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Congresul dela Carlovăț.
Alegerea de patriarh.

In cele din urmă s’au adunat 
Sârbii la Carlovăț să-și aleagă patriar
hul. Numai pentru scopul acesta s’a 
conchiemat congresul național biseri
cesc al Sârbilor și Majestatea Sa a 
împuternicit pe unul din membrii gu
vernului, ministrul dreptății(l) Dr. Gun
ther, să conducă această alegere în ca
litate de comisar regesc. Tot-odată 
monarhul a adresat congresului un 
rescript regesc privitor la alegerea 
patriarchului.

A fost mare pompa, cu care s’a 
deschis alaltăeri sesiunea extraordi
nară a congresului sârbesc și această 
pompă nu a putut să se desfășure, 
fără ca să se ivească vechea gelozie 
națională între Sârbi și Maghiari.

Cei din urmă vreau să facă și 
să joace pretutindeni pe stăpânii și 
orice semn de neatrânare națională 
din partea celor de altă limbă îi su
pără și râmă la inimă. Așa au fost 
opăriți șoviniștii Unguri, ce erau de 
față, ca și cei diu depărtare, că la 
primirea festivă a comisarului regesc, 
musica a intonat imnul imperial „Gott 
erhalte“ între bubuitul de treascuri 
și de tunuri.

Estremii, mai ales cei din par
tidul opozițional koșutist, sunt ne- 
mângăiați, că muzica regimentului 70 
de infanterie a „rușinat“ prin cânta
rea lui „Gott erhalte“ și pe comisarul 
regesc și națiunea maghiară. După 
vorbirea, ce a rostit-o comisarul, întro- 
ducându-se, între nesfârșite strigări de 
jivio Sârbii au cântat imnul național 
sârbesc amestecat cu szozatul ungu
resc. Dar să fl plătit n’ai fi putut 
auzi un singur eljen în reședința 
dela Carlovăț. Toate astea sunt consta
tări ale celor, ce se cred patrioți ne- 
prihăniți, constatări prin cari se do
vedește, că e mare și neînvingibilă 
încordarea națională și dintre Sârbi 
și Maghiari, cu toate înfrățirile, ce 
le-au serbat Sârbo-Croații cu Kossu- 
tiștii dela intrarea acestor din urmă 
în guvernul coaliției.

Tocmai așa s’au petrecut lucru
rile la Carlovăț, scrie „A. Nap“, ca și 
când nu s’ar fi petrecut acea festi
vitate, la care guvernul a rânduit pe 
ministrul Giinther, în Ungaria, ci un
deva pe teritorul Sârbiei. Sunt atâta 
de mâhniți, încât nu bagă de samă 
și nu se pot bucura de succesul șo- 
vinist, ce totuș l’a dobândit guvernul 
și omul lui de încredere Gunther, cu 
ocaziunea deschiderii ^congresului na
țional bisericesc al Sârbilor.

Se asigură că între steagurile, ce 
au fost arborate pe palatul congre- 
sual, de astă-dată nu a fâlfâit steagul 
negru-galbin al casei împărătești, pen
tru prima oară dară a fost dat la o 
parte acest steag împărătesc. Foaia 
lui Tisza „Az -jjsâg" felicită pentru 
aceasta cam cu răutate pe guvern, 
zicând, că sperează, că aceeași soarte 
să aibă în curând și „Gotterhalte". 
De vom mai adaugeȘla aceasta și pro
testarea congresului în contra cetirei 
rescriptului regesc în limba maghiară, 
vom căpăta o icoană puțin îmbărbă- 

tătoare pentru politica de frățietate 
cu doi bani în trei pungi, ce au pur- 
tat’o până acuma Ungurii față cu 
Sârbo-croați.

Sârbii vor să aleagă de patriarh 
pe omul lor, episcopul din Vârșeț 
Gavrilă Zmeianovici. Li se răspunde 
din partea maghiară însă, că acesta 
deși va fi alesnu are să fie întărit. Din 
cauza aceasta radicalii erau pe aci să 
forțeze lucrurile, ca să se amâne 
sau disoalve congresul. Acuma vine 
știrea, că și-au schimbat gândul și 
fie ce o fi sunt hotărâți să aleagă 
pe Zmeianovici. Alegerea se crede, 
că va fi Sâmbătă. Episcopul dela 
Vârșeți pe lângă că e prea mare 
Sârb și sârbo-croat mai are și păca
tul, că nu știe bine ungurește, și, 
spuneți oameni buni, ce să înceapă 
un patriarh sârbesc care nu știe un
gurește? Par-că până acuma au avut 
toți dreptăți dela academia maghiară 
din Budapesta! N’ai ce-i face însă 
așa-i mersul timpului.

Episcopul dela Buda, Bogdano- 
vici, e omul Maghiarilor, pentru-că 
zic ei, numai ăsta știe bine ungurește 
și deci numai în patriotismul lui ne 
putem încrede. Care mai întreabă însă 
pe cei dela „A Nap", cine să Ie fie 
patriarchul viitor? Guvernul cu comi
sarul lui regesc trebue să se mulță- 
mească deocamdată și cu cântarea 
imnului „Gotterhalte" și va irebui să 
se mulțumească în cele dip urmă și cu 
un patriarh al Sârbilor, care să nu fie 
ales tocmai pe sprânceană.

E leac penteu toate. Numai omul 
să fie om și cu energie cuvenită, 
care se pare, că nu lipsește Sârbilor. 
De-am învăța și noi ceva bun dela ei.

La jubileul „Gazetei".
Viena, 22 Iulie 1908 — Scumpa 

noastră „Gazetă" ! Permite-ne ca și 
societatea noastră, ca una dintre cele 
mai tinere vlăstare pe terenul des- 
voltării iudustriale și comerciale ale 
românismului, să-Ți înmulțească cu 
ocazia jubilară cununa de lauri, prin 
a-Ți exprima omagiile de recunoștință 
și admirațiune pentru lupta septua
genară ce o porți pentru interesele 
noastre.

Micul obol de 10 cor., mărească 
fondul menit acelora, cari făclie poartă 
în fruntea nației române.

Pentru Clubul Român
Al. Nicolescu, 

cassar.

Luzern (Elveția), 26 Iunie 1908. 
— D-lui Director al „Gazetei Transil
vaniei", Brașov. — Din patria lui Teii 
trimit omagii de admirațiune mult 
încercatului luptător

Victor N. Popp din Craiova.

Domnul Victor N. Popp ne-a mai 
trimis prin poștă și 20 (douăzeci) lei 
pentru fondul jubilar al „Gazetei".

Ormenișul de Câmpie, 23 iulie 
1908. — Pentru fondul jubilar vă tri
mit, d-le director și dela mine 3 (trei) 
coroane. Vă doresc dela atotputintele 
sănătate, viață îndelungată și tărie 
bărbătească spre a continua lupta cu 

' aceeași perzeveranță înaintând tot 
mereu cătră ținta măreață defiptă de 
cătră fericiții întemeietori ai „Gazetei 
Transilvaniei".

. Andreiu Vodă,
protop.

Pentru fondul juhîlar al Gaze^ 
tei*  mai primirăm suma de 50 (cinci
zeci) coroane : „Dela primul împărțitor 
al „Gazetei de Transilvania", la apara- 
f/unea ei în Martie 1838".

Dela Domnii: George Suciu, pro
topop, îndoi, 5 (cinci) coroane ;

loan Popp, Oradea-Mare, 8 (opt) 
coroane ;

Alexandru Băiaș, ocnar, Șasea Mon
tand 1 (una) coroană.

Din lucrul meu cel fricos, 
Nițel nației spre folos. 
Din sudoarea cu dreptate 
Ziaristicei noastre o parte

A. Băiaș ocnar.

Dela domnii : Dr. Marius Sturza, 
Viena, 10 (zece) coroane.

George Repede paroch în Homorod 
3 (trei) cor. ;

Nicolau Solomon protopop Murăș- 
Ludoș 5 (cinci) cor. ;

Constantin Mânu învățător în Bo- 
jerini (Lăpușul ung.) 2 (douăj cor., 

loan Butnaru proprietar în Boos 
(corn. Clujului) 2 (două,) cor. ;

Patriciu Pintea din Cața 2 (două) 
coroane ;

Basiliu Baciu învăț. în Șoimuș 1 
(una) cor. ;

A/ex. Moldovan din Poron (M.- 
Ujvar) întru amintirea tatălui său loan 
Moldovan 1 (una) cor.

Subtitlul „Douăjubileuri". „Bln- 
dependance Roumaine" din București 
scrie în numărul său de Dumineca 
trecută următoarele în fruntea sa :

Vara aceasta am văzut jubileul a două 
mari jurnale române, a „ Voinței Naționale" 
și a » Gazetei Transilvaniei".

Cea dintâiu n’are decât 25 de ani de 
existență; a doua serbează jubileul unei 
cariere de 70 de ani, cu atât mai exce
lentă, cu cât s’a desfășurat în mijlocul unor 
piedeci de tot soiul. Cercările sale încep 
deodată cu debuturile sale. îndată ce au 
apărut două numere ale ei, »Gazeta« a 
fost oprită de colegiul censorilor și Bariț cu 
Iacob Mureșianu au trebuit să meargă până 
la Viena, pentru a cere concesiunea dela 
cancelaria Transilvaniei. Concesiunea fu în 
fine acordată la 8 Martie st. n. 1838 și 
»Gazeta« reapare cu data de 12 Martie st. 
v.< siib direcțiunea lui G. Barițiu, Ea a du
rat până în ziua de azi și va dura încă 
și'în mânia suspendărilor, a amendelor și 
a condamnărilor la închisoare.

Dacă ziarele române de dincoace de 
Carpați au o esistență mai scurtă, causa 
este, că dispunând de destinele noastre, 
noi nu simțim lipsa de a afirma o perpe
tuitate, care ne este câștigată în patrie în
săși. Istoria regatului român se desfășură 
în mijlocul conflictelor interioare, printre 
cari patria progresează, fiindcă sentimen
tul național urmează cărările sale miste
rioase spre cele mai înalte piscuri, în mij
locul chiar al disputelor, cari sunt în apa
rență cele mai sterile. Decanul ziarelor 
noastre cotidiane în România liberă este 
azi »L’Independance Roumaine«, care are 
32 de ani de existență. Intr’aceea se în
mulțesc în bibliotecile publice foile efe
mere, născute în voia umorului vătămător, 
organe fugitive ale bisericuțelor, a căror 
altare sunt jur împrejur subminate.

Cât de neînsemnat apare aceasta 
față cu splendoarea de 70 de ani a „Ga
zetei Transilvaniei" l Dacă un rege răsboi- 
nic văzând pe cavalerii inimici aruncân- 
du-se în gura morții cu cutezare neînfrâ- 
nabilă a strigat: »Ce oameni bravi !< cu 
cât mai mare entuziasm nu trebue să țâș
nească omagiul din inimile noastre fră
țești înaintea lungei și neînfrântei rezis
tențe patriotice a marilor ziariști români 
din Transilvania.

Curajul soldatului e admirabil, însă 
el se reduce la frigurile superbe ale câ
torva momente. La capăt așteaptă moar
tea, repausul vecinie după toate, sau re
compensa și în tot cazul gloria. Curagiul a- 
părătorilor drepturilor încălcate ale unei na-» 
țiuni însă este neclintit, neîncetat și tenace. 
Dacă ei întâmpină momente de prestigiu, 
ei cunosc cu atât mai număroase zile ob
scure, în cari înșiși mânile frățești trebue 
să rămână în nelucrare. Generațiuni ur
mează una după alta fără a vedea sfârși
tul bătăliei; trebue să se continue lupta 
necurmat, unind prudența cu curagiul. Din 
mânile celor obosiți, aceia cari mor într’un 
crepuscul, fără a ști dacă este acela al 
aurorii sau acela al nopții, trece drapelul 
sfânt al succesorilor și marșul plin de răb
dare continuă în mijlocul dărâmăturilor 
trecutului, printre cursele prezentului spre 
abizurile și înălțimile viitorului.

D-l Aurel Mureșianu însuși a meditat 
pe patul de suferințe rândurile întroducă- 
toare ale numărului jubilar și o gravură 
a frumoasei publicațiuni îl representă dic
tând soției sale prefața, unde în această 
conclusiune sunt resumate gloria trecutu
lui și speranțele viitorului:

^Necurmat am stăruit, ca junimea 
noastră să ia parte în șirurile dintâiu, unde 
îi e locul, la munca și luptele noastre de 
emancipare. Dorința cea mai ferbinte ce 
am avut’o totdeauna a fost să o vedem 
la postul ei și la înălțimea chemării sale. 
Pentru ca junimea noastră să-și poată o- 
glinda sufletul în faptele nobile și cura- 
gioase românești ale bătrânilor, m’am ho
tărât mai cu seamă a scoate, deși sunt de 
multă vreme suferind, acest număr jubilar. 
Dea cerul, ca tinerii noștri să găseascăîn- 
tr’ânsul un grăunte pentru întărirea sufle
tului lor în lupta cea neasemănat de grea, ce 
ne așteaptă încă de aci’încolo, pentru neam 
și lege, ca astfel să străbată vestea cea de 
bucurie prin boltiturile firmamentului, până 
la acel loc, unde-și trăesc viața vecinică 
sufletele nobile ale neuitaților noștri ante
cesori, a marilor propovăduitori ai româ
nismului, să străbată până la ei vestea 
despre bravura și virtutea urmașilor, ca 
cel mai mare omagiu ce se poate aduce 
memoriei lor scumpe și neperitoare!«

Iubileul »Gazetef Transilvaniei*  nu 
este un repaus pe înălțimi ; ci este o etapă 
asupra primelor contraforturi. Bravii Ro
mâni nu-și fac deșerte și periculoase ilu- 
ziuni. In luptele trecutului ei găsesc ra
țiunea de-amenținea încă lupta cea dreaptă 
în viitor. Ca și călătorul misterios din poe- 
sia lui Loigfellow, ei continuă a urca mun
tele stâncos și râpos, purtând bandiera pe 
care e scris cuvântul » Excelsior Și dacă 
vre-unul sau altul cade în drum, din ce
riul senin și de departe se coboară vocea 
strămoșilor pentru a încuraja pe cei ce 
trăesc.

*
Foaia >Țara 01tului« anunță cu urmă 

toarele cuvinte apariția numărului jubilar: 
^Numărul jubilar al »Gazetei Transilva
niei*  care se vinde cu 1 cor. 50 bani în 
sfavorul fondului jurnaliștilor români«, a 
apărut pe 132 pagine, intr’o admirabilă în- 
vălitoare, cu măiestrie lucrată. Cuprinde 
sute de articli, scriși de fruntașii noștrii 
români, între cari amintim: Mocionyi, T. 
Maiorescu, Take Ionescu, Dr. Bunea, I. St. 
Suluțiu, M. Denșușanu și alții dela noi și 
din țară. Din nici o familie fruntașă ro
mânească să nu lipsească această podoabă 
a ziaristicei noastre româneștii.
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Pagină postumă ca aănex la 
numărul jubilar.

Darul sindicatului ziariștilor din București.
Cetitorii noștri își vor aduce aminte, 

că atunci, când Sindicatul ziariștilor ne-a 
trimes adresa sa plină de idei înălțătoare 
și de simpatie frățească, prin care ne fe
licită de jubileul nostru, președintele Sin
dicatului ne-a comunicat, că această adresă 
s’a dat distinsului și valorosului pictor 
N. Bran, ca să o reproducă artistic pe 
pergament, și că lucrarea ni se va trans
mite mai târziu ca dar deosebit pentru 
păstrare și aducere aminte.

