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Ce se petrece în Austria?
Ge se mai petrece în Austria? 

Ce va mai fi acolo după alegeri ? 
Fi-va cu putință se se împace lucru
rile măcar într’atât, ca viitorea ca
meră se potă îucra liniștit și se fiă 
ferită de obstrucțiune și de scene 
turbulente ?

In privința acesta speranțele sunt 
forte slabe. Mai toți sunt de părere, 
că viitorul „Reichsrath" va ave se 
se lupte cu aceleași neajunsuri ca 
cel trecut. Ministru-președinte Koer- 
ber, într’o vorbire ce a ținut’o nu de 
mult la congresul industriașilor, a 
declarat, că guvernul voesce să se 
țină sămă înainte de tdte de marile 
interese economice ale statului și 
deci tinde a uni într’o partidă mare 
pe toți aceia, cari ved și recunosc, 
că prin certele naționale interesele 
statului sufer prea mult și sunt deci 
hotărîți a-le pune capet, restabilind 
ordinea parlamentară.

Cehii nu-s mulțumiți înse cu 
programul lui Koerber. Ei amenință, 
că vor continua obstrucțiunea, dâcă 
nu se va face destul pretensiunilor 
lor, între cari jâcă un rol de frunte 
și dreptul public al Boemiei. Nici 
Polonii nu par a fi încântați de pla
nul lui Koerber de a forma o mare 
majoritate, care se pună cel mai mare 
temeiu pe activitatea regulată în par
lament. Ei se tem se nu iese cum
va ArășI de-asupra centralismul, și 
astfel egala îndreptățire și autono
mia lor se fiă amenințate. Dâr chiar 
și Germanii, cari înclină mai mult 
pe partea ministrului președinte, se 
îndoesc că noua cameră va fi capa
bilă de a funcționa liniștit.

In starea acesta nesigură se vor- 
besce și se crede, că guvernul Koer
ber are de gând a octroa său a im
pune o nouă ordine electorală, prin 
care să se facă cu putință, ca în ca
meră se fiă representate mai mult 
interesele economice, âr politica se 
nu mai pdtă juca rolul principal. 

Acâsta se o fi înțeles ministru-pre
ședinte Koerber atunci, când a cfia, 
că dâcă și viitorul „Reichsrath" nu 
va face nici o trâbă, guvernul va fi 
silit a-se decide să caute pentru 
muncă și constituțiă un scut mai 
bun, decât l’a găsit în parlamentul 
de pănă acum.

încurcătura e dâr tot așa de 
mare ca și mai înainte. încordarea 
între diferitele națiuni și partide nu 
numai n’a scăcjut, dâr cresce chiar 
văfjend cu ochii.

Tocmai acâsta stare confusă 
din Austria înse încuragiâză pe Cehi 
în oposiția lor și-’i întăresce în cre
dința, că dâcă nu vor șovăi în lupta 
ce o portă, le va succede a-șl re
câștiga dreptul public și a încorona 
pe împăratul ca rege al Boemiei.

Ga și Gehii spereza la rândul 
lor și Germanii, că dorințele lor vor 
eși la liman. Numai că Germanii nu 
sunt așa de solidari între ei ca Cehii. 
Deși au o representare comună, to
tuși diferitele partide nu numai că 
nu se înțeleg cum se cade, der de 
multe-orl se cârtă și se combat straș
nic între olaltă.

Din tote neînțelegerile ar putâ 
se profite mai mult guvernul, dâcă 
ar avâ un plan lămurit și sigur și 
ar urmări cu energiă realisarea lui. 
Dâcă se va adeveri, că are de gând 
a impune o nouă ordine electorală, 
atunci acâsta ar dovedi, că vre să 
taie în carne vie.

Un asemenea pas însă ar în
semna o schimbare a constituției pe 
cale nelegală, și cine scie, dâcă a- 
câsta nu va eși cu totul altfel decum 
șl-o închipuesce d-1 Koerber?

Incidentul dela gimnasiul român 
din loc. In numărul trecut de Duminecă 
al foii ndstre am înregistrat faptul dimi- 
siunii neașteptate a d-lui Virgil Onițiu din 
postul de director al gimnasiului, arătând, 
oă acâsta dimieiune a urmat din oause de 
neînțelegeri, ivite între direoțiune și Eforia 

șc.dlelor. Tot de-odată am comunicat ceti
torilor noștri și condusul, ce l’a luat corpul 
profesoral în fața aotului dimisiunii.

Precum se vede clar și lămurit din 
aoeBt conclus luat cu unanimitate, întreg 
corpul profesoral oonsimte cu motivele, ce 
au îndemnat pe direotorul Onițiu a-șl da 
dimisiunea, și declară Gestiunea de litigiu 
dintre direcțiune și Eforiă de-o oestiune prin
cipiară, care tinde la delăturarea unor in
conveniente păgubitdre progresului gimna
siului și spiritului, ce trebue să domnâscă 
în conducerea lui.

Noi n’am înregistrat decât faptul dimi- 
siunei și oonclusul corpului profesoral. Mo
tivele dimisiunei însă nu le-am atins, mai ales, 
că publicarea lor, înainte de a-se resolva ces- 
tiunea între direoțiune, Eforie și Oonsisto- 
riu, era prematură și de-ocamdată ino 
portună.

Dâcă a urmat săptămâna trecută și 
publicarea cuvântului de adio rostit de 
direotorul Onițiu în amintita conferență 
profesorală, și dâcă în aoâsta vorbire se 
ating mai pe departe și căușele dimisiunei, 
acâsta nu schimbă nimic din faptul, că 
cjiarul nostru s’a mărginit numai la con
statarea imparțială a faptelor, fără a co
menta și în chipul acesta a predispune spi
ritele de-oparte său de alta. Cu atât mai 
puțin ne-am gândit să „agităm prin pressă" 
cestiunea dimisiunei amintite.

Aoestă învinuire însă ni-se faoe, deși 
în mod iudireot, într’o întâmpinare sub
semnată „Unul din Eforiă", ce am pri- 
mit’o erl și pe care o vedem publicată 
deja în „Telegraful Român" de Joi. Acâstă 
întâmpinare reounâsce însăși, că afaoerea 
încă n’a ajuns înaintea forurilor compe
tente și că orl-ce „agitația*,  într’o oebtiune 
delicată ca acesta, e inoportună, și totuși 
are înfățișarea, că voesce să preooupe opi- 
niunea publioă, încercând a presenta mo
tivul dimisiunei din ceetiune într'o oolore 
mai mult personală, decât principiară.

Voind a rămână consecvenți în atitu
dinea nâstră nepreocupată, impusă de in
teresul șodlelor, nu vom întră nici deastă- 
dată în amănunte; suntem însă constrînșl 
a observa, spre a arăta, pentru-ce nu pu
tem publica întâmpinarea amintită, oă 

după-ce corpul profesoral, a căruia competință 
și scriositate nu se păte contesta, aprobă mo
tivele demisiunei directorului ca fiind de na
tură principiară, nu e nicidecum cu cale a 
reduoe tâtă afaoerea la un act, isvorîtdin- 
tr’o simplă nemulțămire personală a direc
torului.

Lumină se va face, fără îndoâlă, după- 
ce cestiunea va fi resolvată între factorii 
competc-nțl. Pănă atunci puțină răbdare e 
nu numai recomandabilă, ci chiar indis
pensabilă, dâcă este ca „cestiunea internă" a 
șoolelor să nu se „agite" și ca „resolvarea 
ei pe cale normală și legală să nu fiă 
preocupata".

Revista politică.
Nimeni nu s’a așteptat, cu atât 

mai puțin ministru-președinte Colo- 
man Szell, ca desbaterea asupra, decla- 
rațiunei archiducelui moștenitor de tron 
sâ dureze atâta timp. Se credea, că 
proiectul guvernului va trece mai 
ușor prin desbaterile camerei și că 
cel mult dâcă va ocupa 3—4 șe
dințe. Der n’a fost așa, — și âtă, că 
acum de doue săptămâni „părinții 
patriei41 din dietă nu fac alt-ceva, de
cât se discute asupra întrebării: va- 
temă ori nu proiectul privitor la 
inarticularea desamintitei declara- 
țiunl „suveranitatea maghiară", „con
stituția maghiară" și „ordinea suc- 
cesiunei la tron" ? Oposiția kossuth- 
istă șl-a pus în linia de luptă pe cei 
mai gureși și mai îndrăsnețl com
batanți, așa că mai nici unul din 
cunoscuții gălăgioși kossuthiștl n’au 
lipsit „datoriei" lor, de a combate 
proiectul cu tote armele, ce au pu
tut să făurâscă. A vorbit Kossuth, 
a vorbit Polonyi, Barabas, Ebtvos — 
toți unul ca unul în contra proiec
tului. Dâr nici guvernamentalii n’au 
răma mai pe jos. începând cu minis
tru-președinte Szell, apoi Horanszky, 
ei încă și-au pus în acțiune tâte for
țele disponibile, ca să apere îndrep
tățirea proiectului, și când au văcțut, 

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Dimineta.
Diminâța blând se lasă

Peste câmp. De dragul ei 
Copilașii es din casă

Drăgălași și mititei,
Cum se scolă hai la plasă,

Hai la prins de fluturei.

Lunca-i verde, parfumată,
Ionel e fericit,

Când pe-o flâre înroată
Vede-un flutur poposit,

Și tiptil, tiptil l’ajunge...
Hop, l’a prins.... ce veselie! 

Și ’nprejuru-’i Măriora
Sare ’n sus de bucurie...

Vremea-i bună... liniștită,
Vreme de sburdălnicil, 

Inima li-e fericită...
Și se duc sărind sglobii, 

Fermecați de-același dor;
Fluturașul sburător,

Fericirea lor
Z. Bârsan.

Despre frumseța limbei 
române.

Disertațiune, de învățătorul I. Toma, cetită în con- 
ierența învățătorilor rom. gr. or. din districtul Bra
șovului, etc. ținută în 23 Octomvre v. în Brașov.

Motto : Mult e dulce și frumdsă 
Limba ce vorbim, 

Altă limbă armoniâsă 
Ca ea nu găsim.

G. Sion.

Dâcă vom studia cu deamănuntul is
toria literaturei nostre românescl încâ din 
timpul, când începu a-se desvolta pănă ’n 
dilele nostre, vom afla, că precum poporul 
nostru a avut să trâcă prin cele mai grele 
probe de foc, și a se lupta cu cele mai 
mari greutăți, pe cari din fericire în parte 
le-a învins, tot așa a fost și cu limba și 
literatura ndstră.

Acâstă tristă aparițiune șl-a avut însă 
— ceea <j’d e și mai dureros — adeseori 
alimentul său chiar în rândurile poporului 
nostru; die cu mult mai dureros, căci răul 
provenit din partea pământenilor noștri, a 
celor d’un neam, se potențâză și rana causată 
de ei produce amărăciune îndoită.

Dâr nu numai mai înainte, ci și adl

cu regret cetim adeseori observări aduse 
unor pretinși bărbați de cultură, cari pote 
d’abia sciu pronunța câte-va cuvinte în 
altă limbă și și acelea schimonosit, caută 
ocasiunea, ca cu luminarea, spre a-șl arăta 
destoinicia lor în acea limbă, și acâsta seu 
din vanitate, său pote predominați de un 
sentiment servil, său în fine conduși pote 
de ore-carl prejudiții față de propria lor 
limbă.

Durerdse erau acestea în vremurile 
de mai înainte, când literatura ndstră era 
mult mai săracă, când d. e. în România 
neesistând o limbă dulce, fermecătore, cum 
cliceau mulțl, le era și rușine de propria 
nostră limbă și cult era cel ce poseda câtuși 
de cât limba grecâscă, âr în timpurile mai 
recente cea franțuzâscă.

La noi se face abusul acesta mai ales 
cu limba ungurăscă. Nu arare-orl audim pe 
câte unii îndrugând 2—3 cuvinte forțat 
unguresce, pentru a predispune pe vre-un 
scriitoraș la vre-un lucru dre-care în favorul 
său, său cine scie din ce considerațiunl, să 
le dicem „patriotice". Și, dâcă față de 
trecut mai aflăm pentru cașuri triste ca 
acestea circumstanțe mult puțin justificătore 
— astădi nu le mai putem afla.

Deci imperios ni-se impune întrebarea,

nu cumva limba nostră nu întrunesce cali
tățile unei limbi vrednice de un fericit 
viitor, său pote este ea săracă în espresiunl 
poetice, săracă în întorsături de frase fru- 
mose, și nu merită a sta pe o trâptă cu 
limbile, de dragul cărora o ignorăm, — 
repet, o ignorăm în detrimentul nostru și 
în hatîrul dușmanilor noștri seculari?

Fiind acesta pote o causă, care de
termină pe mulțl a-o ignora, în cele viitore 
vom căuta a dovedi, cât de dulce și armo- 
niosă este limba nostră, cât de potrivită 
este ea întru manifestarea cugetelor și 
simțirilor în orl-ce fel de direcțiuni.

Nu voiiî a mă arăta dușman altor 
JimbI, der vorba e, casănu-țlfilînsu-țl pro- 
piul tău dușman, de aceea în cele următâre 
void vorbi despre frumsețile variate ale 
limbei nostre strămoșescl.

Onor. Domni,
Limba și literatura unui popor, ca și 

sufletul și viâța sa, îșl are diferite feluri 
de representărl, astfel și direcțiunile în cari 
se arată fiind de diferite nuanțe, să căutăm 
întru cât ne va permite cadrul unei astfel 
de disertațiunl a arăta, că pot fi respective 
sunt și în limba ndstră producte literare 
multilaterale și pot fi ele de vre-o valore.
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că nu e de glumă, au trimis în fo
cul luptei și pe teribilul Szilagyi, 
care ca un Zeus din Olymp șî-a 
aruncat asupra muritorilor de rend 
tote săgețile de fulgere, de oparte ca 
se „convingă11, de altă parte ca sfi 
„lumineze41 pe cei întunecați.

