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Regele Eduard și Țarul la Reval.
Evenimentul cel mai important 

în politica exterioară este azi fără în
doială întâlnirea Impăratu’ni Nicolae 
al Rusiei cu Regele Eduard al An
gliei Această întâlnire avu loc alal- 
tăeri în portul Reval.

Motivul exterior este întoarcerea 
vizitei ce regele Eduard o datora 
de mult Țarului. Cumcă întrevederea 
nu se mărginește numai la acest act 
de curtoazie, o dovedesc pregătirile 
mari ce s’au făcut pentru ea și îm
prejurarea că regele englez s’a în- 
cunjurat de-o suită neobicinuit de 
mare și strălucită compusă din cei 
mai de frunte reprezentanți ai ocâr- 
muirei, ai armatei și ai flotei. Țarul 
a dus cu sine pe primul ministru Sto
lypin, pe ministru de esterne Isvolsky, 
apoi încă un ministru și alți înalți 
demnitari.

E bine să notăm că Țarul este 
nepot al regelui Eduard. Nu în
rudirea aceasta este, care direge pa
sul stăpânitorului Marei-Britaniei dar 
contribue și ea în parte ca apropierea 
să fie mai strânsă.

îndată ce s’a acreditat știrea 
despre întrevederea din cestiune, i 
s’a atribuit din partea pressei tuturor 
statelor apusene, o deosebită impor
tanță în împrejurările de față. A fost 
privită întâlnirea dela Reval ca o 
completare a întâlnirei dintre regele 
Eduard și președintele republicei fran
ceze Falliers la Londra și s’a zis și 
recunoscut că regele Eduard, despre 
care să știe că e un dibaciu politician, 
urmărește un plan mare, care nn 
poate fi îndreptat decât numai în 
contra Germaniei, ce devine" pe zi 
ce merge un concurent mai puternic 
pentru Englezi.

Corespondentul din Berlin al 
ziarului „Neue Fr. Presse" a avut o 
couvorbire cu distinsul politician pro
fesor Hans Delbriick, » ditorul revistei 
„Preusische Jahrbucher“. Tema con- 
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Dobrina.
Schiță de Nicolae A. Berindei.

Când șefii oștirei noastre luaseră ho
tărârea să rămână împrejurul Plevnei și 
să o strângă întrun laț până când se va 
preda moartă de foame, regimentele îm
prăștiate po coastele dealurilor dimprejur 
se așezară d’alungul satelor bulgărești.

Plevna, care ținea să aibă un nume 
în istoria lumii, sta ascunsă între colinele 
tăiate în două de Vid; prin toate găurile 
și ascunzătorile, Turcul se întăria și se 
ghemuia, căutând a presăra moarte la tot 
pasul pentru cei ce străjuiau din afară.

La Susurlu erau două baterii de ar
tilerie, cari puse și ele la adăpost pândeau 
după înălțime valea Vidului dela colțul 
Opanezului încoace.

Dar Turcul nu prea se arăta; crești
nii așteptau predarea păgânului de foame; 
iar viteazul Osman de când cu Șipka și 
retragerea lui Mehmet Aii, nu mai avea 
6ă se sprijine decât pe dibăca și bărbă
ția lui.

Satul bulgăresc Susurlu sau Bivolari, 
o îngrămădire de case botezat sat, avea 
în totul și în totul vre-o patru zeci de 
case sărăcăcioase, aproape bordee.

Cu toată strășnicia milităreasc. sol-

dații puteau din când în când să se mai I 
abată prin sat. după ale mâncării și pu
teau sta uneori mai mult, când li se da 
voie și voia li seda, bateriile fiind la câțiva 
pași de sat.

Ion al Marini feciorul cârciumăresei 
din Stănești, soldat înt’runa din bateriile 1 
așezate la Susurlu, ajunsese aci cu tova- I 
rășii săi și de zile întregi aștepta ziua i 
când trebuia să se sfârșească la un fel. |

Și vremea trecea, seara ofițerii și1 
soldații străjuiți de posturile înaintate ale ț 
pedestrașilor se strângeau pe la vetrele ; 
țăranilor bulgari și acolo mai vorbeau, 
mai fumau câte o lulea de tutun să mai 
treacă vremea, că mare pustietate mai era 
și acolo.

Ion al Mărinei nimerise la un Bulgar 
sărăcăcios, Raiciu, un om scund, pocit și 
uscat, dar în felul său vioi și vesel. Urâ
țenia asta de om avea și o fată oacheșe, 
Dobrina, atât de frumoasă că dacă te în- l 
tâmplai s’o privești, nu-ți mai luai ochii 1 
după ea. Și Ion al Mărinei se îndrăgosti l 

! de fată, iar fata prinse a iubi și ea pe 
puiul ăsta de Român, adus de soartă unde 
nici cu gândul nu gândise.

Și dragostea lor se aprindea din ce 
în ce, iar fata pornită iubea pe străin cu 1 
toată puterea tinereții.

Dar zilele treceau și cu ele puterea 
oștirii turcești slăbia. Peste tot se arătau 

I fugari, cari eșiau din Pleva morți de foa

vorbirei a fost apropiarea dintre 
Franța, Anglia și Rusia. La întrebarea: 
„cum precizezi D-ta interesul ce’l are 
Anglia pentru o apropiere franceză- 
engleză-rusească ? Delbriick a răs
puns:

„Aceasta apropiere corespunde 
tendințelor direcțiunei politice ce dom
nește azi îu Anglia. Cei ce o repre
zintă văd în Germania un concurent 
periculos, ba cel mai periculos al An
gliei pe piața lumei și în politica uni
versală și să nizuiesc a reduce cât 
mai mult influința germană. Dacă 
acești politiciani englezi poate și nu 
sunt înțeleși cu toate scopurile finale 
ale politicei esterioare rusești și fran
ceze, ei cred totuși de-a putea esploata 
cu succes actuala direcțiune a ei. 
Toate acestea stăruințe Ie poate însă 
urmări Germania cu sânge rece deși 
cu foarte multă atențiune, răzirnată 
fiind pe propria ei putere și alian
țele ei".

Dacă politiciani germani de greu
tatea prof. Delbriick să văd constrânși 
a face asemeni constatări acesta este 
semnul cel mai vedit că întrevederea 
dela Reval e mai mult decât o con
tinuare și stringerea bunelor raporturi 
englese-rusești.

Să mai zică, că Rusia are mare 
lipsă de ași întări prestigiu chiar 
înăuntru împărăției și că tot așa de 
mare lipsă are de un nou împrumut, 
ear toate acestea ea sperează a le 
dobândi prin raporturi amicale mai 
strânse cu Anglia. Nu numai Rusia 
însăși își are planurile sale, ci și Re
gele Eduard. N’avem decât să cetim 
toasturile cu cari s’au salutat cei doi 
suverani a celor mai puternice împă
rății la Reval, pentru ca să ne con
vingem despre aceasta. Nicolae II e 
încântat de acordurile din timpul din 
urină între guvernul său și cel bri
tanic și dorește tot mai strânse le
gături pentru viitor.

Eduard al Engliterei răspunde zicând, 
că subscrie tot ce a vorbit nepotul 

său împărătesc și că încă de aci îna- 
i inte să așteaptă că cea mai nouă a- 
; propiere — înțelege vizita dela Re
val — va oferi celor doi monarchi 
ocaziune să săvârșească lucruri de 
mare importanță.

Asigurarea că și de astădată vor 
numai întărirea păcei, este mai mult 
convențională, și să simte printre șire 
că Regele Angliei s’așteaptă Ja niște 
mari rezultate dela înțelegerea sa cu 

j Franța și Rusia.
La ce anume țintește el se poate

1 conchide din cele ce se scriu și se 
, spun despre întrevedere.

