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GAZETA apare în fiecare zl 
Abonamente pentru Ausne-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 8 car-
K-rlI de Dumlnecâ 4 oor. pa an.

P8HUU România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumineca 8 fr. pe an.

Se prenumără la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
aiară și la d-nii colectori.

Abouanientul jeuira Brasov;
Admlnlstrațlunea, Piața warn 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șa^u 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul acasă ; Pe un an 24 
cor., po șase luni 12 cor., pe 
troi luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele, căt și inserriun.ilo 
aunt a Be plăti înainte.
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»Regele și moștenitorul tronului*.
De un timp încoace „Pești Hir

lap" publică articoli, ce tractează teme 
foarte delicate. In numărul său de 
Duminecă se ocupă sub titlul de mai 
sus de raporturile între Monarch, mo
ștenitorul tronului și Unguri. Zice, că 
obiceiul Maghiarului ar fi să spună 
adevărul, deci mărturisește pe față, 
că de un timp încoace s’a observat, 
că miniștrii unguri au desfășurat o 
grabă febrilă în ași asigura fiecare 
proiectele sale de lege ca și când s’ar 
teme de un apropiat vifor, pe care 
îl presimte și publicul cel mare, deși 
nimeni nu cutează s’o mărturisească 
pe față. '

„Pești Hirlap" însă mărturisește 
că politicianilor competenți le e teamă, 
că Francisc Iosif I. nu va trăi poate 
mult și că după ce va ajunge dom
nitor Francisc Ferdinand, moștenito
rul tronului, situațiunea politică va 
deveni nesigură mai cu seamă cu pri
vire la Ungaria. Dacă cu drept se 
tem, se va vedea mai târziu. In tot 
cazul opiniunea publică maghiară are 
motive a se teme de suirea pe tron 
a arhiducelui Francisc Ferdinand.

Spune apoi „Pești Hirlap" că nu 
știe cine poartă vina, curtea ori moș
tenitorul tronului însuși, ori cei din 
jurul acestuia, că s’au lățit despre el 
păreri de aceste. Atâta știe însă că, 
dacă astăzi bărbații de stat maghiari 
nu pot să răsbească cu câte ceva la 
domnitor, cercurile curții o pun și 
aceasta pe răboșul moștenitorului de 
tron. „De aceea în lumea politică ma
ghiară s’a lățit părerea, că trebue să 
ne grăbim cu întărirea maghiarismu
lui nostru, să ne grăbim a ne vedea 
realizate toate aspirațiunile noastre 
naționale încă până când va fi în 
viață Francisc Iosif, căci nu știm ce 
ne va mai ajunge sub domnia moș
tenitorului".

Budapesta este cu mult mai de
parte de Viena în privința politică 
decât în privința geografică. Să nu 
se mire dar moștenitorul tronului 
dacă opiniunea publică maghiară, este
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Din amintirile lui Barbă-Albă.
ii.

Viața și peripețiile din timpul de student.
Călătoria mea dela Brașov la Sibiiu. — Cum am 
so&pat de globănie. — O seară de Sf. Văsii. — 
Purcel devenit porc sălbatic.— Poliția din Sibiiu.

— Urmare. —

Intre pahară ne povestea nenea Coleș 
minuni de întâmplările aventuroase ce le 
întâmpină ei uneori în drumul lor, cu 
deosebire pe pustele Ungariei. »Noi trebue 
să fim provăzuți cu deale mâncării pentru 
50 zile să avem arme, puști, pistoale și 
lănci. De multe ori se întâmplă de trebue 
să mergem pe pustele Ungariei prin apă 
într’una pănă dăm de o ciardă, care este 
totodată și cârciumă. Tisa când se revarsă 
umple cu apele ei 10—20 chilometri 
quadrați. Atunci numai pe nimerite um
blăm numai ziua și mare grije trebue să 
avem ca să nu pierdem drumul. De multe 
ori numai caii să pot orienta și ținea dru
mul de țară. O ciardă se află în depărtare 
de alia de câte 6—8 ciasuri. Dacă te mai 

poate greșit informată despre rapor
turile dintre dânsul și Regele. Crede 
că va aduce un serviciu printr’aceea 
că o spune pe față. Asigură apoi că 
Ungurii vor fi loiali și față cu Fran
cisc Ferdinand ; deci spune adevărul 
cum este, că după informațiile de la 
Viena și Praga, cari de sigur vor fi 
tendențioase, totuși e cuprinsă de ne
liniște națiunea maghiară. Apoi roagă 
pe moștenitor, ca nu numai în inte
resul Maghiarilor, dar în propriul său 
interes să nizaiască a îndepărta ace
ste temeri.

După-ce variază astfel sub cuvânt 
de a spune țun adevăr mare, niște 
păreri cele știe toată lumea, „Pești 
Hirlap" trece la „pwndwm saliens“. 
Vrea să câștige pe moștenitorul tro
nul prin aceea, că-1 asigură că pentru 
căsătoria lui, pentru care a avut și are 
atâtea neplăceri la curtea austriacă, 
națiunea maghiară nutrește cele mai 
hotărâte simpatii. Zice că cei mai ru
giniți în etichetă dela curtea din Viena 
nu pot uita nici pănă azi, că Francisc 
Ferdinand a luat de nevastă pe dama 
de onoare a unei arhiducese, pe con
tesa Sofia Chotek : „Noi Maghiarii însă 
nu ne luăm după astfel de forme dis- 
gustătoare de etichetă; noi stimăm 
pe arhiducele Francisc Ferdinand în
doit pentru aceea, că s’a căsătorit nu 
din interes familiar, ci precum i-a dic
tat sentimentul lui de cinste; îl sti
măm ca pe un bărbat simțitor și 
conștiu de sine".

In fine foaia maghiară spune, că 
„națiunea maghiară suverană" nu se 
va ținea de cele ce s’au făcut și rân
duit la curte și în mânia renuncia- 
țiunei și a abzicerei de orice drept 
la tron, Maghiarii vor fi gata a înco
rona pe soția archiducelui, actuala 
princesă Hohenberg, ca Regină. Au 
mai fost pe tronul Ungariei regine de 
sânge cehie. Așa soția Iui Matieș- 
Craiu. Pune însă „Magy. Hirl." o 
condiție, fără s’o spue firește că e 
condiție, ci formulându-o numai ca 
dorință. Francisc Ferdinand să-și dea 
silința de a cunoaște națiunea ma
ghiară ca să câștige simpatie pentru
bate Dumnezeu și cu ceața, cu nori, cu 
ploi poți pieri cu cai cu tot. De multe 
ori ne luptăm în ciarda, unde tragem, cu 
hoți de cai, ba chiar cu tâlhari, cari vin 
să ne calce pe noi și pe stăpânul ciardei. 
De multe ori sunt hoții înțeleși cu stă
pânii ciardei și de multeori dacă suntem 
puțini trebue să ne rescumpărăm cu bani. 
Când e timp frumos vara și toamna ne 
simțim bine în ciarde. Caii pășunesc pe 
pustele dimprejur, noi benchetuim cu crâș- 
mari dintre care uni sunt cheflii și pre
venitori, deabia ne așteaptă să venim eară, 
le facem bun alișveriș ia ovăs, fân, pâne 
și vin bun. Prin Ardeal însă totuși trăim 
mai bine. In toate orașele pe unde trecem 
ne provisionăm cu pâni, făină de cucuruz, 
brânză, slănină, carne, ovăs la cai și cu 
vinuri. Unde ajungem și poposim, ne fa
cem îndată bucătăria așa ca aici«.