Și totuși argumentele aduse pro 
și contra n’au luminat pe „părinții 
patriei11, adecă nu vor se se lase a fi 
luminați. Sfîrșitul va fi totuși, că 
proiectul se va primi, guvernul avend 
majoritatea în dietă. D6r și altfel 
pare aprope neesplicabil, de ce se 
face atâta sgomot și gălăgie în jurul 
unei declarațiuni, care în virtutea 
disposițiunilor de casă ale familiei 
domnitbre, trebuia se se întâmple?

*
Mult s’a vorbit septemâna acâsta 

și despre afacerea căilor ferate bosniace. 
Nu mai puțin decât noue conferențe 
ministeriale comune s’au ținut în 
cestiunea acâsta. In conferențele din 
Viena s’au dat pe față mari neîn
țelegeri între guvernul austriac și 
guvernul ungar, și într’un timp se 
vorbia chiar despre o crisă duplă 
ministerială, dâcă nu va succede 
aplanarea neînțelegerilor. Conferen
țele din Viena șî-au avut continuare 
la începutul acestei septâmânl în 
Budapesta și se cjice, ba se constată 
de foile oficibse, că cele doue gu
verne dualiste au ajuns la înțelegere. 
S’a decis adecă, de a se clădi mai 
întâiu linia ferată, pe care o reclamă 
interesele monarchiei din punct de 
vedere strategic, și numai după cons
truirea acestei linii se urmeze înfiin
țarea celor doue linii paralele, cari 
sunt cerute de Austria și Ungaria 
și cari ar fi se lege aceste doue 
state în mod direct cu marea Adria- 
tică. Construirea acestor linii vor 
costa ârășl miliâne, pe cari vor trebui 
se -le plătâscă țerile și poporele mo
narchiei.

*
In comisiunea financiară a dietei 

s’a desbătut Marți și Miercuri bud
getul ministeriului de culte și in
strucțiune publică. Ca tot-dâuna așa 
și de astă-dată s’au îndreptat atacuri 
în contra școlelor nemaghiare, pe cuvent, 
că învățământul nemaghiar nu este 
destul de patriotic și că în școlele 
a.ceste se cresc dușmani ai „statului 
național maghiar.11 Multe au cerut 
dela Wlassics șovinștii de pănura lui 
Komjathy. Intre altele i-au cerut, ca 
statul se ia din mâna naționalităților 
și confesiunilor nu numai școlele 
poporale, dâr și preparandiile și 
gimnasiile. I-au mai cerut, se supra
vegheze pe viitor cu mai mare trez- 
vie și stricteță învățământul nema

ghiar, nu cum-va, vec|l Domne, să se 
propună în școle teorii revoluționare, 
dacoromâne, panslaviste, pangermane 
etc. D-l Wlassics, acest model de 
șovinist incarnat, li-a răspuns tuturor 
și la tâte. A flis nnnstrul, că, după 
convingerea lui, pe basa pe care stau 
Maghiarii acji guvernul face politică 
culturală destul de națională și nimeni 
nu-1 pote opri să nu facă. Ar face 
însă și mai mult, dâr n’are bani 
de-ajuns; aici e pricina pentru care 
nu pâte să ia în programul său pre 
facerea școlelor confesionale în școle 
de stat. N’aibă însă grijă d’al de 
Komjathy: fiă-care guvern maghiar 
are datoria de a îngriji, ca în șc6- 
lele naționalităților „să se validiteze 
punctele de vedere ale patriotis
mului11. Guvernul are modru și 
chip de a face acâsta va și face totul 
ce-i stă în putință, numai ca să co
respundă pretensiunilor — șovinis
mului. Un lucru însă trebue să spună 
totuși și d-l Wlasics: nu se pote 
dice și nici nu pote recunâsce, că 
în șcâlele naționalităților fără deo
sebire tinerimea ar fi instruită în 
spirit nepatriotic. încolo admite și 
el, că trebue controlă strictă și pro
mite, că o va și esercita, și de va 
da de vr’o direcțiune contrară „sta
tului", are s’o suprime cu totă 
energia.

Așa-dâr tot același cântec ve
chili și prea bine cunoscut. Nimic 
nou, nici o ideiă, care să denote cu
getarea unui adevărat om de stat. 
Tâte se înâcă în mocirla nisuințelor 
imorale și nedrepte de distrugere a 
tot ce nu este maghiar.

*

Să aruncăm însă o scurtă privire 
asupra luptelor fraților noștri din 
Bucovina. Se scie, că acolo este în 
toiul ei lupta electorolă. Românii 
grupați în jurul stegului noului par
tid poporal național, s’au purtat pănă 
acum fârte brav, ceea-ce s’a putut 
vedâ și din numărâsele adunări „elec
torale. pilele acestea s’au început 
în Bucovina alegerea de electori, 
adecă alegerea acelor bărbați, cari 
încurând au să-și dea votul pentru 

I candidații de deputațl în parla
mentul central din Vina, „Deștep
tarea11 din Cernăuți ne aduce înve- 
selitorea scire, că la alegerile de „elec
tori11, ce s’au făcut Vineri și Sâmbătă 
pentru curia a cincea în Vicovul-de- 
sus, alegătorii români s’au purtat cu 
vredniciă. Unul ca unul au sărit 
pentru candidații partidului poporal 
național. Tot așa în Vicovul de-jos, 
în Bîlca, Marginea, Sucevița, Horod- 
nicul-de-sus și în alte comune f'run- 

, tașe. In districtul Rădăuțului mai

ales preoțimea română a fost la 
culmea chemării sale. Poporul ro
mân din acest district a ținut să 
arate, că scie să-și apare cu vred
nice drepturile sale, când le vede 
primejduite,jjși în fața opintirilor co
misarilor guverniali el a opus voința 
și dorința sa legitimă, de a alege pe 
aceia, cari sunt vrednici de încre
derea lui.

*
Dintre evenimentele întâmplate 

săptămâna acâsta în lumea mare, no
tăm mai întâiu lupta în jurul alegerei 
noului președinte al Americei. In Statele 
Unite din America alegerea preșe
dintelui se face tot la 4 ani. Mai 
întâiu se aleg electorii sâu delegații, 
cari vcr avâ să-și dea votul lor pen
tru unul din candidați. Două par
tide și-au stat și de rândul acesta 
față 'n față: partida direcțiunei im
perialiste, adecă a actualului preșe
dinte Mac-Kinley, și partida democra
ților, adecă a lui Brya.n La alege
rile de electori din 6 Noemvrie n. 
a învins partida lui Mac-Kinley. O tele
gramă din New York spune, că după 
ultimele sciri Mac-Kinley a isbutit 
în 29 de state, âr Bryan în 16; re- 
sultă 305 voturi pentru Mac-Kinley 
și 142 pentru Bryan. In urma acâsta 
realegerea lui Mac-Kinley de pre
ședinte este asigurată.

*
In răsăritul depărtat, în China 

situația nu s’a îmbunătățit cu nimic 
în cjilele din urmă. Curtea imperială 
chinesă se află încă tot la locul 
unde s’a refugiat, și luptele și vărsă
rile de sânge continuă. — Ambasa
dorul unei mari puteri în Viena a 
declarat unui corespondent de cjiar, 
că situația în China e enorm de 
gravă și că e cu neputință a-se ajunge 
curtea imperială în locul, unde ea s’a 
retras. Diplomatul aadaugat, că Eu
ropa e pusă în imposibilitatea de-a 
duce un răsboiti pănă la sfîrșit con
tra Chinei.— piarul „N. Fr. Presse11 
publică o scrisâre din China, în care 
se spune, că trupele internaționale 
vor trebui, chiar cu prețul unei mari 
vărsări de sânge, să pună mâna pe 
căile ferate, căci altfel iârna ar pute 
să aducă o catastrofă ca aceea a lui 
Napoleon Bonaparte în Rusia.

fe’a lățit svonul, că împărătâsa 
văduvă ar fi murit. Scirea nu se con
firmă încă.

*
Din Africa sudică sosesc sciri des

pre lupte fiilnice între Buri și En- 
glesl. Cei dintâifl n’au desperat încă 
de causa lor și sunt deciși a conti
nua răsboiul pănă la ultima forță.

Se scie, că bătrânul președinte 

Kruger a plecat spre Europa cu desti
nația la Marsilia. Pe drum însă s’a 
îmbolnăvit grav, așa că delegații 
buri din Paris au părăsit ideia ca 
Kriiger se se ducă în capitalele Eu
ropei să câră intervenția în favorea 
republicelor sud-africane. Agentul 
diplomatic transvaalian din Bruxella 
a fost deja însciințat de Germania, 
Austria, Italia și Rusia, că o ase
menea călătoriă a lui Kriiger ar fi 
fără folos.

Intr’aceea Anglia s’a hotărît, în 
vederea sosirei lui Kriiger în Europa, 
să notifice în mod oficial Franciei 
și celorlalte puteri încorporarea Trans- 
vaalului, spre a obliga pe Francia 
să nu primâscă în mod oficial pe 
Kriiger.

SCIRILE DI LEIț
— 27 Octomvrie v.

Din despărțământul „Treiscaune- 
Ciuc“ al Asociațiunei. Ni-se scrie: Co
muna Arpătac din comit. Treiscaunelor a 
avut Joi îu 26 Oot. v. o sărbătâre îndoită. 
Pe lângă cîiramul bisericei, oare s’a serbat 
atunci, comitetul noului despărțământ a 
organisat prin delegatul său d-l N. Bogdan 
profesor în Brașov, o agentură pentru Ar- 
pătăceni și jur și a predat în administrația 
biblioteoa ambulantă Nr. I. din 100 de vo
lume în valore de 200 oor. Era și de lipsă 
pentru acești Români o astfel de biblio
tecă, deorece bieții ArpătăcenI de mult 
și-au pierdut școla confesională, oe au avut’o, 
ei însă îșl vorbeso limba lor și sunt mân
dri de oeea ce sunt din străbuni. Se pdte 
mulțămi acesta și bunei conduceri a d-lui 
preot D. Nistor, căreia Dumnezeu să-i dea 
însănătoșare din boia de oare sufere de un 
an. Agentura s’a constituit astfel: Președ. 
George Axente sen. econom, secretar : Const. 
Oioflec cantor, bibliotecar: Alex. Brânduș, 
oontrolor : George Țințărean econom.

Daruri pentru biblioteci poporale. 
Comitetul despărțământului Treiscauue- 
Ciuc al Asociațiunei aduoe și pe acâstă 
cale mulțămită nrmătorilor domni și cor- 
porațiuni, oarl au binevoit a veni în ajutor 
la organisarea biblioteoelor poporale în 
aoest despărțământ: 1) On. Institut de cre
dit și economii „Albina11 200 oor. 2) D-nii 
Dion.Făgărășan prof. Brașov 10 cor. 3) Alexe 
Manea, econom Covasna 3 cor. 4) Nio. Mi- 
culesou, comeroiant .Poiana sărată 2 oor. 
5) Dr. lanou Mețianu advocat ZerneștI 20 
cor. 6) N. N. 20 cor 7) Iosif Pușeariu, adv. 
Brașov & cor. 8) Andrei Bârseanu profesor 
Brașov 39 volume. 9) Comitetul central al 
Asociațiunei, Sibiiu, 14 voi. — Din ședința 
oomitetului despărțământului Treiscaune- 
Ciuc al Asociațiunei, ținută în Brașov în 
25 Oot, n. — Biroul despărțământului.

Procesul complotului. Luni se va 
începe procesul complotului bulgăreso îna
intea Curții ou jurați din Buouresol. D-na 
Mihăileanu, soția regretatului Stefan Mihăi-

Prejudițiile celor ce denegau orl-ce 
valore estetică a limbei române, nu stau, 
de-orece avem și noi, har Domnului, acum 
producte literare de totă frumsețea, cari 
pot rivalisa cu productele literare ale altor 
popore, cu mult mai înaintate, și cari au 
avut fericirea a-șl pută face progresul lor 
nesupărate și pe o cale cu mult mai netedă.

Trecem pentru a ilustra aceste afir- 
mațiunl peste nemuritorul Eliade, acest 
neobosit luptător în desvoltarea Românis
mului, care vrând a desvolta gustul de 
cetire în poporul nostru preocupat de iu
birea limbilor străine, fu silit a-și împrăș
tia talentele sale în tote direcțiunile (căci 
atunci în tote aveam literatură săracă) și-i 
considerăm scrierile sale felurite ca cea 
mai scumpă moștenire pentru asigurarea 
viitorului limbei, îi considerăm și revista 
literară „Curierul de ambele sexe11 ca mij
locul cel mai eficace, prin care s’a pus basa 
literaturei nostre, âr cuvintele de îmbărbă
tare adresate scriitorilor de tote categoriile 
și calitățile: „Scrieți băieți scrieți, numai 
scrieți românesceC le considerăm după ade
vărata lor valore în acea tristă epocă, 
dându-le meritul cuvenit.

De asemenea nu mult ne vom opri 
la scrierile epice mai vechi, în deosebi la „Ți- 
ganiada11 lui Deleanu, poemă erojcă-comică 
plină de vioiciune și umor cum este spre 
es. în rândurile, unde voesce a ne arăta 
felul matur de cugetare și de constituire 
al viței lui Faraon înainte de a începe 
bătălia cu Turcii, prin espresiunile clare și 
limped! pline de poesie, ca:

Der apoi prin o gâlcâvă amară, 
Căci nu se nărăveau împreună, 
Toți cari încotro se ’mprăștiară 
Lăsându-șl crai, țâră și corună, 

nu analisăm circumstanțele atenuante aduse 
de poet acestui vestit neam pentru scusă 
ca rândurile

Că tote acestea se făcură
Din diavolescă îndemnătură.

De asemenea lăsăm fie-căruia singur 
a apreția bogăția și variațiunea espresiuni- 
lor din întrâga poemă, care vrând nevrend 
îți stîrnesce rîs și vioiciune.

