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Din „gazeluri"...*)

*) Acest articol a fost destinat pentru nu
mărul jubilai-, fiind însă prea mare aglomerația de 
materie n’a putut încăpea. — Red. 

„Că multe se mai scriu și prin 
gazeturile alea... Ori și ce se întâmplă 
în lumea asta, poți să ști, dacă mai 
răsfoiești din când în când prin ele. 
Apoi numa cât tot nu prea scriu ei, 
ști, colea ca prin țară, ști, prin jur
nalul ăl mare din București... Doamne, 
ce mai năsdrăvănii!... îmi spunea mai 
deunăzi couașui boierului Ionescu, că 
Muscalii tot își dau de hac, o să vază 
ei, ce-i și aia, să-i scapi dela moarte, 
ca să nu te lase apoi să trăiești! — 
Matale, Domnișoiule, știu, că mai ce
tești din când în când gazeturile. 
Oare ce zici și de țara asta ungurea
scă, cum o să iasă ea la cale, cu atâta 
amar de domni, cari trag simbrii 
grase și, trăiesc fără muncă, prăpă
dind vremea ai scumpă,... ei duc, vezi 
bine, Iunie albă, ști cum se zicea odată, 
lumea lui Pap Jauoș? Cum o să iasă 
ei la cale, de ne fac să ne rupem, 
zău, limba cu ungureasca lor? Că., 
să-ți spun, am cetit acum de curând, 
că și-au pus gând râu .. vreau cu orice 
preț să ne închidă școlile ; adecă ori 
învățăm să scriem și să cetim ungu
rește, ori dacă nu, nu mai învățăm 
de loc! Din partea mea, io zic că 
mai bine să nu mai învățăm de loc, 
ști, vorba ăluia : decât un car de prostii, 
mai bine lipsa!... Și apoi să zici una, 
dacă nu te poți folosi cu al tău, cum 
te-i putea folosi cu al altuia, cu mult 
mai rău ca al tău ?...

— Apoi toate bune și frumoase, 
bade Ioane, ști D-ta însă cum stă 
treaba?... Stă, ști, cam prost. Toți te 
apasă din răsputeri și, nimenea nu-ți 
pune o vorbă bună. Că, să-ți spun, 
dacă noi n’am avea noroc cu ceva, 
apoi să ști, că de mult ne ar fi luat 
dracul! Și acest ceva, bade Ioane, 
sunt gazetele, foile noastre româ
nești, cari, cât numai pot, ne îmbăr
bătează în desnădejdea noastră, stri
gând sus și tare în contra asupririi 
și batjocoririi unui neam mare, care, 
ce să-ți mai spun Durnitaie, care mai 
răsfoiești gazetele, — înainte venit-a 
pe aste plaiuri... Ști, vorba cu ariciul 
și sobolul...

— „Văd, că toate drepte le spui, 
Donmișorule, dar nu te supăra, dacă 
te întreb, că oare avem și noi pe 
cineva, care, să fi zis, că aia tot nu-i 
cu cale, ca în școlile noastre româ
nești dela sate să se învețe ungu
rește ?...“

— Ia stăi numai, bade Ioane, că 
tocmai de asta voiam șă-ți spun... 
Vezi, în contra nedreptății acesteia 
au glăsuit toate foile noastre, și în 
deosebi, cred că ai auzit D-ta de nu
mele ei, „Gazeta Transilvaniei", o foaie, 
bade Ioane, care acum își prăznuiește 
70 de ani, de când neîntrerupt lup- 
tat-a pentru binele și înaintarea nea
mului nostru, și care neîntrerupt ne-a 
îmbărbătat, pe noi cei apăsați, când 
mai amar șuera peste capetele noa
stre vântul desnădejdii... Astă Gazetă, 
pot zice, cu îndreptățit cuvânt, poate 
purta sfântul nume de mamă iubi
toare a unui neam întreg !

— „Vezi, cum mai suntem și noi, 
Domnișorule, dacă nu ne învață câte 
cineva, nu știm nimic... Știam eu, că 
și aici în Transilvania avem gazeluri, I 
dar tot nu credeam, ca să fie vr’una 
ști, ca jurnalul ăl mare din București... 
Acum însă văd, că la noi cu altceva 
au să-și bată capul gazeturile, nu cu 
năzdrăvănii d’alea... Sânt sărac, dom
nișorule, am slujit multi ani prin țară; 
dar din toată sărăcia tot am să cumpăr 
jurnalul ăsta, căci ce înțeles mai are 
și o viață ca în pădure, să nu știi tu 
om de Dumnezeu, cum mai stau tre- 
bile astea ale noastre..."

Și omul meu, cu toate că țăran, 
în avântul astorfel de gândiri, hotărî, 
odată și pentru totdeauna, ca „Gazeta 
Transilvaniei", bătrâna mamă a unui 
neam întreg, cu albe plete, dar par’că 
întinerită în sărbătorirea frumoasei 
sale aniversări — să nu-i mai lipsească 
din casă.

Cucerit ca de-o putere nevăzută 
închinatu-m’am nnui curat ideal, în
trupat într’un simplu, dar neaoș țăran 
român.

Și, în împrejmuirea astorfel de 
gândiri, mintea-mi începu să plănuiască 
peripeția atâtor și-atâtor întâmplări din 
viața, unui neam întreg...

Un popor îmbrâncit multă vreme în 
chipul cel mai umilitor, a cărui obârșie 
numai admirare poate insufla, e închis 
în prinsoarea întunerecului. Bucuria 
dușmanului jiu are margini, căci fiii 
lui, cari ar fi poate în poziția, de a 
lua frânele conducătoare, îl părăsesc, 
căci lupta le-ar fi prea desperată, vo
ința prea slabă, spre ceva hotărâtor... 
Și așa dibuiește un neam în întunerec, 
veacuri, căci fiii, cari sprijin i-ar putea 
da, îi lipsesc. Trec vremuri... rele, ceva 
mai bune, vin alte și mai rele... Za
darnic! Un neam are nemijlocită lipsă 
de conducere! Și asta îi lipsește ne
contenit, până atuncia, până când nu 
se ivește și la noi, așa zisa: ziaristică.

Și astăzi mai mult ca totdeauna 
se vede rolul mare, ce-I are ziaristica 
pe toate terenele vieții noastre.

Aici stă apoi prețul aniversării a 
șeaptezecea, ce acum se prăznuiește, 
a unuia dintre cele mai de frunte ziare 
ale noastre, cel mai bătrân stegar al 
unui neam și în aceeași vreme, cel 
mai cu cumpănă la vorbă.

humele tuturor fiilor unui neam 
trebue să tresalte de nemărginită bu
curie,® în vederea unei sărbătoriri atât 
de mărețe.

Glasul își curmă sonoritatea și, 
doar simțirea inimei de mai încălzește 
tremurarea avântată a cuvântului po
runcitor : „pe mama voastră bună, 
aduceți-o acasă la voi și nu vă’nstră- 
inați de ea, gândirea recunoștinței pie, 
voi fiilor !“

Aure! Dobrin.

La jubileul „Gazetei".
București- Martie 1908. — Sti

mate Die Mîtreșianu I Bucuria D-voa- 
stră, este și a noastiă. Dzeu Vă țină 
să vedeți realizată dorința pentru 
care ați luptat cu atâtea greutăți, 
precum puțini sunt între ai noștri, 
cari fac astfel de sacriliciuri.

La epoca când ziarul D-voastră 
a ieșit cotidian am avut bucuria de 
a avea și eu în Cluj parte activă, la 
mișcările, cari s’au făcut, iar regre
tatul Pipoșiu, bărbatul meu, a redac
tat telegrama cătră D-V. De atunci 
au trecut mulți ani și am fost arun
cată de valurile vieții în toate unghiu
rile locuite de Români, așa că știu 
cât de mare lipsă avem de oameni 
cu sentimente adevărate.

Să trăiți, să puteți duce stindar
dul falnic până la învingere!

Aurelia Pipoșiu.

AlliariKlîa, 4 Iulie 1908. Onorată 
redacție! Pentru fondul iubilar al 
„Gazetei" prin avis postal am trimis 
suma de 32 coroane rezultatul con- 
tribuirilor următoare :

Rubin Patiția 5 cor., George Filip 
5 cor., Ioan Tecutescu 2 cor., Dr. Pop
2 cor., Antoniu Pap 2 cor., Stoica A.
3 cor., Dr. Ioan Marciac 2 cor., N. 
Sasu 2 cor., Florian Rusan 1 cor., 
Laur. Curea 1 cor., Stefan Marcescu 
2 cor., Enea Bota paroch, 1 cor., Vlad 
apotecar 2 cor., Victor £. Papiu 2 cor.

Dorind sănătate și putere sufle
tească luptătorilor pentru neam și 
lege subscriu cu stimă

Rubin Patiția, 
advocat.

Tăure (Tohât), 1 Iulie 1908. — 
Doresc din inimă „Gazetei Transil.", 
directorului și colaboratorilor ei să 
poată serba cât mai în grabă și jubi
leul implinirei drepturilor ce ne com, 
pet și apoi bucurându-se de fructul 
ostenelelor să fie ca și până acuma 
un fir luminos a tuturor Românilor.— 
Alătur pentru fondul jubilar 2 (două) 
coroane.

Miha'u Fâgărășanu, 
protopop.

Newcastle, P- a- U- S. Â-, 25 Maiu 
(6 Iu îie) 1908. — Din incidentul ju
bileului de 0 de ani al „Gazetei 
Transilvaniei", întemeiată de bărbații 
providențiali de pie memorie George 
Barițiu și Iacob Mureșianu, venim și 
noi subsemnații în rând cu cei dela 
al 11-lea ceas și zicem:

Primește „Gazetă" și dela noi, 
ca și dela alți frați salutul de felici
tare la jubileul Tău de aur cu împli
nirea celor 70 de ani a existenței. 
„Gazeta Transilvaniei" a fost prima 
școală și farul poporului român, do
rim să ajungă și jubileul de 100 și 
1000 de ani.

Esprimăm Știm. D. Dr. Aurel Mure
șianu, director și proprietarul „Gaz. 
Trans." felicitări și urăm ca D-zeu 
să-i lungească firul vieții, care în res- 
timp de 30 de ani a muncit cu băr
băție și statornicie pentru ridicarea 
culturală și materială a poporului ro
mân.

Tot cu această ocaziune am tri
mis subsemnații 24 coroane 40 Iii. 
pentru 8 numeri din „Numărul jubi
lar", iară restul să treacă la proiec
tatul fond de ajutorare a încercaților 
și admiraților noștri ziariști naționali.

Plecați cu inimă românească :
loan Suciu, Victor Ciora, Andronic 

Porfa, loan Floașiu, loan C. Floașiu, 

loan Oprea, loan Manasiu și Dumitru: 
Sgură.

Sub-pădure, 8 Iulie 1908. — Tri
mit 10 (zece) coroane pentru fondul 
jubilar adresând luptătorilor dela „Ga
zetă" călduroasele felicitări și dorin- 
du-le succese tot mai mari spre bi
nele neamului.

loan Anca, 
preot gr. »at.

Bod (lângă Brașov). — Pe lângă 
urările mele cele mai fierbinți ca să 
aveți deplin succes în lupta pentru 
dreptate, vă trimit suma de 4 (patru) 
coroane pentru fondul jubilar al „Ga
zetei".

George Cherciu
Âdămeag, 5 Iulie 1908. — Trimit 

2 (două) cor. la fondul jubilar, pe 
lângă cele mai calde și sincere feli
citări bravilor luptători ai „Gazetei 
Transilvaniei".

Harian Dulău, 
preot.

Bi’așOV, 8 Iulie 1908, — Pentru 
numărul jubilar din partea mea 10 
(zece) cor. Mulți ani înainte.

/. Pave!.
Pentru fondul jubilar au mai con

tribuit :
loan Roșiu proprietar în Teiuș 5 

(cinci) cor.
Laurențiu Pascu protop. gr. cat. 

Dicio-St.-Mărtin 2 (două) cor.
Silvestru Mureșan învățător pens, 

în Rodna-veche 1 (una) cor. 20 b.

Revista politica.
In fine după multă muncă și obo

seală, pricinuită de ultimele proiecte 
de legi, pe cari camera deputaților 
le-a măcinat iute, iar casa magnaților 
le va primi fără nici o vorbă, — dieta 
ungară va lua săptămâna aceasta 
vacanțe, cari vor dura până la 22 Sep
temvrie. „Părinții patriei" obosiți de 
atâta „muncă" se vor duce pe la băi 
în străinătate, spre a strânge puteri 
nouă pentru toamnă.

La toamnă, când se vor începe 
din nou ședințele dietei, — se vor 
ținea și delegațiunile, cari vor primi 
ridicarea soldei oficerilor și vor sta
bili bugetul afacerilor comune. Apoi 
va fi prezentat dietei budgetul pe 
anul 1909, și în același timp, după 
cum a mărturisit ministrul Andrassy 
îu dietă, se va prezenta și proiectul 
reformei electorale. Se zice, că pro
iectul este mare parte tipărit și se va 
discuta în conziliul de miniștri îna
inte de vacanțe.