Deabea am fost ațâpit și ne pomenim 
în tropotile și clopotile cele mari ale 
cailor, pe care îi puneau slugile la ham. Câte 
o dușcă de rachiu și cu un dărab de pâne 
în gură ne urcăm în Olimp. In sunetul 
uniform al sunetelor de clopote nu mult 
ne-a trebuit, ca cu toții să adormim și nu
mai cătră amiazi să ne pomenim în Mân
dra. Aici ne-am dat jos băgându-ne la 
hanul »Domnichi«, o vădană nici tânără, 
nici bătrână, iubeață și sufulcată. La ea 

ea. Dacă încunjură curtea din Viena, 
să nu încunjure națiunea maghiară 
și Ungaria.

Limhagiul e prea grosolan decât 
ca să nu se vadă de departe ghiara 
vtăpei, ce iese prin sac. De aceea nu 
mai trebue să pierdem cuvinte, ci 
vom adauge numai, că, dacă archidu- 
cele Francisc Ferdinand e bărbatul 
acela simțitor și conștiu de sine, cum 
îl crede „Pești Hirlap", atunci cu a- 
nevoe se va putea decide la un rol, 
care să’l aducă în contrast așa de 
mare cu curtea împărătească și cu 
Austria.

Și apoi, ca să fim și noi sinceri 
și să mărturisim adevărul, nu-I cre
dem capabil pe moștenitorul tronului 
ca, dacă este convins că aspirațiu
nile naționale maghiare trec peste 
toate marginile și devin periculoase 
pentru celelalte popoare și pentru 
viitorul monarhiei, el totuși să se 
preteze de-a le scoate la liman în 
toate privințele; nu’l credem capabil 
de aceasta nici chiar când ar cădea 
serios în cumpănă ofertul ce i-se 
face de-a se recunoaște soția sa ca 
Regină în Ungaria.

întrevederea dela Semaiering. Ziare
lor bucnreștene li-so telegrafiază din Viena 
următoarele : Dată fiind importanța ce se 
atribue intrevederei dintre primul minis
tru român și baronul Aehrenthal, numeroși 
ziariști au asediat pe d-1 Sturdza pentru 
a obține un interview. Devotat principiului 
său, primul ministru român a refuzat însă 
cu desăvârșire primirea vre-unui ziarist. 
Faptul a produs o penibilă impresie în cer
curile ziariștilor, cari consideră purtarea 
d-lui Sturdza ca fără precedent și rele- 
vează faptul, că în timpul întrevederei din
tre Tittoni și Aehrenthal, »Neue Freie 
Presse« a publicat o convorbire cu minis
trul italian, pe când astăzi nu s’a putut 
obține direct nimic asupra părerilor minis
trului român.

Dela congresul panslavist Din Praga 
se anunță, că ministrul muntenegrean To- 
manovici a telegrafia! congresului pansla
vist, că regretă a nu putea veni să parti
cipe la congres din cauza marilor agitații 
provocate în țară de cătră Sârbi, cari sunt 
trădătorii cauzei slave. Tomanovici roagă 

trăgeau cărăușii, aici aveau de toate ce le 
trebuiau lor: fân, ovăs, făină, mâncare și 
beuturi bune. îndată ne-a fript la ordinul 
nostru al studenților, voind a se revanja,
4 pui, ne-a făcut un pancof de 25 ouă, o 
salată opărită cu slănină, plăcinte cu brânză 
și ne-am pus pe mâncare, bând și vreo 
câteva cofe de vin. După masă vrând noi 
studenții să plătim, nenea Stan Coleș în
cepe a râde, zicând să nu ne mai ostenim 
că e plătit tot, știe el că studenților le 
trebue banii pe cărți și alte, și i-ar sta rău, 
să nu no ducă și să nu ne ospeteze el 
pănă la Sibiiu gratis. I-am mulțămit fru
mos și i-am promis, că pe sară îi vom 
cânta iarăși una bună.

Trecând prin Făgăraș, unde s’au pro- 
văzut cărăușii cu pâni, carne și legumi, 
am mers mai departe prin Beclean, Voila, 
Sâmbăta, Beșimbac și ajungem la Arpaș, 
unde însărând ne-am așezat lângă drumul 
țărei pe câmp, lângă un izvor. Am trimis
5 feciori în sat, unde pentru vinars de o 
dutcă (8 fileri) ne-au adus 3brațe de blăni 
de fag, cu care am făcut foc și voiam să 
frigem carne. Asta era într’o Duminecă. 
Nu apucasem să mâncăm și auzim de că
tră sat chiuituri și muzică, larmă și voie 
bună. O grămadă de Olteni din sat veneau 
spre noi. Apropiindu-se striga unul din ei 
»hai să fie de bine 1 bine a-ți venit la no 1 

pe congresijti să vie în Balcani, casă poată 
judeca lucrurile și să se convingă, că Sârbii 
au provocat turburările cari frământă Mun- 
tenegrul.

Mai multe mii fie arnăuți contra Aus
triei. Ziarul sârbesc ^Tirgovinski Glasnic* 
anunță următoarele din Ferizavici: Pe 
câmpiile Cosovei, unde a avut loc odinioară 
marea luptă contra Turcilor, se află adu
nați acum peste 13.000 arnăuți. Scopul 
acestei adunări este o consfătuire pentru 
a se găsi mijloacele de a se combate in
fluența Austriei în Macedonia. E probabil, 
că acel imens număr de arnăuți va decide 
ca.cu toții să se lege frați de cruce pen ru 
a lupta până la sfârșit contra Austriacilor.

Presa și întrevederea dela Viena.
Presa vieneză continuă a se ocupa 

de întrevederea dintre d-1 Sturdza și ba
ronul Aehrenthal. Ziarul vFremdenblait“ 
vorbind despre vizita primului ministru 
Dimitrie Sturdza la Semmering zice, că 
întrevederea între cei doi bărbați de stat 
este un eveniment, despre care nu trebue 
să căutăm motive particulare, dar să con
siderăm numai raporturile excelente, în 
care se găsesc de mult regatul român și 
monarchia Austro-Ungară. Intre aceste 
două state există nu numai relațiuni de 
bună vecinătate, dar și o amiciție plină de 
încredere, care n’a variat nici-odată din 
ambele părți. Această constanță se explică 
nu numai printr’un efect natural comun 
deosebit de interesele politice, dar și prin 
relațiunile amicale, care există de zeci de 
ani între împăratul Franc!sc losif și regele 
Carol.

Pentru toate aceste motive s’a pri
mit cu simpatie în toată monarchia știrea 
despre vizita excelentului bărbat de stat, 
care este actualmente la cârma regatului 
român. Se apreciază foarte bine în Austro- 
Ungaria politica conservatoare și pașnică a 
statului român și toți se bucură de tendin
țele lui, care au o direcție conformă cu prin
cipiile fundamentale ale politicei austriaco 
sub conducerea înțeleaptă, și prudentă a 
regelui. România a ltu mare impor
tanță în partea de răsărit Europei, ea 
este stimată do toate țările, și a dobândit 
încrederea tuturor puterilor, fiind un ele
ment de pace în orientul Europei.

Ziarul laudă apoi atitudinea înțe
leaptă a României în cestvunea cuțovlahă 
și mai relevă opera de renaștere și de 
consolidare după criza agrară.