Dieta ungară Și-a reluat eri ședințele 
după sărbătorile Rusaliilor. înainte de-a se 
intra în ordinea zilei președintele lusth 
propune ca deputaților, cari au absentat 
dela ultimele ședințe să nu li se detragă 
dietele, le pune însă în vedere, că pe viitor 
se va purcede în asemenea cașuri cu toată 
rigoarea regulamentului. Primindu-se pro
punerea lui lusth se trece la desbaterea in- 
vestițiunilor la căile ferate. Contra au vor
bit d. Thoroczkat și Croatul Supillo. La finea 
ședinței dep. Hoffmann Otto a interpelat 
în alacerea sporirei gendarmeriei, iar dep. 
Surmin în cestiunea alegerilor din Croația.

In ședința de astăzi, Joi, se va începe 
probabil desbaterea proiectului despre în
vățământul poporal gratuit. »Bud. Hirlapc 
e informat, că acest proiect se va vota în 
2—3 ședințe, neîntâmpinând piedeci prea 
mari. Ministrul Apponyi va prezenta câ
teva modificări în cestiunea școlilor con
fesionale, dar numai cu privire la modali
tățile oferirei ajutorului de stat. Punctul, 
care se ocupă cu gratuitatea învățămân
tului, rămâne neschimbat.

Acelaș ziar este informat, că după 
acest proiect se vor desbate câteva pro
iecte de mai puțină ’’mportanță. E pro
babil însă, că se va desbate înainte de va
canțe și proiectul privitor la darea pe fa- 
bricmiunea d.e spirt, care a fost prezentat 
în ședința de eri de cătră ministrul Darânyi. 
In cașul acesta dieta va lua vacanțe de 
vară pe la sfârșitul săptămânei viitoare.

In afacerea procesului cu Grecii, pur
tat din partea Românilor gr. ort.-din Bu
dapesta, știm că tribunalul a respins cere
rea Românilor, rămânând astfel Grecii sin- 

me, toată suflarea creștinească din jurul 
cetății aștepta, din zi în zi, din ceas în 
ceas, să cadă Plevna și să scape de marea 
grije ce purtau de luni de zile.

In ziua aceea cam pe la sfârșitul lui 
Noemvrie, Ion al Mărinei și Dobrina Rai
dului trebuiau să se întâlnească de cu di
mineața. Și se întâlniră la o covergă de 
pândar din marginea zăvoiului.

De cu seară venise ordinul să nu 
lipsească nimeni dela baterie; dar dra
gostea e mai puternică decât ordinul, ea 
îndemnă pe Ion să se ducă să-și mai 
strângă la pept măcar odată pe iubita lui.

— Las, de-oi auzi ceva, mă repez 
pănă la baterie, că e aproape își zise el. 
Și des de dimineață plecă la coverga pân- 
darului. Fata era acolo, plecase din vreme, 
pe când tată-său dormea și venise într’un 
suflet.

Le-a fost lungă îmbrățișarea, și dulci 
li-s’au părut desmerdările, căci fiecare aveau 
o frică: Ion pe a căpitanului, fata frica 
tat-său și amândoi frica de tainele nepă
trunse ale soartei.

Și cum erau așa duși po lumea vi
surilor de odată un foc plesni la un post 
înaintat apoi altul și iar altul, trompetele 
începură a suna în toate părțile, și în 
urmă, ca și când toate taberile s’arfi deș
teptat deodată, tunurile porniră a bubui 
de clătinau pământul.

Ion al Mărinei încremeni, apoi ca deș

■' gurii proprietari ai bisericii din piața Pe- 
tfiffi. Știm totodată, că ziarele maghiare 
au înregistrat această sentință cu o viuă 
satisfacțiune, presentând întreaga afacere 
într’o lumină tendențioasă și jignitoare' 
pentru Românii gr. or. In privința aceasta 
s’a distins îndeosebi ziarul archișovinist 
»Budapesti Hirlap«.

Cetim acum în n-rul cel mai recent 
al acestei foi o scrisoare a d-lui Dr. Emil 
Babeș, în care se rectifică mai multe aser
țiuni false și tendențioase ale amintitei 
foi. D-l Dr. Babeș face între altele urmă
toarele constatări: La fondarea bisericeț 
gr. or. din Budapesta — după însăși do
cumentele presentate de Greci — n’au luat 
parte numai greci și macedo-români, ci 
credincioși greci, români (fără indicarea 
originei lor macedonene), bulgari și ar- 
năuți, între cari credincioșii români eraiț 
în majoritate numerică. Acestui fapt fi 
este de a se mulțămi, că la aplicarea pri
mului preot (în anul 1792), s’a cerut pe 
lângă un preot grec și un preot român și 
introducerea liturgici românești folosită în 
patrie, ceea-ce 8’a și întâmplat, în anul. 
1808, decretându-se printr’un rescript prețj 
înalt pentru vecie paritatea de drepturț ' 
între cele două elemente țgreci și români^, 
și această ordine de drept a rămas în vi
goare neconturbată pănă la anul 1888, prin 
urmare 80 ani întregi. In timpul acesta 
Românii originari din Ungaria au fost ne
întrerupt membrii ai comunității biseri
cești, de asemenea și preoții și învățătorii, 
au fost aleși dintre Români. In fruntea 
bisericei au stat chiar Români din Unga
ria, precum au fost Emanuil Gozsdu și Geor
ge Stupa. Prin urmare Românii de azi sta
biliți în Budapesta au tot dreptul să 
pretindă drepturi egale cu Grecii.

In contra sentinței tribunalului s’a 
dat de altfel, precum am anunțat, apel.

întrevederea dela Reval.
— Toastul Țarului Rusiei și răspunsul 

regelui Eduard, —

La prânzul de gală, care a avut Ioc 
Marți pe vasul »St.andard«, țarul a ținut 
următorul toast:

Cu sentimente de cea mai pro
fundă satisfacțiune, urez bună venire 
majestății voastre și mai ales maje- 
stății sale reginei, în apele rusești. 
Am încredere, că această întrevedere
teptat din vis se smulse din brațele fetei, 
și fără ca măcar să-și ia ziua bună dela 
ea, alergă într’un suflet spre baterie.

Servanții erau la post; ofițerii dedeau 
ordine; într’o clipă bateriile înhămate por
niră în goana mare spre Opanez.

Ion al Mărinei nu știu nici când a- 
runcase hamurile și șaua pe cai, nici când, 
înhămase, nici când pornise. Ș’acum plecat 
pe șea, într’o goană nebună, ducer tunul 
după căpitanul care alergă călare înainte," 
abia dacă zări la marginea zăvoiului o 
fată cu zăbun roșu, care se uita ca spe
riată la tot ce se petrecea prin prejur.

Osman Pașa încercă să scape, dar de 
peste tot împrejurul Plevnei, o oasțe în
treagă se ridicase în calea celui care se 
apărase și luptase timp de câteva luni cu 
atâta strășnicie.

Și Ion al Mărinei trecu ca vijelia 
împreună cu tovarășii săi, iar tu Dobrino 
ai stat în zăbunul tău roșu și-ai privit 
aiurită spre tunurile, cari se afundau în 
ceață, ducându-se spre zare.

Și ai stat tu, fata Bulgarului Raiciu, 
în dimineața aceia umedă, uitându-te spre 
drumul pe care plecase iubitul tău, ere, 
zând că poate o veni înapoi, dar degeaba 
Ion al Mărinei n’a mai venit.

Seara la apel, fruntașul Ion al Mă
rinei fu dat ca mort și îngropat în gră_ 
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întărind din nou puternicele și mul
tiplele legături, cari unesc casele noa
stre, va avea o fericită t&rmare, va 
apropia in mod mai strâns țările 
noastre și va contribui la menținerea 
păcii huni’. In cursul ultimilor ani, 
cestiuni variate, de aceeași însemnă
tate pentru Rusia ca și pentru Anglia, 
au fost regulate în mod satisfăcător, 
de cătră guvernele noastre. Sunt si
gur că majestatea voastră prețuește 
itot atât de mult valoarea acestor a- 
■corduri ca și mine, de oarece, cu 
ttoate că scopurile lor sunt limitate, 
ele nu pot decât să contribue a răs
punde în țările noastre la sentimen
tele de bună voință și de încredere 
reciprocă. Beau în sănătatea rnaje- 
stăței voastre, în sănătatea reginei și 
pentru bunăstarea familiei regale și a 
poporului englez.

