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6AZETA apare în flecare zl
Momente neutru Austro-Uogaria: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rl! de Duminecă 4 oor. pa an. 

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

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

8e prenumeră la tonte ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov:
Admlnlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Pe un an ‘2Q cor., pe șaso 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul acasă : Po un an 24 
eor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele. cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainto.

Nr. 164. Brașov, Sâmbătă 26 Iulie (8 August) 1908.

Conziliu 1 de miniștri în Budapesta.
Luni și Marți a fost mare con

ziliu de miniștri în Budapesta. Se 
asigură că în acest conziliu ocârmui- 
torii unguri s’au sfătuit în deosebi 
asupra autonomiei catolice și asupra 
reformei electorale. S’au mai sfătuit 
și cu privire la alegerea patriarchului 
sârbesc, apoi despre viitoarea punere 
ia ordinea zilei a cestiunei înmulțirei 
contingentului recruților, și asupra 
proiectului de reformă a dărilor. Punc
tul din urmă cu care s’au ocupat mi
niștrii a fost, se zice, cestiunea fu- 
ziunei partidelor coaliate.

Dacă obiectele înșirate au fost 
discutate toate în conziliul de mini
ștri, atunci înțelegem că i-a. trebuit 
cel puțin două zile întregi ca să poată 
ajunge la un oarecare rezultat. Care 
anume e acest rezultat nu se știe. Sfă- 
tuirile se țin secrete. Cu toate astea 
au răsuflat prin coloanele ziarelor 
multe ce dau indicațiuni cam în ce 
direcție a urmat discuțiunea în sînul 
cabinetului și cam în ce mod a hotă
rât acesta să întâmpine dificultățile 
cele muite și mari cu cari va trebui 
să se lupte în sesiunea parlamentară 
de toamnă.

Organul lui Banffy este informat 
că în primul rând au fost rezolvate 
proiectele de lege prezentate de con
tele Apponyi relativ la organizarea 
autonomiei catolice și că aceasta or
ganizare e de așa încât va mulțumi 
toate cercurile interesate.

Cel mai mare interes s’a con
centrat firește în jurul reformei elec
torale. Ministrul de interne Andrassy 
a prezentat colegilor săi dela guvern 
proiectele sale,’ dar cu privire la ace
stea nu să știe nimic sigur. Se tăi- 
nuește și cuprinsul proiectelor, și dis- 
cusiunea și rezultatul ei asupra lor. 
Numai despre una cred foile ma
ghiare a fi în clar, că proiectele lui 
Andrassy au fost aprobate unanim 
de consiliul de miniștri. Ziarul „Neue 
Freie Presse“, care are vechi legături 
cu partidul constituțional al lui An-
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Bernays.
De Carmen Sylva.

Prietin bun al casei noastre mai era 
și marele înțelept Bernays.

Câte ceasuri plăcute n’a petrecut 
mama mea ascultându-1 și învățând dela el.

Ca eopilă mă supăra faptul, că Ber
nays nu primea nici odată să mănânce cu 
noi. Ne spunea că fiind Evreu, își ține da
tinile. Testamentul nou Bernays îl cunoș
tea mai bine ca noi. De o rară adâncime 
și foarte înțelepte .erau cugetările lui. Era 
prietinul cel mai intim al lui Ernest Renau 
și a stat în corespondență cu dânsul. După 
părerile lui Bernays din toate religiunile 
numai a Evreilor e liberă cu totul de fe
tișism și avea dreptate.

Creștinismul a fost silit să se aco
modeze, să-și însușească fetișismul diferi
telor țări, aceasta e scăderea religiunilor 
ce fac propagandă. Sunt silite să facă con
cesiuni — și pierd din putere.

Dacă creștinismul ar fl și azi încă 
învățătura pe care apostolii au auzit’o din 
gura lui Isus Christos, ar fi cu totul alt
ceva, altă — religie. Ce numim noi azi — 
creștinism, nu mai e curată învățătura lui 

drassy și e deci în pozițiune de a 
cunoaște multe din secretele lui, fiind 
și corespondentul său din Budapesta, 
ca Sas, unul din aderenții partidului 
constituțional, dă la lumină în nu
mărul său cel mai nou unele des
tăinuiri senzaționale cu privire la 
proiectul de reformă electoral al lui 
Andrassy.

După datele foaiei vieneze, în a- 
cest proiect e stabilit ca dreptul elec
toral să fie plural și adecă : Cei ce 
știu scrie și ceti numai în limba lor 
maternă, vor avea numai un vot; cei 
ce știu scrie și ceti ungurește vor 
avea două voturi; cei ce au peste 
aceasta o diplomă dela uu institut su
perior, sau censul stabilit și pretins dela 
contribuabil — aceștia se vor bucura 
de trei voturi. Votarea nu va fi se
cretă, ci publică, deși planul este ca 
în orașe votarea să fie secretă. Vo
tarea la alegeri se va face după co
mune, respective după cercurile no
tariale.

Numărul cercurilor electorale se 
va înmulți, dreptul electoral mzmici- 
pal se va deosebi de dreptul electoral 
parlamentar. Nu știm de unde ziarul 
„Egyetertes“ pretinde că-i curată com
binație ca reforma electorală să fie 
bazată pe pluralitate, sau că cuno
ștința scrierei și a cetirei în orice 
limbă va fi criteriu elementar pentru 
exercitarea drepturilor politice. Toate 
celelalte foi admit, că pluralitatea, 
scrierea și cetirea, ori cel puțin una 
din ambele constitue baza proiectatei 
reforme. „Neue Freie Presse" probabil 
va fi cea mai bine informată. Și ea sus
ține, că consiliul de miniștri a primit 
proiectul de reformă al lui Andrassy, 
care în curând va li presentat monar- 
chului pentru a primi sancțiunea prea
labilă. Aceeași foaie mai asigură, că 
nici un ministru n’a protestat în con
tra pluralităței și că s’a decis în con
siliul de miniștri, ca Andrassy să pre- 
sente cel mult pân’ la 23 Octomvrie 
a. c. reforma sa camerei ungare.

Așa se va fi potrecut lucrul, și 
„Pești Hirlap" care nu vrea să des-
Chrîstos. Să comparăm faptele și gândurile 
noastre cuprinsului din predica lui Isus de 
pe munte și ne vom convinge că e așa.

Bernays, fiind jidan și el o ducea 
greu pe atunci, nu-și aflase profesură, deși 
era cel mai ciiminte între înțelepții ce tră
iau atunci în Bonn.

Une-ori îmi era frică de fața lui se
rioasă și mai ales de ochilarii negrii ce-i 
acopereau ochii cu toate acestea fiind tare 
scurt de vedere nu recunoștea pe nimeni 
nici cu ochilari. Păcat că fiind pe atunci 
încă copilă nu mi-a fost permis să ascult 
la toate povestirile lui. Câteva fărmituri 
am cules, dar s’a transportat asupra mea 
— adorarea, stima care părinții mei o 
aveau pentru el.

Seara târziu când pleca Bernays — 
dela noi îl petrecea spre casă un servitor 
cu felinarul aprins în mână — Bernays 
prin întuneric era cam — nesigur. Pe 
atunci orașul Bonn era cam slab iluminat, 
ba pe timpul când arăta calendarul zare 
de lună nici nu s’aprindeau felinare.

