
REDACȚIUNEA, 
^fflmstraWea și Tipografia 
Brașov, piața maro nr. 30. 

TELEFON Nr. 226. 
Scrisori nefrancate nu ae 

primesc. 
Manuscripte nu se retrimit, 

Inserate 
se primesc la Admlnlatrațluno 

Brașov și la următoarele 
BIROURI da ANUNȚURI : 

în Vlena la M. Dukes Nachf., 
Ntit. Aagenfeld & Emeric Lea
ner. Heinrich Sohalek, A. Op- 
oelik Nachf.. Anton Oppelih. 
tn Budapesta la A. V. Golher- 
^er. Ek sto in Bern at, I uliu Le
opold (VII Erzs6bet-koruc).

Prețul Inasrțlunllor : o serie 
garmond pe o coloană 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
.nai dese după tarifa și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
3-a o serie 20 bani.

ANUL LXXI.
Telefon: Nr. 226.

GAZETA apare în fiecare zl
Abonamente țentrn Austro-Unsiana: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 1

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Duminecă 4 aor. pe an. 

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

luni 20 fi., pe trei luni 10 fr,
N-rlI de Dumlneoa 8 fr. pe an. ’’

8e prenumeră la toate ofi
ciile poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov;
Admlnlatrațlunsa, Piața mare 

tfirgul Inului Nr. 90. etagiu 
I, Pe un an 20 cor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei iunie cor. •, 
Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe ? 
trei luni 6 cor. — Un esem- s 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele,. cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 155 Brașov, Miercuri 16 (29) Iulie 1908.

FaHieres la Țarul.
Hora ce a început’o regele Eduard 

al Angliei luând de mână pe Țarul 
Nicolae II se încheie prin intrarea în 
ea și a vechiului prietin al Țarului 
președintele republicei franceze Fai
lures. Asta-i hora dela Reval, prin 
care are a se inaugura noua conste
lație a puterilor europene. Cine va 
mai întră în ea Dumnezeu știe. Des
tul, că astăzi, d.ându-și mâna preșe
dintele republicei cu împăratul tuturor 
Rușilor, se consfințește concepția cea 
mare demonstrativă a regelui Eduard 
al VH-lea.

A mai vorbi despre marile pre
gătiri de primire ce le fac Rușii pen
tru aliatul lor ar fi de prisos. Se vor 
da prânzuri și se vor ținea toaste, la 
care va lua parte și Țarina, care arde 
de dorul de a putea presenta preșe
dintelui pe micul principe moștenitor, 
de sigur în credința, că în vremile 
acestea grele și amenințătoare și a- 
ceasta va fi o petricică mai mult 
pentru a întări bazele viitorului odras
lei sale.

Toastele ce se vor ținea cu acea
stă ocaziune se zice, că vor fi de 
mare importanță politică. De sigur, 
că vor culmina in asigurarea nestră
mutatei amiciții între Francia și Ru
sia și a intențiunilor pacinice, ce le 
urmărește această alianță. Dacă va 
confine și vre-un moment nou, care 
să arunce o lumină mai clară asupia 
întâlnirilor de la Reval, vom vedea. 
Pentru moment rămâne fapt, că atât 
Rușii cât și Francezii sunt de cre
dință, că numai alianța strânsă din
tre ei poate să satisfacă intereselor 
celor mari ale ambelor state. O cred 
aceasta, deși multe s’au petrecut, dela 
încheierea alianței ruso-franceze între 
președintele Carnot și Alexandru III., 
cari au cauzat ambelor părți mari 
desilusiuni și desamăgiri.

Cei mai îd etate își aduce aminte, 
cât de mult s’au ciudit politicianii și 
diplomații rusești la 1870—71 c’au 
lăsat, ca Francia să fie așa de mult
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Din amintirile lui Barbă-Albă.
IV.

După sbsolvare, 1861.
— Urmare. —

»Dacă — zice mai departe cornițele 
suprem — oficianții de dare ți-au spus, 
că ești solgăbirău ca cei dinainte de 1848, 
atunci fii solgăbirău cu toate calitățile și 
atribuțiunile lui. Când întră în cancelaria 
ta partide, nimeni n’are libertate a scoate 
o vorbă măcar din gură, până ce mai în- 
tâiu nu a depus dutca, (acum pițu'a de 10 
cr.) pe masă. După depunere poate vorbi 
3—4 minute. Dacă e contrarul de față, 
pune și el pitula pe masă și îl poate com
bate 3—4 minute. După 3 minute are iar 
cel dintâiu cuvântul, depunând 10 cr. pe 
masă. Astfel dacă pertractezi 2—3 ceasuri, 
acea pertractare îți aduce 2—3 fl.

Având pe zi câte 10—12 afaceri de 
controverse, vei avea un venit de 10—12 
fl. Hotărăști două zile pe săptămână pen
tru zile de judecată, două zile pentru 
înaintarea incuzelor, două zile sau 3 
mergi pe sate. Excursiunile pe sate ți-se 
plătesc din lada comunală. In cercul Ve

sdrobită și umilită de cătră Pruso- 
Germaniâ.

Tocmai așa i-a părut nespus de 
rău lui Napoleon III la 1866, că n’a 
întreprins nimica spre a opri catas
trofa ce a suferit’o Austria la Sa
dova. Alianța cu Rusia au încheiat’o 
Francezii în sigura presupunere, că 
Rușii nu vor mai suferi ca Pruso- 
Germania să năvălească din nou pe 
pământ francez, năvălire ce era pe 
aci să se întâmple, abia 5 ani după 
răsboiul dela 1870. Rusia la rândul 
ei se razimă în sigura așteptare, că 
dacă ar fi atacată de Germania, Franța 
nu va rămânea nepăsătoare și neactivă.

Toată presa europeană a prezen
tat întâlnirile dela Reval în lumină mai 
puțin pacinică, și cele mai multe ziare 
au convenit, că aceste întâlniri prin 
cari să manifestă noua grupare triplă 
dintre Anglia, Rusia și Franța sunt 
îndreptate mai mult în contra prea 
marei creșteri a puterii Germaniei. 
In noua constelație poate deveni deci la 
un moment dat foarte periculoasă 
Germaniei alianța ruso-franceză. Deo
camdată — au cuvântul dnul Fa- 
llidres și Nicolae II.

Denegarea sancționării reformei elec
torale. »Tel. Român« din Sibiiu primește 
informațiunea autentică, că Maj. Sa întru 
adevăr a denegat sancționarea prea'abilă 
a proiectului de lege privitor la reforma 
electorală ce i-s’a prezentat în luna tre
cută, de cătră ministrul Andrassy, din mo
tivul că nu corespunde condițiunilor, cu ța 
căror ținere în vedore guvernul actual s’a 
angajat să-l compună. Contele Andrassy 
va prezenta acum în curând un nou pro
iect de lege Maj Sale, în unele privințe 
modificat, și dacă nici acesta nu va primi 
încuviințarea prealabilă, contele Andrassy 
demisionează și probabil va dimisiona în
treg cabinetul, pentru a se forma de nou, 
sub president,ia ministrului Kossuth, care 
— se zice — va împlini dorințele prea- 
înalte și va introduce votul universal și 
secret.

Cererile Aromânilor. Ziarul »Mace- 
donia» rezumă astfel cererile aromânilor: 
1) Emanciparea comunităților românești 
de sub autoritatea inspectoratelor. 2) Tre

neției ai vre-o 10 comune. Scrie-le fiecă
reia câte un circular, că în cutare zi vei 
eși în comună. Ai să faci ^restaurarea» 
comunei. Vei face alegere nouă de pri
mari, representanțe și notari. Atunci vei 
vedea cum îți vin aspiranții de primari și 
notari și te vor îmbia și-ți vor aduce da
ruri, unii bani, alții saci de ovăs, grâu, fân, 
găini, gâște, pești, unt, porci etc. Toate le 
aduni și din ele vei trimite și la Făgăraș, 
unde trebue fân, ovăs și altele.