Ziarul conchide spunând că simpatiile, 
cu cari se consideră la Viena desvoltarea 

ear popa care și el venise în voie bună, 
începe a ne ținea o dicție și la urmă ne 
invită la ospățul ce-1 serba o tineră păre- 
che fruntașe din sat. Nenea Coleș, care 
era binecunoscut cu popa și cu socrii, să 
codea sub pretext că suntem osteniți și 
că trebue să plece de noapte etc. Atunci 
birăul îi spune, că dacă nu venim, el dă 
poruncă să închidă caii, care apucase în
tr’o livadie de otavă și apoi va vedea când 
vom putea porni. Do frică bucuroși ! pri
mim invitarea și între musică și chivale 
binerăsunătoare ne conduc ca pe niște a- 
restați în localul ospățului, unde ne pri
mesc ceilalți nuntași cu mare entuziasm, 
și ne pun în fruntea mesei. Acum se în
cinge un chef dela roată. Tineretul începe 
a juca în curtea spațioasă, ear bătrânii cu 
mirii rămân la misă până cătră ziuă. Vor
nicul purta vorba. El închina în versuri, 
spunea în stihuri, dicția lui la fiecare : că
tră miri, socri și nași. îmi mai aduc aminte 
de o gratulație, ce o a adresat el mirilor, 
cam de următorul cuprins:

Vă poftesc (lin nărav vechiu 
Trei căzi pline cu curechiu 
Slănini groase, căinați lungi 
Pân’ la toamnă să te ajungi, 
Buți pline cti vin ales, 
Hambare cu grâu și oves, 
Coșuri pline cu mălai,
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economică și culturală a României, vor fi 
ajutoare destul de importante pentru a a- 
junge la regularea relațiunilor comerciale 
între cele două state. In întrevederea dela 
Semmering, cestiunea tratatului comercial 
a fost desigur un punct foarte important, 
dacă nu esențial. Fără îndoială, această în
trevedere va contribui foarte mult la a- 
ceasta operă, care va fi un fericit compli
ment al relațiunilor politice.

„Neue Preia Presse" vorbind despre 
întrevederea dela Summering, spune că, 
fiind cunoscute raporturile amicale între 
România și Austro-Ungaria, era lucru fi
resc, ca primul-ministru d-1 Sturdza,trecând 
pe la Viena să facă o vizită cancelarului 
Aehrenthal, fiind cunoscute mai cu seamă 
relațiile personale între acești doi bărbați 
de stat.

Cu siguranță, că cei. doi miniștri au 
conferit îndelung nu numai asupra dezor- 
dinelor macedoneno, dar și asupra rapor
turilor comerciale între acele două state 
vecine.

Convocare.
In senzul §§-lor 23 și 25 din statute 

membrii »Asocia(iunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului române, se con
voacă la

Adunarea generală ordinară
în Șimleu, în zilele de 7 si 8 August st. 
n. 1908.

Programul adunării este:
Ședința 1.

Vineri, la 7 Aug. st. n. la oarele 10'/2 a. m.
Ordinea de zi:

1. Deschiderea adunării generale.
2. înscrierea delegaților prezenți.
3. Raportul general al Comitetului 

central.
4. Alegerea comisiunilor pentru: a) 

examinarea raportului general; b) cenzu
rarea socotelilor anului 1907 și a proiec
tului de budget pentru anul 1909; c) în
scrierea membrilor.

5. Prezintarea eventualelor propu
neri.*)

6. Conferență literară de Oct. C. Tăs- 
lăuanu.

Ședința ÎL
Sâmbătă, la 8 Aug. st. n. oarele 10 a. in.

1. Conferență economică de Romul 
Simu.

2. Rapoartele comisiunilor.
3. Fixarea locului pentru adunarea 

generală din 1909.
4. Dispozițiuni pentru verificarea pro

cesului verbal.
5. închiderea adunării generale.
Sibiiu, din ședința comitetului cen

tral al »Asociațiunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului român*, ținută 
la 25 Iunie 1908.

Iosif Sterca ȘuHiiu m. p.,
prezident.

0. G. Tăslăuana, m. p., 
secretar.

*) Eventualele propuneri au să fie prezintate 
în scris prezidiului „Asociațiunii“ (în Sibiiu, Strada 
Morii Nr. 6) cu 8 zile înainte de adunarea generală.

„0 faptă condamnabilă".
Sub titlul acesta organul finan- 

ciar-economic „Revista Economică" 
din Sibiiu, organul oficial al „Solida
rității", se ocupă în nrul său mai re
cent cu cunoscutul incident penibil, 
petrecut la sfârșitul anului trecut în- 
tr’o ședință a reprezentanței orașului 
Brașov, când membiul acestei repre
zentanțe, directorul școalei comer
ciale A. Vlaicu, sprijinit de doi mem
brii neromâni, nu s’a sfiit a propune, 
contra propunerei comitetului perma
nent al comunei Brașov, ca filiala 
„Albinei11 să fie eschisă din șirul in
stitutelor de bani, la cari se pot de
pune banii orfanilor administrați de 
primăria orășenească. Propunerea 
membrului Vlaicu, precum știm, a 
fost primită de majoritatea membri
lor străini, prezenți în acea ședință. 
Membrii români prezenți au votat 
contra. Această purtare o numește 
„Revista Economică" cu drept con
damnabilă și relevând câteva momente 
nouă, cari pun într’o lumină și mai 
nefavorabilă procederea d-lui Vlaicu, 
„Rev. Economică" scrie :

«Este cu atât mai de condamnat aten
tatul comis în ședința reprezentanței co
munale din Brașov contra prestigiului pri
mului nostru institut de bani, cu cât aten
tatorul, d-l Arsenic Vlaicu, este directorul 
școalei noastre comerciale din Brașov, în 
care calitate d-sa ar trebui din contră să 
conlucre din răsputeri și pe toate căile, 
mână în mână cu ceilalți factori chemați, 
la promovarea intereselor și propășirea 
așezămintelor noastre financiare-economice. 1

»Cât de mult și-a uitat de sine d-l 
Vlaicu în această afacere iese și mai preg
nant la iveală, dacă vom considera, că prin 
votul de neîncredere provocat în reprezen
tanța orășenească, d-sa și-a manifestat 
dușmănia față de acel institut, care pe 
lângă meritele de ordin general pentru po
porul nostru, deobște cunoscute — din 
școala de sub conducerea sa își recrutează 
funcționarii; — care de repețite-ori a pus 
Ia dispoziție școalei comerciale însemnate 
mijloace bănești în scopul excursiunilor 
școlare și care în fine, cu o munificență 
rară, cu cheltuieli de mii de coroane a ti
părit o întreagă serie de cărți didactice 
scrise de profesorii școalelor comerciale, 
cărți, după cari îndeosebi d-l Vlaicu a be
neficiat în cursul anilor, și beneficiază și 
azi încă, de multe miișoare coroane venit 
lateral.

«Cunoscute toate acestea este expli
cabilă indignarea, ce a produs la timpul 
său în opinia publică românească din ora
șul și comitatul Brașov atitudinea dușmă
noasă a d-lui Vlaicu față de »Albina«, 
acest institut scump tuturor Românilor de 
bine și de sigur de aceleași sentimente 

lvor fi cuprinși toți cei ce vor auzi de fapta 
| comisă de d-l Vlaicu, care nu poate fi cua- 
lificată decât de o faptă condamnabilă și 
vrednică de osânda publică, atât din punct 
de vedere etic, cât și românesc*.

Societatea »Clubul Român* în Viena.
Viena, 18/VII, 1908.