Noi locuiam pe malul Rhinului într’o 
vilă frumoasă cu grădină mare : Via Do
mini. Azi însă nu mai ezistă nici grădina, 
nici casa. Clădiri nouă stau în locul, tinde 
au stat. Câte sări frumoase cu zare de 
lună, n’a petrecut Bernays pe teresa din 
via Domini, privind corăbiile ce treceau în 

tăinuiască nimic, poate că pentru 
aceea că nu știe nimic sigur, găsește 
deodată că-i face mare bucluc lui 
Andrassy și în genere împedecă mult 
acțiunea de reformă a guvernului 
uzul, ca miniștrii să fie datori a câș
tiga pentru proiectele lor de lege mai 
întâi sancțiunea prealabilă a Coroanei, 
înainte de a Ie putea prezenta dietei. 
Găsește mai departe numita foaie 
că acest uz de drept public nu ar 
fi bazat pe nici o lege și o spune pe 
față că de aceea se teme Andrassy 
cu ai săi, ca nu cumva coroana, pe 
care a informat’o mai întâiu în ces
tiunea votului universal guvernul tra- 
banților, iar după aceea introducerea 
votului universal în Austria i-a oferit 
un fel de șablon, să nu vrea să priceapă în 
destul înaltele rezoane ale dispozițiu- 
nilor ecsotice și de gust curat arpa- 
dian, ce voiește să le introducă An
drassy cu toți miniștrii în proiectul 
de reformă electorală pentru Ungaria.

S’așteptăm așadar momentul când 
va eși odată din găoace aceasta operă 
minunată ungurească, căci 23 Octom
vrie nu mai este departe. Intr’aceea 
să nu stăm cu manile în sân, ci 
să ne pregătim pentru luptele ce ne 
așteaptă !

Wekerle în audiență. Wekerle a fost 
primit eri în audiență de Maj. Sa Monar
chal. Audiența a durat o oară. Wekerle a 
raportat Maj. Sale despre hotărârile luate 
în recentul consiliu de miniștri. Se- asi
gură, că Maj. Sa s’ar fi decis să nu întă
rească pe episcopul Zmejanovici în scau
nul patriarchial și să se facă o alegere 
nouă.

Tratativele pentru încheierea conver țlei 
comerciale între România și Austro-Un- 
garia vor fi reluate la București în luna 
Septemvrie.

Scupștina sârbească a primit în șe
dința sa de Mercuri budgetul. Eri s’a în
ceput desbaterea tratatului comercial cu 
Austria.

Un acord în Macedonia. Din Sofia se 
anunță, că tratativele pentru stabilirea 

jos și în sus pe Rhin. După ce trecea co
rabia de noapte, se depărta împreună cu 
ceilalți oaspeți. ^Sosește corabia de noapte* 
era la noi o deviză, când mama mea su
ferindă era prea obosită și povestirile nu 
se mai sfârșeau. In astfel de cazuri striga 
vreunul din oaspeți, mai ales principele 
Reus, »vine corabia de noapte* și după 
câteva momente erau plecați cu toții.

N’am îndrăznit a cita idei de ale lui 
Bernays, fiindcă el azi nu-mi mai poate 
contrazice. Dar figura nobilă a înțeleptului 
la care părinții mei țineau așa de mult, 
nu o pot trece cu vederea.

Mi-ar fi plăcut s’aud și să pot pă
trunde ideile lui religioase, mi-a plăcut 
întotdeauna să mă gândesc la Dumnezeu 
și la minunile lui.

Noi aveam pe atunci Iecțiuni de re
ligie dela mama. învățam câte un vers din 
biblie de rost pe fiecare zi.

Părinții mei steteau ceasuri întregi 
de vorbă cu Bernays, se bucurau nespus 
și erau încântați de înțelepciunea gândi
rilor lui. Mi-ar fi plăcut să-i aud poves
tind împreună pe Bernays, Tolstoi și Renau.

Bernays a rămas filosoful casei noa
stre, în decursul anilor; svorba lui Ber
nays* »așa zicea, așa spunea Bernays* 
prin puterea personalități și a cunoștin- 

unui acord politic între Bulgarii din Ma
cedonia și tinerii turci se urmează cu ac
tivitate. In curând vor pleca în acest scop 
la Salonic, Matof, Dimitrof și Doreivan, 
șefii locali ai organizațiunei revoluționare 
macedonene.

întrevedere între Tar și împăratul 
Wilhelm. Ziarele »Herold« și »St.-Peters- 
burger Zeitung*, cari au legături cu am
basada germană, anunță că într’una din 
săptămânile viitoare, împăratul Wilhelm 
va vizita pe Țarul Nicolae în apele rusești.

Dimisiunea cabinetului turcesc. Din 
Constantinopol se anunță, că demisiunea 
cab'netului și a marelui vizir a fost pri
mită. Acum urmează deliberări asupra for- 
mărei noului minister la Yldiz. După in- 
formațiunea cercurilor Porței, dimisiunea 
marelui vizir se datorește atitudinei șei- 
cului Islamului, pressei, comitetului junc
ture și opiniunei publice, care consideră ul
timul »hatti kumayun*, ca o violare a 
Constituțiunei. Mercuri dimineață șeicul 
Islamului a explicat Sultanului situațiunea 
și a declarat, că nu mai poate rămânea 
în minister împreună cu marele vizir, care, 
cu toate asigurările și jurămintele, vio
lează Constituțiunea. Spre seară, marele 
vizir a supus Sultanului demisia sa și a 
întregului comitet motivând’o prin faptul, 
că îhattikumayun*-ul a nemulțumit opinia 
publică. Cătră miezul nopții Sultanul a 
primit dimisiunea.

Arestarea membrilor vechiului regim 
din Turcia. »Neue Freie Presse* află din 
Constantinopole, că Mercuri poliția a 'ares
tat din ordinul guvernului pe primul se
cretar dela Ildiz Kiosc, Tachsim pașa, fos
tul consilier financiar al sultanului Răgim 
pașa, fostul ministru de interne Mendck 
pașa, fostul prefect al orașului Reshid pașa 
și pe fostul ministru al poliției Hassan. 
Rami pașa, care a fugit, a fost arestat pe 
drum. Tot Mercuri au mai fost arestați 
astronomul Curții sultanului Eeik Ehul 
Huda, directorul școalei militare Seki pașa 
și fostul prefect al poliției Achmed Atta. 
Tachim pașa, care a fost exilat la Brusa 
a fost asasinat. Tachim pașa a fost fiul 
fratelui de lapte al sultanului și a fost 
înainte favoritul său și șeful poliției se
crete. Anul trecut el a fost exilat în urma 
intervenției ambasadorului german.

țelor lui Bernays ne-a influințat adânc 
pe toți.

Pe atunci avea o supărare mare fi
losoful nostru, fratele lui își părăsise re
ligia și se făcuse creștin. înțeleg supărarea 
lui Bernays — Românii au o vorbă — ei 
zic despre un om care și-a schimbat re
ligia >s’a turcit* și au dreptate, eu încă 
sunt ca ei. In privința trecerei dela o re
ligie Ia alta Românii sunt cu totul deo
sebiți de Ruși, cari tolerează trecerile și 
le pretind chiar. Unui om care și-a lăsat 
religiunea și a luat alta — Românii îi zic 
apostat,—ei nu mai au încredere în tăria 
caracterului unui asemenea om. Nici chiar 
în cazul, când el ar trece la creștinism 
sau la religia lor, fiindcă toate religiunile, 
tot oamenii le-au creat, fiindcă în orice 
biserică ne putem închipui pe Dumnezeu, 
după cum îl avem în sufletul nostru.

Nici nu are sens să-ți părăsești bise
rica, în care te-ai botezat. înțeleg să cauți 
a ridica, a curăți, a lămuri felul tău de 
credință. Căci părăsindu-o și trecând la 
altă biserică vei afla în curând aceleași 
greșeli, dar nu vei mai avea drept nici a 
te plânge. O formă e și religia, sâmburele 
ei e credința. Dar sunt de lipsă formele 
religioase până când oamenii vor avea ce
rința de a se întruni într’un locaș pentru 
ca împreună să-i slujească lui Dumnezeu
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Congresul cultural al studen- 
timei române.

