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Dim. Sturdza și br. Aehrenthal.
Intâlnisea ce a avut’o primul mi

nistru român d-1 Dim. Sturdza cu mi
nistrul nostru de externe Br. Aehren- 
thal Sâmbăta trecută pe Semmering, 
în urma unei invitări ce a primit’o 
dela cel din urmă, a fost mult ob
servată și discutată de pressa au
striacă și germană cudeosebiie. Este 
în sine foarte îmbucurător laptui, că 
prin aceasta primire aleasă și căldu
roasă se dă importanța cuvenită sta
tului român dela Dunăre, care prin 
atitudinea sa firmă și leală în poli
tica exterioară și în special în poli
tica balcanică, și-a câștigat încrede
rea puterilor triplei alianțe precum și 
stima și respectul tuturor celorlalte 
puteri.

Dar nu manifestarea recunoș
tinței pentru aceasta atitudine leală 
este, prin care se remarcă în mo
mentele de față așa de mult distinc- 
țiunea ce s’a făcut primului ministru 
român și statului pe care îl reprezintă, 
ci situațiunea generală politică de 
față pune în relief deosebit întâlnirea 
între br. Aehrenthaf și dl Sturdza.

In timpul din urmă, de când cu 
inaugurarea schimbărei constelației 
generale a puterilor, după întrevede
rea dela Reval, România a câștigat 
mult — nu se știe spre norocul ori 
nenorocul ei — în importanța cej o 
avea și până acuma pentru marele 
puteri ale triplei alianțe, Ia porțile 
răsăritului auropean. Unul din ziarele 
vieneze creștine-sociale a dat expre- 
siune acestui remarcabil fapt, zicând 
că România cu viguroasa sa armată,1 
care a dat probe așa de strălucite | 
ale valoarei sale în timpul războiului i 
din 1877/8, e sentinela Austriei în | 
Balcani și că deci este un interes' 
mare al Austriei ca să închee chiar 1 
o convenție militară cu regatul ro
mân.

A câștigat așadar mult în în
semnătatea sa rolul ce’l joacă regatul
român dela Dunăre. Și e natural ca 
astfel amiciția României să fie și
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Din amintirile Iui Barbă-Albă.
ii.

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

— Urmare. —

Nu eram curios, la ce mă chiamă, 
știam deja și îmi era groază de primire. Cu
noșteam deja natura lui Șaguna. Era duș
man al oricărui teolog care era mai scutu
rat, ura pe acela care să îmbrăca bine și 
purta haine moderne, i plăcea numai de 
acei tineri, cari erau blegi cu țundre sau 
rocuri lungi și se purtau cu o smerenie 
chiar grețoasă. Dar nu numai dela »berbecii« 
lui cerea aceasta modestie, ci chiar și dela 
gimnaziști, și avea dreptate, că știa, că 
afară de 2—3, toți ceilalți eram săraci, și 
ne susțineam prin alergături ce făceam 
pentru domni burlaci, sau pentru preoți 
catolici.

In fel de fel de combinații ce 
le-am făcut toată ziua, căutând după răs
punsuri la întrebările ce mi le va pune și 

mai căutată. Vechii prietini dela 
Viena și Berlin au dat până acuma 
României direcțiunea pentru atitudi
nea sa în politica exterioară, și ei 
firește doresc să i-o dea și în viitor.

Nu se știe dacă schimbările ce 
se pregătesc nu vor influința aceasta 
atitudine. De aceea s’a zis că întâlni
rea celor doi bărbați de stat se re
marcă cu deosebire în momentele de 
față, fiindcă ei au avut ocaziune a se 
sfătui asupra unor eventualități posi
bile față cu nizuințele de preponde- 
ranță ale Rusiei și ale Angliei în pe
ninsula balcanică. A dorit o înțelegere 
asupra acestor eventualități în primul 
rând br. Aehrenthal, căruia i-a venit 
la cunoștință că în timpul din urmă 
Rusia a făcut mai multe încercări de 
a se apropia de România.

Aceasta e versiunea ce fu lățită de 
cătră un ambasador din România, 
care avu o convorbire c’un ziarist 
vienez. Dacă e bazată pe adevăr ori 
nu, nu putem ști; ajunge deocamdată 
că ea se relevă pentru de a carac- 
terisa mai de aprope întâlnirea d-lui 
Sturdza cu br. Aehrenthal.

Se așteaptă deci dela România 
în viitor nouă servicii pentru politica 
conservativă de pace a puterilor cen
trale. România va avea mai mult ca 
pănă acum misiunea de a ținea în 
frâu poftele Bulgariei și ale Serbiei 
și a contribui astfel ca și în viitor 
să se respecte „status quoli.

Ce va primi România în schim
bul tuturor acestor servicii? Vedem 
că pănă azi n’a putut să dobândească 
încă nici măcar încheierea unui tratat 
comercial mulțumitor și favorabil pen
tru ambele părți cu monarchia noa
stră. D-lui D. Sturdza i-s’a dat așa
dar ocaziune, ca niciodată, de a se lă
muri în privința aceasta cu br. Aeh
renthal.

Se zice că convorbirea între ambii 
miniștri a durat cam timp de-o oră. 
Ei bine, în așa scurt timp nu se poate 
pune, cum s’ar zice, Orientul la cale. 
Se vor fi atins diferite și însemnate 
cestiuni, dar la vre-o soluțiune cu greu 
la observările ce ași trebui să fac, m’am 
decis a mă băga iară în frac și lac și așa 
în mare ținută sa mă prezint la 6 ore la 
Șaguna. Simon, camerierul său mă anunță. 
Aștept în odaia de așteptare vrem jumă
tate de oră. Descliizându-se ușa am intrat i 
în salon, unde Șaguna sta ca o stană de [ 
piatră înaintea mea. Mă închin, i sărut | 
mânile, ear dânsul îmi zise după ce m’a 
privit lung din toate părțile, cu un glas 
sarcastic, zâmbind: »îmi pare bine d-le ba
ron ! poftește, șezi! — iermoasele ce să 
cântă Dumineca viitoare, știi-le? cunoști 
tipicul cântărilor bisericești ? că de când 
ești teolog nici odată nu te-am văzut Ia 
biserică. Stai, fătul meu ! tu nu calci de 
loc a popă. Eu așa știu, că tatăl tău e om 
sărac și te-a adus aici la teologie cum a 
putut, tu însă trebue să fi bogat. Ai frac, 
ai lac, mănuși. Mein Liebchen was willst 
du noch mehr. Mie îmi trebue la teologie 
băieți smeriți, simpli și bisericoși. Ție îți 
stau alte lucruri în cap, dute și-ți continuă 
studiile. Tu nu calci a popă«.

^Mulțumesc Excelență de sfatul ce 
mi-1 dați și voiu urma studiul, numai eu 
totuși sunt sărac și nu știu cum mă voiu 
lupta cu aceasta sărăcie. Dacă astăzi, când 
am cinstea a mă prezenta înaintea Exce
lenței Tale, m’am îmbrăcat în lac și lrac, 
am cugetat că numai așa îmbrăcat, voiu 
putea cinsti aceasta zi sărbătorească, în

se va fi putut ajunge. Aceste solu- 
țiimi recer timp îndelungat de pregă
tire și va fi un avantaj pentru Ro
mânia, nu mai puțin ca pentru mo
narchia noastră, dacă se va fi stabi
lit că la toamnă se vor începe nego
cierile pentru încheierea tratatului 
comercial și dacă bar. Aehrenthal va 
fi promis, că nu va mai sta cu mâ- 
nile încrucișate în fața uneltirilor agra- 
riane, cari au împiedecat pănă acuma 
înțelegerea în privința aceasta.

