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ner. Heinrich Sohalek, A. Op- 
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mai dese după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
3-a o serie 20 bani.

(Număr de Duminecă 25.)
Telefon: Nr. 226.

6AZETA apare în flecare zl
Abonamente jentiu Anstro-Ungaria: 
Pe un an 24. cor., pe șase luni

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Duminecă 4 nor. pe an. 

Fentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 îr., pe trei liuu 10 fr.
N-rlI da Oumlnsoa 8 fr. pe an.

Se prenumeră la toate ofi- 
oiile poștale din întru și din 
afara și la d-nil colectori.

Abonamentul nentrii Brașov;
Aflmlnlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. otagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni o oor. 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un eaem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, cât și msorțiunilo 
sunt a se plăti înainte.
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ABONAM^

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1908

ee deschide nou abonament pe cuartalul trei 
al anului, la care invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

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

coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

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

Abonamente numai la numeral poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corâne, pe șese luni 2 corone

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

ĂDMiNISTRAȚIUNEÂ.

Conferenta clubului nationalist.» î

In săptămâna viitoare dieta un
gurească își va încheia sesiunea de 
vară și deputății și magnații se vor 
duce acasă sau vor călători pe la 
băile dinăuntru și din străinătate cât 
timp vor dura vacanțele de vară.

Deoarece datoria deputaților și a 
magnaților este de a lucra pentru 
binele obștesc al țării și ai popoa
relor ei, ar trebui să se ia la cunoștință 
cu părere de rău când ei se duc și 
lasă dieta pustie. Dar, cum merg tre
burile astăzi acolo sus la Budapesta, 
puțini vor fi cavi vor vedea cu părere 
de rău depărtându-se pe la casele și 
moșiile lor pe membrii „orszaggyiiles"- 
ului din Budapesta.

Este un trist semn al timpului 
dacă trebue s’o spunem, că cei mai 
mulți vor răsufla la gândul că nu se 
mai fabrică câtva timp proiecte de 
lege de „înalta casă“, cari în partea 
cea mai mare nu aduc poporului decât 
nouă sarcini și nemulțumiri.

Mai aproape ne interesează pe
FOILETONUL »GAZ. TRANS.c
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Iubirea mea.
Iubirea mea, frumoasa mea iubire, 
Iubirea mea, tu floarea florilor, 
Zadarnic te-am căutat atâta vreme, 
Zadarnic te-am căutat eu-atâta dor: 
Nu te-am putut afla eu nieăire.
Iar azi răsai, — lumină orbitoare
Din fund adânc de noapte 'ntunecată. 
Oh, vino! Vino, sufletu-mi te-așteaptă ! 
Invăluie-1 în vraja ta curată, 
In cerul tău de raze și splendoare!

/. Costa.

Calul fermecat *)

*J Din „Povești Alese“.

Un păstor de cămile, sărac, care 
trăia în orașul Damasc, avea doi feciori, 
pe unul îl chema Aii, pe celalalt Obrahim. 
Când a fost să moară, era foarte îngrijat, 
ce se va alege, după moartea lui din bă
iatul cel mai mic. Pe cât era de iute și 
îndemânatic Aii cel mai bătrân, pe atât 

noi Românii ceea ce fac și întreprind 
deputății naționaliști din dietă, cari 
în majoritate sunt Români. Am pri
mit primadată — decând nu ne mai 
aducem aminte — dela clubul par
lamentar, zis al partidului naționali
tăților, un comunicat scris românește 
trimis nouă de presidentul clubului 
deputaților naționaliști Teodor Mi
hali, și trimis la timp așa că numai 
suntem nevoiți să-i traducem de prin 
foile ungurești cum am făcut până 
acuma.

Mulțumim d-lui Dr. Mihali de aceasta 
ușurare ce ne-o face și am dori din 
suflet să fim tot așa de ușurați și liniștiți 
în urma celor ce ni le împărtășește. Dacă 
totuși nu suntem încă așa de norociți, 
aceasta nu vrea să zică că n’am pre
țui silințele și stăruințele ce le fac 
deputății noștri naționaliști pentru a 
corespunde cât mai mult după a lor 
putință grelei chemări și sarcini, ce 
au luat’o asupra-Ie ca deputați, în 
timpurile acestea și mai grele și critice.

Ne spune comunicatul că clubul 
deputaților naționaliști și-a ținut ul
tima conferință înainte de vacanțe 
zilele acestea și au constatat că în 
sânul clubului domnește cea mai de
săvârșită armonie. Ne mai spune că 
clubul deputaților naționaliști „men
ține neschimbat programul politic al 
partidului și e hotărât a lupta și maî 
departe neclintit pentru realizarea lui".

Aici să ne dea voe d-1 Dr. Mi
hali și soț.i, să-i întrebăm despre care 
anume program vorbesc? înțeleg oare 
sub program declarațiile ce le-au fă
cut în comun clubul la diferite oca- 
ziuni, începând cu proiectul de adresă 
al acestui club naționalist? Căci pro
gramul nostru național român nu poate 
fi înțeles aici, fiind vorba de club și 
de „partidul naționalist dietal", în care 
se află și Slovacii și Sârbii.

Ne mai spune comunicatul, că 
guvernul se află într’o „situație strâm- 
torată“, și că acum în*  ajunul întro- 
ducerei votului universal caută aliați 
și în rândul popoarelor nemaghiare. 
Exprimă convingerea că naționalită
țile vor respinge ofertele guvernului. 
In fine declară comunicatul de o do
vadă strălucită a acțiunei de pănă
de încetinel, leneș și visător se arăta 0- 
brahim încă de mic. De aceea bătrânul 
niic nu știa ce va apuca ca să poată trăi.

Dupăce murise tatăl, Aii se duse cu 
caravanele prin deșerturile nisipoase, pen- 
trucă se bucura să vadă țări străine, să 
vadă tot felul de lucruri însemnate, cum 
a făcut pe vremuri și tatăl său, care po
vestea de multe ori despre călătoriile făcute 
în țări depărtate. înainte de a părăsi el 
însă Damascul, căută pentru fratele său 
un loc de fecior, chelner într’o cafenea. 
Lui Obrahim îi plăcu slujba asta crezând 
că nu va avea lucru greu, toată ocupata 
lui era să ducă cafele mușteriilor, să le 
umplă pipele și să le aprindă.

Cu toate acestea cafegiul îl certa în 
toate zilele, pentrucă Obrahim era mare 
tăntălău și nebăgător de samă. Acuși 
vărsa cafeaua pe haina unui mușteriu, 
acuși da unuia luleaua fără s’o aprindă, 
acuși iară, la al treilea, îi arunca în pantof 
un cărbune aprins. Mușteriii se plângeau 
de el, cafegiul se năcăjea și în sfârșit 
îi spuse să-și vază de drum.

Obrahim nu-și făcu multă bătae de 
cap pentru asta ieși vesel din cafenea, 
având credință tare, ca o se dee el și 
peste noroc. Zile întregi bălăbănea pe 
străzi încoace și încolo, până și-a prăpădit 
puținele parale pe cari și le-a fost câștigat 

acuma a deputaților naționaliști, că 
cercurile guvernului vreau să încurce 
pe oameni cu știri ce le lățesc despre 
formarea unui „partid naționalist mo
derat. “

Noi știm că în aceste știri, care 
vor fi ele negreșit tendențioase, nu-i 
vorba de formarea unui partid „na
ționalist moderat", ci numai de un 
„partid moderat român".

Și se știe că între Români nu 
sunt numai naționaliști, ci și așa ziși 
Români de pe la „Kolozsvar" și „Bu
dapest^, a căror sfinți de căpetenie 
sunt cei ce șed azi pe fotoliurile mi
niștrilor.

Destul că deputății naționaliști 
se îndepărtează în armonie și ne bu
curăm că ne promit, că în luna Au
gust vor ținea adunări mari poporale, 
în care, vor face dările lor de samă.

Pentru fondul jubilar al »Gazetei«
au mai intrat următoarele ofrande:

Dela Clubul Tinerimei din Bucu
rești prin comitetul său s’au trimes la 
redacțiunea foaiei noastre 200 (două- 
sute) lei, parte pentru numere jubi
lare, ear restul pentru fondul jubilar 
al „Gazetei".

In adresa, prin care ni se anunță 
hotărârea comitetului de cătră admi
nistratorul clubului G. Sefendake, fost 
senator, se zice, că „Clubul Tinerimei" 
a dispus prin comitet a se face acea
stă ofrandă cu ocaziunea jubileului 
„Gazetei Transilvaniei", care pentru 
lala tuturor Românilor a avut puterea 
să resiste la atâtea vijelii și să rămână 
neclintită".

Dela d-1 Dionisie Simon, mare pro
prietar în Sân-Giorgiul de Câmpie, 
am primit pentru numărul jubilar al 
„Gazetei" suma de 20 (douăzeci) co
roane.

— Doamna văduva preoteasa Su- 
sana Nan, născ. Frateș, din Râșnov, 
trimite 2 (două) coroane pentru fon
dul jubilar.

— Din partea absolvenților anu
lui 1908 dela gimnaziul român din 
Brașov am primit coroane 8 (opt) 
pentru fondul jubilar al „ Gazetei".
mai înainte. In curând a trebuit să-și caute 
iară o condiție de servitor la un neguță
tor bogat. N’avea alta de lucru, decât să 
meargă pe lângă calul stăpânului, când 
ieșia călare, sau să aducă luleaua după el. 
Lucrurile acestea le îndeplinea așa de bine, 
că stăpânul era pe deplin mulțumit.

Intr’una din zile, stăpâna-sa îi dete 
o pungă mare de bani și-i zise: »Obrahime, 
dute în târgul de cai. Nu departe de 
moșeea cea mare vei vedea un arab cu 
un armăsar alb foarte frumos. Cu el am 
încheiat târgul, spune-i voie bună din 
partea mea, dă-i punga asta, și adă ar
măsarul încoace».

Obrahim plecă la târg, căscă gura 
acum în dreapta, aGum în stânga, mai sta 
de vorbă cu neguțătorii de cai, și tândăli 
multă vreme, până ajunse în sfârșit la 
moșeea cea mare, unde era trimis să caute 
pe Arab. Intr’aceea însă își uitase cu totul 
că stăpânului are să-i ducă un armăsar 
alb, și când zări pe un turc bătrân care 
ședea pe treptele rnoșeii, ținând de frâu 
un cal negru, bătrân și slab, nu se îndoi 
de loc, că doară n’ar fi acesta omul și 
calul, de care i-a zis stăpânul său.

»Ei bătrânule». z!se el și își deslega 
punga dela cingătoare, »așa e că dela d ta 
a cumpărat stăpânul meu calul» ?

Bătrânul șiret îndată băgând de samă,

— Dela d-1 căpitan’/!///!/ Bogdan, în 
Kosszeg, am primit 2 (două) coroane 
pentru fondul jubilar.

— Dela d-1 loan Pop, preot în Cin- 
telnic, 7 (una) coroană la fondul ju
bilar al „Gazetei".

Zlatna, 29 Iunie 1908. — Intru 
amintirea scumpului meu fiu Iustin 
'Viorel. Crișan, care în frageda sa e- 
tate de un an și-a dat blândul său 
suflet în manile Creatorului, trimit 
suma de 5 (cinci) coroane pentru fon
dul jubilar ăl „Gazetei".

Elena Albirii.

Dela clubul deputaților național 
liștî- Primim dela Dl Dr. Teodor Mi
hali președintele clubului deputaților 
naționaliști, spre publicare următorul 
comunicat oficios:

Mercuri și-a ținut clubul deputaților na
ționaliști ultima conferență plenară înainte 
de vacanțele de vară. Pe lângă afacerile 
curente in legătură cu situația politică 
generală, conlerența a constatat, că în si
nul clubului domnește cea mai perfectă 
armonie, atât ce privește apreciarea situ
ației actuale cât și privitor la scopul și 
mijloacele luptei politice, căreia s’a dedicat. 
Clubul deputaților naționaliști susține ne
schimbat programul politic al partidului 
și a hotărît a lupta neclintit și pe mai 
departe pentru realizarea acestuia. Toate 
știrile contrare acestui fapt lățite în mod 
tendențios de ziarele guvernamentale sunt 
lipsite de orice bază.

Guvernul în situația sa strimtorată, 
care i-o cauzează necesitatea necondițio
nată a întroducerei votului universal, caută 
aliați și în rândurile popoarelor nema
ghiare; conștiința națională și simțul de 
solidaritate a acestor popoare însă vor 
respinge cu siguranță nizuința aceasta a 
guvernului. Nimic nu dovedește mai stră
lucit importanța și rezultatele acțiunei de 
până acum a deputaților naționaliști, decât 
nizuința nervoasă a cercurilor guverna
mentale de a desorienta opinia publică 
prin știri tendențioase și neadevărate 
despre formarea unui nou partid naționa
list »moderat«.

Conferența a hotărît deocamdată și 
ținerea mai multor adunări mari poporale 
pentru votul universal și în scopul orga
nizării partidului. In fine a statorit pro
gramul dărilor de samă, cari, luând în 
conziderare ocupațiunea intenzivă a alegă
torilor, se vor ținea numai în luna 
August.

că aici poate face bun chilipir, iute se ri
dică de unde ședea și răspunde zimbind: 
»Da! de bună samă. Dta aduci prețul și 
vreai să iai calul» ?

>Așa este» 1 răspunse nepăsător 0- 
brahim și-i dete punga plină. >Numără și 
dta, banii sunt toți, aur ca ghiața».

Turcul șiret aruncă numai o privire 
în pungă, o atârnă la chimir și zise râzând: 
^Stăpânul tău este prea cinstit mușteriu... 
știu c’a numărat bine. Și el și tu, să aveți 
noroc la târg». Cu acestea își luă ziua 
bună și se făcu nevăzut în îmbulzeală, 
iar Obrahim se sui pe negrul cel slab și 
călări fălos cătră casă. Ajungând la poarta 
domnu-său, duse calul în curte, și dâ de 
știre stăpânului, că a sosit și-a isprăvit 
cu ce l’a însărcinat. Neguțătorul se go- 
boară iute în curte, să uită în toate păr
țile și apoi zise cu față prietinoasă: 
»ei, dar unde-i armăsarul cel alb»?

»De armăsar alb nu știu nimic» 
răspunse cu nepăsare Obrahim. >0mul de 
lângă mrșee mi-a dat numai pe negrul 
ăsta pentru tine».

»Dar, unde’s banii? banii mei», strigă 
neguțătorul spăriat, »unde-i punga cu 
miia de piaștri»?

»Ei!. stăpâne, mi-ai poruncit să dam 
banii omului de lângă moșee, și să-ți aduc 
pela el calul» zise Obrahim. «Așa am făcut».
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Revista politică.
După terminarea desbaterei asu

pra legii de alcool, dieta a trecut la 
proiectul prezentat tot de ministrul 
Wekerle, privitor la zidirea caselor 
de muncitori. Pe cât de însemnat 
este însă acest proiect pentru rela- 
țiunile noastre social-economice, pe 
atât de puțin interes au manifestat 
domnii deputați întru cercetarea șe
dinței, în care a ajuns a se desbate 
un proiect atât de salutar. In decur
sul desbaterii a luat cuvântul și mi
nistrul Wekerle, spunând cauzele cari 
l’au îndemnat de a prezenta proiectul 
acesta. Ține să declare că acțiunea 
cu ridicarea a două sau trei case de 
muncitori încă nu s’a terminat Idea
lul lui este, ca cel puțin în fiecare 
centru să poată zidi atari locuințe. 
Suma prenotată crede că va ajunge 
pentru îudeplinirea zidirilor, deoarece 
lux din casele aceste nu voiește să 
facă. Voește ca muncitorimea să aibă 
locuințe sănătoase și să fie scutită 
de mizeria chiriei uriașe, care apasă 
atât de greu oamenii săraci.