>

Din Viena ni se trimite spre publi
care următorul comunicat: Fraților! Do
rința de a ne vedea și a ne cunoaște, care 
ne-a preocupat atâta vreme, e pe cale să 
se împliniască. Frații noștri din Iași s’au 
pus deja cu mare zel pe muncă. S’a insti
tuit un comitet, compus din studenți și 
din fruntașii orașului, ca să ne ofere o pri
mire splendidă.

îmi incumbă plăcuta datorință să ex
prim din partea »României June» mulțu- 
mitele cele mai călduroase onoratei primă
rii și studențimei din Iași, pentru nepre
țuitul concurs al domniilor lor.

După multă chibzuială am decis, în 
concordanță cu frații noștri și la propu
nerea onor, primării din Iași să amânăm 
congresul. El va avea loc în 7 Septemvrie 
st. v. (20 Septemvrie n.), și va dura după 
trebuință 3 până la 6 zile. Studenții ro
mâni din toate părțile vor sosi deja în 6 
(19) Septemvrie, eară în presără congresu
lui va avea loc consfătuirea delegaților, 
unde se va fixa atât regulamentul pentru 
congres, cât și ordinea de zi. Se va discuta 
despre chemarea studentului, despre orga
nizarea studențimei, despre raportul între 
studențime și pressă, și eventuale teme de 
discuții de interes general studențesc, ini
țiate de participanți.

împotriva enunciațiilor răutăcioase, 
lansate de dușmanii noștri, cu intenția de 
a ne calomnia, declarăm încă odată defi
nitiv, că menționatul congres e lipsit de 
orișice substrat politic, având un scop pur 
cultural și că ideia congresului a purces 
din sânul societății noastre în urma unei 
necesități culturale, care am simțit-o cîi toții.

Ca sosirea noastră să se prezinte în- 
tr’un mod solemn și să ni se înlesniască 
călătoria, ar fi de dorit, ca studenții de sub 
coroana Sf. Ștefan și coi din Bucovina să 
plece în masă la congres. Ar fi cel mai 
bine să formeze un singur grup, întâlnin- 
du-se cu toții la gara din Burdujeni. Spre 
acest scop s’ar griji pentru frații Transil
văneni dela Borgo-Prund, unde înceată li
nia ferară ungară, până la Vatra Dornei, 
unde reîncepe cea Austriacă, de trăsuri 
suficiente.

In vederea faptului acestuia amintiții 
studenți, cari vor să participe la congres, 
se vor anunța cu toții până, cel târziu 31 
August st. n. la domnul când. ing. Nicu 
Mintencu, Cernăuț (Czernowitz), strada Ve
teranilor laterală (Veteranen-Seitengasse) 
Nr. 11.

In speranța, că entuziasmul Domnii- 
lor-voastre, cu care a-ți îmbrățișat ideia 
ținerii unui congres, îl veți păstra și mai 
departe și vă veți întruni cu toții la Iași 
în 6 (19) Septemvrie a. c. Vă salut și vă 
zic din inimă: La revedere la congres.

Viena, în 2 August st. n. a. c.
Pentru ^România Jună«

Gavril Teleagă, 
președinte.

Distrugerea balonului Zeppelin.
Telegramele sosite în decursul zilei 

de eri și astăzi din localitatea Echterdin- 
gen (lângă Stuttgard) comunică următoa
rele amănunte cu privire la distrugerea 
balonului contelui Zeppelin.

Când cei chemați nu se pot uni în
tre sine, se poate întâmpla ca credincioșii 
să vină la convingerea, că și religia ca 
toate celelalte ideale lumești e umbră și 
vis. Tot ce li se părea etern și nemuritor, 
să li se pară pământ. Să nu ne mirăm 
deci de câte un om înțelept și luminat, 
când se desbracă de orice formă do cre
dință, fiindcă idealul mare și sfânt cel are 
despre Dumnezeu și credință nu poate 
să-l afle în nici una din religiuni și din 
biserici.

La noi în familie erau reprezentate 
toate confesiunile. Nathan înțeleptul era 
deci oaspe de casă la noi. In familia noa
stră sunt catolici, protestanți, greco-orien- 
tali, iar secretarul casei noastre e Jidan. 
Acest israelit e sprijinul meu de frunte 
în lucrări cu scop de binefacere. Colonelul 
Brociner a fost greu rănit în războiul din' 
77. A devenit în urmă secretarul casei 
noastre și acum se jertfește cu entuziasm 
pentru săracii și suferinzii, cari așteaptă 
ajutorul nostru. Nu s’a pomenit nici odată 
neunire în casă la noi, fiecare venerăm bi
serica celuilalt. Copiii nu simt, că n’au 
religiunea părinților, iată dovada vie, că 
nu formele religioase fac pe creștinul bun. 
Sâmburele să fie sănătos, sufletul nostru 
plin de credință.

Plin de credința celor d’întâi creștini 
de pe timpul, când oamenii nu erau siliți

Din cauza stricării motorului contele 
Zeppelin a fost nevoit să se scoboare Mier
curi dimineața la oarele 8 lângă Echterdin- 
gen. Miercuri, la oarele 3 după amîazi, o 
furtună violentă a rupt ancora balonului, 
ridicându-1 la o înălțime de 50 de metri 
de la punctul undo contele Zeppelin soco
tise că-i bine să ancoreze în vederea tim
pului urât. Pe când Zeppelin manevra în 
acest scop, de-odată balonul se înclină cu 
partea dindărăt; din partea dinainte înce
pură să iasă nori groși de fum. In acel 
moment răsună o detunătură teribilă, după 
care țâșni o coloană de foc. Balonul fu 
complet nimicit.

Contele Zeppelin — spune o depeșă 
din Berlin — nu se afla în momentul ex
ploziei la locul, unde era ancorat balonul, 
ci în portul Echterdingen, unde a aflat de
spre distrugerea operei sale. Când primi 
știrea, îngălbeni ca ceara și începu să 
plângă ca un copil.

Se zice, că contele Zeppelin a fost 
victima îndrăsnelei sale. In timpul călăto
riei de noapte s’a urcat cu balonul până 
la o înălțime de 1800 de metri. Cu prile
jul acestei urcări, balonul a pierdut așa de 
mult din greutate, încât n’a mai putut 
să-și continue drumul și a trebuit să se 
coboare la Echterdingen. Pricina scoborâ- 
rei nu e un defect de motor, ci pierderea 
de gaz.

Adevărata pricină însă, care a nimi
cit balonul lui Zeppelin, nu se va cunoaște 
probabil nici odată, deoarece în gondola ri
dicată de furtună și din pricina ciocnirei 
căreia s’a produs o explozie în rezervoa
rele cu benzină ale motorului, se aflau 
două persoane, din cari una a fost ucisă, 
iar cealaltă e rănită de moarte.

Știrea catastrofei, răspândită la Ber
lin de edițiile speciale, a pricinuit o im
presie adâncă. Edițiile speciale ale ziarelor 
erau smulse de mulțimea grămădită în 
fața localurilor acestora. Oamenii, după ce 
ceteau dările de seamă asupra catastrofei, 
aruncau apoi cu disperare ziarele.

Din cauza exploziunei mai mulți sol
dați veniți în ajutor au fost grav răniți.

&

Din Frankfurt se telegrafiază urmă
toarele : Nereușita contelui Zeppelin a pro
dus o consternare generală. Ziarele au 
anunțat trista știre în ediții speciale. Gru
puri de persoane comentează pe străzi ne
norocirea.

^Frankfurter Zeitung» scrie, că for
malitățile trebuesc lăsate deoparte și im
periul german trebue să pue la dispoziția 
contelui Zeppelin cele două milioane. Zia
rul propune un dar național contelui Zep
pelin printr’o colectă publică. Asupra ca
tastrofei se comunică ziarului ^Frankfurter 
Zeitung« din Echterdingen, următoarele:

Din opera contelui Zeppelin n’a mai 
rămas decât grămada fumegândă a balo
nului prefăcut în ruine. După nenorocire, 
contele Zeppelin adânc mișcat s’a retras 
prin mulțimea tăcută la locuința sa, înso
țit de conzilierul Dun.

