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SSAȘOV, piața mare JFr, 80.

Scrisori noirimcate nn 
se primesc, Manuscripte 
nn se retrimet.
1HSERATE no primele la AD- 

«!«ISTRAȚIUBE In Brașov și la 
mnnăirirola Birouri da snunolurl:

In Viena: H. OukBS Hachf. 
Sai. Augenfald A Emarloh Lesner, 
Hslnrloh Sotialak. Rudolf Uoase. 
A. Oppellks Naohf. Anton Oppellk. 
InBudapesta: A. V. Boldbor- 
gar, Eksteln Bernat. In Ham
burg; Marolyl k Liebmann.

PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
ria garmond pe o colină 6 or. 
ai 30 or. timbru pentru o pu- 
blioare. — Publiaărî mai dese 
după tarifă și învoială.

RECLAME pe pagina a 8-a o 
caria 10 or. său 30 bani.

B

„gazeta* țese în uscare iți.
AboaamentB pentru Anstro-Ungaila: 
Pe un an 12 fl., pe ș6ae luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca 2 fi. pe an. 

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 frânei, pe eâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franoL
Se prenumeră la tdte ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutra Brașot
Administrațiunca, Piața mai€ 

TArgul Inului Nr. 80, etașiv 
I.: Pe un an 10 fl.,, pe șest 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 cr< 
Cu dusul în casă : Pe un ai 
12 fl., pe fl luni 6 fl.. pe treț 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. s6u 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
aunt a se plăti înainte.

Brașov, Duminecă 23 Ianuarie (4 Februarie) 1900.

Administrarea averilor publice.
N’are se ne cuprindă nici o mi

rare, dâcă aprope dilnic trebue se 
vedem, se aucjim și se cetim prin 
foi, că acum într’un loc, acum în- 
tr’altul, acum la comună, acum la 
comitat, acum la o instituțiă publică, 
acum la cealaltă se întâmplă atâtea 
abateri dela prescrierile legei, atâtea 
abusuri și defraudărl, dintre cari pu
blicului mare abia o mică parte îi 
vin la cunoscință cine scie prin ce 
întâmplare, âr partea cea mai mare 
se retace, ori că se aplanâza pe sub 
mână, ca sâ nu mai scie lumea, îna
intea căreia administratorii unguresc! 
ai averilor publice sunt și pănă acum 
atât de deochiațl.

N’avem se ne mirăm de tâte 
acestea, Zicem, pentru-că e lucru de 
mult sciut, că reul, descompunerea 
și putreziciunea întot-dâuna dela cap 
se începe. Cum ar și putâ fi vorba 
de-o regulată și consciențiosă admi
nistrare a averilor publice din par
tea unor fimcționărași de pe la sate, 
ca notari, solgăbirei etc., când chiar 
despre guvern se constată cele mai 
mari negiigențe și chiar abusuri în 
administrarea fondurilor și funda- 
țiunilor,

Doi deputafl unguri, Polonyi și 
Komjathy, aduseră Zilele acestea 
vorba în dietă și despre adminis
trarea fundafiunilor aflătâre în mânile 
guvernului. Ei făcură constatarea sur- 
prinZStâre. că patru sute de mii de 
corone, ban! fundaționali testați de 
anumițl bărbați generoși pentru cause 
culturale și umanitare, se află în 
mâna guvernului fără nici un con
trol și fără supraveghiarea parla
mentului. Descoperirea acâsta a dat 
prilegiu foilor unguresc! se se ocupe 
de ea și unele din ele o spun pe 
față, că „nenumărate abusuri" s’au 
făcut pănă acum în urma amintitei 
lipse de control, folosindu-se acele 
fundațiuni, chiar și cu ocasiunea 
alegerilor de deputați, întocmai 'ca 

nisce fonduri de disposițiune, din 
car! guvernanții unguri luau cât 
voiau spre a i folosi, se vede, pentru 
mituirea alegătorilor în favorul lor.

Starea acâsta de lucruri, care 
s’a continuat cine ecie de când, de 
sigur, că n’a putut, decât să con- 
tribue a da esemplu rău celor mai 
mici și astfel să facă a-se cultiva 
și propaga din Zi în Zi mai mult 
demoralisația.

Dela ucenicii eșiți din o ase
menea școlă și trimiși prin comi
tate, ca ei să ne supravegheze și 
chivernisâscă în tote privințele, de 
sigur, că nici nu ne puteam aștepta 
la ceva bun. Urmele chivernisirei 
lor le-am văZut și le vedem Z'lm0, 
căci mai rar se găsesce afiî între 
statele culte europene unul, ai că
rui cetățeni se aibă atâtea cause de 
a-se plânge în contra relei adminis
trări a averilor publice, ca în Un
garia.

La lățirea acestor stări de de
cadență a contribuit fără îndoâlă și 
nenorocita politică de maghiarisare 
a guvernanților noștri, căci sub cu
vânt, de a reglementa, veZi Domne, 
pe urgisitele naționalități nemaghiare, 
li-s’a deschis organelor stăpânirei te
ren și li-s’a dat mână de tot prea 
liberă spre a-se amesteca și în trebile 
de administrațiă ale averilor nâstre 
publice și naționale. Dovadă ne sunt, 
de esemplu, și pățaniile Românilor 
năsăudenl, despre car! tuturora ne 
este cunoscută, câte pagube au în
durat și îndură, de când administra
rea averilor lor grănițeresci este 
pusă sub ingerința organelor guver
nului, pentru noi atât de vitrege.

Au avut totă dreptatea amin- 
tiții deputați maghiari, decă au pre
tins să se ia măsuri pentru asigura
rea consciențiosei administrări a fon
durilor și fundațiunilor, pe cari gu
vernul le administrâză aZi mai mult 
după plac, fără nici o lege, care ar 
regula dreptul și datorințele, controlul 

și responsabilitatea, precum și inspec- 
țiunea necesară. Pănă când chiar la 
centru se dau esemple atât de triste 
începrivesce asigurarea administră- 
rei’consciențiose a averilor publice, 
apoi ce să mai așteptăm dela satra
pii comitatelor, cari numai sârtea 
poporului, cu deosebire unde acesta 
e nemaghiar, nu o pârtă la inimă?

Resolvarea afacerei sed- 
lelor din Brașov.

După lungi și delicate tratări 
între guvernul român și guvernul 
unguresc, prin mijlocirea ministe- 
riului comun de esterne din Viena, 
s’a dat o soluțiune definitivă afacerei 
importante a rentei scoleior române 
din Brașov, afacere, care a preo
cupat viu ani de-arândul opiniunea 
publică a Românilor.

In ședința de Joi a camerei 
române s’a dat cetire prin d-1 mi
nistru Tache lonescu unui proiect de 
lege însoțit de o espunere de mo
tive relativ la emiterea unui titlu 
de rentă pentru un anume capital, 
care titlu va fi nominativ pe nu
mele bisericei Sf. Nicolae din Brașov 
pe sâma gimnașiului șl așcâleireale 
de aici, întreținute de amintita bi
serică.

La cetirea proiectului camera 
întrâgă isbucDÎ în aplause entusiaste 
la adresa d-lui Tache lonescu, care 
a semnat proiectul de lege în cali
tate de ministru al instrucțiunei pu
blice. Guvernul a cerut, ca legea se 
se discute în secțiuni și să vie pe 
cale regulamentară în camera, pen 
tru a-se face lumină asupra faselor, 
prin cari a trecut acâsta cestiune.

Afacerea rentei în camera română.

Etă textul espunerei de motive 
și al proiectului de lege privitor la 
renta scâlelor din Brașov:

Expunerea de motive.
NumSrose documente, datând dela 1594 

și pănă la începutul acestui veao, stabilesc 
diferitele drepturi, pe cari biserica Sfântu
lui Nicolae din Brașov le-a avut față de 
Statul român. In 1868 și în 1875 s’au fixat 
aceste drepturi la cifra de 38.500 lei, sg fie 
a bisericei Sfântului Nicolae pentru școlele 
greco-orientale române din Brașov, între
ținute de disa biserică.

De atunci suma de 38.500 lei pe an 
a fost plătită regulat de cătră Statul român 
comitetului bisericei Sfântului Nicolae din 
Brașov, afară numai de cei trei ani din 
urmă.

In acâstă nouă situație, 'oomitetul bi
sericei Sfântului Nicolae din Brașov a in
tentat o acțiune în contra Statului român, 
prin care cerea, ca Statul român să-i plă- 
tâsoă o sumă anuală de 75,000, cifră la care 
disa biserică prețuia vechile ei drepturi.

De altă parte guvernul ungar a atras 
atenția guvernului român asupra legislației 
ungare, care opresce bisericele și șodlele de 
a primi ajutore dela State streine.

In urma acestei oomunioărl, au urmat 
tratative între cele două guverne asupra 
adevăratei naturi a drepturilor bisericei 
Sfântului Nicolae.

AdI biserica Sf. Nicolae din Brașov, 
cu aprobarea Consistoriului din Sibiiu, se 
declară gata să retragă acțiunea, ce a adus 
în oontra statului român, dică guvernul ro
mân ar capitalisa suma anuală de 38.500 lei 
într’un titlu de rentă română 4 la sută, care 
ar fi depus la Casa de depuneri și consemna- 
țiunl (Casa centrală de stat) din Budapesta, 
ca fond al bisericei Sf. Nicolae din Brașov 
pentru gimnastul și șcâla reală greco-orientală 
română din acel oraș, întreținute de disa bi
serică, ou condiție ca venitul capitalului de 
962.500 lei sâ fie plătit în fiă-care an preșe
dintelui comitetului bisericei Sf. Nicolae din 
Brașov pentru a.-l întrebuința la nevoile (fi
selor șcdle în organisațiunea lor actuală, 
capitalul rămânând vecinie inalienabil și ne
putând nicl-odată să fie detras dela acesta des- 
tinațiune.

ministrul cultelor și instrucțiunei publice
Take Ioneseta.' ■ v

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Mănunțelul.
Poveste de loan Kovâry.

Ci-că a fost odată. A fost adecă 
un om, pe care lumea îl poreclia 
Mănunțelul. Și avea Mănunțelul o 
droiă de copii, de se fugi în câte 
Zile ai crescut dinaintea lor, când 
începeau a pomeni de-al de-a gurii, 
âră Menunțelul nu avea chiar nimic, 
ce se le pună în mână, că, me rog, 
Mănunțelul de prăpădit, ce era, nici 
după un vreasc de lemn, cu iertare 
se fie, nu avea curagiu se iesă din 
cociubă, căci îndată-ce se încumăta 
se iese, o hulpiță, ce Zil^0 pân
dea, mi-1 apuca la labe și mi-1 bă- 
tea bătaie, cât care a lui Sân-Petru 
era numai âc’așa trancă-fleancă pe 
lângă ce o mânca el dela hulpiță.

Odată totuși nu a putut se scape 
dinaintea pruncilor nici-decum; dâr 
și el vedea tot jidovi înaintea sa de 

fome. Vorbă se fie: nu-i bolă ca 
straița gâlă.

Se uită dâr bine împrejur și; 
pentru-că nu veZnse hulpița, care 
pote se urîse de atâta așteptare și 
se duse în treburile ei, Mănunțelul 
și-a luat inima ’n dinți și a tulit’p 
iute pănă în grădina vecinului, unde 
erau nisce peri orzaștini încărcațl 
cu pere cât numai se se rupă. Aici 
se pune Mănunțelul se culâgă la 
pere pentru el și pentru prunci; dâr 
mic de tot și slab, abia ajungea la 
crengile cele mai din jos.

Atunci se ivesce înaintea lui 
Necuratul — pomenâscă-se în pietrii 
— și-i Zice '■ „Ce cauți aici, Mănun- 
țelule".

— „Am venit se mâne pere, dâr 
pomu-i mare de tot, nu prea ajung".

— „Bine, mei. Și eu am venit 
se mâne pere; se ne ajutăm. Intâiu 
oiu trage eu vîrful copacului în jos 
și-i mânca tu, apoi li-i ținâ tu și-oiu 
mânca eu".

— „Bine-a fi“, Zice Mănunțelul 
și Necuratul îndată sboră în vârful 

perului; prinde perul de vârf și-l 
plecă la Mănunțelul, se mânce.

Mâncă Mănunțelul la pere pănă 
se satură, apoi Necuratul îi dă vâr
ful perului în mâni se țină de el, 
pănă se-și culâgă și Necuratul pe
rele, câte îi trebuia. Așa era vorbit. 
Dâr Mănunțelul de unde se țină co
pacul plecat la- pământ — din pu
terile lui?

Pomană!
Cum ’i dă Necuratul vârful pe

rului în mâni, cum se și îndrâptă 
pomul cu mare vojot și vânt în drep
tul lui, aruncând pe Mănunțelul pănă 
peste al treilea hotar și cade Mă
nunțelul pe pântece pe un rezor, cât 
cugetai, se nu remână nici mărun
taie în el. Dâr au remas. Că, me 
rog, Mănunțelul a picat chiar pe un 
iepure și asta i-a fost de îndoit fo
los. Odată, că nu s’a sdrobit, apoi, 
că iepurile, forte spăriat fiind de ce 
nu se așteptase, a uitat se fugă și 
a căZut în mânile Mănunțelului.

Cât s’a bucurat Mănunțelul de 
norocul ăsta, n’am se ve spun, că 

el dâră nu făcuse vitejiă ca asta, de 
când îșl are numele.

Nu peste mult vine și Necura
tul, — în trâcet fiind cătră casă — și 
întrâbă pe Mănunțelul, de ce l’a ne
dreptățit cu perul și a sărit așa de-a 
biți-boul peste pom.

„Mei, prostule! Zice Mănunțelul, 
d’apoi mi-am veZut în al treilea ho
tar pe băiatul ăsta și în mare frică, 
se nu rătăcescă, am sburat pănă la 
el, se-1 iau cu mine".

— „Tare poți fi tu, Mănunțe- 
lule, Zice Satana, dâcă tu poți sbura 
trei hotare dintr’o săritură!"

„Tare-s, fieu io, nu tăgăduesc".
— „Nu te-ai băga la noi de 

slugă, ispitesce Necuratul mai de
parte, noi plătim bine, că ne trebue 
omeni tari?"

„Bucuros, dâcă o se plătiți la 
rând și după vredniciă".

— „Dâue viei de galbini bătuți". 
„Primesc".
Pe când e gata învoiala, e gata 

și drumul. Mănunțelul ajunge la cur-



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 17.—1900.

Proiect de lege
pentru capitalizarea sumei de lei 38.500 pe 
an, pe care Statul român o datoresce biseri- 
cei Sfântului Nicolae din Brașov, pentru gim
nastul și școla reală gr eco-orient al ăi română 
din acel oraș, întreținute de <|isa biserică, 
precum și pentru desohiderea unui credit 
estra-ordinar servind la plata sumei de 
115.500 lei, datorați (fisei biserici pentru 
(fisele școli în timpul celor din urmă trei ani.

Articolul I. — Guvernul, este auto- 
risat să emită un titlu de rentă 4°/0 per
petuă, pentru un capital de 962.500 lei, 
producând o rentă anuală de 38.500 lei. 
Acest titlu va fi nominativ pe numele bisericei 
Sfântului Nicolae din Brașov pentru gimnastul 
și școla reală greco-orientală română din acel 
oraș, întreținute de (fisa biserică.

Articolul II. — Se deschide ministe
rului cultelor și instrucțiunei publice un 
credit estra-ordinar de 115.500 lei pentru 
plata sumei de 38.500 lei, datorită pe cei 
trei ani din urmă bisericei Sfântului Nico
lae din Brașov, pentru gimnasiul și școla 
reală greoo-orientale române din acel oraș, 
întreținute de disa biserică.