Primindu-se proiectul s’a trecut 
la desbaterea proiectului prelungirei 
judicaturei curiale. Dep. A. Vlad, 
luând cuvântul, a zis, că pioiectul 
acesta a fost făurit de guvern numai 
pentru ca să poată eși mai ușor din 
angajamentul luat în cestiunea sufra
giului universal. Nu primește din par
tea sa prelungirea judicaturei curiale 
pe termin de 12 ani. Procedura ac
tuală este foarte costisitoare așa că 
numai oameni avuți își pot permite 
luxul de a petiționa. Afară de aceasta 
e și prea trăgănată procedura de acum. 
Dacă contrarul voește, poate să tră- 
găneze cauza și trei ani de zile. Pro
pune ca proiectul să se ia dela ordi
nea zilei și să se fixeze în Septem
vrie din nou, odată cu proiectul de
spre votul universal și secret, estins 
și asupra femeilor. Proiectul a fost 
în fine votat.

In ședința de Miercuri s’a înce
put desbaterea proiectului privitor la 
reforma execuției La desbaterea ge
nerală a acestui proiect a luat cuvân
tul și dep. Maniu.

Dr. I. Maniu a zis, că abia a mai fost 
prezentat camerei vre-un proect, care să fl 
satisfăcut așa puțin așteptărilor, ca proec- 
tul acesta despre execuții. Acesta are con
form motivării 3 scopuri: 1. Să micșoreze 
spesele cu execuțiile; 2. să apere debitorii 
împotriva nimicirei existenței; 3. să împe- 
dece vinderea imobilelor cu prețuri ba
gatele.

Scopul dintâiu voiește să-l ajungă prin 
exchiderea intervenirei advocaților la pre- 
tenziuni sub 100 de coroane. Dar asta nu 
e destul, căci spesele cele mai multe nu 
le causează intervenirea advocaților, ci tim- 
brele și mai ales spesele și taxele mari ale 

executorilor. Dovedește cu exemple acest 
adevăr. Spesele numai așa pot scădea, dacă 
întreaga procedură execuțională o vom su
pune unei reforme radicale. Sistemul de 
apelare încă trebue simplificat, căci multele 
petiții încă consumă sume enorme de bani. 
Un alt mijloc pentru împuținarea speselor 
ar fi statificarea executorilor. Asta s'ar pu
tea face foarte ușor. E o cestiune socială 
importantă aceasta atât din punctul de ve
dere al executorilor, cât și al publicului. 
Executorul, neavând salar regulat și pen
siune, caută să urce cât mai tare spesele, 
ca să’și procure venituri, iar spesele ace
stea apasă greu asupra publicului. Ar fl 
bine dacă la pretensiuni de sub 100 de co
roane execuția ar efectui-o antistia comu
nală. Dispozițiunile referitoare la depunerea 
de vadiu asemenea trebuesc modificate.

A doua intenție a proectului, apărarea 
debitorilor contra molestărilor de prisos, o 
primește și oratorul. E cu cale, ca debito
rul să nu fie nimicit pe toată viața. Abu
zurilor uzurei trebue să li-se pună stavilă. 
Dar să fim precauți, nu cumva mergând 
prea departe în direcția aceasta să pericli
tăm creditul, și să nu deschidem porți 
pentru eludarea creditorilor.

O greșală mare vede într’aceea, că dis
pozițiunile de transiție nu-s regulate în 
lege însăși; așa ceva nu se poate rezolvi 
prin ordinațiuni ministeriale.

In urma defectelor considerabile ale 
proectului oamenii săraci vor fi extrădați 
și do-acum nainte p., mâna ușurărilor, căci 
institutele și indivizii precauți numai cu 
greu vor acorda împrumuturi, iar ușurării 
vor pretinde interese de câte 100 proc., 
socotind și risicul. Prin urmare nu primește 
proiectul.

*

Ministrul-președinte Wekerle va 
călători pe la mijlocul lunei curente 
in Croația să viziteze minele de 
cărbuni dela Vrdnik, ce le-a cum
părat statul. Wekerle va fi oaspeie 
administratorului patriarhiei sârbești 
L. Bogdanovici în palatul din Carlo- 
văț. Acestei călătorii a lui Wekerle 
i-se atribue mare importanță atât din 
punctul de vedere al situației poli
tice din Croația, cât și al congresului 
bisericesc sârbesc. Se crede adecă că 
Wekerle va profita de aceasta oca- 
ziune pentru a se pune în contact 
cu episcopii sârbi și cu notabilitățile 
Sârbilor din Ungaria și Croația. Ale
gerea de patriarh deocamdată s’a 
amânat, deoarece partea covârșitoare 
a Sârbilor nu locuește în ținuturile 
ungare, ci pe teritorul Croației și 
Slavoniei. In cercurile guvernamen
tale la tot cazul se speră, că voiajul 
acesta al ministrului va clarifica în 
mod esențial situația încurcată.

Cronici bucurestene.
Duminecă dimineața s’a deschis în 

Muzeul de artă națională din șoseaua Ki- 
seleff, sub președinția d-lui Spiru Haret, 
ministrul instrucțiunei publice, expoziția 
lucrărilor dela toate școalele profesionale 
din țară.

țătorul îi ceru o sumă de batjocură, parte 
pentrucă se săturase de atâta stat, parte 
ca pe bietul Obrahim în semn de pedeapsă 
să’l dee pe mâna unui om, cât mai ticălos. 
Bătrânul scoase iute o pungă murdară, 
plăti suma neînsemnată și porunci lui 
Obrahim să urmeze cu calul după el. Nă
căjit și supărat, Obrahim se duse după 
noul stăpân într’un cartier depărtat și 
sărăcios al orașului, la o casă ruinată; 
aici i-se porunci să între cu cal cu tot 
într’un grajd rău și întuneces, unde fură 
încuiați până a doua zi. Nu trecu mult, 
stăpânul se întoarse la ei, aruncă pe pă
mânt o legătură de paie și în ieslele de 
piatră, singura unealtă ce se găsea în 
grajd, câțiva pumni de orz. După aceea 
dete lui Obrahim o bucată uscată de pâne 
și un urcior cu apă, îi pofti noapte bună 
și încuie iar ușa după sine.

Plângând, Obrahim se puse să șadă 
pe pământ și se gândea la soartea lui 
tristă, fiind însă, că flămânzise toată ziua, 
ca să’și stâmpere foamea, roase pânea u- 
scată și bău o dată apă, după aceea se 
uită, ce face calul. Acesta răscolea prin 
orz, fără să mănânce din el. Crezând, că 
dobitocul de aceea nu mănâncă, fiindcă or
zul ar fi prea uscat, luă urciorul și udă 
orzul, dar calul nici acum nu vrea să mă
nânce, ci clătină din cap și se uita la O- 
brahim cu o căutătură deosebită.

Festivitatea s’a început printr’o fru
moasă cuvântare a d-nei Mârzescu,inspec- 
toarea învățământului profesional, căreia a 
răspuns d-1 Haret, îndemnând la o și mai 
încordată și rodnică muncă în această ra
mură a învățământului — și promițând 
tot sprijinul său. Apoi declară expoziția 
deschisă.

Două săli din etajul de sus sunt ocu
pate cu cel mai alese, mai variate și mai 
frumoase lucruri de mână, cari au fost 
adunate din toată țara și orânduite fru
mos în timpul foarte scurt de două luni. 
Chiar intrarea e bogat împodobită cu cele 
mai alese și mai rari modele de țeșături, 
broderii, dantele, iar în săli, în dulapuri de 
sticlă costume femeești întregi, naționale 
și moderne, apoi pe mesele din mijloc șer
vete, batiste, prosoape etc. în cari arta se 
întrece cu migăleala.

*

Pentru încurajarea industriei casnice, 
naționale, și pentru desvoltarea spiritului 
și dragostei de muncă în sufletul viitoa
relor gospodine, ministerul instrucțiunei 
săvârșește o frumoasă faptă controlând și 
punând în lumină la fiecare sfârșit de an, 
prin astfel de expoziții, aceia ce s’a făcut 
frumos și folositor în școalele profesionale 
din țară. Aceste expoziții apoi contrilme 
la ridicarea și prețuirea tot mai mult a 
industriei casnice românești, de publicul, 
care, cu asemenea prilej, vede roadele.

In acest chip școlile profesionale pen
tru fete ca și cele de meserii și agricul
tură pentru băieți (și una și celelalte opere 
ale d-lui Haret) vor fi mai mult prețuite 
și cercetate și vor avea — și vor trebui 
să aibă — înînvățământul din țară cel pu
țin aceiași însemnătate, ca și celelalte 
școli speciale sau secundare.

*
Pe lângă expoziția școalelor profesio

nale publicul a avut apoi prilejul să cer
ceteze toată bogăția de artă/națională, care 
s’a putut aduna până acum în museul de 
la sosea.

De remarcat o casa lui Mogoș din 
Gorj, întreagă, cu odăile și tinda ei, con
struită din lemn frumos sculptat; apoi o 
poartă mare cu o sculptură și bogată și 
frumoasă cum numai în județul Gorj se 
găsesc. Apoi pe o mare întindere sunt așe
zate tăsăturile si cusăturile cele mai bo- 
gate, cele mai rare și caracteristice re- 
presentând cusăturile din toate județele 
țării și din țările locuite de Români. Parte 
mare din aceste cusături și țăsături s’au 
putut vedea de altfei și la expoziția jubi
lară din 1906.

...Apoi colecția așa de bogată și de 
neîntrecută a ouălor încondeate te face să 
te oprești în loc și să-ți fugă gândul prin 
toate regiunile și colțurile pământului lo
cuit de Români, unde gustul fin și ales al 
Româncei a dat încondeerei ouălor nuanțe 
așa de multe și de variate, încât ținutu
rile cele mai apropiate se deosebesc unul 
de altul.

In tot muzeul mai sunt : un șir ne
sfârșit de oale de tot felul, ulcele, sfeș
nice, ulcioare, străchini, farfurii — toate 
lucrate cu gust.

Acest muzeu, care de altfel nu e de 
multă vreme deschis, se îmbogățește în 
fie-care zi.

*
Tot Duminecă a avut loc sărbătoa

»Sărman animal«, zice acesta, >ai că
pătat și tu mâncare rea ca și mine<. Puse 
după aceea mâna și-și netezi pe tovarășul 
de suferință, se întinse apoi pe paie și 
dormi până a început să se crepe de ziuă. 
Când se trezi, gândul cel dintâi i-a fost 
calul. Se sculă șî se uită dacă a mâncat 
ceva din iesle. Ce mirare l’a cuprins însă, 
când în loc de orz, găsește în iesle o gră
madă de găibiori noi, nouți. Stetea încă și 
se gândea la comoara ciudată, ;când, iacă 
se aud pașii bătrânului... iute ia aurul dîn 
iesle și’l ascunde într’un colț întunecos. 
Calul făcu din cap, ca și când iar fi zis; 
foarte bine, foarte bine.

Bătrânul iară aduse sclavului de mân
care pâne ‘uscată, și-i porunci să pună 
pe cal o șea rea și să iasă la piață, acolo 
să’l închirieze pe ceas, cu cutare sumă, ca 
cine vrea, să călărească prin oraș, dar tot
deauna să alerge pe lângă cal, ca, dacă 
trece ceasul, să ia calul și paralele.

Obrahim mergea încet cu calul pe 
strade cătră piață. Acolo se vindeau multe 
lucruri bune și era un miros, care-ți făcea 
gust. Obrahim stete în colț și aștepta să 
vină cineva, să-i închirieze calul. Cu oare
care pofră se uita la bucatele cele bune, 
cari le vedea înaintea sa, și îi părea rău, 
că n’a băgat în buzunar un gălbior, ca să 
se sature odată după pofta inimei. Atunci 

rea încheerei anului școlar din toate școa
lele din țară.

Din acest an examenele de clasă sunt 
suspendate. Profesorul, care do altfel are 
într’un an putința de a-și cunoaște elevii, 
promovează sau lasă repetenți și corigenți, 
după răspunsurile pe cari le-au dat elevii 
în cursul anului.

Premianții nu se mai liotăresc de 
profesor, ci, după noua măsură a domnu
lui Haret, ei sunt aleși prin votul clasei
— și e ceva în adevăr educativ pentru 
școlari în această dispoziție.

După noua măsură, dar, sfârșitul de 
an s’a sărbătorit la fie-care scoală prin cu
vântări ocazionale, prin conterențe din 
partea directorilor și prin producții tea
trale, muzicale și gimnastice din partea 
elevilor.

Atât de dimineață cât și după prânz 
d-1 Haret, ministrul instrucțiunii publice, 
inspectorii învățământului și funcționarii 
superiori din minister au azistat la săr
bătoarea încheerei anului școlar la cele 
mai multe din școlile secundare din Bu
curești.

*
Cu încheerea cursurilor, la toate șco

lile din țară, cu finea examenelor la uni
versitate și a puținelor examene, cari se 
mai fac în cursul secundar și primar cu 
începutul vacanței pentru justiție—și pen
tru politică, în parte, — Bucureștii reintră 
în viața lor de vară, pe jumătate moartă.

De Sâmbătă încep să circule — săptă- 
mânai sau și mai des, dacă e sărbătoare,
— trenurile de plăcere, cu prețul pe jumă
tate, cari dau putința și celor cu venite 
modeste să se bucure măcar pentru 24 de 
ceasuri de aierul curat dela Sinaia, Bușteni, 
Câmpulung, Curtea-de-Argeș, Târgoviște, 
Pucioasa sau de priveliștea încântătoare a 
mărei, la Constanța.

Numai săteanul va munci de acum și 
mai din greu în arșiță, va sdrobi pământul 
mai cu zor cu sapa și va ridica în praf 
snopii pe mașină și paiele pe jireadă.

Numai de ar fi iernile lui ierni de 
îndestulare.

M.

Iarăși pădurile noastre de pe 
Țara Oltului ș. a.

— Fine. —

Stejarul pedunculat este copacul 
nostru de căpetenie la câmpie și la dea
luri. El voește sa aibă o climă nu 
atât de caldă cât temperată, relativ 
cu multă umezeală în pământ și în 
atmosferă. De aci el reușește tot
deauna bine la poalele dealurilor, pe 
coastele nu prea tari, în lunci și 
văile largi adăpostite de vânturile 
reci și uscate. El poate să supoarte 
și inundațiuni trecătoare de mai 
multe zile și chiar săptămâni întregi 
să fie în apa ce se premenește. La 
munte și pe coastele tari el nu se urcă 
așa de sus ca gorunul. Posițiile cele 
mai bune pentru el suut cele de 
sud și sud-vest, ca să aibă lumina 
directă a soarelui ziua întreagă. Pu
nerea lui cu totul în umbră îi este
îi plesni deodată în minte, că banii sunt 
ai stăpânu-său, care a cumpărat calul. Se 
gândea și iară se gândea, cum ar face ca 
calul să fie al lui propriu, pentrucă el nu 
era așa prost, să nu înțeleagă, că numai 
un cal năzdravăn este în stare st prefacă 
cu nasul, orzul în aur.