*
In ședința de Luni a dietei s’a 

desbătut și votat proiectul despre re- 
gularea proprietăților (separare urba- 
rială, proporționare și comasare). La 
acest proiect a luat cuvântul și d-1 
dep. Cor. Brediceanu, spunând urmă
toarele :

Din partea mea recunosc importanța 
și necesitatea proectului de lege, și pri
mesc partea cea mai mare a principiilor, 
pe care se întemeiază întreg prooctul. Nu 
pot trece însă cu vederea faptul, că în 
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multe locuri cu ocazia împărțirei izlazuri
lor s’au comis multe abuzuri. Lucrul acesta 
îl știu din praxă. S’au întâmplat multe co- 
rumperi (Așa-i! — în centru), din care 
cauză poporul a suferit multe daune, iar 1 
ocupația cu prăsirea vitelor i s’a făcut im- I 
posibilă Și dacă puterea de stat, care tre- | 
bue să vegheze peste averea și bunul fie
cărui cetățean, până acuma n’a avut nici 
o grijă, din asta tot poporul a tras scurta1 
Totuși primească cu mulțumită purtarea 
aceasta de gr.jă, care se cuprinde în una 
ori alta din dispozițiunile legii. Țin însă să 
excepționez un lucru, pe care-1 cunosc din 
praxă, anume că nu s’a avut în considerare 
lipsa de iz<az, a comunelor, cari au existat 
până aci. D-l raportor a spus foarte co
rect, că de aci înainte, când se va face noi 
comasări și izlazurile de până aci nu pot 
satisface intereselor prăsitorilor de vite, 
izlazul trebuo întregit din teritorul care se 
comasează. Un lucru însă a rămas afară 
din lege, și anume, când statul face colo
nizări, să fie cu considerare atât statul cât 
și cei-ce se ocupă cu colonizări, că cu o- 
caziunea colonizărilor, parcolărilor, comu
nele vecine să nu fie lipsite de islazul lor. 
Apărarea intereselor acestor comune esto 
o daterință a guvernului, pentrucă priva
rea lor de teritorul de izlazuri înseamnă 
nimicirea lor, ceeace se poate documenta cu 
statistică, de oarece în atari comune lip
site de izlaz nu numai numărul vitelor a 
scăzut cu 70—80 proc. ci și in numărul 
populației s’a observat o mare deosebire. 
Nici un fel de politică economică nu poate 
avea ca principiu nimicirea comunelor, ai 
căror locuitori veacuri dearândul și-au îm
plinit datorința cătră țară. Da, să se în
ființeze noi comune, dar să rămână și cele 
vechi, și să nu fie lipsite de mijloacele 
de trai,

Sus inimile, sus cugetele.
Cântare sfântă aducem!

In viața națiunilor sunt de multe-ori 
momente solemne, când fiii națiunei își 
dau bine seamă de viața lor națională, ast
fel de momente deșteaptă și în cele mai îm- 
petrite inimi dorul de țară și chiar cei cu 
inima întristată își uită durerea și întris
tarea, iară în cei depărtați de patria mamă 
se aprinde tocul sacru de iubirea de neam 
și patrie.

Astfel do moment solemn e și ser
barea de 70 ani de existență a valorosului 
organ »Gazeta Transilvaniei". Mărturisesc 
că simțesc o vie emoțiune când încerc a 
vorbi despre această serbare.

La câte evenimente mari n’a fost 
martor ocular acest organ, care a răspân
dit principiile cele mai înalte de naționa
litate, religiositate, economie și împlinirea 
dalorințelor cătră Iron, țară si nctlhtiie, 
cari principii sunt pietrile fundamentale în 
viața ori-cărui popor sau națiune!

Cei 70 ani de existență ai acestui or
gan național formează piramida înaltă în 
viața poporului nostru, pe vârful căreia 
fâlfâie falnic stindardul nostru național 
purtat cu atâta mândrie de acea falangă 
de bărbați începând cu nemuritorul George 
Barițiu, Iacob Muroșianu, «bardul național*  
Andreiu Mureșianu, și urmând Dr. Aurel 
Muroșianu, împreună cu toți acei, cari se 
puse în legătură cu acest valoros organ. 
...Devisa «Gazetei Transilvaniei*  în lungul 
șir de ani a fost: Lupta sfântă pentru 
drepturile poporului românesc.

pus mâna pe tine, ticălosule 1 Hei, hei, 
te-ai făcut prost și nărod, numai, ca să 
mă poți înșela mai bine ! Eu singur am 
crezut, că ești prost și m’am înduplecat a 
crede, că tu ai dat banii pentru mârțoaga 
ceea de cal 1 Acum am dovadă înaintea 
ochilor, că banii i-ai ținut pentru tine, 
pentru, că aurul cu care plătești aici, este 
actlaș, care ți l’am fost dat atunci. Haide 
n.imai la cadiu ! De astă dată nu scapi 
așa ușor, cum ai scăpat întâiaș dată!*

Inzadar spunea Ibrahim, că nu-i vi
novat. A fost târât la judecător, unde a 
trebuit să dea seamă de tot ce a făcut și 
unde a petrecut în timpul din urmă. Era 
în situație proastă. Când a fost chemat 
bătrânul, căruia fuseso vândut, ieși la 
iveală, ca și dela acesta se răscumpărase 
tot cu acelaș fel de monedă, iar pe ru
denia, despre care spunea, că i-ar fi dat banii, 
n’o putea aduce de mărturie, pentru că 
nici nu avea o astfel de rudenie. In 
strâmtoarea și frica lui de batjocură și 
rușine, nu-i rămase alta, decât să spună 
adevărul și ori cât de greu se hotărî să 
descopere însușirile secrete ale calului său, 
a trebuit să o facă. Cil asta insă, a pă- 
țit’o. Nimeni nu-i credea. Judecătorul îi 
zise, că este un mincinos obraznic și-l 
scuipă în față. Singurul lucru ce l’a do
bândit Ibrahim, cu rugămințile și jurămintele

Români din toate unghiurile priviți

FOILETONUL «GAZ. TRANS.*
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Caiul fermecat.
(F i n e.)

Ibrahim a trăit acum câtva timp fe
ricit și boerește. Nu lucra chiar nimic și 
se simția foarte bine. Toată ziua, ședea 
prin cafenele, alerga prin bazare, ca să 
cumpere tot ce-i plăcea și se gândia, că 
traiul ăsta dulce nu o să se sfârșească, 
câtu-i lumea. într’o dimineață, însă, se în
tâmplă, că stăpânul său cel vechiu, negu
țătorul cel bogat, întră în prăvălia unui 
juvaergiu, tocmai când Ibrahim plătea o 
agrafă prețioasă, cu gălbiori foarte mu ți. 
Neguțătorul se uită curios la tînărul ele
gant și, la moment recunoscu în el pe 
vechiul servitor, pe care în mânia sa îl 
vânduse ca sclav, cu câteva săptămâni mai 
’nainte. Deodată -îi tresări ca fulgerul o 
bănuială și o aruncătură de ochi asupra 
aurului cu care plătia Ibrahim, îl întări în 
presupunerea sa.

«Stai mișelule!«, strigă el apucând 
pe Ibrahim strâns de mână. Acesta, care 
nu băgase încă de samă, cine stă după el, 
se uită mânios îndărăt și se spăriă recu
noscând figura amenințătoare a stăpânu
lui său de mai ’nainte, căre i strigă : «Am 

cu mândrie și respect la stindardul națio
nal purtat de acest valoros organ, care 
pentru fie-care din noi în zilolo critice și 
de durere, a avut cuvinte de mângâiere, 
ne-a îmbărbătat la luptă și a combătut cu 
demnitate pe adversarii poporului româ
nesc. Români să no descoperim capotelo în 
fața acestei munci uriașe 1

Am dinaintea mea numărul festiv al 
«Gazetei*  de acum 20.de ani, când și-a 
serbat jubileul de 50 ani de existență. Pe 
atunci eram învățător într’o comună mare 
românească Nir-Andony din comitatul Sa- 
bolciu, caro cu alte comune românești 
dela Nir e în pericol do a fi înecată 
în vadul maghiarizăroi forțate. Zic pe atunci 
eram tînăr do 20 do ani. Cu câtă nerăb
dare așteptam apariția numărului festiv, 
câtă însuflețire nu simțeam în sufletul meu 
și ca mine au fost inulți, întreaga tine
rime de atunci 1

Tu o scumpă tinerime do azi a nea
mului românesc, care încă mai stai pe băn
cile școalei, caro răsfoești prin cărțile scrise 
de bătrâni, cari prin viața și faptele lor me
rită a fi considerați ca mentorii neamului 
românesc și din scrisele lor cauți răspun
suri la unele cestiuni, cari încă nu le înțe
legi. In acest moment solemn când vedem 
cum se încoronează cu glorio munca uriașă 
a unora din acești bărbați ai neamului 
nostru, te fac atentă o dulce tinerime, că 
din răspunsurile culese de tine, atârna 
oareșcum viața ta morală, și viața ta mo
rală și națională e și viața morală națională 
a neamului românesc. Tu o tinerime te vei 
alege în viață cu aceea ce vei fi cules și 
auzit dela marii tăi învățători

Momentul sărbătoresc de azi să ser
vească ca un sfânt exemplu mai vârtos 
tinerilor mult iubiți; în care noi coi mai în 
etate salutăm pe sfintele batalioane alo vii
torului de mâne.

Astăzi sufletul neamului nostru osto 
puțin rănit din causa unor crizo morale, 
naționale și economice, trebue ajutat și 
vindecat, Tu tinerime ești cliiemată în pri
mul rând a vindeca ranele, de cari sufere 
neamul nostru.

Gonerația bătrână, po caro o stârnea cre
dința în regenerarea și renălțarea neamului 
nostru românesc, nu putem să zicem, că a 
reușit pe deplin în opera ei măreață. Ade
vărat că de criza morală și a neînțelege
rilor de astăzi, ce cu durere vedem, că s’au 
încuibat la noua generație a noastră, ge
nerația bătrână nu ora bântuită.

Acum o întrebare, oare cum va trăi 
neamul nostru românesc prin tine tine
rime. Aceasta o marea costiune care chi- 
nuoște în momentul de lată pe cei mai 
bătrâni, cari au păstrat credința strămo
șească în re’nălțarea neamului.

Tu tinerime când te gândești la stin
dardul național purtat cu atâta mândrie 
de cei co au condus organul național «Ga
zeta Transilvaniei*  în cursul lung de 70 
de ani, când îți aduci aminte do anii is
torici și luptele glorioase și eroice ale Ro
mânilor, nu simți tu oaro îndatorirea de 
a avea un mare drapel național do apărat? 
Dacă vrei să te asemeni marilor magiștri 
ai neamului, să ai și tu acel ideal sfânt, 
o credință și o speranță cu ei. Dacă da, 
atunci o tinerime, meriți să ocupi locul ce 
ți-se cuvine în societatea românească.

Sus inimile, sus cugetele 
Cântare sfântă aducem!

G. B. l/ăncu.

Iarăși pădurile noastre de pe 
Tara Oltului s. a.

Lemnul stejarului și valoarea lui 
industrială:

Lemnul stejarului pedunculat 
trece între lemnele dense și tari El 
se apropie de lemnul castanului bun 
de mâncare, și are lemnul mai dens 
și decât gorunul. Lemnul lui verde 
are o greutate specifică de O 9—1-28 
m. gr. din 1'04, iar lemnul uscat O 8 — 
105 media O-76 Ca producțiune 
dela copacii cr< scuți în masive în
cheiate, 60°/o din lemnul de stejar 
pedunculat revine în tulpină, 15—20% 
asupra coronei și crengilor, și 20— 
25% asupra rădăcinei. Deci mai 
mult do jumătate din el ne revine 
asupra lemnului de lucru. La lem
nul de stejar porii sunt rotunzi și 
vizibilili cu ochii liberi Zona de creș 
tere anuaiă nici odată nu trece peste 
6 7 mm. Lemnul alb sau albumul este 
mai mic și mai puțin resistent de
cât duramenul sau lemnul tare (roșu) 
care este totdeauna mai sec și deci 
și mai greu. Librete lui nu sunt așa 
de drepte și regulate ca la gorun 
ci încâlcite unele cu altele de aci 
el nu se creapă aa ușor și regulat 
p ntru doge ca acela.

Cea ce distinge lemnul stejaru
lui pedunculat este tenacitatea și da 
rabilitatea lui cea mare. Dacă este 
curățit de coajă și de lemnul alb el 
poate să stea mai mulți ani afară 
sub cerul liber espus la soare și la 
ploaie, căci pe el nici apa nici gerul 
nici căldura nu modifică. El se în
trebuințează cu deosebire la con- 
strucțiuni și fundaținni sub apă și în 
pământ unde el poate resista su
te și în mii de ani fără de ași per- 
de din tenacitatea și resistența lui 
primițivă decât că cu timpul el se 
înegrește. Iu apă el nu se umflă dar 
nici nu creapă ușor. La uscare din 
verde el scade numai cu 5 la sută 
din volum și greutate. La morile 
de apă fusul dela roți este totdea
una din lemn de stejar.

Pe lângă tărie mai vine și elas
ticitatea iui cea mare, din care ca
uză el este întrebuințat cu preferință 
la traverse de căi ferate, grinzi 
de poduri, stîlpi piloți în apă — la 
toate acele piese cari au să suporte 
o greutate mare și varibila căci el 
cedează ușor presiunei fără a se ru
pe oii ași perde din elasticitatea și 
trăinicia sa.

El este însă puțin flecsibil abia 
3, 4 la suta. De aceea nu se poate 
întrebuința la împletit garduri, nici 
încovoia ușor.

Dă însă cei mai buni pari și 
proptele de gard cari țin câte 30 
de ani —araci de vie tutori la pomi.
sale, a fost, că n’a fost judecat numai de
cât la pedeapsă aspră ci, mai întâiu, a fost 
închis preste noapte dimpreună cu calul, 
ca să se dovedească că n’a spus adevărul.

Judecata asta iară l’a făcut cu voie 
bună, pentru că a doua zi trebuia să se 
găsească aur in iesle și spusele lui să se 
dovedească de adevărate, așa gândea Ibra
him. Cu ușurătate-ai înăscută se culcă ve
sel. Noaptea avu un vis ciudat. I se păru 
că calul își apleacă capul spre el și-i vor
bește graiu de om :

«Cu cine vorbește de mine,
Aceluia nu-i slujesc,
Iar cu leneșul, ca tine 
încă nu îmbătrânesc*.
Când se deșteptă, Ibrahim uitase vi

sul ciudat. Dar, în curând a trebuit să-și 
aducă aminte de el, pentrucă, când se duse 
la iesle, să se uite după aur, vai 1 nu găsi 
decât orzul, care i-1 pusese de cu seară 
acolo. In zadar scormoni grăunțele, în za
dar căută peste tot,... n’a găsit nimic ce 
să aibă asămănare cu un galben! Văitân- 
du-se amar, se trânti la pământ. Acum 
era gata cu tot norocul și speranțele lui. 
Acum știa sigur, că nimic nu-1 poate 
scăpa de pedeapsă și rușine.

Dovedit ca înșelător, a fost închis 
într’un turn, iar calul care nu era vred

întrebuințarea Ini în industrie 
la grinzi stâlpi, vânturi, scânduri 
groase luturoaie podele și la par
chete, La dogărie se întrebuințează 
și el, deși mai puțin, căci nu creapă 
așa de regulat ca gorunul dar dă 
bune buți și butoaie pentru vinuri 
tari și de desert, spirt, romuri, cog
nac. i-’e mai întrebuințează și la tot 
f'eliul de vase pe apă, bărci, luntri, 
vapoare, poduri etc.