Nu ne vom opri mult nici la frumo- 
sele elegii ale mult regretatului și mult 
promițătorului Cârlova, ci vom arăta 
numai per tangentem câte-va probe, pen

tru a învedera o cugetare profundă, limbă 
dulce și plină de armoniă în versuri — 
idei, cari strecurate lin în inima cetito
rului produc o impresiune fermecătore și 
un simț dureros pentru perderea prema
tură a compositorului lor, ca răspunsul lui 
Echo păstorului jaluic:

Vieța vostră năoasurl n’are
E simplă, lină fără dureri
Și ’n totă lumea nici o suflare 
Ca voi nu gustă multe plăceri,

și frumosa comparațiune din răspunsul păs
torului :

Precum nu ’ncătă de vânt suflarea 
Nici prin crânguri, nici pe câmpii 
Așa nu ’ncătă nici turburarea 
De multe patimi printre cei vil.

Cât foc, câtă durere, ce espresiunl 
vigurose tinerescl aflăm în Ruinele „Târ- 
goviștei:“

O ziduri întristate, o monument slăvit
In ce mărire ’naltă și voi ați strălucit.

Și cât de frumos îșl manifestă durerea, 
când vede presentul jalnic punându-i față 
în față un trecut strălucit, ca în versurile: 

Voi în ființă încă drept pildă ne slujiți, 
Ca cele mai slăvite și cu temei de fier 
A omenirii fapte din fața lumii pier.

Atâta frumseță, încât cetindu-i rân
durile întocmai ca dintr’un buchet de flori, 
care de care mai frumose, nu soil ce s’alegl 
și stai să le iai pe tote.

Amintim în trâcăt și scrierile ușore 
și plăcute „dela lume adunate și ârășl la 
lume date“ ale șăgalnicului Anton Pan, care 
completa opera lui Eliade, cum sunt: „O 
ședătore la țâră" și „Povestea vorbii11, apoi 
păcăliturile sale și istoriorele cele diferite 
și proverbele, cari îți arată, cum dice Șăi- 
neanu, pe Românul vesel glumeț și păcăli
tor atingând pe cel înfumurat cu espre
siunl ca:

Hainele nu fac pe om, 
și atingând pe cel risipitor ridând pe sub 
mustață cu:
Nu te măsura cu cei mari,
Că cine are piper mult, bagă și ’n terciîî etc.

Cât rîs nu stîrnesce „Planul Simi- 
giului“, „Negustorul și Nărodulu și câtă 
înțelepciune nu e depusă în multele și va
riile sale proverbe și, dăcă considerăm, că 
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leanu, va fi representată la proces de oă- 
tră d-nii advooațl Oeaur Aslan, Petre Gră- 
dișteanu, C. Cernescu și Tache Policrat. 
Desbaterile acestui proces vor lua o însem
nătate deosebită. Se spune, oă Bulgarii au 
angajat mai mulț.1 stenografi pentru a lua 
note detaliate și compleote la desbaterile 
procesului. Discuținnile, cari vor începe 
tocmai Marți 31 Octomvrie, se vor des- 
ohide de cătră d-1 advocat Taohe Policrat. 
In prima di a procesului, după ce se va 
ceti actul de aousare al camerei de punere 
sub acusare, se va lua interogatoriile acu- 
saților pe rînd. Nu se scie, dâcă aoeste in
terogatorii nu vor dura chiar și în 41Qft 
de 31 o., sciindu-8e că sunt 11 inculpați, 
fie-care având de povestit partea lui la 
crime, și puțini din ei putând vorbi ro- 
mânesce. Interpretul, oare va face tradu
cerile în ședință publică va fi aoela oare a 
servit sub prestare de jurământ ca tradu
cător al tuturor sorisorilor, cari s’au găsit 
la Spirea Alexof, la Petef și la toți cei
lalți. țJiariștl străini nu vor lua parte 
decât 4—5, dedre-ce cele mai multe 
din fiarele europene ca „Le petit Pa- 
risien", „Kdlnische Zeitung", „Figaro", 
etc., și-au angajat în Buouresol corespon
denți și deci nu vor avâ necesitate a-șl 
trimite redactori speciali, oarl sâ asiste la 
desbaterl. De asemeni au fost angajați mai 
rnulțl dintre tinerii noștri piotorl desemna- 
torl pentru a lua schițe din proces.

Serbările de închidere a esposiției 
universale. Acjl săptămână după amiadl 
s’a ținut serbarea oferită, eu ooasia închi- 
derei esposiției din Paris, comisarilor ge
nerali străini, membrilor juriului și ai co
mitetelor de instalațiune, oum și esposan- 
ților. Serbarea s’a dat la orele 2 și jumă
tate, în sala de serbări a esposiției. Cu 
mult înainte, imensa sală a serbărilor 6ra 
deja plină. Era un speotaool din oele mai 
înoântătdre privelisoea tribunelor imensei 
hale, ooupate de aoea mulțime entusiastă, 
unde uniformele strălucite ale militarilor și 
redingota nâgră se amestecau în mod plă
cut cu toaletele încântătdre ale elementului 
femenin.Eseoutarea „Marseilesei" dete sem
nalul serbării, apoi, după uvertura Patriei 
de Bizet, d-na Weber dela Comedia Fran- 
cesă, reoitâ Rugăciunea cătră Patriă, com
pusă anume de d-1 Emile Chizat. După 
aceea oorurile operei și ale operei-comice 
au oântat un imn cu aodmpaniament de 
orgă. Representația s’a continuat ou „dan
surile de odinidră și de altă-datâ". R^pre- 
sentația s’a terminat prin cântul Secolului 
XX, imn pus în musică de Mehul, ale că
rui strofe au fost oompuse de d-1 de Bor- 
nier, membru al.Academiei franoese, și care 
a fost pus în scenă de d-1 Jules Claretie. 
Acestă poemă a fost reoitată de d-nii Mou- 
net Sully, Silvain, Paul Mounet, Albert 
Lambert și de d-nele Dudley și B. Pierson, 
dela Comedia franoesă, representând rolu
rile: Poetului, Lucrătorului, Țăranului, Sol

datului ți Unei Mame. Programul serbărilor 
ultimelor <j9e, adecă dela 3—11 Noemvrie 
a fost stabilit de cătră comisariatul gene- 
nal. In fiă-care din aceste 4'1® a f°st săra 
iluminațiă generală a esposiției, palatelor, 
malurilor Seinei și parcurilor, ou gaz, elec
tricitate și balone. Dumineca treoută a fost 
retragere cu torțe pe câmpul lui Marte și 
Trocadero. Joi a fost mare serbare de au
tomobile (trăsuri fără oai puse în mișoare 
printr’un motor), împodobite ou flori cu 
concursul clubului de automobile al Fran- 
oiei, âr săra a fost ârășl iluminațiă gene
rală și tragerea loteriei esposiției pe câm
pul lui Marte.

Societatea, literară a șoolarilor gim- 
nasiall din Năsăud s’a oo.nstituit astfel: 
președinte T. Moisil ol. VIII gimn., v.-pre- 
ședinte N. Drăgan ol. VII, seoretar I. N. 
Periau cl. VIII, seoretar II. V. Drăgan cl. 
VII, biblioteoar V. Mureșian ol. VIII, vice- 
bibl. I. Groze ol. VIII, ajutători de biblio
tecar E. Mureșan cl. VII, și I. Oltean ol. 
VII, cassar A. Păltinean cl. VIII, controlor 
Z. Man cl. VIL In comisia literară pe 
lângă președinte și secretar I s’a mai ales 
I. Andreesou din cl. VIII g., C. Lupoe ș 
A. Seni cl. VII.

Omor pe tren, pilele treoute un anu- 
mitFilip Schwarz comerciant de giuvaericale, 
pornise cu trenul din Blașiti spre Dioio-St- 
Mărtin. In Blașiiî el a predat o ladă cu 
mustre de giuvaerioale și în mână avea o 
geantă în oare se aflau de asemenea giuvae
rioale. 'Lada a sosit la Dioio-St.-Mărtin, 
însS proprietarul ei nu se afla în tren. Mai 
târcjiu în hotarul comunei Șomjalău, pe 
lângă care trece linia ferată, s’a aflat ca
davrul unui om îmbrăcat domnesce. Numai 
decât s’a descoperit, că cel omorît era giu
vaergiul pasager Filip Schwarz.El, se 4'c®> 
a fost omorît între Blașiti și Șomfalău de 
făptuitori neounoscuțl, oarl i-au aruncat ca
davrul pe ferâstra vagonului. S’a pornit cer
cetare strictă în desoopenrea făptuitori
lor crimei.

Atentat contra prințului Bulga- 
gariei? Piarul „Secolo“ din Milan a pri
mit următdrea telegramă dela corespon
dentul său din Sofia: „Atentatul contra 
prințului Ferdinand al Bulgariei, ou tote 
desmințirile, s’a întâmplat într’adevăr. Un 
individ a aruncat o bombă în vagouul- 
salon al prințului, lângă gara Euxinograd. 
Prințul a scăpat ca prin minune. Vagonul 
însă a suferit mari pagube.' Atentatorul a 
fugit și pănă acum n’a putut fi. arestat. 
Se svonesc?, că oomitetul macedonean a 
condamnat pe prinț la morte, în urma 
arestărilor oe s’au făcut spre a da satis
facția României."

Reforma taxei pentru pachete. Pănă 
aoum oălătorii pe tren, oarl îșl puneau oa pa
chet (podgyâsz) două trei giamantane erau si
liți să plătâsoă separat pentru fiă-care’paohet. 
Aoâstă anomalie a sistat-o ordinațiunea mi

nistrului de comeroiu, în înțelesul oăreia 
pe viitor tote paohetele (date ca „podgyâsz") 
unui oălător se măsură la olaltă și taxa se 
plătesce după suma greutății și nu după 
bucăți. Unitatea minimală rămâne și pe vii
tor 50 klg. de aici în sus pentru fiă-c^re 
10 klg. se plătesoe zona primă 10 bani, 
în zona a doua 20 bani și așa pentru fiă- 
care zonă mai departe câte 20 bani de 10 
klg. (socotite pa unitatea de 50 klg.) Noua 
tarifă se va introduce ou 1 Ianuarie 1901 
pe t6te liniile căilor ferate din țâră.

Atac asupra unui ofițer. Din orașul 
Przemssl (Boemia) se anunță: ErI ndpte, 
un ofițer din reg. 58 de infanterie, a fost 
atacat pe stradă de o oătă de luorătorl și 
maltratat ou bastonele. Agresorii au tras și 
5 focuri de revolver, nu însă pentru a 
răni pe ofițer, ci numai pentru a-1 înfricoșa. 
Poliția nu a comunicat publioului numele 
ofițerului. De sigur, eă e vorba de un act 
de răsbunare, pentru-oa lucrătorii să se re
vanșeze de atacurile pe cari le-a îndurat 
cjilele treoute Dr. Liebermann, șeful parti
dului muncitorilor, din partea ofițerilor 
reg. 58 de infanteria. Dr. Liebermann, oa 
redactor al unui 4’ar socialist, a scris mai 
multe articole asupra maltratărilor solda- 
ților din regimentul amintit mai sus și 
oând a fost provocat de ofițeri, el a de
clarat, oă nu dă nici o satisfacția. Acum 
câte-va 41!® Dr. Liebermann a fost pălmuit 
pe stradă de oătră cel mai tînăr cadet al 
regimentului. întâmplarea aoâsta făcu mult 
sânge rău în cercurile lucrătorilor din 
Przemzsl.

Uu tigru pe strădile Parisului. Se 
scrie din Paris, că deună-sâra dintr’o me- 
nageriă situată lângă Montmartre, din ne- 
gligența guardianilor, un tigru mare a reu
șit să fugă și s’a plimbat mult timp liniștit 
pe diferite stră4l. Totuși, cum vă puteți 
închipui, fiara a produs între trecători o 
panică enormă. In fine păzitorii au putut’o 
prinde.

Concert. Mâne, Duminecă săra mu
șina orășenâscă va concerta în sala nouă 
dela Redută c’un program bogat.

. ------------- %

Adunări de învetători.
Dela isvorele Someșnlui-mare — Octomvre.

On. D-le Redactor ! Adunarea generală 
a reuniunei învățătorilor română „Mariana" 
din Vicariatul Rodnei, Protopopiatul Bis
triței și Budacului român, s’a ținut la 21 
și 22 Octomvre n. c. în opidul istoric 
Rodna-veche.

Acâstă reuniune s’a înființat cu stăru
ința și la inițativa mai multor învățători 
zeloși și iubitori de progres din Valea (So
meșului și a Bârgâului, căreia i-au dat nu
mirea „Mariana" după numele fericitului 
loan Marian fostul vicar, eminent slujitor 
la altarul Domnului și al națiunei sale. 
Reuniunea Mariana ș’a început activitatea 

în 1876, prin urmare ea se apropie de un 
pătrar de secol. Merit neîntrecut și-a câș
tigat la înființarea ei și fostul vicar de 
pie memoriă Gregorie Moisil, care cu fapta 
și cu cuvântul a îndemnat la înființarea reu
niunei, ale căreia resultate progresâză încon
tinuu și sigur pănă a4l-

In reuniunea acâsta se cuprind toți 
învățătorii gr. cat. din comit. Bistrița-Nă- 
săud și are 150 membri activi și onorari, 
dispune de peste 1000 fi. în bani gata și 
0 bibliotăcă bine provă4ută cu cărți de 
lectură pedagogică etc.

După publicarea programei lucrărilor 
adunărei, fruntașii români din Rodna 
veche, la stăruința vrednicului său preot d-1 
Gerasim Domide s’au constituit într’un co
mitet compus din trei grupe: una pentru 
primirea și încortelarea ospeților, altă 
pentru aranjarea unei petreceri, âr grupa 
a treia pentru îngrijirea de banchet etc.