Am primit acest frumos dar al Sin
dicatului ziariștilor din București câteva 
săptămâni înainte de aparițiunea număru
lui nostru iubilar. Am dorit să fotografăm 
adresa artistic executată pe fond de aur 
cu litere vechi mari, cu cari se scriau 
Cronicile noastre îngrijite, în colorile al
bastru și' roșu cu o ingenioasă încadrare 
pe o lungime de 87 cm. și o lățime de 
65 cm.

Am dorit mult să facem un clișeu 
după o fotografie a acestei adrese, dar 
n’am reușit, deoarece, fiind fondul auriu 
mai întunecat, n’a putut fi fotografată 
adresa de pe pergament asa, ca să poată 
servi pentru facerea unui clișeu, și cu re
gret am trebuit să renunțăm la intențiunea 
noastră.

Partea artistic executată pe perga
ment a adresei Sindicatului ziariștilor din 
București, ce s’a publicat pe pagina 41 a 
numărului nostru iubilar, se începe dela 
alinia antepenultimă: »Politicește despăr- 
țiți, culturalicește însă una, avem astfel 
dreptul și noi a numi sGazeta Transilva
niei a noastră și a o sărbători ca pe a 
noastră< etc. până la sfârșit.

Subscrierile originale pe pergament 
sunt următoarele:

Membrii: I. Popescu, Ion C. Bacalbașa, 
George Ranetti.

Președinte: Vicepreședinte:
1. Procopiu Grigore Ventura

Cassier: Secretar:
Al. 1. Hodoș C. Congopol

Primul împărțitor a! „Gazetei de Tran
silvan ia“, când a eșit, în 12 Martie 1838.

La rubrica contribuirilor pentru 
fondul jubilar de pe pagina 1 a zia
rului nostru de azi, e publicată și 
ofranda de 50 cor. „a celui dintâiu 
împărțitor al „Gazetei Transilvaniei" 
de acum 70 de ani..."

Primind această generoasă ofrandă 
ne-am interesat mult să aflăm cine 
este acela, care pretinde, că dânsul 
a împărțit cele dintâi numere ale 
„Gazetei de Transilvania", tipărite în 
Brașov la 11 Martie 1838? „Gazeta" 
pe atunci de regulă se tipărea Sâm
băta și se împărțiâ și se espediâ la 
abonații săi din Brașov și din afară 
Dumineca. Așa dar primaoară s’a îm
părțit „Gazeta" în Brașov în a doua sau 
a treia Duminecă din Martie st. v. 1838.

*
Avurăm norocul a dâ și peste îm- 

părtitorul foaiei noastre de atunci, căci 
știricind după persoana, ce no-a trimes 
suma de sus pentru fondul jubilar, am 
aflat, că este însăși persoana mult stima

tului jude la Curia regească din Budapesta 
în penziune, loan cavaler de Pușcariu, care 
trăiește la moșia sa din Bran, lângă Brașov.

Comunicându-i cât de rău ne pare, 
că numai după espedarea numărului nostru 
jubilar am aflat despre serviciul, ce d-sa 
l’a adus la 1838 ca student la Brașov, 
pentru răspândirea »Gazetei«, l-am rugat 
să ne dea voie a aduce în numărul nostru 
de azi poporal portretul d-sale, drept recu
noștință pentru însuflețirea tinerească, cu 
care a împărțit și răspândit »Gazeta« acum 
70 de ani.

D-l Joan Pușcariu s’a declarat gata 
a ne împlini dorința și a ne da fotografia 
d-sale, pe care o ’ și aducem pe pagina 
aceasta împreună cu unele date, ce a bine
voit a ni-le da d-l Pușcariu însuși.

*
D-l loan Pușcariu născut în Soliodo- 

lul Branului la 1824 era do 14 ani, când 
a apărut mai întâiu „Gazeta de Transil
vania". El studia la gimnaziul catolic, care 
fusese deschis do abatele Kovacs, un. băr
bat de caracter integru și filoromân, (mama

Ioan cavaler de Pușcariu, 
jude la Curia reg. în pens. etc.

Primul împărțitor al „Gazetei de Transilvania”, pe 
când era student în Brașov, în Martie 1838.

sa fiind Româncă, el vorbeă bine și româ
nește), cu ajutorul profesorului Tacob 
Mureșianu, chemat pentru înființarea liceu
lui, în care obiectele se predau în limba 
latinească.

Tânărul student loan Pușcariu locuia 
în casa parochială catolică, unde se afla 
și liceul. Era iubit ca băiat isteț și talen
tat de profesorul său Mureșianu, precum 
și de Barițiu, cărora în oarele libere le 
făcea multe mici servicii. Mergea cu manu
scripte la tipografie, le aducea scrisorile 
și ziarele dela postă etc.

G. Barițiu locuia în casa capelei ro
mâne din cetate — care fu înainte cu 
mai mulți ani dărâmată și înlocuită cu 
casa și biserica nouă de acum. După ce a 
apărut nrul 1 al »Gazetei de Transilvania*,  
în ziua de 11 cu data de 12 Martie, Barițiu 
chemând la sine pe tânărul loan Pușcariu, 
luă de pe masă un vraf de »Gazete« i-le 
puse în brațe zicându-i: »Mă Ioane, du-te 
la biserică*)  și când vor ieși negustorii 
dela slujbă, să dai fie-căruia câte un nu
măr de »Gazetă«. Nu sunt toți abonați,

*) Din „Povești alese.”

*) Biserica sau capela se afla în etagiul în
tâiu al numitei case din Târgu Grâului. — Red. 

dar nu-i nimic, dă-le tuturora să vadă și 
să se îndemne a o prenumărat.

Așa a și făcut tânărul loan Pușcariu 
și n’a scăpat pe nici un negustor mai de 
seamă, fără să îi dea o »Gazetă«, fiind 
astfel de fapt primul împărțitor al ei.

»De atunci — ne spune dl Pușcariu — 
fie-care_ neguțător român din Brașov — 
și erau mulți pe vremea aceea — știa, 
că »Gazeta de Transilvania*  are s’o iâ 
în toată Dumineca dela mine și mă 
căuta și și-o lua, iar cei-ce nu erau abo
nați o plăteau cu numărul. Mi-aduc aminte 
cu plăcere, adause dl Pușcariu, de acele 
zile ale tinerețelor mele!*

Ne pare bine, că cel puțin acum, ca 
întregire putem să dăm la lumină aceste 
interesante rânduri, cari și-ar fi avut lo
cul în nrul jubilar și felicităm la rândul 
nostru din toată inima pe bătrânul jude 
curial și membru al .'Academiei române, 
care a ajuns etatea frumoasă de 85 de 
ani (90 fără 5, cum zice d-sa râzând) aflân- 
du-se în deplină vigoare corporală și 
spirituală.

îi 'dorim dlui Pușcariu să se bucure 
încăjnulți ani de roadele frumoasei cariere 
ce a făcut-o în cei 70 de ani trecuți și 
ce s’a remarcat la început prin participa
rea s’a ca membru al comitetului națio
nal permanent, apoi ca funcționar admi
nistrativ, înaintând în grade tot mai înalte 
până-ce la 1861 a ajuns concipient la can
celaria aulică transilvană, iar mai târziu 
căpitan suprem al districtului Făgăraș, 
apoi în era dualistă conzilier de secțiune 
în ministerul de culte 'și în fine jude la 
curia regească din Budapesta.

i Frumoasă carieră pentru primul 
i împărțitor al „Gazetei"! va zice ori
cine — și noi nu putem decât să 
consimțim și să-i urăm din nou d-lui 
loan Puscariu ani multi fericiți în 
mijlocul număroasei și distinsei sale 
familii.

Regimul constituțional în Turcia.
Cea mai însemnată întâmplare 

din zilele din urmă ni-s’a vestit Sâm
băta trecută din Constantinopol. Sul
tanul Abdul Hamid, constrâns de 
împrejurări, a dat împărăției sale 
mult dorita constituție.

După o așteptare de 32 ani, 
Turcia are acum din nou constituție. 
La 1878 actualul Sultan, deasemenea 
silit de împrejurări, a acordat supu
șilor săi constituția, pe care însă după 
un interval de abia 11 luni a con- 
fiscat’o. Mai mult de 30 ani Turcia 
a așteptat să vadă din nou reînviat 
constituționalismul — până în fine 
mulțămită acțiunei și organizărei tur
cilor progresiști (turci tineri) Sultanul 
s’a văzut nevoit a acorda constituția.

Noua constituție garantează tu
turor cetățenilor Turciei, fără deo
sebire de religiune și naționalitate, 
drepturi egale. Islamul e religiunea 
de stat, iar celelalte religiuni se bu
cură de deplină libertate. Pressa e 
liberă, deasemenea și dreptul de în
trunire. Funcțiile de stat sunt des
chise tuturor cetățenilor fără deo
sebire. Adunarea națională constă din 

două camere : Senatul și camera de- 
putaților. Membrii Senatului se nu
mesc de cătră Sultan, iar membrii 
camerei se aleg. Legile se votează de 
cătră cameră și senat, apoi se sanc
ționează de cătră Sultan. învățămân
tul primar e obligător.

Știrea despre acordarea consti
tuției a produs, de sine înțeles, mare 
bucurie și însuflețire în întreaga Tur
cia. Zilnic se fac ovațiuni în orașele 
Turciei și îndeosebi în Constantinopol, 
Sultanului și Marelui Vizir.

După știrile cele mai nouă s’au 
început pregătirile necesare pentru 
alegerea deputaților. Camera se va 
întruni la 1 Noemvrie. Printr’un ordin 
al Sultanului, s’a acordat amnestie 
generală condamnaților politici.

Față de noua situațiune, creată 
în Turcia, puterile mari, cari pănă eri 
alaltăeri s’au amestecat în afacerile 
Turciei cu scopul de a aduce ordine 
în Macedonia, stau deocamdată la o 
parte, așteptând roadele nouei consti
tuții. In Turcia se crede, că acțiunea 
reformatoare a Europei în Macedonia 
a luat sfârșit și că acuma organele 
constituționale ale Turciei vor face 
înseși ordine și vor readuce liniștea 
în Macedonia.

*
Despre evenimentele petrecute în Salonic 

(Macedonia) în ajunul acordatei și după acordarea 
constituției primim dela un prietin al foaiei noa
stre din Salonic, următoarea corespondență inte
resantă :

Salonic, Vineri, 11 Iulie v. 1908.
Până azi, 11 Iulie, la ora 4 dimineața 

ne găseam în plină revoluție. De la ora 
aceasta pentru noi supușii turci începe 
o nouă eră, o nouă viață de renaștere ne 
inai auzită în analele istoriei universale la 
toate popoarele.

Iată ce s’a întâmplat mai pe larg: 
De vre-o două săptămâni se svonea me
reu, că este mare agitație printre ofițerii 
inferiori ai corpului al Ill-lea de armată, 
care își are reședința în Macedonia. Acești 
ofițeri,’ toți legați prin jurământ, propagau 
ideile junilor turci, cerând libertate, egali
tate și constituție. Primul semnal a isbuc- 
nit în Bitolia, unde au omorât pe coman
dantul acestui corp ziua în amiaza mare, 
chiar la ușa conacului, fiindcă nu voia să 
adereze la ideile lor. In provincie precum 
în Ohrida, Resna, etc. ofițerii cu soldații, 
dupăce au pus mâna pe arme, muniții și 
banii ce se găseau în cassa armatei, s’au 
declarat pe față revoluționari contra orga
nizației statului și a Sultanului, propagând 
și îndemnând poporul să îmbrățișeze ideile 
constituționale. Aceste au fost îmbrățișate 
cu mult entusiasm de întregul popor turc, 
chiar de cel mai ignorant, alăturându-se 
armatei și îndemnând pe toți creștinii la re
voltă și cerând drepturi egale.

In acele părți și în întreaga Albanie 
domnia o adevărată anarhie. Toate ele
mentele s’au unit: armata turcă, creștini, 
autoritățile, proclămând singuri consti
tuția fără nici o vărsare de sânge, afară 
de câțiva lași din armată și câteva per
soane de la autorități, cari, ținând cu ve
chiul regim, au fost omorâți chiar de că
tră însuși ofițerii, cari făceau parte din 
conjurați. 

FOILETONUL »GAZ. TRANS.*

Cântec.
Vîntule, frățin cu munții
Și vâlcelele sihastre,
Dacă ști tu cumva taina 

Sufletelor noastre,

Nimănuia să n-o spuil 
Nime’n lumea asta ’ntreagă 
Să nu știe că-i sunt drag 

Și că ea mi-e dragă.

Prea dușmană, prea pizmașă-i
Lumea asta, — arz-o focul! — 
Sufletele rele prea ne-or 

Pizmui norocul.

In munți 1. Costa.

O împărăție nevăzută.*)
lntro căsuță mică, cam un sfert de ceas 

de o lăture de sat, pe la mijlocul delușorului 
locuia cu tatăl său un fecior de țăran, cu 
numele Ghiță. Ei aveau atâta moșie: o 
răsură și fânațe câtă aveau de lipsă ca 
să poată trăi după ea. in nemijlocita 
apropiere de casă începea pădurea, stejari 
și fagi așa de bătrână, că strănepoții ace
lora, cari au plantat’o, muriseră de preste 
o sută de ani. Dinaintea casei era o pia
tră de moară, veche și stricată — cine știe 
cum a ajuns pe acolo. Cine ședea pe ea 
avea o privire minunată asupra șesului, 
asupra râului, care șerpuia în vale, și 
asupra munților, cari se vedeau dincolo 
de râu. Aci stătea Ghiță seara după ce’și 
gata lucrul de pe câmp... se rez'ma cu ca
pul pe mâni și cu coatele pe genunchi... 
ast fel visa de multe ori ceasuri întregi 
și fiind că el se interesa puțin de oamenii 
din sat și umbla mai mult tăcut și retras 
•amenii îi ziceau în batjocură, Gh:ță visă
torul. De asta însă nu-i păsa lui nimic.

Cu cât îmbătrânea mai mult cu atâta 
era și mai tăcut. După ce în sfârșit a 

murit tatăl său, și l’a îngropat sub steja
rul cel bătrân, Ghiță se făcu de tot tăcut. 
Când ședea acum pe piatra stricată de 
moară, ceea-ce de aici înainte o făcea mai 
des ca mai nainte, și privia jos spre va
lea încântătoare și vedea cum să ridică 
negurile de seară cum călătoresc încet 
cătră dealuri, cum apoi se întunecă mai 
mult și mai mult până când se înalță pe 
cer luna și stelele în toată pompa lor 
măreață: atuncea îl pătrundea o simțire 
supraomenească. Pentrucă atunci începeau 
se cânte undGle râului, la început foarte 
încet în curând însă tot mai deslușit... și 
cântau despre munții, de unde se coborau, 
de marea unde voiau să se ducă și de 
zinele, cari lociau pe fundul râului. După 
aceea începea se șopotească pădurea, eu 
totul altfel decât o pădure de rând și 
povestea lucrurile cele mai minunate. Cu 
deosebire stejarul bătrân, care veghia la 
mormântul tatălui său, știa cu mult mai 
multe, de cât toți ceialalți copaci.,, dar ste
lele, țântuite sus pe bolta cerului, căpă
tau mare poftă, să cadă în pădurea verde, 
în râul albastru și luciau și tremurau, ca 
omul, care nu mai are răbdare. Dur în
gerii, stând câte unul după fiecare steluță 
le țineau totdeauna strâns și ziceau: »Ste- 
lelor, stele nu faceți nebunii. Sunteți prea 

I bătrâne pentru ștregării, de multe mii de 
I ani, și și de mai mulți. Rămâneți în țara 
voastră și trăiți cinstit !«

Era o vale minunată! ...Dar toate 
acestea le vedea și le auzia numai Ghiță 
visătorul... Oamenilor din sat nici prin 
minte nu le trecea așa ceva... erau oameni 
de rând. Din când în când, ei mai dobo
rau cât un uriaș bătrân, îl tăiau cu fire- 
zul, îl crepau și când aveau așezite câta 
un stânjin de lemne, ziceau >ei acum iar 
avem de mămăliguță pe o bucată de 
vreme*.  Iar în râu își spălau albiturile... 
și erau foarte mulțumiți. Despre stele când 
le vedeau s-.hlipind frumos z:ceau: »la 
noapte va fi frig, cum se cade... nu mai 
de nu ni-ar îngheța cartofii*.  Dacă uneori 
bietul Ghiță se încerca să-i facă a crede 
altfel, începeau să-și bată joc de el. Ce să 
le faci? erau oameni de rând, proști.

