Spitalul civil din Brașov. Din ra
portul pe luna Iunie, ce ni-se trimite ve
dem, că la spitalul civil din Brașov au 
rămas din Maiu 106 bolnavi, au fost pri
miți în Iulie încă 158, total: 264 (158 
bărbați, 106 femei). Din aceștia s’au vin
decat: 151, s’au îndreptat: 11. Nu s’au 
vindecat: 3. Au murit: 6, total: 171. Au 
mai rămas în spital: 93. In luna Iunie 
s’au făcut la spital 65 operațiuni (7 orto
pedice): 37 cu chloroform-narcose, 4 co- 
cain-anaestesie, 4 Anaestesie ă la Schleich, 
1 chloratyl-Anaestesie, 19 fără anaeste- 
siare. Consultațiuni gratuite pentru săraci: 
315. Operațiuni ambulatorice: 14.

Esercițiu de tir. Mâne, Joi de la 
drele 5 dim. până la 2 p. m. esercițiu de 
tir în Poiana. Poliția aduce acesta la cu- 
noscința publică cu observarea, că e se
ver interdis a umbla în acest timp pe te
ritoriul Poianei.

Pentru călători. Din partea biurou- 
lui pentru bilete de călătorie din Brașov 
se aduce la cunoscință publică, că pentru 
călătoriile mai mari s’au introdus ore-cari 
modificări în favorul publicului. Așa în 
Ungaria călătoriile se pot întrerupe. La 
călătorii, cari întrec distanța de 3000 chm. 
valabilitatea blocurilor de bilete s’a urcat 
la 90 dile (în loc de 60, cum a fost pănă 
acuma). Pentru informații mai de aprdpe 
a se adresa la numitul biurou, Brașov, 
Piața Francisc Iosif Nr. 1, unde la dorință 
se libereză tot felul de bilete de călăto
rie pentru tdte trenurile, se primesc ba
gaje și se libereză bilete pentru Wag
gon Lits.

Concert în Tlișnad. Duminecă, 12 
Iulie, va da cunoscutul artist în flaut Wi- 
likow un concert în salonul de cură din 
Tușnad.

De la „Asociațiune“.
Ședința comitetului, ținută la 2 Iulie n.

1. Se statoresce în mod definitiv ter- 
minul pentru adunarea generală și anume, 
Duminecă și Luni, pe 9 și 10 August 
nou 1903 și se decide convocarea ei la 
Baia-mare.

2. D-l president Alexandru Mocsonyi, 
anunțând că din considerațiuni sanitare 
nu va pute conduce în persdnă ședințele 
proximei adunări generale, comitetul va 
designa în una din ședințele proxime per
sona, care să conducă acele ședințe după- 
ce și vice-presidentul d-l Iosif St. Șuluț, 
din causa bătrânețelor, nu se va pută su
pune unei călătorii până la Baia.

3. Rațiociniul pe anul espirat 1902, 
revisuit de comitet și aflat în regulă, se 
promovdză la adunarea generală spre da
rea absolutoriului. Asemenea și proiectul 
de budget pe 1904. Venitele la fondul ge
neral : 27,000 cor., spese 25.000 cor, Ca- 
pitalisare 2000 cor. Venite totale ale fon
durilor 44.000 cor.

4. Cancelistului Romul Simu se urcă 
remunerația la 1200 cor anual, er a cassa- 
riului la 600 cor.

5. Delegatul comitetului Andreiu 
Cosma reportăză, că fundațiunea Nichita 
este acum deplin transcrisă pe numele 
Asociațiunii. Averea acestei fundațiuni s’a 
trimis aici, anume a; efecte: 60 acțiuni 
de la „Silvania“ în preț nominal de 6000 
cor, der prețul lor real presintă cel puțin 
140 cor. cor. de acție. Afară de acestea 
mai sunt 8 acții de la „EconomuU, 1 ac
ție la „Someșiana", 3 acții de la „Albina“, 
13 acții de la „Sălăgiana“, 16 acții de la 
trei bănci unguresc!, 10 acții de la „Bi- 
horeana“, 1 acție Hebe, 1 Tipografia și 
câteva losuri, tdte efectele în preț total 

nominal de 13.000 cor., &) o casă în Șim- 
leu valorată cu 117.000 cor., în total cor. 
30.000, din care sumă subtragând o dato
rie de 4000 cor., rămâne avere curată de 
25.000 cor.