Acest credit estra-ordinar se va aco
peri din excedentul budgetar al anului 
1898—99.

Articolul III. — Anuitatea rentei per
petue dela articolul I va fi înscrisă la ser
viciul datoriei publice.

Ministrul cultelor și instrucțiunei publice 
Take lonescu.

Despre primirea, ce a făcut’o 
Camera română proiectului de lege 
de mai sus și despre însuflețirea cu 
care a aclamnt pe d-1 ministru Take 
lonescu, care a prepus’o, „Epoca11 
scrie:

„Puțini sciau în Cameră, că momente 
importante se apropie. D-1 ministru loan 
Lahovari cetesce câte-va mesagii de pe 
tribună, în vreme-ce d-1 Tache lonescu stă
tea radios înaintea băncei ministeriale, 
agitând în mână câte-va coli de hârtiă.

„In fine sosise momentul, ca d-1 Tache 
lonescu să se urce la tribună. Se produce 
o tăcere sepulcrală: toți miniștrii sunt pe 
bancă. D-1 ministru de finanțe citesce pro
iectul de lege privitor la renta școlelor din 
Brașov.

„Și camera întregă s’a sguduit timp 
de vre-o câte-va minute de aplause frenetice. 
Deputății se ridică, îșî îndrepteză privi
rile spre banca ministerială, spre d-nul 
Tache lonescu, și aplaudeză din nou în mod 
ostentativ.

„Acăstă scenă frumosă și înălțătore a 
durat vre-o 4ece minute, când se ridică 
d-1 G. A. Scorțeseu și cu un glas puternic 
esprimă admirația camerei pentru d-1 Tache 
lonescu, care aprope de un an a trebuit să 
îndure cele mai mișelescl atacuri dela cei 
ce l’au acusat de falșurl.

„Și aplausele furtunose se reînoesc.“
*

Afacerea rentei în camera ungară.

Tot Joi, cjiua în care s’a de
pus pe biuroul camerei române pro
iectul de mai sus, afacerea rentei 
școlelor române din Brașov a venit 
în discusiune și în camera deputa- 
ților din Budapeșta. Ea a fost pjusă 
pe tapet prin interpelația deputatu
lui kossuthist Bela Komjathy. Etă, în 
resumat, decursul importantei dis- 
cusiuni:

Bâla Komjathy face, în colori forte 
șoviniste, istoricul „subvențiunei“. Spune, 
că dela 1859 încoce școlele române din Un
garia sunt mereu subvenționate din Ro
mânia, er când la 1867 guvernul unguresc 
a oferit 4000 fi. acestor școle, susținătorii 
lor le-au respins. Guvernul unguresc nu 
avea cunoseință despre acele subvențiunl. 
La 1872 agentul diplomatic austro-ungar 
din BucurescI a atras atențiunea guvernu
lui unguresc asupra lucrului, însă metropo- 
litul Șaguna a negat. La 1874 Coloman 
Tisza a făout o lege, prin care opresce ast
fel de subvențiunl. La începutul anilor 90 
guvernul din Pesta a fost informat asupra 
afacerii și oând s’a vorbit despre ea în de- 
legațiunl, ministrul de esterne Kalnoky 
a declarat, "ă după soirea lui în budgetul 
statului român din 1898 s’a luat suma de 
525,000 franci pentru ajutorarea șcdlelor 
din străinătate, însă din banii aceștia nu
mai 150,000 franci vin în Ungaria. Guver
nul unguresc a întrebat pe metronolitul 
Miron, ce este adevărat din tote acestea, 
și metropolitul ar fi răspuns, că cu soirea 
lui n’au întrat astfel de bani. In fine la 
1898 s’a pornit cercetare în afacerea „sub- 
vențiunei“ șcdlelor române din Brașov,

Oratorul spune mai departe, că mo
dalitatea resolvării afacerii din cestiune o 
privesce ca espresiunea politicei de naționa
litate a guvernului. Aici se va arăta, în ce di- 
recțiă actualul guvern ține să taie firul 
tendințelor de naționalitate române, seu în 
ce chip vre se le sprijinâscă. Din causa 
acesta face interpelația. E vorba, dice, de 
un lucru forte însemnat, „deore-ce ten
dințele îndreptate contra integrității Un
gariei, au două centre puternice: BucurescI 
și Viena“. Pentru a dovedi acesta, se pro
vocă la „esemplul metropolitului Mețianu11, 
care numirea lui de metropolit a comuni- 
cat’o prin pastorală Metropolitului Primat 
din BucurescI.

Citesce apoi interpelația, ce constă din 
24 puncte și cjice, că decă e adevărată so- 
luțiunea, ce i-s’a dat cestiunei subvențiu- 
nei, asta însemnă o degradare a statului 
maghiar, ceea-ce nici un Maghiar nu va 
pute concede și ierta vr’odată.

Coloman Szell ministru-președinte, ca 
ministru de interne, răspunde interpelației. 
Rogă camera să judece cu cumpăt și obiectiv 
acesta afacere gravă, care are și impor
tanță internațională. Oratorul îșî păstreză 
liniștea, deși Komjathy a dis, că a săvârșit 

o crimă. învinuirea acesta o respinge dela 
sine și va dovedi, că ea n’are nici o basă.

E vesel, că p6te să clarifice acum ces- 
tiunea, de6re-oe tocmai aoum s’a depus 
pe biroul camerei din Bucuresol un proiect 
de lege privitor la soluțiunea, ce i-s’a dat. 
Antecedențele afacerei oomunioate de Kom
jathy, sunt în parte corecte. Guvernele 
ungurescl de mult au bănuit, cășcdleledin 
Brașov primesc ajutor din România. Pănă 
la 1875 însă nu erau date sigure. Atunci 
ministeriul unguresc de oulte a oprit prin- 
tr’o ordinațiune primirea de subvențiunl 
străine. Der totoșl s’au strecurat bani din- 
coce (Strigări'. Frumos lucru!). La 1894 
afaoerea a venit și în delegațiunl, însă nici 
atunol guvernul n’a fost pe deplin olarificat. 
Inbudgetul României banii destinați școlelor 
din Ardeal figurau cumulativ în alte sume. 
La lb98, cunoscându-se pe deplin afacerea, 
guvernul a dispus îndată cu energiă și a 
interzis în cel mai strict mod primirea sub- 
vențiunei. Atunci biserica ce susține șco
lele din Brașov, a declarat, oă cei 38,500 
franci nu-i primesce ca subvențiă, ci ca despă
gubire pe basa unor drepturi și bunuri vechi.

Komjathy: Sunt documente despre 
acesta ?

Col. Szell: Mă rog de paciență. In 
deoursul ceroetării nu s’a constatat numai 
esistența de documente, oi și aceea, că la 
1875 metropolitul de-atunol n’a înaintat 
guvernului espunerile punctului de vedere 
de drept, ce-1 avea numita biserică (Sf. Nico
lae din Brașov). Acâsta o constat ca fapt 
istorio. Firesce, guvernul trebuia să fiă pus 
în cunoscința dovefilor prin suprema au
toritate bisericâsoă; der asta nu s’a întâm
plat, căol de s’ar fi întâmplat, deja atunci 
guvernul ar fi luat în mâna sa Gestiunea 
aoâsta și ar fi resolvat’o.

Biserica (Sf. Nioolae) a declarat mai 
departe, că în urma interzicerii, renunță la 
ridicarea banilor, inse îșl susține dreptzil, ca 
pe basa de despăgubire, să intenteze proces 
statului român său pe cale judecătorâscă în 
România, seu pe cale diplomatică prin gu
vernul nngur, și oă prin intermediarea gu
vernului ungar se va nisui a ajunge la 
drepturile ei. Guvernul nu s’a mulțumit cu 
declarația acâsta, ci a trimis o anchetă la 
fața looului în Brașov. Multe date au eșit 
la ivelă cu aoâstă ocasiune, dâr totuși an
cheta n’a avut resultat practio. După acâst® 
s’au urmat tratările pe o oale mai corectă: 
pe cale diplomatică. Komjathy nu seînorede 
în aoesta, de6re-oe tratările le-a condus 
ministeriul de esterne.

Komjathy. Tocmai pentru asta nu mă 
încred.

Col. Szell: Ei, nu ministeriul de es
terne a condus tratările, ci în mod firesc 
le-a condus guvernul unguresc prin mijlocirea 
ministerului de esterne. Ministrul de esterne 
a fost mijlocitor în afacere, pot să arăt d-lui 
deputat un ghiozdan de scrisori. OrI-ce 
raport consular ni-a venit în original și t6te 
raportăle s’au făout în original.. .

Komjathy: Și scrisorile regelui român? 
Col. Szell'. Și tote Iratările între noi 

și guvernul român s’au urmat prin minis
trul de esterne din partea guvernului treout,. 
și tot astfel s’au urmat și din partea mea.

Komjathy are dreptate când (jice, oft 
aotualul Metropolit Mețianu ou ooasia în- 
tronisării sale și-a trimis pastorala sa Me
tropolitului Primat din Bucuresol.

Am ounosoință despre acâsta, și de- 
olar, oă îndată-oe am aflat despre luorul 
aoesta, ml-am esprimat părerea mea desapro- 
bătâre și punctul meu de vedere (Aprobări 
generale) deolarând, oă el (Metropolitul) 
n’are ce căuta acolo (la BuourescI), și că 
dâcă voesoe să comunice ceva în afaoerl 
biserioescl cu oei de dincolo, nu-i este per
mis a-o face nemijlocit, ci prin guvern. (Apro
bări vii. Komjathy: Forte corect.) Ei, âtă 
punctul de vedere al acestui ministru tră- 
dător de patriă. Er Mețianu a recunoscut 
inooreotitatea prooederei sale.

Biserica din Brașov a pornit procesul 
de despăgubire față cu statul român; bi
serica susținea, și ÎDcă pe basa a 25 de 
documente, oă pentru averile perdute în 
urma seoulărisării, ea are drept la despă
gubire. După-oe a pretins’o acăsta dela 
1875, guvernul maghiar nu putea să neso- 
ootâscă concepțiunea de a-se puoe pe basa 
de drept a acestei despăgubiri și datorii, 
și va fi cu soop a-se regula oestiunea pe 
acesta basă, însă cu restringere la basa de 
drept. Va fi bine să se depărteze acest 
spin și în interesul raporturilor bune și 
amicale cu România; bine va fi să se sfîr- 
șâscă ou acest material esplosiv și să se 
dea afacerei pentru totdâuna o soluțiune, 
oare să fiă conformă cu respectarea inte
grității suveranității statului maghiar și a 
legilor maghiare.

Guvernul regesc român a declarat, că 
sistăză definitiv ajutorul, și îl șterge din bud
get, în schimb însă depune o sumă în va- 
lâre nominală de 953,000 franci în titluri ro
mâne cu 4°/0, esclusiv pe basa de datoria, 
ce o are asuprășl față de biserica din Bra
șov pe temeiul unor drepturi din vremuri 
vechi. Suma acesta o va înscrie într’un 
proiect de lege, în care spune, că o dato
resce; și suma acâstaova depune prin gu
vernul ungar în cassa centrală de stat din 
Budapeșta. (Vii aprobări, „eljenu-urî în 
drepta și în stânga), unde se va adminis
tra ca avere cu soop propriu, ce nu se 
pote întrebuința spre alte scopuri, său se 
va păstra neatinsă ca fundațiune, ale cărei 
interese nu vor fi folosite spre alt scop. 
Ministrul de culte o va asigna, pe basă 
de contra-chitanță dată de biserica, ce 
susține școlele, pentru-ca venitul să se în
trebuințeze esclusiv spre scopurile acelor 
scole, pe lângă obligamentul de a da rațio- 
ciniu și pe lângă respectarea și validitarea 
pe totă linia a dreptului de supra-inspecțiu- 
ne și de control (Sgomot în stânga. Strigări : 
Tot atât, ori vor primi-o așa, ori altfel).

țile Necuratului și acela îl arată 
mumii sale ca pe un slugă prea har
nic, pe care l’a prins chiar din senin, 
cum prind! un noroc mare cu un- 
ghița.

Ipiua aceea n’a lucrat nimica, 
der altă 4i trebuia se mârgă cu pră- 
vita după lemne. Prăvita Necuratului 
era necurată. Că, me rog, apuca 
copacul cât mai mare, punea patru- 
cincl peste olaltă, apoi „cherem"*')  cu 
ei cătră casă.

*) A fi tare cu picu pe lângă sine = a 
fi dornic peste măsură de-a sci câte tote.

Mănunțelului ’i se întunecă totă 
lumea și zarea, vecjend una ca asta. 
Ce se facă el ? D’apoi, me rog, face 
și el ce pote și ce-i comăndălește 
puținul chelm, ce i-a mai rămas încă 
— de frică — în căpățînă. începe 
adecă a belire la tei, a lega cojile 
belite una de alta și apoi a lega tot 
copac de copac cum adecă, veniau 
ei în rend unul după altul.

Necuratul tot încrucesce.
„Mei, Mănunțelule“, întrebă apoi 

nedumerit, „ce vrei să fac!?11

’•) „cherem11, vorbă țigănâscă = haidem.

— „Aucjî, vorbău, cjice Mărun
țelul restit. „D’apoi ai tu de gând, 
se me porți totă cj.iulica după vrâs- 
curi pentru voi, ca să vă ferbeți o 
nevoiă de ciorbă ? Unde rămâne 
a£unc! lucrul meu și puterea mea? 
Am de gând se leg totă pădurea 
la olaltă, și se vi-o duc acasă, că 
doră nu m’oiu face de rușine cu vrâs- 
curl, ca slugii cei leneși, ce mănâncă 
de pomană pita stăpânilor lor11.

„Ba să nu faci una ca asta, Mă- 
runțelule, că pădurea-i pe veciă: 
dâcă o ardem totă astădi și mâne, 
pe poimâne nu mai remâne nimic.

Asta se n’o faci. Las, că pur- 
ta-voi eu, cât lemnărit ne trebue nouă 
pe totă 4ina-

— „Fie precum vrei tu, c}ice 
Mănunțelul, der eu socotiam, că mai 
bine ar fi așa11.

Abia ajunge Necuratul acasă — 
fuga la mă-sa.

„Maică, 4i°e el înspăimântat, 
Mănunțelul ăsta ni-a mânca capul. 
Au4l lucru: totă pădurea a legat’o 

la olaltă și numai cu buna l’am pu
tut lua, se n’o aducă totă acasă11,

A treia 4i trebuia se mergă după 
apă, că bătrâna horhonoiă avea lăut 
mare.

Necuratul apucă șese căldăroie 
tot din cele mai mari, că puteai 
fierbe un bou într’una; âră alte șâse 
pune înaintea Mănunțelului.

Ce-a fi acuma, se întrebă Mă
nunțelul? că vedeți, el nici gâlă n’ar 
fi putut ridica măcar una, necum să 
aducă șese pline. Se frământă Mă
nunțelul în sine-șl, da mult se fră
mânta, apoi 4i°e ■ „Au4l, mei, pe 
mine me cam resbise fomea; pasă 
tu cu căldările înainte pănă îmi taiti 
o bucățică de mălaiu; te-oiu ajunge 
eu pănă la fântână — n’ai grije“.

Se duce Necuratul înainte și pe 
când ajunge Mănunțelul, căldările 
erau și umplute. Der Mănunțelul de 
unde să se prindă barem! să și pro
beze? Nu — de-o sută de ori nu, 
ci se pune frumușel cu brișcă pe 
lângă fântână și.... hâț-hâț rdtă-ro- 
ticel pe lângă ea.