In căruțărie se fac din el cu 
deosebire spițe de roată, și la fabri- 
cațiunea vagoane'or, mașinilor, mă
suri de capacitate etc. In tâmplărie 
la făcut mobile de lux sculptate și 
nesculptate și ca famitre pentru ale 
aplica pe lemnul de fag, brad, teiu 
si a le da acelora aspectul de ștejar 
dar fără greutatea lui.

In industria chiemică se între
buințează pentru estracțiunea taninei 
și a eseoței de oțet — aceste mai 
mult ca surcele. Toamna se ia dela 
coaja de 18—25 ani și dela col- 
țarii de ghindă. Ghinda servește la 
îngrășat porcii.

Ca lemn de foc este inferior fa
gului și cerului !— că nu produce 
nici atâta flacără și nici atâta căl
dură ca lemnul de fag și de cer. 
Dar în schimb dă un cărbune de 
20—22% din greutate și un cărbu
ne care unic se poate întrebuința 
în metalurgie și este foarte scump.

Deci stejarul pedunculat este 
lemnul nostru cel mai de valoare 
din toate p netele de vedere. Este 
o mare pagubă de a-1 tăia înainte 
de 60 ani — dar mai bine între 
120—140 ani.

încolo el este destul de resis
tent — frunza îi dă cam târziu și 
cade de timpuriu înainte de a veni 
zăpada. Gerul, căldura și seceta pu
țin îi strică. Mai des schimbarea ra 
porturilor de umiditate din pământ.

Gorunul, stejarul, sessiliflor, Quer- 
cus ses'ibflora — este mai puțin pre
tențios, crește totdeauna în tulpina 
dreaptă și să urcă mai sus la munte 
în făget și brădet decât stejarul pedun
culat: până la 900 metri dar la câm
puri nu esistă El ocupă muchile dealu- 
r.lor și pantele sau plaiurile înalte și 
popasele, unde e în amestec cu st. 
pendunculat Lui îi dă frunza și mai 
târziu, are foile verzi cu mici codițe 
de 4—5 cm. — apoi ghinda lui este 
în strugure sau cioarchină și fără 
codiță și mai multe și mărunte în
tr’o cioarchină. Ea cade toamna târ
ziu prin Novembre.

- Lemnul gorunului deși este greu 
și tare dar este mai regulat crescut 
cu fibrele drepte de unde el se și 
despică ușor cu toporul și securea 
pe 6—8 metri. Și întrebuințează mai
nic nici de mâncarea lui, a fost scos afară 
din oraș, și lăsat să se ducă unde ’1 vor 
duce ochii.

In temnița întunecoasă, pentru întâia 
dată în viață, Ibrahim s’a gândit, că ce-a 
făcut el până acum și își aduse aminte de 
visul avut în noaptea trecută. își făcu im
putările cele mai aspre pentru lenevirea 
și nesocotința sa, pe lângă aceea, vedea 
singur, că a fost om nerecunoscător, pen
tru — că în binele său nici odată nu s’a 
gândit și la binele calului credincios, că
ruia avea să-i mulțumească tot norocul 
său. «Ah!*,  strigă el suspinând din băie- 
rile inimei, «n’arn făcut’o din răutate, că 
m’am purtat astfel cu tine, dobitocule bun, 
și nu te-am scos barem la aier curat! 
Dacă a-i mai fi odată al meu, nu m’aș 
mai purta cu tine așa nesocotit și prost. 
Cum te-ași mai ținea acum, și ce lucruri 
folositoare ași mai începe de aici înainte! 
Aslăzi însă ori ce planuri, cât de bune, 
nu-mi folosesc nimic.... sunt închis și pă
răsit !<

Zicând acestea, bietul începu iară să 
plângă și să suspine. De-odată însă aude 
lângă sine un sgomot ciudat și, deși în 
jurul său era noapte de nu se vedea mâ
na, i-se păru, că aude lângă el o sforăi- 
tură cunoscută. Tremurând își întinse 
amândouă manile și într’adevăr, dete cu 
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des la dogărie pentru totfelul de vase 
Dar se poate întrebuința cu bun fo
los și el la construcțiuni de totfelul, 
la tâmplărie de mobile și în căru- 
țăr e.

In orice caz stejai ii aceștia sunt 
copacii noștri cei mai de valoare și 
ar trebui pe întrecute introduși prin 
ghindă în pădurile bracuite și devas
tate de vite ori ciopârtite ca și în 
făget și brădet îa amestec cu fagul, 
bradul și moliftul și ocrotirea lor 
puse sub paza comitetelor comunale 
deosebit de a branișterilor și gorni- 
cilor statului.

Ion de pe Vacarea.

internaWJrfelinatul »Reuniunei Femei
lor române*  din Brașov.

Dumineca trecută s’a încheiat în mod 
solemn în presența unui public numeros 
și distins anul școlar la slnternat-Orfelina- 
tul< Reuniunei Femeilor române din Bra
șov. Cu aceasta ocaziune neobosita preșe
dintă a Reuniunii, d-na Maria Baiulescu, 
a rostit următorul discurs frumos și in
structiv:

Dragile mele fetițe!
>Iată-ne ajunși la capătul anului șco

lar, încheind cu aceasta festivitate solemnă, 
în care a-ți dat dovezi vădite despre ap 
titudinea și despre cunoștințele voastre 
frumoase. —Mie nu-mi rămâne în acest ceas 
de bucurie, decât datoria de a esprima, 
împreună cu voi muițămita noastră Un. 
public, care a asistat manifestând astfel 
bunăvoința și sprijinul său, față do această 
instituțiune; mulțămita noastră Veneratu
lui Domn Dr. Vasilie Saftu, care a luat 
sarcina asupra sa, de a conduce și a pre- 
sida și în anul acesta esamenele noastre; 
mulțămita noastră întregului corp didactic 
pentru zelul și truda neobosită, săvârșită, 
pentru a putea obține aceste resultate 
frumoase.

Iară cătră vo’, iubite eleve, mai am 
încă o datorie duioasă, de a vă spune cu
vântul de rămas bun. — îmi pare o sin
gură zi de când în seara sfântă a Nașterii 
Domnului sub razi făcliilor de pe pomul 
Crăciunului m’am presentat intâiii la voi 
și v’am luat sub ocrotirea mea. De-atunci 
timpul a fugit în sbor; am petrecut multe 
zile de muncă serioasă și zile vesele de 
bacurie, iar zi de zi v’am îndrăgit mai 
mult și zi de zi grijea mea pentru voi a 
crescut.

Cât de mare este însă grijea mea 
pentru voi acum la despărțire! Toate vă 
risipiți în diferite centre locuite de Ro
mâni, parte vă duceți să întregiți iară fa
miliile voastre, din care lipsiți, parte vă 
duceți să întrați în lupta vieții, creindu- 
vă înși-vă esistiriță, parte vă duceți cu 
speranța de a ne reveni iarăși spre a con
tinua instrucțiunea voastră.

Cum aș dori să vă pot călăuzi și do-acum 
înainte. Și oare cum aș putea face aceasta ? 
Numai dându-vă unele povețe și rugân- 
du-vă să păstrați principiile de educațiune 
care v’au fost oltuite în a eastă școală. — 
Educațiunea se face prin esemp'e : Esem- 
plele ce le-ați avut zilnic în această școală, 
sunt muncă, devotament și împlinirea da
toriilor.

mâna de capul credinciosului său cal, 
care-1 netezise de atâtea-ori. Cu lacrimi 
de bucurie își încolăci brațele în jurul 
grumazilor Iui, și urmă după cal, care-1 
duse încet înainte, într’un coridor întune
cos, ce sta în legătură cu închisoarea lui 
de sub ’pământ. La capătul coridorului, 
noaptea înstelată sclipea printre gratiile 
groase de fier, cari se deschiseră îndată 
ce le-a atins calul cu nasul. Ca vântul se 
aruncă scum Ibrabim pe calul iubit și, i 
fără să se oprească, trecu pe străzi, până 
la poarta cetății, care încă se deschise 
cum o atinse calul.

Calul sbură acum cu o iuțime de 
necrezut. Când se crepă de z;ua, era de
parte, departe. Ibrahim îi lăsă frâu liber, 
să 1 ducă, unde va vrea. Și treceau prin 
deșerturi nisipoase, dar de câte ori le era 
sete, se abăteau la câte o fântână ră
coritoare, și spre seară, când lui Ibrahim 
i se părea că vede, în depărtare, o cetate 
mare, ce e drept se bucura, dar de călă
toria lungă, nu se simți de loc obosit.

Numai când calul și călărețul ajun
seră mai aproape văzu acesta că ceea-ce 
ținea el, că este o cetate, sunt numai niște 
stânci de formă ciudată, cari erau așezate 
în străzi ca niște case. Calul nechezând 
vesel, coti într’o stradă de stânci și merse 
spre o stâncă puternică ai fl crezut,

că es e o cetate regească, dacă n’ar fi fost 
numai o stâncă mare. Se vedeau la ea tur
nuri înalte, scări largi, niște stâlpi înalți și 
niște păreți cumpliți. Calul se opri la una 
din treptele acestea, Ibrahim sări de pe 
cal și ostenit se întinse să doarmă pe treap
ta cea mai de dinjos. Cu zori de zi îl tre
zește nechezatul calului său. Plin de mirare 
se uită împrejur. Mai întâi crezuse, că 
numai a visat dar văzând cetatea de stân
că, se desluși iute, se ridică în picioare și 
merse după cal, care pășia înaintea lui, 
ca un călăuz, întorcânduși adesea capul 
îndărăt. Calul îl călăuzi pănă la niște trep
te înguste, drept în sus pe păretele stân
cii, și își aruncă căutătura în spre vârful 
stâncii. Ibrahim înțelese, că trebue să se 
urce.

Dar mai i-se părea, că scara nu are 
.capăt. In fel și fel de sucituri trecu presto 
turnuri și coridoare tot mai sus și mai sus 
pănă când în sfârșit Ibrahim ajunse pe 
vârful turnului celui mai înalt, de unde, 
avea o privire extraordinară. De pe locul 
stâncos, de pe care sta, jur împrejur se 
ridica o cunună de zid, încolțurată, for
mând oarecum o odaie rotundă neacope
rită, decât de bolta albastră a cerului. La 
stânga scării, cum a ajuns deasupra, era 
așezată o peatră puternică în patru col
țuri, pe ea o sabie uriașă. Dar în mijioc,

Ce este oare altceva chemarea harni
celor Voastre profesoare, care își împlinesc 
cu sfințenie datoria lor, decât un devota 
ment pentru înflorirea și propășirea ac-stei 
școli.

Ce este oare însăși chemarea Reuni
unei noastre, decât icoana devotamentu
lui perpetuu al membrelor sale, care în 
succesiune au muncit mai mult de o ju
mătate veac pentru idea înălțătoare de a 
da o soarte mai bună și mai fericită fe
melei române.

Munca este singură, care ne poate da 
liniștea sufletească, care ne face să gus- 
tăm repausul cu plăcere și puținele zile 
de bucurie ce ni sunt însemnate în cartea 
vieții. Insă pentru-ca munca noastră să 
fie roditoare și binefăcătoare trebue să 
fie făcută cu dragoste și pentru aceasta 
avem trebuința de una din cele mai fru
moase calității sufletești, de o mare vir
tute, care trebue să încunune fruntea fe- 
meiei ; această virtute este răbdarea. Răb
darea cea binefăcătoare, care ne dă putere 
să săvârșim or ce lucrare anevoioasă, ne 
dă putere să învingem or ce stăvili și ob
stacole, ca să ajungem la țînta dorită, ne 
dă putere să înfrângem or ce mânie, să 
fim blânzi, îngăduitori și îndatoritori tu
turor celor ce ne înconjoară. Răbdarea își 
ia în naștere din bunătatea inimii, deci 
trebue să veghem ca în inimă noastră să 
isvorească în continuu o bunătate și o 
dragoste nemăsurată, care să poată înneca 
or ce germene de răutate sau de ură, ce 
ar putea încolți în vr’un clin al sufletului 
nostru.

Vedeți dar, iubitele mele fetițe, că e- 
ducațiunea nu se termină în școală, că 
fiește-care din noi este dator a-și face educa
țiunea sa proprie cu, care nu terminăm până 
la moarte. Aceasta educațiune este educațiu- 
unea inimei, cultivând viața noastră sufle
tească, care produce sent mentele cele fru
moase, controlând -mereu acțiunele noastre 
pentru ca să devenim buni și nobili după 
chipul și asămănarea lui Dumnezeu.

Căci toate aceste principii de educa
țiune și de morală sunt cuprinse în reli- 
giunea noastră creștinească. Deci mai pre
sus de toate fiți tari în credință cătră 
Atotputernicul Dumnezeu, care nu pără
sește pe cei ce nădăjdues: într’însul. — 
Credința vă va trece peste toate neajun
surile și peste toate suferințele vieții și 
când oamenii vă vor părăsi, Dumnezeu va 
fl cu voi.

Vouă, dragilor mele eleve și orfeline, 
care vă despărțită pentru totdeauna, vă 
mai pui la inimă dragostea de neam, să 
nu vă desgrădiți nici odată de marea și 
iubita noastră familie românească, stând 
totdeauna gata cu serviciile voastre pen- 

| tru ea. Mai dcpirte nu părăsiți și nu vă 
abateți nici odată dela calea cinstei și a 
bunei cuviințe, or câte răspintii cu ispite 
ademenitoare v’ar suride în viață, cuci, deși 
aceasta cale vi s’ar părea grea și anevo
ioasă, numai ea duce la fericire și ia li
manul cel dorit. — Deci curaj și energie 
în toate acțiunile voastre, caie bună și 
Diimnez u cu voi I

I r vouă, dragile mi le, care aveți spe
ranța de a vă întoarce iarăși la noi, vă 

! doresc o recreare plăcută în sânul fami- 
i liei, să ne wniț’ cu bine ca să începem 
I cu drag munca și datoriile noastre. La 
'revedere !«! *

In legătură cu festivitatea încheierii 
anului școlar s’a ținut și examenul de 

> croitorie și menaj. Răspunsurile elevelor 

au fost foarte satisfăcătoare și au servit 
celor prezenți drept dovadă despre serio
zitatea și priceperea cu cere se face in
strucțiunea în internatul reuniunei noastre. 
Termînându-se examenul publicul nume
ros a visitat localitățile internatului, în 
cari erau espuse lucrurile de mână ale 
elevelor, cari au fost mult admirate.