Scopul fundați unei este ajutorarea 
bisericilor si a școlelor gr. cat. române din 
comitatul Sălagiului.

Pe lângă aceste s’au mai trimes Aso
ciațiunii 65 acții de la „Silvania", ale că
ror interese timp de 4 ani să se dee fiiului 
Aurel Nichita, a cărui ubigațiune însă de 3 
ani este necunoscută. — Acestă parte 
se administreză ca deposit separat deo
camdată.

6. La Baia-mare se vor distribui po
porului 800 esemplare din broșurile Aso
ciațiunii și 200 esemplare din alte scrieri 
poporale, de Ioan Popea, de Borgovan și 
Pop Reteganul.

7. La școla de fete a Asociațiunii 
sunt vacante: un post de profesor ordinar 
ocupat până acum în mod provisor, și 
un post de profesoră pentru lucrul de 
mână.

8. Oassariului se dă concediu până în 
15 August 1903.

Ședința comitetului ținută în 3 Iulie n.
9. Cu conducerea ședințelor proximei 

adunări generale de la Baia mare se însăr- 
cineză d-l Parteniu Cosma.

10. Se citesce raportul general des
pre activitatea din anul espirut. Asociațiu- 
nea are 1486 membri, mai puțin cu 94, 
fiind-că în anul acesta lista membrilor s’a 
încheiat mai curend de cât în anul trecut. 
Averea administrată de Asoc. este peste 
580.000 cor. Biblioteca are 4237 opuri în 
peste 5000 tomuri.

11. Se presenteză planul definitiv al 
casei de chirie ce se va zidi spre strada Morii. 
Planul e făcut de architectul orașului J. 
Schusnig. Preliminariul este proiectat cu 
115.000. Planul se aprobă și se autoriseză 
presidiul a publica concurs pentru darea 
în întreprindere. Edificiul are să fie total 
terminat cu 1 Iulie 1904. Se statoresc 
condițiunile de concurs, care se va publica 
cu termin de 15 dile. Zidirea museului este 
încă pendentă.

12. Direcțiunea șcdlei de fete rapor- 
teză, că escursiunea făcută de elevele in
stitutului la Brașov, Predeal, Bușteni, Azuga 
și Sinaia a costat 710 cor., din cari abia 
minimalul de 110 cor. se va acoperi din 
fondul escursiunilor întemeiat de mai 
înainte.

13. Se cetesce raportul presentat de 
Dr. Miron Cristea, delegatul comitetului 
pentru a conduce examenile publice de 
la finea anului școlar. Din raport reiese, 
că a fost deplin satisfăcut de resultatele 
esamenelor, căreia i-adat espresiune și în 
discursul seu de la încheierea festivă a 
anului școlar.

Presidiul Asociațiunei d-l Iosif S. Șu- 
luțiu esprimăz mulțămită d-lui delegat pen
tru priceperea și bunăvoința cu care a 
condus esamenele, pentru interesul ca om 
de specialitate, ce l’a dovedit în tdte cu 
acest prilej, și în deosebi pentru corecta 
precisare și indicare a spiritului și direc
țiunii, în care are să înainteze școla nds- 
tră, spre a se asigura un progres tot mai 
înfloritor și a-și îndeplini cu succes tot 
mai bun frumosa menire ce o are în sînul 
poporului român. („T. R.“).

Societatea de lectură
„Inocenții! M. Clain.“

(Raportul general despre activitatea ei 
în annl 1902—1903.)

(Fin e.)

5. Archiva societăței.
In archiva societăței să păstreză tdte 

datele referitore la societate de la înte- 
meiarea ei și până astădi, și tot în archivă 
se păstreză și publicațiunile societăței nos- 
tre. Starea publieațiunilor societăței cu 
sfîrșitul acestui an e următorea:

1. „Epistole cătră un preot tîner* de 
Aloisiu Melcher, p. I o avem în 151 es. 
broș., p. II. în 399 es. broș. Prețul ambelor 
părți e 3 cordne.

2. „Pregătire de morte* de S. Alfons 
Maria de Ligouri: avem 4 esemplare le
gate â 2 cor. 80 fii. esemplarul și 67 esem
plare broș. â 1 cor. 60 fii. esemplarul.

3. „Duch muscălesc* narațiune de 
Bolanden, avem 118 esemplare ă 20 fii.