Timpul fiind ploios, comitetul a tre
buit să renunțe Ia primirea proiectată în 
stilul, cum a fost laînceput, se mărginise la 
primirea și așe4area membrilor prin cortele 
pregătițe pe Ia fruntașii români din co
mună, âr săra de întrunire și de cunoscință 
a fost la otel, unde petrecurăm pănă noptea 
la orele 11, luând parte la 100 învățători, cari 
se adunaseră prin ploie și cu mare greutate.

In diminâța 4d®i prime, Duminecă 
des de dimineță au început din nou a sosi 
membrii din comunele învecinate. Poporul 
îmbrăcat în haine de sărbătore a început 
a eși pe strade grăbind cătră piața prin
cipală spre a fi de față la celebra
rea s-tei liturgii, care s’a început la 8 
ore și a fost servită de M. 0. D.: Pom- 
piliu Grapini dinRodna nouă, Lazar Avram 
din Maier și Ger. Domide din Rodna 
veche. Era impunător a vedă în altar trei 
preoți vrednici săvârșind un act așa de 
măreț, âr înaintea iconostasului o lume în- 
trâgă de învățători români stând ca bra4ii 
în munte și biserica îndesată de o lume mare 
de popor, toți voinici și curăței la fel. Răs
punsurile liturgiei și cântările le-a esecutatti- 
nă’ul cor al plulgarilor din comuna Feldru, 
care deși a început numai de un timp re
lativ forte scurt, e speranță, că condus tot 
așa de bine de conducătorul său d-1 Petru 
Neamț va arăta, că ce pote face Românul 
și în arta cântului, dâcă are conducător, 
ca d-1 P. Neamț, care e cântăreț bun și 
posede o voce sonoră, dulce și atrăgătore.

După finirea sf. liturgii, părintele G. 
Domide ținu o cuvântare plină de esem- 
ple atrăgătore, a bineventat pe membrii 
reuniunii, 4r pe popor l’a îndemnat cu 
sfaturi înțelepte, ca să participe la adunare, 
pentru ase convingă desprefolosele școlei. 
Fiecare vorbă eșită a sa era un adevărat 
mărgăritar sufletesc în inimele ascultăto
rilor.

După eșirea din biserică, care se află 
în nemijlocită apropiere a ruinelor vechi 
rămase din timpul Tătarilor, preste a cărei 
intrare era scris cu foi de brad „Nihil

în proverbe e depusă înțelepciunea unui 
popor, apoi acestea ne înfățișezi pe țăra
nul resp. pe Românul plin de sfat și în
țelepciune.

Nu putem trece cu vederea la acest 
loc scrierile de natura celor amintite ale 
genialului Speranță. Cine cetesce seu cine 
a cetit scrierile acestuia de subiect comic 
hunoristic, trebue să-i recundscă un spirit 
și talent de artist. Tote anecdotele sale 
îmbrăcate într’o limbă plăcută și curgătore 
ne pune în posiția de a pută gusta farme
cul acestor fel de scriere. Atâta măestriă 
se află depusă în aceste anecdote, încât ele 
putem 4i®®> c& formâză în literatura nos- 
tră un deosebit gen de scrieri. Momentele 
păcălitore, pățăniile și întâmplările come- 
diose depuse în ele, ni se înfățișăză înain
tea ochilor ca adevărate tablouri.

Cităm spre ilustrare din piesa „Cur
canii" câte-va rânduri, cari ne dovedesc în 
de ajuns un stil plăcut și simplu și de o 
rară vioiciune, vioiciune potențată prin fap
tul, că la el acțiunea îndată începe dela în
ceputul piesei. De es.

Ce mai stai Halim? ian’ spune 
Din răsboifi mai ce mai este

De asemenea frumosă figură, repeta
rea aceluiași cuvânt oste din cele urmă- 
tore pentru a esprima oste oste mulțimea 
nenumărată de soldați pe care-i trimit Turcii 
în următorele:

Din răsboiil vre-o veste bună
Păn’ acuma n’avem încă 
Noi trimitem oste oste 
Și Curcanii ne-o mănâncă

FrumsețI de stil în limba română mai 
aflăm încă și-n alt gen de scrieri. ‘

(Va urma).

P atr iă.
— Urmare. —

Trecuse mai multe cjile de când 
Vlad mergea cu regimentul în mar
șuri lungi și ostenităre, mergeau că
tră Dunăre. Stătuse în tabără chiar 
în câte-va rânduri în apropierea Du
nării, așa că din când în când se 
aucțise bubuitul înfricoșător al tunu
rilor dușmane ca un glas puternic, 
care-i chema... la luptă. Și avea 
griji, muncă, oboselă, așa că Vlad 

abia numai avea timp să fiă trist. 
Câte-odată, în ăre de repaus, cu drag 
îșl aducea aminte de Fira cu chipul 
ei frumos și tinăr; dor nesfîrșit ’i 
cuprindea inima și viața ’i părea de 
o miie de ori mai tristă.

— Der ea gândesce la mine, ea 
m’așteptă, îșl 4i°ea el, cu un su" 
rîs de amintire mai împăca amarul 
vieții.

într’o sără sergentul le spuse:
— Copii, gătiți de marș pe mâne. 

Plecăm se trecem Dunărea.
Vlad nu mai văcțuse nici-odată 

Dunărea. Scia numai, că e un rîu 
mare, și că el desparte țăra năstră 
de țera dușmană.

S’au dus a doua cp. și sera s’au 
oprit pe țărmurile Dunării. In față 
se începea un pod, ce abia se mai 
vedea sfîrșindu-se în umbra maluri
lor din țăra dușmană.

— Vedeți, copii, le cpse sergen
tul, pănă aici e țera năstră, ăr din
colo peste apă, este țera dușmanilor.

A doua di avea să trecă Dună
rea. Căpitanul dăduse ordin ca sol- 

dații să-și pregătăscă muniția pentru 
inspecțiă. Cătră sără, după apusul 
sărelui, totă compania era la rând. 
După inspecțiă, căpitanul adună pe 
soldați în jurul lui.

— Copii! le vorbi căpitanul, au- 
dițl voi de-o vreme încăce, de când 
am plecat dela casele nostre bubui
tul tunurilor inimice? Turcii voesc 
să între în țâră și să robăscă ma
mele, femeile, copiii și bunurile nos- 
tre. Copii! Patria este în primejdiă. 
Cel-ce luptă pentru Patriă, luptă pen
tru mama lui, pentru femeia lui, 
pentru copiii și bunurile lui; cine 
din voi nu și-ar da viăța pentru apă
rarea celor ce iubesc? pentru apă
rarea Patriei? Sciu, că fie-care din 
voi are inimă și iubire, că fericirea 
a lor săi — a Patriei — este do
rința vie a fie-cărui. Der acăsta este 
și datoria văstră de soldați.

Copii, mâne trecem Dunărea la 
luptă cu inimicii — der fiți cu cu- 
ragiu, a năstră va fi isbânda, căci 
datoria năstră este sfântă și Dumne- 
4eu este cu noi. Când ne vom în- 
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Sine Deo," — er înăuntru bisericei cu 
foi verdl decorat altarul, părintele Gr. Do- 
mide, omulos pitalităței, învitâ pre toți mem
brii reuniunei cum și pre alțl onorațiorl în 
casa sa parocbială, unde au fost serviți 
toți cu un bogat dejun, după care au ple
cat toți membrii în ordine esemplară cătră 
casa școlară sub conducerea musicei mine
rilor din Rodna veche.

Ajunși fiind membrii în edificiul 
școlei, d-1 vice-președinte Ignat Seni prin 
o cuvântare bine alâsă și potrivită scopului 
declara adunarea de deschisă. Amintesc, că 
președintele Rvds. Domn Dr. Ioan Pop, vica
rul foraneu episcopesc, din causă sanitară n’a 
putut participa la acâstă adunare, fiind înlo
cuit de vicepreședintele cu conducerea ei.

După deschiderea ședinței urma o pre
legere practică de model prin învățătorul 
Silvestru Mureșian din loc, despre venirea 
Cumanilor și a Tătarilor sub regele Bela. Pre
legerea s’a predat astfel, că publicul l’ar 
fi tot ascultat, fiind d-sa un pedagog esce- 
lent, iscusit și rar în felul său ; având și 
maniere atrăgătore și orator escelent, fac 
pe acest învățător simpatic față de ascul
tători.

Prelegerea a fost statorită numai pe 
o jumătate de oră, dâr va rămână mult 
timp neuitată de ascultători.

După terminarea prelegerei practice 
școlarii s’au trimis acasă și, fiind timpul 
înaintat, membrii au trecut în sala decorată 
cu verdâță, ce era de-alăturl, la prân
zul comun, care a durat pănă cătră 5 ore 
săra, când tot în edificiul școlei, în o sală 
deosebit aranjată urmă petrecerea cu joc, 
al cărei venit fu destinat în favorul cassei 
reuniunei Mariane.

Intre decorațiile salei, era bătătore 
la ochi ordinea de joc, care a fost lucrată 
cu mare gust de tinărul Florian Murășian 
ascultător al școlei de belearte din Buda
pesta. Pe acestă ordine de joc era represen- 
tat în partea de sus un învățător bătrân 
stând între micii săi școlari cu abecedare 
în mână etc., er jos erau representațl prin 
o figură alegorică bine nimerită doi tineri 
în portul țărănesc jucând împreună Hora.

Deși noptea a fost destul de lungă, 
ea totuși pentru mulțl a fost prea scurtă, 
căci numai în zori de di a început publi
cul a-se cugeta, că a sosit prea iute tim
pul, ca să mergă și cătră casă, ducând fie
care cu sine la despărțire suvenirile cele 
mai plăcute. La petrecere am fost cercetați 
și de mai multe domne și d-șore de alt 
neam, precum și de judele de cerc și d-1 ad
ministrator montan Iohan Guzmann. Acestă 
petrecere animată va rămână mult timp 
neștersă din inimele multor tineri, cari 
s’au aflat atât de bine în noptea aceea. 
Atât despre petrecere.

*
Luni dimineța cătră 9 6re s’a conti

nuat ședința a doua și a urmat la ordinea 
clilei cetirea disertațiunilor intrate la pre- 
sidiu și anume: Teodor Bogdan învăț. în 
Bistrița ceti o disertațiune scurtă sub nu

mirea „Apărarea școlei și a învățătorului" 
și la urmă presentâ și un regulament, prin 
care să se apere învățătorul în cașuri când 
ar avâ neplăceri de a fi vătămat în autori
tatea sa de unii părinți nesocotiți. Statu
tul acesta s’a primit spre a se așterne lo
curilor competente spre aprobare. După 
acâsta s’a cetit prin Nicolae Mihaiu învăț, 
în Salva disertațiunea : „Care este modul cel 
mai potrivit, prin care școlarii începători 
mai iute și mai ușor păt învinge primele, 
greutăți ale scrisului și cotitului". Pentru 
acest operat a fost pus un premiu de- 
12 fl. La concurs fiind insinuată numai lu
crarea acesta, propunerea comitetului a 
fost, ca disertatorului să i-se dea premiul, 
deși lucrarea în sine a lăsat forte mult de 
dorit, ceea ce s’a dovedit de cătră mai 
mulțl membri. Deci este de dorit, ca pe 
viitor să nu se mai premieze atari lucrări 
dela cari nu se pote trage nici un folos 
pentru școlă și învățător. Premiu ori re- 
munerațiune se dă numai pentru mai seri- 
ose lucrări și de folos public! Din acest 
punct părerea comitetului central a fost 
greșită.

In urmă s’a mai cetit prin învățăto
rul Gregoriu Romanssi din Monor diser
tațiunea: „Cari suntespresiunile dojenitore 
necorăspundătore în școla poporală mo
dernă". Disertantele într’un lung șir de 
esemple dovedesce și combate vorbele și es- 
presiunile vătămetore, de cari să se ferâscă 
învățătorul în școlă față cu școlarii. Diser
tațiunea a fost ascultată cu atențiune și 
disertantuluii-s’a esprimat mulțămită proto
colară pentru ostenela lucrărei d-sale.’ Alte 
două lucrări s’au reservat spre a fi cetite 
în adunarea anului viitor.

Comisiunea însărcinată cu critisarea 
prelegerei practice și a disertațiunilor teo
retice îșl cetesce raportul prin d-lDemian 
Nechiti, care face în numele comisiei criti- 
sătore obiecțiunile aflate asupra prelegerei 
practice ținute din „Istoria patriei" prin 
Silvestru Murășan, se laudă tactul, tonul 
și modul de predare al prelegerii, nu află 
cuvinte destule spre a lăuda acea prele
gere de model și ' adunarea întrâgă o de
clară de forte bine succâsă. Tot în acest A'sens a mai vorbit și secretarul general D. 
Clem. Grivase, care lăudă disciplina obser
vată între școlari, tactul și modul de pre
dare al învățătorului, precum și planul fă
cut și în acea lucrare.

Comisiunea pentru înscrierea de mem
brii noi presentă lista membrilor înscriși, 
pe cari adunarea gener. între urări i-au 
declarat de membri ajutători.

Adunarea gener. mai decide ca în vii
tor adunarea gener. să se țină numai în 
lunile de vară, când e și timpul mai plă
cut. Timpul pentru viitorea adunare gen. 
din 1 Iunie și pănă în finea lui August a 
fiecărui an. Locul viitorei ;adunărl e sta- 
torit în Năsăud. Considerând, că reuniunea 
„Mariana" în an. 1900 împlinesce 25 de 
ani ai esistenței și activitftței sale, se face 
propunerea, ca cu ocasiunea acelei adunări 
să se facă anumite festivități iubilare, pre

cum și un parastas la mormântul fericitului 
Marian, fost vicar al Rodnei, ale cărui osă- 
minte se află înmormântate în cimiteriul 
din Năsăud.

Se trece la alegerea funcționarilor 
reuniunei pe un nou period de trei ani. După 
o pausă scurtă se realege cu aclamațiune în
treg fostul comitet cu președintele său 
Rvds. Dn Dr. Ioan Pop.

D-1 Ig. Seni v.-președintele reuniunei 
mulțumind adunărei pentru bunul tact și 
apoi pentru ospitala primire de care s’a 
bucurat în opidul Rodna la frații săi ro
mâni, declară adunarea închisă.

