Ziar Gratuit
Ultimul amical
pentru „lupi”
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Hocheiştii braşoveni vor
susţine un ultim meci amical, vineri, de la ora 18.00,
la Patinoarul „Olimpic”.

Tiroliană la
Şapte Scări
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Oktoberfest

11 zile de distracţie
Tradiţionala paradă care precede momentul în care se dă cep
la butoiul cu bere va fi impresionantă în acest an

În prezent, sunt efectuate
probe pentru ca din această
lună tiroliana să poată funcţiona pentru cei dornici.

Pelerinaj de
Sfânta Maria
pag. 7

Procesiunea care o cinsteşte
pe patroana spirituală are
loc sâmbătă la ora 18.00,
la Biserica Sf. Treime.

VALUTĂ

Euro
4,4054
USD
3,3594
Gram Aur 138,0131

METEO

Înnorat
15°C /23°C

Oktoberfestul braşovean se va desfăşura şi în acest găzduit tot pe arena
„Ion Ţiriac” a Liceului cu program
sportiv. Potrivit consilierului local

Christian Macedonschi, este oficial
faptul că evenimentul de la Braşov
este cel mai mare din afara graniţelor
Germaniei: „Dorinţa noastră este să

ajungem ca Oktoberfestul original,
la 21 de zile. A ajuns un brand important al Braşovului şi care ajută
economia locală. Pot să vă spun că

Cetatea Feldioara, reabilitată

Drumuri judeţene refăcute

Una dintre cele mai importante investiţii derulate pentru
dezvoltarea comunei Feldioara o reprezintă reabilitarea
Cetăţii Ţărăneşti. În prezent
cetatea se află în curs de reabilitarea completă. Lucrările
se desfăşoară conform unui
studiu de fezabilitate realizat

Consiliul Judeţean Braşov a
încheiat contracte de asocierecu comunele Şoarş şi Jibert
în vederea reabilitării a două
drumuri judeţene, DJ 104D
(Făgăraş-Şoarş-Bărcuţ-limita
cu judeţul Sibiu) şi DJ105A
(Sibiu-Cincu-Rotbav-ŞoarşVăleni-Lovnic-Jibert-Dacia-

în anul 2011 de către Primăria Feldioara care a obţinut
toate aprobările de la Ministerul Culturii şi alte instituţii
abilitate. Refacerea acestei cetăţi a început în anul 2013 şi
se estimează că va dura până
în anul 2016, când Cetatea
va putea fi vizitată.
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nu mai sunt locuri de cazare în această perioadă.” La ediţia din acest an
sunt aşteptate peste 250.000 de persoane.
pag. 7

Rupea). Ambele şosele se
află într-o stare destul de
avansată de degradare, iar bugetul CJ Braşov alocat pentru
drumuri în acest an nu a permis realizarea unor investiţii
de amploare. Aceste şosele
vor fi reabilitate în perioada
următoare.
pag. 4
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Ciclon periculos deasupra României! În următoarea perioadă
vom avea parte de ploi şi vijelii. Administraţia Naţională
de Meteorologie a emis o informare valabilă din această
dimineață de la ora 11 până mâine la ora 15, mai ales în
sud-vestul şi sudul ţării, dar şi la munte. În intervalul menţionat se vor produce ploi însemnate cantitativ şi intensificări
ale vântului la munte cu viteze de 50-70 km/h, iar izolat,
în zona montană înaltă vor fi rafale de peste 70-80 km/h.
Se caută angajaţi pentru Grădina Zoologică
În prima fază se va organiza concurs pentru ocuparea a
11 posturi din cele 15 existente. Pentru a obţine un job,
cei interesaţi pot depune dosarele de înscriere la sediul
Grădinii Zoologice până la data de 15 septembrie, după
care cei selectaţi vor trebui să susţină o probă scrisă şi
una practică. Se caută aşadar 7 îngrijitori de animale cu
studii medii, 5 dintre aceştia cu o vechime de minim 3 ani
şi 2 ca debutanţi, alţi 2 muncitori calificaţi, unul ca tâmplar
şi celălalt ca electrician, ambii cu o vechime de 5 ani, precum şi un şofer cu studii medii care să aibă şi el o vechime
de minim 5 ani. De asemenea se va scoate la concurs un
post de paznic de noapte condiţia fiind aici ca persoană
interesată să fie calificată ca agent de pază. Dosarele de
înscriere la concurs de pot depune la sediul Parcului Zoo,
până în data de 15 septembrie.

Poliţia Locală scoate la concurs 24 de posturi
În perioada 16-18 septembrie, Poliţia Locală Braşov va organiza concursurile pentru ocuparea a 21 de posturi de
poliţişti locali, a două din structura administrativă, dar şi a
unuia de director executiv adjunct, care se va ocupa de
contabilitate, achiziţii şi de partea administrativă. Dosarele
se vor putea depune până 8 septembrie. Probele sportive,
care sunt eliminatorii, se vor desfăşura în 16 septembrie,
iar cele scrise două zile mai târziu. În momentul de faţă la
Poliţia Locală sunt 181 de salariaţi, în condiţiile în care, în
organigramă, sunt prevăzute 239 de posturi.
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O vilă de protocol a fost
transformată în grădiniță
Vila de protocol în care
a locuit Ioan Ghişe timp
de două mandate de
primar va fi ocupată de
copii.
Clădirea de pe strada Tâmpei a fost recompartimentată
şi dotată pentru patru grupe
de preşcolari, care vor intra
din 15 septembrie în săli nou
amenajate. Sunt 80 de copii
care până anul trecut şcolar
au fost înscrişi la Grădiniţa
numărul 1 de pe strada Constantin Brâncoveanu.
Grădiniţă numărul 1 a funcţionat din 1984 până de curând într-un spaţiu de pe
strada Constantin Brâncoveanu, care a fost retrocedat.
„Mă bucur că am reuşit să
pregătim şi această grădiniţă
pentru începerea anului şcolar, după ce vechea clădire a
fost retrocedată foştilor proprietari, astfel că am reuşit să
menţinem acelaşi număr de
grădiniţe pentru noul an şcolar, 2014-2015. După cum

Vila de protocol a fost amenajată şi dotată corespunzător
spuneam şi luna trecută, la începerea anului şcolar, toţi elevii vor beneficia de cel mai
bune condiţii de învăţare.” a
declarat primarul George
Scripcaru.
„S-au extins spațiile de la
etaj care ne vor folosi în scopuri didactice. S-a amenjat un
spațiu pentru biroul adminis-

trativ, cabinetul medical, ceea
ce dincolo nu exista. Acest lucru va fi în beneficiul nostru
și al copiilor” a precizat Liliana Munteanu, director Grădiniţa nr. 1.
La noua grădiniţă s-au refăcut instalaţiile electrice, grupurile sanitare, dotări şi
igienizări, dar s-au amenajat

şi interioarele, dar şi exterioarele.
Lucrări de reabilitare au
fost făcute în toate unităţile
de învăţământ de aparţin de
administraţia publică. Bugetul
alocat de Consiliul Local pentru reabilitarea şi modernizarea grădiniţelor pe 2014 a fost
de un milion o sută de lei.

Agricultură de top cu fonduri europene
Reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Braşov sunt implicaţi într-un proiect
realizat cu bani europeni şi cofinanţat de Ministerul Mediului.
Practic fermierii din zonele
montane vor fi informaţi despre
metodele de protejare a mediului
înconjurător şi de obţinere a
unor produse ecologice: este
vorba de agricultură fără utilaje,
fără îngrăşăminte chimice şi cu
obţinerea de culturi variate. Tot

în cadrul proiectului va avea loc
un târg cu produse naturale şi
se va realiza şi un schimb de experienţă cu specialişti din străinătate.
„Scopul acestui proiect este de
a conștientiza atât fermierii cât
și opinia publică despre
importanța agriculturii sustenabile și calitatea mediului înconjurător. Astfel se pot obține
produse de calitate net superioare. Evident, agricultura sustena-

bilă se referă la agricultura nemecanizată, fără îngrășăminte
chimice, la acele culturi variate
de care toți avem de câștigat” a
declarat Ciprian Băncilă, directorul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului din Braşov. Perioada
de derulare a proiectului este de
11 luni, iar implementarea se
face de către Agenţiile de Protecţie a Mediului din 16 judeţe,
sub coordonarea Agenţiei de
Mediu din Harghita.

Zilele Forestierului, în Poiana Brașov

Zilele Forestierului vor fi
marcate mâine și poimâine în
Poiana Braşov. Reluat din anul
2012, după o perioadă de pauză, evenimentul care a ajuns
la a III-a ediţie este legat de o
veche tradiţie, prin care se
marchează începutul anului forestier.
Evenimentul este organizat
de Asociaţia Forestierilor din

România în colaborare cu Federaţia Sindicatelor Libere din
Industria Lemnului. Cele mai
interesante manifestări vor fi
întrecerile organizate în cadrul
evenimentului pe o pajişte din
Poiana Braşov, care se vor desfăşura în conformitate cu regulamentul internaţional al
unei competiţii profesionalsportive, la care România a

avut un campion mondial la
proba de doborâre din cadrul
Campionatului Mondial din
1994 şi care va participa şi de
acestă dată.
Evenimentul va fi de asemenea un prilej de întâlnire al
reprezentarilor instituţiilor şi
organizaţiilor care activează în
domeniul forestier, ocazie cu
care vor fi din nou puse în discuţie probleme actuale ale domeniului, respectiv Codul
silvic.
A doua zi, vineri, 5 septembrie, va avea loc o şedinţă festivă la care vor participa agenţi
economici din exploatarea şi
prelucrarea primară a lemnului, reprezentanţi ai Ministerului, ai Regiei Naţionale a
Pădurilor, ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ai Universităţii „Transilvania”.
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România riscă o nouă
criză a gazelor la iarnă
Românii s-ar putea confrunta iar cu o criză a gazelor, după cea din
ianuarie 2009, când
Gazprom a oprit gazul
pe conductele de livrare
către Europa pentru trei
săptămâni.
Ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu,
spune că nu exclude apariţia
unei crize a alimentării cu
gaze în această iarnă, în contextul conflictului dintre Rusia
şi Ucraina. Oficialul subliniază însă că România este pregătită şi nu va fi afectată.
"Nu exclud să apară o criză
a gazelor. Nu trebuie să ne
surprindă, noi suntem pregătiţi. Avem mai multe scenarii
pentru la iarnă în privinţa asigurării alimentării cu gaze,
dar în nici unul dintre aceste
scenarii populaţia României