Vine apoi în fiecare an conscrierea 
de recruți și asențările, cari trebue să-ți 
aducă cel puțin 1000 fl., conscrierea dări
lor și alte și alte, care vor ținea până ce 
se vor statori lefuri cum se cade, care 
statorire se va face poate numai peste 
un an.

Acum vino cu mine în grajd și-ți 
alege din 4 cai 2, cu hamuri cu tot, du-te 
apoi la solgăbirăul Făgărașului, care îți va 
vinde o cabrioletă nouă, tocmește-ți un vi
zitiu și așa provăzut cu acareturi de sol
găbirău, te întoarce acasă.»

II întreb cât și când să plătesc eu 
caii și căruța? El îmi scoate o poliță, pune 
suma rotundă de 15' 0 fl, din care să plă
tesc și cabrioleta, și mi-o presentează spre 
acceptare de plată în 6 luni și eu am sub- 
scris’o.

M’am întors în trăsura mea, cu caii 

cerea și controlul școalelor sub adminis
trația comunităților, bine înțeles acolo 
unde membrii comunităților locale inspiră 
încredere absolută în toate privințele. 3) 
Reducerea atribuțiunilor inspectorilor șco
lari la afacerile pur școlare. 4) Sistemi- 
zarea salariilor corpului didactic, biseri
cesc și administrativ după o normă echi
tabilă avându-se în vedere fiecare locali
tate. 5J Alocarea bugetului macedonean 
fiecărei comunități aparte sub directul con
trol al statului român. 6) Lupta contra 
grecomanilor din țară.

Evenimentele din Turcia.
Agenția din Atena află din isvoare 

sigure, că pretutindenea ordinea este per' 
fectă în Macedonia. La Hlonastir au avut 
loc manifestațiuni de bucurie. Populațiunea 
greacă a ținut un meeting, în care s’a 
salutat proclamarea Constituțiunei cu en
tuziasm. La Serres proclamarea Constitu
țiunei a avut loc în fața unei mulțimi de 
15,000 oameni. După citirea iradelei, mi
tropolitul grec, muftiul și preotul bulgar 
s’au îmbrățișat în aplauzele frenetice ale) 
mulțimei.

Li genere se remarcă o potolire 
complectă a spiritelor; populațiunile fra
ternizează. Șefii comunităților religioase 
au adresat o depeșă colectivă sultanului. 
La Salonic au avut loc manifestațiuni 
analoage. Enverbey a sosit pentru a vizita 
pe Hilmi pașa. Enverbey și cu Hilmi s’au 
îmbrățișat în aclamațiunile mulțimei.

Toată presa grecească primește cu 
satisfacțiune schimbarea politică în Turcia 
și exprimă opinia, că dacă regimul liberal 
va fi sincer aplicat, elementul grec nu 
poate găsi decât o ocaziune de prosperitate. 
Ziarul »Embros« felicită pe sultan pentru 
prompta și inteligenta sa deciziune.

Iulluența evenimentelor asupra Bosniei 
și Herțegovinei.

Un reprezentant al sCorespondențoi 
germane naționale» a avut o convorbire 
cu șeful de secție din ministerul pentru 
Bosnia și Herțegovina, Ritter von Horovitz, 
asupra influenței reîntronărei Constituției 
în Turcia asupra provinciilor ocupate de 
Austro-Ungaria, precum și asupra atitu- 
dinei guvernului comun față de mișcarea 
tinerilor turci. Șeful de secție Horovitz 
s’a exprimat cam astfel:

In Bosnia și Herțegovina mișcarea 
tinerilor turci nu este ceva nou, lucru 
ușor de înțeles întru cât ideile moderne 
se observă ușor la toate popoarele, cari 

mei de zbârnăia, ca un adevărat solgăbi
rău de dinainte de 1848. La 6 luni am plă
tit cu mulțumită polița și în 1862, denu
mit fiind din partea guvernorului Crenville 
de judecător în Făgăraș cu un salar pe 
vremile acelea splendid de 800 fl., am lă
sat postul cel gras din Veneția, cu care 
nu m’am împăcat nici-odată și am apucat 
cariera judecătorească.

De pe timpul când eram judecător 
în Făgăraș, între altele voiu istorisi un 
cas interesant de lurt de cai, căci pe vre
mea aceea această meserie era în floare 
între țara Bârsei și între a Făgărașului.

Instituit ca jude de instrucțiune, în
credințat cu toate cercetările penale din 
jurisdicțiunea Făgărașului, aveam acum 
atâta de lucru, încât nu-mi rămânea tim
pul necesar să prânzesc, de aceia îmi re- 
servam timp, ca cina să o iau în tignă și 
să-mi pot petrece cu prietinii 3—4 ore la 
masă.

înainte de a pleca din restaurațiune 
pe la 10 ore seara, întră în sala de mân
care un sas în haine de găbur de pe sate 
din țara Bârsei, din Feldioară. întreabă pe 
birtaș, care e d-1 jude pentru hoți și bir- 
tașul arătându-mă pe mine, începe Sasul 
a se plânge și a se văieta, că în noaptea 
trecută i-s’au furat 4 cai mari frumoși din 
grajd, că hoții hau trecut prin pădurea,

vin în continuă atingere cu suveranii cul
ture]’, cum este cazul și la ambele pro
vincii.

Se înțelege, că acum mohamedanii 
din provinciile noastre vor fi mai conștienți 
ca înainte. Lucrul acesta se va observa 
în special în dorința unei reprezentanțe 
a națiunei. Pentru moment Horovitz nu 
este de părere a se da Bosniei și Herțe
govinei o Constituție proprie, pentru că 
poporul nu este pregătit pentru aceasta. 
Aceasta nu este însă decât o părere per
sonală.

Date fiind raporturile din aceste pro
vincii, guvernul trebue să aibă o atitudine 
rezervată fața de eventualitatea unei Con
stituții. Trebue așteptată mai întâi desfă
șurarea evenimentelor din Turcia. Progra
mul guvernului comun urmărește, după 
cum se știe, înființarea unei reprezentanțe 
populare. Aceasta se va face însă numai 
cu încetul. Pentru moment nu se poate 
vorbi de o apropiată înființare a unei 
diete provinciale pentru Bosnia și Her
țegovina.

*
»N. Fr. Presse» publică declarațiile 

unui diplomat turc, care spune, că e con
vins, că Puterile străine vor lăsa Turcia 
să procedeze ea însăși la reformele nece
sare. Orice amestec străin ar putea aprinde 
acel incendiu mondial, pe care toate pu
terile se silesc să-l. încunjoare. Turcia nu 
va suferi, ca Macedonia să fie luată cu 
forța. Toată lumea știe, că Turcia își 
apără în Macedonia cea din urmă fortă
reață a poziției sale în Europa. Dacă Tur
cia va fi silită la un războiu, acesta va fi 
un războiu pe viață și pe moarte. Dacă 
Europa s’ar încerca să împingă pe Turcia 
din Macedonia înapoi în Asia, Turcia va 
chema în ajutor întregul Islam contra 
Europei. Și vecinii mai mici din Balcani 
ne vor lăsa probabil în pace.

*
sBerliner Tagblatt» află din Constan- 

tinopol, că în ședința consiliului de- mi
niștri, ținută Sâmbătă noaptea, sultanul 
și-ar fi exprimat intenția de-a abzice în 
favoarea fiului său favorit Burhan Eddin.

Președintele Franței în Suedia. Din 
Stockholm se anunță, că în toastul ținut 
la prânzul de gală’ de Duminecă regele 
Suediei a amintit multele amintiri comune 
Franței și Suediei și s’a făcut interpretul 
admirațiunii, pe care Suedia o are pentru 
Franța. Regele a relevat că convențiunea 
mării Nordului, de curând încheiată, va 
contribui la întărirea și strângerea legă- 

ce se află între țara Bârsei și a Oltului’ 
proprietatea Veneției, Gridului și a C-uciu- 
lației. Venind pe urma cailor, zise el, am 
dat de un loc în pădurea Cuciulației, un 
desiș mare, în care au poposit hoții cu 
caii în apropierea satului Lupșa. Fiindcă 
înserase, nu am putut duce urma mai de
parte și am alergat la Făgăraș, unde a 
dat Dumnezeu de te-am aflat. De aceea te 
rugăm să te înduri, să vii îndată acum cu 
noi până în satul Lupșa, acolo sunt sigur, 
că vom afla la renumitul hoț Roșală, caii 
furați, pe cari încă în noaptea asta îi va 
trece peste Olt și îi va preda pe mâna al
tor hoți din Ardeal; deci trebue să plecăm 
imediat.