Intre lucrările de mână s’au putut ob
serva fel de fel de lucruri dela cele mai 
elementare împletituri până la cele mai 
fine broderii, ajoururi și aplicațiuni. Intre 
broderii după fâșiile de modele și alte lu
cruri mai mici s’a remarcat o couvertură 
de masă de postav verde lucrată cu apli
cațiuni de eleva Efrosina Stoia, o altă co- 
vertură de masă de postav și una de pat 
lucrată pe rețea fină și combinată cu peluche 
ars și pictat, de eleva M. Poppa.

In ajour s’au lucrat cele mai multe 
pânzături, șervete, milie-uri, fugătoare de 
masă ș. a. Pe lângă lucrările acestea de 
lues, cu mare satisfacție s’au putut vedea 
foarte multe albituri lucrate, cari de cari 
mai garnisite și fin lucrate.

O odae încărcată cu fel de fel de 
haine gata d. e. costume întregi cu ja
chete, foi cu o singură tăetură (croi mo
dern) haine întregi de pânză cu broderie 
și ajour de mână, garnisite, blouse cu cu
sături în cruci cu motive românești de 
toată frumsețea și alte multo.

Trecând în altă odae am aflat’o tic
sită de țăsături, cari de cari mai frumoase. 
Intre țăsături s’a .putut vedea afară de 
o mulțime de covoară, pânzături, șervete, 
prosoape, vre-o 10—12 perinițe țesute în 
smirnă adevărată, cari de cari mai minu
nate și mai frumoase.

Pe lângă toate acestea și după-ce 
ne-am delectat privirea la lucrurile de mână 
și țăsături, cari au fost așezate în etajul 
prim al școalei, ne-am scoborât jos în par
ter, unde am aflat o masă aranjată prea 
frumos cu foi de ștejar și încărcată de o 
mulțime de torte, plăcinte și colac pregă
tite și reușite perfect și cu multgust aran
jate.

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

B bliotecile poporale ambulante.

Numărul bibliotecilor poporale ambu
lante ale despărțământului nostru la adu
narea generală din anul trecut a fost de 
19 con stătătoare din 1844 volume în va
loare de 3062 cor. 78 b. precum și tot a- 
tâtea dulapuri pentru păstrarea lor în a- 
genturi și tot atâtea lădițe pentru tran
sportarea lor dela un loc la altul. Afară 
de aceasta despărțământul mai dispune de 
7J0 volume, cărți și broșuri.

Bibliotecile sunt plasite în modul 
următor :

I A în Purcăreni I B e disponibilă.
II A » Herman II B » »
III A » Ghimbav III B în Râșnov.
IV A » Țânțari IV B A Bod.
V A Hălchiu V B » Sân-Petru.
VI A » Dârste VIIB Preșmer.
VII A A Cristian
VUIA » Bravoș-Tocile X B » Brașovul-v.
IX A A Satulung 1 C » Tărlungeni.
X A » Rotbav. 11 C Peldioara.

Deoarece despărțământul nostru are 
21 agenturi și numai 19 biblioteci ambu
lante. din care cauză două agenturi rămân 
totdeauna fără bibliote ă, s’au luat toate 

pe o bucată de stâncă ședea un vultur 
mare cu aripile întinse, cât pe colo. Era 
de peatră, dar cu ochi vii, cari sclpeau, 
ca ochii unui om, fiind îndreptați cu o 
tristeță nesfârșită spre ghiarele sale, cari 
erau încătușate cu un lanț greu de aur. 
Capătul lanțului era înțepenit de un dinte 
din coroana zidului.

Ibrahim nu-și putea desclipii ochii 
dela pasărea încătușată. Abia la a doua 
privire băgă de samă, că vulturul are pe 
cap o coroană, iar în ghiară un măr, sim
bolul domnesc și sceptru. Ochii triști din 
capul de piatră nu-1 slăbeau de loc ; i-se 
părea că trebue să dea ajutor sărmanului 
animal, că trebue să-l scape. Se trudi să 
desfacă lanțul șă-1 deslege dela zid, dar 
înzadar. Părea că-i crescut de zid, ca și 
de ghiarălo de piatră. Atunci Ibrahim iară 
dete cu ochii de sabie. Deodată sare la ea, 
smulge sabia din teacă și o ridică în sus. 
Ea sclipea și lumina în bătaia soarelui, 
Hotărât, într’o clipa, Ibrahim lovi puternic 
lanțul, care zăngănind, sări în două părți.

Abea s’a întâmplat aceasta, și vul
turul își ridică în sus capul, caro-l ținea 
plecat, bătu din aripi și încetul își luă 
sborul în aer. Ibrahim se uita surprins în 
urma lui, atunci vulturul lăsă să-i cadă în 
mână mărul domnesc, după aceea sceptrul, 

măsurile spre a să forma încă două bl - 
blioteci.

O parte din agenturile despărțămân
tului nostru au fost avizate anul trecut să 
aducă bibliotecile, pentru repararea și în
tregirea numărului cărților dm biblioteci.. 
S’au și adus 8 biblioteci. In aceste 8 bi
blioteci s’au reparat cu totul 90 volume. 
Cărțile pierdute au fost 19 cari s’au înlo
cuit cu altele, cari cărți s’au luat din cele 
700 volume disponibile.

Deoarece repararea și întreținerea 
cărților din biblioteci costă multe parale 
îmi i-au voie, cu această ocaziune a învita 
pe d-nii bibliotecari din agenturi, a atrage 
atențiunea publicului cetitor, să îngrijească 
mai bine cărțile ce le folosește, căci să 
observă, că foarte multe din ele n’au fost 
păstrate cum ar fi trebuit.

Afară de aceasta sunt rugați d-nii 
bibliotecari din agenturi ca la prezentarea 
bibliotecilor, să facă și un mic raport, des
pre întrebuințarea bibliotecii, adecă să a- 
rate numărul cetitorilor, numărul cărților 
pierdute precum și N-rul cărților cari ar 
trebui reparate.

In anul acesta d-1 Dr. N Vecerdea a 
dăruit pe seama bibliotecilor poporale am
bulante, 23 exemplare din >Legea Tovără
șiilor*  de C. Osvadă, pentru ceeace on. a- 
dunare generală e rugată a aduce d-lui 
donator călduroase mulțumite.

31 Maiu 1908.
N. Furnică.

ȘTIRILE ZILEI.
— 27 Iunie v.

Arhiducele Leopold Salvator a fost 
câteva zile oaspele Brașovului, unde a 
venit ca să inspecționeze regimentul de 
artilerie. Alaltă eri Alteța Sa imperială a 
făcut o vizită Maj. Sale Regelui Carol la 
Sinaia. Eri arhiducele a făcut o excursiune 
pe Postovar iar cu trenul de aseară a pără
sit Brașovul, plecând spre Viena. Alteța 
Sa Imperială a fost tot timpul găzduit îa 
noul otel ^Continentali, proprietatea dlui 
Petru Popovici.

Sinodul bisericei Sf. Nicolae. Dumineca 
trecută s’a ținut sinodul Bisericei Sf. Ni
colae, în care s’a votat comitetului și epi- 
tropiei parohiale absolutoriul pentru anul 
de gestiune 1907, aflându-se socotelile bi
sericei în cea mai bună ordine.

La mormântul iui Șaguna. Luni, în 
16/29 Iunie c. ziua morțiî marelui Arhie
reu Andreiu baron de Șaguna, s’a făcut, 
ca în toți anii, peregrinaj la mormântul 
din Rășinar, a marelui întemeietor al bise
ricei greco-orientale române. Din partea 
societății de Ectură »Andreiu Șaguna*  a 
teologilor dela seminariul »Andreian« din 
Sibiiu au luat parte la peregrinaj unspre
zece elevi, constituiți în cor. Sfânta litur
ghie a fost oficiată în Reșinar de cătră 
preoții locali, Lungu și Cioran, iar paras
tasul s’a făcut la mormântul lui Șaguna. 
Elevii din seminar au depus o frumoasă 
cunună pe mormânt, iar absolventul de 
teologie Petru Debil a rostit vorbirea o- 
cazională, cu care a făcut bună impresie 
asupra ascultătorilor. Terminate acestea, 
elevii au fost invitați la masă, unde pă
rintele Lungu le-a vorbit despre însemnă
tatea zilei și despre datoria celor chemați 
să conducă poporul de a-și împlini cu 
râvnă chemarea, căutând să-și ducă cre
dincioșii la înaintare .și fericire.

în sfârșit își scutură capul, și coroana 
căzu tocmai pe capul tânărului. In clipa 
aceea Ibraim auzi un sgomot puternic, ce 
i-se părea că vine din afunzime. Mirat 
băgă de samă că stâncile, cari sămănau 
așa de tare cu un oraș, aevea se și prefac 
în oraș. O mulțime de case se înșiră una 
lângă alta dealungul străzilor, se deschid 
uși și tereștri și din case inundă pe străzi 
roiuri de oameni. Toată mulțimea tăbă- 
rește cătră cetatea de stâncă, pe vârful 
căreia stătea Ibrahim, și ale cărei turnuri 
și cupole se schimbară în turnurile și cu
polele unui adevărat castel. Privirile mul- 
țimei întregi erau ațântito spre tânărul 
împodobit cu coroana, cu sceptrul și cu 
mărul domnesc. Din mii de guri răsuna 
spre el un strigăt de bucurie,... se scuturau 
căciuli și se mișcau batiste și văzduhul 
răsuna de strigătul : >trăiască regele no
stru, ura !<

Ibrahim nu știu, ce să-și gândească. 
Se retrase buimăcit și se coborî pe trep
tele înguste. Dar deja, când se coborâse 
pănă la jumătatea turnului, unde o ca
meră rotundă și boltită îl invită să odih
nească, îl întâmpină mai mulți bărbați ve
nerabili, cu bărbile albe, cari se pleacă 
înaintea lui, și dintre cari, cel mai bătrân 
astfel îi grăiește :
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Reprezcntațianea teatrală din Sigetul 
Marmației — oprită. «Drapelul» din Lugoș 
e inlormat, că reprezentația teatrală anun
țată, care urma să se dea cu concursul 
dlui Z. Bârsan și doamna, a fost oprită 
de cătră autorități.

Aprobare ministerială. înaltul minis- 
teriu de culte și instrucțiune publică reg. 
ung. a aprobat cu datul 30 Main 1908 
Nr. 59650 ministerial ca manual de școală: 
„Noul Abecedar de !)>-. Petru Spun. 
Ediția a doua. Nagyszeben, tiparul tipogra
fiei Archidiecesane« întroducându-1 în lista 
oficioasă a cărților de școală pentru învă
țământul poporal elementar, cu dreptul 
de a se folosi în toate școalele din patrie 
cit limba de propunere română (gr. or. și 
gr. cd.) cum și în școalele comunale, unde 
limba de propunere e coa română. Acest 
abecedar a primit aprobarea și a Prea Ve
neratului consistor archidiecesan din Si- 
biiu, cum și a Veneratului Consistor clie- 
cesan din Arad.

Școala il-nei Iudita Secula. Cu privire 
la școala de fete ce vrea s'o deschidă în 
Arad d-na Iudita Secula, primim dela un 
preot fruntaș din Ardeal următoarea îm
părtășire :

«Cu bucurie am cetit în prețuita 
«Gazetă», cumcă doamna Iudita Secula, 
această înțeleaptă matroană și educatoare 
de model de fete, voiește a deschide în 
Arad o școală cu internat, unde fetele în
credințate d-sale vor primi instrucțiune în 
toate lucrurile practice și de cea mai mare 
trebuință pentru ele în viață. Ca unul, 
carele am avut o fetiță sub educațiunea 
doamnei Secula, încredințez po ori și 
cino, cumcă din acel curs elevele vor 
eși provăzute cu cele mai bune in
strucțiuni sare folosul lor și spre bucuria 
părinților. Rugându-mă pentru publicarea 
acestor șire, sunt, al Onor. Redacțiuni. — 
F.-Ghtrișiu, 24 Iunie v. 1908. Știm, adict : 
Petru Serbu, protopop.

Un nou preot român gr. or. în Ame
rica. Cetim în foaia «Americac Cu plăcere 
am luat știrea sosită din Indiana Harbor 
Ind. despre sosirea dlui Simion Miliălțian 
preot gr. or. ca preot al acelei parohii.

Se caută un inginer român. Ni se scrie: 
Onor. Redacțiune! Avem lipsă de un ingi
ner, care sa ne facă un drum spre munte 
(7—10 Km. lungime, 300—400 m. înălțime). 
Dacă cunoașteți pe unul isteț și priceput, 
Vă rog să ni’l recomandați. Săliște, Iulie 8 
Cu stimă: Primăria comunală. Sglimbca, 
notar.

Aviz inginerilor noștri!

Examen. Ni se scrie: Sâmbătă în 14 
Iunie st. v. a. c. s’a ținut examenul public 
la școala elementară română din Christian, 
protopresb. Branului. Clasa I. a fost con
dusă de dl Nicolae Hamsea, la care în 
urma răspunsurilor date de elevii acestei 
clase, protopresbiterul tractual a clasificat 
examenul cu foarte bine. învățătorul clasei 
a doua a obținut același rezultat. In pro- 
zența parohului local Virgil Pop, a învăță
torilor și o parte din membrii comitetului 
parohial, protopopul tractual a distribuit 
premiile între școlarii silitori — dând pe 
urmă sfaturi și povețe binevoitoare.

Răspuns la o întimpinare. în numărul 
trecut poporal al ziarului ce redactați, dl 
I. Vătășan dir. școl. în pens, face o între
bare binevoitoare referitoare la raportul 
publicat, din prilejul adunării generale a 
despărțământului I. Brașov al «Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura popo-

«Dumnezeu și marele profet să bine- 
cuvinte pe noul nestru rege și săi dă
ruiască o domnie îndelungată și fericită. 
Tu, prea dorite, ai desfăcut vraja, eare 
fermecase orașul si țara aceasta, de aceea 
să fi domnul nostru. Vino în jos, la po
porul tău recunoscător».