Știrea tragicului sfârșit al balonului 
contelui Zeppelin a sosit la cancelaria con
telui din Friedrichshafen cam pe la oarele 
4 și a produs o adevărată consternare în 
cercurile mulțimei adunate acolo.

Cunoscuții lui Zeppelin nu și-au pu
tut reține lacrimile. Drapelul de pe clădi
rea biroului a fost imediat luat jos și rând 
pe rând au dispărut și drapelele și orna- 

să se plece păgânismelor, ci căutau să 
sădească credința lor în inimile altora.

E un adevăr c’am rușinos pentru noi 
creștinii, că Jidanii și-au păstrat credința 
lor mai curată, dar ei nu s’au acomodat 
întru nimic altor confesiuni, cu scop să 
o într’oditcă pe a lor. Ei au fost persecu
tați sute de ani de-a rândul, dar n’au slă
bit în credință, n’au impus la nime cre
dința lor, nici n’au cercat să o schimbe 
întru nimic. Persecutarea lor din partea 
creștinilor, nici nu e luptă religioasă, ci de 
rassă. Celelalte popoare nu vor să sufere 
crescând și întărindu-se în mijlocul lor 
un popor atât de altcum ca ele.

E ușor de înțeles : In România spre 
exemplu, țara e slab populată. Meseriile 
sunt aproape toate cu totul în manile 
străinilor. Au urmat ani de foamete, a că
ror greutate se simte și acum. Nu se mai 
cumpără, nu se mai comandă, nu se mai 
clădește nimic. Sub astfel de împrejurări 
nu numai Jidanii, dar și protestanții și ca
tolicii au părăsit țara emigrând, fiindcă nu 
mai aflau mijloace de traiu. Aceștia n’au 
suferit persecutare, din ' contră se simte 
lipsa lor, dar când ajunsese la lipsă și la 
foamete poporul, sătenii, nu s’a mișcat ni
meni, a rămas liniștită lumea, care se re
voltă numai când e vorbă de câștig. Trei
zeci și șease de familii protestante au fost 
silite să părăsească țara în răstimp de 
trei luni, fiindcă nu mai aveau de lu- 

mentele celorlalte clădiri. Orașul se află 
în doliu.

Regele Wiirtenbergului a cerut amă
nunte asupra catastrofei și a exprimat con- 
dolențe contelui Zeppelin.ȘTIRILE ZILEI.

— 25 Iulie v.

Direcțiunea însoțirii Solidaritatea» a 
ținut ședință în Sibiiu, Duminecă în 2 Au
gust nou. S’a ocupat cu afaceri curente, 
cu primirea de membrii noi și cu cestiuni 
financiare de actualitate, mai ales cu legea 
nouă execuțională, schimbându-se păreri 
cu privire la atitudinea ce vor avea se o 
observe băncile noastre față de legea a- 
ceasta. S’a decis organizarea unui birou 
de informațiune pe seama băncilor ro
mânești.

Reuniunea română de cântări și mu
zică din Lugoj aranjează Duminecă în 9 
August n. (27 Iulie v.) 1908 cu concursul 
Domnișoarei Ana Bobora, eleva conserva
torului din București, un Concert sub di- 
rigința dlui loan WZîi, în pavilonul ote
lului >Concordia<.

Programul: 1.1. Costescu: >In natură» 
cor mixt cu acomp. de pian. 2. C. Saint- 
Sabns: >Arie din Samson și Dalila», cân
tată de Dșoara Ana Bobora, cu acomp. de 
pian. 3. M. Eminescu: »Satira a 3-a» deci, 
de Dl Dr. I. Cădariu. 4. Thomas: >Romanță 
de Mignon» executată de Dșoara Ana Bo
bora cu acomp. de pian. 5. Mozart: Arie 
din >Nunta lui Figaro», executată de 
Dșoara Ana Bobora cu acomp. de pian. 
6. a) Liszt-Schubert: >Soir£es deVienne». 
b) Scarlatescu: >Variațiuni asupra unei 
melodii românești» executate la pian de 
dl Liviu Tempea. 7. Tiberiu Brediceanu; 
>Spune mândră adevărat», b) Tache Po
pescu: >Dute dor la bade’n sân» cântată 
de Dșoara Ana Bobora, cu acomp. de pian. 
8. C. Porumbescu: Marșul actului I din 
>Crai nou». (Haideți...) cor mixt cu acomp. 
de pian. NB. Acompaniamentele de pian 
sunt susținute de Doamna Maria Branisce.

După concart urmează dans.

jubileul llll Tolstoi. De oarece toate 
ziarele rusești, cari au publicat apelul lui 
Tolstoi, au fost amendate, administrația a 
ordonat acum împiedecarea solemnități
lor în onoarea lui Tolstoi. Universitatea 
din Cazan a hotărît să numească pe Tol
stoi ca membru de onoare. Curatorul uni
versității a protestat în contra acestei lio- 
tărîri, comunicând cazul guvernului. Cura
torul a primit instrucție de a ancheta 
pentru a stabili, cari din profesori au fost 
dușmanii guvernului. In acelaș timp gu
vernul a trimis universitarilor o circulară, 
prin care cere să nu ție seamă de numi
rea lui Tolstoi ca membru al universității 
din Cazan. Comunitatea din Saratov a 
hotărît să ia vacanță școlară de ziua de 
10 Septemvrie, ziua nașterii lui Tolstoi, 
Guvernul a interzis aceasta. Monarchist» 
din Petersburg au încunoștiințat poliția, 
că vor împiedeca participarea studenților 
la jubileul lui Tolstoi. In ce privește so
lemnitățile, guvernul a lansat o proclama
ție cătră comitetele și organizatorii so
lemnităților, cerând ca Tolstoi să fie săr
bătorit numai ca scriitor și nu și pentru 
ideile sale filozofice și religioase.

cru. Sărăcia era prea mare, trebuiau să 
plece. Vor trece ani până când se vor pu
tea uita și vindeca rănile rămase din tim
pul foametei. Când nu mai crește pe câm- 
piii spic de grâu și când luncile sunt ca 
măturate, când vitele mănâncă pământ și 
mor cu miile, atunci nu mai mișcă nici o 
meserie, toate stau pe loc.

Cu răstignirea lui Christos își scuză 
creștinii ura, persecutarea și nedreptățile 
ce au făcut ei poporului Israelit, acestui 
neam vrednic de admirat. Dar “să fim sin
ceri față de noi înșine, azi de ar mai ră
sări odată în mijlocul lor Christos, ce ati
tudine ai' lua creștinii ? Mă tem, că nici 
un >Ossana< nu i-ar mai striga, ci l’ar 
declara numai decât de socialist periculos 
și l’ar închide poate în vre-o casă de 
nebuni.

In lucrările sale Tolstoi a încercat să 
fie creștin adevărat, l-a succes, dar a fost 
moralicește răstignit de lume. Mai ales 
când a scos din templu pe farisei și i-a 
numit pui de năpârcă, după ce descoperise 
răul și vanitatea, cu care creștinismul se 
învăluise.

Putem zice, că Jidanii sunt unicul 
popor ce a rămas credincios și neschimbat, 
sănătos, spornic și cruțător. Ei, de toate 
și pentru toate au să-i mulțumească băr
batului cuminte, marelui domnitor, rege 
al regilor, stăpân al lumei, doctor, psiho
log și fisiolog, lui Moise.