Am tocmit trăsură cu cai buni, care 
în 2 ceasuri ne duse până în Lupșa. Stăm 
la îndoială să plec sau ba? Urgența lucru
lui, resultatul sperat, ambiția mea, m’aiî 
făcut să ascult rugarea insistentă a Sasu
lui și mă îndemna să plec. Ii cer Sasului 
40 de floreni ca acoperire a speselor, pe 
cari Sasul îi depune.

»Pentru-ce nu te-ai dus la primarul 
sau la solgăbirăul din sat?»

»Mi era frică, domnule județ, că nu 
voi avea resuitat, că îi va da de știre ci
neva Iui Roșală, de aceea am venit aici.

Mă așez în trăsură și plec cu Sasul, 
luându-mi numai pușca. In 2'/u ceasuri 
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tarilor amicale dintre cele două națiuni. 
In urmă au băut în sănătatea lui Failu
res, pentru fericirea și bunăstarea marei 
națiuni franceze. Răspunzând, Fallibres a 
zis că poate mărturisi în persoană pro
funda simpatie, pe care poporul francez o 
are pentru Suedia. Failures amintește tra- 
dițiunile comune, deoarece acum câteva 
secole Suedia și Franța s’au unit pentru a 
întări ideile spiritului conciliator și a inde
pendenței naționale. Această comunitate 
de cugetare și de acțiune nu poate decât 
să contribue și să strângă mai mult legătu
rile de amiciție și de simpatie, cari unesc 
celo două națiuni. A băut în sănătatea fa
miliei regale,spre fericirea nobilei și puter
nicei națiuni suedeze.

Eri președintele Failures a părăsit 
Suedia plecând spre Reval.

Alianța tranco-rusă. Astăzi se întâl
nesc în Reval președintele Franței Fal- 
lieres cu Țarul Nicolae. Ziarul »Russia-< 
apreciând importanța acestei întrevederi 
declară, că ea e o nouă dovadă a solida
rității alianței franco-ruse. Această vizită 
are o îndoită valoare internațională, și do
rința de pace a două puteri ca Franța și 
Rusia nu poate decât să garanteze pacea.

Constituția Turciei.
Constituția din 1876, proclamată acum 

din nou de Sultan, după o lungă pauză, 
conține următoarele disposițiuni mai în
semnate :

Imperiul otoman e indivizibil. Drep
turile Sultanului sunt aceleași, ca cele ale 
domnitorilor constituționali ai Apusului. 
Supușii imperiului sunt num’ți »otomani«; 
libertatea lor e inviolabilă. Islamul e reli- 
giunea de stat i&r'â caracter teocratic. Sunt 
încuviințate privilegiile religioase ale co
munităților și esercitarea liberă a tuturor 
cultelor. De base ale constituției sunt a se 
privi libertatea pressei, libertatea învăță
mântului, instrucția elementară obligatorie, 
dreptul de întrunire și de petiționare la 
camere, egalitatea tuturor cetățenilor îna
intea legilor, aplicarea supușilor în func
țiunile publice fără deosebire de religie, 
apoi egala repartiție a dărilor și ridicarea 
dărilor conform unei legi anume. Se ga
rantează proprietatea privată, dreptul fa
miliar e inviolabil.

Nimănui nu-i vor fi detrași judecătorii 
naturali. Pertractările sunt publice, se re
cunoaște dreptul de apărare; sentințele 
vor trebui publicate. Procuratura nu eser- 
cită nici o influință în afaceri judecăto
rești. Confiscările, tortura ș. a. sunt in
terzise.

Miniștrii sunt responzabili; ei pot fi 
fi puși sub acuză de camera deputaților 
și un tribunal suprem constituit din mem
brii primei judecătorii și ai curții adminis
trative, va delibera asupra lor. Funcțio
narii nu pot fi transferați fără motiv le
gal ; responsabilitatea lor se menține.

Corpurile legiuitoare vor consta din 
2 camere : a deputaților și senatul. Came
rele au libertatea votării și exprimarea | 
părerilor. Inițiativa în legislativă o au mi
niștrii și camera deputaților. Proiectele 
primite de cameră și revăzute do senat, 
vor primi sancționarea Sultanului. Senatul 
are dreptul de a respinge sau a retrimite 
camerei astfel de proecte, pe cari le crede 

eram în Cuciulata, unde trag la primarul 
Boer, pe care îl pusesem eu în servițiul 
de primar. II scol din somn, și-i dau ordin 
să cheme îndată 4 vânători ai mei cu puș
tile și să-și ia și dânsul pușca, că avem a 
merge la Lupșa, și de acolo la vânat de 
urși, dar să ia și o păreche de fiară și o 
funie, precum și o lumânare. Intr’o jumă
tate de oră eram 6 inși înarmați și por
nim cu Sasul spre Lupșa, unde ajungem 
după */., de oră. Era la unul după miezul 
nopții. Pe drum le spun unde mergem și 
ce au a face în Lupșa, sătuț în pădure cu 
vreo 30 de case. Mergem deadreptul la 
casa lui Roșală. In casă era lumină. îna
inte însă de a întră în odaie, Sasul și 2 
vânători întră în grajd, unde Sasul aprinde 
luminarea și dând de caii lui furați începe 
a plânge de bucurie și cu un *Ach PLerr 
Ieses!« îi sărută pe fiecare. Pe un quart 
de hârtie îi descrie după coloare și formă 
pe fiecare.

Eu cu primarul, înarmați cu puști 
intrăm în odaie, unde aflăm la o masă 
plină cu sticle de rachiu îndulcit cu miere 
4 Români, unul mai voinic ca altul. Cel 
din fruntea mesei era un bărbat frumos 
între 50 — 60 de ani cu o față inteligentă, 
binefăcutși bine conservat. Acesta era gazda 
casei, și să numia Roșală. Cel de al doilea, 
ficiorul lui, avea etate de 23—24 de ani, 
sămâna cu tatăl său, ceva mai înalt. Al 
treilea era Munteanu (Ciric) din Rotbav, 

contrare constituției. Deputății se vor bu
cura de imunitate.

Camerele vor vota legile după arti
cole și budgetul după capitole. Se 'va în
ființa o curte de conturi, a cărei membrii 
sunt independenți de camere; curtea de 
conturi va prezenta camerelor la finea fie
cărui an un raport al socotelilor impe
riului.

Administrația provincială va fi așe
zată pe bazele cele mai largi ale decen- 
tralizării; se vor forma prin alegere con
silii generale și municipale. Constituția va 
putea fi schimbată numai cu consimțămân
tul comun al ambelor camere și al sulta
nului.

Anuarele scoalelor noastre.
III.

„iirtesiiveny ti belenyesi gor. kath. fogyimnă- 
ziumrdl, s a vele ogutt egybekotott alsobb tano- 
dâkrol 1907—8 tanevre — Anuarul gimnazului 
superior gr. cat. și al școalelor elementare din 
Beiuș, pe anul 1907— 8, publicat de Vasile Dum
brava, director. Belenyes. — Beiuș, 1908:i.

Pagini 152.