„Măi Mănunțelule11! ce vre-i? în- 
trâbă Necuratul.

— „Ce vrâu? d’apoi dâcă ești 
așa tare cu picu*)  pe lângă tine: 
âcă eu îți spun, că n’am poftă să 
vin în totă 4iua eu ulciorele vostre 
după o înghițitură de apă, ci am să 
duc totă fântâna, să vă săturați și 
voi odată de beut11.

— „Ba să nu faci una ca asta, 
nu, că fântâna e herezită din moșl- 
strămoși și, dâcă o clătescl din loc, 
îi sâcă isvorul și — amar de noi. 
Numai nu o săpa, că mai bucuros 
port eu în totă 4iua aPa câtă ne 
trebue11.

„Apoi fie! dâcă-i pănă pe-acolo, 
4îce Mănunțelul, dâr eu socotiam, 
că fac bine cu voi, decă vi-o duc în 
ocol“.

Necuratul se luă pe spaimă dina
intea Mănunțelului.

— „Au4i, maică, 4ise el, după 
ce ajunse acasă, omul ăsta de bună
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La început guvernul român a făcut 
sfertul, oi va face ao6sta oapitâlisațiune, 
însă așa, ca mitropolitul român s’o pri- 
m6soă prin guvernul ungar, 4r metropolitul 
s’o dea biserioei. Eu am 4'3 deja în pri
măvară, oă propunerea acesta n’o voiQ pri
mi în nici o împrejurare. Am pus condițiu- 
nea, oa guvernul român sd dedare, că afară 
de oapitalisarea acesta și de carnetele da
torite pe 3 ani, adecă afară de suma de 
despăgubire pe basa de drept, nici odată 
sub nim un titlu, sub nici un pretext, in nici 
un mod, la nici o ocasiune și in nici un timp 
nu va da nici un fel de subvențiune vreunei 
școli de pe teritoiiul statului ungar. (Apro
bări vii în dr6pta și în centru).

In fine ministrul 4Ise> soluțiunea 
acesta corespunde demnității statului un
gar, oăol n’ar fi corect, ca o biserică sâu 
o școlă de pe teritoriul statului ungar să 
(jioâ, că are pretensiunl față cu România 
de sute de ani și oă România recunâsce 
dreptul ei, dâr guvernul unguresc nu per
mite, ca cei-ce se recunosc datori, sS plă- 
tesoă. Cuminte facem noi atunci, când nu 
dăm causă, ca cestiunea acesta sS se Intro
ducă prinjpersone singuratioe în agitațiunea 
de naționalitate și să fiă folosită de ei oa 
pretext oontra nostră.

Rogă camera să-i ia la cunoscință 
răspunsul

B. Komjathy nu e mulțumit cu răs
punsul. El a polemisat lung ou ministrul- 
președinte. ț)ise, că Românii brașoveni vor 
capitalisa interesele și dela acești bani, și 
vor realisa la urmă ceea-oe stă în testa
mentul lui Iancu : înființarea unei aoademii 
de drept.

In fine răspunsul ministrului preșe
dinte Szell a fost prim.it ou mare majoritate.

Revista politică.
Miercuri s’a deschis în Buda

pesta Congresul pentru autonomia bise- 
rieei romano-catolice din Ungaria. 
S’au adunat la acest congres toți 
episcopii catolici UDgurI și membrii 
mireni aleși, ca se se sfătuescă asu
pra înființării așa numitei autonomii 
catolice. Intre membrii congresului 
sunt mari deosebiri de vederi cu 
privire la organisarea autonomiei. 
Unii din ei vor o autonomiă mai 
restrînsă, alții mai largă. Mai sunt 
apoi episcopii catolici și guvernul, 
cari nu sunt în multe puncte învoiți 
cu proiectul de statut lucrat de co- 
misiunea de 27 a congresului. Asu
pra acestui proiect e chemat a des- 
bate și a hotărî congresul ungu
resc. Pană acum s’au ținut trei șe
dințe și din vorbirile, ce s’au ținut 
reese, că mai neînțelegeri sunt între 
membrii .congresului cu privire la au
tonomia.

Cu mare bucuriă constatăm, că 
nici unul -din archiereii români uniți 

nu iau parte la acest congres, care unel- 
tesce și pregătesce în ascuns un 
atentat din cele mai monstrubse în 
contra independenței și autonomiei 
proprie a metropoliei române unite 
de Alba-Iulia. Dumnedeu însă nu 
va ajuta inimicilor acestei biserici, 
și suntem firm convinși, că tote în
cercările lor vor fi spulberate, de 
solidaritatea clerului și poporului 
bisericei române unite.

*
Săptemâna acâsta, Vineri, s’a 

început în dieta ungară desbaterea 
asupra budgetului pe 1900. Tote par
tidele maghiare și-au făcut prin ora
torii lor reservele față cu proiectul 
de budget. Kossuthiștii, firesce, au 
declarat, că ei nu primesc proiectul 
de budget. A vorbit cu prilegiul 
acesta și deputatul săsesc Fluger. El 
a cerut dela guvern administrațiă 
bună, drepturi egale pentru toți cetățenii 
și aplicarea consciențidsă a legilor. 
După acăsta camera a trecut la afa
cerea scolelor române din Brașov, 
despre care dăm sămă mai sus.

*
Guvernul austriac a dobândit 

învoirea a mai tuturor partidelor din 
parlamentul din Viena, de-a parti
cipa prin delegații lor la conferența 
de împăcare ceho-germană. Atât Cehii, 
cât și Germanii și-au ales bărbații 
lor de încredere pentru conferență, 
care se deschide d^ele acestea. Nu 
sunt înse speranțe mari, că acțiunea 
de împăcare, ce și-a înscris’o în pro
gram guvernul Koerber, va ave re- 
sultat bun.

Se mai vorbesce, că „ReichsratW-ul 
va fi convocat cjilele viitore.

*

In nisce împrejurări din cele 
mai critice s’a deschis la 30 Ianua
rie n. parlamentul engles. Mesagiul 
reginei Victoria esprimă părerile de 
rău, că răsboiul din Africa nu s’a 
stîrșit încă și că acestui răsboiu i-au 
căcjut jertfă atâtea vieți omenescl. 
Mesagiul accentuâză, că Anglia va 
continua răsboiul pănă când împărăția 
nu va secera victoriă deplină asupra 
Burilor. Drept aceea mesagiul cere 
nouă cheltueli militare, sporirea for
țelor pe uscat și apă și crearea de 
corăbii noue de răsboiu. La desba
terea generală guvernul a fost cu 
temeiu critisat de oposițiă, imputân- 
du-i-se, că a început resboiul nepre
gătit și ea portă o luptă, ce nu face 
onăre Angliei, de vreme-ce ea tinde 
la sugrumarea liberiății unui popor, 
care luptă pentru neatârnarea pa
triei sale.

Privirile tuturor puterilor euro
pene sunt ațintite astăzi asupra mi
cei localități din Asia, Kușk. Acâstă 
localitate se află între Persia și Af
ganistan. Scirea mobilisării unui mic 
detașament de trupe rusesc! la fron
tiera Afganistanului a trecut ca un 
curent electric prin totă Europa și 
a dat nascere la diferite interpretări. 
Neliniștea ivită în timpul din urmă 
în relațiunile internaționale s’a mă
rit și mai mult prin acest act al 
Rusiei. Fie-care se întrăbă, 6re Ru
sia, care a propovăduit pacea, men- 
ține-va ea acestă pace, seu va căuta 
un moment bine venit numai ca în 
mod neașteptat să rupă dintr’odată 
echilibrul european, cu care ne-am 
obicinuit atât de mult? O astfel de 
lovitură ar face să se sgudue întrăga 
Europă.

„Politische Correspondenz“ din 
Viena, cjiarul oficios al ministerului 
de esterne austro-ungar, se ocupă în
tr’un articol al său într’un mod mi
nuțios cu evenimentul dela Kușk și 
dice între altele: „Trebue să ne pre
gătim, ca ori-ce altă putere, și să 
ne așteptăm la evenimente seriose, 
mai cu sămă pe sfăra de pământ, 
ce se întinde între Persia și Afga
nistan. “

*
Dieta Finlandei ș’a deschis cu 

un mesagiu imperial rusesc. Acest 
mesagiu indică proiectele de legi 
pentru mărirea bunei stări a acestei 
țări, și spune mai departe: Desba- 
terî, cari trec peste limita intereselor 
Finlandei și sunt referităre la inte
resul general al imperiului, sunt in
terzise, asemenea lucruri s’au întâm
plat în sesiunea trecută a acestei 
camere și au causat o tulburare ne
motivată. O repețire a acelor lucruri 
va face să se nască o îndoială, dăeă 
instituția claselor ar fi potrivită cu 
actuala stare de lucruri.

După cetirea mesagiului au vor
bit representanții celor 3 clase. Ora
torul nobilimei a accentuat, că popo
rul finiandes privesce autonomia ca 
o condițiune vitală. Archiepiscopul, 
representantul clerului răspunse, că 
pacea mult dorită va sosi numai 
după ce dreptatea va eși învingetore. 
Representantul burghesimei arătă 
prin cuvinte frumose credința și de
votamentul poporului finiandes față 
de imperiul rusesc și demonstrâcum 
Acest popor s’a silit, ca prin cultură 
și muncă să îndeplinăscă mai bine 
îndatoririle sale cătră Rusia. Orato- 
rul țăranilor aminti, că multele emi
grări sunt causate de asupririle, ce 
continuă în Finlanda. Poporul, dice 
el, va pută suporta duplificarea sar- J grafică cu lagărul principal.

cinilor militare numai în cașul când 
s’ar Introduce instituțiunf sociale li
berale.

Taxele dela Porțile-de-Fer. Intre 
guvernul comun austro-ungar și cel unguresc 
urmezâ cu activitate tratări în vederea 
adoptării tarifului minim pentru taxele 
asupra sării importate din România. Un
garia a admis acâstă favorisare a Româ
niei, der i-a pus nisce condițiunl, pe cari 
cu drept cuvent guvernul român nu le 
pote primi. Intre altele Ungurii cer, ca echi
pajul unei corăbii să aibă dreptul, în cas 
de primejdiă, să ancoreze ori unde ar fi 
și să oblige pe populația din împrejurimi 
să dea ajutor. încât privesce teritorul ro
mân, o asemenea condițiă ar fi o atingere 
a suveranității naționale și de aceăa e pro
babil, că nu se va ajunge la nici o înțele
gere cât timp guvernul ungar va sta pe 
acest terem.

RSsboiul dintre Buri și Englesi.
Din soirile telegrafice, ce am 

fost publicat îd. numărul nostru de 
Dumineca trecută, cetitorii acestui 
număr au deja cunoscință despre 
cumplita bătaiă, ce au păpat’o En- 
glesii la Spionskop. După desas- 
trul dela Spionskop Buller și-a re
tras ărăși armatele peste rîul Tu- 
gela și de atunci și pănă acji starea 
pe câmpul de răsboiu e neschimbată. 
Se c|ice însă, că cu totă înfrângerea 
suferită, Buller n’a renunțat la pla
nul de a merge pe altă cale în li
berarea Ladysmith-ului, ba o tele
gramă publicată într’o foiă englesă 
din Londra spune chiar, că Buller 
ar fi trecut din nou rîul Tugela pe 
trei locuri, și că între Buri și En- 
gle6l s’au început ărășl lupte mari 
sângerose. Scirea acesta însă semănă 
mai mult a poveste.

Etă cum s’a petrecut lupta dela 
Spionskop și soirile mai nouă de pe 
câmpul de răsboiu:

Lupta dela Spionskop.

Asupra luptelor dela Spionskop so 
anunță din lagărul Burilor dela Modders- 
pruit, cu data de 24 Ianuarie următorele:

piua de arjl — a cincea di de luptă 
— a fost plină de succese. La orele 4 di- 
mineța, câțl-va soldați, cari făceau serviciul 
de avant-post în punotele cele mai înalte 
ale grupului Spionskop, se repediră în la
gărul nostru strigând: Spionskopul e per- 
dut, Englesii l’au luat! Noi cerurăm întăriri, 
dâr câtă-va vreme nu se putu face nimic 
din causă, că dblul era învSlit într’o ceță 
desă. In amurg se observase la pblele 
delului o câtă de Cafrii și băgarăm de 
seamă, că ni-se tăiase comunicațiunea tele-

seină ne pune capul, de nu-1 poto
pim, că atâta putere în zidire tre- 
cătore nu s’a pomenit. Cugetă, că 
era să ne aducă totă fântâna11.

Se pune acuma pe gânduri și 
bătrâna și el, și se înțeleg, că nop- 
tea, când va dormi Mănunțelul, Ne
curatul să mârgă cu buzduganul cel 
ferecat și să-l ombre.

Mănunțelul chiar atunci sosise 
dela fântână și a audit, ce-i plănuesc 
ceia, der s’a făcut a nu fi audit ni
mic. Ci noptea aduce o straiță de 
bircășeauă și le pune în pat; aduce 
și o beșică plină cu sânge și o pune 
și pe aceea lângă bircășeauă — de 
cap. Apoi se culcă frumușel — su pat.

Noptea târdiu vine Necuratul 
tiptil-tiptil și abia ajunge lângă pat: 
top cu buzduganul cel ferecat, top 
pănă au sburat tot scântei din bir- 
cașeauă, eră sângele din beșică a 
făcut tote de sânge... și pat și buz
dugan și părete, ba și pe Necuratul 
însu-șl.

„L’am omorît, maică, c}âse Ne
curatul, după-ce a ajuns în casă, da 

așa l’am omorît, că tot scântei au 
sburat din el. De-acuma să mai în
vie, de cumva are putere11.

Diminăța se scolă Mănunțelul 
mai de cu nopte ca altă-dată; își 
curățesce patul de bircășeauă și de 
sânge, apoi se duce la Necuratul, 
să-i aducă topăncile, să le subiscă- 
lăscă.

Pe Necuratul era să-l prindă 
șăpte-deci și șepte de friguri, când 
l’a vădut. Ba încă cum: teafăr și ve
sel ca nicl-odată!

„Măi Mănunțel! îl întrebă cam 
cu jumătate gura: cum ai durmit 
astă-nbpte?11

— „Bine, stăpâne; cică, vedl, 
unde vremea asta stă tot de ploiă, 
s’au cam tredit purecii și cercau să-mi 
turbure hodina. Ba odată așa mă 
pișcară neastîmpărații, cât pe-aci era 
să mă trezesc-din somn11.

Necuratul era acum cu totul 
dub*}  de frica Mănunțelului.

*) dub = plin.

„Audi, maică, cjise el ără cătră 

bătrâna: pe omul ăsta se-1 depărtăm, 
da ori și cum, de pe lângă ol ațele 
nostre, că de unde nu, va trebui să 
părăsim înși-ne vatra strămoșilor. 
Audi, că așa l’am omorît astă-nbpte 
cu buzduganul cel ferecat, cât tot 
scântei și sânge a sburat din el și 
acuma ătă-ți-1 d’ce, că numai purecii 
l’âr fi pișcat!11

S’au înțeles. Pe Mănunțelul tre
buia să-l sventure’de pe lângă casă 
cu ori-ce preț. Der Mănunțelul 
nu și nu. El vre să slujescăpănă în 
capăt, căci — cjicea — n’a împlinit 
numai două cjile cu lucrul, eră toc- 
măla li-a fost pe un an întreg — 
adecă pe trei (file.

Acuma Necuratul o apucă pe 
tocmălă.