înțelegerea pe terenul politicei 
economice va fi promovată, credem, 
și prin faptul, că d-1 D. Sturdza sus
ține relațiuni prietinești cu br. Aehren
thal încă de pe timpul când acesta din 
urmă a fost ambasador la București.

In ce privește eventalitățile po
sibile în politica orientală, azi încă 
nici nu se pot prevedea și de aceea 
la Semmering se va fi tratat deocam
dată numai de aceea: să căutăm a fi 
și a remânea prieteni pentru orice e- 
ventualitate — și, credem noi, se va 
fi atins cumva și cestiunea compenza- 
țiilor reciproce. Astfel întrevederea 
primului-ministru al României cu mi
nistru nostru de externe își va avea 
urmările sale bune și folositoare.

In vederea întroducerei reformei elec
torale ungare contele Andrassy a între
prins zilele trecute un voiaj în Londra, 
ca să ^studieze* sistemul electoral al En
glezilor. Foile maghiare anunță acuma, că 
contele Andrassy s’a întors eri la Buda
pesta, după ce a făcut în Londra studii 
»temeinice«. Suntem foarte curioși să cu
noaștem roadele acestor studii »temeinice«.

»Gotterlialte< în Biserica-Aibă. Din 
Biserica-Albă se anunță, că cu ocaziunea 
vizitei arhiducelui Leopold Salvator, pe când 
acesta cina la hotel, muzica militară a cân
tat imnul »Gotterhalte«, contra căruia Un
gurii sunt așa de înverșunați. Toți cei de 
față în hotel s’au sculat în picioare la 
auzul imnului. Escepție a făcut numai pri
marul Dsida, care prin șederea sa a voit 
să manifesteze contra imnului împărătesc. 
Pentru această purtare a sa nedemnă, re
prezentanța comunală a votat primarului 
neîncredere cu 32 contra 23 voturi. Votu
rile pentru neîncredere au fost date de 

care am avut fericirea de a fi primit de 
Excelența Voastră.«

»Kerl«, îmi zice atunci, >tu ești bun 
numai de advocat, bine ști să te aperi. 
Dar de unde ai tu vestmintele acestea de 
mare ținută?« »Le-am împrumutat de Ia
colegi pentru vizita făcută azi dimineață 
și acum le-am ținut și pentru asta«. »Ră- 
mâi la cină la mine, că știu că nu suferi 
de lipsă de apetit«. — Am rămas la cină 
și când am isprăvit sărutându-i mâna, zice 
lui Simon camerierului : «Simone ! când va 
veni acest domn-baron Dumineca în bucă
tărie dați-i totdeauna din ce rămâne, că 
îi va prinde bine la apetitul ce văd că-1 
are«. — De atunci mergeam regulat Du
mineca la prânz, nula Șaguna, ci la Vuța 
și Nuța în odaia de lângă bucătărie, unde 
bucătăresele numite îmi trăgeau mie și lui 
Simon o masă de se ducea vestea, beam 
la vin din cel mai bun pentru o săptă
mână întreagă, să înțelege că făceam și 
curte Nuței și Vuței ex offo, din porunca 
lui Simon.

Tatăl meu aștepta să gat cursul de 
teologie în cești doi ani următori, eu însă 
am gătat gimnaziul superior la Sași în 
Sibiiu.

Până am ajuns la Academia de drep
turi am avut și am făcut multe năsdră- 
vănii, din care amintesc aici câteva.

Români, Sârbi și Sași. Reprezentanța co
munală a decis, ca aceasta hotărâre să o 
comunice și domnitorului și membrilor ca
sei domnitoare.

Bună lecție!

Din Croația. Ziarele maghiare din 
Budapesta înregistrează cu multă mulțu
mire sufletească următoarea știre : Guver
nul austriac a ordonat cercetare strictă în 
cestiunea disordinelor din Knin (Tinning, 
Dalmația), și a dispus, ca cei cari au ata
cat pe banul să fie exemplar pedepsiți. Re
zultatul cercetării este, că conziliul comu
nal din Knin a fost disolvat, și fostul dep. 
Vujatovics a fost numit comisar guvernial. 
— Prefectul cercului Knin a fost chemat 
telegrafic în Zara, pentru a face arătare 
despre manifestația, aranjată contra banu
lui. Pentru de a porni cercetarea contra 
manifestanților, conzilierul Tomacsics, va 
pleca cât de curând în Tinning.

întrevederea dela Semering. Ziarul 
»Zeit« publică de la corespondentul său 
din București o convorbire, pe care a avut’o 
acesta cu un înalt diplomat român. Austria, 
spune corespondentul, a neglijat până la 
jignire interesele României. Astfel a amâ
nat mereu încheierea tratatului, iar în che
stia Macedoniei nu i-a dat nici un fel de 
concurs. Germania a sprijinit România, ca 
să poată obține iradeaua, pe când Austria 
a păstrat o rezervă mai mare chiar decât 
cerea politica ei balcanică. Faptul aeesta 
a produs o mare nemulțumire în pressă 
și în opinia publică românească în contra 
Austro-Ungariei. Dacă Austria va continua 
și pe viitor aceeași politică, factorii influenți 
ai României nu se vor putea opune opiniei 
publice nemulțumite. Pare însă că în ulti
mul timp relațiile s’au îmbunătățit mult, 
ceeace reiese și din faptul, întrevederei 
Sturdza-Aehrenthal. La această întâlnire 
pare a se fi luminat toate punctele întu
necoase înlăturându-se pentru viitor toate 
cauzele, cari turburaseră relațiile regatului 
cu Austria.

Țăranii români bucovineni și lipsa de 
pământ. Deputatul românilor bucovineni, 
baronul Hurmuzachi, s’a nresentat Luni 
ministrului agriculturei Ebenhoch, decla
rând u-i, că din cauza secetei, starea Ro
mânilor din Bucovina e din cele mai triste 
Lipsa de nutreț e enormă. Din această 
cauză, țăranii sunt nevoiți să-și vândă vi
tele mai pe nimic negustorilor veniți din 
toate părțile, mai cu seamă din Boemia. 
Importarea nutrețului din România este

Intr’o sară de Sf. Văsii, mă găsiam 
cu un coleg, cu care locuiam și aveam o 
odaie cu chirie, într’o stare desperată, 
n’aveam nici unul măcar un crucer, n’aveam 
baremi un dărab de lemn cu care să ne 
încălzim odaia, n’aveam nimic de mâncare, 
căci nici unul nu primisem încă parale de 
acasă.

Ședeam la o masă, pe care ardea o 
lumânare de seu, cetind. Afară șuera an 
vânt rece și crivățul arunca zăpada cu 
putere în ferestrile noastre hodorogite, 
strecurându-o în odaie. Colegul meu se 
scoală dela masă amărât aruncând cu pu
tere cartea, în care cetea și începe a în
jura, de am rămas încremenit de înjură
turile lui. II întreb »cei cu tine?« »Sunt 
sătul de atâta mizerie. Pe când toată lu
mea se bucură, și tot săteanul și tot put- 
ligarul stă în sara asta la ioc, prăjește 
scovărzi, mănâncă, bea, ascultă colinzile 
ce mai multe rânduri de colindători, cu 
ceterași și fără ceterași, le cântă la fe
restrele lor, pe când în casele boerilor și 
jumătate-boerilor se serbează preseara Sf. 
Văsii cu fel de fel de năzdrăvenii, mân
cări, beuturi, jocuri de cărți etc. etc, pe 
atunci noi suntem osândiți a nu avea nici 
cu ce să încălzim roajba asta de sobă și 
a ne stâmpăra foamea. Asta e viața?* 
»Lasă frate nu te obida, bun e Dumnezeu ! 
Nu piere nimenea fără știrea lui! »și mul- 
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imposibilă din cauza secetei, care a dom
nit acolo pană mai deunăzi. Din Rusia im
portul ar fi cu putință, dar e nevoe de 
oarecari tratative. Ministrul agriculturei a 
făgăduit să studieze cestiunea și să dea 
sprijinul său țăranilor români din Buco
vina.