4. „Tragedia calvarului* de abatele 
Henry Bolo; avem în archiv 90 es. legate 
â 3 cor. 60 fii. esemplarul și 316 es. broș. 
â 2 cor. esemplarul.

5. Catechismul de Deharbe, trad, de 
soc. Alexi Șincai, avem 12 esemplare.

Cei ce ar dori să aibă aceste tradu
ceri se pot adresa librăriei din loc seu so

cietăței nostre. In doosebi nu putem re
comanda în de ajuns traducerea „Trage
dia calvarului", care ne pune înaintea 
ochilor în un mod admirabil și mișcă
tor înălțătorele Patimi ale Dumnezeului om.

Acesta e munca ndstră la sfîrșitul 
anului 1902—1903 și astfel e starea so
cietății nostre la sfîrșitul acestui an.

Am păstrat cu scumpătate ceea-ce 
ne-a lăsat antecesorii noștrii și ni-am ni- 
suit se înălțăm în privința culturală scien- 
tifică nivelul societăței ndstre, silindu-ne 
să ne câștigăm cunoscințele necesare spre 
a(,fi buni preoți și Români.

Blașiu, la 20 Iunie 1903.
Pentru societatea de lectură „Ino

cenții! M. Clain" a teologilor din Blașiu.
Traian German m. p.,

president.
Nicolau Ticaciu m. p.

secretar.

ULTIME SCIRI.
Viena, 8 Iulie. Astăcjl publică 

„Wiener Zeitung" autograful împă
rătesc, în care se spune, că demi- 
siunea cabinetului Koerber nu e 
primită. Majestatea Sa conteză și 
în viitor la serviciile escelente ale 
ministrului-președinte Koerber și asi
gura întregul cabinet de deplina sa 
încredere.

La cele petrecute în Ungaria 
nu se face în autograf nici o alu- 
siune.

Roma, 7 Iulie. Starea papei a 
fost păna ac|î staționară, medicii înse 
sunt de tot îngrijațî din causa slă- 
biciunei inimei sale. Toți admiră 
voința cea tare și energia estraordi- 
nară a pacientului, care deja a tre
cut de 93 ani. Așa papa a cjis că
tră cardinalul Agliardi'. „Nu voiu se 
mor în pat". ErI la amibcji s’a ridi
cat din pat. a dat ordin se fie îm
brăcat cu talarul cel alb și se duse 
rezimat câți-va pași pănă la biroul 
seu. Aici scbse nisce hârtii și o 
carte din care ceti timp mai înde
lungat. Când sfersi, cțise triumfător 
cătră monsiniorele d'Angeli: „Vedeți, 
sunt viu și încă pot lucra. Dumnezeu 
e milostiv și îmi îngădue se pot fi 
activ pănă la sfârșit. Când va veni 
sfârșitul, îl voiu lăuda și preamări 
cu mulțumire".

Roma, 8 Iulie. Papa a petrecut 
noptea în mare agitație. Din bule
tinul publicat înainte de amiâfiî, re
iese, că acuma numai vegetâză și 
i-se pote aștepta mbrtea în fie-care 
minută.

Viena, 7 Iulie. „Allgemeine 
Zeitung" spune, că situațiunea în 
Balcani este seridsă. Puterile își 
dau silința de a împiedeca pe Bul
garia se trimită un ultimat Turciei.

Belgrad, 7 Iulie. O ciocnire sân- 
gerosă a avut loc la granița sârbo- 
turcâscă între Albanesii mohame- 
dani și o trupă de soldați șerbi. 
Albanesii au avut 11 morți și ră
niți, er Serbii 2 morți.

Londra, 7 Iulie. Presidentul
Loubet a sosit ac}i aici și i-s’au făcut 
demonstrațiuni entusiaste. La gara 
Victoria a fost întâmpinat de regele 
Eduard, de principele de Gfalles, du
cele de Cambridge.

Literatură.
—„Balade poporale* de Avram Cor

cea. O broșură elegant tipărită de 137 pa
gini, conține o mulțime de poesii poporale, 
cari caracterisdză fantasia poetică a popo
rului nostru. Aceste poesii s’au cules de 
autor de la uu lăutar din Bănat cu nu
mele „Vincenție Micu". Prețul broșurei e 
1 cor. 60 bani plus 20 bani porto. Se pote 
procura de la tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

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 prefață1*,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro- 
mana“, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei1*. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechi, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierde origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei**.

