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Prigonirea junimei nostre.
Dâcă cineva voeace se aibă o 

probă, o dovadă pentru aceea cum 
este tractat un popor, pe care vi
trega soite l’a adus într’o stare asu
prită, așa că în tote împrejurările 
vieții publice el este guvernat de 
bmenî streini de el, fără simț pentru 
binele și fericirea lui, ba chiar duș
mani declarați ai înaintării și des- 
voltării sale firesc!, — atunci n’are 
decât se privbscă la junimea lui, 
se-i cunoscă și să studieze de aprope 
sortea ei.

Inzadar vorbesce ministru-pre- 
ședințe unguresc de tratare egală a 
tuturor cetățenilor fără deosebire de 
neam, lege și clasă; în zadar afirmă, 
că. guvernul nu vre să asuprescă pe 
nimeni, ci voesce, ca fiă-care cetă- 
țen se fiă scutit în dreptul lui. 
Aceste tote sunt vorbe gdle, o cojă 
lustruită cu lustru fals, fără sîmbure. 
Cine mai pbte vorbi de tratare 
drăptă acolo, unde junimea unui po
por întreg nu-șî mai află nici o stare 
liniștită, nici în școli, nici la acade
mii și universități, unde se vede pri
gonită în tote mișcările ei de firăscă 
desvoltare, unde cu tută străduința, 
cu tot talentul și cu totă lealitatea 
ei. nu pote ajunge la nimic, fiindu-i 
închise înaintea nasului tote ușile 
carierelor, ce trebue să fiă deschise 
tuturor celor cu rîvnă de înaintare, 
spre folosul poporațiunci și al țării?

într’o asemenea stare durerosă 
de prigonire se află de c|eci de ani 
junimea poporului român băștinaș 
din Transilvania, Bănat și Țera-un- 
gurăscă. Istoria va documenta odată 
din înse-și pățaniile tineri mei nostre 
cruda asuprire, ce trebue s’o îndure 
elementul român în acest stat.

Ca să nu mergem mai departe, 
începând numai dela rescola uni
versitarilor maghiari din Clușiu în 
contra colegilor lor români în 1884, 
când aceștia au trebuit se sufere 
așa de mult ppntru credința ce au 
manifestat’o față cu națiunea lor 

și cu causa ei dreptă, n’avem se în
registrăm decât un lung șir de per- 
secuțiune a junimei nostre naționa
liste — și har Domnului, că altă 
junime nici nu avem, decât națio
nalistă — în șcble române și stre
ine, la academiile și universitățile 
unguresc! și pretutindeni pănă și în 
viața socială și chiar și cea fami
liară.

Și ce însemneză acesta nemilosă 
prigonire, dâcă nu tendința hotărîtă 
de a sugruma în mijlocul nostru în- 
colțirea și înflorirea simțului național 
românesc și de a nimici astfel spe
ranța și viitorul poporului nostru?

De când e lumea junimea unui 
popor consciu de sine a nutrit în 
inima sa un ideal, care nu pbte fl 
străin, ci numai idealul propriului 
popor. S’au făcut și se fac de rîs 
însă pentru tote timpurile șoviniștii 
ungur!, când în îngâmfarea și trufia 
lor pretind ca lumea să se întorcă 
cu fundul în sus și ca tinerii odrăs- 
liț! din vița vitejilor, car! au băgat în 
spaimă semiluna, când era mai pu
ternică, și cari au sciut se moră pen
tru libertatea lor sub Horia și Iancu, 
să-și îmbrace și desbrace idealurile, 
ca magnații unguri fracurile și ma- 
gyarcele lor.

Marele politician ungur de ac|i, 
care stă în fruntea guvernului, asigură 
serbătoresce, că nu vrâ să se folo- 
săscă. de forță față cu naționalită
țile. Și în același timp se petrece 
într’un orășel istoric din Ardeal un 
act judecătoresc, care dă pe față, 
că sub regimul unguresc nici astăfli 
încă n’a încetat sistemul incbisițiu- 
nei, care nici libertatea cugetării și 
a consciinții nu o lasă neviolată.

Procesul celor trei tineri uni
versitari— cari au săvârșit un act de 
pietate din cele mai nobile față cu 
memoria unui mare bărbat al națiu
ne! lor, — numai de curend in
sultată și pângărită de-un slușbaș 
nevoiaș, lipsit de simțul demnității 
și al datoriei sale — și condamna

rea lor cu pedepse atât de aspre, ri
dică și va ridica cea mai mare acusa- 
țiune în contra sistemului de guver
nare, care numai prin persecuțiunea 
cugetelor și a simțirilor color de alt 
neam, numai prin tcrorisarea junimei 
se pbte susține.

Zadarnice sforțări! Căci de când 
lumea unde a fost inima junimei, a 
fost și spiritul viitorului.

Procesul dela Baia de Gris 
pentru cununa de pe mormântul lui 

Iancu.

Mercur! n’a pertraotat în Baia de Criș 
procesul unic în felul său, ce a fost inten
tat celor trei tineri universitari români din 
Clușiîi, cari au depus la Țebea o cunună 
pe mormântul marelui nostru erou Avram 
Iurncu și au ținut două discursuri.

Procesul de astă-dată nu s’a mai in
tentat iffub cuvântul obicinuit de „agitațiă 
contra uațiunei maghiare/ ci, pentru ca să 
se facă și mai de rîs, adversarii au născo
cit ca motiv al persecuțiunei „agitația în 
contra religiei1* și oausații au fost osîn- | 
dițl greu, măcar că în tot decursul proce
sului nu s’a putut constata nici cea mai 
mică umbră de vre-o „agitațiune în contra 
religieiu, seu în contra ori și cui, ci din 
tote mărturisirile e’a vădut, că nimic alt
ceva nu s’a întâmplat, decât că o ounună 
s’a depus pe mormântul eroului nostru ne
muritor, dr în biserică spre cea mai mare 
mulțumire a poporului și eu învoirea preo 
tulul s’a ținut o vorbire, în cere s’a ară
tat, oă Tancu a luptat și pentru biserică. 
S’a mai cântat la mormânt „Deștâptă-te 
Române1* și s’a ținut încă un discurs demn 
și neprovoeător, alt,-ceva nimic.

Astfel stând lucrul, totă lumea era cu- 
riosă să vadă, cum și de unde va soi scote 
judecătorul Bigner Joszef și procurorul No
gal Karoly „agitațiune în contra religiei11. 
S’au și adunat mulțime mare de omeni nu 
numai din Brad, de unde se afla de față 
totă inteligența română și maghiară, ci și 
din jur, nelipsind nici țăranii. Erau și multe 
dame, cum și doi diariștl unguri din Pesta.

AcusațI erau studenții, d-nii : George 
Novacoviciu, care avea ca apărător pe d-1 
advocat din Deva Francisc HoSSU-Luiigin; 
Goriolan Steer, al cărui apărător era d-1 
advocat Teodor Pop din Baia de Criș, și 
loan Scurtu, pe care-1 apăra d-1 Dr. St. 
Pop advocat în Arad.

Acusații toți s’au purtat forte brav. 
Dela început au declarat cu toții, că deși 
sciu unguresce, voesc să se folosâscă de 
limba lor și de aoeea vor vorbi români see., 
precum au și vorbit. La ascultare fiă-care 
a spus adevărul curat și fără să fi venit 
cât mai puțin în eontradioere.

Tot atât de curat și bărbătesoe șl au 
făcut depunerile lor și martorii. A fost 
ascultat ca martor preotul din Țebea 1. 
Tisu, îuvățătorul Jur ca din Țebea, cantorul 
Trifan Petru, țăranul Vas. Trifan și încă 
doi țărani. Pentru ca să cunoscem gradul 
de cultură al judecătorului Bigner, despre 
oara se cjiae, că Rr A jidan, vom aminti, 
că la răspunsul dat de țăranul V. Trifan, 
cum că în biserică nu s’a întâmplat nimic, 
acest judecător strigă oa’un turbat: „Minți, 
ine!“ Atunci toți apărătorii s’au ridiost și 
au protestat în contra acestei purtări ne
demne.

Dăcă e vorba de „minciună/ apoi au 
„mințit1* acusattfrii, căci deși pertractarea 
a durat o di întregă nici o vină în sarcina 
aousaților nu s’a putut constata. Cu tote 
acestea toți trei acusații au fost osen- 
diți la câte 6 septemâni încliisore și 
150 COI*. amendă. Apărătorii au anunțat re
curs contra sentinței.

Așa se face pentru noi Românii drep
tatea sub guvernul cel poreclit blând al 
lui Szell!

Jubileul Metropolitului Mihalyi.
MercurI, în fliua Iutimpinărei Domnu

lui *2 (14) Februarie a. o., s’au împlinit 
două deci și cinci de ani, de când înalt 
Prea Sânția Sa Metropolitul Dr. Victor 
Mihalyi dela Blașiii a fost hirotonit de epis- 
oop. Din aceștia, 20 i-a petreout ca episcop 
al diecesei Lugoșului. âr cinci că Metro
polis al Archidiecesei române unite de Alba- 
Iulia și Făgăraș..

FOILETONUL „GAZ. TRANS'*.

Indurare.
Dedic aceste triste amin

tiri din copilărie țăranului 
nostru, ca semn de recunoș
tință și de dragoste nemă
surată de fiu.

• • •. — Irino fă! te aștept desară în 
fundul grădinei... Să vii! Mâne plec cu 
răcruții.

— Viu... Da pe unde ai întrat în 
ogradă, Gheorghe?

— Am sărit gardul prin fundul gră
dinei.

— Vorbesce mai încet să nu te audă 
mama din casă.

— Nu stau mult, Irino;... mă gră
besc; am trebă; am_ venit numai să te în
treb ceva.

— Ce-i?
... — Da ce, Irino, tatăl-tău s’a băgat 

la curte?
L’am vădut, ducendu-se cu grecu la 

Galați. Să-1 fi vedut cum se fudulea în 
haine de vizitiu!

— Ei da! Și mama s’a sfădit cu el, 
că de-acu totă greutatea câmpului o să 
cadă pe spetele ei și ale mele.

— Da-i adevărat, Irino, că și tu vrei 
să... ?

— Esă mama din casă, ... fugi!
— Da să vii!
Irina îi făcu semn din mână și din 

cap că: da! Să audi o pîrîitură de gard și 
o săritură peste șanțu din afara gardului. 
Gheorghe se depărta, furișindu-se și cotind 
printre vitele, cari se întorceau a lene dela 
păscut.

Mama Zoița să arăta în pragul ușei 
din afară.

— Da par’că audiiîi vorbă ?... Cine-a 
fost Irino?

— Nimeni, mamă. Ionel ciobănelul se 
întorcea cu caprele dela păscut și l’am în
trebat, decă vine și capra nostră.

Se făcu un moment tăcere.
... — Uite, mamă; er se ’noureză. De 

câte-on a fost vreme rea, din partea ceea 
veneau norii. Vecii?... De colo, de după 
delul din față, în dreptul curții boerescl.

Mama Zoița, rădimată de stîlpu din 
capătul prispei, privesce, dusă pe gânduri, 
înspre partea în care-i arată Irina.

— Asa-i, fată-hăi! Par’că s’a schimbat 
lumea. Par’că era altfel — mai bine — pe 
vremea când eram și eu de sema ta! ... 
Da acu, nici nu-i vara vară, nici iarna iarnă! 
Ia nisce păcate! Tot satu muncim în săc. 
Par’că-i un făcut! Nu sicu....... Mi-aduc
aminte, că altă-da.tă, pe vremea asta, era 
culesul păpușoilor; și ce veselie mai era!

Ecă întrăm în tomnă și păpușoii n’au 
dat nici în ținte. De ai noștri, nici nu mai 
tragem nădejde; ia nisce chirciturl. De 
ne-am alege măcar cu hlujanii pentru vite.

Ce-o fi?... nu sciu și pace!...
Irina, ascultând, urmărea cu ochii norii, 

ce se adunau din ce în ce mai deși deasu
pra văii satului.

— Uite, mamă, vedî ? ... Norii vin tot 
din partea ceea;... iaca’șa... și încongiură 
satul, despre pădure.

Mama Zoița rămase tăcută și posomo
rită, privind rotocolele de nori, ce năvăliau 
despre zarea delului din față, pe deasupra 
curții boerescl. Mormonea încet: Ce-o fi,.... 
nu sciu, și pace!

Irina stringe surcele, și vrescurl de pe 
lângă gard. Un Vânt rece, prevestitor de 
vreme rea să întinde pe totă valea satului.

— Ia grăbesce, Irino, de fă focul și 

pune de mămăligă; că uite, a înoptat de 
tot. Să string! și țolele cele de pe gard, 
că pote să plouă la nopte. Da cine vine 
pe portă, Irino? Ia uită-te, că eu nu văd 
bine.

— Mama Paraschiva!
— Ei, sărmana! I-a luat pe Gheorghe 

în milițiă.
— Ci-că plâcă mâne Gheorghe.,
— Ce mai păcate și cu miliția asta! 
Despre portă venea o femeiă înaltă și 

uscățivă, cu piciorele grele și negre, par’că 
era o momîe.

— Bună-vremea, cumătră Zoiță!
— Mulțumim, Paraschivo! Ce mai 

veste ?
— Iea rău de tot, cumătră, Gheorghe 

plecă mâne cu răcruții.
Vorbele Paraschivei să ’necau într’un 

plâns înăbușit.
— Rămân singură pe lume, fără nici 

un ajutor! De când omul meu o murit, 
Dumnedeu să-l ierte, Gheorghe îmi era 
sprijinul. Acu să duce și el. L’oiu vedea 
de-acum ? ... Nu sciu!

Zoița încercă să-i dea curaj, der în- 
zadar: lacrimile Paraschivei o dovediră și 
pe ea. Plângeau amândouă.
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ț)iua acâsta jubilară, a fost serbată în 
totă Archidiecesa prin serviciurl devine 
festive în biserici. Culmea, serbărilor însă 
au fost la BlașiQ. Aci s’a făcut tot ce nu
mai s’a putut pentru preamărirea cjilei. 
încă Marți sera, în presura jubileului, un 
imposant conduct, compus din tinerimea 
de ambele sexe ale tuturor scotelor din 
Blașifi, ou musica pompierilor în frunte, în 
„Marșul lui Mihaiă44 și între puternice urări 
de „Trăâscă Metropolitul“ încungiurâ piața 
și ajunse în fine în curtea residenței me
tropolitane. Aei se afla orchestra studenți
lor și mulțime de lume, care făcu mari și 
entusiaste ovațiunl archiereului.

Aci d nul profesor Alexiu Viciu rosti 
un însuflețit discurs în oare — după ce 
prevede, că lupte grele și nori grei se 
ridică pe orisont și vijelios© furtune asupra 
bisărioei, esclamă: „Insă viu e Domnul, că 
Naia guvernată, înțelepțesce condusă, cu 
mână tare și cu braț înalt, lun iuată de 
măreț far din Sionul românesc, eși-va în
vingător© din tbte uraganele și fericesce 
va ajunge în port. Fift-țl iebâncjile, precum 
Ți-’i numele !tt

La acest discurs a răspuns metropoli- 
tul, mulțumind și dând sfaturi tinerimei. 
Corul căută un imn ocasionel și cu asta 
conductul s’a depărtat.