Cu prilejul aceleiași audiențe depu
tatul Hurmuzachi a mai cerut să se par
celeze și să se vândă țăranilor moșiile, cari 
aparțin fondului religionar. Ministrul a răs
puns, că acest lucru e foarte greu. Țăranii, 
a zis ministrul, trebue să constitue aso- 
ciațiuni sătenești, cari să ia în arendă mo
șiile întinse, cele mai multe neparcelate, 
administrate astăzi de arendași.

Convorbire cu împăratul Germaniei. 
Din Copenhaga se anunță, că Max Waech- 
ter, cunoscutul agitator pentru o uniune 
a statelor europene, publică în ziarul «Po- 
litiken* o interesantă convorbire, pe care 
a avut’o cu împăratul Wilhelm al Germa- 
jiiei. Waechter a expus împăratului punc
tele proiectului său. împăratul Wilhelm 
s’a exprimat că se interesează de o aseme
nea uniune a statelor europene, ale cărei 
avantagii ar fi incalculabile. Ea ar scuti 
statele de cheltueli enorme, ce se fac acum 
pentru întreținerea armatelor, cari absorb 
cea mai mare parte a veniturilor și ea ar 
desființa și vămile. împăratul s’a pronun
țat, că el primește favorabil orice ideie 
menită a asigura pacea.

Președintele Failures la Copenhaga. 
Președintele republicei franceze a sosit 
Luni în Copenhaga pe vasul «Verite*. Re
gele, principii, ministrul Franței și minis
trul afacerilor străine Raben au salutat pe 
oaspele pe vasul «Varite*. Regele și pre
ședintele s’au dus în urmă la Toldbaden, 
unde au fcst primiți de cătră miniștri, de 
corpul diplomatic și de autoritățile civile 
militare. In urmă regele și președintele 
Fallibres au mers în trăsură la castelul 
regal.

Grave evenimente în Turcia.
Mișcarea tinerilor turci. — Atentat contra lui 

Osman-pașa. — Un memoriu.

Corespondentul din Monastir al zia
rului >Neue Freie Presse« comunică ziaru
lui său amănunte senzaționale cu privire 
la mișcarea tinerilor turci. In scurta vreme 
de când a izbucnit, mișcarea revoluționară 
a ajuns să stăpânească o bună parte clin 
armata turcă. întreg corpul al Ill-lea de 
armată și o bună parte din corpul al II-lea 
sunt partizanii revoluționarilor. Centrul 
acțiunei tinerilor turci este în Monastir.

O delegație de ofițeri a prezintat 
consulilor din Monastir un memoriu, prin 
care cer sprijinul puterilor în acțiunea lor. 
Țărănimea a fost cucerită și ademenită 
cu totul în favoarea acțiunei tinerilor 
turci cari prin emisarii lor lucrează pe 
capete. Albanezii, de asemenea, dau tot 
sprijinul lor acțiunei tinerilor turci, înles
nind trecerea emisarilor acestora dintr’o 
comună în alta. Emisarii pun pe moha- 
medani să jure pe coran supunere noului 
guvern.

Din cauză că grecii și cuțovlahii 
ezitau să se declare partizani ai tinerilor 
turci, comitetul acestora a dat o procla- 
mație, prin care arată că tâlhăriile se vor 

comindu-1 cum am putut, îl provoc să se 
îmbrace, ca să eșim din casă.

Eșim afară, dăm de vântul ce sufla 
zăpada în toate părțile și ne hotărâm să 
mergem la un coleg, care era vixial (ser
vitorul) unui amploiat burlac, care ședea 
într’o casă cu două etajuri sauf cotignății, 
ca să-i cerșim puține lemne de foc.

Suindu-ne pe scări și ajungând în 
etajul dintâiu dăm cu ochii de o mare 
ispită. Zărim adecă între ferestrile dela 
bucătărie, un purcel frumos, jepuit, cu 
nucă în gură, cu flori la urechi, cu un
soare sleită pe el, pus într’o cratiță de 
lut lungăreață, gata să fie dus dimineața 
următoare la cuptorul unui brutar, ca să’l 
frigă. Ispita crescu când băgăm de seamă, 
că ușița dela fereastra bucătării de cătră 
galerie, era întredeschisă puțin, ca să aibă 
purcelul răceală. «Dzeu dă, dar în traistă 
nu bagă« zice proverbul românesc, «nouă 
nu ne rămâne alta decât ca să băgăm în 
traistă*, îi șoptesc la urechie colegului 
meu, care începuse a înghiți în gol, și 
fără să se mai gândească văd că să pitu- 
leșt.e sub fereastra cu purcelul, și’i trage 
încet afară din fereastra ce o deschisese.

Eu stăm pe galerie pază, cu deose
bire nu pierdeam din ochi mișcările ser
vitoarei din bucătărie, care cântând, spăla 
în fața ferestrei rufe fără a observa ceva. 
Cu cratița cu purcelul în mână îl văd, că 
o ia la fugă, tiptil pe scări, cari erau căp

pedepsi cu moarte imediat ce^ hoții vor 
fi prinși. De fapt, din momentul izbucni- 
rei mișcărei tinerilor turci, banditizmele 
și tâlhăriile au dispărut cu desăvârșire, 
ceeace a atras populațiunea pacinică de 
partea lor, căci s’a dovedit că autoritățile 
de până acuma nu voiseră să stârpească 
bandele.

*
Din Monastir se anunță următoarele: 

Adunând trupele de sub comanda sa, ge
neralul Osman Pașa voia Luni să dea 
citire telegramei sultanului privitoare la 
soldații răsvrătiți. Aceasta telegramă în
cepea cu amenințări^ la adresa celor răs
vrătiți și sfârșea cu promisiunea că acei 
cari se vor întoarce la regimentele res
pective vor fi iertați și înaintați în grade, 
înainte de a ajunge la pasagiul privitor 
la făgădueli, Osman Pașa căzu jos lovit de 
patru gloanțe de revolver. Generalul turc 
e grav rănit. Atentatorul a putut părăsi 
casarma nesupărat de nimenea. Cu tot a- 
tentatul săvârșit asupra lui Osman Pașa, 
orașul Monastir e foarte liniștit. Cauza 
ordinei, care domnește, este disciplina se
veră a tinerilor turci.

*
In memoriul remis de comitetul ti

nerilor turci corpului consular din Mo
nastir se spune că, partidul june-turc con- 
stituindu-se sub nume de «Ligă otomană 
pentru progres*, zvonuri răuvoitoare au 
fost lansate pentru a sămăna discordie și 
bănuială între diferitele elemente ale Tur
ciei. Pentru aceasta comitetul comunică 
tendințele sale umanitare și liberale. Scopul 
principal al ligei este de a obținea aplicarea 
liberă și sinceră a constituțiunei din 1876. 
Liga speră în sprijinul puterilor, cari deja 
și-au manifestat bunele lor intenții în fa
voarea popoarelor Turciei, consiliind con
tinuu pe sultan. Liga declară că nu este 
ostilă mohamedanilor, din contră toți fără 
distincțiune de rasă și religiune vor pro
fita de realizarea regimului constituțional. 
Dacă liga aplică câte odată mijloace ener
gice, aceasta nu are Ioc decât în cazuri 
extreme, când este vorba de a pedepsi pe 
vrășmașii incarnați ai libertății, șî prin 
urmare fiind în legitimă apărare. Liga 
evită vărsarea inutilă de sânge a nenoro
citelor popoare ale Turciei, cari deja au 
vărsat destul sânge.