Fără să poată rosti o vorbă,Ibrabim 
urmă bătrânilor venerabili în catul întâi 
al palatului regesc, ale cărui odăi pom
poase, rând pe iând se deschideau de sine 
într’un șir lung înaintea lui și la idorința 
lor ieși pe un balcon înalt. Cum l’a văzut 
poporul, uralele nu mai aveau sfârșit, răs- 
boinici înarmați strălucit își loveau scu
turile în semn de salutare, iar muzica de 
trâmbiți și chimvale cântau de răsuna 
văzduhul.

Abea se reculese puțin Ibrahim de 
strălucirea și norocul cu totul neașteptat, 
care a dat preste ei și gândul cel dintâi 
i-a fost calul credincios, căruia avea să-i 
mulțămească și aceasta. Dar zadarnice i-au 
fost toate căutările și cercetările... calul 
cu vraje s’a făcut nevăzut... nu s’a mai 
dat de urma lui. Ibrahim înțelese acum, 
că dela ursita lui miraculoasă a fost ho
tărât ca calul să-l facă fericit și numai

rului român» — ținută în comuna Ghris- 
lian'ă. doua zi de Rusalii a. c.

In cât mă atinge pe mine ca raportor 
al acelei întruniri culturale, vin a da 
dlui dir. 1. Vătășan următoarea deslușire, 
potolind astfel nedumerirea. Lista mem
brilor contribuenți cu ocaziunea acelei a- 
dunări, înscriși ca 'membrii ordinari și 
ajutători ai fondului,acestui despărțământ, 

I s’a făcut prin dl înv. Geras. Popa, care 
la dorință ar putea face pomelnicul mem
brilor înscriși și sprijinitori, în rubricele 
acestui ziar, pentru ca r.otițele cuprinse 
în raportul publicat să nu rămână mance 
și cei în drept, «jigniți în baza fundamen
tală a simțământului moral». Dacă subscri
sul aveam lista membrilor înscriși cu acel 
prilej, care de altcum s’a cetit în plenul 
adunării, când cu facerea raportului, posi
bil că i-ași fi dat loc — dar așa s’a omis. 
Cu toată stima A7. Ilamsea.

Descoperire curioasă- in comuna Toți 
din comitatul Barș, învățătorul a făcut 
săpături arheologice. Zilele trecute a dat, 
peste rămășițele unui uriaș animal antidi- 
luvian, un fel de rinoceros uriaș. După 

; părerea arheolog lor, oasele sunt din ora 
terțiară din epoca așa numită pliocenă, 
în care timp se crede că s’au rupt munții 
dela Porțile de fer și s’a scurs marea, care 
cuprindea șesul ungar. Deci osemintele 
sunt do acum 150.000 de ani.

Călduri groaznice în America. Din 
New-York se anunță, că de vreo 15 zile 
sunt în America niște călduri cu desăvâr
șire insuportabile. La umbră termomotrul 
arată 32—36 grade R&aumur. Din pricina 
căldurei e întreruptă mai pretutindeni 
activitatea comercială. Până Mercuri au 
căzut victime 50 de persoane. Populația 
din New-York își petrece nopțile pe aco
perișurile caselor și prin parcuri.

Un abonat, care cere »Gazeta« cu 
literele ciriie-

Primim dela. nn abonat al nostru următoa
rea scrisoare :

Cusdrinara. întru 12 Iunie.
Onoratule Redaktor

mă prezint ate ruga ieu Ion Urian 
abonant dela Gazota Du-tale Transilvaniei.

acum am abonat în Primăvară Gazeta 
în slove latine. Dară mă rog fii bun în- 
skimbăm literile în Ciriie sau Besericoști 
de cumva să pole numai fașia cu adresa 
să fie slovele latine pentru cunoștința de 
ofiez — și paginile să vie în slovă și nu- 
merii ce se află în Gazeta.',

loan Urian
Ekonom în Cusdrinara.

La aceasta scrisoare i-ain răspuns prin ur
mătoarele rânduri într’o scrisoare scrisă cu literele 
ciriie, pe care o redăm aici cu scrisoarea noastră 
obicinuită :

Onorate Domnule !
Deoarece ceri să-ți dăm «Gazeta» cu 

slove, vedem că ești dintre bătrânii cari 
au învățat a ceti numai cu slove cirilice 
de aceea bucuros ți-am face pe voie, dar 
nu putem, căci toți ceilalți cetitori cer azi 
să le dăm >Gazeta« cu litere latine și pen
tru D-ta nu putem să tipărim foaie deo
sebit cu alte litere. Dar îți dăm un sfat 
bun. Cel ce ți-a scris scrisoarea vedem că 
cunoaște literele latine într’atât ca să’ți 
poată ceti »Gazeta« de Duminecă. Ințele- 
ge-te cu el să cetiți împreună »Gazeta«, 
de aci vei profita și D-ta și va câștiga și 

acum își aduse aminte cum în ziua înlâi 
când scăpaseră amândoi în lib(-r îi făcea 
semn scuturându-se și scormonind cu co
pită, că dorește să se suie călare pe el. 
Mai târziu i-a fost lui rușine, când își 
aducea aminte, că în nerecunoștința sa nu 
l’a ținut vrednic să călărească pe bunul 
său cal, și își propune tare în inima sa, 
că jurământul făcut în noaptea nefericită, 
plângând în temniță să-1 țină cu atât mai 
vârtos.

Adevărat, ca pe iubitul său cal, nu l 
mai putea îngriji, cum să făgădui-se, în 
schimb însă avu destule prilejuri să facă 
fapte folositoare.

Aceasta a și făcut’o și domni, mulți 
ani, vesel și fericit spre mulțumirea de
plină a supușilor săi. Despre fratele său 
Aii tot mereu lua informații dela călători, 
și auzind, că s’a reîntors cu caravana la 
Damasc, îl pofti în împărăția sa, unde 
spre mirarea lui îl priiții șezând în scaunul 
domnesc cu coroane pe cap, și-l făcu și 
pe el fericit ca și pe ceilalți.

N. Petra-Petrescu, 

dânsul ceva, căci va învăța să cetească și 
să scrie din ce în ce mai bine românește.

Așa, iubite domnule Urian ! Vremu
rile când să învăța a ceti și a scrie din 
Bucoavnă au trecut și bucură-te, că am 
scăpat de ele, căci n’au fost vremuri feri
cite pentru noi și stăruo dacă ai copii, ori 
nepoți, ca aceștia să învețe toți să cetească 
cât mai bine cu litere latine gazetele noa
stre, căci atunci va fi nădejde, că vom a- 
junge odată și vremuri mai fericite decât 
cele de odinioară și cele de azi.

Cu dragoste frățească ■
Redacțiunea Gazetei.

C o n y o ca r e.
Membrii » Asociațiunai pentru litera

tura română și cultura poporului român» 
de pe teritoriul despărțământului Năsăud 
se convoacă la

adunare cercuală
pe ziua de 13 Iulie st. n. 1908 (Luni a 
doua zi do Sân-Petru) în comuna Maier, 
în localul școalei confesionale gr.-cat., cu 
începere dela 10 oare a. m.

Program : 1. Deschiderea adunărei 
prin prezident, și designarea verificatorilor 
procesului verbal. 2. Raportul dedare acti- 
vitatea comitetului cereuai in anul trecut. 
3. Rațiociniul anului trecut. 4 Budgetul 
anului 1909. 5. înscriere de membri noi. 
6. Prelegere poporală, 7. Eventuale propu
neri. 8 Inchider a «dunărei.

La această adunare convocăm pe toți 
doritorii de înaintarea culturală a popo
rului și mai ales pe țăranii dela sate.

Direcțiunea despărțământului Năsăud 
al Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român.

Năsăud, în 1 Iulie 1908.
Clrilă Deac, loan Păcurariu,

director. secretar,

Din legile vieții.
Pustiul nemărginit și mort, prin zi

dire, l’a înlocuit marele Creator, cu lumea 
nemărginită, plină de viață, de lumină și 
de bogății, lată dar o lege a vieții; munca 
productivă, sistematică, bună scopurilor su
perioare. Muncitoriul, fie cât de modest, 
imitează în sfera lui, pe Creatorul său; 
dela puțin ajunge la mult; devine stăpân 
pe bunurile naturii și pe produsele sale. 
E vesel în sufletul său. E împăcat cu sine 
și cu jurul său.

Neactivul, e pedepsit. Chiar și dela 
mult, se întoarce la pustiu, la sărăcie. E 
nemulțumit cu sine, și libertatea lui nefo
losită, trece în mânile celor harnici și ac
tivi. El cade în atârnare . de cătră aceștia, 
și numai munca reluată, îl poate emancipa 
(scăpa) — odată. Orice întârziare, îngreu
nează emanciparea, eventual o face impo
sibilă. De aici lupta vieții între indivizi, și 
între popoare; de aici învingerea și căde
rea unora și altora.

*
Munca și economia (păstrarea) indi

viduală, încă nu-i de ajuns pentru proble
mele superioare ale vieții.

In cer s’a scris: Unire. Da! Unirea, 
gruparea potrivită a puterilor, conlucrarea 
cu puteri unite organizate, este o altă lege 
a vieții.

Elementele înrudite se unesc în uni
tăți superioare și mai puternice, — deo
potrivă în lumea sufletească. Omul e im
portant. Familia e superioară. Un popor 
întreg, e sublim. In scopul unirii se cer 
multe însușiri dela om, dela popor. Price
pere, bunăvoință, iertare, spirit de jertfă, 
supunere la disciplina vieții, la scopurile 
superioare; lăpădarea vanității și a egois
mului exagerat; ținta comună; viața între
gului; membrul să rămâie numai organ 
folositor, conlucrător, și să nu se substi- 
tue întregului.

Invidia și ura, nedreptatea și războiul 
între frați, și în societate, în sânul popo
rului, adecă neunirea: destramă tot, dă
râmă tot, sfarmă propria putere, nimicește 
propria existență: «Perirea ta din Tine 
Izraile«!

Și totuși, totuși! Oamenii sunt oameni. 
E greu să nu între neînțelegeri câte odată 
în viața unui popor. Nu-i ertat însă, să 
dureze mult neînțelegerea. Pacea și drep
tatea posibilă, să se facă cu orice-preț și 
la timp.

«Fericiți sunt făcătorii de pacele Ei 
readuc echilibrul și viața superioară. Ei 
sunt îngerii poporului, ai societăților, ai 
binelui public. Pe făcătorii de rele, de 
ceartă, îi pedepsește legea vieții, în prima 
linie! Nu au pace în inima lor! Răutatea 
le roade inima și sufletul și se fac părtași 
de aceeaș soarte, ce-o prepară ei altora.

Pentru unire intervine legea vieții, 
intervine Dumnezeu.

Limba unui popor, credința unui po
por, dau dovada primă a unității unui po
por — sunt haina de botez a unui popor. 
Cu aceste trăiește și cu aceste moare. Tre- 
buesc judecate de sfinte, — venito de sus, 
— și apărate pe veacuri, ca parte esen
țială a vieții noastre. In limbă și în cre
dință se manifestă vecinicia și infinitul pe 
pământ.

Bistrița,’ 'Maiu 1908.
Dr. G. Tripon.

ABONAhq

LA

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

se 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 
5 coroane, pe o lună 2 coroane.

Pentru România și străinătate: Pe un 
în 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe trei 
luni IO franci, pe o lună fr. 3.50.Abonamente numai la numerul poporal

de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 

corone, pe șese luni 2 corone
Pentru România și străinătate: Pe un 

an 8 franci, pe șese luni 4 franci.
ADMINISTRAȚIUNEA.

Pioducțiuni și Petreceri.
Tinerimea română din Murăș- Uioara 

și jur învită la petrecerea de vară, ce o 
va aranja la 19 Iulie st. n. în sala cea 
mare a «Hotelului erarial». Venitul curat 
este destinat în favorul fondului pentru 
ridicarea unui >Orfanotrefiu« în Blaj. Da
mele sunt rugate a se prezenta în costum 
național.

Comitetul aranjator: Emil Pop pro
topop president, Gregoriu German, rigor. 
Petru 8imu, teolog abs. v.-presidenți, Iuliu < 
Căpâlnean, teol., Emiliu Sasu teol. secretari, 
Cornel Popa, teol. cassar, Romul Pop, teol. 
controlor și încă 33 mombrii.

— Tinerimea șludioasă română dela 
Poala munților apuseni învită la petrecerea 
de vară ce o va aranja în 12 Iulie (în 
ziua de Sf. Petru și Pavel) în grădina d-lui 
Kiss Bâlint din Igliiu la caz de timp ne
favorabil în școala gr. cat. din loc. Ve
nitul curat e destinat în favorul fondului 
înființat pentru cultul ambelor biserici 
din loc.

Comitetul arangiator : Basil Andrea, 
președinte, Cornel Andrea, v.-președinte, 
loan Domșa notar, văd. Aurora Dr. Chiș- 
bach, cassar, Vaslle Bucerzan controlor și ' 
încă 39 membrii.

— Inteligența din Viștea-inferioară 
învită la petrecerea cu dans care o va 
aranja Duminecă în 29 Iulie st. v. 1908, 
(sărbătoarea Sf. Apostoli Petru și Pavel) 
în Dumbrava «Gura Viștii». Începutul la 
11 oare a. m. In caz de timp ploios pe
trecerea se amână,

— Inteligența română din Mureș- 
Imdoș și jur învită la petrecerea de vară 
împreunată cu dans, ce o va aranja Du
minecă la 2 August st. n. 1908 în toate 
șalele «Hotelului Central» din loc în fa
vorul școalei greco-catolice din loc. Cu 
aceasta ocasiune se va ținea și Adunarea 
despărțământului XXV al «Asociațiunii 
transilvane pentru literatura și cultura po
porului român« precis la 5 oare p. m. în 
școala gr. cat. din loc. NB. Cei ce nu au 
primit invitări și po aceasta cale să se 
privească ca învitați. Corn.

Patron : Nicolau Solom, protopop. Co
mitetul aranjator: President: Romul S. 
Orbean, preot direct, desp. XXV al Asoc., 
v.-presidenți : Emil Kormos Alesandrescu 
mare proprietar, Dr. loan Oltean advocat, 
secretar I. Marius Elekes proprietar, se
cretar II loan Russu proprietar, cassar: 
loan Boeriu preot, controlor: DănilăMun- 
teanu not. penz, majordom: Vasiliu Mo- 
rariu, învățător.