Românii nu vor fi afectaţi dacă apare o criză a gazelor la iarnă, asigură oficialii

Peste două mii de aleși locali liberali și
democrat-liberali sunt așteptați la Brașov
Foto: Andrei Paul

Reprezentanţii celor două
partide aliate vor dezbate la reuniunea care va avea loc în acest
sfârșit de săptămână la Brașov
subiecte legate de campania
electorală pentru prezidenţiale,
dar vor discuta şi problemele cu
care se confruntă în administraţiile publice pe care le reprezintă. De asemenea, nu va
rămâne neatacată nici tema traseismului politic legiferat de guvernul Ponta săptămâna trecută.
Vineri după-amiază este stabilită prima sesiune de discuţii
între liderii Alianţei Creştin Democrate (ACL). La Braşov este
astfel programată şedinţa Bi-

roului Naţional Permanent al
celor două formaţiuni care formează ACL-ul, la care se vor
alătura şi liderii politici din fiecare filială în parte.
„Este o întâlnire a conducerii
celor două partide. Este un fel
de Liga Aleșilor Locali. Vor veni
primari și viceprimari din toată
țara, președinți de Consilii
Județene. Vom discuta chestiuni
care țin de situația politică, de
alegeri, care va fi strategia pentru campania electorală pentru
prezidențiale, probleme pe care
le au aleșii locali” a declarat
Aristotel Căncescu, preşedinte
PNL Braşov.

„Se va dezbate care este
punctul de vedere al Ligii
Aleșilor Locali raportat la
ordonanța de urgență privind
migrația politică. O altă problemă dezbătută va fi politica ACL
în ceea ce înseamnă administrația publică locală în România”
a declarat George Scripcaru,
preşedinte PDL Braşov.
Întâlnirea reprezentanţilor Biroului Naţional Permanent ACL
este pregătită de mai bine de o
lună, timp în care filialele judeţene PDL-PNL au făcut paşi importanţi pentru coalizarea celor
două forţe politice la nivel de
Braşov.

nu va fi afectată", a declarat
Nicolescu, citat de Mediafax,
la inaugurarea investiţiei Romgaz în extinderea depozitului
de înmagazinare a gazelor naturale de la Urziceni, judeţul
Ialomiţa. El spune că această
investiţie este foarte importantă pentru România, mai
ales în contextul situaţiei din
Est. "Creşte capacitatea de
stocare cu 100 milioane metri
cubi şi cea de extracţie în perioada iernii cu 2,4 milioane
metri cubi. Pentru la iarnă
vom stoca 2,5 miliarde metri
cubi, faţă de cât a stabilit
ANRE, adică 1,7 miliarde
metri cubi. Suntem pregătiţi
pentru orice situaţie, care nu
exclud să apară ca urmare a
situaţiei din Est", a explicat
Nicolescu. Totodată, el a precizat că posibilitatea României
de a-şi ajuta vecinii este limitată.

România produce anual, în
special prin OMV Petrom şi
Romgaz Mediaş, aproximativ
11 miliarde metri cubi de
gaze, şi importă anual din Federaţia Rusă alte 2,5-3 miliarde metri cubi de gaze.
UE pregăteşte noi măsuri. Pe
de altă parte, Uniunea Europeană ar putea interzice exporturile de gaze şi să limiteze
consumul industrial, pentru
protejarea aprovizionării cu
energie a utilizatorilor casnici
în această iarnă, în eventualitatea în care Rusia ar opri livrările de gaze din cauza
crizei din Ucraina, potrivit
unei surse comunitare.
Rusia este cel mai mare furnizor de petrol, gaze şi cărbune al Europei, iar
infrastructura de conducte din
Ucraina ar putea fi folosită ca
armă politică, aşa cum s-a mai
întâmplat.
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Știri pe scurt
Norvegienii vor să repare Cetatea Făgărașului
Lucrările de reabilitare a Cetății Făgăraşului au demarat în
2011, după ce în ultimii 30 de ani, monumentul istoric nu
mai beneficiase de reabilitări importante. Cu ajutorul Consiliului Judeţean lucrurile au început să se mişte, astfel că
ansamblul arhitectural a început să își schimbe înfățișarea,
dar mai este încă nevoie de investiții de anvergură pentru
finalizarea întregului obiectiv. Mihai Pascu, vicepreședintele
CJ Brașov, a precizat că a avut unele discuții cu reprezentanții
Ambasadei Norvegiei, stat care finanțează astfel de proiecte
de reabilitare a unor monumente istorice. „Aceștia s-au arătat
dispuși să finanțeze lucrările de la Cetatea Făgărașului,
astfel că am decis să prelungim contractul de execuție a lucrărilor”, a explicat Pascu. Proiectul de reabilitare a întregii
cetăți fusese estimat la suma de 30 de milioane de euro,
iar până acum, Consiliul Județean a investit peste 10 milioane
de lei în reabilitări.

Drăguşul va avea muzeu propriu
Drăguşul va avea un muzeu sătesc în mijlocul comunei.
Casa în care va fi amenajat este lângă sediul Primăriei, a
fost cumpărată de administraţie de la un localnic care nu
mai domiliciază în Drăguş şi, după refacere, va arăta exact
ca cea de la Muzeul Satului din Bucureşti. Casa cu numărul
1 de acolo este o locuinţă specifică drăguşenilor, fiind dusă
în capitală de sociologul Dimitrie Gusti, cel care a şi inaugurat
muzeul în 1936 în prezenţa Regelui Carol al II-lea. Muzeul
de la Drăguş va fi deschis cu ajutorul unui proiect european.
39.000 de euro se vor cheltui pentru a reabilita vechea construcţie, însemnând încăperi, curte, şură, fântână şi poartă.
Ea va fi terminată în decursul lunii octombrie. Câteva dintre
piesele care vor fi găzduite în muzeul sătesc sunt depozitate
acum în clădirea şcolii. Alte exponate vor fi primite de la localnici cu titlu de donaţie, spune primarul comunei, Gheorghe
Sucaciu. Muzeul comunei Drăguş va fi cu intrare liberă.
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Bani județeni pentru
drumurile comunale
Consiliul Județean Brașov a încheiat contracte
de asociere cu comunele Șoarș și Jibert în vederea reabilitării a două
drumuri județene, DJ
104D (Făgăraș-ȘoarșBărcuț-limita cu județul
Sibiu) și DJ105A (SibiuCincu-Rotbav-Șoarș-Văleni-Lovnic-Jibert-Dacia
-Rupea).
Ambele șosele se află întro stare destul de avansată de
degradare, iar bugetul CJ
Brașov alocat pentru drumuri
în acest an nu a permis realizarea unor investitʼii de amploare.
DJ 105 A, care face legătura
între orașele Rupea și comuna
Cincu străbate patru sate din
comuna Jibert și două sate din
comuna Șoarș. În prezent,
starea arterei este necorespunzătoare atât în ceea ce privește

carosabilul, cât și din cauza
vegetatʼiei excesive care a crescut necontrolat, limitând foarte mult vizibilitatea în trafic.
Totodată, in dicatoarele nu au
fost refăcute de mult timp, fiind într-o stare avansată de
degradare.
Drumul judeţean 104 D, ce
face legătura între Făgăraş şi

localităţile Şoarş, Bărcut, Seliştat şi continuă până la Sighişoara, este într-o stare
deplorabilă. Acest drum permite scurtarea distanţei dintre
Făgăraş şi Sighişoara cu aproape 60 de kilometri. Autoritătʼile
judetʼene împreună cu cele
două primării vor să reabiliteze
aceste șosele anul viitor.

Nu în ultimul rând, în ultima ședintʼă de plen a Consiliului Judetʼean Brașov au fost
alocate 500.000 de lei pentru
lucrări la DJ 112 C Hălchiu
– Dumbrăvitʼa – Vlădeni, banii fiind alocatʼi de Ministerul
Dezvoltării prin Programul
Natʼional de Dezvoltare Locală.