Un interview cu d-1 P. P. Carp
care a produs senzație.

A produs sensație și a fost pri
mit cu mari nedumeriri în cercurile 
politice din București un interview al 
d-lui P. P. Carp cu corespondentul 
ziarului „Pester Lloyd“. Eată ce scrie 
ziarul din Pesta asupra acestei con
vorbiri :

«Fostul prim-ministru român și ac
tualul șef al partidului conservator, Petru 
Carp, care în drumul său spre o stațiune 
de cură, s’a oprit la Viena, a avut bună
voința de a primi pe corespondentul nostru.

«Fostul prim-ministru român s’a ex
primat în chipul următor asupra apropia
tei vizite a d-lui Sturdza la Viena și asu
pra întrevederei proiectate cu baronul Aeh- 
renthal.

— «Eu consider aproape ca exclus, 
ca cu prilejul acestei întrevederi să se 

tușite cu un covor gros, ca să potolească 
orice larmă ar fi cauzat cineva prin pașii 
săi. înainte do a apuca și eu pe scări în jos, 
văd mai multe străchini pe galerie um
plute cu cotoroage sau piftii din picioru
șele purcelului și a altor măruntaie de 
porc. Iau și eu 2 străchini în mână și alerg 
după colegul meu prin curte; câtră casă, 
fără de a observa, că cotoroagele nefiind 
închiegate, s’au vărsat rămânând numai 
oasele cu carnea pe ele.

Sosiți acasă ne întrebam acum, quid 
nunc? Aflând încă o coaje de pane, ne-am 
apucat și am mâncat oscioarele ce rămă
sese în castroane, și ne-am astâmpărat, 
foamea. Pornim acum din nou să ne câș
tigăm lemne de pe la colegi, ca să putem 
frige purcelul. Căutarea de lemne pela 
vre-o doi colegi, ne-a convins, că zădar- 
nică va fi munca, că cei cari ar fi avut, 
erau duși acasă la părinți. Eram gata să 
mergem pe promenadă, ca să scoatem 
șcânduri de pe lavițele de promenadă să 
le ducem acasă și să le facem lemne. Mer
gând pe o uliță laterală de după zidurile de 
cătră promenadă, iată aflăm o bute mare ho
dorogită de vin,pe care un vinai’ o scoase 
afară din pivniță în uliță, de sigur, ca să 
o dea la vre-un putinar să o repareze sau 
apoi să o vândă. «Bună de foc* ! pe ea ! 
Zăpadă era destulă pe uliță, ca să nu se 
auză în rostogolit huruitul și așa o ducem 
răstogolindu-o până acasă. 

poată discuta altceva decât asupra nego
cierilor cu privire la convenția comercială 
austro-română.

Trăgăneala acestor negocieri se ex
plică prin aceea, că Austro-Ungaria e foarte 
avantajată prin actuala convenție, bazată 
pe principiul națiunei celei mai favorizate, 
așa că ea n’are nici un interes ca să gră
bească negocierile pentru încheierea nouei 
convențiuni.

«Afară de asta, e lucru sigur că nici 
România nu e desavantajată prin vechea 
convenție; veniturile vamale scăzute pe 
urma acestei convențiuni au fost de mult 
înlocuite cu veniturile date de nouile im
pozite, așa că România poate să aștepte 
mai întâiu rezultatul convențiunilor Aus
triei cu Serbia și alte state balcanice, îna
inte de a încheia ea însăși o convențiune.

„Alte chestiuni externe,după părerea 
mea, nu vor fi discutate între baronul 
Aehrenthal și Sturdza.

«România nu e interesată în cestiu- 
nile, cari sunt la ordinea zilei, în urma in- 
trevederei de la Revat și nici marea luptă 
dintre Anglia și Germania, nu o poate 
atinge de-aproape.

«Pentru România, așa numita cestiu- 
ne macedoneană e indiferentă. Este de alt
fel o greșală din partea puterilor de a 
crede că există o cestiune macedoneană. 
Nu există o asemenea cestiune.

«Există însă o cestiune grecească, o 
cestiune bulgărească și o cestiune sârbea
scă. Aceste trei state balcanice vor să în- 
ghiță pur și simplu Macedonia. Ele consi
deră propunerile engleze ca fără valoare 
și de aceea stăruințele Puterilor ca aceste 
trei state să nu patroneze bandele mace
donene, nu vor avea nici un rezultat.

Părerea mea e că o schimbare radi
cală nu se va putea face decât prin urmă
toarea alternativă: ori puterile să lase 
Turciei mână liberă de a isprăvi ea cu 
Grecia, Serbia și Bulgaria ori să permită 
celor 3 state balcanice compețitoare să îm
partă Macedonia între ele*.

Acestea au fost în esență declarațiile 
bărbatului de stat român.

— 9 Iulie v.

Furtuni în țară. După săptămâni în
tregi de secetă, acum s’au pornit ploile cu 
putere deplină în întreaga țară. Din toate 
părțile se anunță ploi mari, neîntrerupte 
furtuni, ba chiar grindini. Astfel în partea 
sudică a comitatului Caraș-Severin a fost 
alaltăeri grindină împreunată cu rupere de 
nori, care a nimicit tot, ce a căzut în dru- i din Moeciu de jos. Din toate semnele se 
mu-i. In Careii-mari asemenea a durat ru-, conchide, că Gligor Duță a fost jert fa unei 
perea denori o jumătate de oră, făcând pa- ; certe sau unei răsbunări. Făptuitorul e 

pănă acum necunoscut. Comisiunea tribu
nalului, constătătoare din judele de in
strucție, procuror și medicii tribunalului, 
a plecat la lața locului pentru a face 
cercetarea.

gubeconsiderabile. Apa marea stricat mul
țime de case, iară bucatele în deosebi 
grâul și cucuruzul au suferit mult. In păr
țile sudice ale țării liniile de comunicație 
ale căilor ferate au fost nimicite în foarte 
multe locuri. Trenurile comunică cu întâr
zieri mari, iar în multe locuri e imposi
bilă chiar comunicația. Prin părțile de 
nord ploile continue au pricinuit asemenea 
pagube însemnate. Satele neregulate și 
sărăcăcioase ale sărmanilor Ruteni au fost 
inundate. Pagubele se urcă la sume în
semnate.

Gazda noastră, un Român, era chie- ' 
mat într’o familie, și așa nu era acasă. | 
Am zdrobit cu toporul butea, făcându-o 
țenderi, cari ardeau ca făclia. Curând aveam 
un loc și un jar minunat. Am pus cratița 
pe jar, ear purcelul a început a pârâi. Ca 
să avem pâne, soțul meu s’a dus la niște 
colegi să-i învite la purcel, dar să aducă 
cu ei și pâne. Tocmai căpătase unul din 
invitați un butoiaș de vre-o 30 de litre de 
vin nou deacasă, l’au adus în spate cu sine 
și pe acesta. Aveam acum ce ne trebuia. 
Bietul purcel cât era de frumos! Până să 
se frigă însă, l’au ciungărit cu bricegele, 
de nu-I mai cunoștiai ce e. Toți tăiau din 
el, unul o ureche altul alta, unul coada, 
altul partea de dinainte mai friptă, așa că 
purcelul când l’am pus pe masă îi lipsiau 
toate extremitățile. Cu toate astea ne-am 
ospătat atât de bine din el și din șiușala, 
care o aduse cu sine un Râșinărean. Până 
am beut tot vinul din butoi, închinând în 
sănătatea... păgubașilor, trecuse deja 3 ore 
din noul an.