Regele Ednnrd a răspuns:
„Vă mulțumesc foarte cordial 

majestăței voastre, în numele reginei 
și în numele meu propriu pentru mo
dul cordial, în care ne-ați urat bunri 
sosire în apele mării Baltice și pen
tru vorbele amabile, pe cari le ați zis 
pentru sănătatea noastră Am cele 
mai fericite amintiri de bună sosire, 
pe care am găsit’o cu ocaziunea an
terioarelor mele vizite în Rusia din 
partea augustului vostru bunic, a iu
bitului vostru tată și din partea voa
stră înșivă și aceasta este un izvor 
de cea mai sinceră gratitudine pentru 
mine, care am această ocaziune de a 
petrece aceste ore cu majestatea voa
stră. Subscriu clin toată inima fie
care cuvânt pe care majestatea voa
stră ’l-a pronunțat cu privire la a- 
cordul de curând încheiat între gu
vernele noastre. Cred că dânsul va 
servi a strânge mai mult legăturile 
cari unesc popoarele țărilor noastre. 
Sunt sigur că va contribui în viitor 
a regula în mod amical și satisfăcă
tor oarecari cestiuni importante. Sunt 
convins, că acest acord va servi nu 
numai pentru a apropria țările noastre, 
dar că și menținerea păcii universale 
va profita mult. Sper că această în
trevedere va fi urmată peste curând 
de altă ocaziune de a mă întâlni cu 
majestatea voastră. Beau in sănătatea 
majestăței voastre, a împărătesei Ma
ria Feodorovna, a familiei imperiale 
și înainte de toate pentru bună sta
rea și prosperitatea marelui vostru 

- imperiu".

mada vitejilor cari muriseră acolo pen
tru țară.

Și ai murit, tu, Ion al Marini, cu 
dragostea ta, cu tot; ai murit în mândria 
tiereții, iar mormântul tău, mormântul vi
tejilor fără nume, fu și mormântul dra
gostei tale.

Doar două suflete se gândeau la 
tine : unul acolo la Stănoști, maică-ta și 
unul aproape de tine, Dobrina, fata Rai
dului.

Și când maică-ta văzând că nu mai 
vii vru să afle ce te făcuși, i-se răspunse 
de stăpânire că ai murit acolo luptândut-e 
cu Turcul.

Și maică-ta a știut măcar de tine că 
ți-au rămas oasele pe pământ străin; dar 
iubita ta, Dobrina, fata Raidului, n’a aflat 
nici măcar atâta, dacă ți-ai lăsat iubita 
fiindcă ai murit, sau te-ai întors la tine 
la Stănești la vre-o fată care te așteaptă 
cu salba la gât.

Dacă aș fi știut cum hotărâse soartea 
în ziua aceea, avea măcar unde plânge, 
putea să ude cu lacrămile sale izvorite 
din dragostea ei, groapa mare unde ză
ceai și tu împreună cu multi alții prinși 
de vârtejul morții.

Dar n’ai știut nimic tu, Dobrino, și 
«mită vreme ai venit tu, în zăbunul tău 
roșu, pe drumul pe care plecase iubitul, 
așteptând să vezi de nu vine; și n’a mai 
venit. Și ai rămas tu, fată, plângând de 
dorul lui, privind cu ochii înecați do la- 
crămi și de dor spre zările, unde auziseși 
că curge lată despărți toarea apă a Dunării.

„<’onvorbiri litorare11.

Aplanarea afacerei Wahrmund. Din 
Innsbruck se anunță că colegiul profesoral 
al facultății de drept a ținut Marți o șe
dință, în care profesorul Wahrmund și-a 
desfășurat și precisat punctul său de ve
dere în afacerea ținerii cursurilor sale 
anunțate de drept bisericesc. Profesorul 
Wahrmund a declarat, că până la resol- 
varea definitivă a cestiunei pendente se 
supune disposițiunilor ministrului de culte 
ca să nu țină exercițiile seminariale și 
prelegerile despre dreptul matrimonial; 
susține însă în principiu punctul său de 
vedere, că e îndreptățit la ținerea cursu
rilor sale anunțate. Dorește in fine ca 
cestiunea să se resolveze în scris între 
ministrul de culte și facultatea juridică. 
Colegiul profesoral a acceptat părerea lui 
Wahrmund și a presentat ministerului de 
culte un memorand. Prin hotărârea cole
giului profesoral afacerea. Wahrmund, care 
a produs cunoscutele tnrburări la univer- 

i sitățile din Austria, pare deocamdată a- 
planată,

Evitarea unui conflict s-rbo-muntene- 
greail. Ziarul francez »Matin« află din 
Roma din sursă autorizată, că regele Vic- 

i tor Emanuel vrea să-și ia rolul de arbi
tru între Serbia și Montenegrin Acuzările 
aduse Serbiei și dinastiei, sunt foarte grave 
și dată fiind atmosfora defavorabilă Ser
biei, creată la Cetinge, un conflict va fi 
inevitabil în cazul când actualele raporturi 
vor continua. Regele Victor Emanuel vrea 
să împedico acest conflict și speră că va 
putea ajunge la o înțelegere pacinică în
tre cele două dinastii, cu cari se află în 
legături de rudenie.

Bosniacii și herțegovinenii emigrați 
în Serbia au trimis țarului Nicolae și re
gelui Eduard următoarea telegramă la Re- 
val : «Bosniacii și herțegovinenii din Serbia 
salută din inimă pe puternicii monarchi 
europeni cu prilejul întrevederei lor dela 
Revai și îi roagă să se intereseze de soarta 
lor, deoarece până acum n’au primit încă 

| nimic din ce li-s’a promis acum 30 de ani 
la conferința din Constantinopol«.

Ligă anglo-rusă. Din Petersburg se 
anunță că între diversele grupări politice 
se urmează acum consfătuiri pentru crea- 

j rea unei ligi anglo-ruse, al cărei scop va 
fi să contribue la o apropiere între socie7 
lalea engleză și rusă. Intre fondatorii’ a- 
cestei ligi se numără reprezentanți ai tu
turor partidelor politice. Organizația se 
află încă în primul ei stadiu.

Premiile Acadeni ei Române 
pentru 1908.

B. Premii pentru lucrări puse la concurs 
cu subiecte date.

I. Premiile Secțiunii literare.

— Urm a r e. —

5. Premiul Eliade-Rădulescu, de 5.000 
lei, se va da,în sesiunea generală din 1910, 
celei mai bune lucrări scrise în limba ro
mână despre: Poezia populară românească, 
cuprinsul, stilul și versificația ei, studiate 
în asemănările și în legăturile ei cu poezia 
românească cultă și cu poezia populară a 
altor popoare, mai ales a celor vecine, cari 
au avut influență asupra culturii poporului 
românesc. Se va studia versificațiunea ro
mânească poporală și artistică în compa- 
rațiune cu cea latină clasică, cu cea latină 
medievală și cu cea romanică. Terminul 
prezentării manuscriptelor este până la 31 
Decemvrie 1909.

6. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
divizibil, se va da, în sesiunea generală din 
19L0, celei mai bune lucrări scrise în limba 
română dospro: Sufixele de for nutrea cu
vintelor în limba românească, studiate din 
punctul de vedere al formei, al sensului și 
al originii lor. Terminul prezentării ma
nuscriptelor este până la 31 Decemvrie 
1909.

7. Premiul Alexandru loan Cuza, de 
6.000 lei, se va da, în sesiunea generală 
din 1911, celei mal bune lucrări scrise în 
limba română despre: Istoria școalei la 
Românii de pretutindeni până la anul 1886. 
Terminul prezentării manuscriptelor este 
până la 31 Decemvrie 1910.