De multă gândire neobicinuită, ObraT, 
him nici nu băgă deseamă, că se făcuse 
seară, fără ca să se arate un călăreț pen
tru calul lui. Cum începu să se întunece 
să întoarse la stăpân și-i zise supărat : 
^Stăpâne, cu noi, cu amândoi, ai făcut 
slab negoț. Toată ziua am așteptat în col
țul pieții, dar toți râdeau, de calul nostru 
bătrân și slab, n’a vrut nime să călărească 
pe el<.

»Ei ei!« bolborosi bătrânul, necăjit. 
>Mâne, poate va fi mai bine! De altcum 
amândoi nu sunteți vrednici de pânea și 
orzul, care vi-1 dau !<

Dar, nici a doua zi n’a fost mai bine 
Obrahim, care și acum des de dimineață, 
găsi iară orzul schimbat în aur; flămânzi 
cu toate acestea ziua întreagă în colțul 
pieții, pentrucă nime nu-i cerea calul și el 
nu îndrăznea să’și scoată un gălbior din 
cei ascunși, ca să’și cumpere de mâncare. 
Seara însă, totuși să ’ntoarse voios acasă, 
pentrucă îi venise un gând bun, >Stăpâne, 
zise el, iar n’am căpătat nimic, dar cel pu- 

>Pentru Dumnezeu șl marele profet« 
strigă stăpânul, smulgându-și părul din 
cap, »ai dat tu atâta amar de bani pentru 
o mârțoagă ca asta ? Haida numai, la ju
decată, slugă leneșă și blăstămată... pentru 
prostia ta să te judece la bătăi, până 
nu-i mai putea răbdat! In mânia sa chemă 
câțiva sclavi, cari îl umflară pe sus până 
în piața cea mare, unde ține cadiul jude
cată.

Cadiul ascultă toată întâmplarea și 
apoi judecă pe Obrahim se plătească stă
pânului întreaga sumă, ce i-o încredințase; 
dacă nu va fi în stare să i-o înapoieze, 
stăpânul său îl poate vinde în târg ca pe 
un sclav, iar banii, ce-i vei căpăta pentru 
el, să-i păstreze ca despăgubire.

Obrahim a fost dus în casa stăpâ
nului său, carele mânios afară din cale, 
porunci să’l desbrace de hainele cele bune, 
îl îmbrăcă cu niște haine rupte și mur
dare, îi porunci să iee mârțoaga de că
păstru și să meargă după el. Toate rugă
mințile sărmanului au fost zadarnice, 
căci năcazul neguțătorului era așa de 
mare, cât nici nu’l duse la târgul de sclavi, 
ci în târgul de vechituri, unde cumpărau 
numai cei mai ticăloși oameni.

Multă vreme nu s’a îmbiat nime să 
dee ceva pentru cal și pentru om. Cătră 
seară să apropie de ei un ștrengar zdren- 
țos și întreabă, cu ce preț să vând ? Negu
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defavorabilă. Reducerea umezelei din 
pământ prin regularea râului nu-i 
prea convine.

Stejarul cere un pământ profund 
peomnabil și bogat, terenurile argi- 
loa^e și lutoase sunt cele mai bune 
pentru el. La nisipuri și petrișuri el 
nu reușește așa de bine — rămâne 
mult mai mic. Vroește să aibă însă 
un pământ bogat dela natură ori 
îngrășat și dires de cătră alte esențe. 
De aici îi merge lui foarte bine în 
amestec cu fagul, care cu fvunza-i 
deasă îi îmbogățește pământul în 
humus, și-i menține bine și umezeala 
cu coroana lui cea deasă. Pe pă
mânturile profunde și ravene îi merge 
iui mai bine și sunt cele mai bune 
pentru ei. Pe pământurile subțiri 
stâncoase, el nu reușește sau că ră
mâne scurt în tulpină.

Din causa coronamentului său 
slab el este avisat totdeauna la ame
stecul cu alte esențe, fag, carpen, 
teiu, brad cari să-i acopere baza, 
ori în caz de lipsă cu alte soiuri de 
stejar sesiliflor — gărnița, cer, tufa 
râioasă. Esențele cu lemnul moale 
crește însă mai iute decât el și tre- 
bue-ic tăiate de 2—3 ori până ce 
stejarul vine odată la tăiere.

La vârf, muchi și pantele re
pezi să fie sădit cu deosebire, go
runul ca mai resistent. La împădu
ririle nouă ale poienilor, golurilor, 
în tăierile rare ale făgetului, el tre- 
buește amestecat cu fagul etc. sau 
cu gorunul ca după 2—3 rânduri de 
st<jar să urmeze a tă specie de co
paci, cari să 1 apere de vânturi și 
uscăciune.

Stejarul veritabil este totdeauna 
copac ear nu tufă. El nu supoartă 
nici ruperea repețită a vârfurilor 
sale, și nici să fie pus ori ținut prea 
multă vreme în umbră El nu su
poartă deci nici tăierea lui prea 
deasă și nici roaderea vârfului și 
lăstarilor lui de cătră vite. O mul
țime de Dumbrăvi și Măguri, crân
guri frumoase seculare dela noi au 
fost devastate prin pășunatul cu vi
tele și cea mai mare parte a steja
rilor s’a uscat, ori că în locul ste
jarului pedunculat ros de vite s’au 
încuibat și sunt azi tufe de meste
ceni, arini, păducel și alte mărăci- 
neturi fără de nici o valoare co
mercială, pe care însă nu le ating 
vitele — sau că poienile cu iarbă 
să lărgesc și înmulțesc pe an ce 
trece, iar stejarii din poeni nu sunt 
buni decât de umbră și de foc, ori 
eel mult ca semințari de a produce 
ghindă. Ghindă stejarul produce de 
regulă din 4 în 4 ani.

țin, îți aduc nădejdea, că-ți vei putea că
păta îndărăt banii, cari i-ai dat pentru 
mine și pentru cal.

Astăzi am întâlnit o rudenie a tată
lui meu, care a avut noroc în călătoriile 
sale și să întoarce cu o caravană fără 
marfă.

L’a întristat soartea mea și este gata 
să mă răscumpere, pe mine și calul, dacă 
n’ai cere o sumă mare pentru noi».

Bătrânul asculta și da voios din cap, 
apoi zise: o să mai gândesc până mâne.

Cum se făcu ziuă Obrahim adună, 
iară gălbiorii din iesle, scoase pe cei din 
colțul grajdului și-i ascunse cu grijă pe 
toți în chimir. A doua zi, când descuie bă
trânul și la întrebarea înoită a lui Obra
him ceru o sumă cam mărișoară, acesta 
se prefăcu supărat și zise suspinând: >0! 
stăpâne, tare mă tem, că rudenia mea 
n’o să jertfească o smirnă așa mare... voiu 
cerca, însă, cu rugăminți, ca să’l înduplec. 
Din inima iui, sclavul se bucura, pentrucă 
suma cerută nu trecea pe ceea care o a- 
vea în pungă. De aceea astăzi nici nu ieși 
cu calul la piață, ci într’un cartier depăr
tat al orașului, își înehiriâ un grajd și 
băgă calul vrăjit, în el. După aceea alergă 
îndărăt la stăpânul său și-i spuse vesel, că 
rudenia este gata să-i răscumpere liberta
tea și că i-a ți dat prețul pentru cal și

Din Făgăraș.
Făgărașul pentru școala confesio

nală ! Biserica română gr. orientală este 
acuma pe deplin asigurată,, că nu i se va 
lua nici odată venitele, ce ar fi trebuit, să 
le dea la întregirea salarului învățătorului, 
căci spre acest scop părintele paroch pro- 
topresbiter Nicolae Borzea, în îngrijirea sa 
pentru biserică și școală,—cum o numește 
adeseori și dânsul >flica bisericei«, — la 
facerea preliminarului încidentaliter, a cerut 
dela comitetul parochial, ca o casă a bise- 
ricei, ce aducea până acum bisericei 400 
coroane venit anual, a cerut, că această 
casă pentru viitor să se declare de casă 
parochială și folosirea și respective venitul 
acestei case să fie al dânsului, adecă al 
parochului protopresbiter, căci numai așa 
va fi asigurată biserica, că acest venit pe 
viitor, ne mai putându-să lua în buget la 
venite, nu se va mai putea întrebuința pen
tru cheltuielele școalei, la salarul învățăto
rului, etc, și așa în cas de a trece școala 
la stat nici statul nu va putea lua dela bi
serică acea sumă. (Nu, zău. căci merge în 
punga popii și nu în a bisericei și nici în 
a înbuibatului învățător, apoi școala confe
sională ducă să în plata domnului).

Această cerere cu motive atâta de 
precaute și înțelepte, și mai precautul și 
credul înspăimântatul comitet parochial, 
iute și de grabă o a primit și astfel soar
tea școalei confesionale este anticipative la 
sigur pecetluită ! Dară n’are d’aface ni
mica, căci cel puțin acuma ese tot mai 
bine... la iveală vestitul renume a lui »Dum- 
merKerl*.  Urmează acuma la rând Măritul 
Consistor.

F ăgărășamd.

ȘTIRILE ZILEI.
— 20 Iunie v.

0 nouă dramă romanească. înregistrăm 
cu mare bucurie următoarea știre ce ne 
sosește din București: Mai deunăzi poetul 
și artistul dramatic Zaliarie Bârsan a ce
tit dlui Director general al Teatrelor din 
România o dramă originală a sa. Dl Pom- 
piliu Eliad a fost entuziasmat de această 
lucrare dramatică, în care e zugrăvit cu 
multă artă un colț din viața noastră ar
delenească.

Sâmbăta trecută Dl P. Eliad a con- 
chemat comitetul teatral i?i Dl Z. Bârsan 
și-a cetit piesa în fața acestui juriu. Piesa 
a fost admisă cu unanimitate și toți 
membrii comitetului au rămas încântați 
de atmosfera grea și plină de putere, în 
care se desfășoară aceaste dramă de munte. 
Se zice că directorul teatrului național ar 
fi hotărît să înceapă viitoarea stagiune 
teatrală cu această dramă a artistului 
nostru.

Felicităm din toată inima pe dl Za- 
harie Bârsan la această rară distincțiune.

SiîlOd parochial. Pe Duminecă a fost 
convocat sinodul parochial al bisericei Sf. 
Nicolae. La ordinea zilei esto raportul co- 
misiunei sinodale despre activitatea comi
tetului în anul de gestiune 1907.

încheierea anului școlar la școalele 
primare din Brașov- Duminecă s’a încheiat 
în mod solemn anul școlar la școalele 
noastre primare capitale din Brașov. La 
serbare a luat parte un public număros, 
dând prin aceasta o dovadă viuă despre 
interesul ce-1 poartă față de școalele noa- 

pentru el. Zâmbind bătrânul puse mâna pe 
gălbiorii sclipitori poftind lui Obrahim no
roc și sănătate.

Obrahim nu-și încăpea în piele de 
bucurie. Alergă iute într’o prăvălie de haine, 
își cumpără un caftan de mătasă, panta
loni țesuți cu mătasă și un turban alb, ca 
zăpada pentrucă de mult își tot doria să 
aibă și el odată haine frumoase. După a- 
aceea se duse la un bărbier, se tunse și se 
rase și, în figura lui, de altcum frumoasă 
și dela fire, era așa de voinic și împuitor 
încât aproape și calul părea că nu-1 mai 
cunoaște; cel puțin, calul clătină din cap 
și bătu din picioare, când intră în grajd. 
Poate că negrul voia să-i dee a ’nțekge, 
că ar ieși bucuros în aer liber. Lui Obra
him însă nici prin minte nu-i trecea să 
călărească pe o gloabă așa slabă, care îi 
plăcea numai, fiindcă în toată dimineața îi 
umplea punga cu aur. După câteva zile, a- 
dunându-și o sumă însemnată. își cumpără 
o pereche de cai de călărit, mari și fru
moși, luă un servitor, în chirie o casă fru
moasă și cheltuia boerește încât Damascul 
întreg vorbia numai de străinul tânăr, fru
mos și bogat.

(Va urma). 

stre. Serbarea s’a deschis și s’a încheiat 
prin trei frumoase și bine alese coruri, 
esecutate cu mare precisiune de elevii 
școalelor sub conducerea probată a d-lui 
dirigent N. Stoicovici. Publicul a răsplătit 
cu bogate aplause prestațiunile miciior cân
tăreți și cântărețe și pe conducătorul lor. 
D-l înv. A. Frateș a rostit un bine alcă
tuit discurs ocasional despre creșterea în 
familie, atrăgând prin expunerile sale in
teresante și prin exemple potrivite luarea 
aminte a părinților asupra acestei impor
tante cestiuni. Oratorul a fost viu felicitat. 
Părintele Dr. V. Saftu, care a presidat 
serbarea, a adus elogii corpurilor didactice 
pentru progresele realisate, a îndemnat pe 
elevi și eleve la muncă și dragoste față 
de școală și a mulțămit publicului present 
pentru interesul manifestat față de școa
lele noastre. De încheiere a urmat pre- 
miarea elevilor și elevelor distinse.

Archiducele Leopold Salvator în Si- 
hiîll. Sibiiul găzduește de trei zile între 
zidurile sale pe archiducele Leopold Sal
vator, inspectorul suprem al artileriei din 
Austro-Ungaria, care a venit în Ardeal 
să inspecționeze regimentele de artilerie. 
Archiducele a luat parte în zilele acesto 
la exercițiile regimentului de artilerie din 
Sibiiu și la mai multe festivități. Alaltăeri 
a primit visita I. P. Sale Mitropolitului 
Mețianu, iar eri a reîntors visita sa I. P. 
Sale Metropolitului. Archiducele a petrecut 
tot timpul mai mult în cercul ofițerimei. 
Mâne Archiducele va sosi la Brașov, pen
tru a inspecționa regimentul de artilerie 
de aici.

Examenul de menaj în Internai-Orfe- 
linatul reuniunei femeilor române din loc 
se va ținea Duminecă în 22 funie v. la 3 
ore după amiazi în casa proprie Șirul Spi
talului Nr. 10. Toate membrele, toți bine
voitorii și sprijinitorii acestui institut sunt 
rugați să asiste la acest esamen, care este 
totodată și festivitatea de încheiere a 
anului școlar cu împărțirea premiilor. — 
Lucruri frumoase de mână, precum și țe
sături diferite vor fi expuse publicului vi- 
sitator.

Examenul școalei froebeliane ținut 
Dumineca trecută în sala festivă a gim- 
nasiului nostru, a atras și de astădată un 
public număros doritor să vadă și anul 
acesta frumoasele progrese realisate de 
micii copilași români sub îngrijită condu
cere a d-nei Maria Gr. Popescu. Prestațiu
nile celor peste 120 copilași au fost întra- 
devăr demne de admirat și cei presenți 
nu se puteau îndestul desfăta în cântările 
și jocurile drăgălașilor copilași. D-na Maria 
Gr. Popescu, a cărei merite incontestabile 
le-a relevat la încheiarea examenului și pă
rintele Dr. V. Saftu, merită fără îndoială 
recunoștința părinților români pentru pri
ceperea și tactul, cu care își împlinește 
greaua sarcină a conducere! școalei noastre 
froebeiiene.