Tiroliana din Canionul 7 Scări va fi
funcțională din luna septembrie
După ce, anul trecut, Canionul „Şapte Scări” (Masivul
Piatra Mare) a fost reabilitat,
iar scările şi pasarelele sunt
acum din fier zincat, în vara
acestui an a început construcţia unei tiroliene.
În prezent, sunt efectuate
probe pentru ca din luna septembrie tiroliana să poată
funcţiona pentru cei dornici
de adrenalină.
„Lungimea tirolienei va fi
de 2.174 de metri şi va fi
construită din cabluri zincate
din 15-17 tronsoane. Odată
cu finalizarea acestei noi
atracţii pentru turişti, cred
că numărul acestora va fi din
ce în ce mai mare. Doar pe
1 şi 2 mai, Canionul «Şapte
Scări» a fost vizitat de peste
2.000 de turişti. Oricum,
pentru acest an am prognozat
ca numărul de turişti care
vor vizita Canionul «Şapte
Scări» să ajungă la 25.000,
dar este posibil ca prognoza
noastră să fie depăşită. Sperăm ca turiştii care vizitează
acest loc deosebit să păstreze
tot ce s-a făcut acolo, să nu
arunce gunoaie şi să protejeze mediul”, a declarat Cristian Popa, reprezentantul
Regiei Locale a Pădurilor Săcele.
50 de lei o coborâre cu tiroliana.
Reprezentantul RPLP Săcele,

Cristian Popa, ne-a declarat că
pentru o coborâre cu tiroliana,
este prevăzut preţul de 50 de lei.
Aflat în Masivul Piatra
Mare, Canionul „Şapte Scări”
reprezintă nişte chei săpate în
calcar, având o lungime de 160
de metri şi o diferenţă de nivel
de 60 de metri, la o altitudine
de 950 de metri. Defileul este
format din şapte trepte între
2,5 şi 15 metri, care îi dau numele, şi care se transformă în
cascade când volumul de apă
al pârâului Şapte Scări, afluent
al râului Şipoaiei, este crecut.
În cuprinsul canionului există
şapte cascade, cea mai înaltă
fiind de 35 de metri.
Biletul de intrare în Canionul
„Şapte Scări” este de 10 lei
pentru adulţi şi 5 lei pentru co-

pii. Pentru grupurile organizate
care trebuie să fie formate din
cel puţin 10 persoane şi însoţite
de ghid, preţul biletului este de
5 lei pentru adulţi şi doi lei pentru copii.
Turiştii copii primesc la intrarea în canion echipament de
protecţie şi siguranţă format
din hamuri şi căşti pentru a-i
feri de eventuale accidentări.
La Canionul „Şapte Scări“’
se ajunge din DN1 Bucureşti
Braşov până la cabana Dâmbul
Morii, apoi pe drum marcat cu
bandă galbenă aproximativ o
oră de mers. Dacă mijlocul de
transport este trenul, se coboară
la staţia Timişul de Jos, apoi
până la cabana Dâmbul Morii,
după care traseul e marcat până
la Canionul „Şapte Scări”.
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Față nouă pentru Cetatea
țărănească din Feldioara
Una dintre cele mai importante investiţii derulate pentru dezvoltarea
comunei Feldioara o
reprezintă reabilitarea
Cetăţii Ţărăneşti.
În prezent, cetatea se află
în curs de reabilitare completă. Lucrările se desfăşoară
conform unui studiu de fezabilitate realizat în anul 2011
de către Primăria Feldioara,
care a obţinut toate aprobările
de la Ministerul Culturii şi
alte instituţii abilitate.
Refacerea acestei cetăţi a început în anul 2013, întrucât au
fost depuse câteva contestaţii
după licitaţie şi se estimează
că vor dura până în anul 2016,
când ar trebui să fie reintrodusă în circuitul turistic. Lucrările începute în anul 2013
au fost reluate încă de acum

Lucrările de reabilitare sunt în plină desfășurare
câteva luni, atunci când condiţiile atmosferice au permis
acest lucru. Multe sectoare din
vechea fortăreaţă au fost deja
reconstruite, făcându-se mai
multe intervenţii tehnice de
reabilitare. Puţinele fragmente

de ziduri din vechea construcţie, mai bine conservate, au
fost şi ele refăcute şi consolidate în bună parte. În zonele
în care nu existau ziduri s-au
construit ziduri noi din piatră
care respectă structura şi ar-

hitectura construcţiei.Toate
porţiunile exterioare şi spaţiile
recuperate şi descoperite din
interiorul cetăţii vor fi reconstruite şi reabilitate astfel încât
să fie recompus cât mai exact
trecutul cetăţii. Lucrările de
reconstrucţie costă aproximativ 15 milioane lei, fonduri
asigurate de Consiliul Judeţean
Braşov. Din această sumă autoritatea judeţeană a virat deja
peste 1 milion de euro.
Construită de către cavalerii
teutoni pe o stâncă calcaroasă
înaltă de 150 metri, cetatea a
fost extinsă după aceea cu
ajutorul saşilor din Râşnov,
Cristian şi Vulcan. Laturile
de vest, nord şi est erau apărate de o galerie continuă,
două anteforturi şi şapte turnuri. În timp ce pe latura de
sud, mai abruptă, erau numai
două turnuri.

Construirea cetăţii Feldioara
sau Marienburg, denumirea
din limba germană, a fost atribuită conform legendelor populare şi a unor istorici mai
vechi, cavalerilor teutoni. Săpăturile efectuate de specialişti
au dovedit însă că în acest loc
nu a existat o cetate a cavalerilor teutoni din secolul al
XIII-lea. Despre cetate se
afirmă într-un document din
anul 1439 că locuitorii comunei Feldioara au ridicat-o pentru apărarea familiilor şi bunurilor lor, cu "mari cheltuieli
şi cu mare osteneală". Cetatea
a rezistat primei invazii turceşti
din 1421. Această concluzie a
fost trasă după studierea documentelor care atestă devastarea oraşului Braşov şi a satelor Hărman, Sânpetru, Bod,
Hălchiu, Ghimbav şi Vulcan
dar care nu aminteşte nimic

de Feldioara. Fortificaţia a fost
distrusă în anul 1430 de turci
precum şi de Vlad Ţepeş în
campania din 1457, locuitorii
refacând-o în acelaşi an. Zidul
de incintă din partea de sud a
fost probabil distrus după bătălia de la Feldioara de oştile
lui Petru Rareş, prin vornicul
Nicoară Grozav.
Pe zidăria turnului din spre
nord există scrijelit anul 1657,
dar nu se ştie dacă s-a făcut
aceasta cu ocazia construirii
lui sau cu ocazia renovării.
Odată cu trecerea timpului şi
cu reducerea conflictelor armate, cetatea a fost părăsită.
Până la cutremurul din 1838,
s-au folosit depozitele de cereale existente în cetate, care
ulterior au fost abandonate.
Cetatea este considerată de către specialiştii în arheologie o
cetate ţărănească.

Râşnov: Campanie de sterilizare
şi microcipare a câinilor cu stăpâni
Primăria oraşului Râşnov
a demarat pentru următoarea perioadă o amplă campanie de microcipare şi sterilizare a câinilor cu stăpân,
în conformitate cu noile
prevederi legale ale Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor. Proprietarii
animalelor de companie
sunt pasibili de amenzi care
pot ajunge până la 10.000
de lei în cazul în care nu-şi
sterilizează şi microcipează
câinii.
Autorităţile locale râşnovene împreună cu medicul
veterinar local au stabilit
deja un calendar, pe străzi,
a perioadei de microcipare
şi sterilizare, proprietarii de
animale primind informaţiile necesare prin poştă. De
asemenea, odată cu finalizarea adăpostului de câini
de la Codlea, se va trece la
ridicarea tuturor câinilor, cu
sau fără stăpân, găsiţi pe
străzi.
Înregistrarea câinilor de
companie se va face la cabinetul veterinar din Râşnov, iar posesorii de animale pot verifica veridicitatea
datelor înregistrate pe portalul rompetid.ro. Pe acelaşi
portal, posesorii de animale

de companie pot da anunţuri cu privire la pierderea
sau găsirea acestora. Foarte
important, proprietarii care
şi-au microcipat câinii anterior acestui ordin vor trebui să reia procedura de
identificare, dacă microcipul nu corespunde cu noile
norme.
Noile norme de identificare a câinilor cu stăpân
prevede două termene de
aplicare: 90 de zile pentru
puii nou-născuţi sau înainte
de vânzarea sau înstrăinarea
acestora, iar pentru câinii
adulţi termenul este până la
1 ianuarie 2015. De asemenea, legislaţia prevede ca
sterilizarea şi microciparea
să se facă înainte de vânzare, donare cu titlu gratuit
sau scoaterea în spaţii publice a patrupedelor şi cel
mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei, iar în cazul
câinilor comunitari proveniţi din adăposturi publice,
în momentul adopţiei, înainte de părăsirea adăpostului.
Amenzile prevăzute pentru nerespectarea acestor
norme sunt cuprinse între
2000 şi 5000 de lei, conform Legii 258/2013 pentru
modificarea şi completarea

OUG 155/2001 privind
aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără
stăpâni. De asemenea, proprietarii câinilor care atacă
sau muşcă o persoană în locuri publice sau private,
pentru că stăpânii nu au luat
măsuri de prevenire, riscă
chiar închisoare de la 6 luni
şi până la 3 ani, pedeapsă
prevăzută de Ordonanţa guvernului 55/2002 privind
regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi.
Prevederi pentru câinii periculoşi . Proprietarii de câini
periculoşi, respectiv din rasele de luptă şi atac, au o serie de obligaţii suplimentare
care trebuie respectate, pe
lângă sterilizarea şi microciparea acestora.
„Proprietarii de patrupede
au obligaţia să depună la sediul Poliţiei Râşnov o adeverinţă eliberată de Asociaţia
Chinologică Română, precum şi o declaraţie pe propria răspundere conform OG
55/2002 privind regimul de
deţinere a câinilor periculoşi
sau agresivi. Cei care nu se
conformează vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 500-1500 lei”, a declarat
Mariana Ducar, viceprimarul
oraşului Râşnov.
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Dealul Romurilor

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu
Conform celui mai vechi act al Arhivelor Statului Braşov Romurilor. Pe ele erau amplaste romurile (rame) care erau
din anul 1353, activitatea comercială din această zonă era folosite la uscarea ţesăturilor meşteşugarilor braşoveni.
înfloritoare, iar Cetatea era renumită şi pentru calitatea mărfurilor, nu doar pentru
arme. Breslele puternice, formate din meşteşugari specializaţi (aurari, ţesători, postăvări, armurieri, fierari etc.), au făcut ca
Braşovul să nu rămână doar un punct al comerţului de tranzit, ci să devină un centru
meşteşugăresc şi comercial înfloritor.
Ridicarea zidurilor Cetății a fost făcută conform standardelor de calitate ale vremii, cu
bastioane, turnuri de apărare şi depozite.
În fotografii se pot vedea Turnurile Negru
și Alb (construite concomitent în secolul al
XV-lea) iar în faţa lor terasele de pe Dealul
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Oktoberfest 2014 –
11 zile de distracţie
Mâine se dă startul la
distracţie. Multe suprize
plăcute şi voie bună
sunt reţeta de succes la
Oktoberfest 2014. Deja
la Braşov a venit „Oncle
Hans”, mascota celei dea şasea ediţii a „Oktoberfest”.
Oktoberfestul braşovean se
va desfăşura şi în acest găzduit
tot pe arena „Ion Ţiriac” a
Liceului cu program sportiv.
Potrivit consilerului local Christian Macedonschi, este oficial
faptul că evenimentul de la
Braşov este cel mai mare din
afara graniţelor Germaniei:
„Dorinţa noastră este să ajungem ca Oktoberfestul original,
la 21 de zile. A ajuns un brand
important al Braşovului şi care
ajută economia locală. Pot să
vă spun că nu mai sunt locuri
de cazare în această perioadă.
De asemenea, vreau să mai
menţionez, în calitate de pre-