In fruntea anuarului se publică un 
discurs, bine simțit, despre întemeietorul 
școalelor din Beiuș și marele binefăcător 
Episcopul Samuil Vulcan (1758—1839). ro
stit de d-1 prof. Dr. C. Pavel, în 25 Dec. 
a. tr. De memoria marelui bărbat, Samuil 
Vulcan, se leagă multe din trecutul nostru 
istoric. Istoria noastră culturală îi dato- 
rește mult fericitului episcop, care pe lângă 
ceilalți bărbați români din epoca renașterii 
poporului român, a îndeplinit mari opere, 
neperitoare în istoria noastră. »Din mijlocul 
vremurilor mari de reînviere culturală a 
neamului nostru — zice Dr. Bavel—Vulcan 
se înalță senin și limpede, mângâiat și slă
vit de dreapta judecată a unui veac întreg 
și a veacurilor ce vor să vină«. După ce 
face istoria pe scurt a școalei din Beiuș 
și rolul lor în viața culturală a Românilor, 
pe lângă celelalte gimnazii, își închee vor
birea cu următoarele: ^înălțarea neamului 
prin carte și școală! La aceasta ne învață 
memoria sfântă a lui Samuil Vulcan. I- 
deile și jertfele marilor noștri luminători 
și apostoli alcătuesc școala cea mai puter
nică a educațiunii. Și acest fapt, dascălii 
noștrii dela aceasta școală l’au avut tot
deauna înaintea ochilor, făcând încă de 
prin vremuri îndepărtate frumoase praznice 
din ziua morții lui Vulcan, a cărui memo
rie,— prin binele ce l’a făcut — dee bunul 
Dumnezeu, ca veacuri dearândul înainte 
să încălzească tinerele generațiuni ale po
porului române.

Din datele școlare reținem urmă
toarele : Numărul profesorilor »publici« 
ordinari este 14, iară unul suplent. Cu to
tul 15 profesori ordinari și 2 — unul pen
tru desemnul artistic, celălalt pentru cânt 
bisericesc și orchestră, — ca extraordinari. 
Profesorii pe lângă orele regulate de in
structori, aproape toți stau și în serviciul 
celorlalte instituțiuni culturale din Beiuș. 
Catecheți au avut gimnaziul 4. Medicul 
gimnaziului e Dr. George Mureșan, func
ționează de 25 ani.

Referitor la planul general de ore 
însemnăm următoarele : Se propune limba 
română 18 oare pe săptămână (în toate 
8 clasele), limba maghiară 29. Limba fran
ceză nu se amintește în plan. Temele lu
crate de elevi din limba română ar cores

un uriaș de om de vreo 45 de ani, înalt 
bine legat, frumos, plin de viață, un goliat, 
un sfarmă-piatră, de care trebuia să te 
cutremuri, și care singur ar fi fost în 
stare a ne sfărâma pe toți, dacă nu am fi 
fost provăzuți cu puști. Al 4-lea era fi
ciorul lui Ciric, un băiețandru de 18 ani, 
însă croit după chipul și asemănarea ta
tălui său.

»Bună sara voinici DV.« »Bună să 
Vă fie inima Domnilor, dar pe cine cău- 
tați pe vremea asta pe aici ?« » Mergem la 
vânat.« Intr’aceea se scoală cei doi Ro
șală dela masă, eu gâcindu-le intenția le 
strig »să nu îndrăsniți să vă sculați, că 
pe acela care se va mișca dela masă îl 
pușc«, și atunci și întind pușca spre unul 
din cei ce s’au fost sculat, iară judele și-a 
întins pușca în direcția celuilalt. La mo
ment au intrat în casă și cei 4 vânători 
cu puștile. Cei sculați se așează iarăși la 
masă. Ei aveau de cuget a-și lua puștile 
din cui ca să tragă ei asupra noastră.’

»D-Voastră veniți după cum vedem, 
ca alieni (vrăjmaș) ; pentru ce nu știm.«

»Ai cui sunt Cei 4 cai din grajd ?« 
Sasul strigă de dindărăpt, »ai mei mă- 
ria-ta.«

» Auzi ți ai cui suntlc
»Nu-i drept« striga Munteanu alias 

Ciric din Rotbav, »caii sunt cumpărați de 
mine la târgul ce a trecut din Projmer,

punde scopului, dacă n’ar fi prea generale 
și ar avea de subiect mai mult limba, li
teratura și istoria românească; temele 
prea multe cu subiecte din istoria biseri
cească sunt prea pretențioase și nepotri
vite pentru studenți din liceu. Temele din 
limba maghiară, deși mai vaste și mai 
grele, decât în alte gimnazii românești — 
ceea-ce în Beiuș e ușor de esplicat — 
sunt alese mai mult din istoria și litera
tura ungurească.

'Școlarii din Beiuș se bucură de mul- 
tișoare fonduri: 17 la număr, din cari pri
mesc stipendii anuale. Amintim numele 
fondațiunilor din cari au fost ajutorați 
elevii: Vulcan (a episcopului) Ioan Papp, 
Zsiga, Zaharie Mihoc (Oradea mare). Faur 
(Oradea), Alutan, Vaida, Marincaș (Blaj), 
Szilâgyi (Gherla), Rudolf (Lugoj), Gozsdu 
(Bpesta), Absolon Todoa (Sibiiu) etc.

»Fondul pentru ajutorarea tinerilor 
sărăcie, conține 88 cor. iară >fondul tine- 
rimei școlare* înființat din venitele con
certului dat la festivitatea iubilară a epis
copului de 25 ani a Excel, și Rev. Domn, 
oarecând Epp. patron Mihail Pavel, — stă 
din 110 ror. 60 fil„ sumă depusă la cassa 
de păstrare din Beiuș*. Pentru întreținerea 
școlarilor săraci a fost înființat — de 13 
ani internatul numit Pavelean, în care au( 
fost primiți 141 elevi. Din fundația >Pavel« 
s’au împărtășit 71 elevi, din fund. >Teodor 
Moza* 1, din fund. »Darabant< 1 elev. 
*’La masa studenților* fondată de Pr, Sf. 
Sa D. Dr. Demetriu Radu, episcop diecesan 
s’au împărtășit cu vipt întreg gratuit 10 
elevi de relig. gr. cat. și 5 de relig gr. or.

Pentru sporul mijloacelor de învăță
mânt, corpul profesoral posede o bibliotecă 
centrală, precum și »foi«. Printre ele sunt 
numai 2 românești : »Unirea« și »Transil
vania». Se vede, că d-1 Gedeon, profesor 
la acest institut, nu poate suferi foi și 
ziare românești, de când visează și umblă 
după cai verzi prin foile >viitorilor aliați 
și pretini ai d-lui« din Budapesta. Dona- 
țiunea lui Iosif Vulcan cuprinde un număr 
însemnat de cărți de valoare știențifică și 
de mare însemnătate pentru institut. Pen
tru muzeul de științele naturale au fost 
cumpărate și dăruite mai multe exemplare 
și piese, trebuitoare în astfel de muzee. 
Asemenea pentru colecția geografică (1 at
las), cea fizică, și de muzică. Nu se dă su
marul colecțiiloi* și museelor. Și aceasta 
îți face impresia, că numai obiectele cum
părate anul ăsta (ce nu trec peste 15 în 
toate colecțiile) compun colecțiile și mu
zeele gimnaziului.

(Va urma.)

— 15 Iulie v.

Dela curtea regală română. Regele 
Carol, care a fost ușor indispus, a luat zi
lele trecute un mic repaus. M. S. a pără
sit patul Vineri. In primele zile ale săp- 
tămânei acesteia regele va primi pe d-nii 
miniștri. — Principele și Principesa Româ
niei vor părăsi Sinaia Joia viitoare, ducân- 
du-se în străinătate. Alteța Sa Principesa 
Moștenitoare va merge la Coburg.

Nou proces de pressă. Tribunalul re- ; 
gesc din Cluj a decretat punerea sub acuză 
a domnului Silvestru Moldovan, redactorul ■ 
»Foii Poporului« din Sibiiu, pentru un ar- ! 
ticol publicat în această foaie, după păre- 

si i-am cumpărat cu bani și cu pașaport 
de vite*.