Jl.

Tractul Dergei, 2 Nov. n.
Despărțământul Dârgea al „Reuniu- 

nei învățătorilor români din archidieoesa ro
mână gr. cat." șl-a ținut adunarea de tdmnă 
din ăst-au în comuna Gernuc, la 27 Oot. a. 
c. Adunării i-a permis serviciu divin cele
brat de P. 0. D-n loan Hățegan, proto
pop tract, și 0. D-n Vasiiie Sestraș. Cân
tările le-a eseoutat oorul de oopii împreună 
cu învățătorii presenți, fiind de față și un 
număr frumos de poporani din comună. 
După sf. Liturgiă, zelosul d-n protopop a 
ținut o predică, în care prin esemple luate 
din viața de tote dfle'e dovedesce lipsa 
eduoațiunei copiilor. A fiis d-sa: „Dâcă ne 
place a griji de boii și vacile nâstre, ca să 
fiă frumdse și de preț, cu atât mai vârtos 
trebue să grijim de copilașii noștri cari 
sunt creați pentru scopuri mai îualte și 
pentru a căror eduoațiune părinții vor fi 
responsabili înaintea lui Dmnnecjău" etc. 
Predica a fost ascultată cu multă atențiune 
de toți oei presenți. In urmă învită și po
porul a lua parte la adunarea învățătorescă.

Adunândn-ne în șodlă, se încredințâza 
membrii Vas. Dumitraș și Ios. Pop, să 
învite la adunare pe D-1' Bela Simd 
insp. șool. reg. al comit. Soluoc-Dăbâca, 
venit aoolo din iiioidentul acestei adunări. 
D-1 inspector se presintă la adunare’ înso
țit de d-ni Pataki, medic Szarvadî proto- 
pretor, Beldi notar oero. și Coloeriu sub- 
not. cerc. Ocupându-șl acești ospețl locul, 
P. 0. d-n protopop ține cuvântul de des- 
ohidere și după-ce salută adunarea o de- 
olară de deschisă. Se oonstată, că dintre 
învățători sunt presenți 14, absenți 5. Mai 
erau de față la adunare : Ou. dnl : Ilie Șer- 
ban preot în Fizes și not. traot., I. Deao 
preot în Recea-Cristur, Vas. Sestraș preot 
în Cernuc, D. H. Coștea preot în Ohendrea 
și d 1 Costea îuv. în Șolomon.

Nupotlăsane amintit Ia acest loc, că 
ue simțim de tot mulțămițl, când putem 
vedea, că pe când în'alte traote se constată 
ou durere absentarea preoțimei dela adu
nările învățătorescl, în traotul Dârgei, sub 
înțelâpta couduoere a P. 0. d-n protop. 
loan Hățegan, se întâmplă alt cum. Aici 
din an în an se observă o mai strînsă le
gătură între preoți și învățători. Aoestei 
bune înțelegeri împrumutate e a se atribui 
faptului îmbucurător, că preoțimen șiînvăță- 
torimea tractului au făout un „fond trao- 

tual" pentru provederea șoolarilor săraci 
cu rechisite de învățământ, oare fond a<^I 
dispune de un oapital de peste 800 fl. și 
încă alte multe. Precum se vede din ra
portul oassarului, la aoest deep, s’au însoris un 
număr frumos și dintre preoți ca membri. 
In traotuljnostru, precum se vede, preoțimea a 
înțeles pe deplin cuvintele nemuritorului 
Mureșianu, oarl sună: „Preoți cu crucea ’n 
frunte, oăol 6stea e oreștină, și scopul ei 
prea sfânt"’

După constatarea membrilor preseuțl 
urmă: leoțiunea praotică despre tema: „Ce 
cuprinde în sine studiul istoriei naturale" 
predată elevilor prin învăț, local N. Pațiu. 
Erau de față vre-o 30 elevi, oarl se vedeau 
sănătoși și bine desvoltați. Se alese apoi 
o comisiune critisătdre, constătătore din 
membrii Vas. Dumitraș și Vas. Precup, că
rora li-se încredințeză a faoe oriticaleoțiune 
în soris, spre a-se pută alătura la protocolul 
adunărei.

Urmâză raportul oassarului Vas. Du
mitraș despre starea cassei desp., în care se 
constată, oă în deoursul anului școl. 1899/900 
au intrat la cassar următdrele sume: dela 
22 membri ord. â 4 cor. = 88 cor., dela 
15 membri ajut, â 2 cor. = 30 cor., oassa 
rest ou finea anului școl. 1898/99 = 06. 
Suma 124 cor. Din aoeștl bani s’au trimis 
comitetului central în decursul acestui an 
școl. 110 cor. 60 bani; s’a procurat sigil 
ofioios pentru desp. cu 8 cor. 60 bani; 
spese poștale : 80 bani, și banii înoassațî 
numai de acum se află la mâna oassarului 
4 oor.

Adunarea, după-ce se convinge din 
documentele puse la disposiția ori și cărui 
membru despre starea oassei, aprobă întru 
tdte acest rațiooiniu și la propunerea P. 
O. D. protopop tractual esprimă mulțămită 
oassarului pentru punotudsa manipulare a 
cassei. însemn la acest loo, oă între mem
brii ord. 3 sunt preoți; âr oei 15 membri 
ajutători toți sunt preoți ai traotului.

Urmeză aoum raportul bibliotecarului 
despre starea biblioteoii. Se oonstată, oă 
despărțământul nostru posedă un dulap fru
mos văpsit și oumpărat ou 16 fl.; sunt 
vre-o 70—80 esemplare cărți. — Adunarea 
deoide, ca oei 2 fl. aflători la mâna oassa
rului să se predea bibliotecarului oa spese, 
oe se vor face cu transportarea dulapului 
dela oficiul protopopeso traotual pănă în 
Fizeș, unde să se așecje în oassa paroohială, 
fiind-oă Fizeșul e oomnnă mai în oentrul 
tractului și aoolo locuesce și bibliotecarul 
despărț., oa așa membrii ei mai ușor să se 
potă folosi de opurile din ea.

La acest loo aflu potrivit a aminti 
vorbirea însuflețitâre a părintelui Deao, 
prin oare îndâmnă învățătorimea de a-se 
folosi de biblioteca Reuniunei, ca așa prin 
studiu oontinuu să-și mărâscă cultura și 
prin ea stima înaintea națiunei și a străi
nilor. Aoăstă vorbire a fost asoultată cu 
multă atențiune de cătră membrii învăță
tori, urări însuflețite de „să trăâsoă" la 
adresa părintelui Deao. Iubitul nostru pro
topop promise apoi, că va oompune un

torce biruitori, Patria ne va primi 
fericită; mamele năstre, femeile nos- 

; tre, copiii noștri ne vor primi cu 
brațele deschise de iubire și mândria 
pe noi apărătorii lor. Așa-der copii, 
mâne fără frică și cu credință pen
tru Patria — la răsboid.

Vorbele căpitanului păreau ros
tite cu inimă, âr soldații erau atât 
de mișcați, încât cu inimă păreau 
că-1 ascultă.

— Ura! Ura! strigară ei de mai 
multe-orî.

In uniforma lui de căpitan, cu 
barba lui rotundă și negră, în mij
locul soldaților tineri, părea un om 
din altă lume venind cu focul sfânt 

■al iubirei de Patriă, ca să-l aprindă 
în inimile tuturor.

Vlad mai mult ca toți ascultase 
pe căpitan, fără a perde nici o vorbă. 
Pentru prima-oră aucjia el pe acel, 
cărui trebuia se se supună, vorbin- 

du-i de cei-ce iubia. — Noptea fu 
pus de gardă.

Sta pe marginea Dunării privind 
la întinsul neastîmpărat al apei, ce 
se frângea în mii de chipe sclipitore 
sub lumina vie a lunii. Și cum curgea 
ea din nesfîrșit în nesfîrșit, cu vuet 
vecinie, îi părea lui o stavilă vie lă
sată de Dumnezeu pentru a se îm
potrivi la năvala dușmanilor.

Se gândea la cjiua de mâne. 
Mâne vor trece dincolo, mâne vor 
întâlni pe inimic, mâne va cunosce 
necunoscutul răsboiului și cu cât se 
simțea mai aprăpe de desnodămân- 
tul ce l’aștepta, de când plecase de 
acasă, de misteriosul ce-i cuprinsese 
inima — cu atât par’că se îngriji a 
mai mult, cu atât mai nerăbdător 
era de a sci odată: ce va fi? Și ace
lași pentru ce? al datoriei de soldat, 
care-1 chinuise în prima nopte de 
neliniște, același pentru ce? rămas 
încă pănă aeji fără răspuns, îi veni 

i ârăși în minte.

Pentru-ce trebuia se se bată, 
pentru ce trebuia se mergă la răs- 
boiu? Dâr vorbele căpitanului: „Pa
tria e în primejdiă, Turcii vor să o 
robâscă?“ Acel om nu putea să se în
șele: el era bun și drept și sciutor, 
el a spus adevărul: răsboiul e năs
cut dintr’o primejdiă. Si cum înțe
lege el cuvântul Patriă? Patriă este 
mama, femeia, copiii fie-cărui, ai lui, 
cu cari a trăit și pe care i iubesce. 
Der el n’are mamă, el n’are femeiă, 
n’are copil — atunci n’are Patriă? 
Dâr o iubesce pe mama Iona ca pe 
mama lui și pe Fira — o iubesce mai 
mult ca ori-ce pe lume, el nu e deci 
singur pe lume, el are pe cine iubi, 
pentru cine trăi, pentru cine lupta,
— el are Patriă. Ș’apoi Fira nu-1 
așteptă, Fira nu va fi ore a lui ? Se 
vedea într’o clipă de gândire însurat, 
cu casă, cu Fira femeia lui, cu copil
— și atunci Patriă nu e numai un 
cuvânt zadarnic, numai așa o vorbă 
de teoriă neînțelâsă. înțelegea, că 

Patriă este tot ce un om iubesce 
mai mult și deci căpitanul spunea 
o vorbă sfântă, când cp°ea, că Pa
tria trebue apărată. A muri pentru 
fericirea celor ce iubesc!, nici vorbă, 
e o datoriă sfântă. — Și ce mai 
spunea căpitanul? Turcii vor să ne 
robâscă patria, să ne robâscă ma
mele, copiii, femeile nostre ... Atunci 
și pe mama Iona și pe Fira?

— A! mai bine mort! strigă 
Vlad, ca deșteptat dintr’un vis rău. 
Cu ochii plini de mânia, strîngând 
cu putere arma ce ținea în mână, 
aruncă o privire amenințătâre spre 
malurile de peste apă, de unde au
rise glasul îngrozitor al tunului.\

— Mai bine mort! repetă el, 
der pănă atunci.......  vom vede.

(Va urma.) 
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proiect de Regulament intern pentru ma
nipularea biblioteoei desp., care proiect de 
Regulament îl va presenta spre desbatere 
în adunarea de prim&vara a desp.

Disertațiune nu s’a ținut din cau«ă, 
-că disertantele d-1 Teodor Pop s’a depărtat 
din tract fără a comunica acâsta cu presi- 
diul desp. spre a-se face alte pregătiri în 
■acâstă cestiune. S’au reales ârășl în comi
tetul despărțământului d-nii: Ios. Pop înv. 
în Reoea-Cristur; notar: Eliă Moldovan înv. 
în Ugruțiu ; cassar Vas. Dumitraș înv. în 
Sân-Mihaiul deșert; bibliotecar: Zah. Mu- 
reșan înv. în Fizeș. Se deoide, ea adunarea 
de primăvară să se țină în Asoileul-marej 
cu care ooasiune înv. looal I. Hațegan va 
țină o leoțiune praotică cu elevii, 6r înv. 
din Ciaclii-Gârbău d-1 Gr. Rus va ține o 
disertațiune din sfera pedagogică.

Finindu-se agendele oficiose am fost 
bine primiți la masa ospitală a colegului 
nostru Pațiu, unde s’au rostit mai multe 
toaste, între cari P. 0. Dn protopop pen
tru Esc. Sa D-1 Metropolit părintele 
Deao ; pentru șeful tractului ; părintele 
Șerban pentru învățători și înv. Preoup, 
pentru preotul român. In decursul mesei 
ne-a delectat mult cu vooea-i plăcută d-ia 
Maria Fechete înv. în Ghendrea.

In fine ne-am depărtat toți forte 
veseli.

Vasiliu Dumitraș.

Sfințire de biserică în 
ValdhicL

Elisabetopole, 6 Nov. 1900.
Duminecă în 4 Nov. n. s’a săvârșit în 

comuna Valdhid pe lângă un ceremonial 
demn, sfințirea nouei biserici gr. cat.

Delegatul Escelenței Sale D-lui Me
tropolit Dr. Victor Mihali, Revds. Domn 
■canonic Dr. Vasile Hossu împreună cu d-1 
Ionaș au sosit Sâmbătă în Elisabetopol, 
unde au fost întimpinațî la gară de d-nul 
protopop local Elie Câmpean și de tînărul 
advocat român Dr. Ștefan de Lăday. In 
trăsurile acestora au plecat spre Valdhid, 
ia ale cărui hotară i-a întimpinat un ban- 
deriu de tineri țărani călări și în haine de 
■sărbătore, precum și notarubjromân, care a 
bineventat pe ospețl, er representanții pri
măriei sași, i-a bineventat nemțesce. Rvds. 
D-n Dr. Hossu li-a răspuns românesce și 
nemțesce în cuvinte potrivite.

Conductul a plecat apoi spre sat, 
unde i-a primit preotul local D-1 T. Borza, 
și preotul Seceta în ornate bisericescl în 
fruntea poporului. Trecând pe sub o portă 
triumfală, au mers drept la st. biserică, unde 
au ținut o vecernia. Sera întregă societatea 
s’a întrunit la masa ospitală a d-lui notar 
român Fișer.