8. Premiul Năsturel, de 5.000 lei, se 
va da în sesiunea generală din 1912, celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
despre: Înrâuririle curentelor străine ine- 
voluțiuuea limbii și literaturii române în 
secolul XIX. (Se publică și programul spe
cificat de care are să se țină cont la ela
borarea acestei lucrări. Intre punctele în- 
șirato so află și punctul 19. *Gazeta Tran
silvaniei^.— Foaia pentru minte, inimă și 
lileralurăi. — Not. Red.) Terminul prezen

tării manuscriptelor este până la Decem
vrie 1911.

9. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
divizibil, se va da, în sesiunea generală 
din 1913, celei mai bune lucrări scrise în 
limba română despre: Studiu despre su
perstițiile poporului român in asemănare 
cu alte popoare vechi și nouă, Terminul 
prezentării manuscriptelor este până la 31 
Decemvrie 1908.

II. Premiile Secțiunii istorice.

10. Premiul Alexandru loan Gușa, de 
20.000 lei, se va da, în sesiunea generală 
din 1909, sau în oricare sesiune următoare, 
celei mai bune lucrări scrise în limba ro
mână despre: Istoria Românilor dela Au
relian până la fundarea Principatelor. Ter
minul prezentării manuscriptelor esto până 
ia 31 Decemvrie 1908.

11. Premiu Năsturel, de 5/ 00 lei, se 
va da, în sesiunea generală din 1910, celei 
mal bune lucrări scrise în limba română 
despre: Genealogia Basarabilor. Terminul 

■ prezentării manuscriptelor este până la 31 
Decemvrie 1909.

12. Premiul G. San-Marin, de 2.000 
lei, dimpreună cu procentele acestui fond 
până la acordare premiului, se va da, în 
sesiunea generală din 1910, celei mai buno 
lucrări scrise în limba română asupra su
biectului: Expun1 rea. tuturor felurilor de 
■inter vențiit ne a Stalului în relațiuni'e din
tre capital și muncă, în folosul muncitori
lor. Terminul prezentării manuscriptelor 
este până la 31 Decemvrie 1909.

13. Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
divizibil, so va da, în sesiunea generală 
din 1911, celei mai bune lucrări scrise în 
limba română despre: Desvolfarea boierii
lor în Principatele române. Terminul pre
zentării manuscriptelor este până la 31 
Decemvrie 1910.

14. Premiul Neuschols, de 2,000 lei, se 
va da, în sesiunea generală din 1911, celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
despre: Modificarea, traiului și moravuri
lor noastre în secolul al XlX-lea. Termi
nul prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decemvrie 1910.

15. PremiulEliacle-Răduhscu,(\q 5.000 
lei, se va da, î i sesiunea genorală din 
1912, celei mai bune lucrări scrise în limba 
română despre: Starea. Principatelor ro
mâne înainte de Domnii Fanarioii. Ter
minul prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decemvrie 1911.

16. Premiul Năsturel, de 5 000 lei, se 
va da, în sesiunea generală din 1913, celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
despro: Domniile române sub Regulamen
tul Organic până. la. 1848. Terminul pre
zentării manuscriptelor este până la 31 
Decemvrie 1912.

17. Premiul Princesa Alina Știrbei, 
se va da, în sesiunea generală din 1914, 
pentru cea mai bună scriere în limba ro
mână despre: Principiile morale și crești
nești de ca> i Irebue să se conducă părinții 
în educațiunea. copiilor lor. Premiul este 
de 8.500 lei, în care sumă se cuprind pre
miul autorului , și cheltuelile de tipărirea 
scrierii (de minimum 30 coaie de tipar 
garmondf în 1.000 exemplare, din cari 800 
ale autorului și 200 ale Academiei. Termi
nul prezentării manuscriptelor este până 
la 31 Decemvrie 1913.

(Va urmai

ȘTIRILE ZILEI.
— 29 Maiu v.

La gimnaziul român din Brașov se 
încep examenele de maturitate Miercuri, 
săptămâna viitoare. Comisar la aceste exa 
mene o numit din partea Cozistoriului ar- 
hidiecezan Preacuvioșia Sa Domnul Arhi
mandrit, Vicariti arhiepiscopesc, Dr. llarion 
Pușcariu, iar din partea guvernului, dom
nul Moldovan Gergely, profesor universi
tar în Cluj.

încheierea anului școlar 1907/8 la se
minarul «Andreian« din’Sibiiu se va Tace 
Sâmbătă în 31 Main (13 luniu) prin să
vârșirea sf. liturgii și rugăciunea de mul- 
țămită, precum și parastas pentru odihna 
sufletului fericitului în Domnul marele ar- 
hiepiscop-metropolit Andreiu baron de Șa- 
guna. După serviciul divin la 10 ore și 
jumătate a. m. în sala institutului pentru 
festivități se va ținea o vorbire ocazio
nală de prof. Dum. Comșa, se vor executa 
2 cântări corale și se vor ceti clasifica- 
tiunile.J

Rector al universității din Budapesta 
pentru anul școlar 1908—9 a fost ales cu 
unanimitate de voturi Dr. Szekely lstvan, 
fostul decan al facultății teologice. Noul 
rector este în etate de 47 ani.

Reuniunea română de muzică din Si
bils a fixat ordinea festivităților aranjate 
din incidentul împlinirei alor 25 de ani 
dela moartea compozitorului român Ciprian 
Porumbescu în următorul mod: Luni,
2 (17) Iunie : la 10 ore a. m. parastas în 
catedrală, iar la 11 ore a. m. Matineu în 
sala dela Gesellschaftshaus. Intrarea liberă. 
Seara în acoeași zi reprezentație teatrală 
în teatrul orășonese din Sibiiu («Craiu 
nou«). Marți, 3(18) Iunie și Joi, 5 (20) Iu
nie seara se va repeți reprezentația tea
trală de Luni.

Din București ni se scrie: Astăzi e 
momentul suprem în târgul Moșilor; e 
Joia vestită, când târgul are cei mai mulți 
vizitatori și când însuși M. Sa Regeleț cu 
întreaga Familie regală vizitează Târgul. 
Vizita Familiei regale o hotărâtă pentru 
ora 51/.. seara.

Călduri neobicinuile au fost în tim
pul din urmă în țară. Temperatura s’a 
menținut, ziua, la umbră, la 36". S’a ridi
cat la 38 în unele timpuri ale zilei. La 
Giurgiu au fost 40°. Do 32 de ani o astfel 
do temperatură nu s’a mai pomenit la Bu
curești. Au fost și 3 cazuri de insolație, 
dar fără moarte. Chiar dacă a ploat po 
alocarea, soarelo era atât de arzător încât 
după 24 de ceasuri pământul era din nou 
împietrit. In Moldova însă timpul s’a men
ținut mai răcoros și a ploat mai des. Dar 
aseară s’a îndurat Cerul și pentru Munte
nia trimițând apă din belșug, care de bună 
seamă a udat bine câmpia până la Dunăre.

M.

Victimele incendiului, care a isbucnit 
în fabrica de celluloid Sailer din Viena 
sunt în nifmăr de 33, între cari 18 inorți 
și 15 răniți. Înmormântarea victimelor se 
va face pe cheltuielile orașului Viena. Maj. 
Sa Monarhul a dăruit pentru familiile ne- 
norociților suma do 6000 cor.

Concediarea soldați'or pe timpul sece
rișului. O parte însemnată a soldaților ac
tivi ai armatei austro-ungare va fi conce
diată pe timpul secerișului. Concediul va fi 
de trei săptămâni și se va acorda în pri
mul rând acelor soldați, cari posed pă
mânturi sau lucrează pământurile părinți
lor lor. De acest favor nu se vor împărtăși 
soldații, cari au în proprietatea lor peste 
40 jughere pământ. Soldații corpurilor de 
armată 4, 5, 7 și 13 vor fi concodiați pro
babil cu ziua.de 1 Iulie, iar cei aparțină
tori corpurilor 6 și 12 (^ibiiti) po la mij
locul lunei Iulie.