A doua zi la 12 oarem’amj îmbrăcat 
în frac și lac și am mers dinpreună cu 
mai mulți tineri la gratulare de anul nou, 
și la aceia pe care îi chiema Vasile. 
de ziua onomastică. La bar. Vasile P ... 
care era pe atunci unul din cei mai de 
frunte bărbați români cu rang înalt, aflu 
lume multă românească gratulatoare. Nu 
era însă altă vorbă decât de ce spunea

DOCtOri în Sf. teologie. Din Cernăuți 
ni-se scrie că absolvenții facultății teolo
gice din Cernăuți, Lazar lacob din dieceza 
Aradului și Pavel Roșea din archidieceza 
Sibiiului. făcând cu escelință unanimă din 
toate obiectele riguroazele 
fost promovați la gradul de 
teologie.

Lupta Gontra trustului

prescrise, au 
doctori în sf.

Czell în Ro
mânia. In urma trecerii berăriei Luter din 
București în posesiunea firmei Czell noii 
proprietari au început să facă o concurență 
periculoasă celorlalte fabrici de bere din 
București. Rând pe rând firma Czell a în
locuit, după cunoscutul său sistem din 
Ardeal, în număroase debite berea Braga- 
gadiru și Basilescu cu berea Luter. Fap
tul acesta a produs de sine înțeles o mare 
agitație între berarii români, cari s’au vă
zut deodată în fața unui concurent peri
culos, care le amonință existența. In urma 
unui apel, adresat cetățenilor din București, 
s’a ținut Vinerea trecută o mare întru
nire, în care s’a decretat lupta contra 
trustului Czell prin înființarea unei «Ligi 
naționale economice* și prin decretarea 
boicotului firmei fraților Czell. Președinte 
al acestei ligi a fost ales prof, de uni
versitate Basilescu. Noua ligă va scoate 
în curând o revistă specială, în care se 
vor cuprinde plângerile Românilor și apă
rarea drepturilor lor împotriva străinilor.

Noi advocați români, d-i advocat Dr. 
Enea Andrea ne anunță că și-a deschis 
cancelaria advocațială în Nocrich 
hăza).

D-1 Dr. Eugeniu Chelner ne 
noscut că și-a deschis cancelaria 
țială în Cubin (Temeskubin.)

Tristul erou din strimtoarea

(Ujegy-

face cu- 
advoca-

Giușima, 
admiralul rusesc Rosdeswenslty a încetat 
din viață eri în scalda din Nauheim în 
urma unei boli de inimă, pe care și-a 
contractat-o cu ocaziunea catastrofei flo
tei rusești în apele japoneze.

Gât grâu a produs Ungaria în 1908. 
Ministrul de agricultură pe baza Rapoar
telor intrate luând în considerare terenul 
folosit pentru grâu a socotit, că în Ungaria 
în anul 1908 s’au produs 37 milioane măji 
metrice de grâu, având o calitate supe
rioară produsului altor ani mai buni ca 
acesta. Nutrețele sunt însă foarte slabe 
peste întreaga țara. Recolta de toamnă a 
câștigat însă mult prin ploile recente.

Omor. Se scrie din Moeciul de jos : 
O patrulă a gendarmeriei din Bran, pe 
când veghia în împrejurimile comunei Moe- 
ciu de jos, a găsit pe câmp trupul unui 
țăran român nu de mult mort. S’a con
statat că mortul este țăranul Gligor Duță

Rupere de nori în Garaș-Severin. Luni 
s’a întâmplat între lablanița și Orșova, o 
rupere de nori care — după cum cetim 
în «Drapelul* — a nimicit tot ce a găsit în 
cale-i. Trenul accelerat, care a venit dela 
Orșova, a trebuit să aștepte 3/., de oră în 

' gara dela Cornea, pănăce oamenii din 

; Dna casei, ce a pățit cu un purcel jepuit 
I gata, pe care i-l’au șterpelit azi noapte 
dintr’o fereastră, și cum a lăsat-o fără 
friptură tocmai pentru ziua de astăzi. Toți 
își exprimau regretele, cei mai bătrâni în 
mod glumeți, cei mai tineri, acomodându- 
se Doamnei de casă, în mod mai serios, 
osândind pe făptuitorii îndrăzneți. Eu, care 
eram cu musca pe căciulă, mă alăturam la 
cei din urmă.

Prietinul cel mai bun de casă, con
silierul B... adresându-se cătră Doamna 
casei o mângâie: «Cine știe ce studenți 
săraci au șterpelit purcelul și și-au făcut și 
ei o zi bună astăzi, fă și tu ca țiganul, 
căruia ia luat vântul pălăria din cap, când 
trecea puntea și căzând în apă, o ducea 
în jos... lasă să meargă, că tot aveam eu 
de gând să o dau de pomană pentru ră
posatul tatăl meu, hai dară pomană să fie 
tata meu*!

Dacă lua numai purcelul ar fi fost 
cum ar fi fost, dar mi-a luat și 2 străhini 
de porțolan, care făceau parte dintr’o 
garnitură seau servițiujdevenit acuma știr
bit. Mai multă vreme să tachinau doam
nele și.domnii, când conveneau cu purcelul 
cu nuca în gură și cu flori la urechi.

După vre-o șase ani, fiind judecător 
de tribunal în Făgăraș, i-am trimis la Si- 
biiu d-lui Baron V. P. și Doamei un porc 
mare frumos sălbatic. D-na îmi mulțumește 
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sate au curățit calea, care era acoperită 
cu stânci și lemne trântite. Lângă cantonul 
88 pe o întindere de 10 metri terasa- 
mentul liniei ferate a tost nimicit și dacă 
din fericire, cantonierul nu observa acest 
lucru, trenul accelerat se prăvălia în pră
pastia dealături dela o înălțime de 40 
metri. Podul de fer de peste Bahra în fața 
Verciorovei a fost nimicit, așa că comu
nicația între Ungaria și România s’a si
stat, ear pasagerii trebue să facă o cale 
bună pe jos pentru ca să ajungă la tren. 
Ravagiile cauzate de ruperea de nori sunt 
colosale.

Inundațiile din Galiția. știrile privi
toare la inundațiile din localitateaInsczenka 
sunt îngrozitoare. Sunt 20 de morți. Cinci 
săteni au dispărut fără să se știe de urma 
lor. Apele venind furioase în satul Ceja 
curentul a dărâmat casa locuitorului Sto- 
klasa. Bărbatul, soția și patru copii au 
fost luați de apă și înecați toți, afară de 
un copil de 12 ani, care a fost svârlit pe 
un stâlp de telegraf Stâlpul după ce a 
fost purtat mult timp de apă, s’a isbit de 
un copac și s’a răsturnat. Băiatul, care s’a 
agățat de crăcile copacului, a rămas două
sprezece ore în starea aceasta, pănă a 
putut fi salvat. Archiducele Carol Ștefan 
a luat pe orfan făgăduind să-l crească 
dânsul.

Din partea Societății pentru sprijinirea 
artelor ungurești suntem rugați a publica 
următoarele : Societatea amintită al cărei 
scop este sprijinirea artelor ungurești, în 
deosebi a picturei și lățirea productelor 
acesteia în cercurile cât mai largi ale popo
rului maghiar pentru popularizarea artelor 
ungurești,—■ aranjează espoziții artistice în 
diferite orașe provinciale pentru a-și câș
tiga aderenți și cunoscuți. Nu peste mult 
va aranja o espoziție și în orașul nostru, 
unde a sosit deja directorul Fiiredy în
soțit de câțiva artiști maghiari.