Mult Stimate D-le Redactor!
Binevoiți a da loc în coloanele pre

țuitului D-voastră ziar următoarele:
Societatea «Clubul Român* din Viena 

sub protectoratul domn, general Alecsan- 
dru Lupu a ținut adunarea sa generală 
extraordinară Sâmbătă în 4 Iulie st. n. a. 
c., denumind cu ocazia aceasta, pe basa §. 5 
din statute de membrii onorari pe urmă
tori domnii și dame:

Andrei Bârsecm, prof., Brașov; Corio- 
lan Bredicean, adv. și dep., Lugoj; d-șoara 
Maria Cosma, Sibiiu; Dimitrie', Oomșa, prof., 
Sibiiu ; Alecsandru Cuza, prof, univers., 
lași; Dr. George Bobrin, adv., Lugoj; d-na 
Elena Hossu, născ. de Longhin, Deva; Dr. 
Alecsandru baron de Horinuzachi, deput, 
Cernăuți; Bogdan (taina, Solea; Nicolae 
lorga, prof, univ., București; Nicolae llieși, 
contr., Viena; Dr. Iuliu Maniu,a.ăv. și dep, 
Blaj, Dr. A. Marinescu, jude la Curtea de 
Apel, Sibiiu; Vasile Morar, cons. sup. la 
Curtea de Casație, Viena; Dr. Aurel Mu- 
resianu, Brașov; Dr. Alecsandru și Anton 
de Mocsonyi, Birchiș; Vasilie Osvadă, re
dactor, Orăștie; d-na Elena Popouici, născ. 
contesa Logoteti, Bucovina; Dr. Lazar Po- 
povici, medic, Viena; Gavril Precup, prof., 
Blaj ; Sava Șomănescu, preș, ligei cult., 
București; Petru Stoica, înv. i p. și dir. de 
bancă, Satul-Nou; Iosif Suluțu, preș. asoc. 
pentru cult. pop. rom., Sibiiu; Dr. loan G. 
Sbiera, prof, univ., Cernăuți; Dr. Erast To - 
rangul, căp., distric. Suceava; Victor Tor- 
dășan, preș. soc. mes., Sibiiu și Alecsandru 
Vaida Koevod, med. și deputat.

Petru comitet
George Vitencu, Alecsandru Barbu,

președinte. secretar I.ȘTIRILE ZILEI.
— 8 Iulie v.

Congregația extraordinară a comitetului 
Bistrița s’a ținut Joi sub prezidiul viceco- 
mitelui, fiind de față un număr neînsem
nat de membri. Propunerea advocatului 
Dr. Lang, scrie «Revista Bistriței«, s’a pri
mit și la convocătoare'e la congregație se 
va alătura și traducerea în românește și 
nemțește, și se va trimite cel puțin cu 4 zile 
nainte de ziua congregației.

Nlllîlire. D-l V. C. Osvadă, redactorul 
«Tovărășiei*, a fost numit din partea mi
nistrului de agricultură corespondent eco
nomic.

Cursurile de vară la Văleni-de-Munte, 
anunțate de d-l profesor Nicolae lorga, 
s’au început Mercuria trecută în fața unui 
public numeros. Intre ascultători s’au ob
servat și câțiva profesori și tineri univ. din 
Ardeal și Bucovina. In primele trei lecții 
d-l prof. lorga a vorbit despre «Romani
tatea noastră«, «Cestiunea persistenței noa
stre în Dacia* si despre «Cestiunea for
mării limbii române*.

înlesnirea' escursiunilor școlare. Zia
rele din Budapesta înregistrează știrea, că 
ministrul de comerciu Kossuth a acordat 
următoarele favoruri elevilor, cari fac sub 
conducerea profesorilor sau învățătorilor 
lor escursiuni prin țară. Escursioniștilor, 
cari vreau să folosească un tren accelerat, 
li se pune la dispoziție un vagon de cl.

III, care se alătură trenului accelerat. Fie
care elev va plăti jumătate biletul cl. III. 
Câte doi elevi, cari n’au trecut vârsta de 
10 ani, pot folosi un bilet de jumătate cl. 
III. La un grup de 10 elevi escursinniști, 
un elev sărac poate călători cu bilet 
gratuit.

Nuntă de argint. Aflăm, că azi dirigen- 
tul muzicei noastre orășănești, d-l Max 
Krause, \ș\ serbează în cerc famil’ar nunta 
sa de argint. Adresăm din acest incident 
harnicului dirigent și familiei sale sincerile 
noastre felicitări.

Un ziar austriac despre armata ro
mână. Ziarul «Reichspost* într’un articol de 
fond arată deosebita importanță a armatei 
românești, care și-a dovedit valoarea ei în 
timpul războiului din 1877 când a salvat 
Rusia cu 50.000 oameni și care astăzi 
poate aduna sub drapel 600.000 oameni. 
Ziarul își exprimă dorința ca în cazul când 
între Austria și România nu există o con
venție, s i lie încheiată cât mai curând, căci 
România este sentinela Austriei la porțile 
Balcanilor Austria poate fi zilnic atrasă în 
vre-un războiu și într’un asemenea caz ar 
putea avea sprijin serios din partea Ro
mâniei. Pentru Austria prezintă o impor
tanță colosală a avea ca avantpost în fața 
Balcanilor 600.000 oameni, siguri și cre
dincioși.

Recolta grâului în România. Din Bu
curești se anunță: Dacă cantitativ grâul 
lasă de dorit, dacă nici calitatea nu e nici 
ea la superlativ, prețul însă e la înălțime 
și compensează în parte chinurile de astă- 
primăvară ale agricultorilor. Kila a ajuns 
la 110 lei, preț nemai obținut de mult. 
Aceasta din cauză că America n’a produs 
în cantități suficiente și nici țările conti
nentale nu brilează cu o producție de mâna 
întâi. Și tendința e spre urcare mereu.

«Catolicul american*. Primim la re
dacție primul număr din noua revistă ro
mână «Catolicul American, organ al bise- 
ricei române gr. cat. din Statele Unite ale 
Americei de nord*. Proprietari: Alexandru 
Pop, Dr. Al. Niculescu și Dr. Ep. Lucaciu. 
Redactor responsabil: Dr. Epaminonda Lu
caciu. Pe coperta revistei se află chipul 
Papei Piu al X-lea. Revista se presintă 
bine și conține numeroși articoli de con
ținut religios.

0 încercare de sinucidere. Fostul se
cretar de stat în ministerial pentru apă
rarea țării, Desider Qromon, a încercat eri 
să se sinucidă în locuința sa din Buda
pesta, trăgându-și un glonte de revolver 
în piept. După constatările medicilor, che
mați de grabă în ajutor, rana e foarte 
gravă, glontele periorând plămânii. Me
dicii speră însă, că sinucigașul va scăpa 
cu viața. Causa sinuciderei nu se cunoaște, 
înainte de a încerca să se sinucidă Gro- 
mon a adresat scrisori lui Wekerle, Fe- 
jervary, Ervin Cheli, episcopului conte 
George Mailath și advocatului său Pasztely.

Glumă ȘÎ satiră. Pentru învingerea 
„strălucită" dela Șinca-Vechie trimit pe a- 
ceasta cale înflăcăratului naționalist Dr. 
Niculicza Șerban — deputat — din adân
cul cel mai întunecos al inimii „sincere" 
felicitări! Hi înainte cu Quasznoszky ! Ear 
voi cei 16 competenți la postul de notar 
dela Șinca-Vechie strigați: Osana Kulicza! 
— Un creștin dela Șinca-Vechie.

0 grozavă rupere de nori a nimicit 
alaltăieri în câteva minute recolta din Ca-

Cepe multe și mult ai.
Car nou bine ferecat
Plug ales și înfierat, 
Patru vaci și boi frumoși, 
Șapte găini ș’un cocoși, 
Zece rațe ș’un rățoi, 
Zece gâște ș’un gâscoi, 
Patru scroafe ou purcei 
Cu porcarul după ei.

Am mai toastat și noi studenții și 
în urmă ne-am băgat și în joc. Cătră 
ziuă s’a încins între ficiori și o bătae, 
fără care nu se sfârșește mai nici o pe
trecere prin acele părți. Noroc că primarul 
a intervenit în grabă până încă nu sco
sese nici unul cuțitele și i-au despărțit 
scoțându-i din curte.