Incendiu într’o biserică, in timpul ser
viciului divin de Duminecă a isbucnit un 
incendiu în biserica catolică Sf. Paul din 
Berlin. Biserica era arhiplină. Trecătorii ob
servând focul au atras atenția unui servi
tor, care a încunoștiințat imediat po preot. 
Grație prezenței sale de spirit s’a evitat 
o panică cu urmări grave poate. Preotul 
declară credincioșilor că i-a venit rău și îi 
roagă să părăsească imediat bisorica, lucru 
ce s’a și întâmplat în liniște. Sosind pom
pierii focul a fost stins. S’a stabilit că fo
cul a fost pus de răufăcători în 10 părți 
alo bisericei.

Grava situație în Persia. Din Teheran 
se anunță că în oraș situația se agravează. 
Au avut loc escese, în timpul cărora au 
fost atacate și prădate locuințele cetățeni
lor pacinici Din provincie sosesc știri în
grijitoare. Numeroși funcționari și trupe 
întregi refuză serviciul pentrucă salariilo 
nu s’au mai achitat de luni de zile. Jafu
rile și prădăciunile sunt la ordinea zilei. 
Trupele sunt nedisciplinate. In diverse lo
curi guvernatorii generali au demisionat.

Petrecere- în Blaj. Studenții, cari au 
terminat cursul gimnaziului superior din 
Blaj, invită la petrecerea ce o vor aranja 
la 13 Iunie st. n. 1908 în sala decorată a 
«Universului». începutul la 8 oare seara. 
Intrarea cu taxă benevolă. Venitul se va 
da pentru fondul studenților morboși. Ofer
tele generoase se primesc cu mulțămită 
și se vor chita prin ziare. Comitetul aran
jator •. Dr. Octavian l’rie, prezident de 
onoare. George Dănilă, secretar. Eugen 
Bianu, prezident. Vasilie Dancu, cassar, și 
încă 43 membri în comitet.

Un ziarist victima unei agresiuni. Du
minecă dimineața o patrula militară a găsit 
pe una din străzile orașului Linz. în ftare 
muribundă po d-rul Adolf Huber redactor 
al ziarului »Linzertagespost«. Dus la spi
tal Huber a încetat din viață fără ași mai 
recăpăta cunoștințele. La început se cre
dea că e vorba de un accident. S’a stabi
lit însă că Huber a căzut victima unei 
agresiuni. Un lucrător brutar a declarat că a 
v^zut Duminecă dim. pe Huber însoțit do
3 necunoscuți cu cari a avut un schimb 
de cuvinte în stradă. Unul din ei i a apli
cat o lovitură de baston în cap. Coi 3 agre
sori au plecat apoi fără a se îngriji de 
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soarta ziaristului, care a căzut jos pier- 
zându-și cunoștințele. Atentatorii n’au pu
tut fi găsiți.

Șoarece alăptat ds nisică. «Frank. 
Ztg.« ’primește (lela un cetitor al său ur
mătoarele :

In drumul meu prin Vicenza am vă
zut zilele acestea în Dueville o pisică mare 
vărgată, care alăpta patru pisoi și împreună 
cu oi — minunea minunilor! — sugea și 
un șoarece. Pisica îi trata pe toți la fel, 
îi lingea, îi purica și se juca cu ei. Șoa
recele și pisoii se jucau împreună și cred 
că și în viitor vor trăi în bună înțelegere.

Fericitul proprietar al animalelor n’a 
scăpat prilejul să tragă foloase bănești din 
fenomenul acesta. A închiriat o baracă în 
care publicul în schimbul unei taxe de zece 
bani poate vodea cu ochii prietenia ne mai 
văzută până acum între pisici și șoareci.

Zece milioane pentru săracii din Paris. 
Văduva Proviguy în etate de 87 an, înce
tând din viață zilele trecute in Paris, a 
lăsat după sine o avere de p.ste o sută 
milioane franci. Din suma aceasta a testat 
zece milioane pentru săracii capitalei 
franceze.

Uzine producătoare de frig, o intere
santă noutate publică Buletinul camerei de 
cmnerciu francese din New-York Și anu
me : orașul Kansas-City are o instalație 
caro procură pentru particulari prin anu
me conducte frigul trebuitor. El e lolo- 
sit până acum de diferiți abonați pen
tru păstrarea de legume, cărnuri, etc., ca : 
măcelari, florari, negustori de ouă, de 
cartofi, de fructe, etc., pentru restaurante, 
hoteluri. Dar poate va veni o vreme 
când astfel do uzine producătoare de frig 
se vor înstala în orașele mai mari spre 
a aduce pe prețuri tot mai scăzute frig 
în timpul căldurilor de vară prin casele 
particulare. Dacă se poate aduce apă, gaz, 
electricitate și chiar căldură, pentru ce nu 
s’ar putea să se aducă și frig — și astfel 
pe căldurile mari din vară să poți deschide 
un robinet în părete și să ai răcoarea tre
buitoare, — M.

Vedem cu toții ia fel colorile? Docto
rul Fortin arată, în «New-York Herald«, 
că ochiul nostru nu e o cameră neagră, 
ci o cameră roșie și că roșul ei nu e ace- 

f ’ași la toți inșii. Toți adăugăm Ia lucru- 
rilo ce privim coloarea complimentară a 
roșului din ochii noștri un albastru-verde. 
Lucrurile se petrec ca și cum am privi 
printr’o sticlă portocalie. Membrana horoidă 
din ochi are mai mult sau mai puțin pig
ment, deci soarbe câtimi deosebito de al
bastru. Iată deci că e foarte firesc să vadă 
altfel colorile cei cu ochi negri și altfel 
cei cu ochi albaștri. Mai e cova : lie-care 
pictor are apucăturile sale și felul de a 
interpreta natura. In tocmai așa e cu scrie
rea: în ea sunt particularități datorite de
prindere)', școalei, dar și de-acele cari dau 
po față caracterului adânc al insuliji.

Da sub poalele Meseșului. 25 Mai 1908.
(O comună română unică în telul său. Ksa- 

mene bune. Ridicarea crucei pe turnul nou edi- 
ticândei biserici din Agriș.)

Comuna Ciumerna este o comună 
română așezată la poalele Meseșului în 
drumul ce duce dela Unguraș spre Zelău. 
Are abia 700 de locuitori împărțiți iu 
dană confesiuni, fără de a da semne că ei 
Intru adevăr sunt împărțiți în două, având 
numai o biserică în care preoții se pe- 
rândă și împărțesc Duminecile și sărbă
torile frățește și fac funcțiunile cele sfinte 
fiecare la credincioșii săi. In bună înțele
gere și-au ridicat o singură școală solidă 
și corespunzătoare legilor. Edificată fiind 
școala acum doi ani au condus do învăță
toare po d-soara Elena V. Podoaba din 
Cluj.

Sâmbătă în 23 Mai, a dat d-șoara 
Podoaba al doilea esamen cu băieții și fe
tițele din Ciumerna, cari la venirea ei aici 
nici literele nu le-au cunoscut, iar acuma 
sunt formați în trei despărțăminte bine in- 
struiți. Deși era zi de lucru, sala cea mare 
a școalei era plină de ascultători, părinți 
și străini voniți din depărtare. Esamenul 
a fost prezidat de on. d-n. V. Pop, proto
popul t.ractului Almaș. Acest protopop ze
los în toate lucrurile bisericești, scolastice 
și naționale, la finea examenului a mulțu
mit călduros d-șoarei învățătoare pentru 
multa trudă și osteneală co a avut cu a- 
cești băeți și fetițe, făcând așa frumos 

.spor în învățătură. A mulțumit preotului 
harnic, senatului scolastic și părinților, 
pentru interesul cel mare cel au cătră 
școală. A împărțit în fine, aproapo la toți 

.școlarii, felurite cărticele folositoare, donate 
do dl Basiliu Podoaba din Cluj și a decla
rat examenul do închis.

Duminecă în 24 Mai, dl protopop a 

mers la Buciumi, cea mai mare comună 
sub poalele Meseșului. Aci fiind 2 puteri 
didactice, esamenul cu desp. I If. și III. s’a 
ținut înainte de amiazi, iară după amiazi 
cu desp. IV. V. și VI. la cari desp. din ur
mă participând, am constatat o reușită es- 
celentă. învățătoare aici e d-na Elena Dr. 
Bazac, soția medicului cercual. D-na Bazac 
ni-a dovedit și de asta dată, că profesoara 
de odinioară Elena Butean, e și la sate tot 
acel spirit didactic, care a muncit cil mare 
sârguință cândva la Beiuș pentru națiunea 
a căreia fiică esto. Numai cu mulțămită îi 
datorim.