„Măi! ți-oiti da trei viei de 
galbini“.

— „Nu11.
„Ți-oiu da patru11.
— „Nu“.
„Măi! ți-le-oiu duce și acasă“.
— „Așa! no vedi asta-i alta că

ciulă. Der așa să fie, că de mă min- 

țești, nu mă clătesc din loc nici 
pentru un car de galbini, der nici 
pentru duhul mamii tale11.

Necuratul a mai prins o lecă de 
inimă și luând sacul în spinare plecă 
la drum. Mănunțelul ’nainte, Necu
ratul în urmă. Ci dela o vreme, os- 
tenindu-se, Necuratul de greutatea 
sacului, începe a sufla și gâfăi din 
greu.

Mănunțelul tot înainte. Ci când 
Necuratul sufla una, pe Mănpnțelul 
îl mâna cale de-o poștă cu aburul, 
ără când trăgea aburul îndărăt, tră
gea și pe Mănunțelul, de făcea tot 
flostonc-flostonc în pept la Necuratul.

„Măi! Mănunțel, cjice Necuratul 
într’un târejiu, — ce tot umbli așa 
netot, ca liliecii săra, când dau copiii 
cu pălăriile înaintea lor11. En astem- 
pără-te, că mi-i rupe coșul peptului 
cu isbiturile tale11.

— „Prostule, răspunde Mănun
țelul. — trebue doră să caut potecile; 
altcum cu un nătântoc ca tine ne 
perdem cărarea11.

Când a fost ca de-o aruncătură

prim.it


In dorii 4fl0i> câte-va detașamente, 
cari fuseseră întărite, începură să sue dâlul. 
Trei piscuri ale dâlului, destul de înalte, 
se înalță în fața posițiunilor nâstre. Burii, 
lăsându-șl caii pe primul tăpșan, înce
pură să sue piscurile. Ei aflară, că sus En- 
glesii se întăriseră puternic. Intre aceste 
întăriri și Buri se afla o fășie de platou, pe 
oare Burii aveau să-l străbată printr’un foc 
viu, du numai de pusol, ci și de tunuri cu 
liddytă și șrapnele, precum și de tunuri 
de munte.

Intr’aceea alte două detașamente de 
Buri, protejate de focul tunurilor Krupp 
și Creuzot ale Oranjiștilor și de un tun 
Maxim, ajunseră în vârful oelor-l’alte două 
piscuri. Englesii încercară să-i respingă cu 
baioneta. Infanteria englesă însă fu deci
mată teribil. Lupta continuă cu o furiă 
nespus de mare, Burii înaintară pas cu pa*  
pănă, în sfârșit, la orele 2 după amiatjl, fu 
înălțat stegul alb și 150 de EnglesI din 
primul râud de întăriri se predeteră. Ei 
fură trimiși oa prisonierl în lagăr.

Continuarea raportului datâză dela 
mie4ul nopții și are aoest cuprins:

Infanteria Englesă se retrase imediat 
pe piscul cel mai înalt spre a ataca în 
flanc pe Buri, cari ataoaseră șanțurile. Mulțl 
EnglesI fură împușoațl. Forțele Englesiior 
însă erau așa de numărâse, încât golurile 
printre rândurile soldaților se umpleau 
îndată.

Cu mare greutate Englesii ajunseră în 
vârful unui alt deal, dâr mai departe nu 
putură merge. Un foo viu de tunuri și 
unul teribil de pusel-Mauser îi împedeca 
de a înainta. Englesii începură să șovăiască 
tot mai mult, apoi sa risipiră, părăsindu-șl 
posiția.

Prisonerii englesl laudă bravura Bu
rilor, cari cu cel mai mare dispreț de morte, 
fără să fiă aooperițl, au luat cu asalt șan
țurile din cari trăgeau asupra lor vânătorii 
din Dublin. Când se repe4iră asupra șan
țurilor, burglierii strigară: „Manile sus, 
armele jos!" Englesii mai resistară puțin. 
In urmă nu mai avură încătrău. Ei îșl 
ridicară mânile în sus și eșiră din șanțuri. 
Un număr estraordioar de mare de obuse 
cu lyddită n’au esplodat.

Atacul Burilor contra lui Buller.

După o telegramă din Durban se ves- 
tesce, că Burii au trecut rîul Tugela și au 
alungat pe EnglesI pănă la orașul Colenso. 
Aid se afla lagărul generalului Buller. Burii 
au atacat în mod violent trupele acestui 
general.

Revolta contra'Angliei.

Se scrie din Cairo, că între trupele 
egiptene ale Engliterei din Egipt a is- 
bucnit o revoltă. Acâsta complică fărte 

mult situațiunea deja destul de gravă. Cer
curile conducătore sunt consternate.

Părerile iui Leyds asupra resboiului.

Un corespondent din Berlin al 4ia_ 
rului „Le Temos“ a interwievat pe d-rul 
Leyds ou ocasia aflării sale acolo.

Intrebându-1 corespondentul, întrucât 
au contribuit ofițerii străini la viotoriile 
Burilor, d-rul Leyds răspunse : „Burii ră
mân credincioși strategiei și tactioei lor, 
dâr Europenii le dirigâză artileria și apro- 
visionarea. “

La întrebarea, dâoă și armata fran- 
cesă sâu germană ar fi jucat un rol atât 
de trist față de Buri, representantul Trans- 
vaalului răspunse:

„Nu, purtarea ofițerilor englesl arată 
„diD partea lor o mare incapacitate și ne- 
„sciință. Ei sunt obiclnuitl ou vânătoriile 
„de âmenl, dâr nicl-decum ou răsbdiel». 
„Atacurile lor de front sunt eroice, dâr 
„absurde, căci este o prostia a ataca fron- 
„tul unei armate, care are arme sistem 
„Mauser și când aceste arme sunt purtate 
„de nisce țîntașl buni ca Burii".

,,în numele lui Dumnedeu11.

Președintele republicei Transvaal a 
adresat o circulară cătră generalii buri, în- 
demnându-i la luptă „în numele lui Dum
nedeu" și a dreptății. Etă o parte din 
acâstă circulară:

„Cu ajutorul lui Dumnedeu am âjuns 
cu causa nostră acolo, că acum cu sigu
ranță putem spera, că cu puteri de lucrare 
cuvenite și cu credința pusă în Dumne4eu, 
cu bun sfîrșit vom termina răsboiul ce ni 
s’a impus. Am studiat pănă în capăt în- 
trâgă biblia, ca se găsesc vre-un moment 
de scusă pentru Englesl, dâr n’am aflat 
într’ânsa nici o singură proposiție, care li-ar 
da dreptate în procedarea lor față de noi. 
Cetiți psalmul 33. Acesta a fost punctul 
nostru de plecare: căci adevărat este cu
vântul Domnului și bune sunt tote faptele 
lui, iubesce adevărul și dreptatea, plin e 
pământul de bunătatea lui Dumnedeu. — 
Dumnedeu a zădărnicit gândul rău al po- 
porălor (al Englesilor) și a împedecat pe 
păgâni în planurile lor. Nu prin oștire mare 
învinge domnitorul, nu prin putere mare 
scapă cel vitez. Etă ochiul lui Dumnedau 
e țintit spre cei ce se tem de El, cari aș
teptă îndurarea Lui. Sufletul nostru aștâptă 
pe Dumne4eu. El e ajutorul și sprijinul 
nostru, căci în el se veselesce inima nostră, 
și încredere avem în numele cel sfânt al 
Lui. AibI de noi, Domne, îndurare pe cum 
nădăjduim întru Tine.

„Dimpotrivă se vorbesce despre duș
man (Engles) în psalmul 83, care sună: 
„Fă-i, pe ei, Dbmne, pe conducătorii lor, 
ca pe Oreb și Zeeb, ca pe Zebah și Sal- 
mun, cârmuitorii lor, cari diceau: să luăm 

pentru noi locașurile lui Dumnedeu. Fă-i 
pe ei, Domne, ca rota și pe cum e plâva 
în fața vântului, pe cum focul cuprinde 
pădurea și pe cum flacăra mistue munții. 
In acest chip gonesce-i pe ei, cu vânt și 
cu furtună îi împrăscie. Acopere-i pe ei cu 
urgie, ca să caute numele Tău, Domne. 
Rușinați și învrăjbiți să fiă ei pentru veciă; 
să înroșescă și să pieră și să scie, că Tu, 
numele Tău, Domne, singur este preaînalt 
peste tot pământul".

Kruger apoi continuă: „Dușmanul 
vrea să ne pustiescă țâra. Opera nimici toi e 
a Angliei este întocmai ca atacul diavolului 
împotriva bisericii lui Christos". — Gercu- 
lara se încheiă: „Avem să continuăm lupta 
în numele lui Dumnedeu!"

Aperarea în procesul dela 
Alba-Iulia.

Seim, că în procesul faimos 
dela Alba-Iulia pentru fondul lui 
Iancu, acusatul T. L. Albini a fost 
apărat de d-nul advocat din Arad 
Dr. Stefan C. Pop. „Tribuna" din Si- 
biiu publică, în resumat, vorbirea de 
apărare rostită de d-1 S. C. Pop, cu 
observarea, că părțile de mai jos ale 
vorbirii se refer mai ales la memoria 
lui Iancu și la alte cestiuni politice. 
Etă acestă vorbire:

Onorat tribunal! La rugarea amicului 
și conșcolarului meu, d-1 Liviu Albini, can
didat de advocat, am primit apărarea în 
acest proces și am plecat aici cu ilusiunea, 
că d-vostră veți pertracta causa „sine ira 
et studio11 și credeam, că după-ce banii, 
cari și de altcum au fost în cea mai mare 
siguranță la Banca Națională din Bucu- 
resci, sunt aduși și depuși la o bancă din 
patriă, asta va fi deplină probă, că aceia 
nu numai că n’au fost defraudațl, ci din 
contră cu cea mai mare grijă apărați față 
de șovinismul destructiv al unui guvern 
eșit din fire.

Aceea ce am aflat însă aici, d-lor, în
trece închipuirea și mintea omenâscă. In 
loc de a vedâ obiectivitatea și liniștea, ce 
eu aureola gloriei împodobesce sanctuarul 
justiției, am vă4ut trista privelisce, cum un 
procuror inconscient și uitat de sine, se
cundat de d-1 președinte, jignesce cele mai 
sfinte sentimente ale unui popor întreg.

Ura din partea procurorului, desono- 
rarea martorilor, cari în talarul sfânt preo
țesc s’au presentat, disprețul față de cei 
mai fruntași bărbați ai Țărei-Românescî,. 
âr cea mai grosnică parțialitate și înge- 
nunchiare a justiției din partea d-lui pre
ședinte. Decă tote acestea se petreceau pe 
strade s’ar esplica prin psichologia patimi

lor orbe. Aici însă înaintea tribunalului, 
tote constituesc criteriile unor stări neîn
țelese. Bine sciind, că atât acusatul, cât și 
eu suntem Români, a răsunat aici un cu
vânt, care ne jignesce în adâncul sufletului. 
Din fer se fii făurit și ți-se revoltă inter
nul, când au4i de pe buzele aceluia, care 
chiămat e pururea a spune adevărul și drep
tatea, cuvinte insultătore la adresa acelora, 
cărora, decă nu alta, dâr dreptul să odih- 
nâscă în pace în mormintele lor, prin lege 
dumnedeâscă îl au.

Că cine este Avram Iancu, mulțumită 
Domnului, nu mai aparține apreciărei d-lui 
procuror. El este al istoriei vecinie juste 
și nepărtinitore, este idealul sfânt al unui 
popor întreg. D-1 procuror — durere — nu 
cunosce istoria patriei sale.

Ca să apăr memoria nouă pururea 
sfântă a lui Avram Iancu, nu recurg la 
isvorele mărețe ale istoriei universale, cari 
de mult l’au pus pe Iancu în panteonul 
luptătorilor eroi pentru cele mai înalte 
idealuri și în rândul celor drepți, ci îmi 
mărginesc espunerile mele la autori ma
ghiari.

Societatea șovinistă „Emke" chiar în 
sensul preconisat de d-1 procuror, este Ma
ghiar radical patriotică, acestă societate a 
publicat pe spesele sale volumul al II-lea 
din scrierile lui Jancso Benedek, care pe 
Iancu îl preamăresce ca eroul idealist și cea 
mai mărdță figură a evenimentelor revoluțio
nare. El spune cu date statistice, că sute 
și sute de Maghiari au lui de a-i mulțumi 
viâța.

Domnilor! Fiă-care popor — fiă chiar 
poporul batjocorit și insultat de d l procurorr 
— îșl are eroii săi, și eu, care nu iubesc 
frasele nici nu îmi place a mă face ridicol 
prin afirmări esagerate, pot afirma cu mân- 
driă, că eroul adevărat al evenimentelor 
din 1848 în Ungaria a fost Iancu. (între
ruperi turbate din partea președintelui cu 
espresa cuvântare: „Ez Janku diesbitâse, 
vâge legyen enek a dicsoitâsnek, vannak 
magyar irok akik mâskâpen is irnak Jan- 
kurol". Acestă întrerupere — din cele multe 
a președintelui a provocat întrevenirea ju
delui Bartha în favorul apărărei).

Eu în istoria d-vostră nu ca beliduce, 
ci ca politic patriot și reorganisator al țâ
rei, cunosc o singură figură, care se pote 
asemăna lui Iancu, este într’adever marele 
patriot Szechenyi. Ambele figuri mărețe, 
desinteresate, în piept cu focul sacru al 
celor mai sublime idealuri, ambii au aceeași 
sorte. Szâchenyi vede cum țâra lui adorată 
cade pradă unor egoiști fără suflet, er Iancu 
vede cum jertfele aduse au fost nesocotite 
și drepturile poporului român călcate în 
piciore. Echilibrul sufletesc li-se cutremură, 
inima lor nobilă desperâză și întunerecul

cu petra de colibă, da așa-ml suflă 
Necuratul una, de-1 aruncă pe Mă
nunțelul drept în fundul colibii. Pu
țin că nu duse totă alcătuiala cu 
sine. Copiii erau toți acasă, împrăș- 
tiațl prin colibă, unul într’un ungheț, 
altu ’ntr’altul. Eră Mănunțelul cătră 
ei: „acu-acum, dragii tatii, luați cu 
toții linguri, furcuțe, ce ve pică în 
mână și când îl veți vedâ pe cel cu 
sacul, strigați cu toții: „ași mânca 
carne de drac, ași mânca carne de 
drac!“

Atâta era sâ mai lipsescă de 
osuțele Necuratului!

Cum vede el spuza aceea de 
copii, doritori de cărnița lui, isbesce 
sacul de pământ și apoi ia-mi-1 frate, 
de-ai de unde.

Ba mi-o rupe la sănetbsa, de 
nici un copac n’a veefut în pădure.

La o răspântie de drumuri se 
tălnesce cu hulpița.

„Der cu tine ce s’o mai fi în
tâmplat — întrebă ceea — de alungi 
câmpii, ca cei năpăstuiți de căpcâni ?“ 

— „Nu me zebovi, răspunde

Necuratul, că m’ajunge Mănunțelul 
și sciu, c’aici îmi pune crucea".

„Mănunțelul bre? poftim numai 
și vefli cum ți-1 frec eu îndată, că 
doră tocmai la el mă duc".

Necuratul cugetând, că cumătră 
vre să-l facă capră, apucă pe jupă- 
nica de-un picioi’ și așa mi-o isbesce 
de-o bortă de copac, că îndată îșl 
dete ortul.