Iarăși am făcut gimnastica de lipsă 
suindu-ne pe funie și intrând sub covâltir, 
am început a dormi, și ne-am pomenit ÎDtre 
satul Avrig și podul Oltului. Aici stând 3 
oare, până s’au săturat cai de pășune, noi 
studenții ne-am întors în sat, unde am 
cercetat palatul lui Bruckenthal și fru
moasa grădină, ce z ce cătră partea Ol
tului în mărime de vreo 20 jughere. In 
aceasta grădină scoborai pe mai bine de 
100 de trepte de piatră cioplite și de o 
lungime de peste 10 metri. Pe șes din jos 
de trepte dăm peste mai multe fântâni

săritoare, o mulțime de lămâi unii plini 
de roade coapte, alți în pârgă alți în floare, 
promenăzi de brazi, castani, acați, mălini 
și mestecini, toate îngrijite cu cea mai 
perfectă acurateță. Toți acești arbori erau 
tunși. —■ Fiecare neam de pomi era în 
una și aceiași înălțime și periferie. Ast- 
feliu era moda pe atunci să fie parcurile 
ținute, ceeace astăzi nu se mai observă, 
din contră cu cât sunt mai naturali ar
borii prin parcuri (așa numitele parcuri 
englezești) cu atâta sunt mai frumoase, 
îngrijând mai mult de cărări și drumuri. 
Umblând vreun ceas prin parcuri și intrând 
și în casele de sticlă, florării, am admirat 
mulțimea de flori indigene și exotice, am 
mulțumit grădinarului, ne-am luat ziua 
bună, și i-am pus 2 sfanți în mână. O 
astfel de frumusețe de grădină ne-a ră
mas întipărită în mințile noastre.

Am ajuns a 3-a zi seara în Sibiiu. 
Fiecare s’a înscris în clasa în care a putut 
întră.

Absolvând clasa a V-a și Vf-a, tatăl 
meu a mers la Sibiiu, a făcut închinăciu
nile obicinuite la episcopul, mai târziu me- 
tropolitul Șaguna, rugându-1 să mă pri
mească în teologie. Șaguna chemându-mă 
din odaia de așteptare ’mi zice să-i scot 
testimoniu din buzunar, și cetindu-1 a is
călit în dosul lui punând un A mare și

datul, îmi zice că cu începerea prelegerilor 
să mă înfățișez la directorul Hania. îmi 
ține o dicție în fața tată-meu, ca să mă 
port cu cea mai mare sfințenie, înfrânare 
și frică, să cercetez biserica, să mă feresc 
de scăndelă, etc. l-am sărutat mâna cu evla
via unui teolog modest și plecat, și cu fața 
unui ipocrit am eșit. Eram acuma înșirat 
în numărul berbecilor, după cum numia 
lumea pe teologii din Sibiiu, spre deose
bire de globani sau pedagogi.

Mai erau încă 3 săptămâni până la 
începerea cursului de teologie. Tată-meu 
fiind tare mulțumit, a plecat acasă, ușurat 
de grije și do parale, iară eu am rămas 
în Sibiiu să mă mai îndeletnicesc cu cele 
sfinte.

Ca să nu-mi fie urât m’am înscris 
îndată în clasa a VH-a la gimnaziul lute
ran din Sibiiu, cu cuget să-l părăsesc când 
va veni timpul de a merge la teologie. 
Voiam să văd cum e viața de student la 
acest gimnaziu. Mi-a plăcut, am început a 
continua studiul, a asista la întrunirile și 
petrecerile colegilor, mai trăgeam câte un 
chef, mai tăceam și curte la fete, și alte 
alotria.

După două săptămâni uitasem cu to
tul, că eu trebue să întru în ceata berbe-

cilor, care auziseră deja că și eu sunt pri
mit să fac parte din tagma Iar.

întâmplarea a vrut să mă scape de 
a deveni teolog. Intr’una din zile mă în
torceam dela o vizită ce o făcusem la un 
domn român, care locuia în suburbiul Io- 
sefln. La reîntoarcere m’am întâlnit cu 
o domnișoară drăguță și drăcoasă. M’am 
atașat lângă ea petrecându-o, și când eram 
în toiul vorbirei cu drăgălașa copilă, iată 
că mă aflam față în față cu Șaguna, care 
mergea la grădina sa din Josefstadt. Eu 
eram în lac și în frac cu pardesiul pe 
mână. îndată ce-1 văd, am îmbrăcat 
pardesiul ca să acoper fracul și m’am 
îmbumbat. Domnișoara mă întreabă, de 
ce mă îmbrac așa iute pe căldura asta? 
N’am avut timp să-i răspund, că Șaguna 
era înaintea noastră. 11 salut cu cel mai 
profund respect, de mai ajungeam cu na
sul de pământ. El stă în loc, nu zice ni
mica, și fixându-mă cu ochii săi cei mari, 
îmi zice : «să vii la 6 ceasuri la grădina 
mea* — și cu aceea plecă mai departe.

Domnișoara: «De ce te chiamă?*
— De sigur «Ad audiendum verbum*, 

răspund eu, „sau la cina ce mi-o va pre
găti deseară*. Ea râde, că a priceput.

(Va urma.)
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reii-Mari și satele învecinate. Furtuna ce 
s’a deslănțuit a desrădăcinat numeroși 
pomi.

Inteligenta română din Pogăceaua de 
Câmpie Șl jur va aranja o petrecere de vară 
cu ocaziunea adunării desp. >Asociațiunii« 
Duminecă, la 13 (26) Iulie 1908, în sala 
școalei din Pogăceaua de câmpie. Pogă
ceaua de câmpie, în 9 Iulie 1908. Victua- 
lile se concred St. familii iar de băuturi 
gustoase so îngrijește comitetul. Suprasol- 
virile se primesc cu mulțumită și se vor 
cuita pe cale publică. Comitetul aranjator.

Muzica vindecă nebunia. Autoritățile 
din Londra au făcut în vremea din urmă 
niște experiențe interesante pentru vinde
carea nebuniei prin muzică. La Wiitham, 
în Essox, serviciul sanitar din Londra are 
un azil, în care sunt internați foarte mulți 
tineri slabi la minte, în vârstă între doi
sprezece și douăzeci și unu de ani. Sistemul 
adoptat în acest azil constă în a învăța pe 
tânărul alienat vre-un meșteșug, în spe
ranța de a aduce în starea minței lui o 
îmbunătățire destul de vădită, pentru ca 
după un timp oarecare să’și poată câștiga 
singur subsistența prin munca mâinilor lui. 
Se pare însă că acest sistem n’a dat decât 
rezultate mediocre și puțin încurajatoare, 
până în momentul când se găsi ideia fe
ricită de a organiza o muzică printre ti
nerii bolnavi. Nu numai că tinerii alienați 
au dobândit repede cunoștinți destul de 
mari despre muzică și dibăcie considera
bilă în întrebuințarea instrumentului lor, 
ci încă, după ce li s’a deșteptat interesul 
pentru studiile muzicale, au arătat o ten
dință tot mai vădită spre vindecarea defi
nitivă din punct de' vedere mental. Mai 
multi tineri, a căror stare părea acum cât
va timp disperată, au făcut așa progrese 
de când sunt muzicanți, că se așteaptă ca 
ei să poată părăsi în curând- azilul, pentru 
ca să intre în viața privată.

Candidat de advocat cu praxă cores
punzătoare și care vorbește perfect limba 
română și maghiară, află imediat aplicare 
în cancelaria subscrisului Dr. loan Malaiu 
advocat 0-Radna, comitatul Besztercze- 
Naszdd.