Poruncesc primarului și la 2 vânători 
să aducă fiarăie. Pe doi dintre ei i-au pus 
în fiară pe când pe 2 i au legat fedeleș cu 
funiile de mâni și astfel i-am ridicat din 
casă, i-am așezat între 4 vânători, făcân- 
du-i răspunzători, că i-va duce pănă la 
Veneția la solgăbirăul Făgărășian, iar doi 
:nși au luat în samă cei 4 cai și i-au adus 
la Veneția. Descrierea cailor o luasem la 
mine, era destul de complet însemnată, 
fiind mărimea, părul și alte semne ale 
cailor. Pe la 2 oare m’am culcat la pri
marul din Cuciulata mulțămit.

Dimineața m’am sculat pe la 7 ore și 
am pornit înapoi spre Făgăraș, oprindu-mă la 
Vineția inferioară, ca să văd ce s’a făcut cu 
caii și cu arestanții trimiși solgăbirăului; 
dacă deja i-a pornit la Făgăraș? Intrând 
cu trăsura ,și cu Sasul, care rămăsese cu 
mine în Vineția, văd o grămadă de oameni 
în uliță adunați, gesticulând și povestind 
iritați unii cu alții. Ii întreb, ce s’a întâm
plat. Ei îmi spun, că aducând azi noapte 
mai mulți Cuciulățeni vre-o 4 hoți, dim
preună cu caii furați, pe hoții i-au închis 
în aresturile preturei, au închis porțile și 
solgăbirăul a pus straje până dimineața. 
La 6 ceasuri venind solgăb răul să vadă 
cum are a-i expeda la Făgăraș, află, că 
caii nu sunt nicăiri, și că oamenii îngri- 
jați au pornit în toate părțile de caută 

rea procurorului regesc, de cuprins agita
toric. Pertractarea finală se va ținea în 
Septemvrie, în fața curții cu jurați din Cluj.

0 circulară a conzistoriulul araflan. 
Conzistoriul din Arad a adresat o circu
lară tuturor învățătorilor confesionali gr. 
or. români din districtul conzistoriului din 
Arad, în care sunt invitați ca să îndemne 
pe școlari a apăra animalele, a nu strica 
cuiburile și ouăle pasărilor, iar pentru acei 
școlari, cari ar voi să între ca membrii în 
Liga pentru apărarea pasărilor să se ceară 
blanchetele de lipsă dela »Orszăgos Ăllat- 
vedo Egyesiilet* (Budapest IX. Erno u. 
11—13).

Sârbii fac process bisericei gr. or. 
După procesul intentat din partea Sârbilor 
pentru mănăstirea Hodoș-Bodrog, »Telegr. 
Rom.«, înregistrează alte două procese, ce 
s’au intentat din partea lor, și anume, 
unul pentru comuna Breslovaț și altul 
pentru comuna Nadăș! ambele în Bănat. 
Se cere împărțirea averii bisericești între 
Sârbi și Români, cu toate că în n ci una 
din acesto comune nu se mai află nici un 
Sârb. Procesul e intentat pe motivul, că 
oare cândva aceste comune au fost sâr
bești. Din motive de formă, Sârbii au fost 
respinși cu cererile lor. Vor trebui să în
ceapă procesele de nou.

Cununie. Elisa Ip. llasicvici și prof. 
G. Popa-Lisseanu, căsătoriți. — Brașov. — 
14 Iulie v. 1908. — București.

Felicitările noastro !

Ușurarea trecerei peste frontiera Ro- 
m <nie . Din București se anunță, că mini
sterul de finanțe a dat o circulară vămi
lor de frontieră, punându-le în vedere că 
persoanele cari trec granița fără pașaport, 
pot plăti oficiului vamal respectiv taxa de 
20 lei și în schimbul chitanței ce li se va 
elibera, vor putea avea libera trecere peste 
frontieră. Această măsură e menită a ușura 
mult trecerea călătorilor peste graniță’.

Marele congres al catolicilor din Un
garia se va întruni în anul curent la Bu
dapesta în zilele de 13, 14 și 15 Septem
vrie. Duminecă în 13 Sept. n. va fi procesiu
nea ouharistică și ședința festivă din inci
dentul jubileului Papei, iar Marți se vor 
constitui, Asociația studenților catolici și 
Societatea școalei catolice. Pe timpul ace
stui congres va fi tot în B dapesta o ex
poziție a industriei bisericești catolice.

Ciocnire de trenuri. Din Sighetul- 
Marmației se anunță, că alatăerl s’a cioc
nit in stațiunea Havasalja un tren de p r- 
soane, care venea dela Korbsmezo, cu un 
tren de marfă. Trenul de marfă a derailat 
sfărmându-se trei vagoane. Un călător a 
fost grav rănit, iar trei mai ușor.

Un accident cu automobilul. Din Aachen 
se comunică, că un automobil s’a ciocnit 
cu o mașină de treerat. Automobilul s’a 
sfărâmat. Unei fetițe i-a fost retezat capul.

0 dare de samă. Ni se trimite la re
dacție dela Reuniunea regnicolară pentru 
sprijinirea orbilor (Vakokat gyâmolitb or- 
szăgos egyesiilet) din Budapesta, darea de 
samă despre activitatea sa în decurs de 
25 ani. In această dare de samă pe lângă 
arătarea cheltuielilor în decursul celor 25 
ani, ni se prezintă și lista tuturora, cari 
au sprijinit reuniunea prin adunare de 
bani; se face totodată apel la binevoitorii, 

caii. Solgăbirăul, înjurând, mai pornește 
vre-o 30 de oameni, să se ducă pe urma cailoi’ 
și din pământ să-i scoată, altfel va face 
comuna răspunzătoare pentru toată paguba. 
Totodată începe o investigație tătărească, 
îl întreabă pe străjar, cine a umblat prin 

; apropierea cancelariei, îl chinuie prin o 
inquisiție aplicată pe dosul lui, și atâta l’a 
strâns pânăce a spus, că la '/2 de ceas, 
dupăce caii erau închiși au venit cu
tare om din Vineția cu un maldăr de 
fân și l’au rugat să-i permită să dea cai
lor fânul în curte, că l’a rugat Roșală să-i 
facă acest serviciu. Eu am descuiat curtea 
și Vinețianul cu maldărul intrând în curte 
l’a dat la cai și a eșit cu mine afară din 
curte. Azi dimineața când să caut caii în 
curte, ia-i de unde nu sunt. Numai hoțul 
acesta de B.... a furat caii, că lui i-a stri
gat Roșală când a trecut pe la fereastra lu It 
„Măi B.... ai grije de caii noștri, du-'e 
îndată puțin fân, că sunt flămânzi*.

L’au mai luat și pe B. sub inquisiție 
solgăbirăul, ba și pe alți pe care zăcea 
umbră de suspițihne, — dar înzadar. Pe 
bietul Sas l’am compătimit mai mult, nu-1 
mai puteam mângâia. L’am lăsat pe solgă
birăul să se bălăbănească cu cercetările, 
și m’am întors la Făgăraș, unde nu avu
sesem timp a substitui pe cineva în fo
cul meu.

(Va urma.)
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■cari voosc să ajutoreze pe orbii, întreți
nuți de această reuniune. Numărul acestora 
se ridică tot mai mult. In 1899 erau în
grijiți 31, în 1907 numărul lor a crescut 
Ia 235. Printre aceștia se pot observa în 
darea de samă și 4—5 Români. Ocupația 
lor în institut este legatul periilor, al co
șurilor, scaunelor, ciorapi, ș. a. în număr 
mai puțin. E interesant ase ști, că din lu
crurile orbilor din 1907 s’au vândut în va
loare de 131.375 cor. Reuniunea amintită 
are institute în Cluj, Seghedin, Timișoara, 
Budapesta, etc. La urmă se face un apel 
cătră particulari, institute publice, de a 
aduna bani pentru acest scop filantropic. 
Adresa Reuniunii: Budapesta VIL Hungaria- 
kbrut. 1G.

Holera în Rusia. Din Petersburg se 
anunță, că guvernamentele din Astrahan și 
Saratow și teritoriul fluviului Volga până la 
Samara, districtul din Samara, orașul Ni- 
kolaiewski, guvernia din Simbirsk sunt 
declarate amenințate de holeră.