Astfel s’a mântuit Mănunțelul 
de Necuratul și prin el de hulpiță; 
eră din galbenii cei bătuți și-a făcut, 
stare, cum astăcji nu se mai ppme-jip 
nesce. De n’a fi murit — pote să 
trăescă și acuma.

Povestea mi-e povestită
Faceți-ml cruce ’npănită.

Audită în F ar naș.

Doine eătănesei.
Culese din popor.

Pe marginea Dunării
Merg feciorii săracii
Tropăind cu păpucii

Blăstămându-și părinții, 
Da mai mult măicuțele: 
Că ce i-a făcut pe ei 
Așa ’nalțl și subțirei 
Și trec glonțele prin ei; 
Trec glonțele, ca si ploia 
Cad voinicii ca și rouă; 
Cade unul, cad și doi, 
Cade miia mai apoi, 
Cădu unul lângă cale 
Și-l vă4u o fată mare ;
Ei milă ’i-se făcea
Și din gură așa 4icea:
— „Săraci ochișori frumoși 
Cum ședețl de cidre scoși, 
Săraci buze subțirele
Cum bat muscele la ele".
Luminița i-o-aprindea 
Generalul o vedea 
Și din graiîî așa grăia:
— „Stinge, fată, lumina 
Seu îți stîng viâța ta, 
Cătanei așa-i e dată
Să moră morte pușcată, 
Și cătanei așa-i e bine 
Să moră prin țări streine, 
Fără lumină de ceră

Fără om din a sa țâră, 
Fără lumină de său, 
Fără om din satul seu". -

ttt * ”
Pe din jos, de Bălgărad 
Merge-un căruț ferecat, 
La căruțl-s patru boi 
Păcurarul dela noi, 
Dinaintea carului 
Tatăl păcurarului, 
Din dărătul carului 
Mama păcurarului;
Ei plângeau, se tânguiau, 
Păcurar din graiu grăia: 
Tăceți, părinți, nu mai plânge 
Că 4âu mie-mi pote-ajunge, 
D’ar pote și rămânâ 
La totă sămânța mea, 
Că am ajuns să fiu slugă 
Și din măciucă și glugă 
Să port căpenâg și pușcă, 
Din căciulă mocănâscă 
Să port chiveră nemțâscă 
Și din cuțite și zale 
Să port vițel în spinare.

N. 1. Draos.

Medicii recomandă întrebuin
țarea apelor minerale după The- 
rapia modernă, cu deosebire Apa amară „Franeisc Iosif“ care este recunoscută ca cel mai

bun mijloc purgativ, și plăcnt la
beut. Se capătă pretutindeni.
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perirei le nimicesce mintea. Tragedia lor a 
fost tragedia a două popore.

In vorbirea d-tale, d-le procuror, nu 
te-ai îndestulit cu infamarea lui Iancu, ci 
te-ai batjocorit și cu bărbații unui regat 
vecin prieten monarchiei nostre, cari d-tale 
sigur nicl-când nu ți-au păcătuit.

Ai spus în rechisitorul d-tale, că dre- 
care Dimitrescu și Bibicescu împreună cu 
Slavici, s’au aliat în mod perfid spre a în
șela neamul d-tale și adunând suma afir
mativ delapidată de amicul meu, au aten
tat a zădărnici răsbunarea statului maghiar 
asupra „ticălosului" de acusat. Adânc mi- 
s’au imprimat aceste cuvinte și după multă 
resgândire trebue să declar: că da, d-ta in 
acest punct ai tâtă dreptatea. Insă numai din 
punct de vedere maghiar. D-vostră ați răs
culat totă Țera-Ungurescă în favorul Cian- 
găilor și ați adunat sume enorme, der băr
bații de încredere v’au mâncat banii adu
nați. Furturile și delapidările din partea 
celor încredințați cu păstrarea visteriei sta
tului sunt la ordinea dilei în Ungaria, său 
precum a dis cel mai celebru hoț, Bâcs 
Nândor: „Defraudările la noi sunt sancțio
nate", însă încă nicl-odată nu s’a aflat Ma
ghiar atât de prost, care să restitue banii 
furați de densul, nici prieteni, cari să-i sară 
întru ajutor. S’au aflat însă după părerea 
d-tale „niscai Români ca Bibicescu și Di
mitrescu", cari pentru amicul lor Albini 
au jertfit din punga lor.

După-cum sciu eu, d-nii Bibicescu și 
Dimitrescu sunt omeni de mare trecere în 
România și simțul moral îmi spune, că 
dânșii nici un moment n’ar fi stat de vorbă 
în favorul clientului meu, decă n’ar avea 
deplina consciință, că banii concreduți 
lor sunt banii fondului Iancu, adunați din 
jertfele poporului român. Și dâcă totuși 
crede d-1 procuror, că ei din milă față de 
clientul meu au adunat și depus suma din 
cestiune, moralitatea îmi impune să mă în
chin celui mai generos act al celor mai 
marinimoșl bărbați. Decă chiar acestă pre
supunere prevaleză în mintea d-lui procu
ror, datorința lui e să admire fapta lor 
nobilă!

Natural, d-le procuror, d-ta în ura 
orbă ce porțl față de clientul meu ai dori 
să-l tragi în rotă, și spre acest scop ai 
mers atât departe, încât ai timbrat și cele 
mai mărețe porniri creștinesc!. Nu ți-a fost 
destul martiriul de 13 luni al clientului 
meu, care nici cu întristata lui mamă nu 
a putut să vorbescă în limba sa maternă; 
nu ți-a fost destul, că prin fapte barbare 
s’a înghenunchiat justiția la gradul celei 
mai odiose politici de egoism, ci vii și 
acusându-te prin escuse, că nu faci politică, 
te dedai la cea mai uriciosă crimă de a 
jigni un popor întreg în cele mai sfinte 
sentimente ale sale; de a cere răstignirea 
memoriei unui sfânt, peste care judele ce
resc dispune; de a neferici și nimici în ca
riera sa pe un tînăr inteligent.

Pentru tote aceste acusa adusă de 
d-ta însă cu ușurința îndatinată din par
tea acelor, cari înfameză și nicl-când nu 
învață, ai ocolit cu totul adevăratul teren, 
unde trebuia să escelezl, decă într’adevăr 
ești custodele drepturilor și legilor, și 
anume terenul juridic.

Prin acestă propunere d-1 procuror 
voesce să dejosescă justiția la rolul cel 
mai ticălos al politicei, voesce a înjuga 
justiția eternă flecului trecător, ce se nu- 
mesce urmărirea josnicelor interese. Ce are 
tribunalul cu Iancu? Iancu este al istoriei 
si e înscris în inimile nostre ca numele lui t 
sfânt în veci îndemn să fie tuturor gene- 
rațiunilor cari numai pentru idealuri sfinte 
se luptă. Ou sentențe de ale tribunalelor 
nu poți judeca morții. Nici n’are sens ru- 
garea d-lui procuror, pentru-că durere, 
afacerea cade în competența forurilor ad
ministrative, va să cj-ică a guvernului. E 
drept, că acel guvern nu mai esistă, care 
prin acte de violență și terorisărl se sus-, 
ținea la putere; esistă însă faimosa ordi- 
națiune a lui, care ordonă confiscarea ba
nilor. |

Cu satisfacere ai dis, d-le procuror, 
„că ce bucuria va fi la Maghiari (în Israil) 
confiscarea banilor adunați de cătră acei 
Români, cari vecinie ațîtă în contra sta

tului maghiar". Eu față de acestă bucuriă 
a d-tale îți răspund cu morala: „Male 
parta, male dilabuntur*.  Ca om cu espe- 
riențe din trecut îmi esprim temerea, că 
cutare-va patriot evlavios va fura și acești 
bani.

Tote acestea însă, d-le procuror, le 
consider ca dorințe de-ale d-tale, cari prea 
cred, că nu se vor împlini, pentru-că și de 
la început pănă acum, am fost martor la 
privelisce, pănă acum necunoscută în ana
lele justiției, totuși cutez a spera, că on. 
trib, va precugeta, că mare putere ’i-s’a 
dat să judece asupra libertăților și bunu
rilor omenescl, îșl vor trage sema și ur
mând boldului datorinței și consciinței, 
cum disei la începutul vorbirei mele: „sine 
ira et studio*  vor enunța dreptatea și vor 
achita pe clientul meu; er fondul Iancu, ca 
avere privată adunată mare parte din jert
fele țăranului român, îl vor respecta 1

SC1RLLE DILEI.
— 22 Ianuarie v.

Călușeri osîndiți pentru tricolorul 
român. După cum s’a scris la timpul său, 
9 tineri români din Săliște au fost dați în 
judecată din causă, că jucând „Călușerul" 
cu ocasiunen ținerei adunărei generale a 
Societății pentru fond de teatru român, au 
purtat brâne și cocarde tricolore române. Per
tractarea acestui proces a fost în 29 Ia
nuarie. Toți tinerii au fost pedepsiți, anume: 
loan Trifa croitor și Corneliu Bucișan calfă 
de pielar, ou câte 2 fi., er ceilalți cu oâte 
1 fl. Deore-ce toți tinerii au declarat, că 
nu plătesc, pedepsa li-s’a schimbat astfel, 
oă cei doi amintiți mai sus au fost osîn
diți la câte 12 ore, ăr ceilalți 7 la oâte 6 
Ore temniță. — Deși pedepsele aoestea nu 
sunt așa aspre, ele însă sunt nedrepte și de 
aceea trebue să revolteze pe orl-ce Român. 
Tinerii n’au avut nici o vină, oăoi fiind ei 
oălușerl, nn puteau dâră să se împodo- 
băscă cu pinteni, oi s’au îmbrăoat în hai
nele lor românesc!, oum se cuvenea unor 
călușeri. Pe Unguri niol naiba nu-i împie- 
deoă să se îmbrace cum le place; de oe 
numai Românului să nu i fiă iertat , a-șl 
purta portul său?

Moștenitorul de tron român la Se
nat. Principele Ferdinand al României a 
asistat alaltăerl după amiadl la ședința 
Senatului. După sfîrșitul ședinței A. S. R. 
s’a întreținut mai mult timp ou d-1 C. Di- 
sesou, ministru al justiției, și cu mai mulțl 
d-nl senatori.

Mâna lui Dumnedeu. Ni-se sorie din 
Voila: Harnica femeiă Rafira a eoonomu- 
mului Daniil Șerban din Voila, în săptă- 
rnâna treoută, vrând să sootă apă din fân
tâna din curte, ca să adape boii, pe cari 
îi da din grajd afară bărbatu-său, tocmai 
când soosese din fântână gălăta fu sur
prinsă pe neașteptate de un bou, oare ve
nise pe dindărăt, o ridioâ ou cdrnele în 
sus și o aruncă în fântână, care are o 
adâncime de 10—12 metri. Bărbatul, ve
xând nenorooirea, rămase în primele mo
mente înmărmurit. Nenorocita femeiă era 
în fundul fântânei ou oapul în jos, dâr to
tuși avu atâta tăriă, de a se întdroe în sus, 
ca să p6te scote oapul din apă. Intr’aoeea 
se reoulese și bărbatul său; el fugi iute 
după o soară, pe care o băga în fântână 
și se soobori și el în fântână, unde ajutâ 
femeii să se urce pe soară și să ese 
afară. In căderea sa, lovindu-se de bolo
vani, căița de pe oap și pieptarul de pe 
oorp se rupseră buoățl, mai primind și oâ- 
te-va lovituri simțitdre la cap. Că e mai 
mult, femeia se află în stare binecuvântată. 
Ea este o femeiă Toinică și una din oele 
mai harnioe și oneste femei din oomună. 
Acum se află mai bine. — La o astfel de 
întâmplare, la care numai mâna lui Dum
nezeu a Inorat, trebue să esolame omul: 
Mare e puterea Ta, Ddmne! — D.

Pentru copii seraci. Comitetul Reu- 
niunei sodalilor români din Sibiiu ne tri- 

:mite o dare de semă privitore la darurile, 
ce le-a împărțit cu oc^siupea Crăciunului 
între copiii săraci. Din acăstă dare de șămă 
aflăm, că comitetul a inițiat în Sibiiu o 

colectă, la care s’au făcut contribuiri parte 
în bani, parte în haine, pome, colaci etc. 
Numărul celor ce au făcut astfel de con
tribuiri e forte mare, așa că mulțime de 
copii și copile au putut fi împărtășiți din 
aceste daruri de Crăciun. Din banii colec
tați s’au cumpărat și mai multe costume 
selișțenescl, cari s’au împărțit între copile.

Calcularea cu corone pricinuesce mari 
greutăți mai ales celor ce au de-a face cu 
bani mulțl. Deși lucrul e forte simplu, căci 
n’ai decât să înmulțescl suma florenilor cu 
numărul 2 și ai coronele, — der totuși 
nici cei mai ageri calculatori nu pot să-ți 
spună momentan d. es. cât face 27 corone 
și 43 filer! socotiți în florenl. Se dice, că un 
țăran — va fi fost de sigur Săcuiîi — mer
gând la târg ca să-și cumpere un cal, întreba 
pe-un vândător: „Cât ceri pe cal?" — 
„Nouă-decI de corone", răspunse vânăto
rul. — „Atâta-i prea mult, decă vrei îți 
dau 70 florenl!" — „Apoi sci ce, mie nu-mi 
placp să mă târguesc, d-tale ți-1 dau și cu 
atâta!“ îi cjdse vândătorul și târgul fu gata. 
— Numai de n’ar păți-o mulțl țărani ase
menea.

Modificări în legea de recrutare a 
României. In urma intervenției făcute la 
ministrul român de răsboiă, Iaoob Lahovari, 
următdrele modificări vor fi introduse în 
noua lege a recrutărei: 1) Toți actualii stu- 
dențl însoriși la vre-o facultate, vor face 
stagiul după vechia lege, rămânând să-și 
reguleze posiția în cel mult 6 luni. 2) Ac
tualii studențl înscriși vor pută cere o 
amânare pănă la doi ani maximum, fără a 
plăti vre-o taxă. 3) Actuala școlă a baca- 
laureaților va fi desființată și toți studenții 
îșl vor face serviciul militar la corpuri.

Esamen musical. D-ra Ella Hesshai- 
mer, escelenta și mult simpatica violinistă, 
a arangiat alaltăerl săra o produoțiune cu 
elevii și eu elevele D-sale, ce a reușit 
splendid. D-ra Hesshaimer posede o deose
bită măestriă în a instrua pe elevi și a-le 
deștepta și cultiva aucjul fin musical, ceea 
ce s’a putut observa atât de bine chiar și 
la elevii de vîrsta cea mai fragedă. S’a ese- 
putat cu deplin succes dela cele mai ușdre 
studii de vidră pentru începători, pănă la 
grele piese de conoert. Felicităm pe d-ra 
Hesshaimer pentru frumosele resultate do
bândite cu elevii D-sale.

Pentru un câne. In comuna Szeltallo 
din comitatul Bihorului s’a întâmplat, că 
locuitorul Vârady G. a pușoat oânele con
săteanului său Fbldessi. Din causa acesta 
Foldessi a pușeat pe Vârady. Ajungând 
afaoerea înaintea tribunalului, acesta a osân
dit pe Fbldessi la 15 ani înohisore. In des
perarea sa, soția lui Fbldessi și-a împușoat 
oopila, apoi s’a împușoat și ea. Dilei® aoes
tea tabla rec. din Oradea mare a întărit 
osânda lui Fbldessi de 15 ani închisdre. 
Tote aoestea s’au petreout din causa unui 
câne!