D-na și d-l Z. Bârsan în Maramureș. 
Primim spre publicare următoarea invi
tare : Tinerimea română din Maramureș 
arangează o representațiune teatrală cu 
joc, cu concursul d-nei și d-lui Zaliarie 
Bârsanu în 13 Iulie st. n. 1908 în Sighetul- 
Maramureșului sGrădina morii*  (Petofi-li- 
get), în favorul bisericei române gr. cat. 
din Berbești. Contribuiri benevole se pri
mesc cu mulțămită la adresa d-lui Dr. Ilie 
Mariș adv. Marmarosszigdt și se vor pu
blica.

Programa : 1) »Furtuna casnică*  co
medie într’un act. 2) Declamații comice.
3) »Actor pe neștiute». Prețul de Intrare 
de persoană 2 cor. de familie 5 cor. lnce- 
ceputul sara la 8 ciasuri. Costumul națio
nal e binevăzut.

Ucigașul guvernorului Galiției Potoczki, 
studentul r’utean Sicynski, a fost osândit 
la moarte prin ștreang.

Un necrolog ! Un fruntaș român din 
Feldioara ne roagă a- da loc următorului 
»Necrolog« : Cu inima înfrântă de durere 
aducem la cunoștința tuturor, că iubita 
noastră casină din Feldioară, corn. Brașov, 
a răuosat, după lungi și grele sbuciumări, 
provăzută cu Sfintele provocări pentru 
abonament, dându-și plățile restante în 
știrea Domnului. Și mesele și lampa după 
trecere, s’a licitat, luând unul din cei 18 
membri, un butoiu de bere și atâtea kilo
grame de gură, ca să-i poată cânta veci- 
nica pomenire, și cel ce vrea să știe mai 
mult, întrebe! — George Silvestru Pîlțea, 
nembru.

Balonul cu cârma Zeppelin. Din Frie- 
derichshafen (Germania) se anunță că ba
lonul Zeppelin s’a înălțat Mercuri dimi
neața la orele 8 jum. luând direcțiunea 
spre vest. A sosit la Bâlo la orele 10 jum. 
s’a întors cătră Lucerna, unde a sosit la 
orele 12 jum., a făcut un mare cerc dea

supra Jacului Lucerna, a luat direcțiunea 
lacului Zug, pe care la trecut la orele 1 
trei sferturi, a sosit la Ziirich la orele 2 
jum., făcând evoluțiuni acolo. După ce a 
făcut înconjurul înaltului munte din calea 
sa, la orele 5 p. m. balonul a trecut la 
Frauenfeld la orele 8 trei sferturi; s’a 
apropiat de Friederichshafen după ce a 
mers dealungul lacului Constanța dela Ro
manshorn, și după ce a atins Bregenz. In 
ovațiunile entusiaste ale mulțimii, Zeppelin 
s’a coborât în hala balonului Ia Friede
richshafen.

Primul examen de doctorat ia facul
tatea de drept din București se va începe 
Luni în 23 Iunie v. la orele 5 după amiazi. 
Juriul examinator se alcătuește din d-nii: 
C. Nacu, C. Dissescu, I. Tanoviceanu și S. 
G. Longinescu.

La întrecerea cu velocipede Viena- 
Berlîn a eșit învingător d-l Hans Ludwig 
din Sossenheim, care a făcut cele 598 de 
klm. în 28 ceasuri, 26 de minute și 18 se
cunde, întrecând pe Fischer din 1893 a- 
proape cu două ceasuri. S’au întâmplat și 
multe accidente. Dintre fruntașii întrecerei 
nu e nici un Austriac.

Petrecere în Nușfalăul - Becleanului. 
Ni se scrie : Miercuri seara spre ziua de 
Ispasul românesc a. c. tinerimea română 
din Nușfalăul Becleanului a dat o petre
cere în folosul bisericei române din loc, 
dela care n’a lipsit nimic din cei cinstit și 
românesc. Afară de „Călușeri" ne au aju
tat cu suprasolvirile lor următorii marini- 
moși binefăcători: Ilie Blaga, preot, Ceciu 
2 cor., Zsigmond Ferencz, când. post, de 
gendarmi din loc 1 cor., Sipos și Anton 
gend. în loc, 80 fii., Moldovan Iacob Irinii; 
familia Pop George, fiecare câte 80 fii., 
Ileana Baboleii 30 fii., Alexa Zagrean 20 
fii. și Costin Chiția, toți din loc 10 fii. 
Suma venitelor 47 cor. 20 fii., a speselor 
24 cor. 12 fii. Pe sama bisericei s’a dat 
curatorelui bisericesc Petru Arpastean ca 
venit curat 23 cor. 8 fileri. In Dumi
neca înainte de Ispas, Vasile Arpastean 
din Feleac a donat bisericei noastre un 
rând de odăjdii bisericești în preț de 174 
coroane. Lui Vasilie Arpastean, »Călușeri- 
lor« noștri (9 inși) din loc și marinimoși- 
lor noștri sprijinitori, le mulțumim și le 
promitem a ne ruga pentru dânșii. — (u- 
ratoratul bisericesc.

Dela adunarea generală
a despărț. Brașov al »Asociațiunei«.

(Fin e.)

Ședințele comitetului și prelegerile.
Din cronica activității comitetului 

amintim, că comitetul a ținut în decursul 
anului 7 ședințe, în cari s’a pus la cale, 
s’a pregătit ori s’a îndeplinit aceea ce se 
poate arăta ca rezultatele muncei sale.

a) Curs de albinărit.
După cum se anunțase la aduna

rea generală a despărțământului s’a ținut 
un curs practic de albinărit, condus de 
d-l director de școale primare I. Aron. 
Inaugurarea acestui curs, la care au luat 
parte 6 învățători din împrejurime, s’a 
lăcut în stupina d-lui I. Aron Ia 24 Iunie 
v. în prezența directorului despărțămân
tului nostru și a mai multor membrii din 
comitet. Cursul a durat 3 zile, în care 
timp participants au fost găzduiți gratuit.

b) Prelegerele poporale.
Pentru prelegerile la sate s’a urmat 

practica de mai ’nainte. Comitetul a dis
cutat chestiunea procurării pe sama des
părțământului, a diapozitivelor trebuin
cioase pentru o prelegere higienică, una 
istorică și una religioasă. Dar a hotărât 
să-și ceară întâi informațiuni exacte. A 
cumpărat însă dela Șalan din Iași 23 de 
diapozitive, cari aparțin deci despărță
mântului ; d-l profesor A. Ciortea a ini
țiat în manipularea scbiopticonului pe 
iiembrii din comitet: N. Căldărea,N. Fur
nică și V. Neguț, iar pentru acoperirea 
speselor cu ocaziunea prelegerilor poporale 
comitetul a cerut și a primit în anul a- 
cesta ajutor de 100 cor. promis de comi
tetul central. Directorul și membrii comi
tetului Andrei Bârsan, loan Petrovici și 
Dr. Alex, Bogdan au pregătit comentarul 
următoarelor prelegeri însoțite de proiec- 
țiuni cu schiopticonul : 1) » Vederi din Mun
tenia (Oltenia)*  2) »Dunărea și scene din 
răsboiul 1877/78*  și 3) >Bucureștii și in
stituțiile lui*.

Iar pentru prelegerile economice a 
câștigat pe d-l Aurel Nistor preot în Ar- 
pătac și pe d-l Anania Boldor învățător 
în Codlea.

După pregătirile acestea s’au ținut 
în următoarele agenturi prelegeri po
porale :
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a) la 25 Noemvrie 19G7 la agentura 
»Pe Tocile» (Brașov), unde d-1 A. Bâr 
seanu a vorbit despre ^Creșterea copiilor» 
și a ținut cornentarul prelegerii prime cu 
schiopticonul.

b) la 2 Decemvrie în Bod. D-1 I. Pe- 
trovici a explicat prelegerea a doua cu 
schiopticonul, iar d-1 :A. Nistor a vorbit 
despre sNutrirea vitelor».

c) la 9 Decemvrie în Sânpetru. Au 
vorbit d-1 Dr. Al. Bogdan despre prele
gerea a trei cu schiopticonul și d-1 A. 
Nistor iarăși despre »Nutrirea vitelor».

d) la 16 Decemvrie în Cristian. Pre
legerea a patra cu schiopticonul și d-1 A. 
Bolder despre >Lucrarea rațională a pă
mântului».

Iu toate aceste comune au fost ti
neret și lume foarte multa, ceea-ce ne 
face să lăudăm și la acest loc pe țăranul 
român, care vrea să învețe și să se ridice.

Celelalte prelegeri cari erau să se 
țină în comunele Crisbav, Stupini, Tărlun- 
geni și Săcele nu s’au putut ținea din fe
lurite cauze, nu insă din vina ori negii- 
gența comite.ului.

c) Conferențele în Brașov.
Partea aceea de muncă a comitetului 

care ar fi fost să se desfă.-ure la sate, s’a 
desfășurat în orașul Brașov. Publicul ro
mânesc mai cult din acest oraș încă cerea 
de mult să i-se vorbească și cetească 
despre chestiuni, cari l’ar interesa. Și 
fiindcă încercările de mai nainte de a 
ținea conlerențe nu au reușit să se sta
bilească po un șir mai mare de ani, fiindcă 
după părerea noastră au fost pornite de 
particulari, reușita lor depindea astfel de 
buna înțelegere între aceștia, comitetul 
despărțământului 1 a căutat sprijinul de 
lipsă în organismul »Asociațiunii< și a ho
tărât că ținerea conferențelor să se ini
țieze de astădată de însuși comitetul des
părțământului. Și iarăși pentru a avea si
guranța că se vor ținea nu a apelat și la 
alți intelectuali, ci s’a mărginit a întreba 
pe membrii săi, dacă s’ar angaja să țină 
câte o conferență. Jumătate din membrii 
comitetului au luat asuprăși câte o con
ferență. Deoarece publicul brașovean a 
dovedit interesul cel mai mare posibil, așa 
încât ar fi bucuros dacă ar putea asculta 
și mai multe, cu toate că ne așteptam să 
vină la conferențe și oamenii de carte de 
prin satele învecinate, comitetul s’a ho
tărât să roage și pe alți membrii din so
cietatea brașoveanâ să țină conferențe de 
pildă pe d-n;i advocați, medici, preoți, pro
fesori, învățători, funcționari, chiar doamne. 
Și ori cine ar voi să sprijineaseă comitetul 
în direcția aceasta e primit cu cea mai 
mare dragoste și rugat să anunțe dorința 
sa secretarului acestui despărțământ.

Toate conferențele câte s’au ținut 
(cinci) au tractat chestiuni de interes ori în 
legătură cu viața și poporul nostru,și împre
jurarea aceasta întărește dovada, că astfel 
de conferențe sunt de lipsă, dă însă tot
odată și directiva celor viitoare, care va 
trebui să fie : cunoașterea istoriei și cul
turii românești, amândouă și în desvolta- 
rea lor și cum.așterea celor mai impor 
tante rezultate ale desvoltării culturale 
universale. De aceea au fost reprezentate 
și științele (flz ca) deja în seria aceasta 
de conferințe. Toate conferințele s’au ți
nut Dumineca în sala cea mare a gimna
ziului românesc din Brașov, a cărei folo
sire pentru acest scop s’a îngăduit gratuit 
din partea On. Eforii școlare a institutelor 
de învățământ românești din Brașov. S’au 
ținut în ordinea următoare :

2 Martie 1908 : D-1 Andrei Bârseanu, 
profesor, a vorbit despre >Trecutul Româ
nilor din Brașov».

9 și 16 Martie 1908 : Dr. Alexandru 
Bogdan, profesor, d espre ^Strigoii» de M. 
Eminescu.

23 Martie 1908: D-1 loan Petrovici, 
profesor, despre >Urme din Roma an
tică».

4 Mai 1908 : D-1 Dr. N. Vecerdea, di
rectorul filialei >Albina«, despre Socialis
mul modern și naționalitatea noastră».

11 Mai 1908 : D-l Aurel Ciortea, pro
fesor, despre »Căderea, atracțiunea univer
sală și formele energiei».

Conferențele acestea ar fi fost și mai 
frumoase, sala unde s’au ținut și mai plină 
de lume, iar efectul lor mai adânc și mai 
dăinuitor, dacă nu ar roade la rădăcinile 
vieții Românilor din Brașov ura și duș
mănia tocmai așa ca în multe sate româ
nești. Și deoarece rostesc acestea în fața 
unui sat, nu mă rabdă inima să nu zic, 
că mai rea decât neghina și molia, 
și mai omorâtoare decât ciuma este 
ura omenească, e lipsa de dragoste pen
tru aproapele, pentru fratele tău de un 
neam și-o lege. Și dacă n’o vo m stârpi 
twî, ea ne va stârpi și împrăștia.

Premii. Tot spre binele satelor, pen

tru desvoltarea legumăritului și pomăritu- 
ui, comitetul a dat și în anul acesta un 
premiu acelui învățător, care a arătat gră- 
iina cea mai bine îngrijită. Premiul acesta 
le 30 coroane l’a câștigat d 1 Daniil Mar
tin, învățător în Dârstele Brașovului, care 
cu trudă și stăruință a făcut pe o bucată 
de pământ rău și la loc nepotrivit o gră
diniță frumoasă și bine orânduită, pe care 
am văzut-o și examinat’o înainte de a o 
premia, trei membri din comitet, în frunte 
cu directorul despărțământului nostru. Și 
fiindcă mai ales în timpurile de astăzi tre- 
bue să avem sel mai mare interes de 
a răspândi cetitul și scrisul între cei ne
știutori de carte, comitetul central a ho
tărât să anunțe pentru anul viitor două 
premii de câte 50 coroane, pentru învăță
torii, cari vor ținea școală cu analfabeții 
și vor dovedi, că Ii-a reușit să învețe mai 
mulți din ei să cetească și să scrie.

Cassa. Despre veniturile și cheltuie
lile, ce le-a avut comitetul, va raporta 
cassarul. De prezent despărțământul dis
pune de suma de coroane 502 75.

Comitetul propune deci Onoratei adu
nări generale următoarele :

1) Se ia ca bază ia discuție acest 
raport general.

2) Să esprime mulțămită Onoratei 
Eforii școlare și băncii »A!bina« din Bra
șov, apoi d-lor Dr. Emil Pușcariu și Dr. 
N. Vecerdea, pentru sprijinul și donațiu- 
nile. de cari au împărtățit despărțământul 
nostru.

3) Să hotărască ținerea de prelegeri 
popora'e de cătră comitetele agenturilor 
din inițiativa proprie a lor și membri es- 
terni.

4) Să hotărască două premii de câte 
50 cor., cari se vor decerne la viitoarea 
adunare generală a despărțământului ace
lor învățători, cari vor fi învățat în de
cursul anului viitor mai mulți analfabeți, 
să scrie și cetească, cu adausul că nu nu
mai învățători, oi ori cine.