In diminâța următdre, tot Blașiul era 
îmbrăcat în haine de sărbătora și printre 
BlășenI mulțime de credincioși de pe la 
sate și chiar ospețl din orașe îndepărtate. 
Serbările au oulminat în pomposul servioiu 
dumnecjeesc, ce 8’a ofie'at în marea si fru- 
mbsa biserică catedrală prin însu-șl Me- 
tropolitul jubilat-, însoțit de 7 canonici și 
alțl deoe preoți și doi diaconi, toți în stră- 
luoit ornat bisericesc.

Cântările au fost esecutate parte de 
profesorii de cant Ionașiu și Papiu, parte 
de corul d-lui profesor de musică lacob 
Mureșianu. Acest oor a stors și de astă- 
dată admirațiunea tuturor. Cu deosebire 
oântarea Pricesuei ^Ochiul inimei meleu, 
composițiă a d-lui Mureșianu, esecutată de 
un cor de copii, altul bărbătesc și altul 
mixt, la olaltă 160 parsdne, a produs emo- 
țiune adâncă și a mișcat tote inimele.

După liturgiă au urmat felicitările. In 
fruntea celor oe au felicitat pe jubilar a 
fost P. S. Sa episcopul Lugoșului Dr. 
Radu, apoi mulțime de deputațiunl și priviți.

A urmat, în fine, banchetul, dat la 
curtea metropolitană, unde s’au ținut toaste 
numărâse. *

Pastorala jubilară.
Din incidentul jubileului de 25 de 

ani al hirotonirei întru episcop, I. P. S. Sa 
Metropolitul Dr. Victor Mihaiy a adresat 
clerului și poporului credincios al archi- 
dieoesei de Alba-Iulia și Făgăraș o pasto
rală lungă, scrisă aprbpe totă în citațiunl 
din S ta Spriptură.

Pastorala începe, reamintind credin

cioșilor învățăturile, sfaturile și îndemnă
rile spre tote cele bune și de folos, ce 
le-au primit credincioșii din apropiere și 
din depărtare ori de câte-orl s’au adresat 
cătră Scaunul archiepisoopeso în persbnă, 
ori în scris.

Amintesce apoi <j’ua de 2 (14) Febr. 
1875, când a fost chirotonit de episoon al 
Lugoșului prin fostul archiepiscop și Me- 
tropolit Vanoea, însoțit de episcopii loan 
Olteanu al Oradiei-marT și Michail Pavel 
pe atunci episcop al Gherlei. „Dâcă ne 
tragem sâma, cum am petrecut acest pă
trar de veac în scaunul archieresc, inima 
nostră“, se <jice în pastorală, „se strînge 
de îngrijire adencă față de răspunderea 
nemărginită a chifimSrii înalte14...

Vorbesce apoi despre preoți și chiă- 
marea lor. .Lauda biserioei44, dice, „și în- 
să-șl mântuirea de veci a popdrelor în 
mare măsură se razi mă în preoț i cei ce-șl 
păzesc bine diregătoria44. Arată apoi, cum 
»u preoții să-și păzescă bine diregătoria 
lor și continuă : „Rogn-vă Venerați în Chris
tos Frați ! să nu vă întristați, nici să slă
biți din inimă, pentru-că cuvântările vds- 
tre cele sacre și mijlocele celelalte ale 
apostolatului, cari le întrebuințați amăsu- 
rat zelului vostru pastoral, nu-șl dau roda 
dorită; să nu vă văetațl, flioend, cât de 
puțini îșl îndrâptă viața ? cât de puțini și 
ra I sunt cari perseverâză în bine? SocotescI, 
ne spune S. Augustin, că Fiiul lui Dum- 
nedeu a predicat singur învățăoeilor, seu 
a cuvânta numai cătră aceia, cari erau să 
crâdă întrensul? Vedem-ul, că a predicat 
și inimicilor săi, măcar că aceia nu veniau 
cătră densul, de cât să-l clevetâscă44...

In partea din urmă se adresâză că
tră credincioși peste tot: Rogu-ve cu dea- 
dinsul să stațl și să țineți tradițiunile, cari 
ați învățat dela marii voștri. „Să iubiți 
pe preoții lui Dumncdeu, că prietini buni 
sunt lui și pentru lume se rogă44 ...

Rogu-vă mai departe „pace să aveți 
între voi44, sciind voi bine, că prin spiritul 
de certă „voi înși-vă faceți strîmbătate, și 
aduee-țl pagubă și mai vârtos fraților.44

Rugămu-vă pe voi Fraților: „sfătuițl 
pe cei fără de renduială, mângăiaț.I pe cei 
puțini la suflet, sprijiniți pe cei neputin
cioși, fiți îndelung răbdători spre toți44. Eră 
aceste porunci apostolice nu le puteți îm
plini, până când în comunele bisericescl nu 
vă strîngețl șirurile în mod ca acela, cât 
fiesce-oare dintre cei fără de rânduială, 
dintre cei neputincioși și dintre puțini la 
suflet se s’mțescâ facerea de bine a ch■•- 
rității vostre; și nimenea să nu să potă 
cu dreptul plânge, că este lipsit de îngri
jirea ce biserica pote să i-o întindă.

Voue tuturor, cari v'ațl învrednicit a 
sta în fruntea comunelor nbstre bisericescl, 
nu vă pot lega din destul la inimă ca să 
purtațl grijă după cuvenință de școlele nos- 
tre poporali, de-dre-ce „sciut este, că de 

la instrucțiunea bună și religiosă a tine
retului atârnă în cea mai mare parte nu 
numd fericirea familiilor, ci chiar și cea 
a statului. Nici să priviți vre-o silință și 
diligință așa de mare, cât să nu se potă 
deprinde încă și mai mare, ca școlele 
aceste să se desvolte din di în di tot mai 
bine 44

' Revista politică.
Mult sgomot s’a făcut săptă

mâna acesta în jurul vorbirii, ce a 
ținut’o ministru-președinte Szell în 
cestiunea naț'onalităților. T6te gaze
tele ungurescî s’au ocupat de ea și 
tote, afară dor de una două, au 
adus laude ministrului pentru mo
dul cum a sciut el se esprime în 
cuvinte bine sunătbre principiile și 
direcția politicei sale naționale, care, 
die ele, este dela rădăcină ungu- 
rescă și numai ungurăscă și cu aju
torul căreia speră șoviuiștii, că vor 
face se amuțăscă glasurile de ne- 
mulțămire ale celor asupriți. Mult 
li au plăcut șoviniștilor, că Szell a 
vorbit tot numai de „ideia de stat 
maghiar44, de „națiune maghiară uni
tară44 și de „construirea. statului na
țional maghiar44, tot atâtea visuri 
dulci și ademenitore, pentru a căror 
realisare se mișcă a^i tote pietrile 
și se pun tote sforțările din partea 
guvernanților unguri. Și li-au mai 
plăcut, că Szell a cjis, că politica 
lui nu se abate, în privința acesta, 
dela politica guvernelor ungurescî pre- 
mergetore, ba în unele privințe ar 
fi mai sigură de succes, întru cât 
guvernul de afii e mai „isteț44, mai 
„prevădetor44 și mai „cu temeiu44 cum 
s’ar dice. Au și avut de ce se se 
bucure șoviniștii, de ore-ce căpete
nia stăpânirii n’a spus o vorbă bună 
la adresa naționalităților, n’a arătat 
cu nimic mai multă prevenire și n’a 
dat un semn măcar, din care s’ar 
pute conchide, că el ar fi mai drept 
și mai echitabil față cu interesele 
de viață ale popdrelor nemaghiare, 
decum au fost Banffy și toți ceilalți 
înainte de ei.

*
Cum-că politica națională a gu

vernului Szell nu se deosibesce în 
fond față cu naționalitățile de po 
litica înaintașilor sei, reiese lămurit 
și din declarațiunile, ce le-a făcut 
ministru-președinte în cestiunea re
formei electorale și a censului. In- 
tr’una din ședințele trecute ale 
dietei mai mulți deputați, între cari 
Ugron, Kossuth și alții, au cerut se 
se facă o nouă împărțâlă a cercuri
lor electorale, se se stabilescă cens 

uniform, ba se se Introducă chiar 
votul universal și votarea după co
mune. Ministru-președinte Szell res- 
pundend oratorilor din oposițiă a re
cunoscut și el, că se impune o re
formă electorală, der e hotărît con
tra Introducerii votului universal, 
care, (jise, ar fi o mare primejdiă pen
tru statul maghiar. A vrut sd facă 
alusiune la naționalități, cărora ddcă 
li-se vor da drepturi electorale în 
sensul propus de Ugron, vor „pri
mejdui44 „statul maghiar unitar44. 
Tot așa dicea și Banffy, când opo- 
siția din dietă aducea în disc-usiune 
reforma electorală.

*
Intr’aceea în dieta ungară se 

continuă desbaterile budgetare. In 
ședința de alaltăerî, la desbaterea 
budgetului ministerial™ de interne s’a 
vorbit mult despre reforma adminis
trației. Au vorbit la cestiunea acesta 
mai mulți. Toți au cerut, se se re
formeze administrația așa, încât fo- 
lose se tragă din ea numai și numai 
„națiunea maghiară44; administrația 
trebue reformată pe „base naționale 
maghiare44, căci, di° ei, în tera acesta 
o singură națiune esistă și are drept 
de a esista: „națiunea maghiară44. 
Ba un grof ungur a dia> că nici 
rasse de popore nu sunt altele în 
Ungaria, decât „rassa maghiară44. A 
vorbit apoi și Komjathy erăși des
pre cestiunea naționalităților, ocupân- 
du-se în special cu băncile româ
nesc!.

*
Seim, că in mult discutata ces- 

tiune a rentei școlelor române din 
Brașov când cu interpelarea lui Kom
jathy, acesta a atacat aspru pe mi
nistru președinte Szell și politica lui.

Și în camera română a fost ata
cat guvernul de cătră liberali, că 
n’a dat o soluțiune buuă afacerii 
rentei. Proiectul de lege privitor la 
rentă a fost discutat affl septemână 
în camera română și după o discu- 
siune destul de înfocată, la care au 
luat parte ca vorbitori principali d-1 
Ionel Brătianu din opositia liberală, 
d-1 B. Delavrancea din majoritate, 
și miniștri I. Lahovari și Take Io- 
nescu, camera a votat legea cu 89 
voturi contra 4. Ministrului Take 
lunescu i-s’au făcut, după terminarea 
vorbirei sale, mari ovațiunl în ca
meră. Și șeful constituționalilor (ju
nimiștilor) oposanți d-1 P P. Carp 
l’a felicitat dându-i mâna.

*
După lungi și înfocate desba- 

terî congresul catolic unguresc pen-

Nisce picâturl de ploiă măruntă și reci 
cu gheță le îndemnară să între în casă.

Irina înaintea vetrei, pădind ceaunul 
cu mămăligă, se ținea și ea cât putea, să 
nu isbucnâscă de plâns. Era însă neliniș
tită. Ore de ce Gheorghe i-a dis mânios: 
Da-i adevărat, Irină, că și tu vrei ?... 
Adecă ce să vreau ?... Că tata s’a băgat 
la curte!... Da ce-s eu vinovată? Tot satu 
vorbesce rău de Conu Ieni, de grecu cela. 
Rice, că nu se mai isprăvesc© judecata 
ceea. Acu, tot satu ci-c’o să mârgă la ju
decată. Gheorghe are ciudă pe grecu. Ci
că i-a luat pământul, care ’i venia dela 
tată-său. O să-l văd acuși, o să-mi spue el!

... Ore ce o fi audit ?... Trebue se fi 
venit în fundul grădinei. M’o fi așteptând 
pote....

îmboldită de gândurile acestea, Irina 
se grăbia să isprăvâscă cât mai repede 
masa.

— Să guști cu noi astă-seră, cumătră 
Paraschivo, elicea Zoița; că suntem singure. 
Omul meu, știi, a plecat cu boeru la Galați.

— Mulțumim.
In tot timpul mesei, neliniștea Irinei 

crescea din ce în ce mai tare. M’o fi aș

teptând, îșl dicea mereu în gând. Ore de 
ce era mânios?

După masă, Zoița și Paraschiva, cu 
fețele galbene și sbîrcite, cu ochii și na
surile roșii de plâns, s’au mai potolit. Vor- 
biau încet și cam pe ascuns, să nu audă 
Irina.

In camera de alături, Irina căuta în 
lada ei de zestre. Audi crâmpeie de fraze:

— Că, flău, cumătră Zoițo, dicea Pa
raschiva, lui Gheorghe ’i-e dragă Irina! 
De câte-orl m’a rugat ca să viu să ți-o cer.

— Dăc’o vrea fata ... Eu de, Paras
chivo, ce să die! Gheorghe-i băiat vrednic.

George dice, că Irina vrea!
A poi dâcă Ghegorghe plecă în milițiă !
— Dec’o fi ș’o fi, apoi când s’o în- 

torce de acolo.
— Da ce umbli acolo, în ladă, Irino?
— Ia-mi caut un tulpan, mamă. Cre

deam că l’am prăpădit.
Irina scose, pe ascuus din ladă, un 

inel, și o basma cusută frumos. Le puse 
în sîn și plecâ, spunând mă-sei, că se duce 
la alde Gherghina, că-i clacă.

** $
— Aici-, Irino!

— Ai venit de mult, Gheorghe?
— ilcă acu săriiîi pîrleazu.
— Hai, Gheorghe, să ne aședăm sub 

nuc, că par’că burează.
Amândoi, aședațl sub craca cea mai 

desă a nucului, rămân un moment tăcuți. 
Norii se frământau mânioși pe de-asupra 
văii satului, aruncând din când în când 
săgeți de fulgere și un huruit înăbușit, cari 
se perdeau departe în văzduh. Irina, cu
prinsă ca de friguri, rupse tăcerea:

— De-acu când te-oifi mai vedea, 
Gheorghe ? ...

Numai în ciuda Mariței, ași fi vrut să 
ne luăm înainte de a pleca în milițiă; că 
ea s’a lăudat peste tot locul, că ai s’o iei 
pe densa.

— Ei, s’o iau pe dânsa! Da nu i-am 
spus, că nu vreau? De ce-a batjocorit pe 
mama. I-a dis, că umblă totă diua cu ca- 
licitu prin sat; par’că eu-s nevolnic, nu 
muncesc.

— Da nu scii, Gheorghe!
— Ce?
— Mama Paraschiva e la noi. Stă de 

vorbă cu mama. Am tras cu urechia la ce 
vorbi au. l-a spus, că ai rugat’o tu să mă 
câră. Mama nu se împotrivesce. Dac’o fi 

ș’o fi, apoi când te-ai întorce de acolo. 
N’ai să mă uiți, Gheorghe! Arde-o-ar focu 
de milițiă!