şedinte al Agenţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov, că vom promova
cu această ocazie toate punctele de interes turistic din judeţ.
Va exista un ghid, vorbitor de
limba engleză, care va fi la dispoziţia turiştilor străini”.
Cortul are 3.600 de metri
pătraţi, este cel mai mare din

România, şi este pregătit să
primească braşovenii şi turiştii.
Startul se va da mâine, 4 septembrie, la ora 17.00.
Macedonschi spune că sunt
aşteptate la ediţia din acest an
peste 250.000 de persoane,
pentru care sunt puşi la rece
1.000 de hectolitri de bere şi
sute de kilograme de prepa-

Cavalerii teutoni se reîntorc
în Cetatea Feldioarei
În acest sfârşit de săptămână, în comuna Feldioara se
desfăşoară ediţia a patra a
Festivalului „Cavalerii teutoni
se întorc în Cetatea Feldioara”. Ca şi în anii precedenţi,
localnicii, locuitorii din zonele învecinate şi turiştii
vor putea asista la
un program bogat
şi foarte atractiv,
care va cuprinde:
paradă cu cai, cavaleri şi domniţe;
demonstraţii cu
cai; concert de
muzică medievală, recitaluri;
cântece populare; concert extraordinar „Cargo”; foc de artificii.
Programul evenimentului
– Sâmbătă 6 septembrie
◾ Ora 13.00 – Meciuri de fotbal pe baza sportivă
◾ Ora 16.00 – Centrul comunei – Parada cavalerilor

◾ Ora 17.00 – Demonstraţii
cu Cavalerii Ordinului Paladinii de Terra Medies
◾ Ora 18.00 – Concert de
muzică medievală Lupus
Dacus

◾ Ora 20.00 – Concert extraordinar Ion Suruceanu
– Duminică 7 septembrie
◾ Ora 13.00 – Meciuri de fotbal pe baza sportivă
◾ Ora 13.00 – Centrul comunei Parada Cavalerilor
◾ Ora 14.00 – Concert de
muzică medievală Lupus
Dacus

◾ Ora 15.00 – Program cu
elevii de la Liceul teoretic
Petru Rareş
◾ Ora 17.00 – Demonstraţii
cu Ordinul Cavalerilor Paladinii de Terra Medies
◾ Ora 17.30
– Concert de
muzică populară cu Orchestra Plaiuri
Transilvane şi
grupul Ţara
Bârsei
Recital
Claudia
Miritʼescu
dirijor prof. Liviu Ioan Iosif
◾ Ora 18.30 – Recital extraordinar Laura Lavric
◾ Ora 19.30 – Concert cu formaţia Frappé
◾ Ora 21.00 – Concert extraordinar Cargo
◾ Ora 22.00 – Spectacol de
lasere şi lumini.

Poiana Mărului, în sărbătoare
Primăria şi Consiliul Local
al comunei Poiana Mărului, în
colaborare cu Serviciul pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Braşov,
din cadrul Centrului Cultural
„Reduta”, vă invită duminică,
7 septembrie 2014, începând

cu ora 12:00 la Zilele comunei
Poiana Mărului, cu ocazia celebrării a 425 de ani de atestare
documentară a localităţii.
Program:
◾ Ora 12:00 – Ansambluri şi
solişti din Poiana Mărului;
– Ansamblul de dansuri din

Şinca Nouă;
◾ Ora 13:00 – Recital Marius
Ciprian Pop;
◾ Ora 14:00 – Recital Laura
Lavric; acompaniaţi de Orchestra Plaiuri Transilvane
◾ Ora 15:00 – Concert Hora
şi Rustic.

rate din carne, cu specific bavarez.
Tradiţionala paradă care
precede momentul în care se
dă cep la butoiul cu bere va fi
mult mai impresionantă în
acest an, a precizat Anemone
Hermeneanu, din partea organizatorilor.
La ora 16.00, din faţa Teatrului „Sică Alexandrescu”
porneşte parada trăsurilor şi
carelor alegorice. „În acest an
sunt zece trăsuri, dintre care
una este specială pentru copii,
trasă de ponei. Printre surprizele acestei ediţii este formarea
unui imens lanţ uman, pregătit
pentru ziua de sâmbătă,
13 septembrie. Acesta va pleca
de la Berăria «Ciucaş» şi se
va întinde până la cortul „Oktoberfest”, unde «Oncle Hans»
va prelua berea trimisă din
mână în mână de persoanele
care alcătuiesc acest lanţ
uman”, a precizat Anemone.
Sebastian Dan
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Pelerinaj de
Sfânta Fecioară Maria,
Ocrotitoarea Braşovului
Din 2010, Maica Domnului a
fost declarată oficial ocrotitoarea Braşovului. Iniţiativa a
fost o încununare a manifestărilor prilejuite de împlinirea
a 775 de ani de la prima atestare documentară a Braşovului. Motivul pentru care s-a
propus ca
patron spiritual Fecioara
Maria, este
că Maica reprezintă un
simbol
al
convieţuirii
paşnice, aşa
cum se întâmplă de
secole, în
Braşov, unde
convieţuiesc multe etnii.
Sâmbătă, 6 septembrie, de
la ora 17.00, la Biserica „Sf.
Treime” Tocile se va săvârşi
un Sfânt Maslu, la care vor
sluji 31 de preoţi ortodocşi
din Braşov, urmat de o procesiune închinată Naşterii
Sfintei Fecioare Maria, la care
sunt aşteptaţi cât mai mulţi
creştini. Procesiunea va porni
la ora 18.00, de la Biserica
Sf. Treime, şi va parcurge
străzile din Şchei apoi prin
Poarta Şchei procesiunea va

ajunge la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Piaţa Sfatului.
Tot cu acest prilej vor avea
loc şi două concerte în Piaţa
Sfatului. Mâine, de la ora
19.00, artiştii Operei Braşov
vor susţine un concert cu arii
din opere şi
operete. La
pupitrul dirijoral al orchesteri Operei se
va afla Traian
Ichim, iar soliştii concertului vor fi
Nicoleta Chirilă, Corina
Klein, Ioana
Mărgărit, Maria Petcu-Catrina, Anda Pop,
Lăcrămioara Schuller, Gabriela Hazarian, Asineta Răducan, Liviu Iftene, Mihai
Irimia, Cristian Fieraru şi Valentin Marele. Vineri, tot de la
ora 19.00, va fi rândul muzicienilor Filarmonicii Braşov
să se prezinte în faţa braşovenilor cu un concert special
dedicat Naşterii Sfintei Fecioare Maria.
Praznicul ziua „Naşterii Sfintei
Fecioare Maria” este în calendarul ortodox pe 8 septembrie.
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Viața după moarte,
dovedită științific
O echipă de psihologi și
medici asociați cu Universitatea Tehnică din
Berlin au anunțat că au
demonstrat că există
viață după moarte, scrie
worldnewsdailyreport.c
om.
Acest anuntʼ uluitor se bazează pe concluziile unui studiu în care s-a folosit un nou
tip de supraveghere medicală
a experientʼelor din apropierea
mortʼii, care permite pacientʼilor
să fie în moarte clinică pentru
aproape 20 de minute înainte
de a reveni la viatʼă.
Acest proces controversat,
care a fost repetat pe 944 de
voluntari de-a lungul ultimilor
patru ani, necesită o
combinatʼie complexă de droguri, incluzând epinefrina și
dimetiltriptanina, destinată săi permită corpului să
supravietʼuiască stadiului de

moarte clinică, cât și procesului de reanimare, fără distrugeri. Corpul subiectului a fost
pus apoi într-o stare temporară
de comă indusă de un amestec
de alte droguri care trebuie filtrate de sânge în timpul procesului de reanimare, 18
minute mai târziu.

Durata extrem de lungă a
experientʼei a făcut posibilă
doar recent dezvoltarea unei
noi mașini de resuscitare cardio-pulmonară numită AutoPulse. Acest tip de echipament
a fost deja folosit de-a lungul
ultimilor ani pentru reanimarea
oamenilor care au fost mortʼi

undeva între 40-60 de minute.
În trecut, în mai multe reviste medicale, au fost emise
ipoteze conform cărora
experientʼele din apropierea
mortʼii au caracteriticile
halucinatʼiilor. Dar Dr. Berthold
Akermann și echipa sa, dimpotrivă, le consideră probe ale
existentʼei vietʼii de apoi și o
formă de dualism între minte
și corp.
Cercetătorii au monitorizat
operatʼiunile și au strâns mărturiile subiectʼilor. Deși există
mici variatʼii de la un individ
la altul, totʼi subiectʼii au unele
amintiri din perioada de moarte clinică, și o mare parte dintre ei descriu unele senzatʼii
similare. Cele mai multe amintiri comune includ o detașare
de corp, o stare de levitatʼie,
liniște totală, sigurantʼă, căldură, și prezentʼa unei lumini
copleșitoare.
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Pe scurt
Noile tehnologii influenţează chiar şi bebeluşii
Gadgeturile au început să schimbe până şi modul în
care vorbesc micuţii. Un părinte din opt susţine că
primul cuvânt al copilului a fost „tabletă”, în loc de
„mama” sau „tata”, potrivit unui studiu realizat în luna
iulie a acestui an de compania britanică Tech21. Potrivit studiului, la care au participat 3.614 adulţi, 81%
din părinţi au declarat că s-a întâmplat ca micuţii să
le strice diverse gadgeturi. În proporţie de 45%, părinţii interogaţi au pretins că accidentele în urma cărora copiii au defectat dispozitivele tehnologice au
avut loc în maşină. De asemenea, studiul a arătat că
patru părinţi din zece le-au permis copiilor să folosească tabletele cel puţin o oră pe zi, iar 7% au declarat că cei mici folosesc tabletele între trei şi patru
ore pe zi. Deşi majoritatea copiilor care folosesc tablete au peste 6 ani, 12% din cei care sunt lăsaţi de
părinţi să se joace pe astfel de dispozitive au cel mult
doi ani.