Până s’a ținut examenul în Buciumi 
înainte de amiazi d-l B. Podoaba cu preotul 
din Agrișa sfințit crucea menită pentru tur
nul bisoricei din Agriș nou edificând, cae în 
sunetul clopotelor și cântările melodioase alo 
corului lui Tufescu cu mare ceremonia s’a 
ridicat și pus la locul săli pe turnul înalt 
de 40 metri dela fața drumului do țară. A 
fost măreț când muncitorul Molnar din 
Jimbor așezând s. cruco la locul său a în
chinat cu pahare de vin în sănătatea Me- 
tropolituhii din Blaj, a Majestățn Sale și a 
poporului, care a jertfit foarte mult pentru 
ridicarea mărețului edificiu, care va fi o 
adevărată podoabă în părțile acestea.

Amintesc încă, că Românii noștrii în 
părțile acestea înaintează pe toate tore- 
nele. Bisericele cele nouă se înmulțesc din an 
în an, școalele sunt corespunzătoare legilor. 
Cumpără mereu pământ dela străini. Laudă 
lor și conducătorilor lor înțelepți și har
nici 1

„ Meseșanul1'.

Școala civilă de fete din Sibiiu-
Programa examenelor publice dela 

școala civilă de fete a »Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mâne la finea anului școlar e următoarea:

Luni în 22 Iunie : a) înainte de a- 
meazi: dela 8—11 ore Religiunea cu toate 
clasele civile, dela 11—12 ore Limba fran
ceză, cl. IV. b) după amiazi dela 3—6 ore 
cl. 1. civilă, din studiile: Limba română, 
Limba maghiară și Limba germână.

Marți în 23 Iunie: a) înainto de 
ameazi: dela 8—11 ore clasa III civilă, 
din studiile: Istoria universală, Limba ma
ghiară și Chemeia. b) după amiazi : dela 
3—6 ore cl. 11 civilă, din studiile : Limba 
maghiară, Geografia și Limba germană.

Mercuri în 24 Iunie : a) înainte de 
amiazi: dela 8 — 11 ore clasa IV. civilă din 
studiile: Limba maghiară, Istoria patriei, 
Aritmetica și Limba română, b) după a- 
meazi: dela 3—6 ore Muzica instrumen
tală (piano, violină) cu elevele din clasa 
I și II civilă.

Joi în 25 Iunie : a) după amiazi : 
dela 3-6 Ore Muzica vocală și instrumen
tală (piano, violină), cu elevele din clasa 
111 și IV civilă.

l'uminecă în 28 Iunie: a) înainto de 
amiazi: dela 11 — 12 ore încheierea so
lemnă a anului școlar și distribuirea ates
tatelor.

Lucrurile de mână, de caligrafio și 
desemn sunt espuse în decursul exame
nelor întruna din șalele institutului.

Direcțiunea,

Varietăți.I

Alta! E vorba ca părul blond să piară 
odată după fața pământului. Oamenii de 
ști ută voiesc s’o dovedească aceasta. După 
părerea unui profesor englez peste 390 do 
ani nu va mai fi pe tot întinsul pămân
tului un singur fir do păr blond, de să
mânță. Și deducțiile acestea sunt do acord 
cu cercetările altor savanți.

E vorba, care e pricina că părul se 
face tot mai închis? Unii o găsesc în vie
țuirea oamenilor tot mai mult în aier și 
locuință închisă și tot mai puțin în aier 
liber și lumină. So iau ca pildă Englezii, 
Rușii și popoarele balcanice, unde tipul 
brun era foarte rar odinioară si e tot mai 
des pe zi ce merge, fiind-că omul după 
cât se vede, e tot mai mult osândit să 
trăiască departe de natură.

Ar ii acum curios să se știe, dacă 
trăind po viitor mai mult în natură, ai 
putoa să devii blond. Câți n’ar lua câmpii 
în cazul acesta...

Dar asta nu so poate. E hotărât. 
Peste 300 de ani nu va mai fi nici un 
blond și — vai! — nici o blondină po 
toată fața pământului 1 Cerul poate că vo
iește să so răsbune po acei, cari n’au știut 
să prețuiască vre-un cap bălai.

Și iarăși mă întorc — și zic: rămâne 
peruca, peruca blondă, mai cu seamă fiind
că se poate întâmpla, ca peste 300 do ani 
să nu mai fie nici un fol de păr... Dar să 
nu no descurajăm !

*

Președintele Roosevelt a cerut came
relor americane să adopte un program, pe 
temeiul căruia ar urma să se creeze pen
tru armata americană pe fiecare an câte 
patru cui rasate.

Cu toate că e cunoscut ca amic ho
tărât al păcii universale, Roosevelt se înar
mează. So pregătește, văzând pe alții pre
găti nd u-se.

Ceia-ce însă e semnificativ, e că se
natul a respins aceasta, propunere și a ad
mis construirea numai a două cuirasate 
anual.

Iată un Senat, care ține să se res
pecte... măcar pe jumătate.

♦

Pe când prin alte părți se observă 
semne sau stăruințe, cari tind la promo
varea păcii universale, în Germania se mai 
înființează două noui corpuri de armată : 
unul în Lorena, la granița franceză și un 
altul la granița rusească.

Să fio acesta un răspuns la apropie
rea anglo-franceză, care a avut loc săptă
mânile trecute la Londra? Sau e manifes
tarea naturală a mentalității din imperiul 
german...

Se poate să fie și una și alta.
*

Un fapt în adevăr interesant s’a pe
trecut de curând la renumitul Britisch 
Museum, care are cele mai bogate colecții 
și mijloacele cele mai multe pe lângă renu- 
mele lui, spre a se putoa îmbogăți mai mult.

Administrația acestui muzeu a refu
zat de curând un dar dintre cele mai fru
moase, făcut de un particular. E vorba de 
vioara lui Stradivarius »To-canul« care a 
fost cumpărată în 1794 în Florența pentru 
1000 de loi si vândută. în anul 1888 pentru 
2500 lei.

Și iată motivul pentru care admini
strația marelui muzeu britanic refuză a- 
cest dar:

»Un instrument de muzică e făcut 
pentru a cânta cu el și al asculta cântând 
și nu pentru a fi privit«.

Au puțină dreptate, dar tot așa s’ar 
putea spune de pildă de o sabie, că e tă
cută pentru a 11 închisă, iar nu pentru a 
fi privită, oricui ar li aparținut ea odată.

ULTIME ȘTIRI.♦
Viena, li Iunie. Eri seara au so

sit în gara de nord de aci reprezen
tanții Bucovinenilor, cari vor lua 
parte la conductul festiv, ce va avea 
loc mâne cu ocazia jubileului Maj, 
Sale Monarchului. Românii, cari fac 
parte din delegație, au produs o mare 
impresie asupra publicului. Bărbații 
sunt oameni voinici, fetele au atras 
atenția publicului prin frumseța lor. 
Românii formează principala atracție 
din grupa bucovineană.

Vlfiiia, 11 Iunie. Comitetul cen
tral al studenților universitari din 
Viena a primit, eri o telegramă dela 
comitetul central studențesc din Ius- 
bruk, care ii comunică, că abzicerea 
lui Wahrmund nu angajează întru ni
mic studențimea liberală. Telegrama, 
se tsrininâ cu următoarale cuvinte : 
„In interesul libertăței școalelor su
perioare noi vom continua lupta până 
la victoria deplină". In urma acestei 
telegrame studenții liberali din Viena 
au ținut eri o ședință în care au 
proclamat solidaritatea lor cu studenții 
din Insbruck.

C nckB serici, li Iunie. Trei mii 
de lucrători dela minele societâței de 
navigație pe Dunăre, s’au pus în 
grevă.