Un COZ curios. Din Neapole se anunță, 
că Luni dimineața în timpul unei puter
nice furtuni însoțite de manifestațiuni 
electrice frecuente, s’a întâmplat un fapt 
foarte curios. Calul unei birji a căzut deo
dată trăznit. Pasagerul, care se afla în tră
sură, s’a dat jos pentru a ajuta pe cal să 
se ridice, dar a căzut și el trăznit. Birjarul 
neputând să se dea jos de pe capră, au 
alergat mai multi agenți și pompieri, cari 
cu precauțiuni au reușit să salveze pe 
birjar. Faptul pare neexplicabil. După ziarele 
italiene ar fi vorba de desvoltarea ne
așteptată de electricitate subterană sau 
atmosferică.

Fuga soției tenorului Caruso. Din 
Florența se anunță că soția celebrului te
nor Caruso a fugit din casa soțului ei, în 
tovărășia unui amic al lui, având grija să 
ia cu dânsa o mare sumă de bani și toate 
bijuteriile. Se crede, că fugarii au luat dru
mul spre Anglia. Caruso, se zice, e des
perat deoarece o iubește foarte mult. El 
a declarat, că dacă soția infidelă va reveni 
la căminul conjugal, o va erta.

Du candidat do advocat român cu 
praxă află imediat aplicare pe lângă con- 
dițiuni favorabile în cancelaria advocatului 
Dr. Oct. Pavelea din Beclean (Betlen) corn. 
Solnok-Doboka.

prin o epistolă și mă invită la ziua ono
mastică a bărbatului ei, în ziua de Anul 
nou, la prânz, ca să mănânc și eu din 
porcul trimis.

In ziua destinată am mers la Sibiiu 
la prânzul, ce s’a dat în ziua onomastică al 
Excelenției Sale. Erau chemați vre-o 30 de 
domni și doamne din pretinii casei. D-na 
■casei ca să-și arate mulțumirea cătră mine, 
dupăce toți mesenii au lăudat friptura de 
porc sălbatic, începe a spune, că porcul e 
din grația mea, și îmi rămâne îndatorată 
■de frumosul prezent. «Nu aveți nimic a-mi 
mulțumi d-nă. Acest porc nu e altceva de
cât înapoierea unui împrumut, ce-1 întorc 
astăzi cu mare mulțumită, pentru purcelul, 
ce mi l’ați dat fără voie, acum vre-o 6 ani, 
și de caro d-1 consilier B. a gâcit, că pur
celul poate că l’au șterpelit niscaiva stu- 
denți, și și-au făcut o zi bună de Sf. Văsii. 
împrumutul împrumut așteaptă și prin ur
mare rugându-Vă frumos de iertare, Vă 
rog a declara acest fapt de un cup juve
nil, pe care numai în etate de student îl 
poate cineva comite.« «Suntem așa dară 
cvcit* — zise D-na casei. Un râs homeric 
a urmat acestei destăinuiri, că toți își adu
seră aminte de pricina cu purcelul furat 
înainte cu 6 ani. Vivant hoții de păgubași 
strigă Baronul B. și toți au închinat în 
.sănătatea mea și a Doamnei de casă.

(Va urma).

Condiț’uni de primire
în școala civilă de fete a Asociațiunii din 

Sibiiu și în internatul aceleia.
In clasa I a școalei civile de fete se 

primesc eleve : a) care arată prin atestat 
de botez, că au împlinit cel puțin vârsta 
de 9 ani și b) dovedesc prin atestat școlar, 
că au absolvat cu succes IV clase elemen
tare (poporale sau primare), ori apoi do
vedesc pe baza unui examen de primire, 
că sunt bine orientate în materialul de în
vățământ prescris pentru clasa a IV-a ele
mentară.

In celelalte clase ale școalei civile de 
fete se primesc eleve, care dovedesc prin 
atestat școlar, că au absolvat cu succes 
vre-o clasă premergătoare la școale de ca
tegoria școalei civile.

Fără asemenea atestat, sau pe lângă 
atestat de pe clasa V ori VI dela școală 
elementară-poporală, primirea în oricare 
clasă a școalei civile, ce corăspunde vâr
stei elevei, se poate face numai pe baza 
unui examen de primire, depus cu succes 
înaintea corpului profesoral al școalei, în 
sensul ordinațiunii ministerului regesc-un- 
gar de culte și instrucție publică, dto 11 
August 1887, Nr, 29,000. Examenul de pri
mire este scutit de taxă.

Elevele, care se înmatriculează întâia- 
dată la școala noastră, au să producă a- 
testat școlar, atestat de botez și certificat 
de revaccinare.

In cursul complementar (supletor), 
împreunat cu școala civilă de fete a Aso- 
ciațiunii în sensul §-lui 6 din statutul de 
organizare al școalei, se primesc eleve, 
cari au absolvat patru clase civile (secun
dare). Se pot primi și eleve, care au ab
solvat cu calculi buni numai două clase 
civile, dacă au trecut de 15 ani și sunt 
împedecate a absolva cele patru clase 
civile.

înscrierile pentru anul școlar 1908/9 
se pot face din 1—6 Septemvrie 1908 s. n.

Examenele de emendare, se țin în 2 
Septemvrie 1908 st. n. Ia 8 ore a. m., cu 
elevele cari s’au anunțat la direcțiune.

In 3 Septemvrie 1908 st. n, la 8 ore 
a. m. se țin examenele de primire, iar în 
5 Septemvrie se vor începe prelegerile re
gulate.

Didactrul e 4 cor. pe lună, și pentru 
elevele, care se înscriu prima dată la a- 
ceastă școală, o taxă de înmatriculare de 
4 cor., solvită odată pentru totdeauna. A- 
celaș didactru e și pentru elevele din cur
sul complementar.

Elevele care voiesc să fie primite în 
internat, fie eleve ale școalei civile, sau 
ale școalei elementare a Reuniunii femei
lor române, au să fie anunțate de timpu
riu la direcțiunea școalei, înainte de înce
putul anului școlar, pentruca să se poată 
face dispozițiunile necesare.

Taxa internatului e 500 cor. pe an, 
în care se cuprinde și didactrul, și se plă
tește înainte lunar, în patru sau în două 
rate. Spesele pentru cărțile de învățământ, 
pentru materialul de scris, desemn și lucru 
de mână, se poartă separat, precum și 
cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încăl
țăminte, pentru instrucțiune în forte-piano 
și în limba franceză.

Taxele pentru instrucțiune în forte- 
piano sunt de 2 categorii:

a) Pentru o elevă (singură), 2 ore pe 
săptămână, 18 cor.1) pe lună; pentru două 
eleve (împreună), 2 ore 'pe săptămână, 9 
cor. pe lună de elevă;

b) Pentru o elevă (singură), 2 ore pe 
săptămână, 12 coroane pe lună de elevă; 
pentru două eleve (împreună) 2 ore pe 
săptămâni 6 coroane pe Jună de elevă. In 
strucțiunea din limba franceză, pe lună 2 
cor. de elevă. Toate taxele se plătesc di
recțiunii școlare.

Edificiul internatului este situat în 
mijlocul unei grădini frumoase lângă par- 
cui orașului și e provăzut cu apaduct, baie 
proprie și lumină electrică, încât ofere cele 
mai bune condiții igienice.