Vorbele Irinei erau întretăiate de un 
plâns înăbușit. Ea scose din sîn basmaua 
cusută frumos, inelul și i-le întinse. Lui 
Gheorghe i-se părea că un nod îi îneca 
suflarea. înghițea mereu în sec, ținându-se 
cât putea să nu plângă și el; îi era. rușine 
de față cu Irina.

— Ei, lasă, Irino, nu mai plânge! 
N’o să mor dor în milițiă; o să mă întorc 
degrabă.

Pe Irina o podidi plânsul și mai tare. 
Gheorghe o mai potolesce cu un sărutat. 
Scose inelul din degetul lui, îl trecu în de
getul Irinei, puse pe al Irinei în degetul 
lui, er basmaua o vîrî în sîn.

— Ei, Gheorghe, dâc’ar fi fost să te 
mai adăste încă un an, ne-am fi luat.

— Ei, ne-am fi luat noi și pănă acuma; 
da tată-tău s’o făcut că nu aude, când i-a 
dis mama odată. VedI tu, Irino, moș Va- 
sile o făcut rău, că s’o băgat vizitiu la 
curte. Grecu dracului, ne-a sărăcit pe toți. 
Pământul care-mi veuia dela tata, știi, de 
lângă rediu, el ni-l’a luat. A încurcat pe 
bietu tata în datorii, că nu s’a mai putut 
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tru autonomia, a fost amânat. LunT 
s’a făcut votarea și s’a primit pro
punerea lui Horanazky, ca congre
sul se se amâne pănă când comi- 
siunea de 27 va fi sfîrșit tratările 
cu guvernul și episcopii catolici și 
pe basa resultatului acestor tratări 
se se facă schimbări în proiectul de 
statut, care apoi se fiă din nou pus 
în desbatere, după-ce Congresul va 
fi ârăși întrunit. Pănă la o nouă în
trunire, va mai trece de sigur multa 
vreme.

*
In cealaltă parte a monarchiei, 

în Austria, starea lucrurilor dinnăun- 
tru nu vrea să se mai îndrepteze. 
Sunt cjece Țile de când s’a întrupit 
conferența compusă din omenii de 
încredere ai Cehilor și Germanilor 
din Boemia și Moravia, pentru a în
cerca o înțelegere și o împăcare în
tre aceste doue popore. Guvernul 
Koerber. care a pus la cale acestă 
canferență de înțelegere, a trebuit să 
promită, mai ales la cererea Ger
manilor, că va face să fiă conchemat 
încă în luna curentă parlamentul 
central. Și în adevăr vReichsrath“-ul 
a și fost conchemat pe cjiua de 22 
Februarie a. c.

Speranțele, că de astă-dată 
„Reichsrathu-ul va pute se lucreze 
în liniște, ca să se delăture starea 
încurcată de afii și să se potă în
cheia în mod constituțional pactul 
cu Ungaria, le nimicesce încă de pe 
acum fiiarul conducător al Cehilor 
„Narodni Listy“. Acest diar anunță 
adecă, că Cehii vor continua obstruc 
țîunea în parlament pănă atunci, 
pănă când nu vor primi satisfacțiune 
pentru ordonanțele de limbă. Retra
gerea cabinetului Clary nu li-a fost 
satisfacțiune de-ajuns. piarul cehie 
prevestesce, că conferențele de înțe
legere se vor termina iute, după în
trunirea parlamentului fără resultat 
In „Reichsrath11 Cehii vor face ob- 
strucțiune și ei cred, că le va suc
cede din nou a zădărnici activitatea 
parlamentului, deși vor da de astă- 
dată de mai mari greutăți. In fine, 
dice, nu va rămâne alta decât a 
amâna erășî „Reichsrath“-ul și a gu
verna cu § ul 14, conchemând die
tele provinciale pentru a resolva afa
cerile cele mai urgente, — Dâcăs’ar 
petrece lucrurile așa, cum predice 
foia cehică, atunci putem și noi pre
vesti, că nu se va alege nimic din 
tot pactul și că în Austria va începe 
o eră absolutistă cu diete, care va 
pregăti o stare de lucruri cu totul 
deosebită de cea de adi.

•

In sinul fraților noștri români 
din Bucovina s’au petrecut săptămâna 
acâsta momente însemnate. Luni, în 
12 Februarie n., s’a ținut în Cernăuți 
o confercnță a deputaților români din 
parlamentul din Viena și din dieta 
provincială, la care, afară de baronul 
Vasilco, care este absent din țâră, 
au participat toți deputății. In dis- 
cusiunile urmate cu acea ocasiune, 
s’a constatat cu indignare stările de 
lucruri ne mai suportabile, create de 
volnica procedere a presidentului 
țării br. Bourguignon, și s’a reoglindat 
adenca amărăciune de care e pă
truns poporul român din Bucovina 
în fața isprăvilor numitului presi
dent. La urmă s’a votat unanim o 
resoluțiune, ce s’a adresat ministrului 
președinte austriac în Viena, în care 
se arată, că delegații români buco
vineni salută călduros acțiunea gu
vernului central în interesul păcii 
naționale și a restabilirii funcționării 
parlamentului ; 3e declară gata a 
sprigini guvernul în acăsta lucrare, 
însă îșl esprimă convingerea, că ac
țiunea guvernului numai atunci va 
fi încoronată de succes, când în tăte 
țările și regatele se va avă în ve
dere aceeași țintă a egalei îndreptă 
țirl naționale, culturale și economice.

înainte cu vr’o două <jile de 
conferența acăsta, br. Bourguignon 
a săvârșit o nouă volniciă, care a 
produs mare indignare între Ro
mâni. In mod volnic și despotic s’a 
amestecat pănă și în afacerea ba
lului „Junimei" din Cernăuți, la care 
bal comitetul arangiator nu învitase 
pe un favorit al baronului.

Drept răsbunare acesta a cerut 
dela membrul din comitet d-1 Dr. 
N. cav. de Flondor, ca său să învite 
pe favoritul aceluia la bal, ori de 
nu va porni cercetare. D-1 Flondor, 
care era și funcționar, a dimisionat 
imediat din postul, ce-1 avea la gu
vernul țării. Faptul acesta a revoltat 
cu drept cuvânt pe toți Românii.

*
In străinătate fac mare svon 

tendințele de cucerire, ce de un timp 
încoce le arată Rusia în Afganistan. 
Mai mult ca toți, Englesii sunt spe- 
riațl de pașii ce-i face ' Rusia. Foia 
englesă „Times“ publică în privința 
acesta un articul, în care dice, că 
gândurile Rusiei nu sunt curate. Ea 
are concentrați la granița persiană 
20,000 de ămenl, cari în tot mo
mentul aștâptă ordinul, de a întră 
în Herat. „Times:t <Țice, °ă Anglia 
trebue se fiă gata a-șl apăra intere
sele în golful persic și a și-le apăra 
în Persia contra lumei întregi.

Dâr nu numai în Persia, ci și 
în Sudan și aprope pretutindeni unde 
Anglia are colonii și posesiuni, se 
mișcă așa dicend pământul sub co 
losul britic. Multe griji ’i face An
gliei rescăla indigenilor din Egipet 
contra domniei englese. Ba Anglia 
are de a face acum și cu Menelik 
din Abisinia, care de când cu vic
toriile Burilor-în Africa, se agită și 
se portă cu gânduri rele față cu 
imperiul engles. S’ar părâ, că toți 
dușmanii Angliei și-au ridicat capul 
împotriva ei, amenințându-o cu pe- 
ricul din tăte părțile.

SC 1 RILE BILEI, ț
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Cadou în senin de recunoscință. 
pilele trecute s’a trimis deputatului diu 
dieta provincială și imperială, d-lui Schnei
der, pentru apărarea energica a causei Ro
mânilor în delegațiunl, din partea studenți- 
mii teologice, a altor universitari, precum 
și din partea domnișorelor și domnelor ro
mâne din Cernăuți un cadou. El are forma 
de carte și e forte frumos lucrat de d-na 
Stela Bodnaresou. La adresa trimisă, pre
cum cetim în „Patria“, d-1 E. Schneider a 
răspuns cu următorea mulțumită trimisă d. 
Dimitrie Cărbune. „Mult stimate d-le! Fru
mos» adresă am primit’o. Vă rog să espri- 
mațl donatorelor drăgălașe și donatorilor 
mulțumită mea cea mai cordială și să-i asi
gurați, că țin de prima mea datoriă de a 
mă întrepune pentru națiunile creștine. Cât 
ajung puterile mele slabe, totdâuna și sigur 
voiu face acăsta și în ori-ce împrejurări 
țin de misiunea mea cea mai sântă de a 
sta în ajutorul celor asupriți. Nu perdețl 
nădejdea în Dumnedeu și în viitor, pentru- 
că causa pentru care luptați, este o causă driptă, 
ea este causa nobilei vâstre națiuni, pe care cu 
același drept tot așa de mult o iubiți ca și eu 
pe a mea. Si trăiască Ronfânii! — Al D- 
vostră sinoer E. Schneider m. p.“

Reforme în organisația școleloi' 
de fete. Comitetul permanent al consiliului 
de instrucțiune regnicolar s’a ooupat în o 
ședință mai recentă cu două oestiunl impor
tante: cu preparandiile învățătorescl și cu 
planul studiilor pentru școlele superiore de 
fete. Proiectul referitor la preparandiile în- 
vățfitorescl a fost înaintat ministeriului de 
instrucțiune publică. Planul studiilor pentru 
șcdlele superiore de fete se baseză pe ur- 
mătorele principii: 1) Schia superidră de 
fete este o școlă mediă, unitară, cu șese 
clase, care nu se razimă nici pe șeola ci
vilă, nici nu împrumută popularitate dela 
gimnasiul de fete. 2) Ea e contemolată ca 
o școlă, care să satisfacă și pretenții mai 
înalte culturale, pe când școlă civilă de aici 
înainte vă ave să urmărescă numai sco
puri practice. 3) Șcâla superidră de fete e 

destinată pentru freouentante, care fără de 
a voi să facă mai târdiu studii universita
re, vor avă să primâscă o cultură cât de 
înaltă generală și cultură de limbi. Ou rea- 
lisarea acestui program se va termina și 
opera de reformă a ministrului Wlassics în 
totl ramii instrucțiunei școlare. Prima veri
gă în lanțul acestor reforme, planul de stu
dii al șcdlelor medii e deja inactivat: re
forma școlelor civile e în stadiul desbate- 
rilor ministeriale; a treia reformă, planul 
de studii pentru preparandiile învățătorescl 
e presentat deja ministrului. Planul referi
tor la reforma șcdlelor superiore de fete se 
va efectui în câte-va luni.

Societatea de consum „Com6ra“ 
din Sasca-montană, îșl va țină prima adu
nare generală în 5 Martie n. c. Din bilan
țul, ce-1 publicăm în partea diu urmă, ve
dem cu bucuriă, că pe lângă tote greutățile, 
cu cari a avut a lupta în primul an, 
acâstă reuniune română de consum a rea- 
lisat în anul prim un profit curat de 993 
corâne și 52 bani. După propunerile direc
țiune’, din acestă sumă 200 oorone se vor 
împărți ca onorare, er 793 cor. și 50 bani 
se vor destina fondului de reservă. — Cu 
Dumnecjeu înainte 1

Vifore mari. Alaltăerl noptea a fost 
în Paris un vifor colosal, care a pricinuit mari 
pagube. In urma viforului s’a întrerupt co
municația telegrafică cu Elveția, Austro- 
Ungaria, Anglia, Spania, Portugalia, mai 
departe cu orașele Strassburg și Frankfurt 
și cu 107 birouri telegrafice francese. — 
Un astfel de vifor a bântuit și în Anglia. 
Pe țărmul mării nordice a făcut pagube 
însămnate. Multe corăbii au suferit nau
fragiu.

Șahul Persiei în Europa. Muzaf- 
fer-ed-din, șahul Persiei, se pregătesce a 
faoe o lungă călătoria prin Europa. Din 
Petersburg se telegrafeză, oă Țarul Nico- 
lae l’a invitat la el, oferindu-i palatul de 
ărnă, ca cuartir. Se crede, oă afară de Pe
tersburg, șahul va visita Parisul, Londra, 
Berlinul, Viena, ba chiar și Budapesta.

Cununiă. D-1 loan Negoescu din Târ- 
lungenl și d ra Emilia G. Eremia din Bacl- 
falu (Săcele) se vor cununa mâne, Dumi
necă în 6 (18) Febr. c. în biserica S-lui 
Nicolae din Baclf'alu. Nun: d-1 Radu Bră- 
tuc. — Fiă în ceas cu noroc!

Ciuma din Egipet și Portugalia a 
dispărut ou desăvârșire. Statele europene, 
între cari Austria, Italia, Grecia și Turcia, 
au suprimat tote măsurile de carantină. De 
asemenea, direcția română sanitară a supus 
consiliului de miniștri propunerea, de a se 
suprima oarantina pentru proveniențele din 
Egipet și de a fi înlocuită prin visita 
sanitară.

Teatrul Național. Pentru a doua 
oră s’a dat Joi săra la Teatrul Național

plăti pănă la morte. Acu, tot satu e în ju
decată cu el. Er s’a dus pe la Galați, ca 
să mai învârtâscă șurubăriile cu judecata. 
Și vouă v’o făcut rău. Nu-țl aduci aminte, 
că adl-vară v’o împușcat giuncanu, pentru- 
că intrase în țarina lui. Și ce v’a dat? Nu
mai un galben.

— Așa e, arde-l’ar focul de grec! Da 
ce voiai să-mi spui, Gheorghe, când ne-am 
vădut mai de vreme. Par’că diceai, că ai 
audit... că și eu ași vrea să ... Ce să vreau ?

— Da, am aucl.it. Jupâneasa Lina’dela 
curte mi-o spus, că tată-tău s’ar fi lăudat, 
că o să te bage și pe tine fată în casă la 
grecu. E adevărat?

— Rău, nu sciu nimic, Gheorghe! Dor 
nu-s nebună să mă duc. O să muncesc la 
câmp cu mama. El n’are decât să slugă- 
rescă, decă vrea. Cu deasila nu o să mă 
bage. Mă duc atunci la fratele mamei, știi, 
la moș Sandu; că și el se plânge de grec. 
Și tatei i-e frică de moș Sandu. Intr’o di, 
când bătuse pe mama, n’a stat trei dile 
ascuns în păpușoi de frica lui moș Sandu! 
îl căuta cu țepoiu la arie!

— Eh, Irino, decă n’âș pleca în mi- 
lițiă, ași sci eu ce să fac. N’am mai sta 
noi aici, în sat; am fugi. Ne-am duce pe 

altă moșiă și am munci; că aici tot n’am 
pământ. Ași lua și pe săraca mamă cu noi. 
Ecă acu, o să rămână și ea singură, fără 
nici un ajutor; vai de capul ei, cum o să 
trăiască!

— Așa e Gheorghe, și-am trăi, fără 
se ne scie nimeni de urmă.