Internatul Vancean de fetițe în Blaj.
Publicare de concurs

Până în ziua de 15' August n. a. c. 
se publică concurs pentru primirea în In
ternatul Vancean de fetițe din Blaj. Con
dițiile sunt :

3

1. Pentru o elevă sunt a se plăti pe 
un an școlastic 280 cor. solvibile în două 
ori cel mult patru rate egale anticipative. 
Elevele, cari vor învăța limba franceză 
ori muzica instrumentală, vor solvi sepa
rat unele taxe moderate. Separat are să 
se plătească și didactrul de 6 cor. 60 fii. 
pentru elevele din clasele elementare și 
de 12 cor. 60 fii. pentru cele din clasele 
civile.

2. Fiindcă elevele vor avea, să poarte 
vesminte uniforme, se vor solvi pentru 
acestea 30—38 cor. după vârsta fiește că
reia. Uniforma aceasta constă din două 
șurțe cu mâneci, două pălării, — una de 
iarnă și alta de vară, — și din. o toaletă.

3. La intrarea în internat fiește care 
elevă are să fie provăzută cu: 4 toalete 
simple, câteva șurțe, jachetă de iarnă și 
primăvară, 1 năframă mare, 1 năframă 
mică și 3 de cap, 6 cămeși, 6 camisoane, 
6 pantaloni, 6 fuste, 6 serviete, 18 batiste, 
8 părechi de ciorapi, 2 părechi de papuci,
1 păreche de pantofi, 1 perie de dinți, 1 
perie de cap, 2 perii de încălțăminte, 1 
plapomă, 2 pepteni, 1 țol de lână, 2 perini, 
4 fețe de pat, 4 fețe de perină, 2 cuverte 
de pat din giolgiu alb, 1 lighian de spălat, 
6 ștergare, 4 ștergătoare de lighian, 1 ți- 
nătoare de săpun, 1 ulcea de tinichea și 
tăcâm (lingură, furculiță, cuțit și linguriță).

Pentru suma solvită fiește care elevă 
va primi:

1. Instrucție în studiile prescrise pe 
clasele I—IV elementare și I—IV civile, 
educație religioasă-morală și deprinderi în 
conversație maghiară și germană,

1. Locuință în etajul institului în sale 
mari, sănătoase și luminoase, provă zute 
cu mobiliarul de lipsă.

3. Vipt întreg și anume: a) la dejun 
cafea cu lapte, b) la amiazi 3 piese, în 
Dumineci și sărbători 4 piese,’ c) la cină
2 piese. Pachete de ale mâncării se per
mite elevelor, să primească numai la săr
bătorile Nașterii Domnului și ale Paștilor.

4. Spălat, luminat și încălzit. In fiește 
care lună elevele vor lua câte o bae.

5. Instrucție practică în cele econo
mice, întru cât instrucția de sub 1 lasă 
răgaz.

La cererile pentru primire au să se 
ilăture: estraș de botez, testimoniu de pe 

clasa absolvată, atestat medical despre să
nătatea elevei, atestat de vaccinare și re- 
vaccinare.

Rugările pentru primire au să se 
înainteze Preaveneratului Conzistor mitro
politan din Blaj, alăturându-se la fiește 
care o marcă poștală de 45 fii. pentru 
spedarea francată a rezoluție'. Dela ruga- 
rea pentru primire nu sunt dispensate 
nici elevele, cari au mai fost în Internat.

Blaj, An 1 Iulie 1908.
Direcțiunea internatului 

Vancean de fetițe.

LA

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

se deschide nou abonament pe cuartalul trei 
al anului, la care învităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.

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

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

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

ADMINISTRAȚIUNEA.

Expoziția de copii din Poiana.
Comitetul «Reuniunei române agri

cole sibiene* adresându-se medicilor ro
mâni din comitatul Sibiiu d-lor: Dr. Nic. 
Calefariu și Nic. Comșa (Săliște); Dr. G. 
Pruneș (Orlat), Dr. loan Elekeș, Dr. Ata- 
nasiu Moga (Sebeșul-săsesc), Dr. Ioan Popp 
și Dr. llie Beu (Sibiiu), Dr. loan Bucur 
(Rășinari), Dr. Victor Mihu (Poiana) și Dr. 
Ilie Iancu, le-a scris următoarele :

Stimabile Domnule Doctor !
Incuragiați de bunele rezultate, ob

ținute la prima și la a doua expoziție de 
copii, ținută în toamna anului 1.906 și 
1907 în comuna Apoldul român și în Ilim- 
bav, atât în ce privește higiena, hrana, 
îmbrăcămintea, curățenia și îngrijirea peste 
tot a copiilor, cari toate condiționează des- 
voltarea normală, atât fizică, cât și inte
lectuală și prin urmare și puterea de viață 
a generațiunilor viitoare și încurajați și 
prin faptul, că ideia de a se aranja ex
poziții de copii începe a se generaliza și 
de cătră alte așezăminte culturale ale 
noastre, — hotărâre am luat, ca în toamna 
anului de față să aranjăm o a treia ase
menea expoziție.

Pe aceasta a treia expoziție o vom 
aranja cu copiii locuitorilor din fruntașa 
și puternica comună Poiana.

Pentru ca ostenelele și jertfele reu- 
niunei, aduse și pe acest teren, să fie fo
lositoare poporațiunei noastre, bântuite de 
tot felul de neajunsuri, îndrăznim a ne 
adresa cătră Dvoastră cu respectuoasa ru- 
gare să binevoiți a ne da sfatul prețios și 
cel mai competent în meritul aranjării 
expoziției ; să binevoiți a întră în jurul 
ei și eventual să țineți și o conferență 
din vreunul din ramii ce stau în legătură 
cu asemenea expoziții.

Mulțămindu-vă înainte pentru oste
nelele puse în serviciul cauzelor poporului 
nostru, vă rugăm să primiți, stimabile 
domnule doctor, espresia deosebitei stime 
ce vă păstrăm.

Sibiiu, 4 Iunie 1908.
Comitetul central al >Reuniunei ro

mâne de agricultură din comitatul Sibiiu*. 
Pantaieon Lucuța, Victor Tordășianu,

president. secretar. 

Varietăți.
S’a pomenit goană împotriva auto

mobilelor făcătoare de minuni (omoruri) 
împotriva holerei, a tricolorului românesc, 
împotriva duelului, pornografiei, împotriva 
răsboiului, împotriva gazetarilor români, 
pentru și împotriva sufragiului universal 
— dar n’au pomenit cititorii și cititoarele 
acestui ziar de o goană, de un războiu în 
toată forma, împotriva sărutatului!

Iată-1 și pe acesta — și tot Ameri
canii 1

Poliția unui prăpădit orășel american 
a dat o ordonanță care împuternicește pe 
cel mai de rând agent să supravegheze și 
pe cât cu putință, să reglementeze săru- 
tatul public... In stradă, deci, două persoa

ne de sexuri diferite nu pot să schimbe, 
sau cu alte cuvinte, să-și comunice o să
rutare care să aibă o durată mai lungă 
de două secunde.

In toate grădinile și pe toate aleele 
și chiar prin împrejurimile acestui orășel, 
unde se va găsi o păreche tineră în nu
mele iubirii, va fi aproape și copoiul fă- 
cându-și apariția și intrând în serviciul 
ingratei sale funcțiuni pe dată ce săru- 
tatul va avea loc.

Ei nu știu, nenorociții, că se poate 
face și în reprize. Sărutări cât de multe, 
lungi de câte o secundă și jumătate — și 
atunci îi se înfundă și poliției.

*
Taft, candidatul cu cei mai mulți 

sorți de izbândă între cei trei cunoscuți 
pentru scaunul presidential al republicei 
Statelor Unite, să îngrașă peste măsură.