Trecerea canalului Mînecei în înnot. 
Un vestit înotător scoțian James Wollfe a 
încercat zilele trecute să treacă înnot ca
nalul Mînecei Această încercare o mai. fă
cuse nu de mult același înotător, dar a 
fost silit să renunțe pe când se afla abia 
la 5 kilometri do coasta franceză. De astă 
dată Wolffe a plecat de pe coasta franceză 
spre cea engleză. Marea ora liniștită, tem
peratura apei nu prea rece, așa încât to
tul făcea să se prevadă, că încercarea îno
tătorului va fi încoronată cu succes. Când 
mai avea însă vre-o 6 mile până la țăr
mul englez, Wolffe fu apucat de cârcei, și 
silit să întrerupă încercarea, după ce a 
înotat neîntrerupt 12 ore și 20 minute.

Gu 1 Septemvrie nou a. c. am lipsă 
de un candidat. A se adresa la Dr. Teo
dor Popescu, advocat Făgăraș.

Din comitatul Făgărașului.
Șinca-vechie, în 18 Iulie 1908.

Mult onorată redacțiune a «Gazetei 
Transilvaniei în Brașov. In Nr. 142 a pre- 
țiuitei «Gazeta Transilvaniei*, «Olteanul* 
de pe «Țara Oltului* descrie ilegalitățile, 
cari s’au comis la alegerea celor 2 notari 
din comunele Noul-român și Șinca-vechie 
punând vina pe noul comite suprem, căci 
la ordinul aceluia s’ar fi preferat doară 
candidații români față de 2 străini.

In Nr. 145 din «Gazeta Transilvaniei*, 
un alt corespondent vorbind despre ale
gerea din Șinca-vechie ascrie meritul reu
șitei lui Quasnoski de notar, deputatului 
dietal N. Șerban.

Eu nu voi combate pe «Olteanu* pen
tru cele afirmate despre alegerea din Nou, 
căci dânsul va fi știind cum săi efeptuit 
acea alegere, dar îmi permit a spune cu 
privire la alegerea din Șinca-vechie, cumcă 
nu cornițele suprem a înfluințat în favorul 
lui Quasnovski nu, nici de cum nu. Păca
tul s’a săvârșit do cătră fostul prim-pretor 
Dombrady, căci în mod ilegal a făcut ale
gerea prin reprezentanțele comunale cele 
vechi, chiar în ziua din urmă a trieniului 
expirat (31 Decemvrie 1907), deși repre
zentanțele pentru perioada 1908—1910 e- 
rau deja constituite. Acestea erau în drept 
să aleagă pe notar cu ocaziunea restaură- 
rei generale a primăriei. Restaurarea a- 
c. asta, care deja era determinată pe 27 
Decemvrie 1907, a amânat’o primpreto- 
rele fără nici un motiv și la dorința lui 
Emil Pop a concliemat reprezentanțele cele 
vechi, unde acesta era sigur de majorita
tea voturilor pentru clientul său și așa i-a 
și succes a aclama pe Quasnovski, numai 
și numai ca prin aceasta să poată acoperi 
multele ilegalități comise de dânsul cu re
ferire la conservarea averei comunale, la 
care între altele se făcuse vinovat prin a- 
ceia, că a conces socrului său,ca să ocupe 
câteva jugere din pământurile comunei, pe 
care de prezent le folosește în mod ile
gal dânsul.

Dacă s'ar ascrie vina comitelui suprem 
— aceia ar fi vina dânsului, că nu a orân
duit cercetare în cauză la fața locului, 
•după cum s’a cerut în decursul cercetărei 
disciplinare rânduită de însuși înaltul mi
nister reg. contra lui Dombrady și Emil 
P. Dacă se efeptuia aceasta ■— atunci cu 
siguritate Emil P. nu ajungea la pensie și 
Dombrady încă rămânea responsabil pen
tru negligență, căci nu a constrâns pe 
Emil Pop să ducă la îndeplinire cele orân
duite do pretură cu Nr. 3685 din 1898 
față de .pământurile comunale.

Dacă deputatul Șerban încă are parte 
la meritul, despre reușita lui Quasnovski, 
.atunci dânsul a putut se intervină tot nu
mai la dorința devotatului său client Emil 
Pop. Dealtmintrelea vom vedea, că ce ur
mări va avea recursul înaintat în contra 
.alegerei de notar, care recurs se află în 

curgere la înaltul minister și e încă ne- 
resolvat.

Părerea «Olteanului* față de indife
rentismul d-lor advocați ca membri în a- 
dunările comitatense o însoțesc și eu, căci 
întru nimica nu s’a întrepus, ca să apere 
cauza, când a trecut recursul contra ale
gerii lui Quasnovski. Deși recursul era bi- 
nemotivat — l’au respins. Deocamdată 
atâta.

Iosif Stoica,
fost notar cercual.

Din nordul Ardealului.
— 25 Iulie n. 1908.

Mult Onorată Redacțiune ! In ziua de 
19 Iulie a. c. inteligența română din Re- 
teag și jur cu concursul tinerimei studi
oase a aranjat o frumoasă petrecere de 
vară, despre care vin a face un scurt ra
port în coloanele Gazetei. Petrecerile bine 
reușite sunt o afirmare a neamului nostru 
pe terenul social, și prin ele cucerim res
pectul popoarelor conlocuitoare. Dar ele 
mai au darul de a deștepta poporul nos
tru la conștiința do sine, și al inspira de 
mândrie națională. Din acest punct de 
vedere petrecerea din Reteag ne prezintă 
o importanță deosebită, fiind Reteagul un 
centru cu un jur, putem zice, curat ro
mânesc.

Precum întotdeauna aș.i și în acest 
au fost un public numeros și ales și 
reușita petrecerei a fost foarte bună. 
Sala spațioasă a școalei gr. cat. s’a dove
dit de prea mică, ca să poată cuprinde 
pe toți oaspeții și s’a dovedit această mai 
vârtos la jocurile de salon, astfel, că cua- 
drilul a trebuit să se joace în două co
loane, asemenea și Romana. Sau jucat și 
jocurile noastre istorice «Călușerul* «Bă
tuta și Brâul* de 11 tineri studenți năsău- 
deni în pitorescul costum național sub 
conducerea domnului loan Pop-Papiu, stu
dent octavan, apoi de dnii: Iuliu Sonea 
stud, octav. Alesandru Runcan stud. VII, 
Gavrilă Petri stud, octav. Petru Rebrean 
stud, octav. Rudolf Alexi stud. VII. Vasiliu 
Cheresteșiu stud. VII. Macedon Maiorean 
stud. VIII. Flore Gavrilaș stud. VIII. Teo
dor Pop stud, absolut, Emil Dumitru stud, 
abs., cari cu jocul lor ritmic și cu mișcă
rile lor mlădioase au frapat publicul și au 
stors un vifor de aplauze.

Dintre familiile participante la petre
cere, unele venite din depărtări conside
rabile, mi-am însemnat următoarele: Dna 
preoteasă Cosma cu fiica (Feiurd lângă 
Cluj), familia preotului Bușița (Mihăești), 
familia Iuga (Negrilești), Roman (Mintlîiu) 
Șuteu (Năsăud), Botean (Nușfalău), Mure- 
șan (Piatra), Papim Pop (Uifalătil săsesc), 
Bocșa (Brașfalău), Pop (Groși), Bude (Su- 
ciul de sus), Veres (Orman), Goron (Cus- 
drioara), Brehar (Lebrici), Silași (Seplac), 
Pop Reteganul (Reteag), Oltean' (Reteag), 
Turturean (Reteag) și altele.

Costumul național a fost de astădată 
mai bine reprezentat. Au apărut în costum 
național Domnișoarele: Surorile Botean 
(Nușfalău), surorile Mureșan (Piatra), su
rorile Pop Papiu (Uifalăul săsesc) Roman’ 
(Minthiul Gherlei), Silași (Seplac), Șuteu 
(Năsăud , Gavriș (Giurgești), Doamna și 
domnișoarele Gavriluț (Năsăud). Laudă lor!