Mână ’n mână, amândoi rămân tăcuți, 
duși pe gânduri. Aceeași desnădejde îi mun- 
cesce pe amândoi: să aștepte atâta pănă 
ișl vor împlini visul. Nu sciu, dâcăva veni 
și cesul acela, gândea fiă-care. El ofta înă
bușit, de ciudă mai mult, când se gândea 
că ea o să-și perdă pote capul și o să 
între fată în casă la curte. Ea plângea de 
frică, că el o s’o uite, când va vedea alte fete.

— Irino, tu se mă aștepți; să nu te 
măriți pănă nu m’oiu întdree; că pe alta 
n’o să iau.

— Eu te-oiu aștepta, Gheorghe: der 
mi-e frică, că tu ai să mă uiți, ai să vedl 
multe fete pe acolo, pe unde te duci, și....

Irina îșl șterse lacrimile cu dosul manei.
Norii se adunau din ce în ce mai deși 

deasupra văii satului. Gheorghe urmăria cu 
ochii fără să voiască zigzagurile dese de 
fulgere. Lumina lor înțepătăre îi făcea rău. 
I-se parea că-i despică drept între ochi 

I capul. Fălcile începeau a i-se încleșta; totă 
firea se frământa în el tot așa de grosnic, 
ca și norii deasupra capului lui. Ținea pe 
Irina încleștată de mâni și de mijloc. Ea 
vădendu-1 așa de întunecat, îșl lăsă încet 
capul pe pieptul lui, privindu-1 duios în 
ochi. Oftatul și bătăile inimei lui începură 
să o înfricoșeze. La lumina fulgerelor zări 
pe geana lui stufosă și negră ca noptea o 
lacrimă, sclipind ca o stea. Tresări. La a 
doua fulgerătură, ochii lor se căutau, se 
întâlniră și par’că nu se mai cunosceau.

Fulgerele dese, bubuitul tunetului din 
depărtare, vântul puternic, care îndoia pănă 
la pământ crăcile nucului, sub cari ședeau, 
vrăjise dragostea lor chinuită. Și se părea 
un vis. Par’că sburau, fermecațl în văzduh.

Irina sări de-odată, drept în piciore.
— Ia audl!....... Mă strigă mama,

Gheorghe. Mă duc... Lasă mă...
Ploua de a binelea și ei nu băgase 

de semă. Mama Zoița, în capătul prispei 
despre grădină striga pe Irina de se audea 
prin toți vecinii.

— Fugi Gheorghe!
— Ne mai vedem mâne, Irino.
— Viu să te petrec.

Irina venia, fugind despre fundul gră- 
dinei; pământul duduia sub picihrele ei.

— Iacă-mă-s aici mamă. Tocmai să
ream pârleazu prin fundul grădinei, când 
m’ai strigat.

— Da ce ai stat așa mult?
.... — Apoi tot așteptam să stea ploia. 
Mama Paraschiva se gătia să plece și 

ea. Cerea Irinei un capăt de sac, ca să se 
apere de ploiă.

— Mânia lui Dumnedeu, Zoițo, dicea 
ea. Er a început fă, ploia. Praf o să se 
alâgă de ce a mai rămas pe câmp. De o 
bucată de vreme încoce Dumnecleu ăsta, 
Domne iartă-mă, par’c’a urgisit satul nostru !

La lumina fulgerului, Irina privia de 
pe prispă pe mama Paraschiva cum se de
părta de casa lor, luptându-se cu vântul și 
cu ploia.

** *

A doua di era Duminecă. Mai tot sa
tul era strîns înaintea primăriei și la crâșma 
de alături. Vr’o douăzeci de flăcăi, cari 
căduse la sorți anul trecut, trebuiau să 
plece anul acesta. Printre ei era și Gheor
ghe al Paraschivei.

La o masă dinaintea crâșmei, Gheor-

aucl.it
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din Bueuresel „Emilia Galctti11, cu d-ra 
Agata Bârsescu și d-na Aristița Romanescu 
în rolurile prinoipale. Succesul a fost strălu
cit, cum nici că se putea altfel, când două 
artiste române atât de lăudate aveau rolu
rile de căpeteniă.

Din causa beției. Când un vițiu,' ca 
acel al beției, se legă de capul omului, îi 
întunecă și mimea și simțămintele, putând 
să 1 nenorocescă pe totă vieța. Așa și eu 
frafii Iacob din Bueuresel; ducendu-se la 
cârciumă ea să se cinstescă, uitaseră să mai 
numere paharele deșertate și se luară la 
cârtă. Din una în alta Anton Iacob luâ un 
pahar și sparse capul fratelui său Ion. Bie
tul Ion fu transportat imediat la spitalul 
Filantropia, unde ’i-s’au dat primele aja- 
tbre medicale; âr fratele criminal fu con
dus la poliția, ca să se mai desmețescă. 
Etă tristele urmări ale beției: din doi 
frați, cari se iubeau, unul a ajuns la spi
tal, er altul ia poliția.

Cursul gratuit de învețănient pen
tru meșe în Sibiiu se începe cu 1 Mar
tie și durezi până la finea lui Iulie n. c. 
Instrucțiunea este în limba maghiară, ger
mană și română. Participantele fără avere 
capătă locuința liberă. InformațiunI se pot 
cere la direcțiunea institutului în Fibiiu.

Păment arabil de arendat în Do- 
brogea. In comuna Toxof, plasa Babadag 
județul Tulcea, sunt de arendat 150 hectare 
păment arabil, cu preferință pentru oferit 
— Socotind 10—15 oi pe hectar, â 2 lei 
pe an pentru die, se pote arenda cu 20—30 
lei hectarul pe an. — A se adresa la Admi
nistrația „Cazetei Transilvaniei11 în Brașov.

2 Un medicament pentru popor Prin așa 
numitul spirt de vin (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflaturi. Pr-ițul unei sticie dim
preună cu îndrumarea necesară e de corone IvO 
Se trimite dilnic prin rambursa poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena I 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii.se se ceră hotărît preparatul A. Moli, ca’e 
e imovedut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Wboml dintre Bun și Englesi.
După-ce nici a treia încercare 

a lui Buller de-a merge în liberarea 
Ladysmith-ului n’a reușit și a fost 
silit se trecă erăși îndSret peste rîul 
Tugela, situația pe câmpul de r8s- 
boiu a întrat într’o fașă nouă. La- 
dysmitli-ul pare a fi acum cu totul 
părăsit de Englesl. Atențiunea lor 
este îndreptată acum în partea apu- 
senă, la granița statului Oranj e și 
la orașul Kimberley, amenințat cu ca
pitulare.

Aici a alergat și comandantul 
suprem Roberts punendu-se în iruntea 
trupelor. 0 mare luptă se așteptă 
acolo. Pote, că lupta acesta se va fi 
și întâmplat deja. Telegraful aduce 
scirea, că unul din generalii englesî 
ar fi întrat deja în Kimberley. Des
pre acesta se telegrafeză urmă- 
torele:

Londra, 15 Februarie. Lord Roberts 
anunță oficios, că generalul French, a întrat 
în Kimberley cu artileria, cavaleriă și in
fanteria călăreță.

Scirea acesta a fost răspândită 
alaltăeri și în Paris.

Mai amintim, că în partea apu 
senă Burii sunt forte bine întăriți 
și numeroși. Ei au concentrat acolo 
aprope 40,000 de omeni.

In parlamentul engles au fost 
alaltăeri nbptea desbateri forte înfo
cate privitore la râsboiu.

0 framosâ petrecere în Făgăraș.
Țara Oltului, 5 Febr. 1900.

Sub impresiunea plăcutelor momente 
și suvenir!, cu cari mi-am îmbogățit sufle
tul în sera de 1 Februarie n. c., viu a ra
porta despre petrecerea costumată împreunată 
cu „Bazar*1, ce a arangiat’o „Reuniunea fe
meilor române gr. or. din Făgăraș și jur11 
în sala cea mare a hotelului „Lauritsch14 
din Făgaraș.

Comitetul reuniunei, la propunerea 
d-nei presidente Maria Dan, a adus con
clusul de-a arangia petrecerea în stilul, în 
care s’a arangiat. La începutul pregătirilor 
d-na presidentă râmase aprope singură, 
luând totă respunderea pe umerii proprii 
și apucându-se de lucru, der din di în di 
entusiasmul membrelor s’a aprins și omenii 
începură a privi petrecerea cu simpatiă. 
Cu 3 dile înainte s’a început decorarea 
măreței sale, care în sera de petrecere, cu 
splendorea sa, îmbăta privirile! Păreții, ușile, 
iconele, oglindite și galeria, tote luceau 
sub draperia covorelor celor mai frumose 
și mai complicate, lucrate din țesături na
ționale, cari rivalisau cu succes față de co- 
vorele exotice, persiane, turcescl etc. In 
fundul salei pe o delmă era ridicată o casă 
țărănescă în mărime naturală, care din de
părtare abia o zăreai din desimea bradilor, 
ce păreau acolo crescuți. In drepta galei 
era „șatra11 bazarului, fantastic decorată și 
încărcată cu obiecte destinate pentru ven- 
dare în favorul fondului. Față în față cu' 
bazarul era un cort •turcesc sprijinit în su
lițe decorate cu ciucuri din per de cal, er 
coperișul cortului îl forma o cupolă, al că
rei ceriu era decorat cu stele și țesături cu 
caractere turcescl. In acest cort fantastic 
se oferea publicului cafea turcescă de cătră

d-na președintă, într’un bogat și admirabil 
costum românesc. In stânga cortului tur
cesc era instalat cort chinezesc, unde gen
tila d-ra Letiția-Popa-Radu în costum chi
nezesc de mătase oferea publicului ceaiu cu 
atâta prevenire și grațiă, încât mirare,/că 
a scăpat nedeochiată de atâtea priviri ad- 
mirătore. Dela bazar spre stânga era sta
bilit bufetul, cu mezeluri, vinuri, cogna- 
curi, șampane etc., er în mijlocul, tuturor 
acestora se afla un distins și număros pu
blic, căruia i-se făcu o mare surprindere, 
când pe neașteptate întră în sală grupul 
țărănesc: domne și d-șore în costum național:

„Cu furcile în brâne, cu fețele voiose 
„întind cât pot cu fusul din caere stufose11 

și cântând :
Torce leleo, torce, torce
Păn’ bădița se va ’ntorce, 

traversând sala cu „feciorii11 curcani, pă- 
rechî de parechl și se aședau ca în ședă- 
tore în pridvorul casei țărănesc! împodo
bită cu țesături, mobile și vase românescl, 
și torc și cântă și glumesc, er privitorilor 
le saltă inima de plăcere.

A cântat apoi solo d-șora Maria din 
Săliște „Mugur mugurel11, ușor refrenat de 
tinerii, cari rîvneau după căderea fuselor. 
Așa Româncuțe, în așa costume și cu atâ
tea săgeți învăpăiate în ochi, te făceau să 
credl în adevărul vorbelor cântate de grup :

„Cât e lumea pe sub sore
„Nu-i ca ierna ’n șec|ătore“,

căci nu sciu dău, cine nu s’ar fi dorit a fi 
în locul unui „fecior11 din o așa șeclătore. 
Aplausele publicului au răsplătit în deajuns, 
atât pe representanții ședătorei, și pe d-șora 
solistă, cât și mai ales pe d-na presidentă 
Maria Dan, care în așa chip norocos și-a 
întrupat ideea cu grupul românesc.

Alt moment înălțător ni-l’au procurat 
învățătorii din jur, 11 la număr, cari îm- 
brăcați curcănesce au jucat „Călușerul“ și 
„Bătuta11 cu atâta precisiune, încât chiar 
străinii au rămas încântați și în admira- 
țiunea lor repetau des, că jocurile acestea 
în adevăr sunt „cap de^ operă11. Și apoi tot 
publicul s’a înșirat la o horă — der ce die 
o horă — la trei hore, căci cât e de mare 
sala „Lauritsch“, totuși n’a încăput hora 
într’un cerc, ci a trebuit se se formeze trei 
cercuri. Si1

Se 'ntinde hora mare
Dela Tisa păr,’ la Mare !

A urmat apoi ordinea de dans obicinuită. 
„Romana11, ca nici când la Făgăraș, s’a 
jucat în două colone. Și mulțamită probe
lor anterior© condusă de d-na presidentă, s’a 
dansat cu o precisiune, care forte puțin a 
lăsat de .dorit. Sperăm, că d-na presidentă 
și în viitor va sprijini instruirea tinerimei 
în acest joc național istoric al nostru.

Și așa s’a jucat, s’a petrecut, s’a con
versat și a fost o bucuria, o dragoste și o 
petrecere, cum rar se vede.

Ca să trec peste petrecerea dela buffeț, 
voii! aminti, că s’a instituit în sală și o 
postă umoristică de petrecere: s’au pregătit 
corespondențe poștale, cari prin curieri se 
vindeau publicului cu 3 — 4 seu 5 cr., și 
apoi s’a început un schimb de corespon
dențe în public, dela amic la amic, dela 
cunoscut la necunoscut. Publicul punea co
respondențele în cutia poștei, de unde șe
ful de poștă din 1/( în de oră le scotea
și, censurându-le (pentru evitarea neplă
cerilor) prin curierii, cari le și vindeau, le 
trimetea la adresă. Mult haz și voiă bună 
a produs acestă corespondență umoristică, 
der și reuniunei i-a adus un venit de vre-o 
40 cor., cu tote că după 12 ore nu se mai 
putea căpătă nici pentru 20 cr. una.

Dintre d-nele și d-șorele, cari au par
ticipat amintesc, ca să nu fiă prea lung, 
următorele: D-na presidentă Maria Dan și 
Eugenia Turcu, în bogate costume de Ro
mânia; asemenea d-na Eugenia Macs. Re- 
cean și alte d-ne și d-șore. Ai putut apoi 
în dragă voiă admira costume diferite, pre
cum; ragusanc (D-na Mețian); rusescî.- din 
Sardinia (d-șora Darvași învăț. în Recea); 
■japonez (d-șora Letiția Popa-Radu, ce ne-a 
încăldit inimile cu ceaifi și sufletele cu 
amabilitate); „ârotoșu, drăguțul „drotoșu cu 
ochii negri, cari sclipeau din noptea bo
gatului per negru, ce se revărsa printre 
rechisitele de tinichea, ce-i aternau pe după 
grumazul de mărgean; drotoșul (domuișora 
Chiorniță) și acum îmi jocă înaintea ochi
lor, ca fata Morgana, în opincuțe și pălă
ria năgră, lăsată pe spate. Sălișiene (d-nele 
Clouța, Peia, d-șorele Grama din Rîușor ș. a.) 
Secelene (d-na Eugenia Păcală din Galați 
ș. a.) Albanese, costume de fantasiă, ale
gorice, ca d. es. ierna: d-șora Damaschin 
Popa-Radu din Cârtișora; Bârgăoan: d-ra 
Elena St. Pop și, ca se isprăvesc, mai 
amintesc pe d-șora Măriți Turcu, care în
tr’un gingaș costum de albumelă (Edel- 
weisj fermeca publicul cu grațiile vioiciu- 
nei și afabilitâței pănă la încântare.