Un nou atentat contra sultanului. Din 
Geneva se telegrafiază următoarele: Unui 
turc de aici, care face parte din comitetul 
tinerilor turc i-se telegrafiază din Con- 
stantinopol, că în sara de Luni spre Marți, 
un funcționar al palatului s’a introdus în 
camera do dormit a sultanului și a încer
cat să-l asasineze cu o lovitură de pumnal. 
Cămașa de zale a sultanului a oprit însă 
lovitura și padișachul s’a ales numai cu un 
semn vânăt pe locul, unde urma să pă
trundă pumnalul. Funcționarul a fost pro
babil cumpărat, deoarece la arestarea lui 
făcându-i-se parchiziție s’a găsit asupra-i 
o sumă însemnată de aur.

Cununie. Maria Precupu și Alecsandru 
Coșiocariu teolog absolut anunță cununia 
lor, ce se va celebra Luni în 10 August 
st. n. a. c. la 3 oare p m. în Biserica gr. 
cat. din Corbu. Corbu, luna lui Iulie 1908.

Cărți didactice aprobate. Ministrul de 
culte și instrucțiune publică a aprobat zi
lele trecute următoarele cărți didactice: 
Istoria Naturală pentru școalele primare 
lucrată de 7. Dariu și D. Dogariu, sub 
Nrul 69,547/1908. — Curs practic de limba 
maghiară pentru școalele primare întoc
mit pe baza articolului de lege XXVII, din 
anul 1907, lucrat de 1. Dariu, dir. școl. și 
Ertidi Jânos, subinspector școlar regesc, 
sub Nrul 88,643/1908. — Toate în editura 
librărioi Ciurcu din loc.

Oficiul de dare al orașului aduce la 
cunoștința publică, că toți acei proprietari 
de puști de vânat și cei cari reflectează 
la scutirea de darea de pușcă, cari până 
acum n’au prezentat blanchetele recerute, 
prin aceasta se provoacă din nou, ca ne
condiționat până la 15 August 1908 să-și 
anunțe puștile la oficiul de dare al orașului.

Desvoltarea industrială a Turciei. 
>Koelnische Zeitung» află din Constanti- 
nopol, că din ziua proclamărei Constituției, 
s’au primit la ministeriul de comerț peste 
trei sute de cereri, prin cari întreprinză
tori din străinătate cer concesiuni pentru 
crearea de fabrici și alte stabilimente in
dustriale. Șapte societăți europene, printre 
cari două germane și una americană, au 
cerut concesiunea instalărei telefoanelor în 
Constantinopol O societate din Viena a 
cerut concesiunea tramvaielor.

Nou advocat român. Di. Dr. loan 
Dordea ne anunță, că și-a deschis cance
laria advocațială în Ocna Sibiilui (Vizakna).

Inteligința romană din Lechința și jur 
învită la a doua Petrecere de vară cu 
dans ce se va aranja Duminecă, în 9 
August st. n. a. c. 1908 în pavilonul 
>Coroana» din Lechința. Prețul intrării: 
de persoană 1 cor. 60 fileri. Venitul curat 
e menit bisericei române din Lechința și 
Herina. Suprasolviri marinimoase se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica.

Comitetul aranjator: Prezidenți: Ge
rasim Domide, protopop. Dr. Gavril Tripon, 
adv. și dir. de bancă. Viceprezidenți: Elie 
luga, preot. George Curtean, secretar de 
bancă. Sever Groze, preot. Cassari contro
lori: M. Baciu, preot. E. Gordon, preot. 
M. Șirlincan, funcț. de bancă. Emil A. 
Chiffa, funcț. de bancă, și încă 27 membri.

0 nouă catastrofă înspăimântătoare 
în America. In Columbia britanică (America) 
s’a iscat într’o pădure un foc grozav, care

Care din cei ce urcă tronul nu se 
închină lui Moise! El a fost un domnitor 
ce și-a clădit însuși cu mâna lui poporul 
și din așa plămădeală, ca la orice furtuni 
să reziste. Dacă toată lumea ar fi fost 
pusă sub legile lui Moise: tuberculosa, 
racul, difteria și alte nevoi cutropitoare 
ale omenimei, n’ar fi prins rădăcini.

Se ivesc boale la vitele cornute și 
trichinoză la porci... înainte de a fi esistat 
vre-un institut bacteorologic, Moise a știut 
scuti lumea lui și de aceste rele.

Viitorii domni sunt crescuți azi mai 
mult ca soldați. Oare Moise fiind cel mai 
mare doctor al lumei n’a fost și luptător 
mare și învingător viteaz ?

Când au fost mai tari Israelitenii ? Nu 
atunci când au crezut că Dumnezeu luptă 
cu ei și pentru ei ?

Târziu de tot, după ce căzuseră în 
păcate, când n’au mai ținut legile, s’a tre
zit în ei glasul conștiinței vinovate frica 
și s’au împrăștiat.

Trebuia atunci să se risipească pen
tru ca să revină prin lupte grele la cură
țenia și credința legilor lui Moise. A tre
buit să-i ajungă nenorociri, căci de le mer
gea tot bine, s’ar fi ivit alt rău și lumea 
ar fi perdut în el, unicul popor monotheist 
și pentru omenime această perdere ar fi 
însemnat degenerare. Jidanii ar trebui să 
fie luați ca drojdii la plămădirea altor po- 
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a prefăcut în cenușe un ținut întreg. Fo
cul din Columbia britanică este cel mai 
mare și mai înspăimăntător foc, care s’a 
pomenit pe lume. Regiunea incendiată se 
întinde pe o suprafață de 100 mile pătrate, 
dela Coovney spre Sud. Pădurea, care arde, 
a prefăcut în cenușe șapte orașe și oră
șele. Au perit în flăcări vreo 800 persoane, 
în majoritate mineri și lucrători silvici.

Numărul victimelor nu poate fi încă 
stabilit cu preciziune și poate, că nu se 
va ști nici odată. Sute de persoane sunt 
fără adăpost. Pagubele trec de două mili
oane lire sterline (50,000.000 franci). Au 
sosit două trenuri speciale cu medici și 
surori de caritate pentru a salva pe ră
niți. Catastrofa aceasta e cea mai înspăi
mântătoare dela dezastrul din San-Fran- 
cisco.

Cutremurul din Algeria, o telegramă 
din Constantina (Algeria) anunță, că Mer- 
■curi s’a produs acolo un puternic cutremur 
■de pământ, care a durat șase secunde, 
cauzând mari pagube oralului. Multe case 
au fost prăbușite. Clădirea teatrului a 
fost crepată in două. Populațiunea a fost 
■Cuprinsă de o panică enormă. Opt persoane 
au fost ucise. Din toate isvoarele și puțu
rile a început să curgă apă ferbinte.

Despăgubiri contelui Zeppelin. Din 
Berlin se anunță, că secretarul de stat 
dela interne a plătit contelui Zeppelin suma 
de 500.000 mărci prevăzuți în budget ca 
despăgubiri pentru îndelunga sa muncă 
creatoare și plină de jertfe în construcțiu- 
;nea baloanelor dirigiabile.

Muzică la promenadă. Mâne, Sâmbătă, 
la oarele 5 jum. p. m. muzica orașului va 
■concerta la promenada de jos.

Un candidat de advocat cu praxă 
bună află aplicare durabilă pe lângă con- 
dițiuni favorabile dela 1 Octomvrie a. c. 
în cancelaria subscrisului. Dr. Dionisie 
Roman, advocat Mediaș (Medgyes).

„Pe acele vremuri*.,..
— August 1908.

Domnule Redactor!
Cu mare plăcere am cetit foița >Din 

amintirile lui Barbă-Albă.< Nu cred că ci
neva să se fi aflat, care să fi constatat 
vre-o espresiune vătămătoare și din care 
să se poată trage consecințe defavorabile 
față de caracterul fericitului căpitan al 
Făgărașului.

D-l Dr. L. Lemeny consideră prea 
din punct de vedere modern întâmplările 
și pragmatica de serviciu de pe tim
purile acele.