5) După revidarea socotelilor să dea 
absolutoriu comitetului pe anul de ges
tiune 1907—8.

6) Să voteze proiectul de budget pe 
anul 1908.

7) Să aleagă doi membrii cari să re- 
presinte despărțământul la adunarea ge
nerală a »Asociațiunii», care se va ținea 
la Șimleu în 9 și 10 August v. 1908.

8) Biblioteca, 38 cărți, o agentură.

Brașov, 14 (27) Mai 1908.

A Bârseanu, Dr. Alexandru Bogdan.
dir. desp. secretar.

In legătură cu raportul despre adunarea ge
nerală ținută în Cristian, primim o întâmpinarea 
mai lungă din partea d-lui director școlar i. p., 
I. Vătășanu din care publicăm următoarele părți, 
cari se referă direct la acel raport.

In N-rul 123 pag. 3 din »Gazeta Tran- 
silvaniei« a. c., a apărut darea de seamă 
despre mersul adunărei generale ordinare 
a despărțământul 1 al Asociatiunei Trans, 
pentru cultura poporului român, ținută în 
15 Iunie a. c. în comuna Christian. Aceasta 
dare do seamă, conform modestei mele opi- 
niuni, corespunde în general stărei faptice 
a lucrului, cu escepțiune de un singur punct 
deoarece localitatea școlară gr. or. română 
din acel loc a fost într’adevăr îndesuită de 
public românesc, care a urmărit cu mare 
încordare și cel mai viu interes toate a- 
gendele expuse de on. președinte al depăr- 
țământului precum și cele două din sfera 
economică, ținute cu ocaziunea aceasta. Ce 
nu mă mulțumesc însă este, că s’a omis în 
darea de seamă punctul referitor la partea 
financială. S’a zis numai că, punctul 5 a 
fost alegerea unei comisiuni pentru cen- 
surarea socotelilor prezentate de comitet și 
a alteia pentru înscrierea de membrii noi.

De aci rezultă, că partea aceasta a ra
portului a fost manca și deci subscrisul, 
care încă a contribuit cu două coroane în 
urma unei atari dări de seamă, simțindu-se 
oareșicum jignit în baza fundamentală a 
simțimântului moral își are motivul său de 
nedumerire în ceeace privește administra
rea paralelor, căci în cazul de față reali
tatea nu corespunde întru toate cu cele 
publicate și de aceea vine a semnala acest 
neajuns; aceasta însă o face numai cu a- 
ceea intențiune curată, ca în viitor pentru 
liniștirea publicului să se lase loc cel puțin 
două rânduri în »Gaz. Trans.» și pentru 
partea financială.

Custozza 1866—1908.
Obicinuita aniversare a strălucitei în

vingeri dela Custozza a reg. 50 de infan
terie s’a serbat și în anul acesta Miercuri 
în 24 Iunie n. încă de dimineață se putea 
ceti de pe mersul și ținuta soldaților dela 
susnumitul regiment, că sunt cuprinși de 
un sentiment mai măreț, fiecare părea mai 
mândru de trecutul regimentului său.

încă de pe la 2 oare p. m. mergea 
lumea cete-cete la casarma din strada 
Neagră pentru a lua parte la aniversare. 
La oarele 4 întreg corpul ofițeresc cu ge
neralul în frunte în sunetul muzicei in
trară în curtea casarmei și înaintară spre 
un drăguț pavilion care purta inscripția : 
* Gustoasa 1866—1908.*

Intonând musiea un marș, se ivi un 
grup frumos de 18 călușeri în frunte cu bra
vul sergent-major d-1 N.lvan, toți îmbrăcați 
în frumosul nostru costum național. Toți 
erau uniform imbrăcați cu tricolor la 
opinci, la brâu și căciuli. De o frutnsețe 
rară era cămașa d-lui Ivan, care purta și 
o lentă tricoloră. După ce defilară se aran- 
giară și jucară »Gâlușerul de pe Mureș*  
din 12 figuri; >Banul Mărăcine*  din 8 
figuri și pe >Marșul lui M hai Viteazul» 
defilară pentru a se aranja la >Hora Si
naia i*  și «Sârba*.

După ce gătară jocul, d-I generai îi 
dădii mâna d-lui Ivan mulțămindu-ipentru 
dexteritatea și precisiunea cu care a ju
cat susnumitele jocuri și în sunetul »Mar- 
șului Sinaiei« și în aplausele publicului nu- 
măros părăsiră călușerii curtea.

Revenind d-1 Ivan cu un grup de 
soldați cântară : La revedere, Sunt vânător, 
Haideți frați și alte cântece.

La cel din urmă punct veniră iarăși 
călușerii formând un cordon, și grupân- 
du-se în jurul lor ti ți soldații cântăreți 
cântară Imnul poporal pe care îl ascultară 
toți ofițerii și publicul stând în picioare și 
cu capetele descoperite.

In sunetul musicei corpul ofițeresc 
părăsi curtea și astfel se gătă măreața 
serbare, pentru a se continua seara la 8 
oare în restaurantul »Gambrinus».

Ca încheiere îmi țin să amintesc, că 
pentru a încungiura neplăcerile ce le 
aveau pănă acum cu căutarea hainelor na
ționale, d-1 sergent-major V. Ivan a stă
ruit de s’au făcut pe spesele regimentului 
toate costumele naționale, cari astfel pre- 
sintă ochilor un aspect frumos fiind toate 
uniforme.

Nu pot să închei rândurile aceste, 
fără de a nu adresa d-lui sergent-major 
Ivan și voinicilor săi călușeri sincere fe
licitări și mulțămiri pentru plăcutele mo
mente, ce ni-le-au pricinuit.

Un privitor.

In afacerea canalizării ora
șului Brașov.

Primim spre publicare următoarele: 

D-le Redactor !
Am cetit mai zilele trecute în prețuita 

D-voastră foaie »Gaz. Transit» regulamen
tul publicat de On. Magistrat local, privitor 
la facerea canalizării, ce e în curgere. Ne-a 
cuprins mare mirare, cetind acolo, că ca
nalizarea se va eBtinde și la noi în Schei 
până la Nr. 31—36 pe Tocile, venind din 
Cetate drept în sus, din strada Orfanilor, 
prin șirul bisericei. strada și Piața Prun
dului; pe lângă vale prin strada Căpitanu
lui până la locul arătat de pe Tocile ! Ne
am întrebat: unde au rămas celelalte strade 
din Bchei, din partea Ciocracului, Coastei, 
Pajiștelor, etc., apoi Valea Morilor a, b, 
c. d și e; strada lui Precup, Nălbitor, Podu 
Crețului până la Mori în sus; Tocilele dela 
Podul Crețului în jos până la locul cu pri
cina; unde au rămas Tocilele dela Crucea 
Căpitanului în jos, apoi Podul lui Grid, Ca- 
cova de sus, de jos și de mijloc?! S’au 
doară aceste strade n’ar avea nici o lipsă 
de curățenie ? Apoi dacă da, atunci tre
buia să se estindă canalizarea peste tot 
Scheiul, precum se estinde aceea în cele
lalte suburbii ale Brașovului, — s’au să se 
fi mărginit numai asupra orașului intern, 
ori să fi fost dusă cel mult până în Piața 
Prundului. Estinderea mai departe până la 
Nr. 31—36 Pe-Tocile, n’are nici un înțeles, 
de oarece cea mai mare murdărie vine toc
mai de pe stradele unde nu se face cana
lizare; deci e întrebarea, că locuitorii din 
acele strade unde-și vor arunca pe viitor 
murdăriile lor după facerea canalizării; nu 
tot tîn văile esistente?! Suntem curioși 
să știm !

Apoi canalizarea așa pe cum e pro
iectată a se face, nici nu e realizabilă 
pentru locuitorii din Schei, din Prund în 
sus; deoarece casele acestora sunt mai 
toate niște simple căsuțe de bârne, aco-

porite cu șindili și încărcate de datorii, 
care case le servesc proprietarilor drept 
locuințe familiare și nu le aduce nici un 
venit real.. Deci de unde vor avea acești 
bieți de oameni sutele de coroane, tre
buincioase pentru întroducf rea canalizării 
în curțile lor, în aceste timpuri grele și 
amărâte! Dacă On. reprezentanță comu
nală și On. mag strat, va purcede tot așa, 
ca pănă acum, cu încărcarea proprietarilor 
săraci din Schei cu fel de fel de taxe, — 
apoi ne este frică, că în curând vom fi 
siliți noi locuitorii români din Schei să 
luăm lumea în cap și apoi să vedem cine 
va mai munci pe la rubricile și în ate
lierele domnilor celor bogați, dacă vom 
lipsi noi !

Ne rugăm de ou. reprezentanță a o- 
rașului și de on. magistrat să reasumeze 
concluzul său, referitor la întinderea cana
lizării până ia N'. 31—36 pe Tocile, ci să 
se oprească în Piața Prundului; ear pen
tru toate celelalte părți ale Scheiului să 
se facă rezervoare, în care să se verse 
toate murdăriile și să fie curățite prin 
apa din văile existente. La din contră se 
cheltuesc de geaba milioanele de coroane ! 
>Videant Consules !«

Mai mulți locuitori 
din stradele cu pricina.

Pentru incendiații din Sinii, in urma 
apelului, publicat în ziarul nostru, ni s’au 
trimis următoarele contribuiri pentru ne- 
norociții incendiați din comuna Sînd: 
Colectă din comuna Sabadului de câmpie, 
pentru incendiații din comuna Sînd (com. 
Turda-Arieș). Colectanți: Nicolae German, 
paroh 2 cor., Florea fon a V., Togănel Pe
tre, Togănel Adrian, Man Ion, Pogărean 
Ion, Cismaș Anică, Ritsu Samson, Păstor 
Ion, Pol Dănilă, Togănel Ion V., Togănel 
Ion, Sonca Ion, câte 1 cor. Pogăcen Ilie, 
80 fii., Dicu Florica, 60 fii., Țanțoș Roman 
60 fii., Șandor Sandu 50 fii., Togan Mihaiu, 
Pastor Samson, Man Ion, Mănișor Cons
tantin, Moldovan Vasilie, Pavel Vasilie, 
Dogariu Vasilica, Pastor Petre, Pogăcean 
Ilisie, Sabadi Ion, Mănișor Samson, câte 40 
fii., Mănișor Vasilie 30 fii., Florea Samson 
20 fii., Ludovic Fehdr 20 fii., Togănel Con
stantin g. 40 fii., Togan Ion 20 fii., Pop 
Petre 20 fii. Suma 22 cor. 40 fii, — Săba- 
dul-de-câmpie, la 24 Iunie 1908. Nicolau 
German, paroh gr. cat.

Producțiuni și Petreceri.
Tinerimea teologică din Sălagiu a- 

ranjază la 12 Iulie st. n. 1908 în orașul 
Jibou, otelul sWesseleny» petrecere cu 
dans. Venitul e destinat în favorul biseri
cei gr. cat. din loc. Suprasolviri marini- 
moase și oferte benevole pentru biserică 
se primesc cu mulțămită și se vor pu
blica.

In numele comitetului aranjator : loan 
Taloș președinte. Traian Trufaș cassar. 
Ioan Pop controlor. Vaier Copoș maior- 
dom, Alexandru Achim. Simeon Ancean, 
Octavian Basti, Mihaiu Boca, Ioan Bran, 
llie Călăuz, Leontin Filip, Corneliu Ga- 
vriș, George Groza, Nicolau luhas, loan 
Matheiu, Patriciu Trufaș. Ioan Varna, mem
brii în comitet.

*
Teologii ungureni învită la petrece

rea de vară ce va avea loc ia 20 Iulie st. 
n. 1908 la scălzile >Paveleane< din Slatina 
Marmației. Intrarea de persoană 2 cor., de 
familie (3 membrii) 5 cor. Venitul curat 
se va da pentru biserica gr. cat. român ă, 
din Rona de jos. Damele sunt rugate în
tru cât se poate să se prezinte în cos
tume naționale. Ofertele generoase se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica prin 
ziare. Invitațiuni de lipsă dă Antanasie Do- 
roș teol. abs. Falusaltina (Mâram).

Comitetul aranjator : George Mesaros 
preot president, Aurel Dragoș, Ceciliu De- 
mian vice-presidenți, Mihai Erdoss se
cretar, Vaier Pop casier, Alexandru Ciple 
controlor, George Anderco, Alexa Ciple, 
Mihai Doboși, Atanasie Doroș, Vasile Er
doss, Emil Fucec, Alexandru Gogia, loan 
Kovats, Andrei Pop, Vasile Pop, Nicolae 
Papp, Virgil Șurani.
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ULTIME ȘTIRI.
OradeadliaFB, 3 Iulie. Adunarea 

comitatensă de eri s’a ocupat cu ra
portul inspectorului școlar Ludwig Va- 
sady, care a vizitat școalele confesio
nale. Inspectorul a comunicat că în
vățătorii neglijează învățământul lim
bai maghiare, dând copiilor o educație 
antimaghiară. După propunerea in
spectorului școlar, consiliul a hotărât 
să deschidă acțiune disciplinară con
tra mai multor învățători români.

BlldapBSta, 3 Iulie. Deputatul Va- 
sile Damian a convocat pentru Du
minecă o adunare în comuna Zarand, 
în care vor lua parte și al ți deputați 
naționaliști.

VieUU- 3 Iulie. Ziarul „Reichspost" 
anunță că d. Dim. Sturdza, preșe
dintele consiliului din România, care 
va veni la Karlsbad, va avea aci o- 
caziunea să se întâlnească cu minis
trul de externe, baronul Aherenthal, cu 
care va discuta mai multe cestiuni 
de actualitate între cari și cestiunea 
macedoneană. E bine înțeles că cu 
prilejul acesta se va atinge și cesti
unea tratatului de comerciu cu Austro- 
Ungaria. Se crede că, după atâtea 
lungi ezitări, tratativele pentru în
cheierea convențiunei comerciale ro- 
mâno-austro-ungare, vor începe în 
■Octomvrie la Viena. Nu e exclusă 
posibilitatea ca d. Sturdza să facă o 
vizită și cancelarului Biielow la Nor
derney.

Bsrlin, 3 Iulie. Știri sosite din 
Petersburg anunță, că Marți au avut 
loc excese sângeroase la Taebris (Per
sia). Sunt 80 de morți căzuți de am
bele părți. Populațiunea rusă e cu
prinsă de mare panică. Seara au pă
truns în oraș bande de călăreți înar
mați sosiți din provincie. Consulul rus 
însoțit de câțiva cazaci a vizitat ta
băra revoluționarilor rugându-i să în
ceteze dușmănia.

Madrid, 3 Iulie. In orașul Alma- 
cellas, soții Rodriguez au fost denun
țați, că-și maltratează în chipul cel 
mai oribil, singura lor fiică Pilar. In- 
tr’adevăr, judecătorul de instrucție 
descoperi pe această nefericită ființă 
într’un grajd al soților Rodriguez. 
Biata copilă, care fusese ținută acolo 
timp de cincisprezece ani, ajunsese în
tr’un grad de slăbiciune extraordina
ră. Se țâra pe labe, ca animalele, nu 
putea să pronunțe de cât monosila- 
be. Nenorocita e aproape nebună. Tot 
timpul cât fusese ținută închisă în 
grajd, părinții ei îi dăduseră să mă
nânce resturi dela masa lor și să bea 
lăturile. Populațiunea orașului a voit 
să linșeze pe soții Rodriguez, cari 
numai cu mare greutate au putut fi 
scăpați de furia mulțimei.