Nu cutez a osteni paciința cetitoriului 
înșirând cu numele familiile, cari au parti
cipat, amintesc numai, că elita societății, 
elita militară și funcționară a Făgărașului 
și aprope întregului comitat, fără deosebire 
de naționalitate, a participat și toți, toți 
pănă la unul au remas încântați de orele 
petrecute. Noi Românii am rămas, pe lângă 
încântare, cu mângăere și mândriă față de 
streini, și cu admirațiune față de d-na pre
sidentă Maria Dan, care atât de admirabil 
a sciut să afirme reputațiunea reuniunei de 
femei în fruntea căreia se află. Dela acestă 
petrecere reuniunea, care dispune deja de 
un fond de aprope vre-o 12,0' 0, s’a ales 
cu un venit cinat de 320 cor. Un asemenea 
venit nu sciu se se fi pomenit în Făgăraș, 
dovadă, că ideia arangiărei unei petreceri 
în acest stil a fost forte fericită.

ghe sta posomorit. Din când în când sor- 
bia, de dușcă, câte-un pahar de pelin. Irina 
sfiiciosă și desnădejduită,. stă în piciore 
lângă umărul lui. E gătită ca de horă. Abia 
îndrăsnesce să-i spună câte-o vorbă și să-i 
atingă umărul.

Mama Paraschiva, uscată de durere, 
venia îngrabă de acasă, plângând.

— Ți-am adus, dragul mamei Gheor- 
ghe, traista cu mâncare. Francii-s legați în 
colțul basmalei celei roșii. îs aici în traistă. 
Ia și pune-i în sîn, să nu-i prăpădescl.

— Da tu, Irino! Ai venit și tu!
Irina se înroși.
— Apoi....... am venit și eu, mamă

Paraschivo...
Decă Gheorghe plecă, am venit și eu 

să privesc!
Paraschiva îi privi pe amândoi cu o 

■duioșiă de mamă.
— De! Irino, vedl și tu ce păcate! 

De acu când Torn mai vedea!... Sciu eu? !
Lacrămile se înșirau pe obrajii Irinei 

tot așa de mari și de lucitore ca bobele 
de hurmuz, ce ea purra împrejurul gâtului. 
Gheorghe nu-șl lua ochii de pe masă; de- 
venia din ce în ce mai întunecat.

— Ei lasă! dicea el. Oe mai plângeți 
de geaba. Am să mai viu eu pe acasă să 
vă văd.

Gheorghe și Irina rămân un moment 
singuri.

— Săraca mamă! ofta el. Rămâne sin
gură, fâră nici un ajutor pe lume. O pute 
ea să dovedescă tote nevoile; că-i cam bol
navă și bătrână. Am cerut scutire acu doi 
ani, când murise tata, der nu mi-a dat. 
Ci-că s’a schimbat legea. Mai dați-i și voi 
mână de ajutor; n’o lăsațl să moră pe dru
muri, că vă voiu răsplăti și eu și cel de sus.

Irina plângea într’una de-albinelea. 
Gheorghe o luâ de mână și o așecjâ pe la
viță. lângă el.

Același tablou vedeai aprope în tote 
părțile de prin prejurul primăriei și dina
intea crâșmei. Grupuri, grupuri de omeni, 
femei, babe, moșnegi și copii se adunau și 
fiă-care cu ai lor se sfătuiau și se plângeau.

Se făcu de-odată un fel de sgomot 
general. Toți -își îndreptau privirile în spre 
drumul din fața crâșmei. Un grup de vr’o 
dece țărani, cei mai cu vaclă din sat, ve- 
niau vorbind. In mijlocul lor, moș Șerban 
Vulpe vorbia tare, făcând cu mâna rcto- 
gole în aer. în urma lor, se ținea și moș 
Trifu, stîlpu satului. îmbrăcat în cămașă 
și ițarl albi, cu barba și pletele albe ca 
ninsorea reșchirate pe umeri, cu cârje de 
alun, singurul lui tovarăș de 50 de ani, de 
când îi murise baba, pășea încet, încet

spre crâșmă. Tot satul îl privia cu un fel 
de evlaviă. Copiii îi mai diceau și moș 
Crăciun.

Moș Trifu, cădu acum în copilăriă, 
mormăia de obiceiu încet și singur: -Bată-i 
pustia de dorobanți! Er au venit să ne iea 
flăcăii! Bunătate de voinici!

Cei dece țărani, cu moș Șerban în 
frunte se opresc în fața crâșmei. Dădură 
cu ochii de Gheorghe, care ținea pe Irina 
încleștată de mâni.

— Ia privesce, Sandule, dise moș Șer
ban; uite Irina, nepotă-ta. Ce mare și fru- 
mosă s’a făcut!

E mâhnită pisemne și ea, că plecă 
Gheorghe.

— Apoi se drăgostesc ei mai de mult, 
Șerbane, da capchiu cela de tată-său n’a 
vrut să i-o dea. De când s’a băgat vizitiu 
la curte, a căpchiat și mai tare. Le bate 
hojma și pe densa săraca fată și pe mă-sa, 
pe soră-mea. Da o se-șî găsâscă el odată 
beleaua cu mine!

— Ei, sciu eu! dicea moș Șerban, de 
ce Vasile s’a băgat la curte. Grecu vrea se 
bage zizanie între noi; da n’o se-i priescă!

Totă lumea, adunată acolo, s’a mai 
învioșat, când a zărit pe moș Șerban. Dela 
mic pan’ la mare s’au adunat rotă împre
jurul lui, ca să-l asculte vorbind.

In vremuri grele, la nevoi și la năca- 
suri, moș Șerban le vorbia drept și iscusit. 
El, scia tote. Timp de dece am, cât a bătut 
el drumul Galațului, veduse și audise multe. 
Era singurul din satul lui, care mai ținea 
piept lui cuconu Ieni, fost arendaș al mo
șiei, acum proprietar. La judecata, ce sa
tul întreg avea cu cuconul Ieni, el vorbise 
de mai multe-orl ca un avocat. Tot tribu
nalul, dela președinte pănă la cel din urmă 
scriitor îl cunoscea ca pe un cal breaz. 
De multe-ori, țeranii se făliau, dicend de 
el: Ehe! dâcă nu era Șerban cu noi, de 
mult grecu ar fi pus stăpânire pe tot satul.

Irina, rădimată de umărul lui Gheor
ghe stă nemișcată. Cu ochii țintă la moș 
Șerban și cu mintea deschisă, ca să-l înțe- 
legă și ea ce vorbesce. în mintea ei, moș 
Șerban lua proporții mari de tot. Uitase 
chinul ei, când moș Șerban vorbia îmbăr
bătând mulțimea adunată în jurul lui.

... — Că... așa e, flăcăi! dicea moș 
Șerban. Voi trebue să vă duceți acolo la 
datoria vostră. Și noi am fost. Că așa e 
scris pisemne. Că decă pe lume sunt lifte 
spurcate, Turci și Tătari, care vor să ne 
omore .>i să ne ia pământul și femeile, 
apoi trebue să ne luptăm cu ei pe vieță și 
pe morte. Să fiți cuminți pe acolo pe unde 
vă duceți și să vă întorcețl sănătoși, așa

guerii.se
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De sine se înțelege, că. un resultat ca 
acesta moral și material se pote obținea 
numai pe lângă muncă, pricepere și devo
tament; d-na presidentă Maria Dan a pres
tat totul din abundanță. Alături cu d-sa a 
lucrat d-na Lucreția Micu, care și cu acestă 
ocasiune a dovedit, că se scie entusiasma 
pentru cause nobile și frumose, storcend 
recunoscința nostră.

Unul dintre cei de față.

Corespondența „Gaz. Transilvaniei11.
Blașift, 12 Februarie n. 1900.

Ședința festivă dela Trei-Sfinți. 
Gimnasiul din Blașiti, precum sciut este, 
are de patroni pe Sf. Vasile, Grigorie și 
Ioan. In amintirea acestor trei sfinți, tine
rimea studiosă dela gimnasiul de aici, din 
an în an arangieză în diua acestor trei 
Sfinți (11 Februarie n.) o ședință festivă. 
In anul acesta îucă s’a ținut în sala de 
gimnastică într un deosebit mod solemn. 
La ședință a luat parte I. P. S. Sa Metro- 
politul, profesorii dela gimnasiu și dela alte 
institute, studenții dela tote institutele și 
ua mare și ales public.

Programa a fost următdrea: 1) Marș, 
de E. Oapua, eșec, de orch. gimn.; 2) Vieța 
și activitatea Sf. Grigoriu Nazianzenul, de 
Oct. Popa, stud. el. VIII; 3) Capela de 
Kreutzer, esecutată de corul stud, gimn.; 
4) Seutinela, de Olănescu, deci, de E. Rus, 
stud. cl. VIII; 5) A walesi bardok de I. 
Arany, deci, de M. Moldovan, stud. cl. VIII-, 
6) Uvertură de Iac. Mureșianu, eșec, de 
orch. gimn.; 7) Ad Augustum Caesarem, de 
Horațiu, deci, de E. Chindriș, stud, cl VIII;
8) Recunoscerea lui Odysseu, din Odyssea 
XXIII, deci, de E. Florea, stud. cl. VIII;
9) „Kraniche des Ibyeus11 de Schiller, deci, 
del. Călian; 101 In străinătate, de Grai, dea, 
eșec, de corul tiuerimei gimn.; 11) Marș 
festiv de Iac. Mureșianu, eșec de orch. 
.giro nas.

Din programa acesta fiă-care punct a 
fost esecutat cu multă precisiune și deste- 
ritate. A escelat studentul Oct. Popa cu 
disertația sa, care a dovedit mult zel și 
studiu ou acâstă ocasiune. — Stud. E. Rus 
■asemenea a dovedit, că e acasă în arta de- 
clamatorică, pe cum și stud. M. Moldovan, 
Oct. Florea și I. Călian. Nu mai puțin suc
cese au fost și cântările esecutate cu multă 
dibăciă atât de cătră orchestră, cât și de 
.cătră corul tiuerimei gimnasiale. — Publi
cul s’a depărtat cu cele mai plăcute im- 
presiunl, lăudând atât pe studenții cu ro
luri, cât și pe profesorii lor.

*
Balul studenților. Corpurile profe

sorali dela șctilele medii din loc încă de 
pe la anul 1S61 și-a însușit datina salutară 
de-a arangia în fiă-care an în diua de Trei 

Sfinți un bal filantropic, cu menirea de-a 
ajuta din venitele lui pe studenții miserl 
în oas de btilă. Balurile aceste cunoscute 
sub numele de „balul studenților“ lot-dâuna 
au fost bine cercetate și pe deplin reușite, 
așa oă deja au devenit proverbiale în Bl așii! 
și în jurul Blașiului. Din venitul lor adl 
toți studenții se împărtășesc de medicină 
gratuită în cas de bolă.

Conform acestei datine, corpurile pro
fesorali dela șctilele medii din loc și în 
anul acesta a arangiat în sera de 11 Fe
bruarie n. bal filantropic în sala dela ote
lul „Univers“ în favorul fondului pentru 
ajutorarea studenților săraol în cas de bolă.

Balul a succes pe deplin, aducând un 
venit total de 340 corone. Sala întregă a 
fost ticsită de public mare și ales atât din 
loc, cât și din jur. Cadrilele și Romanele 
le-au jucat în 2 colone mari cam 120 
persone.

Dintre domne notez în fuga oondeiu- 
lui pe următorele : Aurelia n. Solomon, di- 
rectora Internatului Vaneean de fetițe, 
Arszlânyi, Ana Sântion, Carolina Horșa 
(Bia), Cornelia Deac, Cornelia Maior, Lațiu 
(Crăciunel), Livia Domșa, Lucreția Viciu, 
Luisa Banfî, Maria Micu, Matilda Nistor, 
Moga (Sibiiu), Netti Vancea, Rosa Solo
mon, Valeria Uilăcan, Virginia Precup, Tă- 
măștn (Șomcuta mare) etc. etc.

Er dintre domnișore amintesc pe ur- 
măttirele : Alexandrina Ardelean, Aron, Au
relia Rus, Betti Murășan (Hășdate), Blanca 
Mtigay (Alba-Iulia), Cornelia Moldovan (Cer- 
gău), Elena Sântion, Eugenia Deac, Leon- 
tina Bran, Leontina Horșa (Bia), Leotina 
Lucaciu, Leontina Măcelariu, Livia Stanciu, 
Lucreția Bunea, Maria Arszlânyi, Maria 
Coltor, Maria Ivan, Maria Tămășan, Netti 
Vancea, Olimpia Pop, Olimpia Sasșebeși, 
Otilia Morariu, Rosa Căpușan, Rosa Țin- 
tariu, Silvia Sabo, surorile Bodocan, suro
rile Lațifl. (Crăciunel), surorile Maior (Husu- 
său), surorile Moga, surorile Oros, Susana 
Câmpean, Valeria Uilăcan, Victoria Barițiu, 
Zenobia Trif, etc. etc. — O mulțime de 
trandafiri și în mijlocul lor escela o mân
dră liliă, ca o zînă în fantasiă.

Petrecerea a durat pănă în zori la 4 
ore. — Una însă nu pricepem ; și anume, 
de ce s’a alergat după musica dela Me
diaș, oând nici aceea nu e mai bună decât 
cea din Blașiu, căci să nu credem, că tot 
ce e străin e și mai scump, e și mai 
bun tot-odată. De astă-dată musica, deși 
din Mediaș, a lăsat mult de dorit!

Rap.

Daruri pentru biserică.
Hurez, Febr. 1900.

On. Pedacțiunel Deși S-ta Scriptură 
dice, ce face stânga să nu scie drepta, to
tuși îmi permit a aduce la cunoscința pu

blicului nostru unele fapte de caritate creș- ! 
tină, cari pot servi de îndemn și altora.

Anume . credincioșii mai jos amin
tiți au făcut pentru biserica gr. o. din 
Hurez unele daruri prețitise, pentru cari 
merită totă stima și recunoscința. In spe
cial 1) Eva Iosif Cipu și Maria Ioan Sasu 
au dăruit un prapor în valore de 20 cor.,
2) Niculae Mușa cu soția sa Maria au dă
ruit o tocă de metal în valore de 80 cor.,
3) Ioan David Burlea și soția sa Maria au 
dăruit o cădelniță de bronz cu 18 corone,
4) Ioan I. Sasu cu soția sa Maria au dă
ruit un rând de vestminte negre de catifea 
cu 68 cor.