Precum m’am informat, rezultatul 
material încă e satisfăcător. Nu putem 
destul aprecia aceasta petrecere frumoasă 
cu caracter curat românesc. Merită laudă 
și recunoștință toți factorii, cari au con
lucrat la reușita ei atât de bună, în spe
cial preotul local, care desvoaltă un zel 
lăudabil în toate direcțiunile.

Dorim, ca și de aici înainte să vedem 
tot așa lucruri frumoase în Reteag și în 
acest ținut, cari se servească spre înain
tarea neamului nostru românesc.

1. A. G.

Convoc ar e.
In virtutea §-lui. 11 din statute și 

bazați pe dispozițiile adunării generale 
precedente convocăm membrii „Reuniunii 
învățătorilor dela școalele poporule confes. 
ort. române din protopopiatele aradane 
I-V1F, și pe toți binevoitorii spriginitori 
ai cauzelor culturale, la a XVIII adunare 
generală ordinară, pe Duminecă în 27 
Iulie (9 August) și Luni în 28 Iulie (10 
August) a. c. în comuna .W. Radna cu ur
mătorul program:

Ședința I (Duminecă dimineața': 1. 
Asistare la sfintele servicii Dumnezeești în 
biserica ort. rom. din loc. 2. La 10 oare 
deschiderea adunării generalo. 3. Bineven
tarea oaspeților. 4. Prezentarea rapoarte
lor și esmiterea comisiunilor censurătoare. 
5. «Educațiunea modernă*, studiu pedago
gic de lusif Stanca, învățător în Roșia.

Ședința 11 (Duminecă după ameazi): 

6. «Metodul direct la propunerea limbei 
maghiare* tractat de Dim. Boar (Nădab). 
8. «Educațiune și nu instrucțiune* diser- 
tațiune de Traian Givulescu (Pauliș). 8. 
«Influența educațiunei pentru deșteptarea 
și formarea caracterului moral* diserta- 
țiune de Dimii. Olariu (Covasinț). 9. «Pă
reri despre educațiune; greșelile ce se fac 
în practica aceleia și întreptarea lor* di- 
sertațiune de P. F. Dârlea, înv. supl. în 
Pâncota.

Ședințalll (Luni dimineața): 10. «Vo- 
cațiuno și diligință — șpeculă și trândă
vie* disertații!ne de loan Roșu (Buteni). 
11. Referadele comisiunilor. 12. Propuneri 
și interpelări. 13. Fixarea timpului și locu
lui pentru proxima adunare generală. 14. 
Exmiterea comisiunei autenticătoare. 15. 
încheierea adunărei generale.

Arad, din ședința comitetului tinută 
la 12/25 Iulie 1908.
Iosif Moldovan, Dimitrie Popovici,

prezident. secretar general.

.Notă. Prezența membrilor se va con
stata în decursul ședințeler după împre
jurări. Duminecă după prima ședință, va 
fi prânz comun, iar seara la 8 oare con
cert Luni, după încheierea adunării gene
rale, se face excursiune la Cetatea Șoimoș. 
Amintirile pentru cvartire și la prânzul 
comun să se adreseze d-lui Traian Givu- 
l°scu, învățător în M. Radna, până Joi in 
24 Iulie (6 August) a. c.

învățătorii despărțământului protopo- 
pesc Radna, cu concursul membrilor mai 
tineri și sub conducerea domnului învăț. 
Traian’Givulescu din Radna, aranjează Du
minecă seara la 27 Iulie 9 (August) a. c., 
în onoarea și favorul Reuniunei:

Concert și petrecere de joc cu urmă
torul program: 1. Motto: «Imnul unirii*de 
Porumbescu-Popovici. 2. Serenadă: H. Mar- 
chner. 3. Duet: D-șoarele Stef. și Dolga. 4. 
«Mama Angelușa*, canțonetă de V. Ale
xandri, predată de d-1 Fridrich, învățător. 
5. «Dorul* de Trifu Lugojan. 7. «Marșul 
economilor* de C. Porumbescu. începutul 
la 8 ore seara.

Numărul jubilar al .,Gaze- 
tei“ se va expedia numai până la 
finele lunei /uke 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 ȘTIRI.
Viena. 28 luilie. Eswer bey, șe

ful junilor turci din Salonic, a trimis 
ziarului „Neue Freie Presse“ urmă
toarea telegramă cu privire la înce
tarea a tivității bandelor din Salonic: 
„In urma proclamării libertății,nume
roase bande grecești din apropierea 
orașului Monastir au venit în oraș 
și se vor reîntoarce în Grecia prin 
Salonic. Renumitul șef de bandă 
Sandansky, a sosit la Nebrikov, în
soțit de 35 comitagii. Numeroși lo
cuitori bulgari, sârbi și greci i-au 
mers întru întimpinare11.

Reval. 28 Iulie. Președintele Fa- 
liieres a sosit aici și a vizitat pe 
Țarul Nicolae pe yachtul „Standart". 
Țarul i-a reînapoiat vizita, conferind 
cu Fallieres timp de o oară. In a- 
celaș timp au conferit și ambii mi 
nistri de externe.

Petersburg, 28 Iulie. Corespon
dentul din Stockholm al ziarului „Vec- 
sar“ a avut o convorbire cu ministru! 
de externe francez Pichon. Acesta a 
declarat, că evenimentele clin Turcia 
amenință -pacea europeană. El tă- 
găduește faptul, că între Sultanul 
Turciei și Austria ar exista un tratat 
secret. Pichon e convins, că Turcia 
este condusă de cătră Germania. 
Franța sprijină propunerile anglo-ruse. 
Întâlnirea dintre Țarul Nicolae și Fal
lieres are o mare însemnătate poli
tică. Ea va fi încoronarea alianței 
ruso-franceze, fără a provoca totuși 
pe celelalte puteri. Relațiunile anglo- 
germane continuă a fi tot atât de 

înăsprite, dar lucrul acesta nu pre
zintă nici un pericol.

Petersburg,, 28 Iulie. Din Con- 
stantinopole se anunță, că acolo dom
nește liniște și ordine desăvârșită. 
Parlamentul a fost convocat pentru 
1 Noemvrie. Se asigură, că singurul 
fapt, care l’a îndemnat pe Sultan ca 
să acorde Constituțiunea, a fost știrea 
că mai multe corpuri de armată au 
pornit asupra Constantinopolului și că 
răzvrătiții din Asia mică au alungat 
pe numeroși ofițeri.

Gonstantinopol, 28 Iulie. Eri după 
prânz au avut ioc în fața Yldiz-Kios- 
cului mari manifestațiuni. Mai multe 
mii de demonstranți, aparținând în 
cea mai mare parte claselor mijlocii 
și celor de jos, mai cu seamă moha- 
medani dar și creștini, s’au dus în 
grupe la Yldiz-Kiosk. Printre demon
stranți 'sunt mulți imani, ofițeri și 
soldați, cea mai mare parte călăuziț' 
de preoți, cari fac continuu rugăciuni 
sau țin discursuri poporului. In mul
țime se aflau multe femei turce ; spe > 
tatorii au aclamat pe manifestanți. 
Demonstranții ajungând la Yldiz-Kiosc 
au făcut ovațiuni cu mare entuziasm 
sultanului. Generalii au exprimat de
monstranților satisfacțiunea sultanului 
și i-au invitat a se retrage pentru a 
lăsa loc altor demonstranți. Mulți pre
tind că sultanul a fost văzut la fe
reastră.

Cărți noi.
In institutul de arte grafice „ Miner vau 

au apărut următoarele cărți frumoase:
Tilu Maiorescu, „Critice", Volumul 

I, prețul 1.50 cor.
C. Sandu-Aldea, „Pescar de Islanda14 

prețu 1 1.50 cor.
Ludovic Dauș, „Iluzii" roman 1.50 

coroane.

N. Dunăreanu. „Răsplată" (nuvele). 
Prețul cor. 1.50.

1. L. Caragiale. „Momente, Schițe, 
Amintiri". Prețul cor. 2.—.

Maria Baiulescu. „Extaz" (poezii). 
Prețul cor. 1.50.