Pai’iS, 3 Iulie. Furtuni violente 
au fost semnalate din mai multe pro
vincii din Franța. In regiunea „Beau- 
ce“ care produce mai cu seamă grâu 
pentru Capitală, recolta a fost devas
tată ; trăznetul a provocat mai multe 
incendi: uu sătean a și fost omorît.

JuSOWka, 3 Iulie. In urma unei 
exploziuni de gaz într’o mină a soci- 
etăței „Caterine“ 200 de lucrători au 
fost omorâți : 73 au fost scoși vii, 
•dintre care 10 au murit mai pe urmă.

Glumele lui Noia-Oarzin.
Când îi cade mai bine.

Mania: Niță dragă, de câte-ori să-ți 
mai spun, că atunci să te lași de mâncat 
când îți cade mai bine, fiind-că ești ne
voiaș la stomac.

JVifa.- Atunci fă bine dă-mi și frip
tura cu salată de castraveți, că varza cu 
carne încă nu mi-a căzut mai bine.

*
Ocazia bună.

Dr. Poloboc (cătră un chelner nou 
venit):

— Cum te chiamă?
— Iuan !
— Vei fi stabil aici ?
— Ba, eu sunt numai ajutor.
— Ei, atunci te rog să mă ajuți până 

la prima cu 10 coroane.
*

Jenant.
Fata: Mamă dragă, ce impertinență 

dela locotenentele acela tânăr, tot pe mine 
mă fixează... ei... iară...

Mama: Ține ’nainte-ți gazeta aia! 
Fata: Ei dar atuncinu-1 poteu vedea!

*
Lucru șod.

Anisia: Ce șod lucru! Te uită găina 
asta e găină cum se cade și uite c’o scos 
pui de rață...

Floarea: Ce-i din aia? Mai șod lucru 
știu eu, am la oraș o rudenie, care e 
>moașe maree cum se cade, și închipueș- 
te-ți, feciorul ei e faur! !

*
Nu ți-e rușine.

— Măi! nu ți-e rușine! județul dojenește 
Pe-on hoț ce ajunse la jăndarmi în clește ! 
Ca să furi tu omul pe cân doarme dus 
Să-l desbraci de haine? Cine mi-te-a pus? 
Nu știi tu mă cioară, că ăla-i un păcat?
Ia spune pe bietul cum l’ai desbrăcat?
— Mă rog dje ertare țucuți haina ta 
Cum puteam eu oare ’n somn al turbura. 
N’am vrut să-i stric visul mă rog de ertare 
Pă-i aceea doară nu e păcat mare !
Și astfel cu frumosul, ca la un parpanjel 
Cum să nu nici șimtă am tras de pe el 
Una câtșe una, așta, ceea altă
Și el durmea dulce ca și după scaldă!
Dje io nu vin acilea, omul ce șă facă 
In atâtea haine de năduf se ’neacă!

*
Cum?

— Jupâne, cum se potrivește, că ești 
gras c’o burtă de o zi de plug, iar bieții 
caii d-tale îs ca sclepții, poți număra coas
tele lor?

— Pricepe omule, pe mine i-o mă 
hrănesc, iar caii mnyei, hrănesc sluga.

Raport.
Strajameșter: D-le sutaș, Regruta 

Ion Pricolicii azi noapte o murit!
Sutașul: Porcărie măi! încă nici n’a 

fost instruat! Cum a putut muri ?
*

Eu nu! Dar dumneata?
Copila tomnatică privea pe un pes- 

cariu, care în timp de un ceas n’a putut 
prinde nici un pescuț.

— Nu-ți perzi paciința, când vezi că 
nimic nu poți prinde în mreje ?

— Eu nu, draga moșului, dar d-ta ?

Bibliografie.
Ca premii pentru șco’arii silitoii re

comandăm din „Biblioteca pentru toți" 
aflătoare la librăria Gazetei ca cele mai 
nemerite, eftine, morale și instructive de 
Autorii noștri cei mai de seamă:

Carmen Sylva 7 volume ă 30 b.
Alexandri opere complete poesie și 

teatru ă 30 l>.
Anton Pann „Povestea vorbei" 3 vo

lume ă 30 b., „Povestea lui moș Albu 3 
vbi. â 30 I).

loan Creangă 5 volume ă 30 b.
Dumitru Stâncescu 18 volume diferite 

â 30 b.
D. Bolintineanu Legende istorice 30 

b., Maouil 60 b. Elena 90 b.
Bianu Ioan Momente Culturale 30 b. 
Aleocandrescu Gr. Opere complete un 

volum de peste 400 pag. Cor. 1'20, „Prosă 
și poezie11 30 b.

Bălăcescu, poezii partea I. 30 b , par
tea II. 30 b.

Coșbuc, Georgica de Virgilius traducere 
în versuri 30 b. Antologia Sansorită 30 b.

Caragiale 1. „Schițe ușoare" 30 b. 
Notițe și fragmente 30 b.

Eminescu „Poesii" complete 60 b. 
Nuvele și Povești 60 b.

Basarabescu Norocul, Schițe și Nu
vele 30 b.

Chica Ion Scrisori cătră Vasile Ale
xandri partea I. II. III. IV, ă 60 b.

Gane Nuvele volumul I. II. IU. ă 
60 b.

Dulfu P. Legenda țiganilor 30 b.
Eilimon „Ciocoii vechi și noi, partea 

1. II. ă 60, partea III. 30 b.

lonescu Gion. „Istorice" 30 b.
Tacca Franțusitele 30 b.
lstrati D. București Cairo, note de 

călătorie 60 b.
Gârleanu G. „Odată" 30 b.
Octavian Goga „Poesii" 60 b.
lorga. Oameni și fapte din trecutul 

românesc 30 b.
Barai. Lecca Diverse piese teatrale 

cu 30 și 60 bani. Quo-Vadis trad. U20
Negruți C. Opere complete proză 60 

b., Poezii 30 b., scrisori 60 b.
Maicrescu T. Nuvele (trad.) 30 b.
Olănescu Ascaniu, „Satire" și „Pe 

malul gârlei" 30 b.
Stâncescu Const. Ce este frumsețea, 

artele Plastice în România și cum vei ju
deca operile de artă 30 b.

Pituriu „Povestea mavrochenească" 
30 b.

Rădulescu Motru „Știință și Energie" 
30 b.

Vlăhuță Al. „Icoane șterse" 30 b. 
„Din goana Vieței" partea I. II. III ă 30 
b. „Dan" I. II. ă 60 b. „Iubire" Poezii 30 
„Nuvele" 30 b. „România pitorească" 90 b.

Sadoveanu „Povestiri de Sărbători" 
60 b.

Zamfirescu „Cântece și plângeri par
tea I. II. â 30 b.

Ureche Dr. „Dușmanii noștri 30 b. 
„Cronicele doctorului" 30 b. „Ce naște 
din Pisică" 30 b. „Dicționar francez ro
mân" cor. 3'20.

Urechia Nestor „Căruța poștei 30 b.
Ventura Gr. „Curcanii", piesă națio

nală 30 „Copila din flori" 30 b.
Zamfirescu Duiliu „Viața la Țară" 

cor. 1'20, „Tănase Soatiu" 60 b. „In Răs- 
boiu" 60 b. „Nuvele Romane*  30 bani.

GrZ-fcmvzzS-
Mare discuție între domnul și doamna 

casei asupra toaletei ce trebue să-și facă.
— E supărător, zise femeia cătră 

soț, tu nu înțelegi nimic din toaletele fe
meilor.

— Ba da, scumpa mea, costul!...
❖

Gută. — Știi că se face un nou bilet 
de 100 lei ?

Tănase. — A ! Și cât are să coste ?
*

— Ce mai faci, Mitică, bine, sănătos? 
Dar madam Popescu (Mitică Popescu)?

— Eu sunt bine slavă Domnului... 
Dar nevasta nu prea.... Nu știu ce are 
la cap...

— Cum așa?!
— Știu eu ? Văd că cere la fie-care 

trei săptămâni câte-o pălărie nouă.

MULTE Șl DE TOATE.
O căsătorie fără voie.

Ziarele engleze povestesc următoarea 
întâmplare nostimă:

La tribunalul de divorț din Londra, 
s’a înfățișat dăunăzi o femeie tineră și 
frumoasă, cerând să fie despărțită de un 
bărbat, cu care fusese căsătorită fără 
știrea ei și care trăiește acum în India 
răsăriteană și dupăcum se vede n’are de 
gând să se întoarcă în patrie.

Reclamanta istorisește, că acum câți
va ani locuia cu chirie la tatăl ei, între 
alți, și un tinăr inginer, care-i făcea curte. 
El declară într’o zi că trebue să plece 
pentru cîtva timp în India răsăriteană și 
o rugă să-i promită că se va duce la dânsul 
în acea țară, unde se vor și căsători.

înainte de plecare tinărul se duse 
încă odată cu iubita lui la teatru. Plecară 
și asistară la o pantomină. La reîntoar
cere acasă, inginerul spuse fetei, că ea 
trebue să-i facă o declarație în scris că’l 
va lua de bărbat și în scopul acesta o 
luase într’un birou, care, cum s’a dovedit 
mai târziu, era oficiul stărei civile. Aci, 
fata si-a scris numele într’un act, fără să 
știe însă că acesta era contractul de căsă
torie.

Tribunalul a amânat pronunțarea 
sentinței până se va dovedi dacă fata e 
vinovată sau că nu știa despre ce era 
vorba.

*
Când au descoperit Chinezii America.

Se știe că Normanzii au descoperit 
America îndată după 1.000 dela Hristos 

și că pe vremea lui Columb o părăsiseră 
de mult, dar că tot se aflau amintiri de 
ea în Islanda.

Se presupunea, că Chinezii vor fi 
cunoscut-o și de mai înainte. Monde mo
derne află că într’o cronică chineză se 
vorbește de țara Fuzang sau Fuzu, află
toare la 6.500 de - mile spre răsărit de 
Asia. E chiar povestirea unei călătorii fă
cute în 502 după Hr. de bonzul Hui-Shen, 
păstrată în analele dinastiei Lyang; Acolo 
mai spune că în 458 d. Hr. cinci preoți 
budhiști au propovăduit învățătura lui 
Brahma în Fuzang, care pare a fi fost 
Mexicul, după câte spun despre el. De 
altfel s’a aflat acolo urme foarte vechi de 
civilizație chinezească; un brahmin îmbră
cat și un Budha pe un tron purtat de doi 
lei. Jn satul Madelena e statuia lui Wi-shi- 
pecocha, care venise să propovăduiască o 
religie nouă. »La Natures se întreabă de 
n’au descoperit Chinezii, Europa.

*
Istețimea broaștei țestoase.

In genere se crede că broasca țes
toasă e un animal prost. Cei cari și-au 
dat ostăneala însă a o studia, susțin con
trarul.

Astfel un profesor francez punea nu
trețul cuvenit tot la acelaș loc broaștei 
țestoase ce o creștea într’o cutie. După 
un timp oarecare el construi în cutie mai 
multe piedeci, peste care avea să treacă 
broasca, dar după o jumătate de oară ea 
a găsit nutrețul. La o a doua încercare 
ea reuși după 20 de minute, apoi după 
16 minute, apoi după 15 minute, mai în 
urmă după 5 minute și în fine după 3 și 
30 de secunde.

După aceea profesorul înmulți numă
rul pedecilor și construi înfundături. Broasca 
rătăci mai întâiu un cias până ce ajunse 
la 16 minute apoi 4 minute și în fine 3 
minute.

Posta Administrației!

In atențiunea abonaților noștri! 
Rugăm pe abonații noștri să binevoiască 
a ne scrie, când își schimbă adresa, locali
tatea de unde au plecat. Aceasta pentru 
ca trimiterea ziarului să nu sufere întâr
ziere.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.: Vietor Branisoe.

De ce sufer copiii de diaree? Pe când 
în timpul răcoros vărsările se manifestează 
mai arareori, și aoroape fără pericol, ele 
se ivesc odată cu căldura verii mai adese 
și chiar foarte adeseaîn lunile cele mai căldu
roase, și urmarea lor este atât de grabnică și 
periculoasă, încât în timpul acela mortalita
tea copiilor crește în mod teribil Faptul ace
sta deplorabil care cu toate că se arată mai cu 
seamă în orașe mari, se poate observa însă 
în mare parte și la copiii de la țară, stă 
în strânsă legătură cu două împrejurări 
însemnate, adecă odată cu micșorarea re
zistenței copilului prin fierbințeală și apoi 
cu procesul înmulțirei rapide a bacteriilor 
și a descompunerei chimice în laptele 
de vaci.

Mama își poate scuti bine copilul de 
stricăciunea aceasta din urmă, mai cu 
seamă când îi schimbă hrana, dacă între
buințează pentru copii ca nutremânt esclusiv 
făina lactată Nestle, care conține lapte cu
rat de alpi, probat aproape un timp de 
jumătate de secol. Făina lactată Nestle 
este totdeauna gata de întrebuințare, me
reu nutritoare, nu se înăcrește nici-odată 
nici nu se discompune și ține în regulă 
activitatea organelor de mistuire.

Adevărat, mare bucurie e a ceti miile 
de scrisori pline de mulțămiri ce in con
ținu sosesc dela acei morboși și suferitori 
cari cu ajutorul crucei duple magnetice 
au devenit pe deplin sănătoși.

D-l Hengler Toma din Rudolfsgnad 
comitatul Torontal scrie următoarele: Prea 
stimate d-le Miiller! Budapesta V/28. Va- 
dâsz uteza 34. Deoarece aparatul domniei 
tale R. B. nr. 86967, adecă crucea duplă 
magnetică, pe cumnatul meu de boalele 
și suferințele ce le-a avut, l’a mântuit, 
vă rog trimiteți-mi pe adresa mea cu 
posta o cruce duplă magnetică.

Domnul Krug Ioan asemenea roagă 
pe d-nul Miiller din Apatin a-i trimite ase
menea crucea magnetică pentru nevastă-sa, 
deoarece s’a convins, că numai crucea mag
netică o va putea scăpa de dureri, precum 
a scăpat de boale pe bunica lui.

Un aparat costă 8 coroane.
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Zizin.
Stabiliment balnear l!/2 oară în de

părtare de Brașov, loc plăcut, climatic, cu 
băi minerale de jod și fer folositor pentru 
toate boalele de piept, sfomah, laring, ane
mie, rinichi și urogenitale. (Trai ieftin și 
confort.)

Medic balnear:
Dr. Alexandru Godarcea.

Wăllischhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahmann — cu toate întocnrrile modene 
ale therapiei fisicale și dietetice; */ 2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: Ma
ri a-E n z e n s d o r f bei Wen.

Cu deslușiri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta 
bilimentului :

Dr. Marius Sturza.

Câte-va cuvinte
asupra boaleior secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
oă în vremea de azi e bătătoere la ochi 
mulțimea acelor oameni, a căror sânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine- 
rimei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va cărrna oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și cu 
încredere neoazurile lor seorete. Dar nu e 
în deajuns însă a destâmui aceste necazuri 
ori și cui, oi trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, conștiintios, ctre 
știe să dea asupra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a rjuta și morburilor oe 
deja eventual exista, atunci apoi va în
ceta existența boaleior secrete.