— Tinerimea studioasă din Poiana 
Sibiiului învită la petrecerea de vară ce 
se va aranja Duminecă la 6 (19) Iulie c.
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In romantica pădure «Staule*.  La caz de 
timp nefavorabil petrecerea se va ținea la 
«Hotel Sufană*.  Invitări speciale nu se fac.

Aforisme!
Nu odată in’ain mirat, cum noi oamenii, 

sari în neîndostulirea noastră am vrea să mân
eam pământul, pățim, că ne înghite pământul 
pa noi.

*
Nn odată am contemplat, cum oa

menii, când să află în târg, să adună in 
jurul debilului și cu câtă luare aminte 
ascultă cuvintele aceluia, până ce cuvântul 
iui Dumnezeu puțin ’1 ascultă în acel chip.

*
Cu multi alț i și eu sum de părerea, 

că pănăcj noi Rumânii, nu ne vom stră- 
forma moravurile radical și pe fiecare li
nie, Dumnezeu nu ne va ajuta,

¥
De multeori, când ca unul dintre cei 

mai neinsemnaJ vestitori ai cuvântului lui 
Dumnezeu țin învățături bisericești, văd 
curgând lacrimi pa fețele ascultătorilor 
ine, au! suspinele lor amare, simțesc că 
’.ni dau dreptate și pire că văl lupți bi 
nanii cu răul, cu toate a-este puțină bu
curie cuprinde inima mea, oci ieșind cre
dincioșii din sfânta biserică, eară păcâtu isc 
și rămân ap-oape toți cei ce au fost îna 
inie do-a întră.

Băseșii, Decembrie 1907.
Preotul Băhbanu,

Muîțămitâ publică.
Din incidentul petrecerei cu dans 

împreunată cu tombolă aranjată de «Reu
niunea Femeilor Române« pentru ajuto
rarea și înfrumsețarea bisericei române a 
sfintei «Adormiri*  din Brașovul-vechiu în 
favorul noului «Steag*  al reuniunei în 
seara de 12 (25) Maiu a. c. au binevoit a 
contribui peste taxa de intrare următorii 
generoși domni și mult stimatele doamne :

Elena 1. Săbădeanu patroana reu
niunei 12 cor., Elena Dr. Mețianu (Zâr- 
nești) 12 cor., loan Săbădeanu comersant 
10 cor., Elena A. Popovici 5 cor., Virginia 
A. Vlaicu 5 cor., Iosif Maximilian paroch 
3 cor., Ioan Maximilian paroch 2 cor., Ioan 
I. Maximilian paroch 2 cor., Maria Bur- 
duloiu 2 cor., Dumitru Jaliu 3 cor, Mina 
Uoliban 2 cor., Dobra Oprea 2 cor., Du
mitru Căpățină 2 cor., George Puiu 2 cor., 
Ana Marica 1 cor., Maria Median 1 cor., 
Floarea Coleșa 1 cor., George Vișia 1 cor., 
George Rusu 1’20 cor., Dumitru Cârstea 
20 bani. Intratele totale au fost 5’57 cor. 
Eșitele 290 cor. Profitul net a fos 67 cor., 
cari s’au adaus la fondul pentru acoperirea 
cheltuielilor ivite cu înființarea noului 
„Steag" al Reuniunei.

In numele comitetului aranjator sub- 
scrișii exprimă și pe calea aceasta cele mai 
călduroase mulțămite tuturor generoșilor 
sprijinitori și în deosebi marinimoșilor con- 
tribuenți înșiraț’ mai sus, precum și ace
lora, cari au binevoit a participa la petre
cere le exprimăm cele mai vii mulțumiri.

Totodată ne împlinim și de astădată 
o plăcută datorință, aducând și pe calea 
aceasta călduroase mulțămiri Mult Știm. 
Doamne și patroane Elena 1. Săbădeanu 
pentru valorosul sprijin ce ne-a dat și de 
astădată contribuind într’un mod însemnat 
la reușita petrecerei. Dumnezeu să o țină' 
încă multi fericiți ani 1

Brașovul-vechiu, în Iunie 1908.
Pentru comitetul aranjator:

Maria /os. Maximilian, Elena D. Căpățină, 
presid. casieră.

Dumitru Jaliu,
secretar.

Glumele lui Noia-Oarzin.
Asemănare.

No vecine Petro, și d-ta pe zi ce 
merge ești tot mai perit și slab, mâne- 
alaltă vei fi chiar ca un fir de spăgmă în
grășat. *

Rușine.
Doamna: ■— Nu ți-e rușine 1 In haina 

mea să mergi tu la joc? Impertinentă ce 
ești 1

Servitoarea : — Ba zău că rușine, o 
zis Ghiță al meu, că numai odată să mă 
mai vadă în râzele elea, — și-am gătat 
cu urda ’n Turda, — el nil m’a mai iubi.

Cum are mai multă minte.
— Mă Pricăjitule 1 Ce vroi tu ha? 

mă cu totul te bag în buzunar.

— Vezi, atunci ai avea mai multă 
minte în buzunarul, decât în creerii tăi cei 
înfumurați.

*
Praxă.

— Că amară praxă trebue să ai, des
pre căsătorie, dacă așa te exprimi! Ești 
însurat?

— Ba eu nu I Dar tata !
*

Popa și advocatul.
Advocatul: D-le protă, ce zici d-ta, 

dacă m’aș prinde cu dracul la proces, care 
din noi doi ar câștiga, eu, sau el?

Popa: De bună seamă ucigă-1 crucea 
ar câștiga procesul, căci toțiadvocații sunt 
pe partea lui.

ULTIME ȘTIRI.
Viena, 10 Iulie. O telegramă dia 

București anunță, că primul-ministru 
d-1 Dimitrie Sturdza va pleca peste 
câteva zile la Carlsbad, și că cu acest 
prilej se va întâlni cu baronul Aehren- 
thal, cu care va discuta diverse ceș
ti uni politice.

Vieiia- 1.0 Iulie. Ziarul „Fremden- 
blatt“ spune că știrea dată de ziarele 
italiene privitoare la o iminentă în
trevedere dintre dnii Tittoni și Aehren- 
thal se confirmă. Ministrul de externe 
italian va merge în cursul verei în 
Austria, la vânătoare, și cu aceasta 
ocaziune va avea loc o întrevedere 
cu baronul Aehrenthal. Locul, unde 
aceașta întrevedere va avea loc, nu 
este încă fixat; nici data întâlnirii nu 
se cunoaște încă. In ceeace privește 
știrea despre o întâlnire a ministru
lui rusesc Is'wolsky cu baronul Aeh- 
renthal, „Fremdenblatt" zice că mi
nistrul de externe al Rusiei va face 
o cură la Karlsbad, așa că e proba
bil că va profita de trecerea sa prin 
Viena spre a avea o întâlnire cu mi
nistrul afacerilor străine a monarhiei 
austro-ungare.

București, 10 Iulie. Cu începerea 
dela 1 Octo’mvrie a. c. se crează 1000 
de posturi noi de învățători ajutori 
în învățământul rural. Pentru ocu
parea acestor posturi, în lipsă de ti
tulari se caută suplinitori. Candidații 
vor trebui să aibă 4 clase secundare. 
Cererile se vor adresa revizoratelor 
respective, împreună cn toate actele 
necesare, până la 15 Septemvrie a. c. 
Sunt două clase de învățători-supli- 
nitori cu salariul de 90 și 65 lei lunar.

Koln- 10 Iu'ie. Eri de dimineața 
puțin după zece oare, s’a prăbușit 
noul pod ce se construește peste Rin. 
Dintre lucrătorii, cari se aflau pe pod, 
în momentul nenorocitei, 14 s’au 
înecat. Sunt o mulțime de grav răniți. 
Ancheta, care a început imediat, n’a 
putut încă stabili care-i cauza catas
trofei.

Petersburg, io Jiuiie. — Fiul 
cunoscutullui milionar Scherbac din 
Kiew, a tras eri două focuri de 
revolver asupra tatălui său, rănindu-1 
grav. El trase apoi asupra mamei 
sale, rănind’o. Paricidul a fost arestat. 
Cauza crimei e că părinții săi refuzau 
să-i dea bani.

Petersburg, 10 Iulie. Scândurile 
din jurul nouei construcțiuni a ca- 
sărmei regimentului de cavalerie al 
gardei s’a prăbușit. 11 lucrători au 
fost îngropați sub dărâmături, 7 au 
fost salvați cu răni mai mult sau mai 
puțin grave, alți 4 lucrători se mai 
află sub dărâmături.

Helsingfors, 10 Iulie. Alegerile 
pentru dietă au dat următorul rezul
tat: Socialiștii au obținut 76 scaune, 
vechii finlandezi 53, partizanii parti
dului suedez 30, tinerii finlandezi g9, 
agrarienii 8, creștinii 4 locuri.

Constailtinopol, 10 Iulie. O tele
gramă sosită aci anunță că orașul 
Tokat (Asia mică) e complectamente 
inundat. La început se credea că sunt 

numai 1000 morți. Numărul morților 
e mai mare. Din fluviul Isechil-jarmak 
au fost scoase peste 1000 cadavre.

MULTE Șl DE TOATE.
Gogoașe.

Un vechili vânător, istorisea mai mul
tor începători, scenele de vânătoare ce i 
s’au perindat.

— Inchipuiți-vă. Eram invitat la o 
vânătoare cu bătăiași. Pe când stăteam la 
postul meu, mă pomenesc cu un epure, 
care venea glonț la mine.

La câțiva pași înaintea mea, el se o- 
prește lăsându-se pe pântece. Trăsei un foc. 
Epurele rămase nemișcat. Mai trăsei unul. 
Acelaș rezultat. Foarte enervat, mă apro
pia de el. Epurele era mort din primul foc; 
iar moartea ’i-a fost atât de instantanee, 
încât; ă rămas ca trăsnit 1

Unul din ascultători, întreabă:
— Nu cumva, pușca d-tale era încăr

cată cu pulbere electrică ?
G. Păcurar.

*
Telefonul secretarului.

Nicăiri nu sunt atâtea plângeri con
tra telefonului, decât la Paris. Pentru a 
primi legătura trebue să aștepți 10 și 15 
minute și atunci de foarte multe ori o ca
peți greșit. Jalbele sunt atât de dese în 
contra d-șoarelor dela telefon, încât în cele 
din urmă ziarul »Figaro« a rugat pe ceti
torii săi. că de câteori au vr’o jalba, să 
ceară la telefon Nr. 52.559, pe d-1 Simyan, 
secretarul poștelor și telegrafelor și să-i 
spună lui plângerea. Atâta a trebuit pu
blicului. Dimineața la 7 oare, a sunat tele
fonul secretarului, care însuși se duce la 
telefon să vorbiască.

— Aici vorbește secretarul Simyan.
— Aici un abonent al telefonului. 

Auzi, d-le, ce poate fi când nu se poate că
păta legătura mai curând de un sfert de 
oră? Pentru ce ținem telefonul?...

Ar fi vorbit destul abonentul, dar se
cretarul s’a depărtat dela telefon. Dar după 
prima jalbă a urmat a doua și a treia. A- 
sediul plângerilor a ținut până la 11 noap
tea, în care timp măi mult de o mie trei 
sute oameni au chemat la telefon pe se
cretarul. Asta a fost cam mult pentru el, 
de aceea dimineața a dat porunca să nu-i 
mai lege cu nime telefonul, ba și-a schim
bat și numărul. Deoarece numărul nou îl 
cunoaște numai câțiva din cercurile mai 
apropiate, nimeni nu-i mai tulbură liniștea 
secretarului, Iar serviciul telefonic își ur
mează ca și mai înainte, drumul...

*

O fată și'ert ele I1O kilograme^

Pe străzile din Newyork atrage de 
câtva timp privirile trecătorilor o fată în 
etate de abia 25 luni și care deja acum 
cântărește 110 kilograme. Fetița se nu
mește Adelina Guitila și este a unui croi
tor. Când s’a născut nu era mai grea de 
1 și jum. kilograme, dar spre mirarea pă
rinților a crescut foarte repede. E intere
sant că mica Adelina în proporție cu greu
tatea corpului său, mănâncă foarte puțin. 
Peste puțin timp va fi uriașa femeilor 
din lume.

*
M’lmnse <!e fân.

In orașul Dessau, Luni pe la 4 după a- 
miazi s’a întunecat cerniși aîncepâta cădea 
fân de la o înălțime de 40 de m. S’ar fi 
putut aduna câte-va care. Fânul era luat 
de curenți de la o depărtare de vre-o 2 
klm., de pe o câmpie, și adus peste oraș. 
Slăbind aci puterea curentului, fânul a 
căzut la pământ.

Voci din public A
Răspuns «Vocilor din public«. — In 

cestiunea alegerii de preot la 
Râșnov.

Subscrișii parochieni ai bisericei gr. 
or. din Râșnov, scandalisați de neadevăru
rile și mistificările cuprinse în raportul 
despre alegerea de preot din Râșnov, pu
blicat în «Gazeta Transilvaniei*  Ni'. 108 și 
113 din 1908 și subscris de 35 parochieni 
(între cari și unii Iară drept de vot), în
demnați a restabili adevărul pentru salva
rea nimbului acestei parocliii fruntașe, 
rugăm ont rata Redacțiune, să binevoiască 
a da loc in prețuitul d-sale ziar, următoa
relor constatări și declarațiuni.

In timpul, în care «Vocile din public*  
umpleau văzduhul cu minciunile lor sfrun
tate aveam cunoștință despre cercetarea 
oficioasă ordonată de scaunul protopopesc 
al Branului, în cauza acestei alegeri. îm
prejurarea aceasta ne a îndemnat a aștepta 
în liniște rezultatul acestei cercetări pen- 
truca astfel să putem aduce dovezile cele 
mai de credință in această afacere.

Față de observarea, că articolul pu
blicat — în jurul alegerii din Râșnov — 
în Nr. 17 popor, al «Gaz. Trans.*,  a fo-t 
subscris și de astfel de parochieni, cari po 
urmă au declarat între martori, că n’au 
cunoștință de acest raport și nici nu l’an 
subscris am putea răspunde și noi tot cu 
astfel de declarațiuni (și la cerere o și fa
cem), fiindcă într’o comună așa de nume
roasă, ca a noastră totdeauna să găsesc 
și astfel de indivizi, cari nu-și fac scrupul 
deosebit din cestiuni de conștiință.