Cine numai a convenit cu acei oa
meni, cari au fost în oficii pe atuncea, s’a 
putut convinge, că ei mai în totalitate au 
posedat caractere nepătate și pentru co
dicele atuncea în vigoare nu-i poți judeca.

Pe acele timpuri spesele cu suținerea 
•oficialilor și al procedurei, nu se ridicau 
•dela poporul întreg, prin dare, arunc și 
timbre, ci dela cei cari aveau daraveri cu 
•oficiile. Este drept, că de multe ori plătea 
hoțul de păgubaș ca și acuma, în majori
tate însă tot așa de drepte au fost judecă
țile ca și acum.

Și pe timpul acela se înfierau, poate 
•inai mult ca de prezent, acei oameni, cari 

poare, pe care am vrea să le mântuim. 
Prin sănătatea, spiritul și puterea lor su
fletească s’ar putea. Ce i-a făcut pe jidani 
•modești și cruțători? Numai suferințele. 
In loc de a-i persecuta, creștinii ar trebui 
■să învețe dela ei.

Toți aceia, cari se pregătesc pentru 
■ca să urce vre-un tron, ar trebui să în
vețe științe, mai ales cele medicale și să 
■studieze biblia, să nu treacă cu vederea 
■capitole, în cari sunt adevăruri mântuitoare 
pentru ori care domnitor ce vrea să înțe
leagă relele, în contra cărora luptă înțe
lepciunea acestor stihuri.

Carol cel mare, Harun al Raschid si 
Cesar să i-se închine lui Moise, fiindcă 
împărățiile lor azi nu mai sunt, împărăția 
lui Moise însă trăește și crește cu anii ce 
trec. Când nu va mai fi persecutat poporul 
lui Moise, atunci va fi în pericol, căci li- 
pindu-se de creștini și trăind în strălucire 
ar părăsi legile aspre ale mântuitorului 
său și în curând ar fi mistuiți de boale 
grele, de cari acele legi a știut să-l apere.

Noi uităm uneori, că isvorul sufletesc, 
din care ne vine toată lumina, e biblia, 
-cartea cărților. In biblie e poezie și adevăr, 
cum mai frumos și mai drept nu s’a scris. 
Biblia e scrisă cu sângele inimilor, căci 
■cei mai mari preoți au fost profeții. Mai 
ales David, care n’a fost rege viteaz, dar 
a fost om sfânt și mare poet.

(Va urma.) 

au trecut peste măsură, dar nimănui nu-i 
trece prin minte să discualifîce pe un ofi
cial, caro bazat pe legi și pe astfel de sis
teme scotea spesele de pe clienții ofi
ciului.

Nu aflu nimica detrăgător nici în 
cambiul pentru cenipog, doară și acel act 
caracterisează numai inima bună dar și 
practică a fericitului căpitan. L’a învățat 
pe >barbă albă* să cruțe.

Pe acele vremuri pretorele avea să 
represinte ; cei cu puțină dare de mână 
Ia început erau constrânși să se împru
mute. Fericiți cei, cari dedeau de un ca
pitalist ca căpitanul de pie memorie și nu 
ajungeau pe mâna vre-unui grec, armean 
sau jidan cămătar.

Am cunoscut și eu pe un pretor, 
care întotdeanna a fost ca un părinte pen
tru popor. La început însă a lost constrâns 
ca să ceară dela un unchiu să lase să-i 
facă croitorul un rând de vestminte și tot 
așa a căpătat bani pentru instalare dela 
un unchiu nu pe cambii, ci pe obligația 
formală subscrisă de martori, dar predată 
altui creditor, și numai dacă a văzut un
chiul că respectivul este punctual în sol- 
virea procentelor stipulate, mai întâi îi 
restituia procentele regulat, pănă după 
câțiva ani i-a donat și obligația.

Nu, nici decum nu putem să jude
căm vremile de atuncia cu ochelarii de 
acuma. Multe lucruri de atuncia se par a 
fi fost imorale, dar întru adevăr nu au fost.

Eu ca un cetitor al »Gazetei« nu am 
aflat în toată loița decât amintiri din tim
purile acele bune, și nimic ofensator.

Aceea că >barbă albă< a beut în birt 
cu hoțul de cai, este iară numai caracte
ristic pentru acele vremuri, doar’ >barbă 
albă* a voit să vadă modul cum a fost 
păcălit! Oare acuma nu ne punem la masă 
cu oameni, de a căror mișelie suntem con
vinși, dar documenta nu le putem nimica, și 
dacă am face mutră de prea severi mora
liști, ne mai și improcesuiază pentru vătă
mare de onoare. In un local public nu 
poate tot omul să dispună de loc, de multe- 
ori mai nu poate să aleagă masa sau 
localul.

Altcum hoții aceia nici nu pot fi puși sub 
o categorie cu hoții de acuma. Atuncia 
nu procedeau din punctul de vedere >lupta 
pentru existență* al secolului nostru, ci 
mai mult plutea asupra lor un oareșcare 
nimb de virtuositate, ei nu furau atâta ca să 
câștige avere, ci mai mult pentru a fi re
spectați de oameni.

Oare pe căpitanul de gardă fals din 
Potsdam toți oamenii îl țin de hoț? Sunt 
cari numai râd de el, și primarul păcălit 
este cel judecat.

Din toată foița reiese numai o amin
tire drăgălașe, ce a fost cetită cu plăcere 
de oamenii, cari respectează trecutul.

R.

Convoc ar e.
Adunarea generală a „Reuniunei fe

meilor române din Mediaș și furt, con
form conclusului comitetului din 23 Iulie 
1908, se va ținea în acest an în 30 Au
gust st. n. la 2 ore d. m. în școala gr. cat. 
din Mediaș cu următorul

Program: 1. Deschiderea ședinței prin 
presidiu. 2. Verificarea membrilor. 3. Ra
portul comitetului. 4. Raportul de cassă. 
5. Alegerea unei comisiuni pentru censu- 
rarea rapoartelor de sub p. 3 și 4. 6. Ale
gerea unei comisiuni verificătoare. 7. Even
tuale propuneri. 8. închiderea ședinței.

La care adunare a participa surit ru
gate toate femeile române din Mediaș și 
jur, stimatele doamne membre precum și 
toți sprijinitorii intereselor de progres ai 
acestei Reuniuni.

Mediaș, 1 August 1908.
Maria Moldovan, Maria Necșa,

presid. secretară.

Varietăți.
Un medic de stat din Franța a gă

sit, împotriva reumatismului de orice fel, 
un mijloc de sigură mântuire și ușor și 
simplu, și puțin costisitor, care a fost co
municat și Academiei de medicină din 
Paris.

Drept medicament se folosește mierea 
și acul aceleia, care o adună.

Așa, spre pildă, pentru vindecarea 
unui reumatism al genunchiului sau ar- 
trilic se unge mai întâi genunchiul cu 
miere, apoi se pune la urdinișul unui stup. 
Albinele se îngrămădesc — și în urma în
țepăturilor lor, genunchiul se umflă, dar 
în opt zile reumatismul a pierit.

Mijlocul e în adevăr, după cum se 
vede, și ieftin și simplu, dar pentru folo
sirea lui se mai cere și puțintel curaj..

îndeosebi sexul slab cu greu l’ar 
practica.

*
>Ewennig News<, un jurnal din Lon

dra, a tăcut, printre cetitorii săi, un inte
resant plebiscit asupra muzicei. A cerut 
să arate fie-care, cari îi par cele 10 mai 
frumoase bucăți muzicale.

Cele mai multe voturi le-a avut uver
tura Tanrihăuser a lui Wagner;apoi Wil
helm Tell a lui Rossini; 1812 a Rusului 
Tschaikowski; Faust a lui Gounod ; iar a 
zecea și cea din urmă Visul unei nopți de 
vară a lui Mendelssohn.