De e chemare stat de măreață și 
pentru acest scor» e institutul renumit în 
toată țara al D-rului PALOl'Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
koczi-ut, 10), unde pe lâ< gă discreția cea 
mai strictă primește ori-cine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
ale bolnavului se curăță, nervii i-se în 
tăresc, tot organismul i-se eliberăză de 
materiile de boiă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor tfllnise 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de d*l e 
repede și radical cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazurile oele mai 
neglese, ranele sifilitice, boalele de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începutul și 
de confusie a minței, urmările onanieirei 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măiurilo, boalele de sânge, de pzele și toate 
boalele organelor sexuale femeeștt. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, căci dacă 
cine-va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni 
în persoană, atunci ou plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fie-căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 dre a m. pănă la 5 ore 
p. m., (Dumineoa pănă la 12 dre a. in.)

Adresa : Dr. PALOCZ, medio de spital 
pesmahst, Budapesta, VII , Râkdczi-iît. 10.

Nr. 10112-1908.

PubHcațiune.
Prin aceasta să deschide con

curs pentru a ocupa postul de diur
nist technic, acordat pe seama ofi
ciului inginerilor orășenești.

Doritorii de a ocupa acest-post 
au să dovedească prin atestate ur
mătoarele :

1. Că cunosc limba germană în 
graiu și în scris, iară limba maghiară 
și românește în graiu.

2. Că sunt îndemânatici în de
senului technic după cum se cere 
la extrasele descrierile și la deco- 
pierile desemnurilor technice precum 
și la pregătirea de schițe.

3. Că sunt capabili de a de
semna technice edificii existente, po
duri, canale și alte realități repro- 
ducându-le în anumite dimenziuni.

4. Că sunt îndemânatici în ra- 
țiociniile technice.

5. Unde au fost aplicați pănă 
acuma.

6. Etatea, capacitatea spirituală 
și voinicia corporală și un trecut ne
pătat.

Diurnistul technic este obligat 
în caz de necesitate a lucra peste 
cele 6 oare îndatinate în fiecare zi 
încă două oare fără a avea drept de 
a fi resplătit separat; că este sau 
ba necesar are să judece prim-ingi- 
nerul orășănesc; mai departe este 
obligat diurnistul technic a executa 
conștiențios și cu punctualitate toate 
lucrările de ori-ce soiu, cari ’i le va 
comanda prim-inginerul orășănesc.

Plata ce o va primi-o este de 
166 cor. 66 fileri pe lună (pe an 
2000 cor.); se condiționează abzi- 
cerea reciprocă de o lună de zile.

Petițiunile provăzute cu docu
mentele sus arătate sunt a se pre
zenta la magistrat pănă la 11 Iulie 
1908.

Brass 6, în 17 Iunie 1908. 

(2C4.2-2.) Magistratul orășănesc.
nreucAțitm

Ajutoare pentru învățăcei dela comerciu-
Societatea comercianților români 

din Brașov, oferă pe anii 1908—1910 
ajutoare de câte 50—100 cor. anual 
pentru învățăceii aplicați deja, sau 
cari se vor aplica de aici înainte în 
Brașov la vre-o ramură de negoț.

Aceste ajutoare se asigurează 
învățăceilor pe tot timpul cât se vor 
afla în Brașov, la vre-o ramură de 
negoț, dacă se poartă bine.

Dela cei cari doresc vre-unul 
din aceste ajutoare, se pretinde să 
aibă cel puțin 2 clase reale, civile 
sau gimnaziale.

Petenții după aceste ajutoare au 
să subștearnă aici următoarele do
cumente :

1) carte de hotez; 2) atestat de 
școală; 3) atestat medical; 4) atestat 
despre starea materială a pării țilur.

Cererile de ajutoare sunt a se 
adresa d-lui loan Săbădeanu, corner- 
sânt în Brașov.

Brașov, 5/18 Iunie 1908.
loan Săbădeanu, Inon Le/igern,

președinte. secretar.
(3-3.)

Publicațiune de licitație.
Pe baza planului și a prelimi

nariului de spese aprobat de Prea- 
veneratul Conzistoriu archidiecezan 
Nr. 3843 de dto 13 April 1907, se 
dă pe calea licitațiunei minuende re
novarea și amplificarea edificiului șco
lar confes. gr. or. din comuna To- 
hanul-nou. Licitațiunea se va ținea 
în 13 Iulie a. C. st. n. în edificiul 
școalei locale dela 10—12 oare a. m. 
Prețul strigării este de 3000 cor. 
afară de materialul de lipsă brut 
năsip, peatră, cărămidă, var, lemnul 
de brad și țigla necesară, toate a- 
cestea se pun la dispoziția maeștri
lor minus oferenți.

Licitanții au a depune înainte 
de începerea licitațiunei vadiu de 10"/0 
după prețul de strigare. Comitetului 
îi stă în putere a concrede cu lu

crarea pe acel reflectant, în care va 
avea mai multă încredere dintre mi
nus oferenți.

Planul și preliminarul de spese 
și toate condițiunile se pot vedea 
la președintele comit, paroch. sau la 
epitropia parochială.

întreprinzătorul nu are drept a 
pretinde diurne și spese de călătorie.

Tohanul-nou, (Uj-Tohân) în 
12(25) Iulie 1908.

ION BR10TA,
[1—1.) președ. com. parochial.

Publicați tine.
Biserica gr. or. rom. din Her

man (prot. Brașov) dă în întreprin
dere pe calea licitațiunei minuende 
ce se va ținea Duminecă în 22 Iu
nie st. V. a. C. la 2 oare p. m. re
pararea și spoirea bisericei de din
afară. Prețul strigării e de Cor. 400. 
Condițiunile de lucrare să pot vedea 
în cancelaria oficiului parochial. Con- 
curenții sunt rugați a aduce cu sine 
mostre de colori, din cari comitetul 
parochial va alege pe cea mai po
trivită.

Herman, la 18Iunie v. 1908.
Pentru comitetul parochial: 

Dimitri e Greceanu, 
[211,1—1.) paronh-ui-eș.

1908 B. 379/3.

6 Felsege a Kirâly neveben!
A brassdi kir. jârâsbirdsâg mint biin- 

teto birdsâg a becsiilet sdrtds vdtsesdvel 
terhelt Popovits Pet^r elleni buniigyben 
Dr. Manoiu Miklds iigyved mint a fo raa- 
gânvădlo kdpviseloje ăltal emelt vâd fellet 
a Brassdban 1908 evi aprilie hd 13 ăn a 
KhâJi Endre jegyzokonyvvezeto es a ter
helt es vedoje Dr. WeiszGuMZtâv iigyvdd 
rdszveteldvel megtartott nyilvânos târgya- 
lâs alapjân a văd 6s vedelem meghall- 
gatâsa utân a kOvetkezoleg

I t e I t:
Terhelt Popovics Pdter brassdi lakos 

biinOmek mondja ki a btkv kbtkv 261 
§-âban irt a btkv 261 §-a szerint înmO-ii 6 
becsiiiet sertds vet.-egeben azon tenye 
miatt, bogy o folyo 6v februar 25 en ejjel 
Brassdban a »romai mâszârhoz11 czimzett 
vendegloben Vojna Văzul fo-isperest d.s 
brassoi lakost anriak tâvolldtdben semmire 
vald, tdlvaj, rabldnak nevezte s ezert a 
btkv 261 §-a alapjân a btkv. 91 §-a alknl- 
mazâsâvai az 1892 evi XXVII, t. <z. 3 
§ âban jelzett cdmkra forditaudo s 15 nap 
alatti kii bnbeni vegrebajiăs terhdvei ezen 
k'r. jâ'âsbirdsâghoz befizet^ndo s bebaj- 
thatatlaosâg ese'en a btkv 53 §-a alapjân 
10 napi foghâzra — ârvâitoztatandd 200 
kor. az az ket szăz korona penz biiote- 
tdsre, valamint a felmeriilendo buniigyi 
koltsdgek viseldsdre itdli.

Kb'eles tovâbbâ terhelt fomagân- 
vâdloribk az iigyveui kdpviselettel felrne- 
riilt koltsâgek fejeben 30 kort. iigyvdd 
Dr. Manoiu M klo kezdhez 15 nap alatt 
kii otibeni vegreh^jiâs terhevel megfizetni. 
Koteles terhelt ezeD iteietet egâsz terje- 
delmdben annak jogerore emelkeddse utân 
15 nap alatt a Brassdban megjeleno „Ga
zeta Trans-vl vama" nevu hirlapban sajât 
koltsepen vdgrehajtâs terhe mellett koz- 
hirrd tdtetni.

I n d o k o k:
A kir. iâ'â biro-âg a Vojna Văzul 

kdpviseloje iigyveJ Dr. Manoiu Miklds 
â tal vâdkent elotf-rjesztett s a rende kezd 
reszbmi ismertett. k L j» zeseknek a te>helt 
ăltal fomagânvâdloval szemben vald hasz- 
nâlatdt a tnrgyaiâson kihalgatott Brencs 
Toiw, Bureția Jânos es Burețta Tivadar 
tanti eskiive) is megerositett valldmăsa, 
mmt teljesen kifogăstalan vallomâs alap
jân a terhelt ti gadâ aval szembu îs teny 
kent elfogadta.

Terhelt ezen tenye kimeriti a btkv. 
261 § âban irt s a btkv. 261 §-a szerint 
ru no filo becsiilet series vetsegdnek, a 
tenyâbadekât s ezert ot ebben biinosnek 
moudotta k a kir. jârâ<b rdsâg s a btkv. 
261 § a alapjân a ren^eikezd rdszben irt btin- 
tetdssel sujtotta. A kir. jâ esb'rds-âg a biin- 
tetâs kimeresendl enyhito kdriil rodnykent 
terhelt feJhevirt kedeiy âllapotât vette 

figyelembe; suiyositd kdnt pedig len az,. 
hogy terhelt becsiilet sdrtdsdrt măr meg- 
volt biintetve ds hogy CBelekmdnvdt egy 
kOzti-zteletben âlld uri emberrel szembea 
annak tâvolldtdben kovette e).

A biinvădi eljârâsi koltsdgekre yo- 
natkozd intezkedcs a B. P. 479, 480 §-ân 
alapsz'k es az Itdlet kozhirrfe vald țâțele 
irânti hatârozat a btk. 277 §-ân alapszik.

Brassd, 1908 evi âprilis hd 13-an.
A kir, jârâ^bird-âg:

Reich Gyula sk.? 
kir. jbird.

3612-1908.
bfto szâtn.

0 Felsege a Kirâly neveben!
A brassoi kir. torvdnyszek mint bln- 

tet5 felebbvițeii birosâg a Wittich Jdzsef 
kir. torvenyszdki elndk elnoklete alatt, Dr. 
Griinfeld Mor es Dr. Schobeln Kâroly kir. 
tbrvenyszek birdk, valamint Sutoris Edgâr 
kir. torvdny-zeki jegyzfi, mint jkvezeti 
reszvetele mellett becsiilet sârtds vdtsdge 
miatt vâdolt Popovics Pdter elien a bra- 
ssoi kir. jbirdsâg elott folyamatba • tett 
s 1908 evi aprilis hd 13-a.n kelt 1908 
B. 379/3 sz. itdlettel befejezett buniigyben 
Popovics Pdter vâdlott rdszdrol a btinOssdg 
megâllapitâsa rmatt hasznâlt felebbezds 
folytăn feliilvizsgâlat ala veven Popovics 
Peter vâdlott vedoje 6s Voina Văzul ma- 
gânvâdld kepviseloje jelenldtdben 1908 dvi 
mâjus hd 26 'k napjân Brassdban tartott 
nyilvânos idtârgyalâs alapjân a kOvetkezfî 
iteietet hozt.a

A k r. torvenyszek az elsd foku bi
rosâg itdletet azzal a vâltoztatâsval, hogy 
a vâdlot.tra kiszabott penzbuntetdst behajt- 
hatlansâg eseten 5 (ot) napi foghâzra ăt- 
vâltozi atandd 100 (szâz) koronâ' a leszâllitja, 
helyben hagyja ds kotelezi vâdlottat, hogy 
a felebbviteh eljârâsban felmeriilt kbltsdg 
20 koronât 15 nap alatt kiilijmbenni vd- 
grehajtâs terhe mellett fdmagânvâdldnak 
megfizessen.

Dr. Manoiu Miklos ds Dr. Weiss Gusz- 
tâv iigyvedek dijait a felebbviteli eljârâs
ban 2(i—20 koronâban alapitja meg sajât 
feleikkel szemben.

I n d o k o k.
A bizonyitâs kiegdsz’tes eredmdnye" 

kânt a kihallgatott tanuk valllomâssai alap
jân pedig a kir. torvenyszek rnegâllapit- 
hatdm.k talâlta azt, hogy vâdlott a vâd- 
beli cselekmeny elkovetese alkalmâval 
meg legkisebb fokban sein vdlt ittas.

Ezek szerint tehât a vedelem rdsze- 
rol ervenyesitett ezen kifogâsa bizonyităst 
nem nyerven *.

A kir. torvenyszek elfogadta az elsiî- 
fokubirdsâg âltal iteletdnek indoka baa 
Brencs Tainâs, Buretia Jânos ds Burecaia 
Tivadar tanuk egybehângzd ds eskilvel is 
megerositett vallomâsa alapjân megâllapi- 
tott tdnyâllâst, mely szerint vâdlott a 
magânvâdldrol az elsOfoku bird âg itdle- 
tdben emlitett idoben ds helyen aa ott 
eloadott nyilatkozalot tette es ennel fogva 
az ebd fokubirdsâg itdletet ugy vâdlott 
biinosseget megâllapitd reszdben is mdo- 
kai alapjân hagyta helyben.

A vddelem reszerol afl'elebbviteli fd- 
târgyalâson az trânyban inditvânyozott bi
zonyitâs kiegd'zitdst pedig, hogy az elso 
birdsâg elOtt kihalgatott tanuk a vâdbeli 
cselekmeny elkovetese idejen ittasok vol- 
tak tekmiettel a tanuk megpgyezo liatâ- 
rozott es eskiivel is megerfisitett vallomă- 
sâra mint elore lâthatdan eredmenyre nem 
nem vezetot megtagadta.

A kiszabott penzbiintetds mârtdkdt 
azonban a kir. torvenyszdk igen sulyomak 
talâlvân a vâdlottra kiszabett penzbiinte- 
tdst az itdlet rendelkezo rdszeben kiteit, 
vâdlott biinossdgdvel arânyban âlldnak ta- 
lalt Osszegre leszâllitotta, egyebekben, ne- 
vezetesen az elsofoten birdsâg itdletdnek 
az itelet hirlapi kozzetdteldre valamint a 
koltsdg vist-ldsre vonatkozd rendelki zdset 
is helyben hagyta.

Brassd, 1908 dvl mâjus hd 26-ăn- 
(P. h.)

Wittich Jozsef sk.,
elnok.

Dr. Schoheh Kâroly sk.,
elcîadd.