Al cincelea între dăruitori este loan 
Drugociu și cu soția sa Maria din comuna 
nostră Hurez. Fiind de mult simțită lipsa 
unui clopot mare pe lângă cele două, ce 
le avem, acești bravi credincioși din în
demnul inimei lor evlaviose .s’au decis a 
acoperi acestă lipsă și din averea lor câș
tigată cu muncă dreptă și cinstită au pro
curat pe sema bisericei nostre un clopot 
nou lucrat după sistema cea mai nouă în 
preț de 700 corone. Acest clopot s’a pre
dat spre folosința publică în Iunie 1899, 
când s’a sfințit conform ritului bisericei 
nostre prin M. O. D. Protopresbiter Iuliu 
Dan și parochul local Iosif Drugociu în 
presența tuturor credincioșilor din parochiă. 
Cu acea ocasiune protopresbiterul tractual, 
după finirea ritualelor, a rostit o vorbire 
pătrundătore cătră poporul present, de pe 
a căruia față se putea ceti bucuria, ce o 
simte, vădendu-șî biserica împodobită cu 
un astfel de odor.

Marinimoșii dăruitori au făcut tot 
atunci și parastas pentru răposații membri 
ai familiei, împărțind credincioșilor milă.

Tuturor acestor marinimoșl donatori 
le esprimăm pe acestă cale câldurosele 
mulțămirl pentru jertfele făcute la altarul 
Domnului, implorându-le dela Dumnedeu 
vieță îndelungată, sănătate și binecuvân
tare. Servescă nobilele lor fapte de pildă 
viuă și altora!

HuresecMul.

C'flp nvoenrc.
Comitetul central al Asociațiunei pen

tru literatura română și cultura poporului 
român, pe basa statutelor aprobate de gu
vern, în ședința din 7 Dmemvre 1899 Nr. 
1033 a luat măsuri pentru înființarea unui 
despărțământ nou cu sediul în Oradea-mare, 
care despărțământ, după arondare nouă 
are să se estindă asupra cercurilor admmis 
trative: Central, Aleșd, Margita, Salard, 
Szekelyhid, B. TJjfalu, Cherestes, Cefa, Sa- 
lonta și deocamdată Ținea si Beliu.

Pentru conducerea constituire! și efec- 
tuirea organisărei despărțământului con
templat cu sediul în Oradea-mare, am pri

mit mandat dela comitetul central ca de
legat al aceluia.

In urmarea acestui mandat, în scopul 
organisărei despărțămSrdului contemplat, convoc 
adunarea constituantă în Oradea-mare pe Luni 
în 26 Faur st. n. a. c. la 3 ore după prârnț, 
în Hotelul „Arborele vcrdeu sala mică, la care 
adunare constituantă sunt invitați a parti
cipa și a-șl da concursul la organisarea] des
părțământului toți aoeia, din cercurile sus 
numite, cari se interestiză de înaintarea în 
cultură a poporului român și de literatura 
română.

După adunare sâra va urma concer
tul tiuerimei.

Oradea-mare, 11 Faur 1900.
Nicolau Zigre 

delegatul comitetului central

Irii ter atoans.
A eșit de sub tipar Al doilea capi

tol din contabilitatea duplă, de I. G. 
Punții. Actistă nouă broșură conține : afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit tran
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țelă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom- 
bard)jjîmprumuturl pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut lâ singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la miel afaceri, cari 
dureză trei și șese luni, arătându-se închee
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, in registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone 10 bani porto. 
De vândare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu“ și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 

i biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

*
A apărut: „Extras din tarife e de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900^. Fiind tarifele anteriore 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra
sul acesra e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pote procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii.

*
Saspin și zimbire. Sub titul acesta 

a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
, ran din Gherla o carte de poes'ii și prosă, 
’ scrisă de d-1 Awtomze Pop. Se pote procura 
i și dela tip. „A. MureșianuL Prețul 40 cr. 
j (cu posta. 43.)

-cum plecați acu. Noi, vom rămâne să ne 
luptăm eu nevoile pe aici. Și mare-i Dum
nedeu! dreptatea e cu noi. Nădăjduim să 
ne vedem scăpațl la liman. Ecă tu, Gheor- 
ghe, scii săracul tată-tău era om bun și de 
trebă, da cela (arată mânios cu mâna în 
spre curtea boertiscă) l’a băgat în pământ. 
Din bucata de pământ, pe care o aveți 
alături de a mea, scii, lângă rediii, nu i-a 
mai rămas decât doi coți pentru gropă. Să 
dicem, că' tu pleci la oste; ai să ai ce 
mânca acolo, da săraca măta, rămâne pe 
drumuri la vreme de bătrânețe.

— Așa e! tot satul e martor, răspund 
mai multe glasuri din mulțime.

Irina rămâne uimită de tot ce aude 
din gura lui moș Șerban. Sufletul ’i se 
înecă; și o bucuriă neînțeltisă parcă-i fră
mântă inima, când moș Șerban elicea:

— Să nu vă prăpădiți pe acolo flă
căi ! Să VenițI îndată-ce vă veți libera, să 
ne dațl mână de ajutor. Noi suntem bă
trâni de acu; cine scie, pote mulțl din noi 
vom muri, der câți vom rămâne, vom lupta 
■cu Dumnezeu înainte. Că pentru noi lup
tăm. Ce-om câștiga, va fi al nostru.

Toți sorțașii înseninați ca de o pre
vestire dumnedetiscă, ridieă fețele spre cer 
într’o aprobare generală:

„Să dea Dumnedeu, moș Șerbane, să 
traescl și să luptăm cu toții!“

înfiorată ca de friguri, ținând încleș
tat pe Gheorghe de braț, Irina privesce 
cu groză în spre curtea boerescă.

Notarul, în pragul primăriei, face ape
lul sorțașilor. Doi călărași potrivesc șeile 
cailor și pun foile de drum în îndoitura 
bonetului. Sunt gata de plecare. Imbrăți- 
șeri, știpțe, strigăte, bocete ... Mama Pa- 
raschiva, ținând pe Gheorghe de pulpana 
sumanului, îl bocesce ca pe mort. Moș Trifu 
mai la o parte, aședat pe un buștean, îșl 
face cruce mormăind încet: Bunătate de 
voinici!

Irina desnădăjduită de plecarea lui 
Gheorghe, plânge înăbușit. Cu tote acestea, 
în îrivălmășala și bocetele despărțeniei, fața 
ei se însănineză din când în când.

— Ce frumos a grăit moș Șerban, gân
dea. Convoiul celor două-decl de sorțașlese 
pe porta țarinei. Tot satul dela mic pănă la 
mare, se ținea după el. Sorțașii, mai veseli, 
se țineau de gât cu fetele, cântând doine 
și chiuind de răsunau văile. Cei mai slabi 
de ânger plângeau cu mamele și neves
tele lor.

Gheorge, ținând încleștate de mâni 
pe Irina și pe mama Paraschiva, pășia tă

cut, se dădea tot pe lângă moș Șerban, ca 
să-l mai asculte ce spune.

Moș Trifu, dădu și el să se țină, de 
convoiu, der piciorele nu-1 mai ajutau. Abia 
ajunse păn’ la porta satului și convouil era 
departe. Rezimat de portă, se uita lung 
pe drumul convoiului, mormăind mereu: 
Bunătate de voinici!

(„Noua Revistă Română11.)
(Va urma).

Burii în Africa de medă-eji.
(ii rmar e).

De luni de dile se pregătiseră Burii 
pentru răscola de liberare; fie-care îșl 
cumpărase patronele de lipsă pe cari le 
țineau ascunse sub jețul de dinainte al că
ruței lor; bărbații. erau dedațl a cruța 
praful de pușcă și a nimeri ținta cu fiesce- 
care glonte. Odată un străin, care era os- 
pele unui Bur, se duse cu acesta la vânat. 
Ospele îșl umplu tașca cu patrone, pe când 
Burul luă cu sine numai trei patrone, di- 
când cătră ospele său, care privea uimit 
la el: „Trei Antilope voiesc să pușc;n’am 
lipsă de mai multe gltințe!“.

Cartierul general al răscdlei, era sa
tul Heidelberg, care se se află pe drumul 
dela Pretoria spre Natal. Aici Pieter Jou- 

b'rt, comandantul general — care "după 
constituțiă se alege de toți burgherii pe 
dece ani și sub care „stau comandanții 
(colonelii) și așa numiții „feldkomețl“ (că
pitanii cercurilor și companiilor) — con
ducea oștea de 4000 de Buri. Planul său 
era forte simplu: tote garnistinele englese 
din orașe aveau să fiă încunjurate, dru
murile aveau să fiă închise, ca acele garni- 
sone să nu potă primi ajutore, care să le 
libereze; și de tire-ce numai din Natal se 
putea aștepta inimicul — pentru că gra
nița de sud era acoperită prin statul neu
tral Oranje — puterea centrală a ostei Bu
rilor înainta spre Natal. Disposițiunea în 
colonia Cap (care dela 1854 avea propriul 
ei guvern și parlament) era de așa, încât 
Englesii n’au cutezat să ia nici o măsură 
militară, ca nu cumva să ațîțe la răsetilă 
pe Burii din țera Cap, între cari era fier
bere mare. In Natal, unde administrau En
glesii aprope absolut și care era declarat 
de coloniă a cortinei, ei aveau mâni mai 
libere.

Când o parte a regimentului engles 
94, ce staționa în Lydenburg, după po
runca primită, a voit să mergă conform 
ordinului primit la Pretoria, spre a întări 
garnisona englesă de acolo, a fost atacată, 
la 20 Decemvre 1880, la trecerea peste
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Productivul și petreceri.
Tinerii meseriași români din Bra

șov (Scheiă) vor arangia Dumineci, în 6 
(18) Febr. în sala dela Redută, o nouă pe- 
treoere poporală, al cărei venit va fi des
tinat în favorul fondului pentru înființarea 
și susfinerea unui cor la biserica sf. Treimi 
de pe Tocile. Producțiunea, pmtru al că
rei bun succes tinerimea îșl dă totă silința, 
va oonsta din coruri, dirigiat* de d-1 Dr. 
Sterie Stinghe, o declamațiune. un dialog 
și la urmă representarea urmfltorelor două 
piese teatrale: „O daraveră periculoși, 
farsă în 1 act, localisată de I. Etn. Bo- 
bancu. Va fi representată prin d-nii: V. 
Moldovan, D. Bucă, d-ra Ei. Râșnovean și 
d-1 G. Stinghe. — Apoi se va representa 
comedia în 1 aot de Alexandri: „Credito
rii prin d-1: N. Purcărea, d-ra Elena Pufu, 
d-nii: N. Ardeleana, N. Scurtu, Al. Beni- 
gal, I. Prunaohe, V. Ogea, N. Voina, D. 
Gârneți, G. Iliescu. După producțiune ur- 
mâză dans. Intrarea: de persdnă 60 or., 
pentru studențl 40 cr.

*
Inteligența română din Țînțari 

are ondre a învita la producțiunea mu- 
sicală-teatrală împreunată ou dans, ce se 
va arangia Duminecă, în 13 (25) Februarie 
1900, în localitățile școlei comunale din 
loc. începutul la 7 ore săra. Prețul intră- 
rei: Locul I 50 or. Loc II 30 or. Venitul 
curat e destinat pentru fondul corului bi- 
sericei. SuprasolvirI și oferte marinimose 
se primesc cu mulțămită și se vor chita 
pe oale publică. NB. Onoratul public este 
rugat a se nrovedâ ou viptnalele de lipsă.

Program: 1. Stâncuța, cor mixt, de 
G. Musieescu; 2. Declamațiune; 3. Nevasta 
care iubesce, cor mixt, de G. Musieescu;
4. Ris’a badea, cor mixt, de G. Musieescu;
5. Teatru: „Petra din casău, comediă în- 
tr’nn act, de V. Alexandri predată de ti
nerime. 6, Pe pământul Turcului, poesiă de 
Coșbuc.

*
Corul tineriinei române din Rot- 

bav va da o producțiune declamatorică 
musicală împreunată cu dans sub dirigența 
d-lui învăț. G. Fulea, Sâmbătă, în 12 (24) 
Februarie 1900 în sala Hotelului mare de 
acolo. începutul la 7’/2 ore săra. Intrarea: 
Locul I 80 bani, Locul H 60 bani. Venitul 
curat e destinat pentru fondul corului. Ofer
tele marinimose se primesc cu mulțămită 
și se vor chita pe cale publică. Programul 
producțiunei e forte variat.

*
In Gllimeș-Făget se va arangia un 

bal Sâmbătă în 24 Febr. n. 1900. Venitul 
e destinat în folosul școlei române gr. oat. 
de-aoolo. Intrarea: de personă 2 cor., de 
familiă 3 cor. Arangierl: loan Iustin Ur
zica, Emannil M. (Comanescu și Nicolae 
Bărbat.

Pescăria din România.
Gazeta comercială din Constan- 

tinopol scrie, că România este cea 
mai bogată țâră în pești din totă 
Europa de mijloc. Delta Dunării cu 
terenurile ei de inundații, formbză 
un basin forte favorabil pentru în
tinderea pescuitului.

Veniturile de pe urma pescui
tului, au fost în bugetul din 97 — 98, 
de 1,228,798 fr. și pentru anul 98— 
99, au fost de 1,199,483; cheltuelile 
au fost un pătrar de milion de lei. 
România produce aprope 100 mi- 
libne klg. de pește pe an.

Veniturile Statului provin din 
arenflile său esploatăriie pescăriilor 
din Dobrogea, canalurile dela Du
năre și Prut, din domeniile Brăilei 
și din lacul Brateș și Balta Albă. 
Mai sunt și alte lacuri și fluvii de 
o întindere de peste 100,000 hec
tare, al căror venit se socotesce la 
un milion lei.

Pescăriile statului din Tulcea 
au avut producții din ce în ce mai 
mari. In anii 95 — 96, 7,600,000 klg., 
în anii 96—97, 10’/2 milidne klg. 
In anul 97—98, 11,2 milibne klg. 
Venitul total al Statului este cam 
de 2'/2 milibne lei. Cei mai însem
nat! pești sunt cega și morunul, 
din .care se exporteză o mare can
titate în Rusia și Germania.

Piețele principale sunt la Ga 
lăți, Tulcea, Brăila, BucurescI și 
Craiova. De obiceiu peștele e forte 
ieftin. Țările, cari importâză mai 
mult sunt Austro Ungaria și Ger
mania. Peștii vii se trimet pănă la 
Viena. Se speră se se trimită peștii 
vii pănă la Ratisbona. Firmele din 
Berlin, Stetin și Chemnitz, comandă 
mai ales pești din România.

Traiul la curtea dm Viena.
M. S. împăratul Austriei, Rege al 

Ungariei, Boemiei eto. se instalâză în Ca
pitala Sa Viena pe la sfîrșitul lui Decem
bre, cel mai târdiu în Ianuarie. Palatul, îd 
care locueace, numit Hot burg, e un edificiu 
imens, situat în centrul orașului, și care în 
părțile lui construite în secolul XVI și 
XVII, sâmănă cu o mănăstire. Apartamen
tele imperiale sunt forte simple și absolut 
conform cu gestul Suveranului. Situate pe 
curtea internă a Burgnlni, se compun nu
mai diutr’o cameră ou sală de băi, un ca
binet de lucru și câte-va mici salâne.