Față de combinațiunile de bolnavă 
fantasie cum d. e. că cine a simțit lipsa 
unui al 2-lea preot în Râșnov și că cine 
după cine vrea să’și mărite fata, apoi că 
comitetul parochial era un comitet simplu 
ori duplu etc. ne simțim dispensați de a 
mai răspunde prin faptul, că actul alegerii 
a dat dovada cea mai espresivă despre 
voința nestrămutată a marii majorități din 
parochia noastră și prin faptul, că dispa- 
renta minoritate în disperarea-i nemotivată 
pentru înfrângerea dala alegere a pierdut 
ori ce cumpăt atacă atât nimbul pa- 
rochiei noastre cât și onestitatea persoa
nelor oficioase angajate la această alegere 
într’un ton atât de necuviincios, față de 
care a mai răspunde ar însemna a te a- 
mesteca în tărîță.

Ținem însă, ca observările făcute față 
de unele acte săvârșite fie în comitetul 
parochial, ce a premers aiGgerii, fie însăși 
alegerea, să le reducem la valoarea lor de 
milă, prin declarațiunile, cari au resultac 
din cercetarea amintită în cestiunea ale
gerii.

Cuprinsul protocoalelor comitetului 
parochial din 22 și 23 Martie a. c. «Vocile 
din public*  îl presintă într’o lumină falsă 
susținând, că subscrierea lor din partea 
majorității membrilor comitetului a fost 
posibilă numai în urma unei apucături a 
d-lui comisar consistorial. Anume, că d-1 
comisar a declarat, că pe răspunderea lui 
alegerea se va face pe clasa a 11-a, și ast
fel a sedus pe membrii a subscrie proto
colul. Față de această observăm, că nu 
declararea parochiei de clasa I, ci pretinsa 
urcare a stolei a fost arma necinstită în 
mâna minorității veninoase și d-1 comisar 
a lăcut declarațiune, că alegerea făcută 
pe basa concursului escris pentru parocbie 
de cl. I. nu va altera într’u nimic stola 
usuală de pănă aci, un fapt care numai de 
oameni suciți și cu apucături poate fi 
timbrat de apucături — de altcum iată 
și deciarațiunea d-lui președinte al comite
tului parochial făcută și luată la protocol 
de d-1 G. Babeș esmisul scaunului proto
popesc.

Protocolul comitetului parochial luat 
la 22 și 23 Mart. 1908 în prestnța comi
sarului consist. D. Moldovan și sub presi- 
diu! meu conține adevărul și eîn consonanță 
cu decursul desbaterilor și nu conține ni
mic fals. Adaug însă, că membrii comite
tului au pretins și comisarul a promis, că 
alegerea se face pe vechitură, cumcă ci
neva ar fi făcut propunere formală și ar 
fi pretins să să ia la protocol despi e aceasta 
nu’mi aduc aminte.

Această fasiune la cerere o pot în
tări cu jurământ.

George Proca, m. p.

Tot în sensul acesta declară la pro
tocol și fon N. Brezean, Ioan Popa și S. 
Crețu membrii ai comitetului parochial.

In protocolul luat cu ocasiunea in
vestigării uimează mai departe:

Din fasiunile martorilor ascultați co
misarul și a câștigat convingerea cutn-că 
protocolul comitetului nu conține n ci un 
fals și că protocolul l’a iscălit fie-care de 
bună voie, duoă-ce aceasta a declarat-o ma
joritatea membrilor comitetului cumulativ 
abstâ. dela ascultarea membrilor mai de- 
. arte.

Spre încununarea magazinului de 
minciuni «Vocile din public*  trâmlrță ur
mătoarea scornitură: «Notarul comitetului 
parochial nu a ftst brutalizat, ci a fost, 
scandalizat, că i-se cerea să ia la protocol 
cn totului tot altceva decât ccea-ce să 
tracta în comitet și că din această cauză 
s’ar fi văz >t silit a-și părăsi postul de 
notar.

Notarul trăiește poate fi întrebat 
sbiară «vocile din public*,  față de cari noi 
presentăm aici deciarațiunea d-lui notar 
dată la protocol d lui esmis al scaunului 
protopesc.
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Declarațiune.
Prin aceasta declar, că față de ale

gerea de preot din Râșnov săvârșită la 23 
Martie a. c. fiind notar al comitetului pa
rochial, postul meu de notar nu l’am pă
răsit din causă, că d-1 comisar D. Mol
dovan mi-ar fi dictat, ce să iau la pro
tocol, ci în urma unor acte brutale săvâr
șite asupra mea din partea unor membrii 
ai comitetului parochial, cari cu forța bra- 
chială voiau să zădărnicească ședința co
mitetului, am fost silit să părăsec postul 
meu de notar.

Totodată declar, că cele luate de mine 
ia protocol nu conțin nici un lucru fals, 
ci adevărul curat.

Râșnov, 23 Mai 1908.
loan Nan, m. p.

notar.
Spre restabilirea adevărului lăsăm să mai 

urmeze și următoarele fasiuni importante 
alo bărbaților do încredere la sinodul elec
toral. Dumitru Drăgăn întrebat find, că 
cine l’a ales bărbat de încredere, răspunde: 
bărbat de încredere m’a ales sinodul ; apoi 
la întrebarea, dacă a observat că vre-un 
alegător a fost silit să voteze cu Nan răs
punde cu nu.

Tot așa fas'ionează ți N. Rădăcină și 
N. Ilie notarul sinodului electoral și în fine 
lăsăm sl urmeze fasiunea d-lui George 
Proca înv. pens.

Cu ocaziunea constituirii biroului si
nodal să iscase un tumult și gălăgie, de 
aceea eu am voit să părăsesc locul ale
gerii și am voit să’mi văd de afacerile, cari 
mă reclamau.

Intr’aceea mă sosește în curtea b’se- 
r cii mai mulți poporeni, cari m’au chemat 
înapoi spunându’mi, că sunt ales bărbat de 
încredere.

Toate voturile s’au dat pentru Nan 
și n’am observat, ca cineva să fi făcut 
vre-o presiune.

Și acum după atâtea succese și do
vezi netăgăduite în siruntarea cea mai 
barbară a adevărului răsboinicului șef al 
veninoasei minorități, își vestește lumii 
bucuria sa prin împușcături cu revolvere 
»Vocile din publics însă nu văd a fi prea 
încântate a seriosului și cinstitului șef și 
astfel să lapăciă a avea cunoștință despre 
această scenă curat caraghioasă. Dar iată 
declarațiunea a 3 martori oculari:

Subscrișii adeverim, că după ce am 
ieșit dela ședința comitetului parochial ți
nută la 22 Martie a. c. în preseara alegerii 
de preot, G. Ilie a tras focuri de revolver 
pe stradă.

Râșnov, în 1 Iunie 1908.
George Crețu na. p. Dumitru Nan m. p. 

loan Popa m. p.

Să zice în amintitul raport, că la si
nod ar fi fost presenți 600 membrii cu 
drept de vot. E fapt deplin constatat prin 
actele electorale, că presenți au fost la 
alegere 365 dintre cari 20 parochieni n’au 
ustst de dreptul lor ci s’au abținut, iar 
345 parochieni au votat pentru candidatul 
Nan.

Judece acum Onor, public în care 
parte este voința poporului.

Ca fii credincioși ai bisericei și oa
meni iubitori de pace și adtvăr am ținut 
să dăm aceste lămuriri, ca cetitorul ne
preocupat să poată judeca în mod nepăr
tinitor imposanta manifestare a voinței 
poporului nostru, cu ocasiunea alegerei de 
preot din Râșnov.

Neculai Gineri ca, Irimie Ruinări, 
Vasilie Șofran, George Dorobanți, loan 
Crețiu jun., loan Crețiu sen., Alexie Clinei, 
Ioan Clinici Alexie Butnari, George Bre- 
sean, Dumitru M anișor, loan Vledea, loan 
Dogari Recului Cimpoia, Nemția Rădăcină, 
loan Fcpa, Dumitru Dobrescu, Dumitru 
Nan, loan Dobrescu, loan N. Bresean, 
Alexe Scurtu, loan N. Nan, loan Hodorog, 
Dumitru D. Crețu, loan Ducaru, George 
Crețu, George Butnari.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branistu .

Ga să se combată cu enerțjie morta
litatea COpiilor este neapărat de trebuință 
a înlătura cu totul laptele proaspăt de 
vaci, periculos în caldele luni alo verii, și 
a-l înlocui cu nutremânt caro se misiue 
mai ușor și caro rămâne totdeauna ne
schimbat și nu împedecă mistuirea. Acestor 
recerințe corăspunde cel mai bine Făina 
lactată Nestle probată de mult, care numai 
fiartă cu apă dă o hrană perfectă pentru 
copii, care împedecă vărsarea și diarea și 
depărtează deranjări do mistuire deja 
cx stento.

Scrisorile de recunoștință ce au fost 
trimise în anii 1902, 1903, 1904 și 1905 
domnului Albert Miiller inventatorul crucei 
duple electromagnetice R. B. Nr. 86967 în 
Bupapesta V/28 str. Vadâsz 34 le vom 
aduce pe rând la cunoștința cetitorilor. 
Scrisoarea Nr. 3 : St. d-le Miiller! Am co
mandat 3 cruci electromagnetice R. B. Nr. 
86967. Fiindcă mi-au făcut bine și mie și 
prietinilor, căror le-am dat, te rog să mai 
trimiți 3 cruci la adresa mea. Cu stimă 
Herman Kauer în Biserica-albă.— Tuturor 
cari sufer de gicht, reumă, astmă, bătăi 
de inimă, influență și dureri de șele, se 
recomandă călduros aparatul. Originalul 
acestei scrisori se poate vedea la d-1 Al
bert Miiller, Budapesta V/28 str. Vadasz 34.

Câte-va cuvinte
asupra boalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
că în vremea de azi e bătătosre la ochi 
mulțimea acelor oammi, a căror sânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdrunoinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebuesâ fie cine-va care sâ dea tine- 
rimei deslușiri binevoitoare, sincere și amă
nunțite în tot ce plivește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va cSru a oamenii să-și 
încredințeze fâr.4 teamă, fără sfială și cu 
încredere neorzurile lor secrete. Dar nu e 
îg deajunr însă a destâ:nui aceste necazuri 
ori și cui, ci trebue să ne adresăm unui 
a-;'fel dă medio specialist, conștiințios, oare 
știe să dea a upra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a fjuta și morburilor oe 
deja eventual exist», atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare atât de măreață și 
pentru acest soon e institutul renumit în 
toată țara al D-rului PALOl'Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VIL, Râ- 
koezi-ut, 10), unde pe lângă discreția oea 
mai strictă, primește ori-oine (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 eliberâzfi de 
materiile de bdlă, ohinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor Jiluire 
dr. PALOCZ vindecă deja de aul de flile 
repede și rădică1 cn metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cezurile cele mai 
neglese, ranele sifilitice, bocitele de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începutul și 
de confusie a minței, urmările onanieirei 
ale sifilisului, erecțiunile de paimă, slă
birea pulerei bărbătești {impotența), vătă- 
niăturil<‘, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele o-ganeldr sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu ecte pieiec-ă, căci daoă 
cii e-va, din ori-ce caizii n’ar putea veni 
în persoană, atunci cm plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de sjum a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se V'il’bește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se srd, ori la dorință se retrimit; 
fie earuia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a m. pănă la 5 bre 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. m.)

Adresa : l)r. PALOCZ, medic de spital 
pesoialist, Budapesta, VII , Râkdcziut 10.

îtxxxxxx
»Bomana«

sete titlul broșurei, care a apărut în 
editura tipografici A. Mureșianu, cu 
descrierea și esplicarea dansului nos
tru de salon.

„Romana11 dans de coldnă în 5 
figuri. Descrisă și esplicată împreună 

I cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefață11,) de Tunarul din Dumbrău> 
Popa. — Tipografia Aurel Mureșianu I 
Brașov 1903. ;

Broșura este în cuart mare, ! 
hârtie tină si tipar elegant, cu adau- | 
sul unei cdlâ de note (musica „Roma
nei11 cu esplicărî) și costa numai 2 
cor. 50 bani (plus 6 bani porto-pos- 
tal) pentru România 3 lei.

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

WXXX XxXXXXXXttOKXM

.ALBINA*,  institut de credit și de economii in Sibiiu.

Publicațiune.
In sensul art. de lege XXXVI din auul 1876 § 29.

1 Suma scrisurilor fonc. puse în circulație cu ziua 
de 30 Iunie 1908 face..........................................................K 6,906,0C’0-—

2. Pretenziunile institutului de împrumuturi hipo-
tecare. cari servesc de acoperire a acestor fonciare,
sunt de ....... ,........................................... K 8,902.905 85

3. Valoarea hipotecelor luate de bază la susnumi-
tele împrumuturi hipoteeare este de................................. K 31,753,230 —

4. Ia senzul § 97 din statute „fondul special pen
tru asigurarea scrisurilor fonciare e de............................ K 500 000' —
acesta e indus în cont separat și plasat în următoarele efecte publice:
Nom. K 6,400—, Sorți de stat dia 1860 cu 4°/0.

77 H 6,200-—, Obligațiuni cu premii ale băncii ung. hipot. cu 4°/0.
n 11 4,400—, Sorți de ale împrumut, pt. regul. Tisei cu 4°/0,
57 n 1,600-—, Sorți de ale împrut. pt. regul Dunărei din 1870 

cu 5%,
ti 5,800-—, Obligaț. cu premii de ale institut, austr priv. de 

de credit fonc. cu 3°/0,
n n 94,000 —, Scrisuri fonciare Ungar. Landes Central-Sparcassa 

cu 4V2 7o
w » 18,200-—, Scrisuri fonciare Pester ungar. Comercial-Bank cu 

4>/2 %,
n w 16,000-—, Scrisuri fonciare K’-sbirtokosok orszâg. foldbitelint 

cu 4'/2 %,
j» 55 99,600 —, Scrisuri fonciare Pester ungar. Commercial Bank 

cu 4 %,
V 55 110.000-—, Obligațiuni comunale Pester ung Comercial-Bank 

cu 4%,
n 196,000—, Obligațiuni comunale Pești bazai elsd takp. egy.es. 

cu 4%,
77 4,000 —, Acțiuni de ale Institutului de credit fonciar pt. pro

prietarii mici din Ungaria cu 5°/(r
s ibiiu, 6 Iulie 1908.