Telefon între Clușitt și Budapesta. 
Ministrul ung. de oomerciîi va oonstrui o 
rețea telefonioă între Clușiti și Budapesta. 
Dela Budapesta pănă la Oradea-mare re- 
țâua e deja construită. Rămâne, ca în pri
măvara acestui an să se continue dela Ora
dea-mare spre Clușiti. Cel mult pănă în 
tdmnă și acâsta va fi gata.

Petiția demnelor jpise. Se anunță, 
că 40.000 de d6mne din Rasia au subscris 
O petițiune, pe oare au înaintat’o biroului 
de pace, ca președintele statelor unite Mac- 
Kinley să intervină în răsboiul anglo-bur.

Petrecere în Marcoș., Pentru înfiin
țarea unei biblioteci, școlare în Mar- 
coș, comitatul Treiscaune, se va arangia 
Mercur!, în 2 (.14) Februarie a. c. o pe
trecere cu joc. începutul la 7 ore sera. 
Prețul de întrare de personă 1 coronă. 
Ofertele marinimose se. primesc cu mulță- 
mită și se vpr chita pe cale publică.

Concert. Mâne, Dumineoă în 4 Fe
bruarie, musioa orășenâsoă va concerta în 
salonul hotelului „Europa". Inoeputul la 
8l/2 dre. Intrarea 60 bani.

Concertul Reuniunei române de 
gimnastică și cântări.

Reuniunea nostră de cântări, care în 
timpul din urmă abia mai da semne de 
viață, ajunsă acum sub conducerea măes- 
tră a domnului George Duna, a reînviat 
cu nouă puteri.

Acesta ni-a dovedit’o deja concertul 
strălucit de a sără, care s’a presentat cu 
nouă și salutare reforme pentru progresul 
și vada Reuniunei.

Programul eminent alcătuit al aces
tui concert, a fost introdus de un Quartett, 
op. 74 Nr. 1 C-dur pentru 2 violine, violă, 
și violoncel de I. Haydn, care, esecutat 
de d-nii: Eugen de Lemeny, Heinrich 
Zeidner, Heinrich Linz și Oskar Tellmann, 
a căror amabilitate și bunăvoință față de 
reuniunea nostră, o cunoscem încă dela 
alte concertejale reuniunei ndstre unde în tot- 
dâuna ca și acuma ne-au surprins prin 
esactitatea predărei și prin cunoscințele 
lor artistice, a fost așa dicând un apetito- 
riu pentru celelalte numere următore.

Corurile mieste s’au introdus c’o com- 
posițiune solemnelă „Fericiți sunt cei goniți*  
de G. Dima, căreia au urmat „Cântece de 
iubire*  de I. Brahms, un adevărat buchet 
de flori, dintre cari mult s’au distins cân- 
teoul: „O păsărică mioă asburat...“ Acest 
adorabil cântec a fost admirabil interpre
tat, caracterisat și esecutat c’o fină nuan- 
sare a vocilor. Asemenea oânteoul „Nu, cu 
omeni nu mai este nărăvire..." Tote aceste 
cântece au fost acompaniate la pian de 
d-na Maria N. Popovict forte prompt și 
esact.

Un bun, mulțămitor și frumos sfîrșit 
a avut concertul prin cele trei cântece 
vechi românescl de G. Dima: „Soumpă 
dragăicopiliță", „Așa mi-a fost ursita" și „Nu-i 
dreptate nu-in, cari tote au fost la înălțime, 
ddr mai cu semă ultimul „Nu-i dreptate 
nu-i“ a înooronat opul. Atât textul, cât și 
melodia aoestui eânteo, care începe tân
guitor și termină energic și viu, a lăsat cea 
mai bună impresia în public și cu sgomo- 
tose aplause s’a cerut repetarea lui.

Aceste alese coruri mixte, cari prin 
esactitatea și fineța predărei lor au impus 
și la streini, au fost întrerupte în cursul 
lor prin două numere ale programului re- 
servate D-lui C. Popovicl, un tînăr teolog 
absolut, care, după-cum aflăm, studiază 
canto la conservatoriul din BucurescI, și 
care dotat dela natură c’o voce de tenor 
de un timbru liric, dulce și mlădios, s’a 
degajat în modul cel mai lăudabil de an
gajamentul său, cântând cu mult succes 
atât Recitativul și Aria din oratoriul Crea- 
țiunea de I. Haydn, cât și cele două cân
tece „Tu ești odihna*  de F. Schubert, și 
„ Md întrebi*  de G. Stefănescu.

Atât la începutul, cât și la finitul con
certului s’au făcut ovațiunl măiestrului di- 
rigent George Dima, prin multe bine meri
tate aplause.

O frumosă liră de lauri, de cafe se 
afla aninată o mandolină compusă din vio
rele naturale și ambele legate c’o panclicft 
de coldre roșă, i-s’a oferit d-lui Dima din 
partea damelor din cor.

Publicul .forte număros, a rămas în-r 
cântat, âr reuniunea nostră de gimnastică 
și cântări p6te fi mândră de vrednioul ei 
dirigent.

ULTIME 8CIKL
Londra, 3 Februarie. Faima, că 

Buller ar fi trecut fiul Tugela, nu 
se adeveresc©.

Pretoria, 3 Februarie. Burii au 
concentrat la Colesberg 20,000 de 
omeni, ca sS împiedece năvălirea 
Englesilor în statul Oranje.

Literatură.
Din „ Istona împăratului Traian * 

și a contimporanilor săi de Henr. Francke, 
tradus de P. Broșteanu, se mai află un nu
măr restrîns de esemplare și se vând cu un 
preț redus ș. a. un esemplar broșurat cu 
6 cor., în legătură de lux cu 8 cor. Acei 
cari doresc a posede acest op binevoidscă 
a se adresa cătră d-nul P. Broșteanu în 
Brașov.
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Fapta, bună nu se uită.
loan German 1830—1897. Sunt 

rari omenii buni, omenii de inimă. Cei mai 
multi sunt egoiști, cari adună ce pot pen
tru sine și țin numai pentru sine averea 
adunată, neaducându-șl aminte, că viâța 
este trecătore și că în curând li-se va dice, 
ca și bogatului din s. evangeliă: „Nebune, 
încă în ndptea acesta se va cere sufletul tău 
dela tine, dără tote aceste ale cui vor fl ? Buca 
Nil 20—21. Seu ca și când averea în sine 
ar ferici pe om, pe când ea îl pote ferici 
numai întrebuințându-o cu înțelepciune, 
făcând cu ea fapte bune, ajutorând pe cei 
lipsiți, întemeiând instituțiunl bune, ajuto
rând tineri buni și zeloși la învățătură și 
alinând suferințele celor ce sufer, după disa 
Mântuitorului nostru Isus Christos: „ Vin- 
dețl averea vostră și dațl milostenia, faceți-vS 
pungi, cari nu se învechesc, tesaur în ceriu, 
care nu se împuțintyă, unde furul nu se apro
pia, nici molia nu strică. Că unde este te- 
siurul vostru, acolo va fi și inima văstră: 
Luca XII. 33—35.

întrebuințată astfel averea, ea feri- 
cesce, și încă și pe dăruitor și pe cel dă
ruit ; ea fericesce cu deosebire pe dăruitor, 
căci nu pote fi mai fericitor lucru, decât 
a purta consciința faptei bune săvârșite.

Unul dintre cei rari, cu inimă bună, 
cu simțeminte nobile, care ăst mod a sciut 
întrebuința averea câștigată, a fost preotul 
român unit loan German din Sâmbotelecul 
de Câmpiă, care a trecut la cele veclnice 
la 17 Iulie 1897, având 67 am ai vieței și 
40 ani ai preoției.

Pietatea, OU Oare sunt dator memoriei 
binecuvântate a acestui bărbat regretat, 
mă îndemnă să scriu aceste rânduri, acum 
la începutul acestui an iubilar, și a-i face 
cunoscut numele și faptele sale nobile în 
cercuri mai largi, ca pe de o parte să-i 
aduc din parte-mi un mic tribut al recu- 
noscinței mele viue, er de altă parte fap
tele sale nobile să servescă de îndemn și 
pentru alții.

loan German s’a născut în Sânt-Iacobul 
de Mureș, unde tatăl său a fost preot. A 
studiat în Blașiil, unde după terminarea 
gimnasiului a întrat în teologiă, pe care 
absolvându-o și, ordinat de preot, a fost 
dispus la parochia Sâmbotelec. Aci prin zel 
neobosit și prin înțelepciune și-a adunat 
avere frumoșă. Căsătorit cu o fiică vred
nică a Murășului, Ana Deac din Hădărău, 
Dumnecțeu binecuvânta căsătoria acesta cu 
prunci, din caii sunt în vieță: fiiul Dr. Pom- 
peiu German, medic de cerc în Șercaia 
lângă Făgăraș, și fiicele: Aurelia German 
măritată după d-1 loan Dan medic de cerc 
în Mociu și Virginia German, măritată după 
d-1 loan Bozac, preot în Sâmbotelec.

Deși era însă cu familiă, preotul loan 
German și cu soția sa Ana nu au fost 
omeni strînșl la inimă, ci din darurile, ce 
Dumnezeu li-a dat, ei au împărtășit pfâ 
mulțl; bunătatea de inimă a preotului Ger
man, întocmai ca și a soției sale, d-na vă
duvă Ana născ. Deac, era o trăsătură prin
cipală în caracterul dânșilor.

Călătorul obosit a aflat întot-deuna 
recreare la casa și masa preotului I. Ger
man; Dâr nu numai ospital era el, ci și 
forte generos și binefăcător. Multor lipsiți 
li-a întins ajutor, mulțl tineri români dela 
studii, cari se abăteau pe la casa sa, erau 
primiți cu deosebită bunăvoință și nu arare
ori ajutorați chiar și cu bani. Ba au fost 
tineri studențl pe cari i-a ajutorat și sus
ținut preotul loan. German cu ajutor stabil 
la școle, ca să-și potă continua și termina 
studiile. Intre aceștia am fost și eu. Rămas 
orfan de tată, trebui să-mi întrerump stu
diile și preotului loan German am să-i mul- 
țămesc, că le-am continuat și terminat. 
Sfătuit și ajutorat de densul am trecut 
dela gimnasiul din Bistriță la Blașiil, unde 
din munificența densului și a altor bine
făcători am terminat studiile gimnasiall și 
densului am să-i mulțămesc în mare parte, 
că astăcjl din darul lui Dumnezeu sunt 
preot și servesc la altarul Domnului, unde 
nu întrelas a aminti în rugăciunile mele 
pe binefăcătorii mei.

Așa a sciut preotul loan German și 
soția sa să întrebuințeze averea câștigată 

cu ajutorul lui Dumnedeu! El era însă 
nu numai creștin bun, ci și Român bun, 
naționalist înfocat. El a sprijinit cu căl
dură întreprinderile nostre naționale și 
economice-literare și cu deosebire cu căl
dură a sprijint diaristica, având la casa 
sa tote foile naționale române, ca nici un 
alt preot din acele părți, și îndemnând cu 
stăruință și pe ceilalți preoți, ca să pro
cure și cetăscă măcar o gazetă națională, ba 
s’a întâmplat, că a plătit însu-șl abonamentul 
pentru câte-un preot tînăr numai ca să-l 
introducă în cetit. Era acționar al „Albinei", 
„membru fundator al Asociațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mân și al școlei de fetițe române din Clușiil, 
fiind un sprijinitor devotat a orl-cărei ac
țiuni și întreprinderi, despre care era con
vins, că contribue la înaintarea nostră na
țională.

D-1 loan German era împodobit și cu 
virtutea modestiei! Nicl-odată el bine-fa- 
cerile nu și-le trimbița în lume, ci ținea 
în ascuns ceea ce făcea, după (fi8* * s. 
scripturi: „Să nu scie stânga ta ce face 
drepta ta!“ Avea o inimă forte bună și 
simțitore și se scia însufleți pănă la la- 
creml când era vorba de omenii mari ai 
națiunei nostre și de câte-orl se amintia 
vre-un eveniment înseninat din trecutul seu 
presantul nostru național.

Mirosul de mucegaiu. Decă în 
locuință se simte miros de muce
gaiu, seu pe păreți se fac bureți de 
mucegaiu, ceea-ce mai des se întâm
plă în casele nouâ, de acest neajuns 
ne putem scuti punând la locul mu
ced un vas mai mare cu var nes
tins. Varul prin absorbirea umecțelei 
usca aerul și astfel mucegaiul dis
pare pentru tot-deuna. Varul tre- 
bue mai de multe-ori schimbat cu 
altul prospăt.

*
Mustul de strugurei negri. O 

medicină bună contra tusei măgă- 
resci, răgușelei și catarului este mus
tul de strugurei negri. Acesta, du- 
pă-ce se fierbe gros ca siropul, se 
subție cu apă fierbinte și astfel se 
iau din el mai multe linguri pe 4b 
mai ales sera înainte de culcare.

*

Contra mirosului de pesce. 
Decă am umblat cu pesce, mânile, 
ca se nu mirose, trebue frecate cu 
nisip mărunt, se' spală în apă rece 
și, în fine, se frecă cu făină uscată 
de muștar.

Vorbe înțelepte.

Pe pomul dreptății cresc insulte 
și rușine, și cine scutură de el, îi 
cad în cap.

— La mulțl limba li-a pus capul.
— Decă începutul e prea greu, 

atunci încercă la mijloc,, ori la sfîrșit.
— Timpul nu culege numai ro

șele, ci și spinii.
— înțelepciunea este un castel, 

■a cărui cheiă e sîrguința.

loan German a lăsat în inimele mul
tora amintiri neșterse. Toți, câți l’au cu
noscut și l’au cercetat în casa sa, îl vor 
reaminti cu pietate și-i vor binecuvânta 
memoria.

S&plac, 8 Ianuarie 1900.
loan Sonea, 
preot gr. cat.

0 biserică clădită „cu forța".

Un lucru forte curios ni-se scrie, că 
s’a petrecut în comuna Checeș din pro
topopiatul Belințului, în diecesa Aradului. 
După cum ne raporteză, un membru al co
mitetului parochial de-acolo, lucrul s’a pe
trecut pe scurt astfel: După multe năca- 
surî și greutăți, poporul român gr. or. în 
frunte cu preotul lor Simeon Alexandrescu 
isbutiră să adune materialul de lipsă pen
tru a începe clădirea unei nouă biserici. 
Era tocmai să se publice concurs pentru 
clădirea ei, când âtă, că se ivesce în 
comună un strein, cu numele Urșița Iacob, 
care se da pe sine ca măestru. Cine scie, 
cum a ajuns la urechile acestuia, că Ro
mânii din Checheș și-au adunat bani și că 
vreu să-și clădescă biserică, căci îndată ce 
a aflat despre asta a început să vâneze 
după omeni prin târgul Lipovei și pe unde 
numai îi prindea, le spunea câte verdi și 
uscate, așa că pe când venise în comună 
lucrurile erau pregătite.

Era acum să se țină licitația, dâr 
fruntașii nu cutezară a face acesta, căci 
aptobarea nu venise dela Consistor și comi
tetul parochial nu avea nici un act la mână. 
Precum se vede, slovacul Ursița a întoc
mit bine lucrurile ; fiind-că la licitațiă nu s’a 
presentat decât nnmai el, a făcut tot ce a 
putut, ca să nu scape ocasia din mână și 
în sera aceleași <^.ile licitația totuși s’a făcut. 
S’a adaus înșă în contract, că numai atunci 
pote să se apuce de lucru Ursița Iacob, 
decă vor veni actele dela Consistoriu.