Apple va lansa noi produse în data de 9 septembrie
Grupul informatic american Apple a invitat
reprezentanții mass-media la un eveniment „special”,
care va avea loc în data de 9 septembrie, ocazie cu
care ar putea fi dezvăluită noua versiune a smartphone-ului iPhone, transmite Reuters. Evenimentul ar
urma să înceapă la ora locală 10,00 (17.00 GMT) la
Flint Center din Cupertino, California, același loc unde
Apple a lansat primul calculator Mac, în 1984.
Analiștii se așteaptă ca la acest eveniment Apple să
dezvăluie noul „iPhone 6”, care va veni în două versiuni, fiecare cu o diagonală a ecranului mai mare
decât versiunile lansate pe piață anul trecut.
De asemenea, observatorii speră că pe 9 septembrie
Apple va lansa primul său ceas inteligent, „iWatch”.

Misterul „pietrelor mișcătoare”, elucidat
Oamenii de știintʼă au rezolvat în cele din urmă misterul deplasării pietrelor pe
terenul plat de pe fundul unui
lac secat din Death Valley,
California, explicându-l prin
alunecarea rocilor pe foitʼe de
de gheatʼă formate pe sol în
zilele răcoroase.
Vizitatorii ocazionali au
fost de multă vreme
nedumeritʼi la vederea unor bolovani în mișcare în zig-zag în
depresiunea plină de praf cunoscută sub numele de Racetrack
Playa, din Death Valley National
Park (SUA), scrie BBC, citat de
Agerpres.
Doi cercetători americani
sustʼin că deplasarea acestor roci
- care uneori pot fi grele și voluminoase - este stimulată de
foitʼe subtʼiri, transparente de

gheatʼă formate la suprafatʼa solului în zilele răcoroase și însorite, ei numind acest
fenomen „ice shove” (”împingerea ghetʼii”).
„Într-un ținut în care
precipitațiile totalizează doi centimetri pe an, rocile sunt împinse
în jur prin mecanisme văzute de
obicei în climatele arctice”, a explicat paleobiologul James Norris

Ei au urmărit aproximativ 60
de bolovani care navigau încet,
lăsând pe sol bine-cunoscutele
urme ale pietrelor mișcătoare
din Death Valley. James Norris
a precizat că rocile nu alunecă
prea des, oamenii de știintʼă estimând că mișcarea se produce
doar pentru câteva minute dintrun milion, acesta fiind și motivul
pentru care fenomenul nu a fost
observat mai demult.

Lumini misterioase surprinse în Alaska
Pilotʼii unui avion Boeing
747-8, care zbura de la Hong
Kong spre Anchorage, Alaska, au rămas uimitʼi când au
văzut o lumină misterioasă
roșie în timp ce aeronava se
afla deasupra Oceanului Pacific, scrie mirror.co.uk.
Potrivit pilotului olandez
Christiaan van Heijst, strălucirea neobișnuită s-a produs
la aproximativ 20 de minute
după ce au văzut un fulger
vertical, acesta exluzând po-

zibilitatea ca luminile să provină de la bărcile unor pescari.
Van Heijst a fost lăsat perplex de fulegrul vertical, descriind experientʼa ca fiind "cea
mai ciudată" din întreaga sa
carieră.
„Cu cât ne apropiam, lumina devenea mai intensă, întro strălucire portocalie
înfricoșătoare, într-o parte a
lumii unde nu trebuie să fie
decât apă”.
Potrivit celor declarate de

Christiaan van Heijst,
observatʼiile sale și ale colegului său au fost raportate
controlorului de trafic aerian,
iar o investigatʼie pentru a afla
ce s-a întâmplat cu adevărat
a fost deja demarată.
Totodată, Christiaan van
Heijst și-a exprimat, glumind,
sperantʼa ca, în cazul în care
o nouă insulă s-a format,
aceasta să îi poarte numele.
„That would be pretty cool!”,
a continuat pilotul olandez.
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Bătălie pe piața
transferurilor
Steaua, Petrolul și Astra
nu se luptă numai în
campionat, ci și pe piața
transferurilor. Cele trei
formații mută de zor în
speranța că vor găsi formula câștigătoare cu
care să dea lovitura în
Liga I.
Parcă niciodată nu a fost
mai echilibrată lupta la titlu
în Liga I, ca în acest sezon.
Steaua, Petrolul și Astra par
principalele candidate la cucerirea trofeului, dar și CFR
Cluj se tʼine scai de tripleta
din fatʼă. Steaua, Petrolul și
Astra încearcă pe ultima sută
de metri să își completeze loturile de jucători pentru lupta
din campionat. Finalul perioadei de transferuri aduce
mutări importante pe plan intern. În ultimele zile am asistat la mai multe transferuri
spectaculoase în rândul celor
mai puternice formaţii din
Liga 1. Aparent, Steaua este
în acest moment avantajată
de achiziţiile făcute, însă acest
lucru se va schimba, probabil,
având în vedere că Gigi Becali a dat undă verde la plecări. Szukala, Latovlevici şi
Tănase au şanse minime să
mai rămână în Ghencea.
Steaua îl vrea pe Piccolo.
Steaua i-a adus pe Papp,
Bourceanu și Rusescu, dar
transferurile nu s-au încheiat.
Campionii negociază cu un
fost jucător de la CFR Cluj,
Felice Piccolo, fundaș central
care a jucat în ultimii patru
ani în Gruia. Anuntʼul a fost
făcut de expertul italian în
transferuri Gianluca di Marzio, iar presa din Spezia
anuntʼă că tratativele între
Steaua și jucător sunt în
desfășurare. Piccolo a jucat
la toate natʼionalele de juniori
și tineret ale Italiei, însă la
prima reprezentativă nu a
ajuns niciodată. Fostul fundaș
al CFR-ului a fost aproape
de un transfer la Hellas Verona, echipă antrenată de Andrea Mandorlini, însă

Și-au prezentat achizițiile
Steaua a reuşit să facă 3 transferuri în ultimele zile.
Paul Papp, Alexandru Bourceanu şi Raul Rusescu sunt
achiziţiile reuşite de campioana României, pe ultima
sută de metri. Cei 3 jucători au fost împrumutaţi câte
un an în Ghencea de Chievo, Trabzonspor şi, respectiv,
Sevilla. Steaua și-a prezentat astăzi achizițiile iar Rusescu s-a declarat mulţumit de alegerea făcută şi afirmă
că nu s-a pus niciodată problema să semneze cu altă
echipă din România. „Am trăit momente frumoase, deosebite, incredibile. Sunt fericit că m-am întors acasă.
A fost cea mai bună alegere pentru mine în momentul
de față. Sunt bucuros că fac parte din echipa Stelei.
Sper să ne îndeplinim toate obiectivele și aportul meu
să fie considerabil. A fost o decizie sentimentală. Nu
am negociat cu alt club din România și nu s-a pus problema să renunț la vreo parte din salariul meu. Sunt
mândru, fericit, bucuros și sper ca jocul meu să ajute
Steaua. Ne-am fi dorit să ajutăm Steaua să joace în
Liga Campionilor, dar nu s-a putut întâmpla transferul
meu mai devreme. Îmi pare rău, mi-aș fi dorit să joc în
Champions League”, a afirmat Raul Rusescu.

Pleacă trei jucători

Raul Rusescu și Axandru Bourceanu s-au întors la Steaua
discutʼiile nu au fost finalizate.
Petrolul a luat doi uruguayeni.
Petrolul şi Astra nu au stat
nici ele în aceste zile, urmând
a efectua mutări importante,
menite să ameninţe supremaţia Stelei. „Lupii" lui Răzvan
Lucescu sunt foarte aproape
să rezolve transferul lui Rodrigo Pastorini, un fotbalist
dorit în trecut de Sevilla, care
va garanta mult mai multă
forţă ofensivă. Dacă tratativele cu fundaşul dreapta Toure, fost la Lens, au intrat în
impas, chiar dacă jucătorul a
venit în România şi a asistat
la meciul Petrolul-CFR 1-2,
Petrolul s-a înţeles cu încă un
atacant în afară de Pastorini.
Tot uruguayan, Sebastian
Gallegos, în vârstă de 22 de
ani, a jucat sezonul trecut 10
meciuri pentru Como şi a
marcat două goluri. Gallegos,
înalt de 1,72 de metri, a evoluat în 5 jocuri pentru naţionala U 17 a Uruguayului, la
turneul final al Campionatului
Mondial, unde a marcat de
cinci ori în tot atâtea partide
şi a devenit golgheterul turneului, la egalitate cu alţi trei
jucători. Imediat după turneul
final, Gallegos a făcut pasul
spre naţionala U 20, pentru
care a jucat 6 partide şi a marcat o dată. Atât Rodrigo Pastorini cât şi Gallego sunt în
România şi urmează se para-

feze înţelegerile cu Petrolul
după ce trec vizita medicală.
Sebastian Gallegos este impresariat de fostul mare fotbalist Daniel Fonseca, acesta
fiindu-le manager și lui Juan
Albin şi lui Pastorini.
Florescu și Jaozinho au ajuns
sub comanda lui Isăilă. Astra sa întărit pe ultima sută de
metri, echipa din Giurgiu reuşind transferurile lui Florescu
şi Joao Carlos Reis Graca, ultimul fiind un fundaş stânga
de 25 de ani, împrumutat de
Sporting Braga pentru un sezon la Giurgiu. Deşi acesta
fusese împrumutat la Şerif
Tiraspol, echipă pentru care
a jucat patru meciuri în acest
sezon, „Joaozinho”, aşa cum
este poreclit portughezul, a
cerut clubului de care aparţine să îl lase să evolueze pentru Astra. Fundaşul îşi doreşte
enorm să evolueze cu echipa
din Giurgiu în Europa League, acolo unde va juca împotriva unor echipe prcum
Celtic, Dinamo Zagreb şi Salzburg. Jaozinho va fi dublura
lui Junior Morais pentru postul de fundaş stânga al vicecampioanei României. Joao
Carlos Reis Graca a mai evoluat până acum în carieră
pentru Olivais Moscavide,
Mafra, Beira-Mar, Sporting
Lisabona, Braga şi Sheriff Tiraspol, club la care fusese ini-