Direcțiunea.
„ASTRA“, institut de credit și economii în 

Szăszkabănya.

Concurs.
Direcțiunea institutului ele cre

dit și economii, societate pe acții 
„A s t r a“ din Szăszkabănya publică 
concurs pentru ocuparea unui post 
de Contabil dotat cu salar anual 
de 1400 cor. plătibil în rate lunare 
anticipative, tantiemă statutară și cuar- 
tir în natură.

Dela concurenți se recere ab- 
solvarea unei școale comerciale su
perioare, cu examen de maturitate, 
cunoașterea în vorbă și în scris a 

A apărut:

Compoziții românești ie Tib. Brediceanu. 
Doine și cântece.

(Voce și piano).
CAIETUL 1. ’ CAIETUL II.

Prețul unui caiet: ir. 5.—

Foa’e verde, foi de nuc. Știi tu bade, ce mi-ai spus.
Căută pirul cucului. Vino, bade, iar acasă.
Bidișor depărtișor. Năcăjit ca mine nu-i.
Spune mândr’adevărat. După ochi ca murele.
Va!, bădiță, dragi ne-avem. Floare fui, floare trecui.
Cine m’aude cântând. Cântec haiduci sc.
Bade, zău, o fi păcat. Trageți voi boi !
Bagă, Doamne, luna ’n nor. Cine.n’are dor pe vale.

Jocuri românești.
(Piaoo solo).

CAIETUL I. CAIETUL 11. CAIETUL III.
Lugojrna. Ardeleana (ea în Banat.) III. Brâu III.
Mii zări ea. Ardeleana 11. Hațegana
Ardeleana (ca în Bănat) 1. Pe picior II. Ardeleenn (ea în Banat) IV.
Pe picior. Țarina. învârtită Ii
Ardeleana I. Învârtită I. Pe picior ill
Brâu I. De doi, Ardeleana (Abrudeana) IV.
Hora. Ardeleana IU. Ardeleana (ca în Banat) V.
Ardeleana (ca în Bănat) II. Brâu 11, Biâu IV.

Serata etnografică, caietul I. Preludiu șl hora (piano solo) cor. 2.— fr. 2.50 
Caietul 11. și IV. epuizate.

De vânzare la toate librării e românești.
--------------  Depozit general: --------------

Lobrărsa aB’chadieccesaBsa Sibisu (sgyszebers).
(215,1-5.)

limbelor română, maghiară și ger
mană; să poată conduce banca și 
compune bilanțul independent.

Cei cu cunoștință de cartea fun- 
duară, spre a putea singur îndeplini 
întabulările, vor fi preferiți.

După un an de praxa, întru cât 
corăspunde așteptării direcțiunii, va 
fi definitizat și salariul i-se va urca 
la 1600 coroane.

Cererile pentru ocuparea acestui 
post, cum și certificatele necesare, 
sunt a se înainta subscrisei direc
țiuni până la 20 Iulie 1908 st. n. 
Cel ales are nesmintit a ocupa pos
tul la l-a August a. c. st. n.

Nr. 221.1-1. Direcțiunea.
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oocoocoooocooocooooooooooooooooo
Fie timp favorabil ori nefavorabil.

onoarea a aduce la cunoștința On. public că am închiriat lo- 
și grădina dela Reuniunea industrială (Gewerbeverein) și se va 
Sâaubătâ în flfl gulie seara la 8 oare cu un mare

Concert eu musica militară
sub conducerea Diligentului.

Here excelentă de Steinbrucb. Vinuri curate naturale de Ardeal. 
Bucătărie deosebit de bună. Serviciu cu atențiune și prompt.

De o cercetare numeroasă se roagă subscrisul cu toată stima:
Nr. 22?..i-s IOSIF PETER, birtaș.

An.1 
călită tile 
■deschide

Banca Națională a României. 
Situațiune sumară.

———

.zX. o t i :

Fublicaținne.
Duminecă în 6 (19) Iulie la 10 

Oare din zi se va ținea licitație pu
blică verbală, la care se admit si ' » 
oferte închise în sala de ședințe a 
Comitetului parochial dela Biserica 
Sf. Neculae din Brașov-Scheiu, pen
tru arondarea pe timp de șase ani 
a unui complex de aproximativ 28 
holde teren arabil de lângă Timiș 
și din imediata apropiere a locului 
pentru esercițiile militare.

Oferte însoțite de o garanție pro
vizorie în sumă de Cor. 85, se vor 
preda până în ziua de licitare la mâna 
d-lui econom A. L u p a n sen. strada 
Ecaterinei Nr. 4, la care se pot 
citi și condițiile de licitare.

Brașov, în 23 Iunie 1908. 
Comitetul parochial al Bisericei române ort. 

ras. dela St N colae în Brasso (Brașov). 

Dr- V. Safhi, I- Prison,

Prețurile cerealelor din piața Brașov
Din 10 Iulie 19C8.

<i fesuri 
seu 

—autatee
CHlUatea.

Valuta 
în

Kor dl.

1 H. L. Grâul cel mai frumos. 22
n Grâu mijlociu . . . 20 —•

Grâu mai slab . . . 19 —
Grâu amestecat 14 —
Săcară frumosă. . , 13 —

M Săcară mijlocia. . . 12 —
țț Orz frumos .... 9 —
n Orz mijlociu. . . , 8 —
P Ovăs frumos. . . . 7 50
* Oves mijlociu . . . 7 —

Cucuruz ................... 11 —
Mălaiu (meiu) . . . 14 —

y) Mazăre........................ 13 —
Linte........................ 26 —
Fasole........................ 10 —

31 Sămență de in . . . 20 —
71 Sămânță de cânepă . 15 —
ZI Cartofi......................... 2 —
n Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . 1 12
s Carne de porc . . . 1 20
71 Carne de berbece. — 96

100 kil. Săil de vită prospet . 40 —
n Său de viță topit . . 60 —

1907
23 Iunie

1903
21 Iunie14 iunie

112.878,897 179283897 Reser, metal, aur 895839031
(33595000 „ Trate aur 37300000 j 127.389,698 126.883,903

1.512,449 Argint și diverse monede .... 1.719,364 1.635,527
85.988,362 Portofoliu Român și străin. . . . 57.185,725 50.684,720
10.704 000 *lmpr. contra efec. publice 8035900( 25 610,096 25.559,86021.200,307 „ „ „ în cont-corent 1752396O(
11.999,840 Fonduri publice.............................. 11.999,699 11.996,854
15.871,054 Efectele fondului de reservă . . . 15.550,233 15.493,078

3 259,121 Efect, fond, de amort, imob. și mater. 3 230,621 3.224,621
5.877.888 Imobile............................................ 6.952.969 5.953,269

640 450 Mobilier și Mașini de Imprimerie 698 351 698.446
966,024 Cheltueli de Administrațiune . . . 856,817 862,678

104 420,834 Depozite libere................................... 105.404 454 105.418,804
11.710,883 Conturi curente . ......................... 13 133 676 16.318,796
23.089 255 Conturi de valori.............................. 26.479,406 25.453 171

410.119,364
/ Ci « TT ~

395.216,109 390.183,727

12.000,000
gAi to -l v «.

Capital............................................ 12.000,000 12.000,000
22 971,453 Fond de rezervă............................. 24.850.121 24.912,801

3.404,192 Fondul amortis. imob. și material 3.664,810 3.673,310
265.618,500 Bilete de Bancă în circulațiune . . 247.624,570 242.441,360

1.704,385 Dobânzi și beneficii diverse . . . 1.672,154 1.737,452
104 420,834 Depozite de retras......................... 105 404 454 105.418 804

— Conturi curente.............................. — —
410.119 364 Scomptul 5% 395.216 109 390.183,727

* Uobauaa O'/2 /o
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de lucru. 
Halina 
de vânat, 
de călărit.

CîSBRie 
Cionte 
Ci ajute 
C'Isme
Hwmasse. 
Gaioci.

Ghete cu șinoare. 
GheSe cu nasturi. 
Ghete cu zug.
Ghete de voia jiu. 
Pantofi de casă

->0 
asortiment

orig’nal americane pentru Dams, Domni și Copii.
Papuei albi ile alias.
Papuci albi
Papuci de dans.
Papuci iie gimnastică
Papuci câlduroși
Papuci de postav.

ZF’ie-oaxe posesox “u.xxei 
wt Trăsuri-motor a lui PUCI! "w ecmioamsește mulți bani și mai mult uâcaz.

B'cicle motor:
Siguranță mare:
HP. (35Kg.) 2'/2,23/.„ 3'/2, 4, 5 &6HP.

Automobile:
construcție simplă. Executare so'idă:

s/ !>/ »/ 20/ HP/ £)' /IO’ /1G’ /’J5 rLr •

Benzin. Ulem. Părți constitutive 
Pneumatice.

Reparaturi c!e automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER

atnintAdl 1II11 LeMMW’V •• ’ * • ■'tat fellne

BSrașov, 
j Strada Porții 39. h
.................. - -----« «

pentru Danie, Domni și Copii.
Calitate solidă. — Magazin de încălțăminte. — Mare

&ALFRED IPSEN Kronstadt, -iuri iBftine-
Strada Vămii nr. 36, (vis ă-vis de Cafeneaua Transilvania).
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GEORGE BUCĂ. □
CROITOR DE BABBAȚÎ, Q

Brașov, Strada orfanilor Kr. 7> G
Recomandă On. public atelierul său de croitorie bărbătească

pentru confecționarea de haine bărbătești după ultima O
modă, cum și uniforme pentru Ștudenți. ’ fb

Asemenea se află în prăvălia mea un asortiment bogat q 
de stofe moderne prima calitate î 

cu «ieseinnurs moderne.
Cu o praxă de mai mulți ani în branșa aceasta pe piața fh 

Brașovului sunt în stare a satisface cerințelor celor mai 
tențioase, atât în croială modernă și lucrare solidă.

Apelând la sprijinul On. public semnez
Cu toată stima

(141,9—10.) George Bucă.
00'€3-@000©€?©00-80-©'0-Q€3-00-^

pre-

i
i
i

IlGOLâl SOlGIâ,

primul maestru român de apaducte, canalisări, 
instalații de gaz și telefoane, 

BRAȘOV, Pe Tocile Nr. 16, 
se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare do instalațium, canalisări și 
apaducte, closete, trenajați, 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.

*D
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NOUL OTEL
„CONTINENTAL" -w

Antreprîse âe pompe funebre

mat !■ mea

proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 
strada Castelului, Brașov, 

gcîr s’a deschis. "W

La sniBrmio aa urni și oeșica. supenora oricărei ape un. 
PLĂCUTĂ, PUȚIN ACRIȘORĂ, FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 

ACID CARBONIC.

€'ia deosebire apă de nsasâ răcoritoare.

Recomandată de medici. Recomendată de medici
Are efect escelent ca apă de eură la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peaiiă și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor: 

I irecția băilor ffîUSCHGNGr în Bnziaș.

Institut indigen. Banca de asigurare
gf „TRANSILVANIA"

dio S i b i s sta
----- întemeiată la- anul 1868 - :

în Sibiîu, strada Cisnădiei nr. 5 (edificiile proprii), 
asigurează în cele mai avantagioase condiții: 

ea- contra pericolului de incendiu și esplosiuue, -w 
edificii ie ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte producte economice etc. 

asupra vieții omului -w
în toata combinațiile, capitale pentru cașul morții și cu termin 
fix, as:gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieața 

întreagă etc. etc.

E. TUtSeJE. 

SBa*așov, Strada. SF®rț§3 îVs*. 3. 
de Kăcăsda Steua Ksssea

Recomandă Onor, public la cașuri- de morte, așecjămeutul 
I seu de înmormântare bogat asortat în cari tot© obiectele, 

atât aortele mai de rend, cât și cele mai fine, se pot că- 
J p ă t a css g$î’©I&8E*î ieOm®.

Comisi'.me și dejpOlffi «I© SâCSiiaM'i de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor SBCHwHoa’1. de âeisso, de 
I metal și imitapim de metal și de lemn de ștejsios.

Depou de CHEUhl pentru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de marmură carâ funebre 
i proprii CU 2 și cu 4 cai, precum și un C36' fsmsHîFM venei., 
i pentru ©sșj-ââj precum și cioclii.

Comande întregi se ezccutâ ftî ieKhi, i a u
| asupiă-mi și ts’aiBs^orhsri de Maoris «as *slrehmiate. 

La cașuri de morte a se adresa Ja 
j 4C_* £. Tutsek.

Asigurări poporaie fără cercetare medicală.
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului. 

Valori asigurate contra incendiului: a Capital asigurat asupra vieții:
95,ă§IS.48& cor. IfJ 9s88£.4a4 coroane.

Dela întemoiaro institutul a solvit:
pentru despag. de incendii 4.484,278-83 c.,jt. capitale asig. pe vieața 4,028.11312 c.

Oferte si ''nfomiațiimî se pot primi dela : Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etapîul I., curtea I, și prin agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița, Cluj, și Orsdea-mare precum și dela subageriții 
di n iote comunele mai mari.

Cel mai elegant otel din Brașov.
Patruzeci odăi. 
Lumină electrică. 
Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat c&a eei mm eHesjparat 
șs ©«mfoHe și e situat în centrul
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului.

167,26—10.

Primat atelier de curelar român
YAS1L1E MUSCALU

BRAȘOV, Strada nouă. Nr. 7.
Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur 

AicISertil nii-cts de rurriftrie
pro văzut, cu tot felul de hamuri de lues și pentru 
lucru din piele de blanc, precum și tot felul de 
curele de încins, d. e. șerpare de piele de tot 
feOul: negre, galbine, de covor cu ținte, care 
este sub conducerea mea proprie.

Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 
cnfore, geante do călătorie și pungi.

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu 
să află gata : piesei de lemn in orice mărime, îmbrăcate 
1st rsirrle flue.

cu stimă Vasil ie Mnscaln.

1 ipiifiu A. Mureș:anu, Brașov.