4 odăi parchetate, odae de bae, bu
cătărie. Stradă liniștită și fără prav, 
este de închiriat. Informații la admi- 
nistrațiunea „Gazetei*.  (2u,2-i)
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referitoare la proiectele pentru măsurarea dării de venit cL III. și pentru măsurarea dării întreprinderilor și a reuniunilor obligate a depune public soco

telile pro USJOS—8SMO și despre ordinea pertractărilor comisiunei pentru măsurarea dării. Aceste proiecte sunt expuse pentru a fi luate în vedere 

din partea publicului.

Din partea subsemnatului oficiu de dare orășenesc să aduce Ia cu
noștință generală că proiectele pentru măsurarea dării de venit cl. III. 
și pentru măsurarea dăiii întreprinderilor și a reuniunilor obligate a de
pune public socotelile lor în senzul §-lui 18 al art. de lege XLIV—883 să 
pot lua în vedere de oricine la acest oficiu timp de 8 zile adecă dela 27 
Iunie până la 5 Iulie a. c.

Contra acestor proiecte se pot face eventuale escepțiuni atât refe
ritor la darea proprie, cât și referitor la darea altor persoane. Escep- 
țiunile, până la începerea lucrărilor comisiunei pentru măsurarea dării 
să fac la direcțiunea financiară reg., iară mai târziu, la însăși comisiunea 
pentru măsurarea dării.

Mai departe să aduce la cunoștință, că comisiunea pentru măsurarea 
dării va statori această specie de dare ca for de I a instanță în ședințele, 
ce se vor ținea în sala cea mare din casa Sfatului la zilele mai jos în 
■semnate începând totdeauna dela 7 jum. oare a. m.

Ședințele comisiunei pentru măsurarea dării fiind publice, la acele 
poate lua parte oricare solvent de dare.

Contribuabilii, se fac atenți, în propriul lor interes, de a se prezenta 
punct 7 jum. oare; căci dacă comisiunea a trecut cu pertractarea peste 
pozițiile sub cari ocur dânșii, atunci observările contribualilor respectivi 
nu se mai pot lua în considerare și astfel darea pentru cei întârziați, 
să statorește numai pe baza datelor, ce au stat comisiunei la dispoziție.

Pertractarea referitoare la diferite grupe de meserii, să va ținea în 
zilele și în ordinea arătată mai la vale și anume:

In 6 Iulie dela poziția 1—28.
întreprinderile și reuniunile, cari sunt obligate a da socoteli publice.

In 7 Iulie dela poziția 1—77.
Lemnarii, curățitorii de ferestri, măsarii și tăetorii de lateze.

In 8 Iulie dela poziția 78—163.
Lucrătorii cu aur și argint, orologierii, moașele și tinichigii.

In 9 Iulie dela poziția 163—263.
Bărbierii, frizerii, proprietari de bordeie, fabricanți și negustorii de 

piele, de chipuri, fabrica de gaz aieric și oficiul de amanetare al Bra
șovului.

In 10 Iulie dela poziția 237—359.
Păpucarii și cizmarii.

In 11 Iulie dela poziția 360—461.
Proprietarii de mașini de trierat, cofetari, producătorii și vânză

torii de bomboane și zacliaricale, traficanții de tabac și birjarii.
In 13 Iulie dela poziția 462—603.

Cărăuși de tot soiul (adecă mărfuri și năsip) speditorii și speditorii 
de postă.

In 14 Iulie dela poziția 604—685.
Strugarii, graveurii, producătorii de figuri de ghips, fotografii, zi

dării și architecții.
In 15 Iulie dela pozița 686—721.

Diverse întreprinderi (precum: Asphalt, de beton) fabricele de că
rămizi, negustorii de lemne, proprietarii de ferestrae și fabricele de 
lemnărie.

In 16 Iulie dela poziția 722-785.
Zugrafîi de odăi și firme, văpsitorii, pictorii de decorațiuni și de 

■artă, proprietarii și arândașii de școală de înotat și de scalde.
In 17 Iulie dela poziția 786—834.

Apotecarii, negustorii de droguerie, pălărierii, tapețierii, fabricanți 
de mobile și scaune, perierii și urloerii.

In 18 Iulie dela poziția 835—904.
Putinarii, rotarii, faurii, fabricanți de căruțe, mănușerii, lăcătuși, 

mechanici, mașiniști și fabricanți de mașini.
In 20 Iulie dela poziția 905—964.

Sculptorii, petrari, pardositorii, grădinarii, negustorii de flori, toci
larii. funarii, litografii, tipografii, librarii, fabricanții de hârtie și compactorii.

In 21 Iulie dela poziția 965—1097.
Negustorii de poame, zarzavat, unt, brânză, ciapă, boare, pește și 

precupețele.
In 22 Iulie dela poziț a 1098—1173.

Negustorii mici, speculanți de cai, vânzători de castane.
In 23 Iulie dela poziția 1174—1263.

Boltașii mici (Greisler) negustorii de făină, boltași mici cu licenția 
de beuturi a căror sumă a dărei de clasa IH-a nu se urcă la 70 cor.

In 24 Iulie dela poziția 1264—1320.
Boltașii a căror suma a dărei de cl. III. se urcă la 70 cor. sau mai 

mult.
In 25 Iulie dela poziția 1321—1418.

Birtași, cârciumarii, restaurateurii a căror suma dărei de cl. III. 
nu se urcă la 120 cor.

In 27 Iulie dela poziția 1419—1491.
Birtași, cârciumarii a căror suma dărei de cl. III. se urcă preste 

120 cor, cafenelele, bereriele, negustorii mari de vin, fabricanți de lico- 
ruri și negustori mari de spirt.

In 28 Iulie dela poziția 1492—1550-
Firma Friedrich Czell și Sdhne și birtașii săi, restaurantele sale, fa

brica sa de spirt, de oțet, de bere și agenturile sale.
In 29 Iulie dela poziția 1155—1655.

Anteprenorii de dat vipt, cafegii, măcelarii și cârnățarii.
In 30 Iulie dela poziția 1656—1706-

Morile de artă, morile, piuași și institutele de spălat.
In 3i Iulie dela poția 1707—1784.

Medicii, technici de dinți, advocații, notari regești, curatori reboni- 
ficați și inginerii.

In i August dela poziția 1785—1866,
Brutarii, turtari, anteprenorii de curățit umblătoarele, zarafii, insti

tutele de bănci, samsari și turnătorii de aramă.
In 3 August dela poziția 1867—1899-

Fabricanți de petroleum, de săpun, de postav, negustorii de strae, 
țesetorii de postav, strimfarii și fabricanți de mărfuri împletite.

In 4 August dela poziția 1900—1953-
Magazinele de pâozărie, negustori cu articole de industrie de casă, 

de mărfuri de norinberg, vânzătorii de lucruri de mână și de modă și 
negustorii de haine.

In 5 August dela poziția 1954—2015.
Modistele, pălărieri de dame, vânzătorii de articole de modă și ar

ticole mărunte, cusătoarele de albituri, croitorii și croitoarele de dame.
In 6 August dela poziția 2016-2086.

Croitorii de bărbați, corelării, negustorii de sticlă, cojocarii și cojo
carii ca tăetoiii de miei, fabrica lui Eitel de aluate.

In 7 August dela poziția 2087—2244.
Institutele de înmormântare, negustori de producte, agenți de asi

gurare și alți agenți.
In 8 August dela poziția 2245—2382.

Negustorii de sticlă de galanterie și de podoabă, de ferărie, musi- 
canfii, instructorii privații de musică de pian, producenți de pianuri și 
de instrumente musicale, ziditorii de organe și alte diverse întreprinderii.

In 10 August dela poziția 2383 — până la fine.
Arendașii de pământ.
Fiecare contribuabil în terminal dela 27 Iunie — 5 Iulie a. c. 

poate afla la perceptoratul orășenesc numărul sub care și ziua în 
care se va pertracta cauza dării sale, ce i-s’a prescris.

Comisiunea pentru măsurarea darii esamineazâ în ordinea statorită fasionările 
solvenților de dare și proiectele pentru măsurarea dării pregătite de direcțiunea 
financiară reg. și pe baza acestora și cu considerațiune la escepțiunile făcute de 
solventul de dare însuși, s’au de altcineva, s’au de reprezentantul erarial precum 
și pe baza altor date ce eventual sunt la dispoziție statorește suma de dare a fie 
cărui solvent de dare, care încă în decursul ședinței o induce în consemnarea de 
dare respectivă și tptdeodată și publică decisul său în această privință.

După publicarea decisului din partea comisiunei, solvenții de dare interesați 
au dreptul încă în decursul ședinței a să pronunța dacă îo această afacere voesc a 
recura la comisiunea pentru reclamațiuni, și dacă da să arete și motivele în pri
vința aceasta.

In seDzul de mai sus poate să se declare oricare dintre solvenții de dare pre
sent, și anume, nu numai în propiul său interes, ci și în interesul altuia dacă crede 
că în suma de dare statorită pentru sine s’au pentru altul află vre-o disproporțiune.

Pentru motivarea în scris a recursului unui recurent, care a fost prezent la 
pertractare, se acordă un termin de 8 zile socotit dela publicarea, decisului.

Acel solvent de dare, care n’a fost de față la pertractarea afacerei sale din 
partea comisiunei poate face recurs în contra decisului comisiunei în termin de 15 
zile dela afișarea consemnării solvenților de dare pe poarta dela casa de ședințe a 
comisiunei.

Acest recurs să înaintează la direcțiunea financiară reg.
In acele cazuri, în cari, comisiunea pentru măsurarea dării a decis urcarea 

dării peste suma proiectată de direcțiunea financiară reg., interesatul, neprezent la 
publicarea deeisiunei în afacerea sa, e de a se încunoștiința despre aceasta separat 
și cu adeverință de intimare prin o resoluțiune în scris, ca adausul, că intențio
nând a recura contra acestui decis, recursul în această privință are a și-l înainta 
în scris în termin de 8 zile dela inmanuarea resoluțiunei la referentul de dare s’au 
la substitutul acestuia.

Acei solvenți de dare însă, cari nu locuesc în comuna (orașul) în a cărui con
semnare li s’a statorit darea și n’au fost prezenți la ședință, se vor încunoștiința 
despre decis în scris, ear contra acestuia își pot înainta eventualele lor recurse la 
direcțiunea financiară reg. în termfn de 15 zile dela primirea resoluțiunei.

Recursul nu împedecă încasarea dării statorite ; dacă însă suma de dare, ce 
constitue obiectul recursului e mai mare decât cea din anul precedent, — apelația 
pentru diferența acestor două sume are loc întră — dominium.

Partidele solvente de dare pot ridica incuse verbal s’au în scris contra deci- 
siunilor comisiunei pentru reclamațiuni.

Astfel do incuse sunt a se înainta la direcțiunea financiară în termin de 15 
zile dela intimarea deoisiunei dela comisiunea pentru reclamațiuni; asupra acestor 
incuse decide tribunalul administrativ reg. ung.

Incuzele n’au putere de suspens (§. 34 Art. de lege XLIV, ex 1883).
Brass 6, 26 Iunie 1908. Oficiul de dare orășănesc.
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Banca Națională a României,
^ituațiune sumară.

o t i :

J79446707 Reser.metal, aur 90039698[ 
133595000 „ Trate aur 37350000|
Argint și diverse monede .... 
Portofoliu Român și străin.
*Impr. contra efec. publice 7896700| 

„ „ „ în cont-corent 17713396 (
Fonduri publice.............................
Efectele fondului de reservă
Efect, fond, de amort, imob. și mater. 
Imobile............................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie . 
Cheltueli de Administrațiune . 
Depozite libere .... . .
Conturi curente..............................
Conturi de valori..............................

7 Iunie
1908

14 iunie

Z3 a, s i :

128.201,264

1.809.427
66.802,725

25.170,049

11.999,699
15 550,233

3.230,621 
5.948,032 

690.449 
762,020 

105.424,254
4.839,662

25.741 755
396.170 190

Capital............................................
Fond de rezervă..............................
Fondul amortis. imob. și material 
Bilete de Bancă în circulațiune . .
Dobânzi și beneficii diverse . . .
Depozite de retras 
Conturi curente

Scomptul 5%
* Dobânda 5'/>"

12.000,000
24.850,121

3.664,810
248 625,170

1.605,835
105 424/254

12.000,000
24.850.121

3 664,810
247 624 570

1.672,154
105.404 454

Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA44

difii S i b i i u
- întemeiată la anul 1868 • z

Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 3 (edificiile proprii), 
asigurează în cele mai avantagioase condiții: 

contra pericoîulid de incendiu și esplosiuue, 
eflifieii Se ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte producte economice etc. 

w*  asupra vieții omului -w
în toate combinațiile, capitale pentru cașul morții și cu termin 
fix, asigurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieața 

întreagă etc. etc.
Asigurări poporale fără cercetare medicaEă.

Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra incendiului:
816'482 cor.

în

396.170,196408.825 347

8 
e , 

1:
 

...
...

...
...

..-
---

---
---

---
---

---
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Brașov, 
? Strada Porții 39.

TlO-Caie ©/ unei
Trăsuri-motor a lui PUCH! -w 

economisește multi bani și mai mult năcaz
B'cicie motor:

Siguranță mare:
HP. (35Kg.) 2’/2,23/4, 3'/2,4, 5 &6HP.

Automobile:
-construcție simplă. Executare solidă:

8/ 9/ 14/ 20/ TȚP
/9‘ /10 /16> /25 ■

Benzin. Uleiu. Părți constitutive 
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER

A Cauital asignrat asupra vieții: 
9,882.4«b4 coroane.

Dela întemeiare institutul a solvit:
pentru flespăg. fle incendii 4,484.278-83 cjt. capitale asig. pe vieață 4,028ji3-i2 c.

Oferte și 'nformațiunî se pot primi dela: Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etapiui L, curtea I., și prin agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița, Cluj, și Oradea-mare. precum și dela snbagențil 
din tdte comunele mai mari.

NICOLAI 1BIC1A,
primul maestru român de apaducte, canalisări, 

instalații de gaz și telefoane, 
iwr BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, 

se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de instalațmni, carsalisări și 
apaducte, closete, trenajații, pivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă- 
tori), conform planului de canalisare și al sta

tutului orășănesc.

In curs de 14 ani de când lucrez în Brașov 
ori și ce lucrare mi s’a încredințat am exe
cutat spre mulțumirea celor ce mau onorat 

cu lucrări în branșa mea.
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Cruce seu stea duplâ electro - magnetică.
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret 

pe lângă garanție,

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă $1 folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne
uralgia, impedecarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, egâroiuri de inimă, as mă, aucțul greu, sgârciuri de etomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiâre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, inefimnie, epilepsia, 
oiroulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încurse din tâte păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea ft ori-dne pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 <|île nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
confunde cu aparatul „Volta“, de 6re-cr „Oiasul-Voltau atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetice o reoomandă Îndeosebi 
Prețul aparatului mare e 8 sar.

folosibil la morburi, cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani.

Expediție din centrii și locul de vendare peutru ț6ră și streinătate etc.

MULLER ALBERT, Budapesta,

Prețui aparatului mic e 6 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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W „Ga zeta Transilvaniei” cu numerul ă 10 flleri sa 

vinde Ia zaraful Dumitra Fop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf, și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