ţial imprumutat în acest sezon. În lotul vicecampioanei
a ajuns și Chitʼu, care a fost
deturnat din drumul spre
Ploiești. Isăilă e convins că
mijlocașul va avea evolutʼii
foarte bune la Astra.
L-au suflat pe Toure. Deţinătoarea Cupei şi a Supercupei
României a reuşit o mutare
care sigur îi va enerva pe cei
de la Petrolul. Alasanne Toure
nu s-a înţeles cu Petrolul, dar
rămâne în fotbalul nostru şi
nu la oricine, ci la una dintre
rivalele ploieştenilor la titlul
de campioană. Preşedintele
Dinu Gheorghe s-a înţeles cu
impresarul jucătorului care a
crescut la Toulouse şi a jucat
în ultima vreme la Lens şi ia înregistrat deja contractul la
LPF. În vârstă de 25 de ani,
Toure, 1,88 metri înălţime,
poate evolua ca fundaş dreapta sau fundaş central. În perioada de pregătire a fost la
Derby County, dar afacerea
nu s-a concretizat şi fotbalistul
s-a întors în Franţa. Alassane
Toure a venit în România duminică şi a urmărit din tribună
meciul Petrolul-CFR, scor 12. Oficialii ploieşteni spun că
jucătorul s-ar fi speriat de atmosfera tensionată de la meci,
dar reprezentanţii fotbalistului
neagă varianta şi susţin că singurele probleme au fost la
contract.

Ultimul amical pentru „lupi”
Hocheiștii de la Corona Wolves Brașov vor sustʼine un ultim
meci amical, vineri, de la orele
18.00, la Patinoarul „Olimpic”
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din parcul Tractorul, cu Dunărea Galatʼi. Pretʼul unui tichet la
acest meci va fi de 10 lei. Va fi
ultimul test al „lupilor” antrenatʼi

de Miroslav Ihnacak înainte de
Cupa României, competitʼie ce
se va desfășura în perioada 1014 septembrie la Galatʼi. Dacă

patinoarul de la malul Dunării
nu va fi gata în timp util pentru
Cupa României, turneul va fi
mutat la Brașov.

Valeriu Argăseală a declarat că Steaua se va despărţi
de trei jucători, după aducerea lui Alexandru Bourceanu,
Raul Rusescu şi Paul Papp. Steaua a organizat o conferinţă de presă în care i-a prezentat pe cei trei fotbalişti
aduşi sub formă de împrumut, iar Valeriu Argăseală,
preşedintele Stelei, a anunţat că formaţia din Ghencea
se va despărţi de trei fotbalişti tineri. „Mai pleacă trei
jucători tineri care vor avea loc ca titulari la alte echipe.
Ei trebuie crescuţi prin meciuri. Probabil vor ajunge la
echipe de liga a doua sau din primul eşalon”, a spus
Valeriu Argăseală.

Negredo a semnat cu Valencia
Valencia a dat lovitura cu câteva minute înaintea închiderii perioadei de mercato. „Liliecii” au reușit să obțină
împrumutul pentru un sezon al atacantului lui Manchester City, Alvaro Negredo, pentru care vor plăti 3 milioane
de euro. Valencia va avea și o opțiune de cumpărare
a fotbalistului de 29 de ani după un sezon, urmând a
plăti alte 30 de milioane de euro dacă vrea să-l păstreze
definitiv. După un start bun la City, în sezonul trecut,
nouă goluri în primele partide, spaniolul nu a mai reușit
să marcheze în următoarele 16 în care a evoluat ca titular în Premier League. Din acest motiv, dar și pentru
că Dzeko, Jovetic și Sergio Aguero sunt mult mai în formă ca fostul atacant al Sevillei, Pellegrini a fost de acord
cu împrumutul acestuia înapoi în La Liga.

Tecău a fost eliminat
Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău
și olandezul Jean-Julien Rojer s-a oprit în optimile de
finală ale probei masculine de dublu din cadrul turneului
US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a
fost învinsă, luni, la Flushing Meadows, de cuplul spaniol David Marrero/Fernando Verdasco (N. 7), cu 6-3,
6-2, în mai puțin de o oră de joc.

Djokovici e în sferturi
Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, numărul 1
mondial, s-a calificat pentru a 22-a oară consecutiv în
sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam,
după ce a acces în această fază a competiţiei la US
Open. Novak Djokovici a trecut în optimi de germanul
Philipp Kohlschreiber, scor 6-1, 7-5, 6-4. Djokovici nu
a pierdut niciun set în cele patru meciuri disputate la
Flushing Meadows. Ultimul turneu major la care nu a
ajuns în sferturi a fost cel de la Roland Garros, din
2009, unde a pierdut în turul trei chiar în faţa lui Kohlschreiber. În turul următor, sârbul, finalist la ultimele
patru ediţii de la US Open, va juca în compania britanicului Andy Murray, care a trecut de francezul Jo-Wilfried Tsonga în trei seturi: 7-5, 7-5, 6-4. În sferturile
de finală de la US Open s-a calificat și elvețianul Stanislav Wawrinka după victoria în patru seturi, 7-5, 46, 7-6, 6-2, în fața spaniolului Tommy Robredo.
Wawrinka va da în sferturi peste japonezul Kei Nishikori
care a dispus de canadianul Milos Raonic cu scorul
de 4-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4.

DIVERTISMENT

Concert regal
în Piaţa Sfatului
Înainte de deschiderea
oficială a stagiunii 2014
– 2015, Opera Braşov
spune „bun regăsit” publicului meloman cu un
concert extraordinar
desfăşurat în cadrul istoric al Pieţii Sfatului.
Evenimentul are loc
mâine, 4 septembrie
2014, de la ora 19.00.
În program sunt cuprinse
lucrări ale compozitorilor G.
Puccini, G. Verdi, G. Bizet,
L. Delibes, J. Strauss, R. Leoncavallo, E. Kalman, F. Lehar, C. Zeller, F. Loewe, E.
di Capua, G. Grigoriu.
Pe scena din Piaţa Sfatului, vor urca soliştii: Nicoleta Chirilă, Corina Klein,
Ioana Mărgărit, Maria Petcu-Catrina, Anda Pop, Lă-

crămioara Schuller, Gabriela
Hazarian, Asineta Răducan,
Liviu Iftene, Mihai Irimia,

Cristian Fieraru, Valentin
Marele, alături de corul
Operei Braşov. La pupitrul

orchestrei se va afla maestrul Traian Ichim.
Intrarea este liberă.

Scufiţa Roşie la deschiderea Bancuri
◾ – Părinte, în Rai se joacă fotbal?
stagiunii Teatrului Strada
– Trebuie să mă documentez...
Asociaţia Culturală „Museion” Braşov, prin trupa Teatrul
Strada, prezintă, în premieră,
duminică, 7 Septembrie 2014,
de la ora 10.30, spectacolul
„Scufiţa Roşie” (repovestită),
la sala Universităţii „Spiru
Haret” (str. Turnului nr. 7).
Această punere în scenă
aduce în prim-plan o poveste

modernă, plină de umor, un
divertisment muzical, unde
nimeni nu este mâncat, nimeni nu suferă ba, din contra,
toate personajele sunt prietene. Preţ intrare: 8 lei/persoană. Mai multe informaţii se
pot găsi pe site-ul asociaţiei:
www.museion.ro sau la telefon
0724.990.753.

– Domnule doctor, ce ne facem?
Pacientul de adineauri, pe care tocmai l-aţi consultat, când a ieşit din
Vino mâine!
cabinet, a căzut pe holul de la inA doua zi, vine fotbalistul din nou trare şi a murit!
la biserică:
După câteva secunde de gândire,
– Părinte, deci?
medicul îi răspunde calm:
– Am o veste bună şi una rea:
– Schimbă-i poziţia, să pară că
Cea bună: Da, se joacă fotbal!
intra
Cea rea: Joi ai meci ....
◾ Î. – Cum se numeşte internetul
◾ Asistenta intră speriată în ca- la ruşi?
binetul medicului:
R. – Niet-work.