împăratul, când primesce membrii fa
miliei sale, stă mai bucuros în aceste săli 
mici, care au un caracter personal și in
tim. Camera de culcare, luminată numai 
de-o ferâstrfi, e monacală : mobilată cu 
strictul necesar, e de abia oonfortabilft. 
Cabinetul de lucru e domeniul tăcerei și al 

reculegnrei : aiol un sgomot de afară nu 
pătrund» acolo, okol e înăbușit de perdele 
și oovbre dese. Podâba-i cea mai f’rumosă 
» o capodoperă artistică : portretul M. S. 
împărătesei, făcut d. Winterhalter.

Un ordin perfect domnesoe în acest 
oabinet de lucru: hârtiile, puțin numărose, 
sunt clasate om metodă pe biuroa, și foto
liile aliniate cât se Dbte de bina de-alungul 
zidurilor. Regularitatea și corecțiunea sunt 
uneia din trăsurile caracteristice ale Suve
ranului Austro-Uagariei.

împăratul nu dărme mai mult de 7 
ore ; sa soolă de obieeiii între 4 și jum. și 
5 ore de diminăță. Cum șl a îmbrâoat uni
forma, trece în oabinetul de lucru. fțPe un 
colț al biuroului său i-se aduce atunci ceai 
și pâne; apoi începe cetirea raporturilor, 
ce i-s’au supus și fiarelor naționale și 
străine. Cetesce tot, studiază tot, și nu is- 
oălesoe Dimie, fără a șl da sâmă bine de ce 
e vorba. Memoria sa e estra-ordinară și a 
pus adesea în încuroătură pe miniștri săi.

Pe la două-spre-dece luoral e înterupt 
pentru prâncjul, ce se servesoe chiar în 
biuron, pe o masă aparte. Prândul acesta 
consistă mai tot-dăuna din două feluri de 
bucate și o patiseria. Ca băutură bere de 
Pilsen.

Apoi împăratul reînoepe lucrul. Săra 
între 5 și 6 6re, se servesee în sofrageriă 
cina, la care sunt invitați unu ori doi ar- 
chiduol, său oâte-va persbne dela curte. E 
primul moment de odihnă al Suveranului. 
Pe la 9 ore el se retrage în apartamen
tele sale.

In d'iele de audiente generale, pri- 
mesce timp de trei patru ore în șir, într’un 
salon vecin de biroul său.

Dintr’o c}i așa de ocupată rămâne pu
țină vreme pentru plimbare. împăratul pă- 
răsesce rar Burgul. Intre 11 și 12 6re ese 
une-orl în trăsură pentru puțin timp. Rare 
ori însă merge pănă la Prater, șosăua 
Vienei.

Visitele pe la spitale, pe la esposi- 
țiunl și mai ales Țua marelui steeple-chase 
al armatei, la care Majestatea Sa asistă 
tot dăuna, sunt ocasiunl esceptionale de a’l 
zări. Dăr momentele, oând poporul se pdte 
în adevăr apropia de el, sunt solemnitățile 
în plin aer, ca revistele militare și proce
siunile. In primă-vară are loc marea re
vistă a armatei pe câmpia Schmelz, în 
mijlocul unei mulțimi imense.

Oeremoniele cultului oatolio nu la 
Viena o strălucire deosebită, căci Impă- 
ratuj e fdrte credincios. Astfel e proce
siunea din fliua Invierei. Dintre t.ote mai 
demnă de vădut e ceremonia spălatului pi- 
ciorelor, care se îndeplinește de secole 
după un rit nesch'mbat, Joia mare, în lle- 
duten Saal din Burg. Doi spre-dece bătrâni, 
îmbrăeațl în haine simple negre, cu un fel 
de pelerină albă, sunt introduși dela 8 ore 
diminăta. în superba sală ou pereți și co- 
lone de marmură.

După ce iau loo pe estradă, dinaintea 
unei mese servite, Curtea întră ou solem
nitate. Doi-spre-flece tineri nobili în cos
tum spaniol primesc farturiile dela lachei, 
le presintă împăratului, care le pune însuși 
dinaintea bspeților săi, er archiducii ridică 
masa. Odată prâmjtd terminat, ofițerii casei 
imperiale scot ghiuta pin piciorul drept al 
fiă-cărui bătrân și împăratul, îngenunchiă, 

spală succesiv pieiârele gdle, asistat de doi 
preoți, din care unul târnă apa deasupra 
unui lighean de aur.

In afară d» aceste solemnități carac
teristice și tradiționale, împăratul Austriei 
dă puține sărbirl. Cele două baluri ale 
Curții sunt așteptata cu nerăbdare și pu
țini privilegiațl iau parte la ele. împăratul 
ne se duce la serbările particulare, afară 
de balul orașului Viena. Cum vine vremea 
bună, el se mstălâză la SohoenbruoD, lângă 
Viena, unde e parc minunat în stil trances. 
Uneori se retrage în castelul Laiuz, împre
surat de păduri, unde se bucura de o li
niște deplin*. ;„Coust “)

POVEȚE.

Pielea asprii devine mole și 
fină, dâcă în fiăcare seră înainte de 
culcare, sâu dimineța înainte de spă
lat se unge cu uleiu de măsline de 
cel mai curat. Cu deosebire se re
comandă acest mijloc când sunt 
ierni grele, sdu primăvara când suflă 
vânturile reci.

*
Cum să îngrijim dinții? Dinții 

întregi și sănătoși contribue mult 
la frumseță și, ca se-i avem, trebue 
să-i și seim îngriji. Dimindța cel 
dintâiu lucru să fie spălatul gurei 
cu apă căldicică și dinții frecați cu 
o periă m6ie și cu puțină pastă seu 
pul vere de dinți. Spirt curat și apă 
de Colonia încă se pote folosi mai 
des, decă gura are un miros neplă
cut. După fiecare mâncare trebue 
spălată erăși gura și se curăți 
dinții, der fără pastă sâu praf.

MULTE ȘI DE TOTE.

Pânea cea mai tare din lume.
De curând s’a aflat în cripta unui 

Faraon din Egipet, mort la 2500 înainte 
de Christos, o pâne. Acâsta formeză curio- 
sitatea cea mai mare în museul din Ber
lin. Pânea este de colore brunetă și mie
dul ei este găurit. In pâne sa află și bobe 
de cucuruz și grâu, cari s’au conservat 
aprope neschimbat.

Cât e de mare suita Țarului?

Suita Țarului rusesc constă din 173 
perșone, între cari 73 sunt generali și 76 
adjutanți. Afară de aceștia la suită mai 
aparțin 15 membri de ai familiei domni- 
tote, 17 principi rudenii cu familia Țaru
lui, 16 conți, 9 baroni și 111 nobili. Din
tre aceștia 128 sunt Muscali, 30 Germanl7 
6 FinlandesI, 2 Români, 2 Greci, 1 Polon.

Bronkhorstspruit (spruit = rîu) de o câtă de 
Buri și în timp de o jumătate oră, apropo 
nimicită. Așa de bine au țîntit Burii, încât 
Englesii avură 86 morți, 83 răniți, er cei
lalți au fost siliți a se preda. Burii n’a- 
vuseră decât un mort și cinci răniți. După 
ce mai târdiu sosiră Englesilor din India 
ca întărire 4500 omeni și o bateriă din 
sânta Elena, generalul George Colley, care 
cunoscea starea strîmtorată, în care se 
aflau garnisonele englese asediate, a în
cercat a năvăli în Transvaal prin trecăto- 
rea dela Laings-Neck spre nord dela New
castle, a fost însă respins în 28 Ianuarie 
1881 cu o pierdere de 194 omeni. Burii 
comandați de Joubert însuși, au pierdut 
numai 43 omeni. După acâsta Burii sub 
generalul Nicolas Smit au încunjurat pe 
EnglesI și le-au tăiat calea spre Newcastle, 
o încercare nouă a lui Colley d'e ași face 
drum spre rîul Ingogo s’a sfîrșit c’un de- 
sastru al lui. Burii, cari ținteau la sigur, 
nu numai că au împușcat o mulțime din 
oficerii săi, ci aprope pe toți artileriștii, 
tunurile și lafetele englese erau cu totul 
acoperite de glonțele Burilor; a servi un 
tun era pentru EnglesI mortea sigură.

Acum Colley luâ o hotărîre forte cu
tezată. Cu fdrte mari greutăți conduse el 
în noptea de 26 Februarie 1881, după o ur

care ce a durat opt ore, pe o parte a solda- 
ților săi, la olaltă 650 bmenl»cu mai multe 
tunuri, pe muntele Mojub«, care se înalță 
cu 2000 metri peste mare, adecă este aprope 
așa de înalt ca Pilatus; acest munte era 
cu 700 metri mai înalt, decât posiția ta
berei Burilor dela Laings Neck, care se 
afla cam 1330 m. peste suprafața mării.
, Generalul engles spera a pute bom
barda de aici tabăra Burilor silindu-i ca, 
seu să părăsescă trecătorea, seu să fiă con- 
strînșl a face un asalt asupra trupelor de 
pe ' munte, pentru-care nu erau deprinși, 
de-ore-ce tactica luptei se basa mai mult 
pe defensivă (apărare).

jS’u întâmplat inse ceea-ce nu s'aștepta 
fi s’a întâmplat cu o iuțâlă uimitore. Abia 
vedură Burii cu ochii lor ageri, pe EnglesI 
cu tunicele roșii pe verful muntelui Ma- 
juba, cu o suprafață lată, abia cădura cele 
dintâi granate englezescl în tabera lor, și 
comandantul general Joubert (era pe la 
orele 6 dimineța) a și dat ordin generalu
lui Smit, eroului dela Ingogo, de a lua 
muntele cu orl-ce preț. Soldații buri îșl 
fliceau înși-șl, că nu le rămâne alta. Unul 
o eficea celuilalt. îndată se anunțară 150 —200 
de voluntari cari conduși de generalul 
Smit, de comandantul Fereira, de asistenții 
corneșl Stephanus, Roos Malan și Trichard, 

se urcară din trei părți pe muntele Majuba 
și ajunseră în verf pe la 11 ore înainte de 
amiadl.

Hainele cenușii ale Burilor abia »
se deosebiau de stâncile cenușii, de cari 
era acoperit verful muntelui. De după 
fie-care stâncă sunau împușcăturile, cari 
aprope nicl-odată nu-șl greșeau țînta, pe 
când recruții englesl, de cari se aflau mulțl 
în câta lui Colley „,ucrătorl de fabrică, 
cari au fost îmbrăcațl în uniformă roșie11, 
împușcau fără de plan și în vânt. Incun- 
jurațî de tote părțile și culcați la păment 
de glonte, rămânând fără conducător, care 
a câdut și el în focul grozav, Englesii în 
cele din urmă o luară la fugă, ei fugeau 
mâncând pământul de vale, er mulțl gre
șind cărarea strimtă, se rostogoliră în jos 
în prăpăstii. Vre-o 90 de EnglesI îșl aflară 
mortea, 133 au fost răniți, 57 prinși. Intre 
toți aceștia se aflau 4 oficerl morțl, 8 ră
niți și 6 prinși.

Pe câmpul de bătaiă învingătorii îșl 
desvăliră capetele și cântară un psalm de 
mulțămire Atotputernicului. Se întorseră 
apoi în tăcere în tabera lor, și-și pregă
tiră cina. Nu s’audia nici un chiot, nici 
un strigăt, nici o ciocnire de pahare; der 
îi vedeai îngrijiți, ca să aline durerile ini
micilor răniți. Cu acestă faptă de milă 

crestinâscă s’a încoronat victoria dela 26;1
Februarie în tabăra Burilor.

Victoria dela Majuba aduse insei bra
vului popor și libertatea. Anglia a cunoscut 
puterea răsboinică și curagiul Burilor și 
nimeni nu mai putea nega, că fapta încor
porării a fost în adevăr o brutală violență 
față c’un popor, a căruia sentimente ade
vărate se dădură acum pe față înaintea lu- 
mei. In urma mijlocirei președintelui Brund 
al republicei Oranje, se înoheia un armisti
țiu și va servi întotdeuna spre onore lor
dului Gladstone și lordului Kimberley, că 
au avut curagiul de a stărui pentru cur
marea luptelor, fără considerare la acele 
voci din parlament, cari pretindeau înoirea 
răsboiului transportându-se nouă și multă 
armată în Africa și restabilirea onârei de 
arme. Ei avură curagiul a-șl dice, că cel 
mult mai tare pote face liniștit un pas, 
care pe cel mai slab l’ar desonora și că a 
pune capăt vărsărei de sânge acuma era 
nu numai drept, der și lucru cuminte; con- 
tinuându-se răsboiul era de temut, că po- 
porațiunea olandesă din țâra Cap, se va 
rescula. ♦

(Va urma 1,
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Calendarul septemânei. Prețurile cerealelor din piața Brașov.
FEBRUARIE. are 29 4ile. FAUR.

pilele Călend. Iul. v- Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâni.

6 Păr. Vucol
7 Sf. Part, și Luca
8 S. Teod. și Strat.
9 Sf. Mar. Nicefor.

10 Sf. M. Haralamb
11 S. Ieromon Vlasiu
12 Sf. P. Melet. arch.

18 Sex. Simeon
19 Susana
20 Eleuter
21 Eleonora
22 Serb. Petru
23 Serenus
24 Romana

Sursa do tsărhirl tlln Budapesta
din 14 Febr. 1900.

13 ' » 1 nț H

A
*

4 K
3 Șo -

Brațul p
100 ivii

«Alb p if: V.

-.iran Kânâț.cne-K' ao 8 — 8.25
9-râu dels, Tis;» 80 8. 8.10
9rân d» Peste 80 7.95 8.10
Brâu de A.I ba • >■»% b a 80 7.90

’J râu de Săcstea 80 —. —
Urlu nng. de nof'i 80 —
Grâu românesc 80 —.—

; <a4.<cț«>
■vrf ttonâ iMiu

J L 9 *•- <-» u 
,g K 
li

Pjfwțm pc-r
100 ebilfz.

deltă pun 6

Săcars 70—72 6.30 6.40
■)rx nutreț 80-62 6.15 6.25
Jl-B de vinars 62.64 5«5 b.70
Orr <i» bare 64.66 5.65 5.70
Ivăs 99.41 5.45 5.55
0ucuru.ii bană1;, 75 e_
•*. ’ncurus alții :oia 73 ,—
Oucuru» n •_
Hiriscă - 5,30 5.80

UtzzsuI8 ir - u I
dala |

Din 12 Februarie 1900.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

Kor. fii.

1 H. L. Grftul oel mai frumos 12
J* Grâu «oijiooiu . . 11 60
J • Grâu mat «lab . . 11 20
n Grâu mestecat 9 40
ii Sâoarfi, frnmbeă . , 7 20
îi Sbcară mijlocia . . 6 80

Orz frumos . . 6 80
J' Orz mijlooiu . . . 6 40
î» Ovâs frumos . . . 4 60
’ J Ovâe mijlociu 4 20
'Jî Cucuruz .... 7 60

Mălaiu.................... 8 20
î' Mazăre.................... 13 40
)1 Liute.................... 18 40
n Fasole.................... 9 40

Sămânță de iu 22 —
•5 Sămânță de cânepă 8 40

Cartofi . . . 1 90
Măz^riche . . — —

2 kilă Carne de vită . , , — 88
») Carne de porc . . . — 88
11 Carne da berbece . — —

100 kih Său de vită prospăt 50 —
n Său de vită topit 72 —

S v r (i deBucurescT.
din 14 Febr. n. 1900.