Nefericitul viitor președinte se simte 
nevoit să facă toată vara o cură împotriva 
celor 125 kilograme ale sale — și asta cu 
atât mai mult cu cât nu de mult, el însuși, 
a spus că un om nu va putea cu nici un 
preț trece de 120 kilograme în greutate 
— dar mai cu seamă un președinte, zic 
cetățenii — și omul vrea să fie conse- 
cuent.

Și ceva în adevăr serios îl mai în
grijește pe probabilul viitor președinte, 
după cum singur a declarat o: Fotoliul 
executiv al preșidenției a fost construit 
de primul președinte al republicei ameri
cane, de Waschington, care era slab — 
așa că susnumitul fotoliu nu mai e încă
pător pentru un președinte de 125 kilo
grame.

Totuși cetățenii republicei americane, 
în cazul fericit al alegerei lui Taft, se vor 
putea mândri că pe scaunul preșidențial 
au în sfârșit un om >cu greutate*.

*
Se spunea, că înaintea lui Cristophe 

Columb alții au avut meritul de a fi des
coperit, de a fi cercetat cei dintâi America: 
Normanzii.

Acum se spune, că mult înaintea a- 
cestor din urmă, America ar fi fost cerce
tată de Chinezi.

O veche cronică chinezească ar vorbi 
de un pământ numit Fusang sau Fusu, 
care s’ar găsi la o depărtare de 6500 mile 
spre răsărit de Asia. Se zice, că în 458 
cinci preoți budiști s’au dus să răspân
dească doctrina lui Brahma.

Toate detaliile locurilor descrise te 
întăresc în credința, că e vorba de Mexic, 
unde de altfel se găsesc urme foarte vechi 
ale unei civilizațiuni chineze, ca spre pildă 
o statue ridicată într’un sat în onoarea 
personagiului care după tradiția locului ar 
fi venit dintr’o țară îndepărtată îmbrăcat 
înfr’o rassă lungă, pentru ca să răspân
dească o roligie nouă necunoscută.

M.

Glume.
Mitică vede în ziare că X.... a fost 

numit cititor*) la »Monitorul Oficial«.
— Așa da, — zice el — Brava ga

zetă! Să-ți plătească ca s’o citești.
Nu înțeleg, Mon cher, de ce nu i-a 

statul asupra lui toate gazetele.
*

Intre fete, despre măritiș:
— Eu nu o să mă mărit, decât cu 

un erou.
— Adevărat că ar trebui să fie erou 

să te ia — murmură o prietină.
*

X. — Al cui să fie acest portret de 
ofițer numai în aur de pe perete?

Y. — E căpitanul V...
X. — Eu îl credeam la penzie.

*
Intre oameni de afaceri:
— Unde te duci?
— Mă duc la Londra.
Celălalt privindu-1 lung :
— Tu îmi spui că te duci la Londra 

ca să mă faci să cred că nu te duci la 
Londra. Dar eu știu bine că tu te duci în 
adevăr la Londra. Atunci, dar, pentru ce 
minți ?

*
— Ei, dragă, la ce stațiune balneară 

vă duceți în anul acesta?
— Să mă crezi, nu știu.... Soția mea 

încă nu este hotărâtă asupra boalei, de 
care are de gând să sufere.

:i:) Cel ce cetește în manuscripte la corectură.

Numărul jubilar al „Gaze- 
tei“ se va expedia numai până la 
finele Junei Zwhe stil v. cu prețurile 
stabilite pentru abonați și neabonați. 
De aceea Domnii, cari voesc să’l 
aibă, să bine voiască a grăbi cu tri
miterea prețului. Venitul curat al nu
mărului jubilar să știe că e destinat 
pentru fondul jubilar.ULTIME ȘTIEI.

Viena, 21 Iulie. Ministrul-preșe- 
dinte Sturdza a plecat eri la Karlsbad. 
Duminecă a luat parte la un dineu, 
dat de ambasadorul Spaniei marchizul 
Casa-Calvo.

Praga, 21 Iulie. Duminecă s’au 
ținut în numeroase orașe germane 
adunări de protestare în contra cehi- 
sării Boemiei. Cu aceasta ocaziune 
s’au rostit vorbiri vehemente în con
tra guvernului central.

Sofia, 21 Iulie. După știri sosite 
din Monastir o bandă de antarți greci 
a dat foc satului bulgar Ribaritzi. 
Douăzeci și cinci femei și copii au 
fost uciși, iar patru răniți.

Belgrad. 21 Iulie. Regele a sem
nat eri ucazul, prin care s’a numit 
noul minister în persoanele lui Veli- 
mirovici (presidiul și lucrările publice), 
Milovanovici (externe și justiție), Mi- 
losavljevici (interne), Popovici (finanțe 
și comerciu), Nicolics (culte) și gene
ral Stepanovici (răsboiu).

Madrid, 21 Iulie. In valea râului 
Ebro s’a deslănțuit o furtună îngro
zitoare, care a pricinuit mari strică
ciuni.

Bilbao, 21 Iulie. In furtunile ce 
au bântuit ultimele zile și-au perdut 
viața 42 persoane.

Diverse.
Câtă hârtie consumă ziarele ameri

cane. — In » Prometheus* găsim câteva 
date interesante, cari arată cantitatea u- 
riașă de hârtie pe care o consumă ziarele 
americane.

In anul 1905, numărul exemplarelor 
scoase a fost de 10 jum. miliarde. Astfel, 
în anul acela, venia pe fiecare om din Sta- 
tele-Unite 125 de ziare și reviste, cam de 
trei ori atât ori atât ca în anii 1870 si 
1880.

Dar în timpul din urmă s’a mărit 
repede și formatul ziarelor. In anii 1880, 
o mie de ziare și revisto cântăreau la o- 
laltă cam 91 jum. funzi; în anul 1905, 
greutatea lor s’a ridicat la 176,4 funzi.

In anul 1880, numărul mijlociu al 
paginelor era de 4,4; în 1905 era în
doit, 8,8,

Numerile de Duminecă au întrebuin
țat cantități extraordinare de hârtie. Ast
fel de numere au fost scoase în 1905 de 
456 de ziare și într’un număr total de e- 
diții de 11.539.021. Ele cuprindeau în mij
lociu 22 de pagini.

Pentru o singură Duminecă așa dar, 
ziarele acestea întrebuințau o cantitate 
de hârtie ce ar fi fost deajuns pentru ti
părirea unei biblioteci de 5.900.000 volume 
de câte 500 de pagini,

Cele șase ziare mai mari din New- 
York cuprindeau la olaltă, la 1 Dec. 1907, 
388 pagini, prin urmare în mijlociu 64 
jum. p. Din acestea pentru materia de 
citit numai 39,7 la sută, restul e pentru 
ilustrații și anunțuri.

De oarece hârtia, pe care sunt tipă
rite aceste ziare e fabricată din lemn, o 
astfel de creștere a consumului de hârtie 
va fi foarte păgubitoare pentru păduri. In 
adevăr acolo consumul anual e deja acum 
cam de trei ori mai mare ca creșterea la 
loc. Numai pentru ziarele din Statele Unite 
se taie în fiecare an 50 mii acri de pădure. 
Aceasta însemnează, că țara asta, așa de 
bogată odinioară în păduri, își va nimici 
nu peste mult rezervele.