întruna din zile, cum ședea astfel, la 
marginea pădurei și se gandea, cum a ră
mas el în lumea asta mare singur-singu- 
rel, ca un cuc, II prinse somnul și adormi. 
In vis i-se păru, că vede un scrânciob de 
aur atârnând în jos de două funii de ar
gint. Fie care funie era legată de o stea 
iar în scrânciob ședea o prințesă minune 
de frumoasă și se legăna așa de tare că 
ți se părea că sboară din cer pe pământ,
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Eri, în 10 Iulie, la Bitolia poporul și 
armata au proclamat constituția cetindu-se 
la conac decretul (firmanul) în fața tutu
ror. Decretul era făcut de comitetul juni
lor turci.

Tot eri, în 10 Iulie v., aici la Salonic 
des de dimineață s’au lipit pe ziduri afișe I 
de cătră comitetul junilor turci. Fie-care | 
afiș era păzit de câte doi ofițeri. Acela, 
care ar fi îndrăsnit să-1 rupă, era ucis pe 
loc. Chiar doi polițai, cari au rupt un afiș, 
au fost omorâți. Un polițai inferior ru
pând un afiș, a fost prins și fiind întrebat 
de ce l’a rupt, el a spus că șeful lui i-a 
ordonat. Atunci 2 ofițeri s’au dus la conac, 
l’au găsit pe șef în cabinetul său de lucru 
cu alți polițai, și întrebându-1 dacă el or
donase să se rupă afișul, iar el răspunzând 
că da, — un ofițer l’a ucis cu două focuri 
de revolver, zicându-i: iată-ți răsplata. 
Dela conac ofițerii au plecat nesupărați de 
nimeni, căci totul era în mânile lor.’ Eri 
dimineață un ofițer-colonel, care nu adera 
cu ideile lor, pe când eșia cu trăsura de 
la casarmă să se ducă la gară, căci voia 
să plece Ia Constantinopol, soldații au tras 
după el vre-o 10 gloanțe, rănindu-1 ușor 
la picior. Ofițerul și-a continuat drumul, 
dar la a treia stație de la Salonic a fost 
omorât în vagon de un jandarm.

Armata a băgat mare groază în po- 
polițiști și în agenții secreți. Pe mulți din
tre ’aceștia i-a împușcat. Veniseră ’de la 
Constantinopol vre-o sută de agenți secreți. 
Nu s’a văzut insă nici unul pe stradă.

De vre-o 10 zile soseau zilnic câte 
3—4 vapoare cu soldați din Anatolia. Cum 
debarcau însă, ei se aliau cu soldații de 
aici și se opuneau ordinului, ca să meargă 
în interiorul țării, ca să potolească răs
coala. Două comisiuni pentru anchetă au 
fost trimise de la Constantinopol, compuse 
din generalii cei mai de încredere ai pala
tului. Cum ajungeau însă Ia locul destinat, 
se aliau și ei cu răsculații. Acum se gă
sesc aici peste 100,000 soldați. Toți într’un 
cuvânt cu un simț cer constituție și liber
tate. Eri s’a dat cetire acelor afișe, în care 
se apela Ia popor, să nu se mai lase se
dus, să ceară drepturi egale, să nu mai 
asculte de trădătorii de la Constantinopol, 
cari sug sângele, avutul și munca popo
rului, chefuind și îmbogățindu-se pe spi
narea poporului și multe de astea.

După prânz vre-o 10 trăsuri cu ofi
țeri, cu jandarmi și soldați cu drapele în 
mână s’au dus la conac și de pe scări un 
ofițer tînăr a ținut un discurs înflăcărat 
poporului care venise în număr mare. In 
conac se aflau toți funcționarii împreună 
cu Valiul. Când au văzut mulțimea de oa
meni nu mai puteau de groază. Au stat 
pitiți prin birouri și nu s’au arătat, decât 
după.ce s’a împrăștiat mulțimea. Iată câte
va pasage din discurs :

»Fraților I Sunt 30 de ani de când 
suntem asupriți și tiranizați.... Nu s’a făcut 
nimic bun pentru binele vostru. Nu vedeți 
voi în ce hal se găsesc soldații noștri, de
sculți și flămânzi. Este rușinea Europei. 
De ce toate aceste? Fiindcă banii toți se 
duc la Constantinopol, unde se îmbogățesc 
Sultanul și alți 10—15 mameluci. N’ati 
auzit voi că acum o lună s’a dat voie Ita
liei, să aibă poștă în țara noastră? Știți 
ce e poșta? Ea aduce un venit de sute 
de mii de lire anual, iar prostul nostru 
Sultan s’a învoit la aceasta, fiind înșelat 
cu un vapor, pe care l’a primit cadou.

»Nu vedeți, că ne vând Europei? Au 
adus oameni străini aici ca să ne conducă, 
ca să n’avem nevoie să cerem drepturi și 
să ne guvernăm singuri țara noastră, deși 
totdeauna am dat dovezi că suntem oa

meni, iar nu barbari, cum ne zic euro
penii. Ei sunt barbari. Nu vedeți voi că de 
s’ar fi petrecut aceste lucruri în alte țări, 
așa zise civilizate, ar fi curs șiroaie de 
sânge, s’ar fi omorât sute de mii de inși, 
iar aici la noi nici un nas n’a sângerat. 
De ce să ne lăsăm să fim guvernați de un 
singur om, de o singură judecată și de 
oameni, cari îi plac lui. De ce să nu cereți 
să vă guverneze și oameni de ai noștri, 
căci ei vă cunosc păsurile și trăesc cu voi ? 
De ce să nu fiți liberi, ci totdeauna cu frică? 
De ce să fiți încunjurați de spionii Sulta
nului, pe cari îi ține să vă spioneze și să 
vă mănânce avutul și munca voastră?

»Să nu vă fie frică de loc, că avem 
cu noi patru sute de mii de mâni înar
mate. Totul e-te în mâna voastră, mergeți 
înainte noi și soldații noștrii cerem asta*.

și de pe pământ la cer. Totdeauna când 
ajungea scârciobul la pământ, prințesa dă
dea în palmi de bucurie și arunca lui 
Ghiță câte un trandafir. Dar, deodată se 
rup funiile și prințesa sbură departe în 
înaltul cerului... tot mai departe și mai 
departe până când în sfârșit nu o mai 
putu vedea.

Când își deschise ochii și se uită 
în prejur, iată lângă el, un buchet mare 
de trandafiri.

A doua zi adormi din nou, și avu 
acelaș vis. Când se deșteptă ciudat, iarăși 
un buchet de flori.

Așa a mers săptămâna întreagă. 
Atunci își zise Ghiță, că în visul ăsta tre- 
bue să fie ceva adevăr, pentrucă’l visează 
întruna. Și-a încuiat căsuța și, pe aci ți 
drumul, să caute prințesa.

Dupăce a mers așa mai multe zile, 
iată că zărește în depărtare o țară în care 
norii atârnau pănă la pământ. Merse băr- 
bătește înainte și ajunse la o pădure mare. 
Deodată aude niște scâncituri spărioase 
și văicărări și, apropiinu-se de locul de 
unde s’auzeau văicărăriie, vede, întins pe 
pământ un bătrân venerabil cu o barbă 
mare căruntă. Doi ștrengari urâți ca dra
cul, goi ca napul, steteau cu genunchii pe

Numeroase discursuri de acestea s’au 
ținut în întregul oraș toată noaptea, căci 
până astăzi Vineri, 11 Iulie v,, se dăduse 
termin, că armata va proclama constitu
ția și ca Sultan pe un nepot al acestuia, 
fiul lui Sultan Murat.

Pe când se făceau toate aceste mani
festații pe stradă cu portretul noului Sul
tan, ofițerii conjurați ucideau cu propriile 
lor mâni pe toți acei câțiva ofițeri, cari 
țineau cu vechiul sistem și un mare nu
măr de agenți secreți și pe câțiva polițai, ca 
să nu-i apuce ziua de astăzi când vor pro
clama constituția și pe noul Sultan.

Toate astea s’au petrecut până la 4 
dim., când sosi telegrama de la Constan
tinopol dela marele vizir, că Sultanul, după 
dorin(a poporului și cu voința lui, acordă 
constituția. Vestea s’a lățit în oraș ca ful
gerul și la ora 10 dim. s’a cetit decretul 
(firmanul imperial) de cătră însuși Hilmi- 
Pașa în fața autorităților, armatei și a unui 
număr de aproape 80.000. Am asistat și 
eu la cetirea decretului. Era un entusiasm 
de nedescris. Turcii fraternizau cu creș
tinii, cari de azi începând vor avea drep
turi egale. In oraș e sărbătoare mare. Mu
zici militare, lăutari și veselie ne mai po
menită. Astă seară luminăție.

începe o nouă viață, par’că și atmos
fera s’a schimbat. Toate le vezi mai fru
moase. Toate sentinelele au deșertat dela 
posturile lor. Nu mai lucră nici la valiul, 
nici la mareșalul, până și aghiotanții i-au 
părăsit. Acum așteptăm noua organizație.

M. F.

Reforma electorală ungară. Am adus 
știrea, că proiectul reformei electorale 
ungare e deja împărțit între membrii ca
binetului. Acest proiect va fi discutat de 
consiliul de miniștrii în 4 Aug. In cercu
rile politice se susține, că în 6 Aug. An- 
drassy va merge la iiajestatea Sa pentru 
de-a obținea sancționarea prealabilă. In caz, 
că Maj.Savatăgăduisancționarea, Andrasyi 
își va prezenta imediat dimisia din cabinet. 
Se vorbește, că miniștrii Zichy și Apponyi 
n’ar aproba (? 1) votul plural. Proiectul 
lui Andrassy, prelucrat de 6 ori, va fi ne
condiționat plural, — așa sună vestea 
cea mai nouă din Pesta — și astfel se ia 
la sigur, că la toamnă va urma o criză de 
cabinet. In vederea acesteia guvernul do
rește să pertracteze cât mai degrabă bud
getul pe 1909.

Articolul din numărul de azi a lui >B.H.« 
despre votul universal, că e dovadă vie, 
că votul electoral va fi plural. Alte amă
nunte însă nu sunt cunoscute.

Partidul slovac și congresul Slavilor 
din Praga. Se știe, că la congresul po-

el și se încercau să’l sugrume. Ghiță se 
uită împrejur doar va găsi vreo armă, cu 
care să se arunce asupra celor doi ștren
gari dar, negăsând nimic, în spaima lui 
rupse o creangă mare de copac și cum o 
prinse în mână, creanga se prefăcu în 
ghioagă puternică. Cu aceasta se aruncă 
asupra neoamenilor cari, răcnind o luară 
la sănătoasa.

După acestea ridică de jos pe bătrâ
nul venerabil, îl mângăiă și’l întreabă: de 
au vrut să’l sugrume cei doi ștrengari.

Bătrânu-i spuse atunci, că el este 
împăratul, visurilor și numai din greșală 
a rătăcit aici, în împărăția dușmanului 
său celui mai mare, a împăratului din lu
mea cea adevărată. îndată ce a auzit 
acesta de sosirea lui, numai decât și a 
pus doi servitori să’l pândească și să-i 
sucească gâtul. »Nu cumva ai vătămat 
oarecum pe împăratul din lumea cea ade
vărată, întrebă Ghiță visătorul.*

>Doamne ferește! El însă, peste tot, 
se năpustește iute în contra altora. Așa 
este firea lui... pe mine însă cu deosebire, 
mă urăște cum urăști păcatul*.

>Dar ștrengarii pe cari i-a trimis să 
te sugrume, erau goi ca napul*.

I poarelor slave, ținut nu de mult în Praga, 
partidul slovac din Ungaria n’a fost re
prezentat. In schimb partidul și-a expri
mat părerile în scris cătră congres, spu
nând, că primește cu mare plăcere hotă
rârile congresului și cu bucurie ia cunoș
tință, încetarea conflictelor și certelor 
dintre ruși și poloni, și dintre croați și 
sârbi. Partidul slovac mai declară în scri
soarea adresată congresului, că Slovacii 
din Ungaria au fost siliți să absenteze 
dela congres, pentru a nu să expune aici 
acasă {în Ungaria) la persecuțiuni.

Alegerea patriarchulin sârbesc.
Intre sunetele imnului împărătesc 

>Gotterhalte«, a sosit Luni în Carloviț mi
nistrul Giinther, ca comisar regesc, dele
gat la congresul pentru alegerea de pa
triarch. A fost primit de autoritățile sâr
bești și salutat de episcopul Bogdanovich 
Congresul a fost deschis Marți în prezența 
comisarului regesc și a unui public imens. 
După cetirea rescriptului regesc, scris în 
limba maghiară și după cetirea decretului 
și în traducere sârbească, comisarul regesc 
a deschis congresul prin o scurtă vorbire 
în limba maghiară, la care a răspuns scurt 
episcopul Nicol ci. Giinther a luat cuvân
tul din nou, spunând ce e chemarea con
gresului actual, învitându-1 să proceadă în 
timpul prescris la alegerea patriarchului. 
După tălmăcirea vorbirei în limba sârbă 
și depărtarea comisarului, s’a încins o dis
cuție foarte înfocată, susținută de mem
brii partidului radical, cari au protestat 
energic contra folosirei limbii ungurești și 
negligarea celei sârbești la congresul sârb, 
ceea ce este o încălcare a autonomiei sâr- 
pești, ba mai mult, prin procedura obser
vată se violează și dreptul public croat, 
căci sediul patriarchului se ține de Croa
ția. După această discuție a fost ales bi
roul congresului și ședința a fost amânată 
pe a doua zi (eri), când se va hotăra de
finitiv asupra ordinei de zi, în care pri
vință sunt asemenea mari deosebiri între 
majoritatea congresului și guvernul ungu
resc. La 1 oară a fost banchet în onoarea 
lui Giinther. Sârbii independenți, aflând, 
că și în onoarea banului Rauch se va ți
nea un toast, au rămas cu toții dela ban
chet. Interesant, că la finea banchetului s’a 
cântat o piesă muzicală, în care în imnul 
sârbesc e întrețesut și »Szozat«-ul. Acea
stă piesă a fost aranjată anume pentru 
banchet, ca să nu se cânte imnul ungu
resc pe pământ croat. Despre ședința de 
eri a congresului se comunică, că sârbii 
.independenți au provocat o discuție înflă
cărată, referitoare la ordinea zilei, a cărei 
durată nu se poate prevedea, așa că ale
gerea patriarchului va avea loc probabil 
numai azi.