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov
Str. Bazaltului nr. 2, în incinta Eliana Mall

CAMERA GROAZEI -PREMIERĂ(KVINDEN I BURET)
(N-15), 97 minute, Crimă, Mister, Thriller
ora: 20:00
VÂNĂTOAREA DE SPIONI -PREMIERĂ(A MOST WANTED MAN)
(N-15), 122 minute, Thriller
ora: 22:00
EROI DE SACRIFICIU 3 -PREMIERĂ(THE EXPENDABLES 3)
(N-15), 126 minute, Acţiune, Aventuri, Thriller
ora: 17:45, 22:30
NUNTĂ ÎN OFSAID
(LA GRAN FAMILIA ESPANOLA)
(AP-12), 101 minute, Comedie
ora: 13:45, 18:00
DANSUL DRAGOSTEI: BĂTĂLIA
STARURILOR -3D(STEP UP : ALL IN)

(AG), 112 minute, Dramă, Muzical, Romantic,
Dragoste
ora: 13:00, 20:15
ŢESTOASELE
NINJA -3D(TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES)
(AP-12), 103 minute,
Acţiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
ora: 17:30, 19:15
SIN CITY: AM UCIS
PENTRU EA -3D(SIN CITY: A DAME TO
KILL FOR)
(N-15), 103 minute,
Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 21:15
CASA MAGICIANULUI -3D(THE HOUSE OF MAGIC)
(AG), 85 minute, Animaţie,
Aventuri (dublat)
ora: 13:30

HAI SĂ FIM POLIŢIŞTI
(LET’S BE COPS)
(AP-12), 104 minute,
Acţiune, Comedie
ora: 15:30
GARDIENII GALAXIEI 3D(GUARDIANS OF THE GALAXY)
(AP-12), 122 minute,
Acţiune, Aventuri, SF
ora: 15:15
LUCY
(N-15), 90 minute,
Acţiune, SF
ora: 15:45
Expoziţii
◾ Marile cărţi mici la Casa
„Ştefan Baciu” (Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii
sunt invitaţi să descopere o colecţie de 38 de cărţi în
miniatură, din patrimoniul Muzeului „Casa
Mureşenilor” Braşov.
◾ Expoziţie de fotografie veche – Albumul de
familie la românii şi ceangăii din zona Săcele la
Muzeul de Etnografie Braşov (Bd. Eroilor 21A).

Miercuri

Horoscopul zilei
Berbec. Dai dovadă de multă energie astăzi la locul de muncă.
Începi în forţă activităţile pe care ţi le-ai propus. Dacă pleci
în concediu, vei avea la fel de multă energie pentru organizare.
Taur. Poţi avea astăzi parte de unele tensiuni acasă sau la
locul de muncă, dar şi în afaceri sau dacă lucrezi pe cont
propriu. Încearcă să-ţi păstrezi calmul.
Gemeni. Nativii din Gemeni ar putea fi nevoiţi astăzi să facă
o călătorie neaşteptată, urgentă. Este de asemenea o zi în
care poţi avea probleme pe drum sau la volan.
Rac. Este o zi bună în care să-ţi reevaluezi finanţele şi în
care să te gândeşti cu mai multă responsabilitate la cât câştigi
şi cât cheltuieşti în fiecare zi.
Leu. Astăzi, chiar mai mult ca de obicei, vei avea o dorinţă
puternică de a te afirma, de a te afla în centrul atenţiei. La
locul de muncă acest lucru te va ajută mult.
Fecioară. Simţi nevoia acută de a face câteva schimbări importante în viaţa ta. Îţi doreşti să începi un nou proiect şi
eşti dispus/ă să-ţi asumi riscuri pentru asta.
Balanţă. Este o zi bună pentru a socializa. De asemenea, vei
avea rezultate bune dacă trebuie să prezinţi un produs sau
o idee în faţa unui grup. Eşti convingător/oare.
Scorpion. Astăzi este o zi bună pentru schimbări, atât în plan
profesional, dar şi acasă sau în stilul tău de viaţă. Transformările revoluţionare vor fi destul de stresante.
Săgetător. Eşti foarte optimist/ă şi entuziast/ă astăzi. Deşi
este un lucru bun, ai putea totuşi să faci unele greşeli sau
să iei decizii pripite din această cauză.
Capricorn. Nu este momentul să iei decizii cu viteza luminii,
fără să te gândeşti la consecinţe. Urmează drumul bătătorit
deja, ca să nu regreţi mai târziu.
Vărsător. Ai grijă cum interacţionezi cu oamenii astăzi. Poţi
întâlni persoane cu principii foarte diferite de ale tale sau
oameni foarte încăpăţânaţi, care nu renunţă sub nicio formă.
Peşti. Azi este ziua inovaţiilor. Vei fi nevoit/ă să te adaptezi
rapid la schimbările care apar, unele dintre ele putând avea
legătură cu tehnologia.

Sudoku
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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Fantomele Braşovului

În sfârşit, până şi miopii
dela „Gazeta Transilvaniei” au început să vadă
fantomele care rătăcesc
şi spăimântă populaţia
liniştită a acestui vechiu
şi patriarhal oraş.
Da, în „Gazeta Transilvaniei” se vorbeşte de fantomele
care chinue sufletul acestui
oraş.
Le cunoaştem şi noi. Am
vorbit şi noi îngrijiţi de ele,
făcându-ne semnul crucei şi
întrebuinţând toate blestemele, ca şi toate rugăciunile creştineşti pentru a le
alunga.

Am prevenit pe oamenii de
treabă să se ferească de ele
când le es în cale; căci sunt
fantome foarte ciudate şi îndrăzneţe, obraznice chiar: ele
nu se tem nici de lumina zilei,
nici de contactul cu lumea,
nici de lumina balurilor, după
cum nu se tem de întunerecul
nopţei, cu grozăvii tragice, cu
asasinate şi pruncucideri.
Una din aceste fantome –
care răspunde la numele Costi
– are un caracter tragico-comic.
În ascunzişul camerilor
moştenite printr’un testament
dolos, uitând vremurile în care
trăim şi prefacerile radicale
care le-a săvârşit aceste vremuri, confundat în amintirea
şi regretul timpurilor de aur
al stăpânirilor maghiare,
din al căror aur a beneficiat cu prisosinţă, se înveşmântă fălos şi comic
în uniforma de husar,
cu chivară de mucava
pe căpăţână, cu o sa-

bie, pe cât de pompoasă, pe
atât de inofensivă la coapsă.
Şi aşa, ridiculă în formă, şi
odioasă în interiorul sufletesc,
fantoma aceasta trece solemnă şi comică, din odae în
odae, din săli în săli, din salon
în vater-closet, prin toate încăperile unei clădiri moştenite
– chiar după afirmarea scriptică a fratelui ei – printr’un
testament dolos.
Mai colindă o fantomă în
orizontul senin al acestui oraş.
Nu e dama voalată, căci nu
mai are nici un voal de ruşine,
nu numai umană, dar nici animală.
E dama fatală.
Zâmbeşte triumfător, cu voluptatea crimei făptuită fără
sancţiune şi pedeapsă, căci inconştiinţa şi bestialitatea ei o
pune deasupra sancţiunilor
morale.
Pe somptuoasa ei blană neagră strălucesc pete roşii: sunt
şi rubinele Venerei venale şi
sângele proaspăt ale unei noui

victime şi sângele nevinovat
ale victimelor victimei ei.
Şi în urma convoiului, vine
fantoma îndurerată, fantoma
într’adevăr tragică, a unui generel tânăr, care şi-a înecat
gradele câştigate printr’o viaţă
de muncă şi destoinicie, în
sângele sinuciderei şi asasinatului propriilor lui copii, pentru o femee, mai mult
amatoare de permise de export, de cât de erotism – căci
sentimentalitatea nici odată
nu a putut-o atinge cu unda
ei albastră.
... Fantome ce neliniştiţi cu
umbrele voastre viaţa paşnică
şi liniştită a Braşovului, reintraţi în taina şi bezna mormântului!
Voi fantome vii, tu comic
şi fals ofiţer de husar, care îţi
plimbi trufia defunctă prin încăperile unei clădiri moştenite
prin testament dolos, şi tu
damă fatală de melodramă,
nu mai siluiţi capacul cosciugului moral în care v’a pecetluit societatea. Ispăşiţi-vă
acolo osânda, deşi pentru crimele voastre nu există nici în
legile umane nici în norma firei o pedeapsă, care ar putea
echilibra vina voastră.
Încetaţi de a mai turbura
seninătatea, şi fericirea vieţei,
căci prin asta adăogaţi o nouă
crimă la cumulul vostru de
monstruozităţi.
(Carpaţii, Anul II, Nr. 13,
Sâmbătă,
11 Martie 1922)
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Din presa maghiară
Caramela, hoţul cu câine, a fost prins la Braşov

Săptămâna trecută au fost două spargeri cu făptaşi
necunoscuţi la magazinul de modă Neumann şi la
magazinul de delicatesuri Tascu Taliu din strada Vămii.
Despre aceste cazuri poliţia nu a divulgat detalii la început, pentru siguranţa cercetărilor. Detectivii Vána
şi Szente au ajuns la concluzia, că cele două efracţii
au aceeaşi autor, şi anume un hoţ care umblă însoţit
de un foxterrier alb. Pornind de aici au identificat şi
persoana. Hoţul se numeşte Dumitru Caramela, un
spărgător cu renume, căutat atât în ţară cât şi în străinătate. Comisarul de poliţie Suhăreanu, şeful Serviciului de Criminalistică, împreună cu detectivii Vána
şi Szente au constatat că Maria Pop, concubina lui
Caramela, la rândul ei o hoaţă, îşi executa pedeapsa
la Penitenciarul din Codlea şi se întâlneau des la vorbitor. Directorul penitenciarului a fost anunţat că dacă
inculpata este chemată la vorbitor de cineva, să fie
anunţată imediat poliţia din Braşov.
Între timp Caramela a activat la Sinaia, unde a fost
prins, dar a reuşit să fugă de la locul de detenţie. Imediat a venit la Braşov şi s-a dus în vizită la concubină.
Poliţia a fost anunţată şi Caramela a fost arestat.
La interogatoriu Caramela a mărturisit că a furat de
la magazinul Neumann produse în valoare de 100.000
de lei şi 50.000 de lei, iar de la Tascu Taliu 20.000
de lei. A îngropat produsele furate într-un loc pe Tâmpa. Poliţiştii s-au dus la locul indicat unde au găsit
marfa furată şi pe căţel, care păzea fidel locul.
După interogatoriu, hoţul va fi transferat la Bucureşti,
unde va răspunde şi pentru faptele comise anterior.
Trebuie scris şi despre micul foxterrier alb cu pete
negre. Are cinci ani şi e foarte inteligent. Era un prieten
fidel şi complice în acelaşi timp. Când Caramela spărgea o locuinţă sau un magazin, câinele se aşeza în
faţa clădirii, iar dacă se apropia cineva îşi anunţa stăpânul lătrând. Caramela era foarte ataşat de câine,
şi cu toate că a primit oferte substanţiale pentru a vinde căţelul la alţi infractori, nu a renunţat niciodată la
el. Îl lua partener la fiecare efracţie. Dacă trebuia să
sară gardul, îl ţinea sub braţ sau îl aşeza pe umăr şi
treceau împreună.