M. Sadoveanu. „ Dureri înăbușite " 
ediția II Prețul cor. 2-—.

Adina Gr. Olănescu. „Cugetări". Pi, - 
țul cor. 1 50.

Guy de Maupassant. „O viață" (uro- 
lol adevăr) traducere de Bm, Gârleam». 
Prețul cor. 2-—.

Cor. Moldovan. „Cântarea cântărilor-. 
Prețul cor. !•—.

Caton Theodorian : „Sângele Solov - 
nilor“. Cor. DoO.

Ion Bârseunul: „Dor pustiu". C. l-t ’ 
C. Sandu-Aldea: „Sfaturile unui p. - 

gar luminat", cărticica I-a. 50 bani.
Al. Casaban: „Chipuri și suflete 

Cor. 1-50.
M. lCminescu: „Poezii postume", eu.- 

ție nouă. Cor. 1 50.
Se pot procura și prin librăria „G - 

zetei Transilvaniei" în Brașov și a , 
adauge la fie< are porto 10 bani.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor reBpons.: Victor BranîSCfc.

Zizin.
Stabiliment balnear l‘/2 oară în d- 

părtare de Brașov, loc plăcut, climatic, t «• 
băi minerale de jod și fer folositor pent * 
toate boalele de piept stomah, laring, an ■ 
mie, rinichi și urogenitale. (Trai ieftin 
confort.)

Medic balnear:
Dr. Alexandru Coiiarce?

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

Consult ațiunl
cu celebritățile medicale, cu specialiștii de fes

facultatea de medicină cin Viena.

- Telefon nr. 17065.
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Fabrică de tricotaj GEORG FOITH & C»2 BraȘOV.
Fabricație proprie de tot felul de ciorapi 
<!in mătase, ață, bumbac. Mare asortiment și de toate produsele fabricei se primesc 
1 u articole de sport pentru turiști și bi- ’ ' ’
cicliști, Sweter etc. Recunoscut ca cele

mai bune fabricate. 
Distins cu „Grand Prix" la Cincihiserici. 1907. I

Nr. 11327/908.

Publicație de licitație oficioasă.
în scop de a se încassa contribuțiile neplătite la vreme restanțele 

de daie, și aruncuri, conform disposițiilor §§lor 67—47 din Art. Legi 
XLIV, din 1883. am ordonat a se ținea licitațiune publică pentru vân
zarea obiectelor zăiogite.

Comande de împletituri FOITH, precum

exclusiv în Magazinul nostru
Strada S®«rțÎB $4,
se execută cu acurateță.

Magazin cu articoii trico șî 
mărunțișuri 

en gros — eh detail.
Mare asortiment de cămăși de Turiști în 
mărime mare și mică, diferite calități și 
prețuri. Tot soiul de rufărie, trico, cămeși 
rețelate, abso bătoare de sudoare pentru 
turiști Mare depozit cu mânuși de ață, și 
tot-felulde mărunțișuri (Kurzwaaren).

Casă de venzare
Din causă de deces se vinde o 

casă situată în piață în Gioagiu de 
jos (Algyogy) în care se află o pră
vălie cu mărunțișuri și licență de 
cârciumărit. Informații se pot lua de 
la HERCZEG SAMU, funcționar de 
bancă în Deva. [238,4-12.]

NOUL OTEL
IjocwS tinerii llcitatiunei î• •

In I a zi de licitație Z'ua și oara In II-a zi de licitație Z’ua și oara

Bn SBrasso,
Piața Fraucisc Iosif, 
(înaintea depoului 

de pompieri).

5 August 1908 
dela 9 6re a. m.

pănă la
6 6re p. m.

En ESrass®,
Piața Francisc Iosif, 
(înaint' a depoului 

de pompieri).

6 August 1908 
dela 9 ore a. m.

pănă la
6 6re p. m.

Besmerea obiectelor
în

p

n
w

i Mobile de casă..................................
2. Ciasuri.................................................
3. Animale de casă, (cai, vaci, porci) .
4 Cară, cară de transport, . . . .
5 Hamuri de cai...................................

zăiogite :
valoare de

V

Ti

Y>

cor. 2062-—
»
w

5J

»

40— 
1290— 
500—

60 —

fii.
w 
n
h

toate obiectele

«
Î5

n

Condițiile de g
1. In ziua primă de licitație se vor pune în vânzare

zăiogite, al căror preț nu trec peste 100 cor. vânzându-se în ori-ce caz 
și sub prețul de estimare, dacă se vor oieri pe ele cel puțin 3/4 din 
pr țul de estimare.

2. La a II-a zi de lic tație se vor vinde toate obiectele zăiogite 
fără considerare, dacă se ofere pe ele chiar mai puțin ca 3/4 parte din 
prețul de e-timare, putând ale cumpăra acela, care a oferit mai mult.

3. Pre ul de cumpărare are a se depune imediat în bani gata. 
Brașov, în 28 Iulie 1908.

Oficiul de dare orășenesc-

f/.a J^APA MINERALA
Â \ -':z:

iDÎn BUZIOS
I

s-r „CONTINENTAL"
proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 

strada Castelului, Brașov, 

sM deschis. “O
Cel mai elegant otel din Brașov.

Patruzeci odăi.
Lumină electrică.
Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat ©&g ©e! mai eiegarst 
și modern și e situat în centrul
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului.

167,32—11.

n ! 
I
J I

■ Xt.

’’vhcjJ

^•llbu'hi

BUZ'"'1

Succes extraordinar la suferințe da rinichi și taică.
Apă minerală plăcută fără fer.

Cn deosebire apă «le răcoritoare.
Vindecă, răcorește. Recomandată de medici

Are efect escelent ca’apă «Se cură la suferințe de rinichi, beșică, . 
catar cronic do rinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La ^cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

Direcția băilor ffîUSCHONQ în Buziaș.

Plecarea și sosim trăirilor h stat reg. he. îi Brașov
Valabil din 1 Main 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. 
JII. Trenul de pers, la ora 7'30 min. s6ra. 
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
f. Trenul de persone la ora 3-20 

’(. Trenul mixt la orele 12'00 m.
5.1. Trenul accel. la ora 2’19 min.

(ce. vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la orele 7‘47 s£ra. *

*) (care circulă numai la Predeal'.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk 
și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.* 
'■ L Trenul mixt la ora 8-41 min. a. m.* 

.111. Trenul de per. la ora 3'05 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda).

1 V'. Tren de pers, la ''rele 7 00 m. s6ra.*
(* au legătură numai la Szepszi-Szt.-Gj orgy), 

da Brașov la Zernesci (gara Bartolcmoiu) 
[. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.
I. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 

Iii. Tren mixt la or* 9 4(5 sera.

m. dim.
P-
P-

m.
m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiu 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. dimin. 

(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 9T8 min. sera.

Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 
la Brașov:

I. Trenul de persone ]s6ra8J6m. dim.*
(are legătură cu Ciuc-Sereda).

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

(* au legătură cu Ciuc-G-yimes).
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolcmeiu.)

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.

III.
IV.

Notă, m-.epâud cu 1 Iunie intră î.i circulațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accelerat 
de dimineață Brașov-3udapesta.

Orașov, l'erg’ssS Imslm IW.
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Acest stabiliment este provenit cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta cn-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI de sciințâ, 
LITEHATURĂ ȘI DIDACTICE

st.atvt:e.
foi pwm.

BILETE DE’ VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Ajmsirsjisi.

kcr-
z^5

> 
f
<
}

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tdto speciile de serviciuri.

Compturî, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Con/VZ/otc’i in Iota mătnmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREfURl-CUREME și diverse

BILETE DE MOMENTA!», 
se primesc în biuroulComandele eventuale

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

5)

53

C

iW „Gazeta Transilvanieiă cu numeral ălO fileri se 
vinde Ia zaraful Diimitry Pop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf, și la Eremias Nepoții.

: .woooooosee
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