In ce privește situația partidelor sâr
bești, ele se repartizează cam în modul 
următor: Congresul constă din 50 mem
brii mireni, 25 deputați preoți și 6 epis- 
copi viriliști. Membrii sunt grupați în 2 
partide : cel radical și cel independent, con
stând primul din 40 membrii, al doilea îm
preună cu cei afară de partide 32. Așa- 
dară radicali formează majoritatea con
gresului și în conferința lor ținută în aju
nul deschiderei congresului au hotărât să-și 
dea voturile pentru episcopul Zmejanovici.

Față cu aceasta candidatul guvernu
lui este Bogdanovici, actualul administra
tor al patriarchatului, cu care partidele 
sârbești nu simpatizează de Ioc, așa că nu 
se poate aștepta la mai mult de 3—4 vo
turi. Din contră are perspectivă mai bună

»Ai dreptate zise împăratul erau goi- 
goluți. Asta e la modă în lumea cea adevă
rată. Aici toți oamenii umblă goi, chiar și 
împăratul, fără nici o sfială... popor blăs- 
tămat! — Fiindcă tu mi-ai scăpat acum 
viața vreau să-ți fiu recunoscător și să ți 
arăt țara mea. Este cea mai mândră din 
lume și visurile sunt supușii mei*.

Zicând acestea împăratul visurilor 
merge înainte. Ghiță după ei. Când au 
ajuns la locul, unde norii atârnau pe pă 
mânt, împăratul îi arătă o ușă ce se slo
bozea în jos, care era așa de ascunsă în- 
tr’o tufă, încât n’ai fi găsit’o, d^că n’ai fi 
știut, unde este. O ridică și conduse pe 
însoțitorul său în jos, scoborând cinci sute 
de trepte, până ajunseră într’o peșteră 
luminoasă care, tot mai frumoasă și mai 
minunată, se întindea într’o depărtare de 
mai multe miluri. Nu se poate spune, cura 
era de frumoasă 1 Erau palaturi pe inzule 
în largul mărilor, iar inzulele înotau prin- 
prejur, ca corăbiile. Dacă dorea cineva să 
între într’un palat de acestea, trebuia nu
mai să se apropie de țărmure și să strige : 
»palatule, înoată în coace, că vreau să vin 
la tine*,  și venea singur la țărmure. Mui 
departe erau altfel de palaturi, în nori. 
Acestea sburau încet prin aier. Dacă le 
chemai, ele se lăsau încet în jos. Afară de 

Nicolici, cel mai bătrân episcop gr. or. 
sârbesc și episcopul Gruits. In cazul ale
gerii lui Znnejanovici, guvernul unguresc 
e hotărât, a propune regelui întărirea lui 
Bogdanovics.

In conferința ținută de corpul epis- 
copesc, eri d. a. Bogdanovics a zis, că nu
mai prin alegere va ocupa scaunul de pa
triarch. Numirea sa din partea guvernului 
nu o primește, nici nu va lua asupră-și 
administrarea patriarchatului, în un astfel 
de mod, care ar viola autonomia sârbă.

ȘTIRILE ZILEI.
— 17 Iulie v.

Deschiderea linei Brașov-Vlădeni și 
Făgăraș-Șinca-veche. Marți a fost exami
nată de cătră o comisiune de specialiști, 
partea cea mai mare a nouei linii ferate 
Făgăraș-Brașov, aflându-se în stare cores
punzătoare, pentru a fi deschisă circula- 
țiunei. De eri începând comunică deja 
câte două trenuri pe zi între Brașov șî 
Vlădeni (și retour) și între Făgăraș și 
Șinca-veche. Bucata liniei ferate între Vlă
deni și Șinca-veche încă nu e gata din 
cauza tunelului și va fi predată circula- 
țiunei .deabea cu 1 Octomvrie st. n.

Cununie. D-șoara Alexandrina Caza cu 
și d-1 Dumitru Sulescu ne anunță celebra
rea cununiei religioase, care se va oficia 
Duminecă în 20 Iulie st. v. (2 August st. 
n.) 1908, la oarele 12 din zi, în biserica 
Sf. Arhangheli din Satulung (Săcele). Sa
tulung, în Iulie, 1908. PIoești.

Un nou normativ pentru examinarea 
Cărnii. Magistratul orașului aduce la cu
noștința publică, că înaltul Ministeriu reg. 
ung. de agricultură sub Nr. 54300/908 a 
emis un normativ nou, referitor la exami- 
nerea cărnii; acest normativ cu luna Au
gust a. c. intră deja în valoare. Acest or
din are cu totul alt conținut și cuprinde 
dispozițiuni, cari se abat în mod însemnat 
dela statutele de până acuma ale abato- 
riului orășănesc și dela cele pentru vân
zarea de carne. P. T. Publicul este deci 
invitat, ca să nu pună pedeci la executarea 
acestui normativ, nici veterinariului dela 
abator, nici veterinariului dela poliție pre
cum nici altor organe oficioase. Cei inte
resați pot primi lămuriri detailate ori când 
din exemplarele de normativ, aflătoare la 
susnumiții veterinari. In fine se mai face cu
noscut, că statutele de acum referitoare la 
abator și la vânzarea cărnii, se vor pre
lucra după conținutul normativului celui 
nou. Până atunci însă acest normativ mi
nisterial înlocuește statutele orășănești.

Munir-pașa la Galați. Marți dimineața 
a sosit în Galați ambasadorul turc din Pa
ris, Munir-pașa, împreună cu un general.; 
atașat militar și cu ministrul turc din Bu
curești, d. Kiazim-Bey. Au fost întâmpinați 
la gară de consulul general turc din loca
litate, d. Azarian Effendi, însoțit de vice
consulul și de d. Constantinescu, directorul 
prefecturei de poliție, însoțit de toată po
liția secretă, pentru a lua măsuri de pază. 
Oaspeții au făcut mai multe vizite în oraș, 
plecând apoi cu vaporul la Brăila. Dela 
Brăila s’au întors spre seară, trăgând la 
consulatul turc. De aci vor pleca la Sulina.

înfățișarea Castelului Peleș din Si
naia, va fi, precum se anunță, cu totul 
schimbată, — în urma dorinței Regelui 
Carol. A început să se înlocuiască tot ce 
este de lemn, în fațadă, cu piatră.

a.-estea vedea, grădini cu flori, cari ziua 
miroseau și noaptea luminau... păsări scli
pitoare, cari spuneau poveșți și alte lu
cruri tot mai minunate. Ghiță se minuna 
și nu se putea sătura de ele.

»Acum să-ți arăt și pe supușii mei, 
Visurile*,  zise împăratul. »Am trei feluri 
de visuri. Visuri bune pentru oameni buni, 
rele pentru răi, am pe lângă acestea niște 
drăcușori de visuri. Cu cei din urmă fac 
uneori și câte o glumă, pentrucă și îm
părații trebue să facă glume câte odată.

Mai întâi îl conduse în castelul său 
cel mai vechiu, care era de o construcție 
așa de ciudată, în cât îți venea chiar să 
râzi de el. „Aici locuiesc visurile — dră
cușori, zise el, oameni mici întrecut’, de- 
dați să facă polojenii. Nu fac rău, dar 
năcăjesc bucuros, pe cine apucă*.

»la vină încoace, micuțule*,  zice 
unui drăcușor de aceștia, >și o singură 
clipă, să nu te porți serios*.

După acestea se întoarse cătră Ghiță 
și zise: ști ce face ștrengarul, dacă-i dau 
odată voie să iasă pe pământ? Fuge și întră 
în casa cea mai de aproape, prinde pe 
omul care’l găsește mai întâi care tocmai 
își doarme somnul cel mai dulce, îl ridică 
pe turnul bisericei și mi ți’l aruncă la pă-
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Gununie. Domnul Nicolae G. Stoica și 
Domișoara Maria G. Popp, își vor serba 
Cununia lor re'igioasă Duminecă în 20 
Iulie v. (2 Aug. st. n.) a. c. în biserica 
gr. cat. din Tohanul-vechiu la oarele 12 
din zi. Nuni: dna și dl Moise Crăciun.

Nutrețurila în Ungaria. '■Asociațiile a- 
gricole din Ungaria, se ocupă cu strânge
rea de date privitoare la lipsa de nutreț, 
și a urmărilor acesteia în ce privește pre- I 
țul vitelor și a cărnei. Din datele strânse 
până acum rezultă, că în comitatul Ara
dului se așteaptă o scădere a prețului vi
telor din pricina insuficienței nutrețurilor. 
In comitatul Bihor e nutreț destul, astfel 
că vitele au cu ce ierna; în Bihor, în urma 
ploilor din urmă, izlazurile s’au îmbunătă
țit. In comitatul Pestei recolta nutrețului 
va fi de jumătate; starea izlazurilor e rea 
de tot; vitele vor fi vândute în massă. In 
comitatul Timiș, deaseinenea e puțin nu
treț; recolta porumbului va fi însă bună. 
In comitatul Pozson se cere sporirea ex-, 
portului. In comitatul Zala, prețul vitelor 
a scăzut din pricina lipsei de nutreț.

0 invenție înghițită. Din Besan^on se 
anunță o întâmplare foarte curioasă. In a- 
ziliil de bătrâni »Saint-Jean-L’Aumonier« 
se află internat de mai^-multă vreme un 
ceasornicar bătrân, care în timpul din 
urmă devenise foarte nervos și-și prorocia 
cu mare preciziune apropiata lui moarte. 
Prorocia se și adeveri, căci într’o bună di
mineață începu să verse sânge și după 
câteva zvârcoliri își dete sufletul. Cadavrul 
fu dus în sala de disecție. Doctorul însăr
cinat cu autopsia dete în regiunea stoma
cului mortului de un obiect tare. Dând 
să-l apuce, se alese cu o rană grea la mână. 
Care era pricina accidentului aceluia? Un 
brici, pe care bătrânul om original îl în
ghițise. După ce briciul fu examinat mai 
deaproape, medicul văzu numai decât că e 
vorba de un mecanism nou, de o invenție 
originală — și i se păru instrumentul a- 
cesta așa de interesant încât îl trimise 
pentru a fi pus în colecția școalei de cea
sornicărie din Besamjon. Bătrânul se ocu
pase de multă vreme cu fel do fel de năs
cociri, dar n’avusese noroc cu ele. Cea din 
urmă invenție i se păruse așa de prețioasă, 
încât voia s’o țină secret cu orice preț și 
fiindcă n’avea unde s’o ascundă bine, a ’în
ghițit-o.

0 carte de valoare.
(Fi ne.)

După aceste cred că se va vedea im
portanța lucrărei d-lui prof. N. Pop. D-sa 
și-a făcut datoria. Este acum datoria al
tora ca să-l sprijinească și pe dânsul la 
continuarea lucrărei și la răspândirea ei 
în popor în cercuri cât mai largi. Blajul 
cu atâtea moșii și fundațiuni proprii 
oare nu ar fi în stare să înființeze o școală 
proprie de vierii și pomărit, dacă nu mai 
mult, la care să adune rând pe rând gru
puri de învățători și preoți la plantatul 
viței, la altoitul în verde etc. Oare s’ar 
prăpădi cerul, dacă s’ar face o spărtură în 
obiceiul pe păn aci, de a da stipendii nu
mai pentru fabricele de advocați și de 
preoți — gimnasii, și în locul lor ar spri
jini câțiva tineri să se specialiseze în bă
noasa ramură a viticulturei, ca să dea pe 
inspectorii ori instructorii regionali de pro
fesiune viticultori? Dar Blajul, fundațiunea 
Iui Gozsdu și altele? Trăim în epoca spe- 
cializărei și specialităților. Dacă noi nu 
putem da fiecărui om instrucțiunea profe- 
sională, cel puțin pe cercuri ori comitate

mânt cu capul în jos. Sare apoi iute pe 
trepte la vale de-i iese înainte, îl prinde 
în brațe, îl duce iară în casă, îl-trântește 
în pat, de pocnește scândurile, și-l face să 
se trezească. Omul se freacă la ochi, se 
uită mirat împrejur și zice: >Doamne 
Dumnezeule, mi s’a părut cam căzut toc
mai de pe turnul bisericei. Norocul meu 
că numai am visate.

>Asta e?< strigă Giță. >Vezi ăsta a 
fost odată și ia mine! Dacă mai vine odată 
și pun mâna pe el, o pățește.*  Cum a zis 
acestea, deodată sare de sub masă alt 
drăcușor de vis. Gândeai că-i un cățel mic. 
Avea o haină lățoasă, și era și cu limba 
scoasă.

>La asta încă nu-i plătește pielea 
mai multe zise împăratul visurilor. >Latră, 
ca un câne, și-i tare ca un uriaș. Și apoi 
când omul se sparie în vis îl ține strâns de 
mâni și picioare, de nu se poate mișca*.

>Și pe ăsta’l cunosc*,  zise Giță. >Când 
vrea omul să meargă, i-se pare că este 
țeapăn, ca o bucată de lemn. Când vreai 
să ridici mâna nu se poate, dacă vreai să 
miști picioarele, iară nu se poate. Uneori 
nu-i câne ci urs, ori un hoț, ori altceva 
rău*.

să avem și întreținem câte un om doi din 
specialitatea și ramura principală a ți
nutului.

Școalele grănițerești normale nu se 
mai pot susținea și menirea lor a încetat, 
aproape dela desființarea graniței. Cele de 
pe Țara Oltului prin o trăsătură dibace 
de condei, ale unui funcționar subaltern 
erau cât p’aci să fie perdute pentru poporul 
nostru; asupra celor dela Năsăud încă 
atârnă sabia lui Damocle — și Ia ordinea 
zilei este chestiunea învățământului po
poral în întregime. De ce nu s’ar gândi 
conducătorii și fruntașii noștri și la învă
țământul profesional și de specialitate? 
Din gimnaziile românești scoatem pe fie
care an la 120—160 de maturizanți ; dela 
școalele statului mai ies încă 150—200 de 
maturizanți români cel puțin; 3 — 400 în 
total. Ce se facă ei toți ? Advocați și iarăși 
advocați, preoți — și restul se instreinează 
de familie, uneori și de poporul nostru. 
Oare n’ar fi mai nimerit ca în loc (Jfi.a 
vâna unic artele liberale, li-s’arutoferi ,tk 
nerilor noștri posibilitatea ca după termi
narea a 3—4 cl. gimnasiale ori reale, să 
învețe să facă un curs de 1—2 ani. la o 
școală de agricultură ori specială do viti
cultură românească, pănă co nu au se
cătuit toată vlaga familiei și nu a înglo- 
dat’o pănă în gât în datorii ? Tânărul cu 
ceva mijloace după ce a mântuit 4 cl. 
gimn. ori reale și a visitat școala de viti
cultură 1—2 ani, se poate întoarce acasă 
pe lângă tatăl său, ca să-și reconstituiască 
via distrusă de filoxeră și în 3—4 ani o 
poate pune pe rod și d-aci înainte să aibă 
un venit’ anual regulat de 1 -2000 cor. 
Cel fără de mijloace proprii și fără de 
credit ori garanție, poate să între la alți 
proprietari de vii, și este primit cu brațele 
deschise.

La bar. Kemeny la Galda de jos erau 
aduși lucrători români dela Magyarăd din 
corn. Aradului și li-se plătea câte 5 fileri 
pentru vița prinsă toamna și un om har
nic poate altoi pe zi în verde câte 5—600 
și chiar 7 sute de coarde, deci li-se plă
tesc cu câte 25—35 coroane ; ei câștigă 
mai mult decât în America.

In România am găsit la T.-Severin 
lucrători vieri români din Bănat, plătiți 
cu câte 1000—1200 lei anual. Aceștia erau 
oameni simpli, muncitori zileri, cari și-au 
câștigat esperiența lucrând pe la alții cu 
ziua. Absolvenți de o școală de viticultură 
sunt tare căutați și în România și se plă
tesc cu 120—150—200 lei lunar ’și între
ținerea, așa că în câțiva ani un tânăr de 
acesta pe la 25—28 ani ’și poate agonisi 
un frumos capităluț, ca să întreprindă ceva 
singur, deci leafă mai bună ca de preot 
și învățător și nu se înstrăinează de satul 
si neamul său.