Elevele din internat, afară de școală, 
au în fiecare zi anumite ore de conver
sație în limba franceză, maghiară și ger
mană după trebuință. Pe lângă aceea ele 
se prepară și învață lecțiunile sub condu
cerea directoarei, profesoarelor și guver
nantelor. ‘

Elevele, care voiesc să fie primite- în 
internat, au să aducă cu sine: o saltea, un 
covorel la pat, 2 perini, 4 fețe de perini, 
o plapomă, 4 ciarșafuri (lepedee), 6 șter
gare, 6 șervete, apoi perie de dinți, săpun 
și 2 pepteni, care toate rămân proprieta
tea elevei. Pe lângă acestea rufele trebuin
cioase, câte ’/2 duzină din fiecare, două

]) Din care sumă 2 cor. pe lună se contează 
institutului, pentru susținerea torte-pianelor in 
stare bună.

fuste de lustre (jupon) și două de flanel, 
ciorapi, batiste (marămi) câte 1 duzină, 1 
umbrelă (cort) și încălțămintea trebuin
cioasă. Cât pentru toalete ajunge o haină 
de vară și una de iarnă. Aici vor primi în 
decursul anului o haină uniformă, două 
șurțe, o pălărie de vară și una de iarnă, 
care vor costa peste tot cam 35—55 cor.

Dela direcțiunea școalei se poate primi 
prin poștă: «Statutul de organizare* și «Re
gulamentul intern* al școalei, «Regulamen
tul pentru cursul complementar*, «Planul 
de învățământ* și «Regulamentul ministe
rial pentru examenele publice, private, su- 
pletorii și de emendare*, ă 20 bani exem
plarul. De asemenea «Monografia* școalei 
ă 2 cor. în care, pe lângă istoricul insti
tutului, e descris edificiul școalei și al in
ternatului în toate amănuntele.

Sibiiu, în Iulie 1908.
Direcțiunea școalei.1 ♦

abonam^
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-Ungarla: 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.

ADMIN1STRAȚIUNEĂ.

Din Macedonia.
Omorârea unui fruntaș român din Tereviște de 

către comitetul bulgăresc.

In urma atâtor măceluri asupra bie
ților Români, Bulgarii au găsit și ei mo
mentul ca în unele localități să comită 
lucruri, de cari nici unii greci nu sunt ca
pabili.

Mai ales în satul Tereviște, cazaua 
Demir-Hissar, suferințele Românilor din par
tea Bulgarilor au ajuns la culme.

Ei întrebuințează tot felul de perse- 
cuțiuni. Nu permit Românilor de a purta 
obiecte de argint, după cum este obiceiul 
sau alte obiecte scumpe. Contravenienților 
pe lângă că li-se confiscă obiectele, li-se 
dau amenzi mari.

Toate birurile percepute de comite
tul bulgăresc, sunt aplicate și Românilor.

Comitetul a mers și mai departe. In 
ziua de 1 Iunie c. a omorât pe fruntașul 
român Niculachi Sterie Gramaticii, în ur
mătoarele împrejurări :

Comitetul din sus zisul sat, care nu 
lipsește de acolo, a bănuit că Gramaticii 
i-ar fi tradat autorităților, și pe simpla bă
nuială, intrând noaptea în casă, l’au luat 
la marginea orașului, la o depărtare de 
un ceas și au vroit să-l spânzure. Grama
ticii, având o constituție robustă, le-a scă
pat din mâni, dar n’a putut scăpa prin 
fugă de salvele de puști ale comiților și 
sătenilor.

„Românul dela Pind“.

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

Bibliog rai ie.

— «0 iprian Poruiubesc u, 
icoane din frământările unui suflet de ar
tist.* De Dr. Valeria Branisce. Broșură de 
120 pagini. Cu portretul lui Ciprian Porum- 
bescu, după ultima fotografie. Prețul unui 
exemplar 1 cor. 50 bani. Se poate comanda 
prin librăria «Gazetei*.

ULTIME ȘTIRL
Vîeiia. 22 Iulie. „Politische Cor- 

respondenz“ spune cu prilejul vizitei 
dlui Sturdza la Semmering, că cei 
doi bărbați de stat au discutat nu 
numai asupra tratatului de comerț 
între Austria și România, dar și de 
afacerea macedoneană. De mult, Ro
mânia s’a asociat la politica de status 
quo în Balcani și la reformele cerute 
de conferința din Berlin. Fără îndo
ială că după convorbirea între cei 
doi miniștri, România va continua să 
se asocieze la această politică în 
Balcani.

Praga, 22 Iulie. Delegații ruși 
cari au luat parte la congresul pan- 
slavist au plecat eri prin Lemberg la 
Varșovia, unde vor organiza mari ser
bări cu scopul de a cimenta înfrățirea 
ruso-polonă.

Budapesta, 22 Iulie. Sultanul din 
Zanzibar a sosit aici venind din Con- 
stantinopol; el va pleca mâne spre 
Paris.

Cernăuți, 22 Iulie. La Stănești 
bântue tifosul cu mare furie. Pănă 
acum sunt de înregistrat 16 cazuri 
mortale.

Roma, 22 Iulie. Fostul ministru, 
Nasi, a fost reales la Trapani, unde 
a plecat eri. Patru sute trapanezi îi 
vor eși întru întâmpinare. Nași va vi
zita apoi și alte orașe italiene și va 
întreprinde o călătorie în Tunis. El a 
primit invitație și pentru America.

Berlin, 22 Iulie. Știrea morței Iui 
Rosdestwenski, care a fost anunțată 
și de biroul telegrafic oficial, se des- 
minte.

Falsa știre s’a născut prin fap
tul că la Nauheim a încetat din viață 
un Rus purtând același nume.

Atena, 22 Iulie. Din Seres sosește 
știrea despre un nou asasinat al ti
nerilor turci. Patru ofițeri aparținând 
mișcărei au ucis pe colonelul lor, eare 
a fost găsit având 32 de răni.

MonaStir, 22 Iulie. Cinci sute- 
șaptezeci de ofițeri din garnizoanele 
Macedoniei au fost înaintați afară din 
rânduri, fiind însărcinați cu potolirea 
revoltei. Sultanul a ordonat ca orice 
ofițer sau soldat, care face parte din 
trupele răsculate, să fie împușcat pe 
loc, cum va fi prins.

TaebriS, 22 Iulie. Agenția West- 
nik află că în urma refuzului din par
tea Șahului să îndepărteze din oraș 
pe Mustekides, în contra căruia po
porul este foarte îndârjit, a început 
eri o luptă violentă cu armele, și chiar 
cu tunul între revoluționari și parti
zanii Șahului.

Teheran, 22 Iulie. Șahul lucrează 
cu miniștrii la redactarea unei noui 
constituții.

POȘTA REDACȚ1UNEI.
D-lui N. în B. Terminul concursului pentru 

obținerea de stipendii din Fundațiunen Gozsdu 
expiră în 23 Iulie (5 August) a. c. Amănunte a se 
vedea în n-rii 63 și 64 (luna Iunie a. c) din „Te
legraful Român11.

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

Z4 •îzin.
Stabiliment balnear l’/.2 oară în de

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

Medic balnear:
Dr. Alexandru Codarcea.

Dr. STEBIE H. C1VRCV.
VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 

Consult aț i un i 
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de fa.

facultatea de medicină din Viena.
Telefon nr. 17055.
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Publicațiune de concurs.
Pentru a îndeplini postul de vi- 

cenotar în comuna Ori at, devenit 
vacant în urma pensionării, — pu
blic concurs.

Cei-ce doresc a ocupa acest post, 
având cualificațiunea notarială legală, 
au a-si înainta cererile la subsem- >
natul oficiu pănă în 25 August a. c. 
la oarele 5 p. m. și anume aceia, 
care sunt în oficiu, prin acesta, iar 
care nu sunt în oficiu, prin autori
tatea lor locală.

Cereri sosite
instruate în med
nu sunt înaintate 
torităților, — nu

■ la candidare.
Salariul fundamental e 1000 cor. 