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

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana** pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

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

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

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

OOOOOOOOOOO 
De închiriat,

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.

3-6. [1016)

O0O 
De închiriat

care constă din 28 camere, un 
Salon, Prăvălie, bucătărie, 
grajd etc.

Doritorii se vor adresa la D-na 
Băiașa Blebea, Brașov, strada negră 
nr. 21, seu în Bucurescl ia D-l advo
cat I- Cinlley, Strada Mântuleasa 44.

Subscrisa dă lecții în 
limba francesă, germană și 
maghiară.IDA BAGI,

Brașov, strada Porții nr. 26,
Etagiul I.

Socotelă curată!
ii Cel mai cu efect supun med. este , 

:: SăpuwlCarliol-PfflâjiPiiciH : 
a lui BERGMANN. ii

i 'Marca: 2 mineri), II
lela BERGMANN & Co.. Oreztla & Tetschen a/E. u 
escelent și probat contra tuturoi; necurățenii- ,, 
lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, p strui, :: 
pete roșii etc. bucata 8® bană.

Se capetă la: Teutsch & Tartler și la far- 
macia V Roth, în Brașov. 10—30.(930). O

Si:

$

Mijloc de curățirea sângelui. Preparat din anul 1838, 
de Prof. Girolamo Pagliano, FLOHENZ, Via Pandolfini, (ITALIA). 
Depositul de trimitere: Farmacia BRACHETTI. AEjA, Sud-Tirol.
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viv vv șj mică;
Ducerea la domiciliu, de bagajnri, mărfuri, cu vitesa 

și mică;
Transporturi colective (Sammelladungsverkehr) cu vitesă 

și ieftin dela Budapesta, Viena și Triest 
xc ~ or .A. z

în oraș și împrejurime cu Camione mari,, cu arcuri și în locuri 
din țâră și streinătate cu

Vagoree de
cu revisia scri- 

taxarea corectă,
ce se încue, tapețate, curățite și desinfectate; 
sorilor de trăsura (Frachtbriefrevision), pentru 
și terminul de liferare,

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.

mare

mare

mărfuri, contra 
transportului.

Cea 
bonic și 
cură de

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

6—10 (1008) DORNA
stație a Căilor ferate, situată la confluența Bornei și 

Bistriței aurie.
Palate monumentale de cură, apaducte din isvdre al

pine, canalisație, lumină electrică, cale pentru biciclete, 
concerte, escursiunl: în România Transilvania și Ungaria 
apropiată cu trăsura, cu căi și plute.

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

«asraewsra FxOSpeCte g'rSttlS- IS®»®®®™
La consultițiunl medicale respunde medicul stabili

mentului de băi cons. imp. Dr*. Arthur Loebel.

S Săpun SCHICHT. S
Lj’ to

M2L E C 2L:
'A4! seu

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și 

cel mai lefi i«r.

I 1 ia

Nu conține ingrediențe streine vetămătore. 

gfffr3 Se capetă pretastâsigiem

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

63 -00.(726),

Plecarea șl sosirea treanrilor io stai rbe. ang. în Brașov.
Valahii âin fi Maâii st. at. 003.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 843 min. sdra.
IV. Tr. accel. la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persâue la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 544 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 1140 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 249 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6-50 sâra.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură, cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc 
Gyimes și Ciuc-Szereda. la dra 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8’40 min. a. m.
III. Trenul de per. la 6ra 3*— m. p. m.
Dela Brașov la ZernescI (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 344 min. p. m.

III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la 6ra 644 m. dim.

(Numai dela 1 Iunie Dumineca și în serbătorl).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 840 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3-— min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren accel. la orele 5'07 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușitt la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera.

Dela Bucuresci ia Brașov: '•
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 948 mia. sera.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. TreD. de pers. Ia ora 741 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
V. Tr. accel. la drele 1044 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20..
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la dra 6-27 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartok meiu.)

I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m.

III. Trenul mixt la 6ra 848 soro.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8‘25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora l-53 m. p. m.

III. Trenul mixt la ora 6‘27 min. sera.
(Are legătură cu Tușnad-Ciuc-Gyimes.)

IV. Trenul mixt la drele 10.05 m. sâra.

»Gazeta Transilvaniei“ cu numeral âlO hL se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.
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Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.