Oare ceeace a făcut Magyar lăradek 
es Agrârbank din Budapesta să nu fie în 
stare să facă cele 150 de bănci românești 
toate la olaltă să deschidă credite nede- 
nunțabile și eftine pentru înființarea de 
pepiniere și reconstituirea viilor distruse 
de filocseră a oamenilor noștri??

Am isprăvit.
Dr. G. M.

Petrecere în Fărăgău.
Duminecă în 19 Iulie st. n. în fru

moasa și fruntașa comună românească 
din comitatul Clujului, în Fărăgău,) depăr
tare de câțiva chilometri de orășelul Re
ghinul săsesc, junimea studioasă de acolo 
și din jurul apropiat a aranjat o frumoasă 
petrecere de vară. Cred, că nu săvârșesc

»La aceștia nu le voiu mai da voie 
să te cerceteze Ghiță*,  îl liniști împăratul, 
>acum, vino să-ți arăt visurile cele rele, 
dar să nu te spării... nu-ți vor face nici 
un rău. Ele sunt numai pentru oameni 
răi.*  Zicând acestea întrară într’ufi'^col 
foarte mare încins cu un zid vechiu și 
încuiat cu o poartă mare de fier. Aici 
bâjbâia de figuri grețoase și de pocituri 
înfricoșate. Unele erau ca oamenii, altele 
jumătate oameni, jumătate animale, iar 
altele cu totul ca dobitoacele. Ghiță, spă- 
riat, iute să întoarce la poarta de fier, 
împăratul însă îl agrăi prietinește și-i zise. 
>Nu vreai să vezi mai deaproape, ce tre- 
bue să viseze oamenii cei răi ?< Int’raceea 
făcu semn unui vis, care era mai aproape.. 
era un uriaș grețos, cu două roți de 
mori subsoară.

>Spune-ne ce ai să faci la noapte*  îi 
porunci împăratul.

Pocitura își trase capul între umeri, 
gura și-o întinse până la urechi, se legănă 
cu spatele ca și când s’ar bucura de ceva 
și zise rânjind: >Mă duc la bogătanul care 
a lăsat pe tatăl său să moară de foame*.

(Va urmă,).

lucru zădarnic dând despre această petre
cere câteva amănunte.

Fărăgăul este o comună curat ro
mânească pe marginele câmpiei Ardea
lului situată lângă drumul de țară co duce 
dela Reghinul-săsesc la Cluj; pe vremuri 
era sediul protopopesc al protopopiatului 
de acelaș nume și mirare, aceasta comună 
tot nu are casă parohială. Biserica pom
poasă, situată pe)un deal apare de departe 
și vestește hărnicia, însuflețirea și religio
zitatea poporului de acolo. O școală tot 
așa de frumoasă cu doue sale de învăță
mânt, dar numai cu un învățător chiar 
lângă biserică dovedește, că Fărăgăul știe 
ce comoară e școala pentru neamul nostru. 
Cu un cuvânt în acel sat se vede, că au 
fost buni conducători și că nici poporul 
nu e tocmai lipit pământului, deși patru 
moșii domnești (românești bine înțeles) se 
esti’nd pe hotarul mănos al comunei.

Pe mine numai un lucru rn’a făcut 
să mă mir și anume, că dacă biserica și 
școala așa de buni vecini sunt, pentruce 
nu se înțeleg între sine preotul și învă
țătorul, ba ce e mai mult învățătorul nici 
nu vine la petrecere, fiindcă preotul este 
președintele comitetului aranjator?

E de altă parte de lăudat zelul ro
mânilor noștri de acolo, cari cu multe și 
însemnate jertfe au crescut numai în tim
pul mai nou la vreo 10 tineri pe la școlile 
înalte, dintre cari unii iac astăzi mari 
servicii neamului. Durere însă, că femeile 
noastre de acolo au urmat și ele pilda 
celoralalte câmpence, părăsind frumosul 
nostru port național și înlocuindu-l cu 
niște zdrențe cumpărate pe bani scumpi 
de’ pe la lipitorile satelor.

Abia ne apropiam de Fărăgău, când 
un fecior bine făcut ne oprește caii și 
întreabă, că unde suntem încvartiraț', 
căci dacă nu avem cvartir, ne află el. Do
vadă, că aranjorii au fost foarte atenți. 
După șapte oare s’a început petrecerea, 
cea dintâi petrecere în această comună. 
In jurul școalei era adunat mai întreg 
poporul dela moșneag și până la copil, 
curios ca să vază cum joacă Domnii. 
Una din șalele de, învățământ a fost aran
jată pentru joc, iară cealaltă pentru con
sumarea cu poftă a viptualelor pregătite 
cu multă oboseală de frumoasele Dșoare, 
aci se vindeau și beuturile foarte bune pe 
un preț bagatel de cătră un voinic româ- 
naș, iară într’un colț un jidănaș băga în 
boală uscată subțirele pungi ale tinerilor 
cu tot felul de zaharicale.

Sala pentru joc era frumos decorată 
cu țesăturile alese ale țărancelor și cu 
frunze verzi, iar doue candelabre desti 
nate să înfrumsețeze și lumineze lăcașul 
Domnului răspândeau o intenzivă lumină 
în sală. Dar ce folos, pentrucă adevărata 
podoabă a petrecerilor, cununa frumoasă 
a Dșoarelor, a fost cam mică de astă dată, 
pe când tineri erau prea mulți, așa că 
Dșoarele au mers vesele acasă, iară tinerii 
cam moroși; cu un cuvânt de astădată s’a 
întors roata norocului ce s’a văzut mai 
lămurit în pauză, când cei mai norocoși 
și mai cavaleri dintre tineri își petreceau 
pe la mesele încărcate, pe când aceia, 
cari n’au ajuns să joace chiuiau a foame 
prin frumoasa grădină a școalei, unele 
ca acestea:

Frunză verde de ludău
Venit-am la Fărăgău?

Dar să nu se prea încreadă Dșoarele> 
căci iarăși se poate întoarce roata noro
cului.

Port național nu au îmbrăcat, decât 
numai 2 Dșoare, ce e foarte dureros.

Stelele și istoria lumei.
de Navrea — Gydef.

Mi să părea în vis, că aud sunând 
clopoțelul dela școală, care vestea începe
rea prelegerilor. Sar din pat și cu cea mai 
mare grabă încep a mă îmbrăca, ca să nu 
ajung prea târziu.

Teama m’a cuprins și mă făcea să 
fiu mai zăpăcit. Totul ce făceam nu era 
bine... nu puteam să’mi închei gulerul — 
ghetele mă stringeau... le-am încălțat schim
bate... dar când să’mi eau cărțile, îmi vine 
în minte, că — sunt în vacanță. Gândul 
acesta m’a liniștit.. și m’a făcut să râz eu 
însu’mi de mine.

...Am eșit vesel prin sat, să revăd 
acele mândre plaiuri pe unde mi-am pe
trecut zilele copilăriei mele....

Din turnul bisericei auzeam toaca cum 
ne chiamă ea sfânta slujbă..., era Dumi
necă. Simțeam în mine o tainică îndem
nare ca să merg să dau mulțămită lui 
Dumnezeu, pentru ajutorul ce mi-la dat să 
pot sfârși anul cu bine... făcând părinților 
mei bucurie și mie mulțumire.

In drum spre biserică am întâlnit pe

Pentru ce nu ne știm noi oare prețui 
acel port, care prin frumuseța sa pune în 
uimire chiar și pe străini? Nu e mirare, 
că în invitarea tradiționalei petreceri din 
Reghin Stimatele Dame sunt expres ru
gate a preferi costumul național românesc, 
și sunt sigur, că totuși puține vor fi acele 
întru adevăr stimabile Dame, cari se vor 
prezenta în costum.

Petrecerea a fost foarte însuflețită 
și a urmat până în zori de zi. Deabună- 
seamă că Dșoarele nu vor uita această 
petrecere, fiindcă și-au petrecut foarte 
bine, dar zău nici noi tinerii nu o vom 
uita iute.

E de dorit, ca să continue comitetul 
aranjator a aranja în tot anul câte o 
petrecere î.i Fărăgău, căci mergem cu 
drag în mijlocul lor.

Ltiht.

înștiințare pentru anul viitor.
Anul școlar 1908—1909 se va începe 

in 1 Septemvrie st. vech u 1908, adecă în 
14 Septemvrie st. nou. Părinții, cari doresc 
a-și dă copiii la aceste școale, sunt poftiți 
a se prezentă cu fiii sau eu ficele lor în 
cancelaria direcțiunelor respective în zilele 
de 1, 2 și 3 Septemvrie v, adecă 14, 15 
și 16 Septemvrie st. n., pentru înmatricu
lare. — Școlarii cari se imatriculează pen
tru primadată la școalele noastre medii, 
vor aduce testimoniu școlar, certificat de 
naștere și certificat de revaccinare. Testi
moniul școlar de pe clasa precedentă au să-l 
prezinte toți școlarii, cari vin a seinmatri- 
culă, așadar și școlarii, cari au absolvat 
clasa precedentă la școalele noastre.

Din 30 August și pănă în 2 Septem
vrie v. dela 8—12 oare oare a. m. se vor 
ținea examenele private, supietorii, de di
ferență și de corigență. Ceice s’ar prezentă 
mai târziu, au să petiționeze la direcțiune 
dovedind cu atestat valabil cauza întâr
zierii.

Toți școlarii, cari intră în prima 
gimnazială sau in I. reală pot fi supuși 
unui examen de primire conform norma
tivelor existente. Examenul de primire se 
va ținea în 20 August v., 1. și 2 Septem
vrie v.

Notă. — Școlarii, cari vin dela un 
institut, unde în gimnaziul superior nu au 
invățat limba grecească, au să fie supuși 
unui examen de primire din limba gre
cească.

Didactnd în gimnaziul interior și 
școala reală este de 24 coroane pe an, iar 
în gimnaziul superior (cl, V—Vili.) de 40 
coroane pe an. — Cei inmatriculați pentru 
primadată mai plătesc odată pentru tot
deauna o taxă de primire de 8 cor. Șco
larii neromâni plătesc didactrul, taxa de 
primire și taxa pentru fondul de pensiune, 
duplu. Taxi pentru fondul de pensiune este 
în gimnaziul superior 10 cor., iar în gim
naziul inferior și școala reală 6 tor., (cei 
scutiți de didactru plătesc '/2 din această 
taxă) ; taxa de testimoniu și anuar e de 
de 3 cor. (cei scutiți de didactru plătesc 
numai 2 cor)-, iar taxa de bibliotecă este 
în clasele inferioare 60 bani, în cele su
perioare 1 coroană. (Taxa de membru la 
societatea de le tuia a studenților este 
pentru ci. V. și VI. gimn. 1 coroană, pen
tru cl. VII. și VIII. gimn. 2 coroane.)

Cu 1 Septembre 1908 se Introduce o 
taxă nouă: taxa edilă de 10 cor. în gimna
ziul superior și de 6 cor. în gimnaziul in
ferior și în școala reală. Taxa aceasta au 
să o plătească înainte întreagă chiar și cei 
scutiți de didactru.

cei mai mulți din cunoscuți mei... cu toți 
m’au întâmpinat cu bucurie.

Vecinul nostru >Moș Marin*  cum îi 
ziceam — un om dornic de a ști și auzi 
multe, care totdeauna mă descosea cu în
trebări..., mă întâmpină grăindu-mi: »Bine 
ai venit la noi D-șorul nostru! mai ai, 
mai ai de umblat pela școli? N’or mai fi 
ele multe... una, două., și ei veni acas. de 
nu popă, doftor“.

Asta era vorba și dorința lui — și 
a mea nu ’i vorbă — să mă vadă în sat 
la noi popă; îmi zicea mereu: > aș avea 
odihnă în mormânt să știu, că d-ta mi-ai 
făcut slujba din urmă“.,.

>Dar ce mai stau*,  zice mai departe 
>Moș Marin*,  >doar cu d-ta sunt năcăjit, 
că nu numai ne spui nimic, din cele ce să 
spune prin cărțile alea. Ne-ai făgăduit la 
Crăciun, că ai să ne mai spui câte ceva și 
am rămas cu fâgădueala. D-ta ai luat drum 
spre oraș*.  — >Dar haideți oameni buni 
la biserică, c’o fi mântuit slujba fără de 
noi... hai și d-ta.... și ști ce ? fă-ne inima 
bună.. Cântă-ne azi așa cum ști d-ta.., că 
ne este dor să te auzim ...și apoi ei vedea 
d-ta că ne împăcăm*.

După’ee s’a gătat sfta slujbă în cur- 
I tea bisericei ne-am întâlnit cu toții... dela
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Didactru se poate plăti în 2 rate se- 
mestrale : '/, la înscriere, iar */ 2 la înce
putul semestrului II., dar celelalte taxe se 
plătesc deodată și întregi cu ocasiunea în
scrierilor.

Școlarii, cari vor să fie scutiți de di
dactru trebue să-și înainteze petițiunile lor 
la mâna d-lor profesori de clasă respectivi 
până în 30 /Septemvrie st. v.

1) îndreptățiți a petiționă sunt acei 
școlari săraci, cari’ au moralitate bună și 
nota generală din studii foarte bine sau 
bine.

Cu nota suficient pot fi scutiți numai 
acei elevi, cari sunt din Brașov și cerce
tează clasa I. și II gimnazială sau reală.

2) La petițiune se aclude atestatul de 
paupertate al oficiului comunal, vidimat și 
de parochul local.

3) Ceice vin dela alte școale au să 
acludă și testimoniul de clasă ultim.

Direcțiunea gimnaziului rom. gr. or. 
din Brașov.

Seminariui din Blaj.
Primim spre publicare următorul comunicat:
1. Părinț'i cari voiesc să-și așeze 

băieții pe anul școl. 1908/9 în Seminarul 
junimei române p-r.-cat. dela gimnaziul 
gr.-cat. din Blaj, prin aceasta sunt avizați, 
că terminul concursului de primire (se 
primesc numai gimnaziști) este 14 August 
n. Cererile de primire sunt a se adresa 
Preaveneratului Consistor Metropolitan din 
Blaj, și in ce privește pe băeții, cari în 
altul trecut nu au fost elevi ai seminaru
lui junimei, cererile au să fie instruate cu 
extras de botez, testimoniu de pe anul 
școlar trecut și atestat de revaccinare. In 
cerere părinții sau .îngrijitorii au sa'-și în
semne locuința și posta ultimă cu acura- 
teță și să declare, că cuuosc pe deplin 
toate condițiunile de primire și se obligă 
ale înplini pe toate. Ca rezoluțiunile să se 
poată expeda francate, petenții sunt rugați 
să alăture mărcile poștale de lipsă.