și vicenotariului îi compet venitele 
laterale conform statutului de organi
zare a comunei.

Săliște, în 20 Iulie 1908.
Primpretorul cercual :

(i—3-) Drăgits

după termin, ne- 
recerut, ori care 
cu mijlocirea au
le voiu considera

, Sâtmâreana", 
institnt fle credit și economii, societate pe aeții 

în Seini-Szinervâralya._ _ _ _ _ _
Ccmcurs»

Să publică coneuis pentru un 
post de practicant dotat cu sxlar 
anual de 840 coroane.

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

Practicantul ales are să-și ocupe 
postul îndată după alegere sau cel 
mult pănă în 1 Septemvre st. n.

După un an de probă prestat 
spre îndestulire practicantul va fi 
numit oficial cu salar de 1200 cor. 
și adaus de salar în înțelesul 
telor

Recursele să vor trimite 
în .1 August st. n. la adresa: 
măreana“, institut de credit și eco
nomii, societate pe acții în Seini- 
Szinbrvâralja.

Seini, în 10 Iulie 1908.
235,4 3. Direcțiunea.

statu

pană 
„Săt-

fi: l. fij fij ri L ifi l 1 fii ifi fi] ri fi) ziri riririri ri

Cea mai bogată baie feruginoasă în 
bonic și baie de nămol, idroterapie 

cură de zer si lapte.

acid car- 
rațională,

LLnCarpațn Bucovinei.
a că’lor ferate, situată, la confluența Dornei și Bis

triței aurie, 14 oare depărtare deli București și 11 oare de
părtare dela Liov.

Palate monumentale de cură, laboratoriu balneologie, apa- 
duete din izvoare Alpine, canalizație, lumină electrică, pavilion 
de isol aie, cale pentru biciclete, de două-oii pe zi concerte ale 
muzicei militare dela Regimentul din Bistrița, escursiuni în 
Românca, Transilvania și Ungaria apropiată cu trăsură, călare 
și plute.

Succese splendide la: boaie de narvi, boa'e temeești și 
cele de inimă, la anemie, arteriosclerosă și exidate

Prospecte gratis,
Informațmni medicale se pot lua la medicul slabilimen- 

tnloi de băi, cons. imp.

fesă de vânzare
Din causă de deces se vinde o 

casă situat,! în piață în Grioagiu de 
ios (Algyogy) în care se află o pră
vălie cu mărunțișuri și licență de 
cârciumărit. Informații se pot lua de 
la BERCZEG SAMU, funcționar de 
bancă în Deva. [238,1-12.]

Nr.

io

PUBLICATIWB
Casele fa«nsia|0e«Bîes E. 

șâ O. flEsntosii din Strada Prun
dului Nr. 39 și 41 și din Strada 
Barac Nr. 1 sunt de închiriat în
cepând din 1 Octomvre 1908.

Brașov, în 8 Iulie 1908.

Eforia școalelor centrale gr. or. 
române din Brașov.1-3.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

91-908.

Publicațiune.
Luni în 14(27) Iulie 1908 ia 

oare a. m. se va ținea în can
celaria subsemnatei Eforii școlare 
licitațiune miuuendă pentru 
darea în întreprindere a betonărei 
întregului coridor, din etagiul prim 
a! edificiului gimnazial gr. or. rom. 
din Ioc, și înlocuirea-treptelor de
teriorate, ce duc în etag ui prim cq 
t epiele bune din etagiul el 2 lea

Prețul strigărei e K 350(1 — 
suma devizului, care se poate ve
dea în cancelaria Eforiei în fie- 2 
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) Iulie 
a. c. la 9 oare a. m în cancelaria 
Eforiei.

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

Brașov, în 7(20) Iulie 1908.

Eforia școalelor centrale 
gr.-or. romane din Brașov.’ (2-3)

Plecarea și sosirea trenurilor fle stat iu he. îi Brașov.
Valabil din 1 Hain st. n. și până în 1 Oct. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-46 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
III. Tren nJ de pers, la ora 7'30 min. s6ra.
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10-26 m. s6ra.

Dela Brasov ia Bacurescî:s
I. Trenul de persone la ora 3'20 

Trenul mixt la orele 12-00 rn.
Trenul accel. la ora 2'19 min.

(ce vine pe la Clușiu).
Tren n ixt la orele 7’47 s6ra. *

*) (care circulă numai la Predeal .

Cela •i’ra.șov la Keztii-Oșorheiu Bereczk
și Ciuc-Ghimes:

Tr«nul de pers, la ora 5.15 min. dim.* 
Trenul mixt la ora 8-41 min. a. iu.’ 
Trenul de per. la ora 3-05 m. p. in.

(i>ie legă tu fă eu Ciuc-Szereua .
Tren de pers, la rele 7'00 m. sera.*

(* au le;:ătvrâ n-jinai la Szepszi-Szt..-Gj drgy). 
Dalii Brașov Is Zernesci (gara BarfolCHteiu)

L Trenul mixt la ora 8'40 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. în. 

Iii. Tren mixt la or-. 9 4(i sera.

II. 
III.

IV.

n.
in.
IV

m. dim. 
p. m.
p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4-52 m. dim. 
II. Trenul de persons la ora 7’12 dim.

III. Tr. acoel. peste Olușitî la 6.2-09 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 8’50 min. sera.

Dela BucurescI la Brașov:
Tren, de pers, la ora 7’28 min. dirmn. 

(numai dela Predeal).
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m. 
Trenul mixt, la ora 9'18 min. s6ra.

Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-GIfimes 
la Brasov:

I. Trenul de persone Is ora 8.16m. dini*
(are legătură cu Ciuc-Seroda)

II. Trenul de pers, la ora 1'59 m. p. m.*
III. Trenul mixt, la era 6'33 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-08 m. sera.

(* au legătură cu Ciuc-Gyimes).
Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7’12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’39 min. p. m.

III. Tren mixt la ora 7-07 sera.

I.

II.

ni. 
IV.

m

mi

DIN BOZIfiS

I
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ii put£ esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și WRIOTE 
pentru tote speciile de serviciur't.

ZȘBXXu

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qouv&X/t&i in lolă mătrinua.

La tenie ia rinichi și tete Sujeriora oricărei ape minerale. 
PLĂCUTĂ, PUȚIN ACRIȘORĂ, FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 

ACID CARBONIC.

Cîs deosebire agm de Basasă răcoritoare- 
Reconiantată de medici. Recomandată de medici.

Are efect escelent ca’itp» «8e eură la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatră și boaie catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor: 

ț irecția băilor MUSCHON& în Buziaș.

Notă. in-.epAid cn I iunie intră îi crculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accelerat 
de dimineață Brajov-Budapests.

J&raaov, Tergsaîl Imahitâ
; stabiliment este provenit cu cele 

uijloce tehnice și fiind bine asortat cu. tot 
leiu.l do'caractere de litere din cele mai moderne 
este pus in posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPÎWATE ARTISTICE $ 
ÎN AI.EE. ARGINT ȘI COLORL !;

OÂIlȚl DE SCIOȚĂ, | 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATOTE.
TO PERIODICE.

BILETE DE VISIT??
DÎFEJUTE FORMATE.PROGWffi^ELEGASTE. BILETE DE 10DDDM ȘI DE NUKTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

asîîwtow.<1

Comand ele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, îneta- 
duh’ înderept în curte. — Prețurile moderate. 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia- A. MVREȘIANU, Brașov.

o?%5D

tipografia A. Mureșianu, Brașov.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚBRl-GURENȚE DIVERSE 

BILETE DE MOEMENTARL 
se primesc în biurou!