(Brassóban elfogták Caramelát, a nemzetközi
kutyás-betörőt. În: Brassói Lapok, nr. 191,
21 august 1939)

Cristina Baciu

Dinu Eva

Înştiinţare privind înscrierea la Şcoala elementară de fete din Braşov
La Şcoala elementară capitală gr. or. română de fete din
Braşov, anul şcolar
1900-1901 va începe vineri 1/14 septemvrie. Părinţii care doresc a-şi da
copilele la această şcoală,
sunt poftiţi a se prezenta cu
fiicele lor în cancelaria di-

recţiunii în zilele de 1, 2 şi
4 septemvrie pentru înmatriculare.
Copilele externe, afară de
cele botezate în parohia Sf.
Nicolae din Şchei şi Sf. Adormire din Cetate, care se înmatriculează petru prima dată
la şcoala noastră, se cere să
aducă un testimoniu şcolastic

despre clasele absolvite, extras de botez şi certificat de
vaccinare sau revaccinare.
Taxele şcolare sunt următoarele: în clasa I, pe un semestru, taxa de 1 fl., pentru
bibliotecă, taxa pe an de 10
creiţari, pentru fondul de
pensiune pe an 15 creiţari;
în clasa a II-a, pe un semes-

tru taxa de 1 fl. şi 50 creiţari,
pentru bibliotecă pe an 10
creiţari, pentru fondul de
pensiune pe an 15 creiţari;
în clasa IV-V pe un semestru
taxa de 2 fl., pentru bibliotecă taxa pe an 10 creiţari,
pentru fondul de pensiune
taxa pe an 15 creiţari. Toate
şcolăriţele care vin de la alte

şcoli pot fi supuse la un examen. Elevele care s-ar prezenta prea târziu, vor
petiţiona la direcţiune, dovedind cu atestat valabil cauza întârzierii.
(Gazeta Transilvaniei,
nr. 191, 9 septemvrie 1900)
Mihaela Lupu
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„Glamping”, turism
pentru cei cu fiţe
Glamour şi camping, –
pe scurt „glamping” –
este noua tendinţă în turismul din Franţa, unde
camparea în aer liber se
aliază cu confortul, natura şi respectul faţă de
mediul înconjurător.
Este o nouă modă pentru a
propune o vacanţă atipică celor cu posibilităţi financiare
şi care iubesc natura, informează AFP.
Conceptul, apărut prima
dată în Marea Britanie, este
moştenit de la vechii colonizatori, însă cutiile de conserve
şi sacii de dormit au fost înlocuiţi cu confortul unui pat
comod şi uneori cu luxul unei
camere de hotel. În Franţa a
fost adoptat de acele stabilimente care nu beneficiază de
o poziţie geografică foarte
atractivă şi care încearcă să

atragă o nouă clientelă, mai exigentă şi
mai înstărită.
Atracţiile sunt corturile, rulotele sau căsuţele în copaci,
dotate însă cu tot
confortul necesar.
Clara Romé şi Cyrille Giroux şi-au instalat ferma în câmpiile
bretone, în apropiere
de Scaër (vest), pe
72 de hectare, unde
cresc circa 40 de vaci
bio, trei porci, două
oi, găini şi iepuri. Ei
pun de asemenea la dispoziţie
cinci mari corturi, care pot
găzdui până la 6 persoane fiecare, scrie AFP.
În interior există tot confortul: un pat amplu, demn de
un hotel de patru stele cu aşternuturi mătăsoase, un salon
cu o canapea, o bucătărie, in-

îşi mărească sânii cum ar putea
arăta aceştia în urma operaţiei,
unele cliente bogate nu au ezitat să folosească această opţiune ca tratament „de unică
folosinţă”, remarcă publicaţia franceză.
Operaţiile de mărire a sânilor sunt extrem de populare în Statele Unite,
aminteşte Le Parisien. Potrivit Societăţii Americane
de Chirurgie Estetică, în
2013 au fost efectuate

stalaţii sanitare şi chiar duşuri.
Totul din lemn masiv, care
reaminteşte de cabanele de altădată. Încălzirea se face cu
sobe cu lemne, iar iluminatul
cu lămpi cu gaz, pentru a-i da
mai multă autenticitate.
„Se poate numi camping,
dar nu lipsesc furculiţele şi

313.327 de operaţii de mărire
a sânilor şi 137.233 de operaţii
de ridicare a sânilor.

Angelina Jolie, în rochie de mireasă!
Revista People a publicat
primele fotografii de la nunta
cuplului Angelina Jolie – Brad
Pitt, care a avut loc pe 23 august, în Franţa. Actriţa americană, în vârstă de 39 de
ani, a purtat o rochie de mireasă din satin de culoarea
fildeşului, decorată pe spate
cu desenele realizate de cei
şase copii ai cuplului. Voalul purtat de Angelina Jolie
a fost şi el decorat cu desene realizate de copii, ţinuta fiind o creaţie marca
Atelier Versace.
Angelina Jolie şi Brad
Pitt, în vârstă de 50 de ani,
s-au căsătorit într-o capelă
de pe proprietatea lor din
sudul Franţei – Chateau

Miraval, în cadrul unei ceremonii private, la care au participat doar membrii celor
două familii şi câţiva prieteni
apropiaţi ai cuplului.

Un colecţionar privat a plătit 1.047 de euro pentru o
felie din tortul servit la nunta Prinţului Charles al Marii
Britanii cu Lady Diana, de la a cărei moarte s-au împlinit
17 ani.
Vândută on-line de casa de licitaţii Nate D.Sanders din
Los Angeles, bucata de prăjitură este învelită în hârtie
cerată şi probabil nu mai este comestibilă, având în vedere că au trecut 33 de ani de la evenimentul pentru
care a fost pregătită. Pe ambalaj, care este cel original,
se poate vedea monograma CD, de la numele celor doi
miri. Aceasta nu este prima felie din tortul de la nunta
Prinţului de Wales cu prima sa soţie care se scoate la
licitaţie şi se vinde cu un preţ considerabil. În urmă cu
şase ani, casa de licitaţii Dominic Winter Book Auction
a obţinut 1.500 de euro pentru o altă bucată de tort
scoasă la vânzare tot în jurul datei la care şi-a pierdut
viaţa, într-un accident rutier, cea care a fost supranumită
„Prinţesa inimilor”.

Turiştii pot picta şi cumpăra bucăţi din Zidul Berlinului

Ultimul trend în materie de chirurgie
estetică: să-ţi măreşti sânii pentru o zi
Noua nebunie care a cuprins New York-ul este reprezentată de intervenţiile
chirurgicale cu efect pe durată
limitată, în condiţiile în care
unele femei au început să opteze pentru injecţii saline (ser
fiziologic), care permit umflarea sânilor timp de aproximativ 24 de ore, relatează
publicaţia Le Parisien.
Dacă iniţial aceste injecţii
au fost concepute pentru a le
arăta clientelor care vroiau să

1.047 de euro pe o bucată din tortul de nuntă al Dianei

Cuplul a obţinut autorizaţia
de căsătorie de la un judecător
din statul american California,
care a călătorit apoi în Franţa
pentru a oficia ceremonia de
nuntă. Cei doi au şase copii – Maddox, în vârstă de
13 ani, Pax, în vârstă de
11 ani, Zahara, în vârstă
de nouă ani, Shiloh, în
vârstă de opt ani, şi gemenii Knox şi Vivienne, în
vârstă de şase ani.
Brad Pitt a fost căsătorit
anterior cu actriţa Jennifer
Aniston (2000 – 2005),
iar Angelina Jolie a fost
căsătorită cu actorii Jonny
Lee Miller (1996 – 1999)
şi Billy Bob Thornton
(2000 – 2003).

nici aşternuturile”, spune Clara. „Nu există apă caldă şi nici
curent, dar poţi avea un pat
bun, mese şi scaune din
lemn... Acest mod de campare
are un anumit farmec”, mărturiseşte Nathalie Jaux, care
a petrecut câteva zile de vacanţă la această familie.

Cei care au dorit dintotdeauna să picteze sloganuri de
libertate, pace sau dragoste pe Zidul Berlinului au, în
sfârşit, această posibilitate la 25 de ani după căderea
Zidului, informează luni agenţia DPA. Un site industrial
din Teltow, situat lângă Berlin (la 17 kilometri de centrul
capitalei germane), deţine încă numeroase bucăţi originale din zidul simbolic, care a despărţit câteva decenii
Germania, divizată în două la sfârşitul celui de al Doilea
Război Mondial. Fragmentele de zid, prezentate pe site,
au 1,20 metri lungime şi 3,60 metri înălţime. Proprietarii
acestor relicve ale istoriei recente îi invită pe cei dornici
să le picteze, şi, ulterior, să le cumpere. Cu toate acestea, bucăţile de zid nu sunt nişte suveniruri ieftine, costul
fiind de 500 de euro (circa 660 de dolari). După ce le
cumpără, turiştii trebuie să plătească şi transportul bucăţii, în greutate de trei tone, notează DPA.