2. Pentru elevi sunt a se plăti 300 
cor., pentru cuartir, vipt, lumnîăt, spălat^ 
încălzit, scaldă și în caz de lipsă, medic și 
medicină; 8 cor., ca taxă de înscriere pen
tru cei-ce vin întâia dată în Seminarul 
junimei sț 6 pentru scrobitul rufelor. 
Taxa de înscriere și de scrobitul rufelor 
are să se plătească întreagă deodată cu 
ocaziunea înscrierii; iar suma de 300 cor. 
în doyă, respective în patru rate anticipa
tive.”'— In caz de două rate, rata primă 
va fi de 150.cor. și se va plăti în 1 Sep- 
temvre, iar “rata a doaua iarăș de 150 cor. 
și se va plăti în 1 Februarie. In caz de 
4, rata primă va fi de 80 cor. și se va 
plăti în 1 Septemvre, a doua de 80 cor. 
și se va plăti în 15 Noemvre, rata a treia 
de 70 cor. și se va plăti 1 Februarie, iar 
rata a patra de 70 cor. și se va plăti în 
15 Aprilie. Sumele acestea sunt atât de 
mici încât numai primindu-se regulat și 
anticipativ pot statisface atâtor trebuințe 
împreunate cu susținerea și îngrijirea ele
vilor. Altfel rectorul va fi silit să dimita 
pe elevii ai căror părinți sau îngrijitori 
nu și vor solvi ratele la timp.

3. Elevii vor avea să aducă cu sine:
a) o carte de rugăciuni: b)ri părechi de 
schimburT'de" pânză sau giolgîu, bune; c) 
cel puțjjrf 6 Kâtftte;‘d)/2 părechi de încăl-

Părintele Ioan, pănă la cel mai mic nepot 
al iui >Moș Marine pe care ni l-a adus în 
brațe sa’l văd.

....Nu mai puteam de bucurie când 
m’am văzut earăși între ai mei..

Pretinii mei de joc de odinioară azi 
erau, uni cu gospodăria lor bine încheia
tă.., eai â alții... burlaci ca mine... Ăș
tia m’au chemat la joc ;< hai d-șorul nos
tru la joc azi, că suratele zic, că vine și 
d-șoAra d-lui Părinte*...

Moș Marin era la spatele meu să ve
de, căci cum aude că flăcăii mă cheamă pe 
după amiazi la joc și strigă că, azi după, 
amiaz la joc d-șorul vrea să ne spuie ceva*....  
O băgasem pe mânecă. Tocmai azi, ziua 
întâi când sunt acasă... și când la D-nu 
Părintele mă aștepta, nu atât Părintele, 
cât mai mult... D-șoara; tocmai azi nu’mi 
prea venea la socoteală... dar era prea 
târziu, căci vorba lui >Moș Marin*  era 
ascultată și cu greu să putea schimba.

...După amiazi dela d-nu părintele am 
mers la joc... Veselia era mare... Lume 
multă... și parcă nu’mi venea la mână să 
întrerup veselia oamenilor. L’am chemat 
la oparte pe >Moș Marin*  și m’am învoit 
cu el ca în Dumineca viitoare să le mai 
spun câte ceva din cele ce-am învățat.

...Cătră seară am eșit cu ai mei pe 
banca din naintea porții șl povesteam cu 
ei unele și altele, când iacă’l văd pe >Moș 
Marin*  venind spre noi încet..., semn că I 
«ra de ceva nedumerit I

țăminte și ce) puțin patru părechi de -Cio-. 
răpi sau de obiele; e) 1 saltea”(sâc de paie)

I șl 2 4epedee (cearșafuri) de pus pe saltea*; ’ 
fi) 2 perini și-d^jețe de perini; g) 1 țol 
sau plapomă și 2Jenedee de plapomT; h) 

JLtepedee albecTe giolgiu pentru.xop&cjxea 
patului (de lână și colorate nu sunt bune 
căci nu se poate ajunge la uniformitate); 
i) atâtea bilete (formatul biletelor de vi
zită), câte bucăți de rufe, veșminte și în-

■ călțăminte au; ZL1„cu-tit./I iurcuță.. 1 lin
gură, jl.păhar și cel puțin"3 servietSTf m) 
1 _perre de veșminte și 3 perîf d® încălță
minte; n) cel puțiți 3 ,.ștergare și 2 pep- 
teni, unul des și altul rar. Pe râte^i pe 
veșnrnte trebue cusut întreg conumele și 
cel puțin litera inițială a numeleu1’'3e“To- 
tez. Rufele și veșmintele neînsemnate vor 
fi răspinse.

4. E'evii vor avea proviziunea în
treagă și anume: a) locuințe în sale mari 
sănătoase, luminoase și provăzute cu toate 
cele de lipsă; b) vipt întreg adecă dejun, 
prânz, ojină și cină. La dejun vor avea 
lapte cald cu pâne, ia prânz 2—3 felurfi 
de mâncări, la cină 1—2 feluri. La prânz 
în zile de dulce va fi supă cu carne cu 
sos și mâncare groasă cu carne, eventual 
zamă acră cu carne și mâncare groasă cu 
carne sau friptură cu garnitură, iar în zi
lele de post supă de legume, mâncări fă
cute cu lapte, brânză sau ouă; Dumineca 
și în sărbători și prăjituri. La ojină pâne 
cu poame ori alte asemenea. La cină în 
zilele de dulce va fi friptură cu garnitură 
sau mâncare groasă cu carne, iar în zilele 
de post mâncări făcute cu lapte, brânză 
sau ouă: c) Spălatul eventual și scrobitul 
rufelor, d) Luminat în timpul recerut. e) 
încălzitul în timp de iarnă, f) In caz de 
boală medic, medicamente și îngrijirea de 
lipsă, g) Scaldă caldă în timpul iernii, 
amăsurat prescriselor igienii. Afară de aces
tea superioritatea se va îngriji, ca elevii 
mai slabi de studii pe cât se poate să fie 
ajutorați în studii.

5. Părinții în decursul anului școlas- 
tic să nu trimită bani la adresa sau la 
mâna elevilor, ci banii să vină la adresa 
superiorității, care se va îngriji să le pro
cure recvizitele de școală, cărțile și cele
lalte lucruri de lipsă. De asemenea să nu 
le trimită nici mâncări, căci Seminarul îi 
provede cu cele de lipsă. Mâncările pe cari 
părinții cu toate acestea le-ar trimite fii
lor lor, se vor împărți între toți elevii, iar 
în caz de cvantitate mai mică între 
conșcolarii respectivului sau respectivilor 
elevi.

6. Părinții, sunt avizați, că trebue să 
răspundă pentru eventualele stricăciuni 
făcute de fiii lor și să le rebonifice. De 
sine se înțelege, că pentru obiectele ce se 
strică prin folosință, fără vina elevilor, nu 
se va cere nici o desdaunare.

7. Elevii se vor prezenta_J.nl Sap; 
temvrie n. înaintea superiorității semina- 
riale, însoțiți de părinții sau îngrijitorii 
lor, unde vor plăti taxele de lipsă, vor da 
în samă obiectele și li se va designa mo
biliarul destinat spre folosință.

Blaj, 20 Iulie 1908.
Dr. Vasile Suciu, 

rectorul Seminarului junimei 
române gr.-cat. stud, din Blaj.

Doamna ludlta Secula născută Truța, pro
bată fostă directoară la internatul de fetif.e din 
Arad, ne roagă să publicăm următorul anunț, asu
pra căruia atragem atențiunea onor, public.

Anunț.
In vederea necesității simțite la noi 

Românii, de a instrua fiicele noastre după 
terminarea claselor, în perfecțiunea cusu
tului de haine și lengerii, m’am decis a 
întocmi în locuința mea o școală privată 
pentru eleve mai mari, unde să poată fi 
instruite după dorința părinților lor.

Elevele vor putea primi instrucție 
atât în limbi, cât și din studiile aparțină
toare unui curs complementar, pe cum e 
istoria, literatura, igiena, pe urmă și din 
menagiu, făcând praxă la pregătirea de bu
cate, coptul pânei, spălatul și călcatul de 
rufe.

Pentru a putea fi elevele instruite 
perfect, va fi angajată una din proprieta
rele unui salon de modă, unde numai ele
ve; alese se pot primi. Asemenea cusutul 
de lengerii va fi condus de o perfectă cu- 
sitoare.

Fiind pian în casă pot elevele la do
rință primi oare, atât în casă cât și con- 
servatoriu, In fine se va da elevelor o 
creștere și educație, care să recere dela o 
fată bine crescută.

întocmirea și programul acestei școale 
va fi :

întocmirea (acestei școale proectate) 
va fi în conformitate cu cerințele noastre 
după un plan ștudiat minuțios al școalei 
de Economia de casă >din școala fondată 
de Episcopul Bonos din Timișoara. — Școa
la de fete.

Programul întocmai ca în acea școa
lă ; — de acesta am profitat, atât Ia în
tocmirea școalei de Economia de casă din 
Măgurele cât și la școala de aici, unde am 
format acest plan după cerințele noastre; 
fiind o întocmire acceptabilă din toate punc
tele de privire.

Programul de primire va fi în con
formitate cu alte internate, încât privește 
taxele.

Escepție va fi numai la croitul și cu
sutul de haine. Din această specialitate vor 
primi elevele, fiecare cu terminarea cursu
lui, un atestat, pe baza căruia, pot fi pri
mite ca profesoare din croit și confecțio
nare de haine. — Acesta costă 80 cor.

Taxe de întreținere 500 coroane pe 
-anul întreg, solvite în 4 rate anticipative 
eventual și lunare.

Taxe de învățământ 80 cor. pe anul 
întreg solvite în 4 rate, eventual și lunar.

Taxe de pian 12 coroane lunar, din 
care 2 coroane se folosesc pentru acorda
rea și usarea pianului.

Taxă pentru medic și medicine 8 cor. 
pe întreg anul.

Cărțile și recuisitele de scris, precum 
și materia) pentru lucru de mână, croit, 
ș. a. după cum vor fi cerințele, le vor pro
cura părinții elevelor.

Vestminte câte să recer dela o feti
ță, care cercetează încă școala ; simple, însă 
cuviinciaose. Eră haine demodate, din care 
să mai pot renova, vor fi puse la început 

f în lucrare, spre a putea fi folosite.
Cele de pat, și utensiliile necesare, pre

cum să cere în ori ce internat.

Ajuns la noi ’l-întreb : »Ce gânduri 
te muncesc? Ce nedumerire ai?< Hm! 
cam mare pentru mine și mică pentru 
d-voastră«, zice >Moș Marin*  așezându-se 
în locul meu pe bancă.

Și »Moș Marin*  începu bătrânește. 
Tot voiam să te întreb. »Nu știu cum se 
face de luna când răsare și când apune, 
este mai mare, de cum este ea când ă 
deasupra capului nostru*.

>Când răsare este ca un fund de căi-, 
dare și când este deasupra noastră abiat 
e ca pălăria mea. Să scadă? »Nu să poa
te*  Fi bun d șorule, spunemi cum este 
asta >,

Apoi >Moș Marine*  nedumerirea ăsta 
a dumitale au avut-o și o au și azi mulți.. 
Aristoteles, un om învățat a) grecilor ve
chi, a încercat mai întâi să tălmăcească 
aceasta și dela el mulții alții. Aristotele zi
cea, că vedem luna mai mare când răsare 
și apune din pricina că razele de lumină 
să frâng prin aburii de apă cari plutesc 
în apropierea pământului, și pănă prin suta 
a 11-a a rămas de bună această tâlcuire, 
pănă când un alt învățat a cercat să tâl- 
cuiască aceasta în alt chip. El zicea, că 
mărimea unui lucru o judecăm prin ase
mănarea unghiului de vedere sub care ’1 
vedem, și cu depărtarea lucrului de la noi, 
aceasta însă numai atunci o putem cu 
noaște când între noi și lucrul din depăr
tare sunt un șir de alte obiecte; iar un 
alt învățat zice, că luna când e deasupra 
capului nostru o vedem mai aproape >fiindcă 

între ea și noi n’avem obiecte din cari prin 
asemănare să putem judeca depărtarea ei și 
luna atunci ne pure mai mică, de cum este 
ea când răsire.... Că luna când răsare e 
mai mare de cum este ea când este dea
supra noastră, asta e numai o părere.

Dela noi și pănă la lună când răsare 
avem între ea și noi pomi, case.... munți 
și dincolo departe de ei este luna — ea 
trebue să fie tare departe... și de aici ni 
să pare mai mare.

, A Când este deasupra între ea și noi 
nu sunt pomi, nu sunt case, nu sunt munți 
...ea doar’să află deasupra capului nostru... 
și nu putem să judecăm la depărtarea ei 
prin mijlocirea lucrurilor dintre ea și noi, 
și de aici ne o închipuim mai mică mai, 
aproape de noi.

>Moș Marin*  asculta... să’mi soarbă 
vorbele... După ce-am terni'nat o vreme 
tăcu...  >Apui numai părere este că să fie
ea mai mare când răsare și apoi să scadă 
când este deasupra noastră — în zenit*.

Să făcu o liniște din nou ...»Moș Ma
rin*  o întrerupse fiind dornic do mai ști 
câte ceva...*  Mai spune ceva, ori luna bă- 
lae ți-a adus în minte vr’un păr bălai și 
ochi vineți ?... mai lasăle la pustia ...și hai 
aici lângă mine și mai spune ceva*.  Las 
>Moș Marine*,  că pe Duminecă o să vă 
spun ceva despre stele și istoria lumei... 
să auzi minunății.

(Va urma.)

Pentru a fi onoratul public orientat în 
parte, și cât privește instrucția notez: că 
(voiu avea) întru întocmirea acestei școale, 
care cu ajutorul bunului Dumnezeu va fi 
întocmită după ce le mai arzătoare cerințe 
ale noastre, voiu avea ca ajutoare două 
Dșoare. Una română, care a terminat școala 
Oteteleșanu din Măgurele, unde am func
ționat și eu ca dirigență la despărțămân
tul ^Economia de casă*  și una germână, 
care a făcut școală în mănăstirea (Irsuli- 
nelor din Sibiiu.

Acest curs este întrunit pentru un 
an, și se va începe cu 15 Septembre st. n.

Ear terminul pentru înscriere, este 
30 August, inclusiv. — De dorit însă va 
fi, ca onoratul public apreciând acest pro
gram, să anunțe mai de timpuriu pe 
fiicele lor, pentru a mă putea orienta.

In fine pentru orientare: Dorința me a 
fierbinte fiind avântul nostru cultural, pe 
toate terenele, ca să putem ținea pas și 
noi cu alte neamuri culte; scopul acestei 
școale proectate, nu este ca să paralizez, 
sau să fac concurență școalei române de 
fetițe din loc, fiind clar zis la primul pa
sagiu al acestui Anunț, >după terminarea 
claselor*.

Știut fiind că școala civilă de IV cl 
cu ajutorul bunului Dumnezeu, a Ven. 
Consistor, în frunte cu Preasflnțitul Ilus
trul D. Episcop 1. Papp, în conțelegere 
cu Dl Dr. Pipos am pus aceasta școală pe 
temelia unei școale civile cu internat, care 
dorește ca să promoveze multe eleve.

Să fiu bine înțeleasă. Nicăiri poate 
nu să simte lipsa unei asemenea școale, 
ca tocmai în acest centru, b 'gat în greu
tăți și în lupta cu luxul istovitor de puteri 
și nimicitor.

Datorința noastră este, >Toți pentru 
unul (scop) și unul pentru toți*,  Deviza:

»Honor et labor*.
ludita Secula nasc.

Truța
Arad Strada Kazinczy 2.ULTIME ȘTIRI.

CaFlOViț, 30 Iulie. Alegerea pa
triarhului sârbesc e pusă la ordinea 
zilei în ședința de Sâmbătă.

București, 30 Iulie. Românii ma
cedoneni au trimis dela întrunirea, 
ținută eri seara, următoarea telegramă 
Sultanului: „Colonia macedo-română 
din București, întrunită în localul so- 
cietăței de cultură macedo-română, 
luând cunoștință de marele act, prin 
care M. S. Imperială acordă tuturor 
supușilor cele mai sfinte drepturi indi
viduale, crede de a sa datorie, ca cu 
această ocaziune să depună la pi
cioarele strălucitului tron devotamen
tul nostru cel mai sincer și cel 
mai leal“.