Vicleanul măestru însă n’a mai aștep
tat după Oonsistoriu, ci a început a se 
purta ca și cum ar fi el stăpânul satului. 
A poruncit să se aducă var, să se ardă că
rămidă etc. Intr’aceea dela Gonsistor veni 
ordin, că de-acolo nimănui nu s’a dat nici 
o împuternicire spre scopul acesta și zidi
rea bisericei nu se va pută începe pănă nu 
va fi aprobat planul și preliminariul prin 

‘Oonsistoriu. De asta nici că i-a păsat lui 
Ursița. El s’a dus în comună cu zidarii lui 
și a început a dărîma biserica vechiă și apoi 
s’a apucat de clădit, dicend, că o face 
„pe răspunderea lui“, ca și cum cine scie 
cine ar'fi el, care era cu totul necunoscut 
pănă acum la poporul din acestă comună.

Așa ni-se descrie nouă acest cas, 
adăugând, că' omenii mai deștepțl ai co
munei sunt forte neliniștiți și simt mare 
neîncredere față cu obrasnicul măestru, care 
s’a vîrît așa dicând cu puterea între ei. De 

cumva este adevărat acesta, omenii au tot 
dreptul să fiă neliniștiți, căci purtarea peste 
măsură obraznică a măestrului din vorbă 
face a se crede, că aici nu-i lucru curat și 
fruntașii sunt datori să vegheze bine, ca 
nu cumva la urmă să se pomenescă că au 
avut de-a face cu un șarlatan, care i-a pîr- 
jolit pe toți.

Bibliotecă în Ciocul mare.
Primim din Gincul mare urmă

torul apel, asupra căruia atragem 
atențiunea binevoitore a publicului 
nostru:

Tinerimea română gr. cat. din Cincul 
mare, aprinsă de dorul de a înainta și a 
ține pas cu conlocuitorii Sași, s’a decis a 
înființa o bibliotecă poporală, pentru care 
scop în 21 Ianuarie n. c. sub conducerea 
D-lui învăț. Dionisie Stanulețu a arangiat 
o producțiune declamatorică și teatrală, de 
unde a rămas un venit curat de 15 cOr. 
70 b., amintindu-se aci și suprasolvirile 
D-lor Craus adv. 2 cor., Capesius adv. 1 cor., 
Dr. . . . 1 cor., Hammer comerc. 1 cor., 
Nicoră păpucar 80 fii.

Pe lângă aceștia ulterior au mai con
tribuit D-nii: Stănuleț învăț. 4 cor., Bastia 
paroch 2 cor., Boeriu forestier 2 cor., Cor
vin croitor 2 cor. Cu totul 25 cor. 70 b.

DonațiunI în cărți a făcut d-1 Stănuleț 
21 broșuri; er parochul Bastia 15, cu totul 
36 bucăți. Se aduce deci mare mulțămită 
St. Domni, cari au binevoit a fi inițiatorii 
acestei biblioteci.

De-orece însă piatra fundamentală e 
de tot mică, apelăm la sprijinul ,tutu- 
ror celor ce se intereseză de înain
tarea și prosperarea poporului, rugându-i 
ca să ne sprijinâscă întru realisarea sco
pului. In deosebi rugăm pe St. Domni au
tori și conducătorii altor biblioteci, ca din 
prisosul dânșilor să contribue cu. ceva mi
cei nostre biblioteci. Contribuirile sunt de 
a se trimite la adresa: loan Bastia, paroch 
în Cincul-mare (Nagy-Sink), can se vor 
achita pe cale diaristică.

POVEȚE.

MULTE ȘI DE TOTE.
O legendă orientală.

Tinărul Abdul voi să se facă om în
țelept și de aceea merse în Basova Ia un 
om cu numele Hassan, care prin cruțarea 
sa era renumit și putea servi altora de 
model. Hassan îl primi cu bucuriă și nu
mai decât merse cu Abdul în târg, ca să 
facă probe.

Mai întâiu au întrat la un brutar și 
întrebară, decă are pâne prospătă ? — „Da 
domnilor", răspunse brutarul, „am pâne 
prospătă și albă ca untul". — „Vedl", dise 
Hassan însoțitorului, „ar fi mai bine, decă 
noi am cumpăra de-a dreptul unt, de-orece 
pânea e ca și untul".

Merseră apoi la un neguțător de unt 
și întrebară după marfă.

„Untul meu“-, dise neguțătorul, e așa 
de gustos, ca cel mai fin oleiu de măsline".
— „Atunci mai bine să cumpărăm olei", 
dise Hassan și se duseră la un negustor, 
care vindea oleiu.

„Cel mai bun oleid de măsline îl avem 
noi", dise negustorul încă de departe. „Este 
așa de curat și așa de limpede, ca apa!1'' 

Atunci Hassan riclend bătu pe umăr 
pe tinărul său discipul și dise: „Vedl, iu
bite amice, nouă nu ne trebue să cumpă
răm nici pâne, nici unt și nici ulei. Mai 
bun deoât tote este apa, și acesta ni-o pu
tem noi înși-ne aduce dela fântână fără a 
plăti cuiva ceva. Tote lucrurile îșl au va- 
ldrea lor numai în închipuirea omului și 
cruțarea nu e alt-ceva, decât desvățul va- 
lorei închipuite".

Intr’aceea sosiră la o fântână și beură 
apă. Abdul însă era tinăr și robust, el simți, 
că apa nu-i domolesce fomea și 4ise tei 
Hasșan: „D-le, eu încă nu sunt așa înțe
lept, ca d-ta, eu îmi voia cumpăra o pâne. 
In acâstă oră însă totuși am învățat atâta 
dela d-ta, încât mi-e destul pe totă vieța,
— îți mulțămesc din inimă!"

*

Cum înotă Elefantul?

Se scie, că elefantul posedă facultatea 
de a înota. Cu tote astea el nu trece în
tot-deuna rîurile înot. Când acestea sunt 
puțin adânci, elefantul recurge la o altă 
metodă, mai simplă, pe care. d. W. Suter- 
land o descrie într’un articol publicat în 
Scottisch Geographical Magazine. Metoda 
acesta constă în a merge pe fundul albiei 
riului. Der fiind-că animalul are nevoiă să 
respire, îșl ține trompa vertical, afară din 
apă, și astfel se aprovisioneză cu aer. Când 
albia rîului e prea adâncă, elefantul începe 
să înote. In timpul acesta cel, care mână, 
înotă de asemenea, călăuzindu-se după 
trompă, care e mereu d’asupra apei și in
dică locul unde se află animalul. Și când 
locul cel mai adânc e trecut, când anima
lul începe a eși, cel care-1 mână, i-se așeză 
pe gât, și pare că e cules din valurî/Sunt 
elefanți, cari intră de bună voiă în apă, 
der sunt și alții, cari se feresc de ea. Pen
tru a-i constrînge, e un mijloc infalibil: 
acela, care constă în a alunga animalul cu 
foc. Animalul nu se împotrivesce focului: 
mai bine se aruncă în apă. Și atunci pen
tru a-1 sili la acâsta, se așteptă pănă ce 
se înopteză. Mai mulțl omeni, înarmați 
cu torțe aprinse, înconjoră animalul, și 
apropiindu-se de el, îl silesc repede să trâcă 
apa, mai ales, dâcă pe malul celalalt sunt 
tovarăși de-ai lui, carl ’1 întimpină și-l 
mângăe îndată ce ese din apă.

*

De pe câmpul de bătaîă.

ț)iarul angles „Newcastle Daily Chro
nicle" publică o sorisore a unui soldat, F. 
Stanton, din regimentul Nr. 1 engles din 
Durham, despre lupta dela Colenso, unde 
a fost bătut generalul Buller. Serisorea 
datată din 18 Deoemvre e următorea: 
Lucruri, ca aici n’am văijut de când sunt. 
Pământul era ca și sămânat ou morțl. 
Brigada nâstră era reservă, dâr granatele 
totuși cădeau asupra nostră ca o grindină. 
Hapuri, ce ni-s’au dat aci, nu mai doreso 
să gust. 6menii noștri cădeau cu sutele în 
ploia de glonțe. Regimentul nostru se afla
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-destul de departe și era ocrotit; dâr totuși 
eram destul de-apr6pe, ca să ne ajungă și 
pe noi câte-va granate, noroo numai, că 
n’au esplodat. Cișmele deja de-o lună nu 
ni-le-am desculțat din picidre; noi beam 
•apă murdară din rîurl puturdse. Eu sperez, 
că într’un an pdte ne vom mai premeni 
odată cămeșile.

Intre Buri se află buni țintașl și ei 
dau tot după capete ! Fiind însă capul meu 
oam mărișor, voiii ave grije să-l păzesc... 
Burii se asound printre JstâncI; și noi nici 
nu putem să-i vedem, deoât când dăm 
peste ei cu baioneta."

*
Prima pețire a lui Edison.

Prima soțiă a renumitului inventator 
Edison a fost telegrafistă, care era pe la 
el în servioifl. Numele ei era Stillwell. In- 
tr’o di, Edison sta la spatele fetei și pri- 
via, cum îi umblă manile sale destere, răs
pândind în depărtări noutățile ; când fata 
de-odată se întorse spre Edison și îi dise:

— „D-le Edison, eu tot-deuna sciu 
când te afli la spatele mele, său în apro
pierea mea“.

— „Cum se pdte asta!“ esolamâ 
Edison.

— „Insa-mi nu-mi pot da semă“, (fi86 
tînăra fată, „der simt întot-dâuna apropierea 
d-tale.“

Edison după vorbele acestea se uită 
în fața copilei și «Eu de mult m’am
tot gândit la d-ta; decum-va voescl, fii 
soția mea !“ Tînăra copilă c^ise, că se va 
mai socoti și va vorbi și cu mamă-sa. 
Acesta s’a făcut și urmarea a fost, că după 
o lună se cunună cu Edison, cu care trăi 
o viață fericită.

*

Un nou profet.

Mulțl păstori <jic, că după lâna oilor 
®e pote sci când va fi timp frumos său 
ploios. Anume, când lâDa pe die rămâne 
înorețită, e semn, că nu va ploua, er când 
lâna este netedă și mole e semn, că se va 
schimba.

POSTA REDAOȚIUNEI.
D-lui „Un ’bistrițanu, în Bistrița. Asemenea 

învinuiri la adresa unui senat școlar nu se pot 
publica, decât cu subscrierea numelui scriitorului, 
der și atunol să se arate faptele.

Mai multora. Esemplare din cărțile „Resboiul 
pentru neatârnare11 și „Corona de oțâl“ de Coșbuc 
se vor pută trimite celor-ce au comandat numai 
în săptămâna viitore. D-nii, cari au comandat, sunt 
rugați să aibă răbdare încă 4-5 dile.

D-lui Patriehie Jivei, Detta (?). O dare de 
sămă despre teatrul dela D-vostră n’am primit. 
Trebue s’o scrie unul dintre omenii cu carte mai 
multă din comună, căci altfel nu o putem tălmăci.

Se notâză marfa ungurescă : veobe 
grea dela 84—86 fii. marfă ungurâscă 
tinără grea dela 94—97 fii. de mijloc 
dela 90—92 fil.gușdră dele 88—90 
fii- - Serbescă: grea 90—92 fii., de 
mijloc 89—90 fii. ușoră: 88 —89 fii. 
kilogramul.

Cursul la bursa din ^iena.
Din 2 Februarie 1900.

CstlezicLarW. septemânei
IANUARIE. are 31 (file. GERAR.

pilele

Dum 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi. 
Viner 
Sâm.

Călend. Iul. v.

23 Sf. Ierem. Clem.
24 C. Maica Xenia
25 ț Triod. Sf. Grigo
26 C. Păr. Xenofon
27 f Ad. r sf. Ion Ch.
28C. P. Efraim. Sir
29 Adu. sf. m. Ignat.

Călend. Gregor.

4 Veronica
5 S. M. Agata
6 Dorotea
7 Richard
8 Solomon
9 ApoIonia

10 S. Soolastica

Renta ung. de aur 4% . . . .
Renta de corâne ung. 4%. • • • 
■inpr. căii. fer. ung. în aur 4l/j%. 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 
>blîg. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 

Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr......................

99.05
94.45

100.80
99 70
99.50
93.90
94.50

16/25
140.50
99.75

Renta de hârtie austr. . . . , . 99.55
Renta de aur austr.
LosurI din 1860.

99.15
139-

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Irgint român. Cump.
Napoleond ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cumn. 
Scris, fonc. Albina 5°/

18.5018.46 Vând.
18.20 Vând. 18.24
19.20 Vând. 19 26
11.30 Veno. 11.40
2.54 Vând. —.—

58.50 Vând. —.—
10 71 Vând. —.—

101.- VSnd 101.50

(JĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se află de vendare ia•l
Tipografia A. ULureșianu din Brașov.

Acest Călindar au întrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
[ancu. Urmeză apoi cronologia anu- 
ui 1900, regentul anului, începutul 
tnutimpurii or, sărbătorile și alte cjile 
ichimbătore, calculul sărbătorilor mai 
nari, posturile deslegarea postului 
*tc. După cele 12 luni, urmeză ta
lele telegramelor, scrisorilor, pache- 
elor; competințele de timbre, me- 
urile metrice, târgurile corectate 
lin Transilvania, Bănat, Țera un- 
jurâscă și Bucovina. In partea li- 
erară găsim un interesant capi
ii privitor la începerea răsboiului 
ientru neatârnare de G. Coșbuc; 
■poi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
lolintineanu. Avuția și binefacerea 
in interesant capitul după Smiles- 
chramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
e G. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
ică și economică: Un dușman 

1 omului (rachiul); Ce să facă pă- 
nții, ca se-șî ferescă copiii de or- 
;ă; Cum să tracteze părinții pe 
□piil lor orbi; Bune sunt beuturile 
entru copii? Urmeză apoi partea 
lonomică: Vitele roșii (pinzgau), 
3 I. Georgescu. Despre gunoifi, de

Georgescu; Sădirea pomilor; 
rana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
va de beut). La urmă mai multe 
ivețe prețiose și glume apoi anunțuri, 
rețul 25 cr. (cu posta 30). Veni
rii primesc rabatul cuvenit.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Din 2 Februarie 1900.

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

cor. fii.

1H. L. Grâul oel mai frumos 12
JJ Grâ'- mijlociu 11 60
1* Grâu mai slab . . 11 20
M Grâu mestecat • . • . 9 20
M Săcară frumâsă . . 7 20
H Săcară mijlociă . . 6 80
1) Orz frumos 6 60
1 • Orz mijlociu . . . 6 20
)V Ovăs frumos . . . 4 60
M Ovăs mijlociu . . 4 20
55 Cucuruz .... 7 40
H Mălaiu.................... 8 20
> > Mazăre.................... 13 20
5) Linte.................... 19 —
n Fasole................... 9 20
îi Sămânță, de in . . 22 —

Sămânță de oânepă 8- 20
ii Cartofi . . . 1 80

Măzsriche . . — —
1 kilă Carne de vită . . . — 88

») Carne de porc . . •. — 88
• 1 Carne de berbece . . — —

100 kil.. Său de vită prospăt 50 . —
J1 Său de vită topit 72 —

SC O MP T URI:

Bursa deBucurescl.
din 31 Ian. u. 1900.

V aloiL D
o

bâ
nd

ă. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata.

Aanta amortisabilă .... 5°/o Ajr.-Oct. 97. >/,
„ „ (Impr. 1892 . . . 5»/o lai.-im. 96.'/,

„ din 1893 5% u »» 96.’/,
„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Ocl.
„ (Impr. de 32. ’/a ™il. 4°/r. lan.-luliB 83 —

„ „ (Impr. de 50 mii. 4% n h 85 -
n „ (Imp. de 274 m. 1890 4% n r 86
„ „ (Imp. de4om. 1891 4“/o îl « 86—
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% ii n 86—

„ (Im. de 90 roii. 1896 4% 87.-
Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/o Mai-Nov. 87—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n 99.--
Oblig, comunei Bucuresci 1883 50/« lan.—iul.