*
Conferența interparlamentară se va 

deschide în acest an la 10 Septemvrie în 
palatul Reichstagului din Berlin.

Următoarele puncte vor fi desbătute:
1) Studierea de cătră grupele Uniunii in
ternaționale a chestiunilor, .cari vor tre
bui tratate la a 3-a conferență la Haga.
2) Discuțiunea soluțiunei dată de a doua 
conferință ținută anul trecut la Haga ; exa
menul instituțiunii tribunalului internațio
nal permanent, propus de această confe
rență; noui propuneri cu privire la arbi- 
tragii; intervenția obligătoare. 3) Inviola
bilitatea proprietății private pe mare ; mă
suri pentru garantarea ei. 4) Instituirea 
unei curți internaționale. 5) Revederea sta
tutelor. 6) Numirea membrilor consiliului 
interparlamentar. 7) Propunerea grupului 
italian de a se convoca conferența la Roma 
în primăvara anului 1911.

*
După 3 zile de discuțiuni s’a închis 

congresul feminist internațional ținut la 
Londra. S’au discutat diferite cestiuni ca: 
studiul dreptului civil de cătră femee ; le
gea de protecțiune a muncei femeilor ; ad
miterea femeii Ia toate școlile, la toate 
meseriile, la toate carierele.

S’au ținut apoi foarte multe și lungi 
vorbiri asupra drepturilor politice pentru 
femei de cătră delegatele din Anglia, Sue
dia etc.

Din această frământare a ideii feme- 
niste, care își are cuibul în Anglia și care 
e tot mai largă și mai impunătoare, va 
rezulta de bunăseamă pe fiecare zi câte 
un câștig, pentru democrație — și lupta 
pe care o poartă femenistele și femeniștii 
pentru drepturile politice ale femeii va 
grăbi deocamdată, egalitatea politică a tu
turor bărbaților — și de bună samă, în 
orice stat, după câte-va decenii de viață 
politică întemeiată pe votul tuturor, feme- 
nismul sau va avea cu totul alt rost sau 
nu va mai avea nici unul.

M.

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

Maxime.
Nimic nu ne împiedecă mai mult de 

a fi naturali, decât dorința de pace.
*

— N’am dori niciodată luci uri cu a- 
tâta ardoare, dacă am cunoaște bine aceia 
ce dorim.

• î>:

încercăm să ne facem cinste cu slă
biciunile pe cari nu vrem să le îndreptăm.

La Rochefoucauld.
*

Sunt puține lucruri, pe cari noi le cu
noaștem bine.

*

Claritatea este buna-credință a filo
sofilor.

*
Reputațiile necinstit câștigate se schim

bă în dispreț.
*

Rațiunea este aproape neputincioasă 
pentru cei slabi.

*

Cea dintâi oftare a copilăriei e pen
tru libertate.

*

Folosința virtuții este atât de înve
derată, că cei răi o practică din interes.

Vauvenargues.

ULTIME ȘTIKI.
Constantino pol, 7 August. Sul

tanul a primit demisia lui Said-pașa. 
Kiamil-pașa primește să fie mare vi
zir pretinzând ca Ferrid-pașa să fie 
numit de ministru interne.

Berlin, 7 August. Ziarele ger
mane publică articole spre a îndemna 
publicul să oferă subscripțiuni pentru 
a permite contelui Zeppelin, să fie în 
stare să-și construiască un balon nou. 
Asemenea știri sosesc din Koln, Ham
burg, Liibeck etc. La Manheim, comi
tetul Asociațiunei germane pentru cu
cerirea aerului s’a pus în capul miș- 
cărei ; la Brema, un comitet s’a con
stituit tot în acest scop. O familie a 
subscris 50,000 de mărci

Friedrichshafen. 7 August. Balo
nul contelui Zeppelin s’a aprins din 
cauza exploziei bridomului de ben
zină. In momentul catastrofei se aflau 
în nacelă un monteur și un soldat. 
Amândoi săriră jos si fură grav ră
niți. Monteurul Schwartz a încetat 
din viață. De asemenea au fost grav 
rănite trei persoane din mulțimea, 
care se adunase în mare număr acolo. 
O ancoră, care s’a desfăcut, a rupt 
piciorul unuia din monteuri. Monteu
rul balonului Zeppelin, prevăzând ne
norocirea, a alergat în grabă din a 
doua nacelă în cea dintâi, pentru a 
deschide un robinet. Dar era prea 
târziu. Vârful balonului se înfipsese 
în pământ și prin contactul acesta 
brusc se produse o spărtură; gazul se 
aprinse și în câteva minute balonul 
era distrus. Monteurul neagă cu ener
gie, că nenorocirea ar fi fost produsă 
de explozia motorului.

împăratul Wilhelm a adresat 
contelui Zeppelin următoarea tele
gramă: „Nu dispera! Deși te-a lovit 
o nenorocire, totuși Germania pășește 
în fruntea lumei“.

..ALBINA" institut de credit și de economii
filiala SBrașov.

Conspectul operațiunilor în luna Ini Iulie 1908»

Intrate:

Cor.. 24,707-76 
„ 248,633,19 
„ 458,486-52 
„ 12,832-32

„ 179,660-—

” 4,193-74
„ 22,160-04
„ 427,873-16
„ 29,586-84
„ 18,529 68

Numerar ou 1 Iulie 1908. 
Depuneri spre fruotifioare 
Cambii rescumpărate 
Conturi ourente .... 
împrumuturi pe efecte și 

aice împrumuturi . . .
împrumuturi pe producte . 
Monetă.............................
Comisiuni, oupoane și efecte 
Bănol...................................
Interese și provisiunl . .
Diverse..............................

Cor. 1.426,663-25
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . Cor. 380,693-38
Cambii escomptate . . . fi 474,775-66
Conto curent .................... n 8,404-50
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... fi 161,280-—
împrumuturi pe producte . fi

_,• -
Monetâ............................. fi 9,532-25
Comisiuni, cupoane și efecte n 17,867’40
Interese și provisiunl . . 71 932-88
Spese și salare .... fi 4,267-01
Bănci.................................. 216,088-37
Diverse.............................. îi 146,479-97
Numerar cu 31 Iulie 1908 T» 6,341-83

Cor. 1.426,663-25

Dr. Nicolae Vecerdea
dirigent.

Iosif Oncioiă Iosif Moldovan
contabil. oasaar.

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

Zizin.
Stabiliment balnear l*/2 oară în de

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

Medic balnear:
Dr. Alexandru Codarcea
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Fabricație proprie de tot felul de ciorapi 
din mătase, ață, bumbac. Mare asortiment 
cu articole de sport pentru turiști și bi- 
cicliști, Sweter etc. Recunoscut ca cele 

mai bune fabricate.
Distins cu „Grand Prix“ la cincil)iserici. 1907.

Comande de împletituri FOITH, precum 
de toate produsele fabricei se primesc 

exclusiv în Magazinul nostru
Strada Porții 2-t,
se execută cu acurateță.

Și

Magazin ca articoil trico și 
’aȘOV. mărunțișuri

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

Grădină frumoasă1 
cu perspectivă încântătoare în apro
piere de oraș este de vânzrre în to
tal sau parțial. Informații se pot lua 
dela f dministrațiune. [268,1—3.]

Din partea vice-comitelui Brasso.

Nr. 7425-1908.

Concurs.
în urma întregirei postului de 

medic primar al spitalului comunal 
devenit vacant un post de medic- 
adjunct, la care cu aceasta escriu 
concurs și provoc pe toți aceia, cari 
voiesc a obține acest post de medic- 
adjunct a-și înainta petițiunile in- 
struate în sensul §-lui 63 din art. 
de lege 16 anul 1876, cătră subs
crisul vice-comite cel mai târziu pană 
în 
ce 
în

30 Aug. a. c. deoarece petițiunile 
vor sosi mai târziu nu se vor lua 
considerare.
Postul deja amintit e împreunat 
o dotațiune anuală de 1400 cor.CU

și pană la aprobarea statutului refe
ritor deocamdată ae întregește nu
mai pe un an.