Constantinopol, 30 Iulie. Ziarele 
turcești anunță, că eri membrii comi
tetului otoman pentru uniune și pro
gres au fost invitați ’ la Șeikul-Islam 
care, în prezența unui imense mul
țimi, le-a zis: „Augustul nostru su
veran m’a chemat și mi-a zis : „Sunt 
foarte satisfăcut de mulțumirile popo
rului. Te însărcinez să declari în nu
mele meu, că jur să aplic pe deplin 
constituțiunea, pe care am acordat’o 
credincioșilor mei supuși și de la care 
nimeni nu mă va putea împiedeca. 
Toate inimile să se liniștească și fie
care să-și vadă de afacerile sale“. 
Șeikul-Islam a adăugat, că Sultanul a 
dat aceste asigurări punând mâna pe 
Coran și a făgăduit să aplice în cu
rând tot felul de măsuri folositoare.

Constantinopol. 30. Iulie. Eri toate 
bcmclele bulgărești și grecești din ju
rul Salonicului, împreună cu șefii 
lor, au venit in oraș unde au de
clarat, că desarmeasă și fac pace. 
Turci, bulgari, greci, se îmbrățișau 
și se sărutau.

Constantinopol- 30 Iulie. Sultanul 
a grațiat pe toți membrii bandelor 
din Macedonia, cari erau condamnați»

Bibliografie.
A apărut Nr. 17. din ^Biblioteca. 

Steua*  cu titlul *Satul  Grivițctt la lnstit. 
graf. St. Bazilescu Bucureți. Prețul 15 
bani.
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Prietinii mei!
Motto: „Spune-mi cu cine te ’nso- 

țești, ca eâ-ți spun cu 
cine ești“!

Poate, nimeni în lume nu se poate 
lăuda c’un număr așa mare de prietini, 
ca mine. Fiind mulți i-am împărțit în trei 
categorii și anume; de prima categorie se 
țin cei de o etate cu mine; de a doaua 
cei mai în etate și de a treia cei mai 
tinerei.

Cei dintâi, mă iubesc pănă la nebu
nie, dacă pot da dovadă că, întru toate 
stau cu o treaptă sau două mai jos, decât 
ei. Se cad la examene, să mă vadă înbră- 
cat în sdrențe, să nu mă ia nimeni în 
samă ; eată ce le făcea bucurie prieteni
lor mei.

Cei din a doaua, categorie mă iu
besc; dacă întru toate sunt »cap plecat* *.  
»Fă asta!*  — »Dute acolo!*  Cu aceștia 
vin de multeori în mânie din cauză că, 
esprim mai bucuros pe »ba*,  decât pe »da« 1

BJîis viuțo. Sultanului Turciei.

In urma introducerii constituției în 
împărăția turcească, toate ziarele se ocupă 
cu Sultanul Abdul Hamid, povestind fel 
de fel de întâmplări din viața lui.

Intre altele se spune că sultanul e 
un maestru în tragerea la țintă cu piste lu). 
Se spune că, de la o depărtare de 25 pași 
își face iscălitura cu gloanțe trase repede 
unul după altul pe o placă. De la aceeași 
depărtare nimerește, fără să greșească 
odată, portocale aruncate una după alta 
în aer. Cîte odată padișahul se retrage și 
înti’un atelier, în care își petrece vremea 
cu arta ceasornicăriei și cu analize chi
mice. In tinerețe a fost un tîmplar foarte 
iscusit și e și azi mîndru de mobilele fă
cute de dînsul pentru kioșcul Kiatgane.

*
Prînzul e servit pe la oarele șase, 

iarna pe la patru. Abdul Hamid mănîncă 
totdeauna singur. După masă se duce ia- 
răș să asculte rapoartele spionilor săi. Une
ori cheamă cîte un clovn. Glumele pe cari 
le face cu acesta sunt adesea cam neplă
cute pentru bietul clovn. Pe clovnul iui 
favorit, decedatul Aii Efendi, avea obiceiul 
să-l arunce în apă, sau punea să-l văp- 
sească negru pe obraji. Cînd nu se dis

In fine cei din a treia categorie, 
mă iubesc; dacă las toate după voia lor, 
afirm ceeace ei zic și pe deasupra le laud 
talentele.

Trebuia’să susțin despre unul că, e 
un mare cântăreț; deși atât cânta de fals 
și așa niște scârțiituri scotea, mai alt
fel ca o cumpănă de fântână de pe pustă.

Aceste sunt notele generale ale celor 
trei categorii.

Ar reiieși din cele de sus; că, toți 
prietenii mei nu plătesc o ceapă degerată.

Dar să mă credeți că, ei plătesc mai 
mult decât o ceapă.

In cele trei categorii să mai află și 
câte un corb ș’un bivol alb. care face 
escepțiune. Sunt șapte la număr acești 
»bivoli albi*  dar, păcatul lor și al meu, 
fiecare își are cusurul său, întocmai ca 
caii.

Am zis »păcatul meu»; pentrucă nă
ravul fiecăruia e și al meu, dacă nu ne 
înșală motto pus în fruntea acestor rânduri. 
Cred, că nu te voiu plictisi dragă cetito- 
riule dacă’ți-i voiu descrie pe rând.

Primul, deși am crescut așa zicând 
mai sub o manta, decâte ori ne întâlnim, 
— și aceasta se întâmplă foarte des — 
mă măsură să vadă, care din doi e mai 
gros, mai înalt, mai tare, mai greu etc. 
In toate aceste însușiri de atlet, mă întrece. 
El o știe bine aceasta, dar totuși o face 
pentrucă să-i admir puterea. Dacă nu mă 
înșel e deci închipuit în puterea lui. El se 
ține, cel mai tare om din lume.

Al doilea; om mai în etate de cât 
mine.

Ne cunoaștem de zeci de ani. Mă 
cunoaște în toate amănuntele, pentru aceea 
totuși dacă nu la toată întâlnirea apoi de 
bună samă la a doua mă întreabă, de câți 
ani sunt?

Mi-am însemnat, la o convenire care 
a ținut-mai multe oare, mi-a pus, nu mai 
puțin de 3 ori întrebarea »de câți ani ești ?« 
Aceasta o face față de toți. Dacă face cu
noștință cu cineva, ar fi mirare să nu’l 
întrebe de câți ani e? Acesta se crede 
încă tot tinăr și frica că va înbătrâni îl 
preocupă!

Al treilea știe că, venitele mele sunt 
prea mari pentru a muri de foame; dar 
prea mici pentru a trăi, pentru aceea me
reu mă întreabă: ce salar am; cum o duc 
cu finanțele etc.

Acesta e un materialist în înțelesul 
strict al cuvântului. Pentru a ajunge la 
avere, s’ar face prietin și cu dracul.

Al patrulea, om vesel. Un Don Juan 
mincinos, care a făcut fete de împărat de 
și-au lăsat părinții. De dorul lui mulți ochi 
s’au închis în mănăstiri, numai cât toate 
acestea poate în vis le-a văzut, dar în reali
tate nici poveste. Cu atâta foc știe preda, 
aventuriile sale amoroase, încât chiar și 
sfântul soare stă uimit la auzul lor. Dacă 
cineva din sexul frumos îi zâmbește, sau 
din întâmplare, sau din naivitate, îi face 
ochi dulci; se crede stăpân preste inima ei.

Acesta să crede tot tinăr și frumos, 
închipuirea a ajuns domn peste el.

AI cincelea un certăreț și limbut 
fără păreche. Are darul de a face din țin
tar — armăsar. După el pământul e ne
mișcător, ear soarele mișcător, căci doar 
aceasta o vede toți cu ochii. Ne certăm 
numai de atâtea ori de câte ori ne întâl
nim. Acesta e cel mai mare călcător ai 
poruncii a 8-a . ..

Despre al șasălea iertați dragi ceti- 
'tori, nu vă pot spune multe, de frică, să 
r.u mă afle; căci mi-ar crepa capu’n două.

Acest spretin*  crede că, toate în 
ziua de azi se câștigă prin luptă. Sentința 
«viața e o luptă*,  și-o esplică așa: »mă 
George, te toc în cap, de nu-mi dai un 
z’ot împrumut. Acesta trebuia să se nască 
cu un veac mai înainte, — în »era 
. umnului».

Al șeptelea și cel din urmă prietin 
din cei mai aleși, își urmează cursul vieții 
după principul latin: »cine bea bine, 
doarme bine. Cine doarme bine, nu păcă- 
tuește. Cine nu păcătuește ajunge în raiu; 
prin urmare, cine bea bine ajunge în 
raiu*.

Spunea odată acest prietin că, el mi-i 
cel mai sincer amic și ca dovadă, î-mi 
spunea proverbul, >în vine adevărul*  — deși 
era tălbăcit, nu de vin, ci de bere.

Să vedeți că, cu omul acesta întru 
adevăr stau bine și ne înțelegem de 
minune.

— >Mă Petre, nu plătești o halbă»?
— »Nu frate că, nam parale*!
— Atunci vino, plătesc eu!
Așa ne înțelegem noi de minune!
Cred că, m’am recomandat în de ajuns 

on. cetitori și cetitoare....
»OrZean*.

Cum capătă copiii diferite 
deprinderi rele.

(Din : „Le livre des meres“ de A. B.).

III.
Cum se întâmplă ca lenea trupului să 
aducă totdeodată și lenea minții, la copii?

a) Prin legătură strânsă și până la 
un punct de neînlăturat, ce se găsește 
între trup și între suflet, legătură care 
face ca atunci când unul din ele suferă 
(trupul sau sufletul) să simță suferința și 
celălalt și deci când trupul se lenevește 
urmează ca lenea aceasta să se întinză și 
asupra minții.

b) Ca și trupul, după cum am spus 
și mintea se deprinde cu trândăvia: prin 
sforțările din cale-afară de mari, la 
care e supusă și mai ales în prima 
vârstă a vieții copilului.

c) Din pricina unei atențiuni prea 
îndelungate și încordată și prin urmare 
obositoare, ce cop Iul e silit să o îndrepte 
câteodată asupra aceluiași lucru.

d) Prin schimbarea necontenită a 
metoadelor în predarea cunoștințelor.

e) Din pricina lipsei îndelungate de 
recreație și jocuri, cari sunt de neapărată 
trebuință copiilor întrucât dau trupului o 
mlădioșie, iar minții puterq de a pricepe 
mai cu înlesnire, fiind totdeodată și un 
mijloc de a înlătura o prea mare și în
delungată sforțare a gândirii.

IV.
Cum ajung copiii să fie puțin îndemnateci 
(stângaci) și turburi în diferite ocupațiuni 

(uluiți) ?
a) Lăsându-i în voia lor să se dedea 

lenii trupești și intelectuale.
b) Distrugându-le toată încrederea în 

ei înșiși: prin musturi neîntrerupte și 
pedepse fără socoteală, umilindu-i în fața 
altor semeni de ai lor; fapt ce trebuie în 
totdeauna înlăturat, mai ales că prin 
aceasta se deprind a fi și desprețuitori..

c) • Maltratându-i in chip neomenos, 
prin lovituri.

d) Dacă li se permit legături de prie
tenie cu diferiți copii ce suferă de aceste 
neajunsuri.

V.
Cum sunt împinși copiii către trivialitate 
(vorbe și fapte uricioase) și grosolănie ?

а) Se știe îndemânarea ce o au copiii 
în a imita aceea ce văd. O constatare prea 
adevărată este și aceea, că ei imitează în 
totdeauna schimbând și de regulă ei fac 
mai mult decât ceeace văd sau aud fie în 
rău, fie în bine; așa încât e foarte natural 
că atunci când părinții, servitorii ori ti
nerii tovarăși de o vârstă cu ei le dau 
exemple de apucături triviale și grosolane, 
copiii imitând, să treacă peste modelul ce 
le-a fost pus în față.

б) Toate persoanele dinprejurul co
pilului trebuie deci să se supravegheze pe 
ele însăși sub raporturile înfățișării, al 
mișcărilor, al vorbirii, ca nucumva să fie 
copiate în rău. Astfel imitând un copil se 
deprinde cu un mers de trândav târându-și 
picioarele; se reazemă sau se culcă aproape 
de masa unde i-se duce mâncarea sau, 
dacă rămâne o clipă în picioare, cu ne
astâmpărul unui bolnav el caută să se 
rtzime oricum de o mobilă, de un zid, și 
multe alt.-le. Niște ast menea deprinderi, 
dacă nu sunt îndreptate la timp, pot să 
se prefacă în năravuri, cari cu timpul 
continuându-se și înrădăcinându-se din ce 
în ce, nu mai poate scăpa omul de ele.

c) Trivialitatea este încă mai vred
nică de dojana, când se preface în groso
lănie și când din vorbire și mișcări ea 
trece ia faptele copilului, făcându-1 în chi
pul acesta nesuferit tuturor persoanelor 
dinprejur.

d) Prin urmare, de datoria părinți
lor este ca mai întâiu să se supravegheze 
pe ei înșiși și după aceea, într’o aceeași 
măsură dscă nu și mai mare să-și întindă 
supravegherea și asupra servitorilor și 
asupra micilor tovarăși de joc ori de lu
cru ai copiilor lor.

(Va urma.) C. Topescu-Stănești.

Producțiuni și Petreceri.
»Concordia*  Reuniune gr, cai. de 

cântări din Oravița-rom., învită la pro- 
ducțiunea ce o va aranja Duminecă în 2 
August st. n. 1908 (în ziua S. Ilie) în gră
dina hotelului „Coroana Ungarău din Ora- 
vița-mont. sub conducerea d-lui loan Bog
dan, învățător. începutul la 8’/2 oare seara.

Program: 1. * * * »Brancoveanul*,  
cor bărbătesc cu soli. 2. K. R. Karrasz: 
»Frumoasă copiliță*,  cor micst. 3. * * * 
»Șoimul și floarea*,  cor bărbătesc. 4. I. 
Vidu: >Coasa*,  cor micst. 5. I. Vorobchi- 
evici : »Din depărtare*,  cuartet solo. 6. I. 
Mureșan : »Brumărelul«, cor micst cu soli. 
7. A. Popovici: »Dorul Ardeleanului*,  cor 
bărbătesc. După producțiune joc.

Inteligența română din Agnita învită 
la producțiunea teatrală ce o va aranja 
cu ocaziunea ținerii conferinței preoțești 
tractuale în 9 August st. n. a. c. în sala 
hotelului »Agnita« din Agnita. Venitul cu
rat este destinat parte fondului tractual, 
parte fundului bisericesc din Agita.

Programa : »Trei Doctori*,  comedie 
n un act loc. de V. A. Vlaicu. «Țiganul 
cătană*,  comedie în un act de E. Suciu. 
După producțiune dans.

Inteligența română din Tetuș învită 
la Petrecerea de vară, ce o va aranjâ Du
minecă în 9 August n. 1908 în grădina 
hotelului »Leul«. Venitul curat e destinat 
pentru biserica română greco-catolică din 
Teiuș. începutul la 8 oare sara.