TiîlîS, 11 Iunie. Mitropolitul Ni
kon. exarch al Rusiei, a fost ucis pe 
scara palatului sinodal cu mai multe 
focuri de revolver. Călugărul care îl 
însoția a fost grav rănit. Asasinii au 
fugit.

Petersburg, li Iunie. Legăturile 
telegrafice dintre Petersburg și Tehe
ran sunt întrerupte. In Teheran au 
isbucnit mari turburări. La amba
sada persană din Petersburg nu a 
sosit încă nici o știre despre aceasta.

Bibliografie.
„Convorbiri literare" din Bucurași i. 

Director: S. Mehedinți. No. 5 pe luna Mai 
a apărut cu următorul cuprins: — Al. O(b>- 
bescu. — Heraldica națională. Patrupedele 
androcefale figurate în monumente și ori
ginea lor; E. Lys. — Ispitirea pe munte 
(poem biblic); Al. G. Florescu. — Sanda 
(dramă); E. A. Pangrati. — învățământul 
artelor frumoase și noua lui organizare ; 
Nicolae A. Berindei. — Dobrina (schiță): 
Ana C. Kernbach. — Ochii (versuri); A. 
Baltazar. — Influențe străine în decora - 
țiunea națională; V. Conta. — Cugetări: 
Const. Moisil. — Cele mai vechi monede 
Muntene; Sextil Pușcariu. — In jurul dic
ționarului limbii române; * ** Cronica lit' - 
rară și științifică: Fapte, recensii, revisi., ; 
Al. Tzigara-Samurcaș. — Cronica artistică: 
Societățile artistice; C. Hiotu. — Cronica 
politică: Repartiția proprietății rurale; I. 
Vornicu. — Cronica economică: Interven 
ționismul în România; I. Bogdan. — Cro
nica școlară: Seminarele facultății de filo
sofic și litere dela universitatea din Bu
curești; G. Codreanu. — Dela Românii do 
peste hotar: Contele Francisc de Bellc- 
garde, deputatul Câmpulungului moldove
nesc. Bibliografie.

loan Adam : „Nftzuinți" povestiri ț-> 
„Pe lângă vatâM, pilde și glume țărănești. 
Arabele ă 1.50 cor.

A apăiut ^Legenda îunigeilort, poeu 
dramatic în trei acte de St. O. losif și D 
Angliei. Prețul l Leu.

Dante „Infernul14 traducere în ver
suri de N. Gute. Prețul 3 oor. 50 bani, 
plus 30 bani porto.

„Prin Vraja Dragostei14, nuvele de 
Vasile Pop, editura Minerva. Prețul G.
1 50 plus 10 fileri porto.

M. Sadoveanu „Vremuri ds Bejemie“
2 (or

Divers e.
Muzica și puterea de muncă. — Cea. 

mai nouă născocire în Chicago o muzica 
pentru muncitori în timpul când lucrează. 
Lucrătorii din abatoriile din Chicago im 
pachetează, în sunetele unui marș înflăcă
rat ori al unui joc vesel, transporturile de 
carne. S’au făcut încercări și s’â dovedit, 
că în timpul unei munci, care trebuia fă
cută regulat și repede, nimic nu împinte- 
nează așa de tare zelul lucrătorului, ca 
muzica. întâia încercare a fost făcută în- 
tr’o localitate din statul Nexvyork, undo un 
piano mecanic cânta cântec după cântec, 
spre a împintena pe muncitorii, cari lu
crau cu bucata. Cu acest prilej s’a văzut, 
că în ceasurile când era muzică, se lucra 
mai mult și astfel a fost așezat câte un 
piano în toate secțiile lubricei. In Chicago 
însă, încercarea s’a făcut pe o scară mai 
întinsă. Sosind comenzi urgente pentru 
flota din Pacific, s’a așezat o orchestră în 
bucătăria mare centrală, cea mai mare din 
lume și în sunetele marșurilor popularului 
Souza și ale altor compozitori, au împa
chetat și pecetluit milioane de cutii cu 
carne. Se afirmă, că sub influența muzicei 
munca a. fost cu 40 la sută mai spornică 
decât mai nainte.

Pisica Blackie. A murit do curând 
în orașul Wilkesdaare din Pensylvania, pi
sica cu numele Blackie, care acum trăia 
retrasă împreună cu sora sa Pinkie, într’o 
vilă drăguță, din moștenirea de 200,000 
de Iei, pe caro i-o lăsase la moarte stă
pânul său generos...

Acum moștenirea i-a rămas surorei 
sale, care va dispune de ea, atâta numai, 
că a fost însărcinată o ființă de rassă u- 
inană cu administrarea capitalului, care de 
altfel era trecut pe numole — cum să-i 
zicem? — doamnei Blackie, răposata.

După dorința testatorului însă, din 
fericire, capitalul rămas după moartea ce
lei de a două pisici, se va întrebuința pen
tru asistența publică mai mult, și mai pu
țin pentru animale.

Ar fi fost o nebunio din partea «ge
nerosului* testator și o curioasă interpre
tare a dreptului de proprietate din partea 
statului ca moștenirea să mai fi trecut și 
la descendonții pisicelor mai sus amintite. 
Ar fi urmat un adevărat jaf în fonduri și 
multă vreme atâția cotoi și pisoi s’ar li 
sgârlat la împărțeală după moartea ma
mei sau mătușei — în calitate de clesce- 
denți.

Din fericire ori-co împărțeală e ex
clusă —• și de bunăseamă sărăcimea din 
Wilkesbarre așteaptă cu nerăbdare moar
tea celei de a doua moștenitoare ca să ia 
și ea ce mai rămâne. — M.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Victor Branisce.
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ÂmșSBl hirdetsaSny.
Alulirott birbsâgi v6grehajt6 az 

1881. 6vi LX. t.-cz. 102 §-a 6rtelmâ 
ten ezennel kOzhirrâ teszi, hogy a 
braaadi kir. t0rv6nysz6knek 1908 evi 
3379 szămu vegzhse k0vetkezt6ben 
Dr. Dân Emil iigyv6d âltal kâpviaelt 
„ A lbina“ takcrbk 6a hitelintezet bras- 
sbi fiokja HolJos Kâroly brassbi lakda 
eilen 46 K. s jâr. erejeig 1908 evi 
mâjus hb 4-6n foganatoeitotr kielhgitbs 
vegrehajtâa utjâo felul foglalt 6a 1231 
tor. becaiilt kOvetkezb iDgbaâgok, 
u. m.: butornemuek nyilvânoa âr- 
veresen eladatnak.

Mely âryerbsoek a biasadi kir. 
jârâsbirâaâg 1908 4vi V. 710/2 azâmu 
vhgzese folytân46 kor. tâkekOvetelbs 
ennek 1907 6vi december h6 5 nap- 
jât.61 jârb 6° 0 kamatai, 74°/0 vâlto- 
îhj 6a eddig osszeaen 61 kor 60 
fii. biroilag măr megâilap tott kOit- 
si gek erejăig. Braaabban Mester utca 
17 azâm alatt leer.db megtartâsâra 
1 03 evi jnnius ho 15-ik nap] nak de 
îlltâni 2 orăja hatândbui «iții et>k 6s 
ahboz a venni szândekozdk ezennel 
toy megjegyzessel hivatnak m<g 
hogy az ărintett ingdaăgok az 1881. 
evi LX.t.-c. 107 es 108. § ai ârtel- 
ru6ben kăszpenzfizetes mellet, a leg- 
tCbbet igărbnek szuksdgeseten be- 
csăron aiul ia el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendb 
ingdsăgokat măsok is le ăsfeliilfog- 
l-.ltattâk 6s azokra kielăgitesi jogot 
nyertek volna ezenărveres az 1881 
evi LX.t.-c. 120 § ertelmăben ezek 
jovăra is elrendeitetik

Kelt Brassb. 1908. evi mâius b( 
22 napjân.

Kalrrâr Ipv âcz
kir bir vpst ebaitâ

cum și cunoașterea în vorbă și în 
scris a limbilor română, maghiară și 
germană.