Brasso, în 21 Iulie 1908.
Vice-comite absent:

Dr. Aladâr Semsey m.
protonot. comit.

Publicațiune.
Dunfnecă în 3/16 August 1908 la 

10 oare din zi se va ținea licitație 
publică verbală la care să admit și 
oferte închise, în sala de ședințe a 
Comitetului parochial dela biserica 
Sf. Nicolae din Brașov-Sche;, pentru 
arândarea pe‘ timp d« șase ani a unui 
complet de aproximativ 28 holde te
ren arabil de lângă Timiș și din 
imediata apropiere a locului pentru 
esercițiile militare.

Oferte însoțite de o garanție 
provizorie în sumă de 85 cor. sâ vor 
preda pană în ziua de licitare la mâna 
d-lui Econom A. Lupan sen. strada 
Ecat.erinei Nr. 4 la care se pot ceti 
și Condițiile de licitare.

Brașov, în 21 Iulie 1908.
Comitetul parochial al blsericei române 

ort. res. dela Sf. Nicolaa în Brass6 (Brașov): 
Dr. Vas. Saftu, I. Prișcu,;

prez. (266,1-3) secr.

Prețurile cerealelor din piața Brașav
Din 7 August 1908.
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Măsura 
seu 

greutatea
(CaEitatea.

' Valuta
în

Kor. | ti

1

Avem onoare a aduce la cunoștința On. public 
din loc și streinătate, că la firma noastră

G®

(S3{

FRAȚII
9

Brașov, Târgul grâului 3, (lângă Cafenea), 
cu ziua de 1 August începând să vinde nil 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 de 4 săptă
mâni cât va dura, să asorteze după plac.

MAKE ASORTIMENT IN :
Bluse, Jupoane, Confecțiuni, Toilete de Dame, 
atât costume de Dame, cât și de Domni, se pregătesc 

în timpul cel mai scurt.
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î&estaurantui
„ GEWERBEVEREIN “

Rudolfsring 7 (Bulevardul Rudolf 7).

Se recomandă Onor, visitatori streini 
cât și știm. Public brașovean prin 
bucătăria sa bună și aleasă. Bucate 
naționale române în fie-care zi, pre
cum și beuturi esceiente și curate. 
Serviciu prompt și conștiențios.

Curățenia perfectă.
Cu deosebită stimă

JOSEF PETER,
fost mi îndelungați Antrepr. al Colo- 
seului Oppler din Sinaia și al Restau
rantului Cantinei Fabricei de postav 

din Azuga.

H. L.
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(4-16.)

kilă
X

100 ”kil.
X

1

Grâul cel mai frumos 
Grâu mijlociu . .
Grâu mai slab . .
Grâu amestecat 
Sâcarâ frumdsă. .
Sâcarâ mijlocia. . 
Orz frumos . . .
Orz mijlociu. . .
Ovăs frumos. . .
Ovâs mijlociu . .
Cucuruz .... 
Mălaiu (rneiu) . .
Mazăre.....................
Linte ..... 
Fasole....................
Sămânță de in . .
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriche. . . .
Came de vită . . 
Carne de porc . . 
Carne de berbece.' 
Său de vită prospăt 
Său de vită topit .

20
19
18
12
11
11
10

9
7
7

12
14
26
50
10
20
15
2

i
i

40
62

• ■ I

din BUZIflS
60
20

50

12
20
80

li.t.

ZLSO'z’’

21 Iulie

112.064,776
1.454,182

70.273,496

Banca Națională a României.
$ituațiune sumară.

33.266,964
11.999,924
15 806,084 

3 253,121 
5.893,152

637 863
184 863

109 049,274 
24 311,198 
24,107 680

412 302,577

c t i _
J78469776 Reser.metal, aur 88042171{ 
133595000 „ Trate aur 37300000|
Argint și diverse monede .... 
Portofoliu Român și străin. . . .
*Impr. contra efec. publice 8044900J 

„ „ „ în cont-corent 17503537ț
Fonduri publice..............................
Efectele fondului de reservă . . .
Efect, fond, de amort, imob. și mater. 
Imobile............................................
Mobilier și Mașini de Imprimerie . 
Cheltueli de Administrațiune . 
Depozite libere...................................
Contui i curente..............................
Conturi de valori..............................

*v :

123.771,564
1.072.020

43.593,204
25.947,135
11.999,924
15 480,553

3.216,621
5.953,425

698.883
39,839 

109.017,309 
30.620,438 
28.289,209

399.700.124

125.342,17 J
898,778 

47.714,989
25 548,437
11.999,924
15.480,553
3.216,621
5.953,455

699,807
115,491

109.235,059
30.380 288
25.849.531

Succes extraordinar la suferințe de riiiicM si legică.
Apă minerală plăcută fără fer.

Cu deosebire apă de masă răcoritoare.
Vindecă, răcorește. Recomandată de medici.

Are efect esceleDt ca ap» de cur» la suferințe de rinichi, beșică, 
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

Direcția băilor MUSCHONGr în Buziaș.
tsss

Plecarea si sosirea Murilor H stal rog. he. în Brașov
Valabil din 1 Main st. n. și până în 1 Oct. st. n. 1908.

>

12.000,000
23.051,453

3.473,646 
262.438,000

20.77,070
213,134 

109.049,274
412.302 577

F a s î
Capital....................
Fond de rezervă . .
Fondul amortis. itnob. și material 
Bilete de Bancă în circulațiune . 
Profituri și pierderi....................
Dobânzi și beneficii diverse . .
Depozite de retras....................

Scomptul 5%
* Dobânda 5’/2o/o

402.434,604

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budspesta:

I. Trenul mixt la ora 5’46 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7’30 min. sâra. 
LV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10’26 m. sâra

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persdne la 6ra 3’20

II. Trenul mixt la orele 12’00 m.
III. Trenul accel. la ora 2’19. min.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la ârele 7’47 sâra. *

*) (care circulă numai lâ Predealh
Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk 

și Ciuc-Ghimes:
I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.* 
li. Trenul mixt la ora 8’41 min. a. m.*

UT. Trenul de per. la 6ra 3’05 m. p, m. 
(are legătură cu Ciuc-Szereda).

IV. Tren de pers, la frele 7 00 m. sâra.*
(* au legătură numai la Szepszi-Szt.-Gybrgy).

Dela Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 
III. Tren mixt la 6ra 9 46 sâra.

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren. ace. p. Arad la orele 4’52 m. dim. 
Trenul de persone la ora 7’12 dim.
Tr. accel. peste Clușitt la 6.2’09 m. p. m. 

IV. Trenul mixt la 6ra 8’50 min. sera.
Deia Bucuresci la Brașov:

Tren, de pers, la ora 7*28 min. dimin. 
(numai dela Predeal).

Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m. 
Trenul mixt, la ora 9’18 mia. sera.

II.
III.

I.

II.

ni.
IV.
Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Cluc-Ghime» 

la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8.16 m. dina.*’

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
II. Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.* 

TTT. Trenul mixt, la era 6’33 m. sâra. *) 
IV. Tren mixt, la orele 10’08 m. sâra.

(* au legătură cu Ciuc-Gyimes).
Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolcnoe’a.ț

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

III. Tren mixt la ora 7 07 eâra.
12.000,000
24.928,807

3.734,034
247 716,790

2.190,642
112 542

109 017,309
399.700,124

12.000,001
24.928,807

3.734,034
250.164.730

2.190,642
181,332

109.235 059
402.434 604

Notă. Începând cu I Iunie întră în c'rculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accelerat 
de dimineață Brașov-Budapesta.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă. 10 fileri se 
vinde la zaraful Dumitrii Pop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf, și la Ersmias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