Actul sfințirei s’a săvârșit Duminecă 
în 4 Nov. din partea Revds. D-n Dr. V. 
Hossu asistat de 4 preoți din jur. După 
evangeliă Revds. D-n Dr. Hossu a ținut o 
frumosă predică, esplicând poporului însem
nătatea actului - și împărtășindu-le binecu
vântările Escelenței Sale pentru zelul creș
tinesc dovedit întru zidirea bisericei.

La liturgiă ne-a surprins plăcut bine 
organisatul cor de fete și tineri țărani ins- 
truat de' bătrânul, der neobositul preot lo
cal. întru adevăr, că-țl era mai mare dra
gul să audl frumosele melodii esecutate cu 
precisiune și armoniă.

După finitul serviciului divin s’a ținut 
un banchet în casa notarului, la care au 
luat parte toți ospeții străini. Toaste fru- 
mose s’au ținut o grămadă. In locul prim 
rosti Revds. D-n canonic Dr. V. Hossu un 
frumos toast pentru Escelența Sa. Pentru 
Revds. D-n canonic vorbi d-1 Câmpian pro
topop, âr pe cest din urmă l’a bineventat 
d-1 Secetă, preot.

Pentru preoțimea gr. cat. și în spe
cial pentru preotul local T. Borza a vorbit 
d-1 Dr. Vaier Moldovan când, de adv. Tot 
pentru preoțime a vorbit și d-1 Iuliu Mo- 
rariu, iurist, arătând însemnătatea bisericei 
naționale și rolul sublim al preoțimei. A 
vorbit d-1 T. Borza pentru ospețl. D-1 Au
rel Augur iurist a salutat prin cuvinte fru- 
mose pe tînărul advocat Dr. Ștefan Lâday 
protectorul tineretului.

D-1 Câmpean, protopop, a vorbit pen
tru d-nii casei, d-1 Dr. Lâday pentru tine
rimea română, er Revds. D-n canonic Dr. 
Hossu pentru tineret și inteligențl. D-1 Dr. 
V. Moldovan pentru.d-1 Ionaș.

Sera a urmat în locașul școlii o pro- 
ducțiune teatrală, la care am admirat zelul 
și multilateralele talente ale d-lui T. Borza 
preot. Țărani și țărance erau debutauții, 
compositor la piesa primă d-1 T. Borza și 
tot d-sa și instructor.

Intru adevăr e frumos del a un preot 
de peste 70 ani, că se ocupă cu lucruri de 
acestea și îșl dă silința ca în totă privința 
să lumineze și instrueze poporul. Piesa „Șă- 
zătorea**  e o composițiă destul de bună și 
țăranii au jucat’o cu atât mai bine, cu cât 
subiectul e luat din popor.

Piesa a 2-a „Vistavoiul Marcu“ abs- 
tragând dela aceea, că subiectul e străin 
de popor, mai e si o piesă slabă, ceea-ce 
a detras ceva din succes, cu tote acestea 
am admirat și aici zelul d-lui Borza; și in
teligența debutanților. Au fost viu aplaudați.

După producțiune a urmat dans ve
sel. Iți era mai mare dragul să vedl cum 
îșl petrec în cea mai frumosă armoniă ti
neri și fete din popor cu tinerii și d-șorele 
în aceeași sală.

Succesul material al petrecerilor nu 
a rămas nici de cum în urma bunelor im
presii, pe cari le-am câștigat în Valdhid.

Elisabetopole, Noemvre 1900.
Juristul din Ocnița.

Daruri pentru biserică.
On. d-le Redactor! Contând la bună

voința On. D-vostră, îmi iau îndrăsnela a 
Vă ruga să binevoiți a publica, în colonele 
prețuitului diar$„Gaz. Transilv.“ următorele 
rânduri:

Fiind-că credincioșii comunei nostre 
bisericescl gr. or. din Teliu, protopresbite- 
ratul Treiscaunelor, forte rar au produs 
din sînulTor omeni mai generoși, cari prin 
faptele lor creștinescl să insufle mărinimie 
și altora, cu bucuriă și satisfacția sufletescă 
viu a constata, că tocmai în aceste grele 
împrejurări la sfatul și îndemnul parochu- 
lui nostru Daniil Cojocariu vre-o câțl-va 
creștini, din puținul de care au dispus, s’au 
îndurat de au săvârșit față de biserica nos- 
tră fapte destul de generose și anume: 1) 
George Ion Rățulea și soția [sa Marina 
Comșa, cari în anul trecut au cumpărat un 
policandru pentru biserică în preț de 120 
corone, acum din nou s’au îndurat a cum
păra un rând de vestminte bisericescl în 
preț de 220 corone. 2) Eusebiu Dugariu o 
cădelniță în preț de 40 corone. 3; O femee 
văduvă un stihar, un epitrafir și un acope- 
remânt pe pristol, tote la olaltă în preț de 
40 corone, și în fine conlocuitorul de reli- 
giunea reformată Tbrbk S. Ferencz a dă
ruit un prapor în preț de 30 corone.

Cu tote că sf. scriptură dice, că 
„Ceea ce face drâpta să nu scie stânga1*,  
totuși îmi iau voie, ba cred, că împlinesc 
numai o sfântă datoriă vădindu-le frumo
sele fapte și espunendu-le publicului spre 
a servi ca pildă și îndemn și altora, er 
donatorilor să le servâscă drept dovadă de 
recunoscință și mulțămită din partea re- 
presentanței comunei nostre bisericescl, în 
numele căreia le urez, ca Dumnezeu să le 
primâscă milostenia și să-i învrednicescă 
de ceresca sa împărățiă

In numele comitetulni parochial rom. 
gr. or.

Teliu, 23 Octomvre 1900.
Nicodim Dogariu, 

învățător.

Fundatiunea Andronic.>

Consistornl arohidiecesan din Sibiiu 
publică ou termin de 31 Dec. 1900 st. v. 
concurs pentru ajutore pe anul 1901 pe sâma:

1) învățăceilor de ori-ce meseria, cari 
vor dovedi:

a) că au împlinit anul al 12-lea al 
etății, b) au cercetat ș >ola poporală ori 
altă școlă superiors. c) au încheiat contract 
ou măestrul și că oont.ractul este înregis
trat la autoritatea industrială (pretură și 
magistrat), d) adeverință dela măestrul des
pre sporiul ce-1 arată în mest-riă și despre 
diligința și purtarea morală.

2) pentru sodali, cari vor dovedi:
a) oă au terminat anii de învățăcel 

în anul 1900, oeea oe vor dovedi prin ates
tatul autorității industriale (art. de lege 
XVII din 1885 § 67). b) au purtare bună 

și fao spor mulțumitor ceea ce vor dovedi 
ori ou cartea de lucru ori ou adeverință 
dela măestru. c) cfl oe vor dovedi oă sunt 
membrii unei reuuiuul de meseriași și oă 
ounoso mai multe limbi vor ave preferință.

3) pentru sodali oarl vor să se facă 
maestri, dâoă vor dovedi :

a) să aibă oertifioatul de măestru ; 6) 
să fi lucrat cel puțin 6 ani fără întrerupere 
ca calfă, ceea-ce vor dovedi cu cartea de 
lucru, eventual cu adeverințe dela măestrii, 
la pari au lucrat, c) Ic: cerere să se arate 
anume lo-.-ul unde voes-s să se așefie ca 
măestrii, ce fel de mijidoe mai au pentru 
a pută începe meseria pa socotâla lor? d) 
Să dovedescă on atestat dela ofioiul paro
chial, oă cercetâză bisericanăstră și e creș
tin bun moral.

Dela toți oonoorenții se recere ca ce- 
rererile să fie scrise și subscrise cu mâna 
lor proprie adresate consistoriul arohidie
cesan gr. or. în Sibiiu.

Concurenții pot fi numai Români gr. 
or. din archidiecesa Tausilvaniei.

Prodtactiiune.•)
Homorod, 7 Nov. 1900.

On. D-le Redactor! O producțiune 
teatrală a arangiat tinerimea din comuna 
Homorod în săra de 27 Oct. st. n. cu scop 
de-a mări cassa societății tinerimei adulte 
pentru înmulțirea bibliotecei. Producțiunea 
s’a ținut în școla română, participând pu
blic destul de număros.

Din comunele străine au luat parte 
din Oohalm, Cața, Ungra și Ciucmandru.

Programa a fost următorea: 1) piesa 
„Trei Doctori**,  2) Nu mai plânge, poesiă 
solo de Nic. Boerteol. est. 3) piesa „Nop- 
tea“ de S. George. 4) „Noua călugăriță**,  
cânt, solo de Natalia Boer. 5) piesa „Cu 
voia Dumnisale**.  6) Dialog în cântări, fe
meia și bărbatul.

Forte bine și-au predat rolurile Crăciun 
Pora ca moșier în piesa „Trei doctori1*.  In 
piesa „Noptea**  de S. George și-au predat 
bine rolurile Nic. I. Naghiu ca țigan, Bucura 
S. Naghiu ca soțiă și George Gligor ca 
jidan cârclumar.

Au incurs cu totul 62 corone 10 bani, 
din care s’au spesat 28 cor. 10 bani, s’au 
solvit în cassa școlei 6 cor. rămânând venit 
curat 28 cor.

SuprasolvirI au incurs dela: O. D. 
loan Bercan paroch în Merchiașa 1 cor. 
20 bani, George Spornic paroch Cohalm 
1 cor. 20 bani, G. Andron învățător Ungra 
80 b., L. Barbu 40 b., T. Guița, finanț 
40 b., Ioh. Miiller 10 b., G. Pop învățător 
Cața 1 cor. și dela Traian Ciotloș croitor 
în Ciucmandru 1 cor. Se adfice mulță
mită suprasolvenților.

Nicolae Naghiu, 
preș, societății.

ULTIME SCIKL
Budapesta, 9 Noemvrie. Camera 

a sfârșit acji desbaterea generală 
asupra declarațiunei moștenitorului 
de tron Mâne se va începe desba- 
terea specială. In ședința de ac|i 
ministru-președinte Szell, luând din 
nou cuvântul a declarat, că la des- 
baterea specială va propune se se 
enunțe în partea introductivă a proiec
tului, că artic. de lege I și II din 1723 
este de deplin independent în ori 
ginea și condițiile lui și că succe
siunea la tron este a se judeca con
form disposițiunilor acestui articul de 
lege. Declarația ministrului a produs 
la majoritatea camerei cea mai bună 
imprpsiune.

Bruxella, 9 Noemvrie. Dr. Leyds 
a încunosciințat oficial pe guvernul 
francos, că președintele Kriiger va 
sosi în 19 1. c. la Paris și așteptă 
se fiâ primit cu onorurile, ce-i com
pot unui șef de stat.

Londra, 9 Noemvrie. „Daily Ex
press**  primesce din Shanghaiscirea, 
că Li-Hung-Ciang declară, că acum 
este îndoios, dâcă turburările vor 
înceta, fiind-că curtea chinesă a res
pins cererea aliaților de-a esecuta 
pe doi din capii revoluționarilor. 
Puterile nevoind a-și modera preten- 
țiunile, curtea chinesă face pregătiri 

de a-se retrage în provincia Sechuan, 
spre care scop organisâză o trupă 
de 14,000, care se-i acopere retra
gerea.

NECROLOG. Subscrișii în numele lor 
și a nnmăroșilor oonsângenl ou adâncă du
rere anunță răposarea preaiubitului și ne
uitatului soț, socru, moș eto. loan (J. Mol
dovan paroch gr. oat. român de Nyir- 
Adonu vice-archidiaconul distriotului 
Vasad, asesor consistorial etc. întâmplată 
în 6 Nov. la 12 ore din cji în a. 76 al vieții, 
49 al preoției și 49 al fericitei oăsătorii. 
Osămintele fericitului s’au astrucat în eimi- 
terul gr. cat. din loc la 8 Nov. n. o.

Nyir-Adon la 6 1. o. 1900. Fiei me
moria binecuvântată! Iuliana Papp ca soțiă. 
Vas. Ilniczky preot, gr. cat. ca ginere, Vas. 
Ilnicsky, Irina Ilnicsky, Dr. G. Mate, ca ne
poți și alte multe rudenii.

Li teratură.
Antropomorfism^ șt Antiantro 

pomorfisme în limba română de Nicoael 
Sulică. In limba nostră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea aeâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulică se distinge nu numai prin conținu
tul sân bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifioă, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sa'e folklorioe- 
filologioe de pănă acum. Cartea ce anun 
țăm acum, se p6te procura delaTipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. seu 80 bani (plus 
5 bani porto).

Rolul viermilor în formarea pămân
tului vegetal.

L. Grandeau a publicat de curând un 
articol în „Journal d’Agriculture pratique'1 
asupra rolului viermilor în formarea pă
mântului vegetal seu a humusului, articul 
din care estragem aci părțile mai impor
tante :

„Rolul viermilor, mult timp necunos
cut, a fost semnalat pentru întâia oră de 
marele naturalist Darwin în 1837 societăței 
geologice din Londra. Tocmai în 1877 — 
1879 apărură primele studii mai detaliate 
asupra rolului viermelui în pământ. In ace
lași an înse s’au descoperit cei doi factori 
principali ai descompunerei materiilor or
ganice ale pământului vegetal, adecă bacte
riile și viermii. Schloesing și Miintz des
coperiră agentul nutrificațiunei și Van Hen
sen arăta influența viermilor asupra ferti- 
lităței pământului.

Ed. Henry, profesor la școla fores
tieră din Nancy,, a făcut de asemenea cer
cetări, și resultatul acestor cercetări l a co
municat de curând societăței de sciințe din 
Nancy.

Viermii îndeplinesc în pământ diferite 
funcțiuni. Ei grăbesc descompunerea ma
teriilor organice și formarea humusului, pe 
care apoi îl amestecă cu materiile mine
rale ale pământului pentru a forma pă
mântul vegetal. Se scie forte bine de toți, 
că viermii în timpul nopței caută foi de 
plante și le tîrăsc în găurile lor, le mă
nâncă și apoi dau excremente, care sunt 
resturile din foi amestecate cu pământ fin. 
Acesta este unul din mijlocele întrebuin
țate de natură pentru a amesteca humusul 
superficial cu pământul interior.