Cererile pentru ocuparea acestui 
post — scrise în toate trei limbile 
— cum și certificatele necesare, sunt 
a se înainta subsemnatei direcțiuni 
până la 1 August a. c., iar postul 
este a se < cupa din 15 August — 
până în 1 Septemvrie a c.

Timișoara, la 8 Iunie 1908.
Direcțâunea 

institutului «ie credit ți ero- 
nuntii „TJUUlțilASA"

„TIMIȘIANA"
in'iitut de credit și economii Timișoara

Concurs,
pentru ocuparea unui post de prac 
tiCSBt la institutul de credit și eco
nomii: „TIMlȘiANAu din Timișoara, 
d- tat cu un salar anual de: cor. 960 
plat bil în rate lunare anticipative.

Lela concurenți se recc-re ab- 
solvarea unei școale comerciale su
perioare eu examen de maturitate,

Z’uL'blio a-t iixxxe.
•9

Mercur! în 4/17 Iunie 1908 ia 10 
08re a m. să va tinea în cancelaria- 
subsemnatei Eforii, licitațiune publică 
pentru arândarea grădîrei Buntoiu, 
din dosul caselor din str. Prundului 
nr. 37, anul 1908.

Brașov, în 27 Maia v. 1908
JEforia șcualeior ee> trate 

Nr. 191,1-2. gr.-or. rom din Brușuv.

0 grădină mare
de o estensiune de circa 7 jugere 
cu pomi de tot soiul, ca ă cu 2 odăi, 
bucătărie și pivniță, fântâr ă. la po
ziție fo rte frumoasă. în Șcheiu 
strada Valea oului nr 43 aproape de 
biserica de pe tocile, se vinde dt 
mână liberă.

Infcrmațiuni la a dm misir a*” 
Gazeteid Nr. 192,i—3.

Cărți noi.
In institutul de arte grufice „ Minerva* 

au apărut «rmȘitoare'e carp frumoase:
N. Dunăreanu. „Răsplată" (nuvele). 

Preml cor 1.51'.
1. L. . Caragiale. „Momente, Schițe, 

Arnint’ri". Prețui < or. 2. — .
Maria Baiu]escu. „Extaz? (poezii). 

Prețul cor. 1.50
M. Sadoveanu. „Dureri înăbușite* 

ediția II. Prețul cor. 2 —.
Adina Gr. Olănescu. „Cugetări". Pre

țul cor. 1 50.
Guy de Maupassant. „O viață" (umi- 

b 1 adevăr) traducere de Em. Gârleamt. 
Prețul cor. 2-—.

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor". 
Prețul cor. 1. —.

Se pot procura și prin librăria „Ga
zetei Transilvaniei" în brașov și a se 
adauge la fiecare porto 10 bani.

BĂILE DE SĂNĂTATE BUZIAȘ
Stațiune de cale ferată poște și telegraf.

Dela gara de veăt din Pesta Vagon accelerat direct. Sesonul dela 15 Maiu—15 Sept. 
Băi speciale pentru "bosile d.e inimă, 

pentru boale femeești, suferințe de beșică și rinichi, piatră în beșică. catar de 
in'estine și stomac, contra limfatecismului, gălbinărei, anemiei, scrofule, con
tra slăbiciunei generale și contra de boale cronice la femei. Isvoare radioac

tive cu acid carbonic, sare și fer.
Prospect trimite la dorință : DlrGCțiUllGa MIlOF. 

STABILIIENTUL DE ÂCID CARBONIC 
AL BĂILOR MUSCHONG BUZIAȘ, 

liferează prompt or;-ce cantitate de acid 
curat, natura'. Nu face parte din cartel, 

confunde cu acid carbonic pre-
carbonic

Să nu se 
parat artificial și puțin spornic.

Serviciu prompt și conștîențîos. ==
Adresa telegrafică: MUSCHONG BUZIAS FURDO

ăh. Interurban telefon : Nr. 18. Interurban telefon : Nr. 18.
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Din cauza desfacerei totale a previziunilor noastre din 

ȘCOALELE DE POMI 
FRIEDRICH GaSPfiRl Co„ în Mediaș (Ardeal) 
oferim cu prețuri scăzute toate articolele din 
școalele noas+re de pomi ca: vârât*CÎ, ernaticî, tufe 
de smeură, fragi, diferiți mărăcini pentru garduri. 
Coriferi, trandafiri etc.

Catalog cu preturi Ia cerere se trimite gratis.
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Cărți de rugăciuni.
Sonorul său frum os r ă s u n ă td- 

rele plânso-cânturl la mormântul 
Domnului nostru Isus Christos de Uce- 
nescn................................... —.24.

Carte de rugăciune de Calis- 
ircd Cora sunt cu: Cor. 1 40, 1'60, 1-80, 
2-40, 2 60, 7—, 8 40.

JMiidu lui Dum nezeu: cosi & 
-■90, — -60, 1-80, 2-10, 2-65, 2-80, 
3 10, 3-50.

C heia Raiului costă: —-75, 
1-20, 1 40, 2-—, 3-50.

Versurile nascerei Domnului 
nostiu Isus Christos, . . . —.12.

t isul Născetorei de D-deu 
— .12.

Epistolie a Domnului nostru 
Isus Christos ce a trimis’o Dum- 
;if-f|ei.din ceriu,................... —.24

Cărți de rugăciuni întocmite dc 
pțat< presbiteiul Oabstrat Coca, cu 
aprobarea Consistoriului Arohiepisco 
pj-sc ortrodox oriental din Cernăuți 
e .prin ci end diferite rugăciuni: rugă- 
c unea de seră, eătră d-1 nostru Isus 
Christos, îngerul păzitor cântarea de 
iau ă pentru slânta Născătore. Rugă- 
o.unire în cplcde de peste săptămână. 
Jjtie.ig'a de Duminecă. Acatistul bu- 
iieiv sili. Canone. Rogăci uni de pre
gătire pentru mărturisire, i ugăciunile 
din săptămâna luminată. Rugăciunile 
din cji a Nascerei Domnului. Rugă
ciuni de cuprins felurit etc.

Tote aceste cărți sunt în diferite 
legăti ti de la cele mai simple pănă 
la ce-e mai luxâse. Tote însă sunt 
foite frumbse și elegante. Prețul lor 
•e fr.u.i it.

Se capătă în toate prăvăliile mai mari 

The „NOXIN" Co.
fijoiasira :
E.G 57 Chimii Street 
Wiema XWIMI.:

Willy Weingărtner
Sempey Strasse 13
Selefon 22149.

125. Rua Montmartre
BEusIaipesta, VI.:

Brlider Hochsinger.

|A
iaisaDai Mr; 30.

Acest stabiliment este proveijut cu cele
£/ bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
Q caractere de litere din cele mai moderne
'©1 esu-' pus în posițiune de a pute esecuta ori-CS 
^comande cu promptitudine și acurateța, precum-

IMPRIMATE ARTISTICE
tH AUR AJKHNT Șl COLORI.

tlillȚl DE SC1INȚĂ,
UTEKATURĂ ȘI DIDACTICI-

FOI pWdici
BILETE DE VISITS

DI EERJ TE FOKM A TE

PWRAMEJLE&ANTE.
BILETE DE LD&ODNÂ Șl DE KIJNTÂ

OUPĂ DORINȚA SI tN COLORI.

AwsîSVua&i.
Uomandele eventuale 

tipografiei, Brașov Terguî Inului Nr. 30, în eta- 
giid, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBSȘIAM, Brașov.

■'TA, ».
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REGISTRE și IMPRIMATE 
cientru tote speciile de serviciurh

BIL A-lsTTV 2B.Z.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Sou/V&pte^ in lolă măiimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

preturi-cureȘe și diverse
BILETE DE IMOMIENTARL

se primesc în biuroul

l

€

7^

sGazeta Transilvaniei“ cu numi irul ă 10 îilcri se vinde 
la zaraful Dymitris Pop, la tutungerii de pe parcul Rudolf, 
și la Eremias Nepoții. "Wi

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