Prin urmare, poporul american va 
avea să aleagă între pădurile sale și zia
rele sale. Negreșit că el își va da seamă 
la vreme ce însemnează despăduririle 
pentru o țară.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branissa.
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La tipografia și librăria A. Mureșienu 
se află de vendare următdrele:

Cărți literaro âpărute din ediția „Minerva,
- ■ .. - Bucuresci.------- - ----- ' -
N. Petra-Petrescu. Ilie Marin, istorid- 

ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50 

Vasilie Pop, „Domnița Viorica" ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto băni) 20 

M. Salodeanu. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani) 20 

Ștefan losif, „Credințe? Poesii â oor. 1.50 
Em. Gârleanu Emilcjar, „Bătrânii",

sch'țe din viâța boerilor moldoveni 1.50

Nr. 91-908.

Publicațiune.
Luni in 14(27) Iulie 1908 la 

10 oare a. m. seva ținea în can
celaria subsemnatei Eforii școlare 
licitațiune minuendă pentru 
darea în întreprindere a beîonărei 
întregului coridor, din etaginl prim 
al edificiului gimnazial gr. or. rom. 
din Ioc, și înlocuirea treptelor de
teriorate, ce duc în etagiul prim cu 
teptele bune din ctagiul t.l 2 lea

Prețul strigărei e K 3500’ — 
suma devizului, care se poate ve
dea în cancelaria Eforiei în fie
care zi în oarele de oficiu.

Să admit la licitațiune și o- 
ferte închise, cari să se prezinte 
cel mai târziu Luni în 14(27) Iule 
a. c. la 9 oare a m în cancelaria 
Eforiei.

Concurenții vor avea să depună 
vadiu de 10% din prețul do stri
gare.

Brașov, în 7(20) Iulie 1908.
Eforia școalelor centrale 

(i-3) gr.-or. române din Brașov. La spălat merg ca la joc, 
Și nu ostenesc, de loc, 
Lela Scliielit am săpun, 
Și puterea nu-mi pun.

Concm’Si.

W M l'H»

hs resist rată

Ciorapi de reparatH
Fabrică de împletit și tricotaj

Ida 1 Deutsch
Ciorapi și călțuni (Sockern 

primesc pentru reparare: 
Tellmami & Spe’l, Târgul grâului nr. 8. 
•Moritz Kraus. Târgul poamelor nr. 18. 
Jo.eS.no Schnell, Strada vămei nr. 31. 

Biroul fabricei: Strada lungă nr. 12.

• t
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|La siiferinîe fie riniclii si lieșica. Smerim oricărei am minerale. 
I PLĂCUTĂ, FUȚIN ACRIȘORĂ. FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT

ACID CARBONIC.
D deosebire de masă răcoritoare.
'Becoman ată do medici. Recomandată de medici.

A>c efet escelent. ca M|ii» «Je curii la «uf.irințe do lioichi. beșioă. 
cu or cionir' de rinichi, ibimațiuni do peatrft și brale ratai ale de 
secrețiune. — la ccVere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

- 1 irecția băilor MUSCH08G în Buziaș.

Tipografia- A. Mureșianu, Brașov

ZErie-cetr© posesox ei
Trăsari-motor a lui PlîCHj 

economisește miliții bani și aasai mult nam>
Bicicle motor:

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

Automobile:
c rslrucția simplă. Executare so i iă:

•*/„. ll/ir. -0/T HP-< tr «io / IG* - -
Benzin. Uleiu. Părți constitutive

Pneumatice.
Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICI

, Sâteiâreaua,", 
institut de credit și economii, societate pe acții 

iii Seiiii-Szinervâralya.

Să publică concuis pentru un 
post de practicant dotat cu s Jar 
anual de 840 coroane

Reflectanții au să documenteze 
că au absolvat o școală comercială 
superioară și că posed deplin — în 
scris si vorbire — limba română, 
maghiară, eventual și cea germană.

Practicantul ales are să-și ocupe 
postul îndată după alegere sau cel 
mult până in 1 S ptemvre st n

După un an de probă prestat 
spre îndestulii'i -practicantul va fi 
numit oficial cu salar de 1200 cor. 
și adaus de salar în înțelesul statu 
telor

Recursele să vor trimite pănă 
în .1 Aiignsr, st. n. la adresa: „Săt- 
iiiăreaua", institut det credit și eco
nomii, s cittate pe acții în Seini- 
Szimțrvâra'ja.

8 ei ut, în 10 Iulie 1908.
•.85,3 a Direcțiunea.

Eugeniu Boureanul. „Povestiri din 
copilărie". Prețul â . . . cor. 1.50

Vasilie C. Osvadă, „Băncile poporale 
din România" cu un adau-» infor
mativ. Prețul 1 cor. (plus 5 b. 
porto)....................................................1-05

Ion Manolache-Holda. Fețe, portrete 
schițe și mtvele, ediție I. 316 pag.

Prețul Lei 1’50 
II. Chendi. „Fragmente". Un șir de in

teresante artioolo (informațiunl lite
rare), și sunt o continuare a volu
melor „Preludii"și„Foiletone" sori- 

Vasilie O. Osvadă. „Legea Tovără

Publicațiune.
Duminecă în 6 (19) Iulie la 10 

oare din zi se va ținea licitație pu
blică verbală, la care se admit și 
oferte închise în sala de ședințe a 
Comitetului parochial dela Biserica 
Sf. Neculae din Brașov-Scheiu, pen
tru arândarea 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. Lup an 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 fOcolae în Brasso (Brașov).

Dr- V. Saftu, I- Prișcu,
preș. Nr. 220. secr.

Puterea de curățire minunată și intensivă 
a săpunului

Cerb a lui Schicht
vine dela modul de fabricație deosebită și 
alege, ea cu grije a celor mai bune materii 
brute!

Săpunul Cerb a lui Schicht 
cruț.ă manile și rufărial Cruță osteneala, 
niicazu și sănătatea! Este economie îu bani, 
timp și lucru. Pentru curîțenie garanție de 

30,000 coroane!

șiilor". Prețul — 50 cor. ("plus 
porto 5 b.)...................................... —-55
.V. A7. Beldiceanu. „Chipuri dela Maha

la" Conț’ne 305 pag. Prețul cor., 1.50
se. 246 pag. Prețul .... Lei 2.50 

M. Eniinescu, Poesii postume", ediție 
nouă, 263 pag. cu note. Prețul c. 1.50

Cărți noi.
In institutul de arte grafice „Minervau 

au apărut următoarele cărți frumoase:
N. Dunăreanu. „Răsplată" (nuvele). 

P.e;ul cor. 1.50.
7. L. Caragt'ale. „Momente, Sch țe, 

Amintiri". Prețui cor. 2.—.

NOUL OTEL
8 «r „CONTINENTAL"-*e s % M
p.i proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 
g strada Castelului, Brașov, pj

i s’a deschis. | 
tB nd

Cel mai elegant otel clin Brașov.
y Patruzeci odăi.
| Lumină electrică. g
3 Băi și grădină la dispoziție.
trl fiți

Otelul este arangiat cm cei mai eiegant g 
și modera conferi și e situat în centrul §

l.ri orașului, aproape de teatru și de aleele orașului. 
ȘL 167,80-11. g

Brașov,
? Strada Porții 39.

Maria Baudescu. „Extaz" (poezii). 
Prețul cor. 1.50.’

Gaton Theodorian : „Sângele Solove- 
nilor". Oor. 1’50.

Ion Bârseanul: „Dor pustiu". 0.1-50
G. Sandu-Aldea : „Sfaturile unui plu

gar luminat", oărticica l-a. 50 bani.
Al. Gazaban: „Chipuri și suflete". 

Cor. 150.
717. Etninescu: „Poezii postume", edi

ție nouă. Cor. 1'50.
Se pot prooura și prin librăria „Ga

zetei Transilvaniei" în Brașov și a se 
adauge Is fiecare porto 10 bani.

Jo.eS.no