Acăstă transformare și amestec se fac 
forte repede. Ed. Henry a făcut esperiența 
următore :

A luat o cutie de 60 cm. în tote sen
surile, a umplut’o cu nisip curat și a arun
cat d’asupra nisipului câte-va foi de plop 
tremurător. După câte-va săptămâni foile 
erau strîuse la un loc, strivite și ameste
cate cu humus. Căutând dedesubt, experi
mentatorul a găsit o gaură de vierme, care 
mergea pănă în fundul cutiei, unde a găsit 
și viermele în viață. Galeria acesta era 
căptușită cu o materie cleiosă de 2—3 mm. 
grosime. Prin urmare acest vierme atras 
de foile morte din cutie, se urcase pe pă- 
reții ei pentru a veni să mănânce aceste 
foi, și cu tote că mediul (nisipul) nu era 
de loc favorabil, totuși pentru ca să fie 
aprope de hrana sa, îșl făcuse acea galeriă 
de 50 cm. în nisip.
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Este evident, că dâcă în loc de un 
vierme ar fi fost mai mulțl în acest scurt 
interval ei mâncau tote foile, le prefăceau 
în humus și le amestecau cu nisipul.

Nu numai foile morte, dâr în general 
tote materiile organice, cari trec prin in
testinele viermilor, se prefac mai ușor în 
humus, decât cele cari nu trec.

Sucul intestinal al viermilor este de 
aceeași natură ca sucul pancreatic al ani
malelor superiore și pote ca și sucul pan
creatic să disolve materiile grase, precum 
și materiile albuminoids, pote transforma 
amidonul în zahăr și chiar pote ataca ce- 
lulosa.

Se pdte prin urmare conohide, că ma
teriile organice trecând prin tubul digestiv 
al viermilor sunt supuse la o mulțime de 
transformări chimice, care le face să se 
descompună mai ușor.

Wollny, care s’a ocupat de cestiunea 
viermilor, a făcut următorele esperiențe: 
Un pământ văros bogat în humus fu îm
părțit în 2 loturi: unul din loturi a fost 
lăsat să fie lucrat 6 luni de viermi, pe când 
celalalt tot rămăsese intact.

O altă esperiențăa încercat cu pământ 
arabil bogat în humus, făcând 2 loturi de 
1 kgr. și la unul din loturi punând 10 
viermi lăsându-i 3 luni.

Tomna tote loturile de pământ au fost 
uscate; viermii scoși din cele 2 loturi, și 
apoi tote 4 loturile analisate din punct de 
vedere al alterărei materiilor organice și 
al procentului materiilor nutritive. Analisa 
a dovedit, că loturile cu viermi aveau o 
aptitudine la descompunere mai mare, de
cât celelalte 2 loturi.

Materiile azotose din pământ nu va
riază din causa viermilor, în schimb însă 
materiile minerale solubile se înmulțesc de 
3—5 ori. Prin urmare viermii măresc în 
mod considerabil bogăția pământului în 
materii minerale solubile.

In fine, al 3-lea serviciu, și pote cel 
mai important ce ni-1 aduc viermii, este, 
că fac pământul mai poros, mai permeabil 
și prin care aerul și apa străbat mai cu 
înlesnire.

Din cele de mai sus resultă, că e 
bine a nu distruge viermii din pământ. Ei 
pot să fie răi pentru sămințele fine, fiind
că prin mișcările lor le pote da dela un 
loc la altul, ei pot de asemenea să fie supără- 
cioși pentru plantele din ghivece (oluri), căci 
adese-orl nu le lasă în pace rădăcinile aces
tor plante. In general însă aceste inconve
niente sunt fârte mici, în raport cu servi
ciile ce ne aduc.

2D© i£s.
(Jidovesct.)

Haide și cu 90!
Odată Șloim visa, că cineva îi da 90 

bani pe-o pălăriă veche.
— La mine nu da mâna cu atâta, 

dâcă vruescl cu un franc...
— Vrei 90 bani?
— Un franc... domili pintri d-ta...
— Nu, dâcă vrâi cu 90!
Din tocmâlă în tocmâlă Șloim se deș

teptă și se pomenesce cu mâna golă. Re
pede închide ochii și întindând din nou 
mâna dise:

— Ei, haide și cu 90 purale, pintri 
dumnâta!

La răsboiu!
Cobi. — Moi, Ițicălă și spui la tine 

că te-ai butut în risbeel cu Turcilii ?
Ițig. — O, ia!
Cobi. — La mine iu nu sciam chii 

ai fost tu în risbel...
Ițig. — Pooi, nici n’am fost moi Cobi!
Cobi. — Cum si poți...
Ițig. — Pui să vedl că iu Jm’am ris- 

boit cu balabusta acasă!

Ba da!
Intr’o di rugă cineva pe Nuhăm ca 

să-i fiă martor într’un proces.
— Ei, întrebă judecătorul, ce s’a în

tâmplat în cjiua Pur imului*)  celui mare?

*) Serbare jidănescă.

— Ba al celui mic!
— Ba al celui mare, replică judecă

torul.

— Mă n’aucll, că în diua Purimului 
celui mare!

— Ba, al celui mic!
— Măi prostule, spune așa cum spune 

judecătorul, îi dise la ureche împricinatul.
— Moi, da sec mai ești nu m’ai 

adus la jidicată ca să minț ? Dibitocuie, 
ai uitat? („Dor. Rom.“)

MULTE ȘI DE TOTE.
Talismanele, superstițiile și colecțiile 

Suveranilor.
Wilhelm II portă ca talismane o pă- 

reche de butănl de manșetă ai bunioului 
său Wilbelm I, o tabachere a lui Frideric 
cel mare și o tabachere a iui Napoleon I, 
deși el nu prisâză (trage pe nas) nici odată 
tăbao și pe lângă acâsta, la uuele <jile mari 
un pinten al lui Carol XII, pe care acesta, 
după cum se cjioe, l’a pierdut. în lupta dela 
Poltava. împăratul Germaniei e adânc con
vins, că aceste lucruri îl feresc de neno
rociri. El colecționâză cișmele din tâte tim
purile și uniforme din veaoul de mijloc.

Regele Oscar al Suediei pdrtă pururea 
un inel forte simplu, pe oare străbunul său, 
Bernadotte, l’a purtat în tinerețe și despre 
care se cjice, că posesiunea sa atrage pu
terea. El are o temă grozavă de a întâlni 
un oortegiu funebru; colecționâză gravuri 
și tablouri, medalii și cărții rare.

Prințul Ferdinand al Bulgariei are în 
grajdurile sale un cal bătrân, pe care a 
călărit prințul Alexandru de Battenberg în 
lupta dela Slivmța, dintre Bulgari și Șerbi; 
el e încredințat că, îngrijind de acel cal, 
va păstra puterea în Bulgaria. El posede 
o superbă oolecție de diamante, smaragde, 
rubine, safirurl și mărgăritare în valore de 
15 miliâne.

Prințul regent al Bavariei ooJeoțio- 
nâză urciârele și vasele din evul mediu ale 
țăranilor bavaresl; el n’are decât o singură 
superstiție: nu merge odată ou capul Vi
nerea la vînătore.

Bunioul său, spiritualul rege Ludovio 
I. de Bavaria, era un coleoționar pasionat 
de umbrele istorioe.

*
JLimlia timbrelor

După graiul fiorilor și acela al linii
lor palmei, ni se revelâză graiul timbrelor.

Sorii epistola cea mai inocentă, pe 
oare orl-cine ar putea-o ceti. Dâr pui marca 
în colțul de sus, din dreapta: asta însâm- 
nă: „Doreso prietinia d-taleu.

Și acesta e ineă ohipul cel mai con
venabil de a lipi marca pe plio. Căol dâcă 
— în loo de a o lipi drept, — ai apleca-o 
puțin la stânga, ar însemna: „Primesoe 
amorul meu“.

Timbrul lipit sur, în mijlooul plioulu', 
înseamnă: „Mă 'gândesc la d-ta“.

Lipit în lung, în colțul din stânga și 
jos, el e de un minunat augur, însemnează 
adioă:„Vei birui tote înoeroărileu.

In colțul drept, ceva mai sus, el în
semnează : „Amorul d-tale mă înoântă".

Lipit jos detot, și puțin aplecat, el 
însemnează capitularea difinitivă: „Fii fe
ricit și mulțumit®; dâr dâcă e așecjat în 
stânga și răsturnat, el vrea să (j* oă:n Nu 
sunt liberă“; în același loo. dâr aplecat pu
țin, înseamnă: „Inima mea e a altuia14; la 
drâpta, sistematio așecjat: „Nu-mi mai sorie„.

Mai sunt posițiunl, oarl oer întâlniri 
și altele oarl le refusă.

Există jurăminte, mărturisiri, reticențe, 
rupturi și prefăcătorii, cari se revelează 
prin înolinarea și looul măroei.

Cu un ouvent, există atâtea și atâtea 
lucruri în felul de a așeza o maroă, încât 
din cjiua în care tâtă lumea va oundsoe aoest 
nou graiă, nu va mai trebui să se sorie. 
Va fi de ajuns să se timbreze un plio.

*
Kevoltîi de maimuțe pe un vapor.

Echipagiul unui vapor engles se afla 
într’o stare cu adevărat de plâns când a 
sosit, într’una din cjHele aoestei luni, într’un 
port al Americei de Nord.

Acest vapor, numit „Indravellf“, avea 
pe bord 28 de maimuțe mari.

In timpul călătoriei, matrozii făcură 
încercare ca să înpingă în alt loo oolivia 

uriașă în oare se aflau maimuțele. Insă 
fondul outiei să desprinse, maimuțele esiră 
în câte-va secunde se împrăsoiară peste tot 
vaporul. Patru maimuțe se sinuoiseră îndată, 
sărind prin coșul oel mare în jarul mași- 
nei. Cele lalte însă găsiră drumul bucătăriei 
și al oămarei și puberă stăpânire pe tote 
merindele ce se aflau acolo.

Nici prin viclenie, nici prin forță, 
maimuțele nu putură să fie depărtate de 
lângă provisiunl, pe cari le apărau cu furie 
de orl-cine voia să se apropie de ele.

Trecură mai multe cjile în cursul că
rora matrozii trebuiră să sufere de fomeși 
de sgârieturile înverșunatelor maimuțe, cari 
dădeau cu ce apuoau.

In sfârșit matrozii isbutiră să birue 
pe animalele ou patru mâni și să le înohidă 
la locul lor în oolivie. Căpitanul și cei mai 
mulțl matrozi erau grav răniți când au 
sosit la câsta americană și aoum ei se 
ocupă d’a se vindeca.

Calendarul septemânei.
OCTOMVRE. are 31 dile. BRUMAREL.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum 
Luni 
Marți 
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

29
30
31

1
2
3
4

S. m. Anastasia 
S. m. Zenobiu 
S. ap. Stachie 
Cosma și Dam. 
Mart. Anc-hidim 
S. m. Acepsima 
C. păr. Ioanițiu

11 Ep. Martin
12 Iosafat
13 -Stanislau
14 losefat
15 Leopold
16 Edmund
17 Gregoriu

Tergul de rîmătorî din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 6

Nov. n. de 35,456 capete, la 7 Nov. au 
întrat 608 capete și au eșit 294 capete, 
rămânând la 8 Nov.
35,770 capete.

Se notâză marfa
grea dela 00—00 fii.
96—98 fii., de mijloc dela 96—97 fii., 
ușâră dela 96—98 fii. — Serbescă: grea
94—96 fii., de mijloc 93—94 fii., ușoră
92—94 fii. kilogram.    

un număr den.

ungurescă: veche 
tînără grea dela

!E3 
t
SI 
SI 
£
0 
SI
S

MĂREA BANCRUTĂ!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică, de argilftt&riă s’a văcjut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă.

JElu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

Eu irifflit: fi. 6.60
lingură de argint pen

tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru câiă; 
z aharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.
T6te cele <43 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fl. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșT păs- 
trâză colorăa argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantâză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trâcă cu vederea ocasiunea acâsta favo
rabilă, de ași procura acesta garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Dar de nuntă și cadouri ocasionale! 
și în economia casei.

Depou numai la A. HIRSCHBERG-s
Exporthaus fur amerik. Patent Silber-waarenfabrik 
WlliV. II., Btenibrandtstrasse 10/9

Sa trimite în provincia numai ou rambursa poștală său ou trimiterea sumei 
înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca:
Estras din serisorile de recunoseință.

Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită. Ve recomand și altora. 
Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.

Garnitura am primit, sunt forte mulțumit. TtrimitețI din nou una.
Lnbaczov, (Galiția) B a b i c, căpitan.

Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea gamiturei, și se’ml mai trimiți încă o garni fură 
cu fl. 6.60. — K ol o z s v ar. Exelens Baronin BânfTy.

wBssisissw a obiecte pentru mica sumă de 
1cuțite fine de masă ou 

lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent 
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;

5

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 9 Novembrie. 1900.

Măsura 
său 

gr eutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 60
ti Grâu mijlociu . . . 11 40
77 Grâu mai slab . . . 11 —
y) Grâu amestecat 9 —
77 Săcară frumosă. . . 7 60
71 Săcară mijlocia. . . 7 —
77 Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 6 60

Ovăs frumos. . . . 4 80
n Ovăs mijlociu . . . 4 40
77 Cucuruz .................... 7 40
n Mălaiu (meiîi) . . . 9 -

Mazăre........................ 15 —
Linte........................ 19 —

77 Fasole......................... 9 20
71 Sămânță de in . . 21 —
71 Sămânță de cânepă . 8 20
n Cartofi........................ 1 50
n Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
71 Carne de porc . . . — 88
71 Carne de berbece. . — 64

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

Proprietar: Dr. Aur»! Murit 
Redactor responsabil: Grtșgo tu Mw-r.