,, „ 1884 5% Mal-Nov. —.—
„ „ „ din 1888 5% Ini.-Dec.

„ din' 1890 5u/o Mai-Nov. —
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lai.-imie 94.'/<

J» If H H 4°/,, » H
„ „ urbane Bucuresci 5% n n

t- CtS 
co coM JJ H Iași • n n n

Oblig. Soc. de basalt artificial «7o 
V.N

n n •-.—

Banca Rom. olt div. fr. 12.81 500 150 v. •
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2540
Banca agricolă......................... 500 150 v. 305 —
Dacia-România uit. div. 35 le 200 într. v. 272 —
Naționala de asig. uli. div. 43 lc 200 11 I» 432—
8oc. Bazalt. Artif. uit. div. Lei 30 250 » I _ 4
3oc. Rom. de Constr. uit. div.15 1 250 »> îl
8oc. Rom. de Hârtie uit. - 100 11 M _
-Patria*  Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 » 11 —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C 200 1

„ „ „2 em. u. d. 0 1001
8oc. de fur, militare u. d. 60 lei »■
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 „ iLM —■—
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

1 11

Banca naț. a Rom .9% Paris .... 3’/2
Avansuri pe efecte 10% Peterseurg . . h’/,
Uasa de Depuneri 12% Berlin ....
Londra . . . 4°/o Belgia . . . 47,
7iena.................... 4% Elveția .... b%

Târgul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmâtorilor a fost la 30 

Ianuarie de 17,042 capete, la 31 Ian. au 
întrat 49 capete și au eșit 136 capete ră
mânând la 1 Febr. un număr de 16,955 
oapete.

Aoții de-ale Bănoei austro-ungară . 131.80 
ăoții de-ale Băncei ung. de credit. 188.25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 135.— 
NapoleondorI.......................................19,23
Mărci imperiale germane . , . 118.10 
London vista . 242.25
Paris vista.................................. 96.20
Rente de oordne austr. 4% . . . 98.95 
Mota italiene.......................................89.80

lin 24 Ian. 19C0
G U î’ iî I I if <. u • < I u f p < > u

oump. vi. e.

Basilica IB 50 14 50
Credit .... 396.50 39 '.50
Clary 40 fl. m. c. 129— 131—
Navig. po Dunăre 155.— 162 —
Insbruck . 65. - 67 -
Krakau .... 55/0 56 50
Laibach 49 — 51 —
Buda .... 130. 134. -
Palffv 131 — 131-
Crucea roșie ausc.. 42 60 43 60

dto ung. 22.50 23 50

Rudolf 59— 61.—
Salm 163.-- 174—
Salzburg . 60. - 62—
St. Genoi« 179— 177.—
Stanislau . 120 - 60 —
Trieitine 4’/,% 100 m. c. 178 - 181.-

dto -i°/i> 56 80 -
Waldstein 180 — 188.- -

dto de 10 trauel 12 7 > 13.75
Banca h. ncu;-. 123.- 123.80

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

AVIS.
Subscrisul am onore a ine recomanda p. t. public 

român ca

d Q

pentru tot-felul de lucrări ce cad în branșa acesta, după cele 
mai noue modele.

Rog deci pe on. public, ca lucrările de felul acesta se bi- 
nevoâscă a-mi-le încreeința mie. Lucrul meu va fi prompt, so
lid și cu prețuri moderate.

Pentru înlesnire pot se fiu avisat prin o carte poștală.

El e © o I a e
zugrav d.e odăi și trăpsitOr de lemn.

Brașovul-vecliiu, strada Bisericei nr. 15. 838.2- 3

Marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europân și 

marea fabrică de argintăria s’a văcjut necesitată să dăruiasoă întregul ei. 
deposit in schimbul unei răsplate mici pentru munoă.

~ sunt împuternioit să îndeplinesc aoest mandat.
Pti tnimit ■ prin urmare ori cui, următorele obiecte pentru mica 
fill Ullulli sumă de II. G.GO și adecă:

6

Eu

;i ,k.

1 lingură de argint pentru lapte 
patent american, 

oiocanele de argint pentru- 
spart ouă, patent american,„ 

cescl'Victoria englezescl, 
candelabre de masă, 
strecurătdre pentru oâifl, 
zaharniță,

cuțite fine de masă cu lamă 
veritabilă englesă,

furoulițe de argint patent ame
rican dintr’o bucată,

iinsurl de argint patent ame
rican,

lingurițe de argint pentru ca
fea patent amerioan.

lingură de argint pentru supă 
patent amerioan, 
Tote cele 44 de obiecte sus

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe
Argintul patent amerioan este un metal alb, care ișl păstrâză 

eo 6rea argintului 25 de ani, despre ceea ce se garantâză.
Cea mal bună dovadă, că acest inserat 11U e

mă simt îndatorat în publio, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit b.nu înapoi, nimenea însă să nu trâoă cu vederea ocasiu- 
nea a'cesta favorabilă, de ași procura aoâstă garnitură pomposă, 
care ou deosabvu se potriveai e pentru

Dar cLe nuntă și cadouri ocasionale!
Depou uuinai la Skr-" A. HIRSCHBERG-s

-----------------—----- L Exporthaus der vereinigten amerik 
; Telephon, Hr. 7114. Patent-Silber-waarenfabriken.

W 1 E M,
II., Rembrandistrasse 19/11.

Se trimite în provinoia numai cu rambursă poștală seu ou trimiterea sumei inainte.

WC
Bânffy.

6

6

12

1

2

6
2
1
1

44 bucăți la un loo fl. 6.60 
amintite au costat mai înainte 
prețul băgatei de fl. 6.60.

Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
s—10.472. Veritabil numai cu marca:

Extras din HeriBorlIe de reeiin.oseinț&.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea garniture/ și sS’ml mai trimiți încă

o garnitură cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin
Ce mi-ațl trimis, a" primit si sunt forte mulțumită 

Gaâd, (Ungaria) i septemvre 189d. Contesa C. Chotelc-Guden cs.
Garnitura am p-imit, sunt fdrte mulțumit. TtrimitețI din nou mai multă. 

Budapesta, II. Străda principală. Dr. Alois Pakert, medic militar c. și r
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® Nicu Ă. PopoYicl
Doctor în drept,

m *\7"  o o su t. m
h București, Strada Dionisie 58. g

Am onore a face cunoscut oo. 
public, că dau instrucție în a 
desemna tipare în croit și în cusut de 
rochii, și anume: după sistemul pa

tentat al lui Ad o 1 f Wilhelm Schak, 
pe care îl și represent pentru Unga
ria. Tot-odată ’ml iau asupră’ml con
fecționarea de diferite toalete de dame 
pe cae le voi executa cu multă 
acuratetă și consciențiositate. Avisez 
On. Dame, că frisez după moda 
cea mai nouă, atât la mine acasă, 
cât și în’afară.

Cu tdtă stima

Maria Kucsera
883 3-5 strada Castelului nr. 57.

OHNMHNNMMNMWMO

Nr. 403 -r.'OO

Ptibiicațiune.
Acei possesor! de casă, cari au 

clădit în anul 1899 un edificiu nou, 
SC provocă a înainta oficiului 
orășenesc de dare pănă la 10 Febr. 
a. C. /b'ia de mărturisire despre venitul 
(chiria) casei.

Formulare pentru acest 9cop se 
căpeta la subscrisul oficiu.

Brașov, 17 Ianuarie 1900.

8282, • 2. Oficiul orășenesc de dare.

AVIS 
culegătorilor din tipografii.

Se caută un tinăr cu bune pre
gătiri pentru de a putea conduce o 
mică tipografie din nou înființată în- 
tr’un sat curat românesc.

Emolumintele: Cuartir și wipt 
gratuit, precum și jumătate din ve
nitul curat.

A 8e adresa numai decât la ad- 
ministrațiunea „Revistei ilustrate11

u. p. N..Sajo. în Solymos
840,3-3.

Dela Tipografia „ADRORA" A. Todoran
din Gherla — Szamosujvăr,

se pot procura următoreBe cărți;
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ..........................................................2.20

Cuvântări bisericesc! (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi- 
f.ia II..................................................... 1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântări bisericesc! la tote sârb. de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuventări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu................................................ 1.50

Cuvântări fonebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar................................................ 1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit
Budu, vicar.......................................—.40

Cnvinte de aur seu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului său, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea —.80

Dnmuedeâsca litnrgie a celui dintru 
sfinții părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș..................................—.25

Manual cateclietic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumin. de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Predice pe tote Duminecile și sârbât.
de peste an, de Dr. Em. Elefterescu 1.50

Rugăciunea D-lni, Tatăl nostru, espli-
cată pe scurt de I. Boroș. . . . —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —.50

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela
Nicula.................................................—.10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule 
profesor gimn.....................................—.60

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul........................—.40

Nn me uita, Coleețiune de versuri fune
brele, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrele de
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul .................................  —.10

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia
Lung..................................................... —.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouvâ de G. 
Simu............................................... , —.06

Cântul îii școla poporală De luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea plugarilor său povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Cartea ilustrată pentru copiii și copile.
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . — .25

Codrean, Craiul codrului, de George
Simu . —.06

Cântă râța. Novelă de Dem. Dan —.15 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicâră, prof. gimn. — Ou portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de car strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul..............................—.28

125 Chiuituri de car! strigă feciorii 
în joc.................................................—.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-humoris- 
tice de Anton. Popp. I. Monoldge. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore —.40

Din poveștile Iui Esop de Aron Boca 
Velcherianul.................................. —.08

D'alogul Ț'ganulni cu S. Petru în porta 
raiului, de Aron Boca Velcherianul —.25

Done turturele de aur. Poveste de Laur. 
Ciorbea............................................—.12

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu . . . ,........................ —.30

țile negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiă — cu o prefață de G. Simu. . —.15

E onomia pentru șodlele poporale, de 
T. Roșiu. Ed. II . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, diua nascerei și cjfua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl școlastice, de George Simu . —.20

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.08

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiuDl a d-lui V. Vetri pentru cl. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia lui Novac ...... —.10 
Horia lui Pinten Vitâzul . . . —.10
Imj grația țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.08
îndreptar pentru ortografia română. 

Regule explicate și prelucrate pe basa pro
iectului de ortografia al Academiei —.12

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte.
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................ —.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp........................................... —.20

Lira Sionnlui sâu cantarea sărbătorilor. 
— poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul. Cu o 
precuvântare de G. Simu .... — .25

Metili de dela școlă seu învățături pen
tru popor, culese din cfiarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — .60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z.
Rovinar............................................— .15

Musa Someșanii. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade * —.25

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică' după
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20 

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G Simu.......................................- .60

OpșagnrT. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu
Pop. Prețul........................................... —.04

Poesii de Vasiliu tf anta-Buticescu —.60
Povestea Puseu lui sAu credința deșârtă 

poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08
Părintele Nicolae. Schițe din vieța preo

ților, de G. Simu............................. — 30
Pieîiitea poporului român său cântări 

evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă

de doi preoți gr. cat. MurășenI din dieo. 
gr. cat. a Oradei-marI........................ —.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană.................................................—.10

Prietenul sătdnului român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Proba de foc Oomediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdan............................................—.15

Prin morte la victoria. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue, localisată de [rina 
Sonea-Bogdan.................................. —.10

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatnlui. de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile............................................ —.65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
șaolarl, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Românul în sat și la oste, apreciat din 
cântecile lui poporale de Ioan Pop Rete
ganul .................................................—.10

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30
Schițe din Italia de Teodor Bulou, pro

fesor gimn........................................... 1.—
Se au^im! Toaste pentru tot felul de 

pers, și ooas., de Tit. V. Gheaja . —.20
Suspine si zimbete de Ant. Pop —.40
Trandafir și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul Ia mănăstire. Poveste în ver

sul I de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Raiu. Poveste în versuri de

Ar. Boca Velcherianul........................ —.08
Țiganul și Magnatul sâu vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastru. Tradițiune de Geor

ge Simu............................................—.06
Versuri de dor, adunate din poeții ro

mâni de A.......................................... —.25
îndreptar teoretic și practic pentru în

vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................. 1.20

Omui. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a oorpului omenesc, de George 
Cătană .............................................— .25

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar....................................... —.40

Cărți de rugăciuni:
Icona sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin
Vasihu Pătcașiu, 'preot gr. cat. în Hotoan.
Ediț. V., corâsă și amplificată. — Legată
simplu..................................

legată în pânză . .
» n piele . . /
„ r catifesț . .

Mărgări t»riul siifletnlni.

. . . — 50 

. . . -.80 

. . . 1.60 
. 2.50-3.80
Carte bogată

de rugăciuni și cântă?! bisericescl, forte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu —.50

legat cu pânză......................... —.80
„ „ piele și aurit . . 1.60
„ „ legătură de lux 2.50—3.80

Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
forte frumos ilustrată pentru pruncii șco

lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe icâne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.....................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumose. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este......................................................—.12

Enistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12

Din „Literatura poporală* .
Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitu- 

caraghios al economilor de vite (Mocaml 
lor) din Săcele, de Domețiu Dogariu. Pre
țul ......................................................— 06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele, de Do
mețiu Dogariu. Prețul................... —.06

Nr. 3. Insurătorea Sdrelui (basm) de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 4. Fiul bucătăresei împăratului 
(basm) de Domețiu Dogariu . . . —.06

Nr. 5. Vâcarelul (basm) de Domețiu 
Dogariu................................................ - .06

Nr. 6. Diana, dina munților și FRa de 
împerat cu mânile tăiate (2 basmurl), de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 7 Cinci dialoguri întocmite pentru 
eleviișcolei popor, menite ca producțiunl 
la esamene și alte festivități școl., de 
Domețiu Dogariu............................. —.10

ărtl de scolăj ,
aprobate și recunoscute ca cele mai bune 
și mai metodiceștl, de Vasile Petri.

Nou Abecedar românesc. Edițiun. XII., 
emendată și aprobată de înaltul minister 
reg. ung. de culte și instrucțiune publică 
prin emisul seu nr. 16.006 din 1889. Pre
țul unui esemplar legat....................—.25

Legendar sân curie de cetire pentru 
șeolele poporale. Partea I-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Kdițiunea. X., emen
dată și aprobată de înaltul minister reg 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................—.50

Biblioteca teatrală a „Aurorii* .
Nr. 1. Calea drâptă e cea mai bună, 

Gomediă într’un act de A. Kotzebue, .lo
calisată de Corn. Darabant . . . —.10

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, looalisată de Ant. Popp . . —.12

Nr. 3. Otrava de hârciogî. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.08

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At 
Bologa............................................— .1(

Nr. 5. Di crețiă fără voia. Comediă în 
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn 
Darabant............................................—.15

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’ui 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Do 
rabant..................................................... —.1'

Căiindarui „Aurorei“ pe an. 1900. Pre
țul unui esemplar............................. —.31
prin postă franco............................. —.3'
6 esemplare spedate franco ... 1.6

„Căiindarui Plugarului" pe an. lbO(
Prețul unui esemplar....................—.2
spedat prin postă............................. —.3

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde. 
Recuisite de scris peiatru școlă și cancelarie. — Tot soiul de tipăritură oficiose. 

Oataloge și computuii se trimit g'ratîs și franco ori și cui.
Tore cărțile de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. Wureșianu din Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