Mulțămită publică.
Țin de plăcută datorință a aduce și 

pe această cale mulțămiri acelor credin
cioși, cari din prisosul muncei lor au dă
ruit, de când îi păstoresc eu, pe sama bi
sericii din Rodbav, tractul Agnita, câteva 
obiecte prețioase spre cinstea lor și spre 
pildă bună și altora, cari își iubesc bise
rica și o ajută cu fapta. Acei buni credin 
cioși au dăruit următoarele obiecte:

1. Ghedeon și Maria Bologa din Mer- 
ghindeal un rând de haine preoțești cp 
toate aparținătoarele în valoare de 100 
cor. 2. Nichifor și Maria Dan un patrahir 
în valoare de 16 cor. 3. Gheorghe și Ma
nia Cocă o cădelniță de argint de China 
procurată prin librăria archidiecezană în 
preț de 20 cor. 4. Vasilie Nisirea epitrop 
în amintirea soției sale răposate, Floarea, 
2 icoane frumoase pe pânză, a Mântuito
rului și a Maicei Domnului, procurate tot 
prin librăria archidiecezană cu 26 cor. 5. 
Parochul local Aurel Oancea 2 icoane: a 
sf. Nicolae și a sf. Treimi ramate 20 cor. 
6. Matei Șchiopată 2 sfeșnice pe pristol cu 
2 cor. 60 f. Mila făcută cu biserica noas
tră e bine primită, fie ea cât de puțină.

Rodbav, în 12 talie 1908.
Aurel Oancea, 

paroch.

MULTE ȘI DE TOATE. 

trează în chipul ăsta, sultanul se duce la 
teatrul privat din Yldiz. Aci sunt două 
trupe, una turcească: aceasta joacă comedii; 
alta europeană, care dă opere și opere‘e. 
De-asemenea învită și artiști dramatici 
străini, cari dau reprezentații în Constan- 
tinopol. Cu artiști străini e extraordinar 
de darnic.

*
Odată, cu prilejul reprezentației unui 

vodevil, s’a petrecut un incident comic. 
Capela trebuia să cînte un marș. Singurul 
pe care-1 știa de rost era marșul »Hami- 
die*.  îndată ce-1 începură muzicanții, apăru 
pe scenă, cum se prevedea în piesă, un 
măgar. Sultanului nu-i conveni de loc in
cidentul ăsta hazliu și destitui imediat pe 
capelmaistru.

Abdul Hamid se culcă tîrziu. înainte 
de-a se culca, întreaga reședință e lumi
nată ca ziua pînă în cel mai mic colț, de 
oare-ce sultanului nu-i place întunerecul.. 
Adeseori lasă orchestra să-i cînte pînă 
tîrziu după miezul nopței sau dă ordin ca 
garda lui personală să se plimbe cu pași 
puternici în sus și în jos pe dinaintea 
odăii lui de dormit, fiind-că sunetul regu
lat al pașilor îl liniștește. După ce s’a con
vins că totul e în ordine, încuie el însuș 
odaia de dormit, a cărei cheie o poartă 
totdeauna la dînsul și se culcă.

*

Milionar, fără să știe.

Un chelner August Goldschmidt, din 
Versailles, a devenit zilele acestea poseso
rul unei sume, care se ridică la trei mi
lioane franci — lucru ce nici nu visa! 
Chelnerul aceasta trăise de ani în Versail
les, în cond'țiuni foarte modeste. Gum 
banii, de cari dispunea, nu erau îndestulă
tori pentru a-și întreține familia și bă
trâna lui mamă, soția sa s’a hotărît să 
facă coroane din mărgăritare pentru înpo- 
dobitul mormintelor.

Deunăzi chelnerul fu chemat pentru 
niște afaceri de ordin comercial la Lyon. 
In acest oraș află el, din întâmplare, că 
un notar din Lyon îl caută de aproape 17 
ani pentru a-i da în primire o moștenire de 
trei milioane de franci. Un unchiu al chel
nerului, neavând copii sau alți moște
nitori, l’a numit pe August legatar univer
sal. In 1829 el pltcă ca soldat la Senegal 
și la 1891 muri. In răstimpul acesta el 
și-a economisit trei milioane lei. Actualul 
posesor al acestei sume, proectează să 
deschidă la Paris, cea mai grandioasă 
cafenea.

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

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

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

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

Un aparat costă 8 coroane.

cafoarte buna pentru copii sănătoși 
și bolnavi cât si pentru bolnavii 
de stomac. Impedică și înlătură văr
săturile, diareea, catarul intestine
lor — Broșura. «îngrijirea Copiilor« 

se poate avea gratuit de la 
NESTLE, Viena L Biberstrasse 11.

VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 
Consult ațiuni 

cu celebritățile medicale, cu specialiștii de la 

facultatea de medicină ain Viena.

Telefon nr. 17065.
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Câte-va cuvinte
asupra focalelor secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
că în vremea de 6zi e bătătoare la ochi 
mulțimea acelor oamtni, a căror sânge și 
suonri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdruncinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine- 
rimei deslușiri binevoitoare, sinoere și amă
nunțite în tot ce privește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va căru:a oamenii să-și 
încredințeze fără teamă, fără sfială și cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e 
în deajuni însă a destăinui aceste necazuri 
ori și cui, oi trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, conștiințios. care 
știe să dea asupra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a tjuta și morburilor ce 
deja eventual exists, atunci apoi va în
ceta existența boalelor secrete.

De e chemare F.tât de măreață și 
pentru acest scop e institutul renumit în 
toată țara al D rului PALOCZ, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
koczi-ut 10), unde pe lângă disoreția cea 
mai strictă primește ori-cine (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra vieței 
sexuale, unde sângele și sucurile trupești 
ale bolnavului se ourăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul i-se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor rjilnice 
dr. PALOCZ vindecă deja de ani de tjile 
repede și radical cu metodul său propriu 
de vindecare, chiar și cazurile oele mai 
neglese, ianele sifilitice, boalele de țeve 
bășică, nerti și șira spinărei, începutul și 
de confusie a minței, urmările onanieirei 
ale sifilisului, erecțiunile de spaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența~), vată- 
mălurip, boalele de sânge, de piele și țoale 
boalele organelor sexuale femeești. Pentru 
femei e sală de așteptare separată și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura, 
depărtarea nu este piedeoă, căci dacă 
oine-va, din ori-ce casză. n’ar putea veni 
în persoană, atunci cu plăcere i-se va da 
răspuns amănunțit foarte discret prin scri
soare (în epistolă e de ajuns a se înlătura 
numai marca de răspuns). Limba română 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se ard, ori la dorință se retrimit 
fiecăruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speciale. Vizitele se primesc în
cepând dela 10 ore a m. până la 5 bre 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. m.)

Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital 
pescialist, Budapesta, VIL, Râkbczi-ut, 10 
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Institut indigen. Banca de asigurare
gff „TRANSILVANIA64

S â b i i as
.. întemeiată la anul 1868 — — _

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

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

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

întreagă etc. etc.

Asigurări poporale fără cercetare medicală.

Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.

Valori asigurate contra iiiceniliiiliii: a Capital asigurat asupra vieții:
95,S J6.4SU cor. 9,88£.454 coroane.

Dela întemeiare institutul-a solvit:
pentru âespăi, ie incendii 4,484.278-83 c, pt. capitale asin, re vieață 4,o28.11312 c

Oferte și informațiunî se pot primi dela : Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 etapiul I., curtea I, și prin agenturile principale 
din Arad, Brașov, Bistrița, Cluj, și Oradea-mare precum și dela subagenții 
din tdte comunale mu mari.
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Tauri din pinzgau.
Tauri de 1—l3/^ ani, soiu curat, 
(prima calitate) rassă Pinzgau pen
tru prăsilă, de proveniență originală 
din Pinzgau, introduși în catastru 
regnicolar, sunt ori când de vânzare la

Fabrica de zahăr din Bod (lângă
Brassb). (stațiunea căilor ferate 

(243 2-6) Botfalu m. â. v.)

La Domnul George Enescu, 
coniersant Poiana-Mărului se capătă 
VIN BUN curat de Ardeal en gros 
cu 50 bani litru. No.245.,1-20
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Frumsetea.
Ș

Cea mai mare dorință a fie-căvei dame 
este fără îndoială: a fi tot mai frumoasă și 
pentru a ajunge acest scop, să folosește de 
ori-ce ocazie, își sulemenește fața cu mijloace 
de necrezut, ceeaee în cele mai multe cazuri 
are de urmare, că fața în loc să devie mai 
frumoasă, se ruinează așa, încât este lipsă 
de timp lung și de o îngrijire mare pănă 
ce se restaurează iarăși.

Rezultatul unic în lume, ce l’a obținut 
farmacistul din Arad Clemens de Foldes cu 
Margit-Crăine a sa (su deosebire în Francia 
și Germania;, a îndemnat pe mulți a imita 
acest mijloc de renume universal, nestrică- 
clos și care singur are efect miraculos con
tra tuturor necurățeniilor din față, pistrui, 
pete de ficat, bubiț.e etc. Aceasta natural, 
că nu a succes nimărui, deoarece secretul 
preparării Margit-Crâinei nu-1 știe decât in
ventatorul și producentul, care și păstrează 
acest secret, pregătind întotdeauna singur 
acest preparat. Margit-Crânie este prin ur
mare tot un fel, prelucrarea este întotdeauna 
îngrijită, din care cauză efectul este rapid 
și sigur. De aceea să admoniază damele cu 
toată seriositatea a nu și unge fața cu tot- 
felul de alifii; să se folosească numai un 
astfel de mijloc care să recomandă și de 
medicii vestiți englezi, americani și francezi, 
ca un mijloc cu el’ect sigur, nestricăcios și 
pentru conservarea frumseții. Acest mijloc 
cosmetic (de frumsețe) de renume universal 
este Marglt-Creme a lui Fiildes, 
care deja după o folosință de 4—6 zile 
schimbă tot-1 pielea feței, depărtează pistruii 
petele de ficat, sgrăbunțele, coșuri, roșața 
feții și a manilor, dă feții frumsețe ideală, 
vioiciune și îufățoșare tinerească. Un bor- 
cănel costă 1 cor. Sapun-Margit 70 fii., și 
Pudră-Margit (albă, roșa și creme) 1 cor. 
Toate mijloacele aceste să pot. folosi și se
parate. Margit-Crâme a lui Foldes se capătă 
în toată lumea în fie-care farmacie mai mare 
dar dacă undeva nu s’ar afla, să ne adresăm 
direct la inventatorul: CLEMENS DE FOLDES, 
farmacist în ARAD.

Deposit principal îu BRAȘOV: Julius 
Hornung : Emil Jekelins ; Franz Kelemen; 
Victor Klein: Rudolf Kugler ; Lang & Theîl 
drogue'ie; Eug. Neustădter; Heinr. Oberth ; 
Victor Roth : Fridr. Stenner ; Teutsch&Tar- 
tler, droguerie. — SIGHIȘOARA: A. V. 
Lingner, farmacie.
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Avem onoare a aduce la cunoștința On. public 
din loc și streinătate, că la firma noastră

FRAȚII SIMAY,
Brașov, Târgul grâului 3, (lângă Cafenea), 
cu ziua de 1 August începând să vinde Ull mare 
asortiment de Lingerie, complete trusouri cu pre
țuri foarte reduse ceeace numai printr’o cumpărare 
foarte avantagioasă dela o fabrică am putut ajunge. 
Deci recomandăm amatorilor, că în timp 
mâni cât va dura, să asorteze după plac.

MARE ASORTIMENT IN:
Bluse, Jupoane, Confecțium, Toilete 
atât costume de Dame, cât și de Domni, 

în timpul cel mai scuit.

de 4 săptă-

de Dame, 
se pregătesc

C2
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NI001AE' B0I014
primul măestru român de apaducte, canalisări, 

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

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

tutului orășănesc.

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

cu lucrări în branșa mea.

A
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Cruce seu stea, cLuplă electro - magnetică,
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și înviorezi
Nu e mijloc secret,

pe lângă, garanție,
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă șl folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne
uralgia, impedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgârciuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioidre, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insfimnie, epilepsia, 
olroulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din t6te păr
țile lumii, cari prcțuesc cu mulfămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
confunde cu aparatul „Volta", dre-ec „Oiasul-Volta" atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de venilare pentru țeră și streinătate eto.

V28, Stradn VADĂSZ 
colțul strada Kalntân.

original americane pentru Oame, Domn' și Copii.
Papuci albiile atlas.
pKgBuei albi

de dans.
Papuei de gimnastică
Pnpuei călduroși
Papuci de postav.

©tame 
Clsine 
©isme 
©issue
fciimasse. 
țlaBeeP.

de lucru. 
Halina 
de vânat, 
de călărit.

diete cu șinoare. 
diete cu nasturi, 
diete cu zug. 
diete de voiajiu. 
Pauitofi de casă

pentru Oame, Oomni și Copii. *̂8®!
Calitate solidă. — Magazin de încălțăminte. — Mare asortiment. 

Fa,<,n m0<e"1- ALFRED IPSEN Kronstadt, Prețari ieKilie- 
Strada Vămii nr. 36, (vis â-vis de Cafeneaua Transilvania).

34,

PREȚURI MODERATE.

E. Tutsek

obiectele, 
pot c ă -

M
t1 3

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

constituție torte slabă.

Primul atelier de curelar românVASILIE MUSCALU 
BRAȘOV, Strada nouă, Nr. 7.

Am onoare a recomanda On. Public din Brașov și jur 
Atelierul aticii de curelforie

MULLER ALBERT, Budapesta,
i

i

u
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I 23

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

4i
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru taie speciile de serviciurî.

Bl.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

în tola măzime-a-

<3
*I

r^-

ZETie-osure pesesox eu “uixi.©! 
w Trăsuri-motor a economisește multi bani

Bicicle motor:
Siguranță mare;

HP. (35Kg.) 21/,, 2%, 3'/,. 4, 5 &6HP.
Automobile:

construcție simplă. Executare solidă:
8/ 9/ 14/ 20/ rrp
/9' /10> /10> ’ /25 -ELC •

Benzin. Uleiu. Părți constitutive 
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER, 39

lui PUCH! •»
si mai mwlt
•t

Antreprise de pompe funebre

ZEL Tutsek.
EBra^ov, Strada Porții Nir. 3. 

vis-ă-vis de Băcănia Stema Roșie.
Recomandă Onor, public la cașuri de morte, așezământul 

său de înmormântare bogat asortat in cari tbte 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se 
păta c&s prețuri ieftiue.

Comisiune și depou de sicriiurâ de metal ce 96 pot;. 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena. ¥

Fabricarea propria a tuturor sicritwiloa*  de JeilMî, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru CQjaiâ, precum și cioclii.

Comande întregi se esccută prompt si ieftin, i a u 
aaupră-mi și transporturi de morți an 'streinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
49—*

X5S3E® XSăXSșMSgXă® 3ES3- XSffiXSHaXKXâeZSBE 
„Gazeta Transilvaniei4 cu numerul ălO flleri se 

vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf, și la Eremias Nepoții.
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provăzut cu tot felul de hamuri de lues și pentru 
lucru din piele de blanc, precum și tot felul de 
curele de încins, d. e. șerpare de piele de tot 
felul: negre, gaibin'e, de covor cu ținte, care 
este sub conducerea mea proprie.

Se primesc și reparaturi de tot felul, d. e. 
cnfere, geante <le călătorie și pungi.

Totodată mai fac cunoscut, că în depozitul meu 
să află gata : plosci de lemn în oriee mărime, îmbrăcate 
in curele fine.

Cu stimă Vasilie Muscalu.

"jS’ergeBi &r.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
telul de caractere de litere din cele mai moderne y> 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: g|

IMPR8MATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂ RȚl DE SCI1NȚĂ,
UTEH.ATUBĂ ȘI DIDACTIC®

FOI PWODICE.
BILETE DE VISITĂ

DLFEF.ITK FORMATE.

PHOGRAME_ELEGANTE.BILETE BE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPZ DORINȚĂ ȘL ÎN COLORI.

INDUS TRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-GURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.
I

se primesc în biurouiComand ele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, îneta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comand ele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. WMȘWU, Brașov.