Un comis, care deja a 
condiționat în branșa de bum- 
băcărie și coloniale ibăcănie) 
se acceptdză în negoțul sub
semnatului.

Se cere cunoștința limbi
lor. română, germană și ma
ghiară.

Nicol. Dușoiu, Brasov.
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Cursul ia bursa din Vâena.
Din 9 Novembre n. 1900.

Renta ung, de aur 4%......................114.85
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% • 119.60
Impr. c&il. fer ung. înargint. 4'/2% 99—

Oblig, c&il. fer. ung. de ost I. emis. 117.—
Bonuri rurale ungare 4% .... 91 10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................163.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50
Renta de argint austr........................... 97.50

Renta de hârtie austr............................97.20
Renta de aur austr.............................. 114.65
LosurI din 1860.................................. 132—
Acții de-ale Bâncei austro-ungară . 16.94
Acții de-ale Bâncei ung. de credit. 665.—
Acții de-ale Bâncei austr. de credit. 662—

NapoleondorI...........................................19.20
Mărci imperiale germane ... . 117.60
London vista.........................................210.65
Paris vista...........................................95.85
Rente de corone austr. 4% • • • 98.65
Note italiene....................................... 90.70

Dela Tipografia „AURORA‘% A. Todoran 
—din Gherla — Szamosujvăr, 1^^—

Efâr3 se pot proowr's următorele cărți;
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

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

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

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

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

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

Cuvântări fuuebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițî, prelucrate de Tit Budu, 
vicar.....................................................1—

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

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

Dumnecjeâsca lit urgie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș.................................. —.25

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

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

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

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

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

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

No ine uita. Colecțiune de versuri fune- 
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

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

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

Amintiri din Grecia de Teodor Bulo, 
profesor gimn.....................................—.60

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 îu școla poporală de luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

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

Cartea plugarilor său povestiri econo- 
mioe despre grădinărit, economia câmpului, 
cresc6rea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

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

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

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

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

125 Chiuituri do cari strigă feciorii 
în joc..................................................... —.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-umoris- 
tiae de Anton Popp. I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore —.55

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

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

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

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

țlile negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiti — cu o prefață de G. Simu. . —.15

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

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

Geografia și' Istoria în școla poporală. 
Manual compus Conform planului de lec- 
tiunl a d-lui V. Petri pentru cl. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia lui Novac.........................—.10
Hori» lui Pintea Vitâzul . . . —.06 
Idealul perdut. Novelă originală de 

Paulina C. Z. Rovinar........................—.10
îndreptar pentru ortografia română, 

de Vas. Dambrava........................ —.12
Imperăția țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul . . . —.08
Iflgenia în Tauria. Tragediă în 5 acte. 

După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................ —.30

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

Lira Sionul'ii său cântarea sărbătorilor.
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf.
Scriptură, de A. Boca Velcherianul, cu o 
precuvântare de G. Simu .... —.25

Monologe de Antoniu Popp:.
Nr. 1. Pe neaștepte................... —.04
Nr. 2. Pentru-ce am rămas flăcău bă

trân .....................................................—-08
Nr. 3. La Anul-nou................... —.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre

cut ..................................................... —.04
Nr. 5. O pățanie.............................—.04
Merinde dela școlă său învățături pen

tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — .60

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

Musa SomeșanH. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate ș; aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Naraț’une istorică după 
WachsmaDn, de I. Tanco .... —.20

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

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

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

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul pierdut“ —
de Paulina C. Z. Rovinar .... —.10

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 102 pagine, cuprinde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
fl. J.20) la............................................-.60

Povestea Pasculni său credința deșârtă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08

Părintele Nicolae. Schițe din viâța preo
ților, de G. Simu............................. — 30

Pie’ntea poporului român, său cântări 
evlavidse pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă 
de doi preoți gr. cat MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare........................ —.10

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

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

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp
Reteganul....................................... —.30

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

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

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

Renascerea limbei române în vorbire
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 
Prețul fie-ărei broș............................—.40
Ambele de-odată..................................—.70

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Ro i'ftnul în sat și la dste, de Ioan Pop 

Reteganul....................................... —.30
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1.—
Snsp'n si zimbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp....................................... — .40
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.15
Trandafiri ți viorele. Poesii poporale de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viâța P. C. Verg. Maria, de C. Dara
bant ..................................................... —.15

Zîua Câmpiei, de A. Boca Velch. —.08

Cărți de rugăciuni:
Iconn sufletului. Carte de rugăciuni și 

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

legată în pânză....................—.80
legată în piele...............................1.60

„ „ catifea . . . 2.50 — 3.80
MărgăritarinI snfletului. 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 sufletesc Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
forte frumos ilustrată pentru pruncii șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iobne 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......................................................—.10

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

Din ^Literatura poporală* , 
de Domcțiu Dogariu.

Tote cărțile de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. ÎTIureșianu din Brașov.

Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitul 
caraghios al economilor de vite (Mocani
lor) din Săcele. Prețul....................—.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele. —.06
Nr. 3. Insurătorea Sorelui (basm) —.06
Nr. 4. Fiul bncăfăresei împăratului 

(basm).................................................—.06
Nr. 5. Vâcârelul (basm) ... - .06
Nr. 6. Diana, 4>na munților și Fata de 

împărat ou manile tăiate (2 basmurl), —.06
Nr. 7. Cinci dialoguri întocmite pentru 

elevii școlei popor, menite ca producțiunl la 
esamene și alte festivități școl. . . —.10

Nr. 8. Spirit,on și Niculae (basm) —.06
Nr. 9. Fiinl oii (basm) .... —.06
Nr. 10. Povestiri și anecdot. pop. —.10

Biblioteca teatrală a „Aur or ii* .
Nr. 1. Calea dreptă e cea mai bună, 

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

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

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

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa................................................ —.10

Nr. 5. Discreția fără voiă. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant.................................................—.12

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant .................................................—.10

Nr. 7. Otrava femeiușcă, comediă de
I. Țințar............................................— .10

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un act 
de C. Darabant............................. —.10

Legendar seu cade de cetire pentru 
șoolele poporale. Partea l-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Kdițiunea X., emeu- 
dată și aprobată de îualt.ul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiuue publică prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat....................................... — .50

Tot «le același autor:
Școla românii. Foie pedagogică și di

dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. (I. și II. e epuisat. Fie-care 
an 1 fl., ou porto....................................1.10

Școla practică. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom.
II. III. și VI. (I. e epuisat), fie-care 1.—
cu porto...........................................  1.10

Plan de lecțiunl pentru șcdlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săp'ămânl 25 cr., 
cu porto................................................ —.30

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună ou ordi- 
națiunile ministeriale publicate în urmă, 
prețul................................................ — .22

Scriptologia seu modul de a învăța co
titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea oetitului în școlă . . . 1.—

Almanuchvl prentu'ui Român pe anul 
1901. Prețul unui es. 30 cr., espedat prin 
postă 35 cr., 6 esem. oomandate de-odată 
costă espedate franco numai . . . 1.60

Călin ilarul „ Aurorei11 pe an. 1901. Pre
țul unui esemplar..............................—.25
prin postă franco..............................—.30
6 esemplare spedate franco . . . 1.35

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
Cataloge se trimit ori-și-cuâ gratis și franco. Vânătorilor se dă rabatul cuvenit.

Tote comandele a se adresa Tipografia „AURORA“ A. Todoran, 
în Esherla — Szamosujvăr.
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SESONUL de TOMNA și IARNĂ
Recomandăm On. public renumitele nostre fabri

cate, recunoscute ca forte solide, și amune: pentru 

Costume, Parflisenri, Stofe mmtni jaltoncI

Cswsu9 pieței Sr'ișcv.
Din 10 Nov-m bre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.92 Vend. 
Argint român. Cump. 18.75 Vend. 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vend.

Galbeni Gump.
Ruble Rusesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Gump. 
Scris, fonc. Albina 5%

Vend. 11 
Vend. — 
Vend. — 
Vend. —
Vend. 101

11.20
127.—
58.75
10.70

100.-

AVIS £
»

Brânză prospetă de Liptau prima calitate,

<5.e fetg'-ua.r,forte mb wrier no.
Stofe de untiforme pentru oficerî și amploiați. 

Postavuri SS Loden, pentru sport, economi și agricult.

Pleduri pent™ bărbați, Plapome și Covore.
Ne rugăm de o cescetare num&rbsa.

Wilhelm Scherg & C-ie
fabrica «le postav, SSrașov.„___________________ O

§?>oooo| Mim al Jiiryiiliii in 18115 și 1896 la Budapesta. |oooo°8
O 4

in fi e - c a re q i

Câr^ăței ferbinți cu hrean,
Unt prospet Theebutter) din Lăptăria Centrală.

afumate escelente,
SC Capetă pe lângă un serviciu cu atențiune la

J E. R. FERNENGEL
ha StratBa Wa,schea’, podail IVr. 3.

1-10.1150.

Analisat de autorități medicele 
și aplicat iu spitalurl cu mare 
succes ca medicament exterior p*

Uf

*

99

9 9

De mult ași fi 
mort, dAcă nu 

uși fi întrebuin
țat renumitul 
fluid Elsa. Aces
tui fluid am ge 
mulțumesc vi- 
6ța,|scrio Râcz 
Zsigm. Foldea.

O descriere a- 
deverată. Mis
terul unui om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii. 

porto.

O istorie fdrte 
interesantă 

din viață Mis
terul unul om 
betrân se trimi
te gratis, după 
primirea de

10 filer! porto.
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FLOTO^L 
ELSA FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern, 
căt și intern, așa:

„Or! și cui voiu 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

mi-a scăpat 
viațau, scrie 
ifj. H. Szabo 

Istvăn în 
Păkozd.

cr.

cj r-4 
.tr cs 
/. g.
O T5

ce 
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ăi .

o o
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Prețul, unei sticle cu instrucția lolosirei 
1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în irite farmaciile.

Cu posta cu rambtirsă sâu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul
WIDDER GYULA, 
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. TSrok Kirâly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Korut 17. - In Brașov : la far
maciile d lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

-
La friguri, junghiuri, podagra, reuma. tuse, 

trona, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, gretă, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă seu după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit‘c în Stubica 

Nr. 135. (Comitatul Agram)
Fie-cărui sunt de reco

mandat

Pilulele-Rabarber
ale Iui

Feller 
cu marca „E L S A“.

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile :

Torok J6zsef, Kirâly-u 12., Zoltân Bela, N.-Ko- 
rona-u. 23.
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A că

vindeca iute și sigur
so’dină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unele cașuri este 
extraordinar, că după o mi ă 
întrebuințare, înoeteză durerile 
și la bole învechite.

iîHr „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. L Citiren și 
la Eremias Nepoți?.

100.Q000
ALSXifftoSTEK GEWINN lî\ GLDO1JCMSW ffiLLE.

Mari efecte vin- 
decătore!

iERCUÎT
Casă de bancă și de schimb, societate pe acții 

în Budapesta, 
numai IV, Vâezi-utcza 37 

(casa, proprie).

La pHma tragere a 

VII. LOTERIE de clasă r. ung. 
în 15 și 16 Novembre

avend succes 
znAXZXxexile zoslq,! zxxaxi 

între 70,000 și 99.000 care le avem 
la disposîție spre alegere.

W L O S TT ie I: "W 
întregi . 12 cortine 
jumtitilțl .

CONSPECTUL
tuturor celor 59,006 câștiguri.

Cel mai mare câștig in cel mai 
favorabil cas

LOOOjOOO corone.
Câștigurile speciale sunt împăr[ite cum urmeză:

C v r o « e

600000
400000
200000
1OOOOO
60000
soooo
70000
60000
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
8000
2000
1000
500
WO
200
170
130
1OO

SO
40

1 Primla

1
1
3
1
1
1
3
1
5
1
7
3

31
67

3
433
763 

1338
90 

31700 
3900 
4£»OO

50 
3900 
3900

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

r
recomandăm

3.— cortine .
150 „fi n

Aviso 1 Losurile reunite și suma câștigurilor se trimite franco. — 
Comande ou rambursă cs'ă porto duplu, de aceea să se 
evite — Comande să se facă eu mandat postai. 10

'■ I

50,000 13.160,000

reg.

>co

fi—

ÎNTINDE NOROCULUI MANA! 
Wți au fost favorisați de noroc 
cumpărând aan Sos rieSa noii!

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din 

166,060 losurî 56,000 
se sorteză cu câștiguri in bani, așa-dâr ju
mătate din losurî trebue s£ câștige conform 
specifioărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
ure câștiguri așa de mari, ca loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare căștii la k favorabil 
Ud. milion corone.

In total vin treisprezece ntilio-
ne 1160,00® corone la sorti re.

Intrrga intreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului. ,

Prețul origina] al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan':
pentru 0 optime (%) fi. —.75 său cor. 1 50

n
n

T».

1.50
3.—
6 —

3.—
6.—

12.—

* un pătrar (’/J „
„ o jumătate e/2) „
„ un întreg J/2) „ 
trimet cu ramburs 

terea înainte a sumei.
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm ca comandele de losurî ori
ginale a se trimite direct la noi p suiri în

Î5 Novembre a. c.
A. îOROK &C“ 

casă de bancă 
Budapesta, V. Tatarmj < 

Pili n In1 I n«eu mring nr. flfl.
f llldlU. ] Elisabethring „ 541.

Multe și forte mari câștiguri am sol
vit noi prea stimaților noștri cliențl ăi anu
me în timp scurt peste trei milione 
de corâne.

Scrisore de comandă de tăiat.

se

n
n

W

sdu pe lângă trimi- 
Liste oficiose se es-

Domnului A. T O R O K & Budapest.
Binevoiți a trimite .............. Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

ung. împreuna cu planul oficial.
Clnmo da fl | a gî ua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convineouma ue n ................. ( meză cu mandat postal. J se ștergeți).
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