„COMOARA»
Asociațiune de consum în SAS CA MONTANA.

pre I. an de gestiune, dela 18 Septembre 1898 — 31 Decembrie 1899.

CONVOCARE.
Domnii membri ai „COMOAREI“, Asociațiune de Consum în 

Sasea-montana sunt prin acdsta convocațl în sensul § 25 din sta
tutele Asociațiumi la

l-a Adunare generală ordinară,
care se *a ținea în Sasca-montauă la 5 Martie 1900 st. n. la 9 ore a. m. 
în localul D-lui Anton Kokeach.

Tergal de rîmătorl din Stembraca.

36— 4.4.-
* transilvană _ __ _  .

bănățenă —— .—
roșii 58 - 64 —

Olc.U de rap. rafinat rlnn’".ț —
Oleu de in ....9

3 Oua. do pc.-c dela Peat» 51 — 51 50
rt dela țeră —._ _
g» 8 lâmri ă avântată 43 — 44—

,, afumat.» 44— 45 —
r. 3ău —_

Prunc din Bosmi’i in bu;l 15 50 16.
r din Surei:, în atei 14.- 14.25

3Î hectar •slavon nou 18 — 18.5q&> n bănățenesc L8 18.5C*î*j duci din Ungarii-
Sogoșî unguresc1!

£ sârbesc-!
îdiore brută

galbinf. etrwirstS
Ocara de Ros&nx,B ”“• *
•Spirt brut ~ •

■< Droidiuț» a a spirt

Starea rîmătorilor a fost la 13 
Februarie de 16,896 capete, la 14 Feb. au 
intrat 1857 capete și au eșit 804 capete ră
mânând la 15 Febr. un număr de 17 948 
capete.

Se notăză marfa aagurâscă : veche 
-grea dela 92 — 96 fii. marfă ungurescă 
tinSră grea dela 100—102 fii. de mijloc 
dela 100—101 fii. ușoră dela 99— 100 
fii. — Serbescă: grea 94—97 fii., de 
mijloc 94—96 fii. uș6ră: 94- 96 fii. 
kilogramul.

SCOMPTUKÎ:

~*7~ a 1 o r x.
1 
° a 

—1 <CD 
-O

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata.

«lenta a mort,inabilă .... b’/.. Apr.-Oct. 96 3/t
n n (Impr. 1892 . . . 5’/;, 1M.-1U1. 95 7i

„ din 1893 î) JJ 95 7<
„ „ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct,
,, r ("Impr. de 32. ’/i nul. 4"/« lan.-lulie 8<’/i
„ „ (Impr. de 50 mii. 4U/O n h 84 >/,
„ „ (Imp. de274 m. 1890 <°/o n n 85 */-,
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 H « 85.’/,
„ n (Im. de 120 iul. 1894 4u/„ n n 85 >/■
„ „ (Im. de 90 rril. 1896 47o p /; 86’/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale). 67o Mai- Hot. 86.1/,
Oblig. Casei Paneiunilor fr. 300 10 n ii 98.’/,
Oblig, comunei BucurescI 1883 57“ lan.-lnl.

„ „ ,. din lo84 67; Hai- Hgv,
„ „ din 1888 57n îuu.-Dec. —

„ din 1890 57« Hai-MY. — ...
ȘorisurI fonciare rursle . . . fi7» las.-lalie 93 ’/8

il H 11 »» 47 » 11 79-71
„ ,, urbane BucurascI 67., n n 86 3/<
n 1 ii ii ‘ 67o h n 83 ’/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 67a
V.N.

» n

flanca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v.
Jâanca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2550
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 300-
Dacia-Româjiia uit. div. 35 Ici 200 într. v. 267.—
Naționala da asig. uit. div. 43 lai 200 J? 91 442 -•
Boc. Bazalt. Artif. uit. div. iei 80 250 « 1 —,

Soc. Rom. de Constr. ult.div.15 1. 250 U «

■ioc. Rom. da Hârtie uit. — 100 ti n —
„Patria"* Soc. de asig. uit <i. 4 lei 100 7J 11 —, —
Soc. rom. de petrol 1 am. u. d. 0 200 n >i

., , „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

lOix n >■

jjyu ti n —
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30,/ Uvl >» n ...•—
Societ. p. const, de Tramways •> ii

20 tj-ancl aur 1

Paris . .
Petersburg
Berlin . . 
Belgia . . 
Elveția . .

Banca naț. a Rom
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . .
Viena....................

47, 
b"/

Proprietar: Dp. Aure! Mupeșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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X
X

Prafurile-Seidlitz *ie iui Moli
Werîtaljtile nmn»i, deeă fiăeare eutlă. este jjre»ve«|uîă caa marea de 

apărare a Iui A. Moli și eu subserierea s«*.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bble femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsrficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

i

Q

ZA

și saar*ealui i!@!!Q 
Wnî’î+tîhîllJ decă fiecare sticlă este provec|ută cu marca de scutire și cu
VClIUWlIU SRJHldi, plumbul lui A. ESoBl.

Franzhranntwein-i<l și sarea este torte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (tronat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumtiate, Corole 1.80.

S^pun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. - .40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de «perare A. Moli

TrimBiterea prlneiuală prin Ej
Farmacistul A. WOÎL1L, Q 

c. și r. fnrmsor al curții imperiale Viena, Taciilanben 9 © 
Comande din provlnciă se efectuezi țțilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provtyute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL. M

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 4i;'ț
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. 3_* Af

de

Obiectele:

1. Raportul directiunei despre activitatea Asociațiuaei și despre resul-
tatul gestiune! anului I și notificarea membrilor eșifl și intrațl în 
decursul anului.

2. Raportul comitetului de supraveghere.
3. Decisiunea compturilor anuale și darea absolutoriului.
4. Decisiunea asupra împărțire! profitului curat și darea onorarelor.
5. Alegerea unui membru în direcțiune.
6. Alegerea comitetului de supraveghere (§ 48 din statute).
7. Modificarea Statutelor.
8. Propunerile direcțiunei pentru cumpărarea casei Nr. 187 precum și

eventuale propuneri făcute în sensul § lui 38 lit. i) din statute.
9. Esmiterea celor 2 membri pentru verificarea procesului verbal.

Domnii membri se fac afenU la § 29 alin. 3 din statute. 
Dat din ședința consiliului comun ținută la 28 Ianuarie 1900.

Direcțiunea.

Active. Pasive.

CasBa îu numerar 
Inventariul măriei 
Spege de fondare 

după amortisare 
de 2O°/0

Mobiliar . . . .
după amortisare 
de 10% . . .

Debitori ....

Corone nj
• • • 247 oJ
• • •
232.-

14617

46.40
1180.08

185 60

118.— 1062 08
2698 14

18810 80j

Capital soc. de 1£>5 Quote 
ă 60 Corone . .9300.—

Fond de reaervă din
tacsa de înscriere
și interese .

Creditori .
Profit curat .

18810

Corone fll.

7811 —

110 22
9896 06

993 52

80

Contul Profitului si al Ponderilor
5

Eșite. intrate.
Corone fll. Corone fll.

Chirie ........................... 396 — Venit din vinderea marfei
Dare de- stat .... 52 — de Cordne: 36828.30 5464 62
Dare comunală 21 14 < ..
Interese de întârclisr® 4 20
Dare de licenție . 15 —
Salariu........................... 2729 74
Asiguratiune..................... 22 64
Spese................................ 1048 84
Forturi........................... 17 14

Amortisarea
din spese de fondare 46.40
din mobiliar . . 118.— 164 40
Profit curat ..................... 993 52

5464 62 5464 62

S a s c a-m o n ta n ă, la 31 Decembrie 1899.

direcțiunea:

Dr. M. Gropsian m. p., Glig. Petru m. p.,
G. Petru m. p., Dr. A. Lichrfubs m. p., C. Manescu m. p.,

<7. Balanescu m. p., St. Danețiu m. p., J. Duma m. p. 
comptabil.

Bilinful present precum și contul profitului și perderilor esaminân- 
du-le ie-am aliat eeacte și cărțile purtate în regulă bună.

Sasca-montană, la 28 Ianuarie 1900.

ComitetULl d.e supraveg-Aere:

Nicolae Jeremia m. p., Atecsandrtt Băiaș m. p., Nicolae Nicola m. p., 
llie Paulescu m. p.



agin a 8. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 28.—190 0.

Csisj'fsi'jjâ Sa bsspsa Vsesaas.
Din. 16 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 4% . > • 6 98.55
Renta de oorbne ung. 4%. ? « « 94.10
l’ir-pr. căii. fer. ung. în aur ‘^/3o/o- 100.75
țmpr. oăil. fer. ung. in argiut 99.90
Oblig, căii. fer. aug. de ost. L omisv 99.40
.Bonuri rural, ungare 4% . 93.60
Bonuri rurale croate-slavone 94.—
£mpr. ung. cu premii . . 162.-
Leșuri pentru reg. Tisei și Segh.edm . 141.25
Renta de argint austr. . . * 0 » 99.86
Renta de hârtie austr. . . a R J 99.85
Renta de aur austr. . . 99.15

Losvirl din 1^60. ....... 137.— 
Acții de-ale Băneai auatro-undară . 126.60 
Aoșii de-s.le Bănoei.-ung. T c-edit. 187.40 
kcții de-&ie Bfcacei âvstr. d«>'orcflit. 236 70 
Napoleon dori................... . . 19 26
’•Pârei imperiale germane . . 118.15
London vista . • . . 242.45
Parts vista.................................. 96.27
Rente de cori'ne austr. 4% . . . 99.’>5
Sote italiene . . . ... . 89.75

jjsset'eă
Din 17 Februarie 1900.

bancnota rom. Curnp. 18.84 Vend. 18.90
Argint r mân. Cump. 18.20 VAnd. 18.30

Napole-md ori.
je.1 t>e.nl
liable RasescI

Ou top. 
Comp. 
Cixtnp. 

Mv.rcl germane Cump. 
Lire turceștii Cump. 
8 ’.ri-i-tou ;. Albina 5®/,

19 20 Veni. 19.28
11 30 Vend. 11.40
2. 7 Vend.

1 17 V And. —.—
2 34 Vând. —.—

202.- VAnd 203.-

Nicu A. PopovicI 
Doctor în drept, 

avocat.
§ Bncuresci, Strada Dionisie 58. 
^<s o- ffl <:•sa o o bab o a <v« o a o

2 «

AVIS!
Supsemnatul iac cunoscut Ou. 

public, că am deschis un 

Atelier de curelărîe 
în strada lăcătușilor casa Nr. 1, 

dinspre strada nouă de sus.
Lucrez tot telul de hamuri, chi

mire, curele și tâte obiectele ce ca
de în braDsa curelarilor.

Se primesee un învățăcel. Mă 
rog de sprijinul On. public.

Cu totă stima
Vasilie M iscălii.

din Gherla — Szamosujvăr, 
se pot

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
ția II..................................................... 1.20

Cuventărî bisericesci (pe Dumineci) d« 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

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

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

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

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

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

Dumucfjeesca littirgie a celui dintru 
sfinții părintelui nosftu Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș..................................—.25

Manual caiechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Ba țiu............................. —.40

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

Predice p« tote Duminecile și serbat. 
de peste an, de Dr. Em. Elefterescu 1.50

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

Tip’cul 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

Nu me uita, Cclecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Booa 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 Gr. 
Simu................................................ — .06

Cântul în școla poporală De luliu Pop, 
învăț. Năseud, Praxft. Teorie. Cânturi —.30

Cartea plugarilor seu povestiri econo- 
mioe despre grădinărit, economia câmpului, 
cresoerea 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 oodrului, de George
Simu.................................................— .06

Cânt reții. Novelă de Dem. Dan —.15
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de car. strigă feciorii în j<>c, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuituri de ca i strigă feciorii 
în joc..................................................... —.12

Cu vârful penei Scrieri satirioo-hnmoris- 
tiee de Anton. Popp. I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore —.40

Din poveștile lui Esop de Aron Booa 
Velcherianul.................................. —.08

Dialogul Țiganului cu S. Petru în pdrta 
raiului, de Aron Boca Velcherianul —.25

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

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

Șde negre. Versuri de Petrea dela Clu 
șiti •— cu o prefață de G. Simu. . —.15

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

Felicitări în poesii și prosă la Anul-
Nou, diua nascerei și diua 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 0>>enimei. Câte-va. cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.08

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

Gruia Ini Novac........................ —.10
Hoția lui Pinten Vitâzul . . . —.10
Inc erățiu țiganilor pe verful unui plop 

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

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

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

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

L'ra Sionnlni sâu cântarea sărbătorilor. 
— poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul. Cu o 
precuvântare de G. Simu .... — .25

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

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

Masa SomeȘiin ’. 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

Op Șagnri. Cât cioplite cât pilite ti Ia 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu — .60
Povestea Puseului sAu credința deșertă 

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

ților, de G. Simu................................. — 30
Piei atea poporului român seu cântări 

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

de doi preoți gr. cat. MurâșenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-marl........................ —.10

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

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

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

Prin morte la victoria. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue, iocalisată de Irina 
Sonea-Bogdan.................................. —.10

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

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

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

Românul în sat și la 6>te, apreciat din 
cântecile lui poporale de Ioan Pop Rete
ganul .................................................—.15

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

fesor gimn.......................................... 1. —
Se «udim! Toaste pentru tot felul de 

pers, și ocas , de Tit. V. Gheaja . —.20
Susp'ne si zimbete de Ant. Pop —.40 
Trandafir ți viorele. Poesii poporale de 

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

suil de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Baiu. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul....................—.08
Țisanu) și Magnatul sâu vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastrn. Traditiune de Geor

ge Simu . . .................................. —.06
Vesuri de doi-, adunate din poeții ro

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

vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția 1'11.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului 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 îugăciunl și 

cântări bisericești, frumos - ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dmariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu PăU.așiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., coresă și amplificată. — Legată 
simplu.................................................— 50

legară în pânză....................—.80
„ „ piele . . . . . . 1.60
„ r catifea . . . 2.E0—3.80

Mărgăritssriui sufletului. Carte bogată 
de rugăciuni și cântări 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 sufletes»*. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fbrte 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 icone 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

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

Din „Literatura poporală'1.
Nr. 1. Moș Tonta Bădiceanu, vestitu- 

caraghios al economilor de vite (Mocanii 
lori din Săcele, de Domețiu Dogariu. Pre
țul ......................................................—-06

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

' Nr. 3. hisnrătdrea Soreiui (basm) de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 4. Fml bucătărese’ îuiueratalui 
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