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Sporirea funcționarilor.
Am auc|it și am cetit multe 

plângeri mai ales în urma crisei eco
nomice din anul trecut asupra neajun
surilor ce le crează funcționarismul 
în România. Dâr ori cât de mari ar 
fi aceste neajunsuri totuși sunt aprope 
disparente față cu boia funcționa- 
rismului, ce bântue în statul ungar.

Eri comisiunea financiară a die
tei a presentat acesteia raportul 
asupra preliminarului budgetar pe 
1901. In acest raport se constată, 
că în decursul anului 1901 după 
acel preliminar se va înmulți nu
mărul împiegaților statului cu 3171 
inși. Dela 1867 încoce în fiă-care an 
s’a înmulțit în măsură tot mai mare 
numărul funcționarilor statului, așa 
că acum sporirea s’a făcut cu acea 
sumă enormă de peste trei mii de 
amploiațl.

Una din foile șoviniste dela 
Pesta constată acâsta cu mirare, așa 
că trebue să cjicem, că departe a 
ajuns funcționarismul, dâcă acum și 
aceia cari i-au tras și-i trag singuri 
folosul încep a se îngriji de atâta 
amar de funcționari.

Pe noi ne-a cuprins de mult 
îngrijire, vecjend cum se înmulțesc 
legiunile de funcționari, cari for- 
rnăză înafară de baionetele armatei, 
ale gendarmeriei și ale polițiștilor, 
singurul razim al guvernului și al 
întregului sistem, căci vre-o simpa- 
tiă nu întâmpină acest guvern și sis
tem nici chiar din partea popora- 
țiunei curat maghiare.

De (jecl de ani acestă înmulțire 
stă în legătură strînsă cu crescerea 
șovinismului și cu faptul întristător, 
că patriotismul este esploatat de 
Maghiari și de Maghiarom său re
negați pentru a-și câștiga ușor me
rite, cari se potă servi ca recoman
dare la împărțirea de posturi din 
partea statului.

Insă nu numai la stat, ci și în 
oficiile publice, cemitatense și co
munale bântue tot așa de cumplit 
boia funcțonarismului, așa că cu 

drept cuvânt cjice amintita foiă, că 
în societatea maghiară clasa de 
mijloc inteligentă vecjând, că pote să 
ajungă ușor la câte un os de ros, 
câștigând o funcțiune publică pe 
socotela budgetului, și-a pierdut 
simțul și dorința de a-și câștiga o 
esistență independentă; fiă-cărui om 
studiat îi trebuesce un oficiu și le 
e groză de lupta pentru o esistență 
de sine stătătăre.

Acâstă împrejurare, ca și cea
laltă, care face, ca prin acele le- 
gione de funcționari să fiă încărcat 
peste măsură budgetul statului și se 
fiă mărite sarcinele celor, cari nu 
trăesc din acest budget, încă ar mai 
fi de suportat, dâr urmările politice 
ale unei astfel de stări de lucruri 
întristâză mai mult pe numita foiă, 
căci, cjice: acea națiune, a căreia 
inteligență constă în cea mai mare 
parte din funcționari, n’are și nici 
nu păte ave independență politică, 
căci prin rudire și încuscrire cu le- 
giănele de funcționari, se păte cjice, 
că încă și acele familii stau sub in- 
fluința nemijlocită a puterii statu
lui, cari nu trăesc din visteria sta
tului.

La astfel de națiune ajunge, dâcă 
o mână despotică ia în stăpânire 
punctul central, adecă frânele guver
nului, pentru-ca, se ducă cu sine în- 
trâga națiune.

Va se dică urmările rele ale spo- 
rirei prea mari a funcțiunilor pu
blici le vede făia maghiară în sar
cina financiară, în lâncecjirea vieței 
economice și în perderea indepen
denței politice.

Noi înse mai cunăscem un reu, 
ce urmâză din funcționarismul un
guresc și care, păte, precumpănesce 
pe tăte cele amintite. Și acesta este 
lesne de gâcit de ori-cine, care nu 
face parte din oștirea șoviniștilor 
maghiari.

Este reul, că prin sporirea func
ționarilor se sporesce și acâstă oș, 
tire șovinistă, se sporesce spiritul de 
intoleranță, de dușmăniă contra tot 
ce nu e maghiar și se sporesc asu

pritorii noștri, căci funcționarul pu
blic în statul ungar se consideră și 
astăcjl mai mult ca stăpân peste pu
blic, decât ca cel ce-i dator a-1 servi, 
încă și aeji e domnităre credința în 
cei dela putere, că nu funcționarul 
este pentru popor, ci poporul pen
tru funcționar.

Acesta este cel mai mare reu, 
căci de s’ar găsi leac în tăte cele
lalte privințe, acest din urmă mare 
neajuns păte singur se pericliteze 
nu numai independența politică, dâr 
cu timpul chiar și esistență statului. 
Nu-i nimic ajutat încă prin aceea, 
că va înceta sporirea funcționarilor, 
ci se cere în interesul statului și al 
desvoltării sale normale se se schimbe 
și cugetul și spiritul, de care sunt 
acțî cuprinse legiănele de funcționari 
din Ardeal, Bănat și Țera ungurâscă.

Reuniunea femeilor române.

Brașov, 3 Nov. v.
Pe <}iua de 6/19 a. o. este convocată 

adunarea generală ordinară a Reuniunei 
femeilor române pentru ajutorarea eresoerei 
fetitelor orfane, în sala oea mBre a gim
nastului român din loo.

In convocarea, ce s’a publicat deja în 
foia nâstră și pe oare o reproducem și as- 
tăfll, se spune, oă „pe lângă obiectele obici
nuite1* va fi la ordinea cjilei și alegerea co
mitetului pe un nou period de trei ani.

A fost, firesoe, de lipsă de-a preveni 
membrele reuniunei, oă este la ordinea 
(filei alegerea comitetului; fiind acesta un 
aot forte însemnat și de mare importanță 
pentru Reuniune, căci dela buna oonduoere 
atârnă în mare parte progresul și înflorirea 
Reuniunei. Nu este der indiferent oum se 
alege și se compune comitetul și nu putem 
deoât să dorim, oa în alegerea lui adunarea 
generală să fiă cât mai noroodsă.

Oeea-oe însă nu găsim în amintita 
convooare este lipsa totală și de oea mai 
mioă alusiune la un eveniment însemnat 
din viața Reuniunei, care nu mai putea fi 
tratat între „obiectele obicinuite".

Acest eveniment se săverșesoe aouma, 
său, mai bine dis, s’a și săvârșit, împlinind 

Reuniunea femeilor române 50 de ani dela 
nființarea și întărirea statutelor ei.

Inoă la începutul lui Septemvrie 1850 
„Gazeta Transilvaniei" a anunțat, că o de- 
putațiune a „Cocânelor Reuniunei române" 
a fost primită în modul cel mai afabil de 
cătră Escelența sa baronesa Sofia de Wol- 
gemuth, oare, venind dela băi, a petrecut 
câte-va cJLe la Brașov, și oă 11-a promis, 
oă va stărui pe lângă bărbatul său, pe 
atunci guvernator al Transilvaniei, ca să 
intervină pentru aprobarea statutelor Reu
niunei, oarl au fost trimise prin guvern la 
ministrul trebilor interne. Tot de-odată nu
mita Baronesă s’a înscris ca binefăcătâre, 
contribuind la fondul Reuniunei.

Nu mult după acesta, la finitul lui 
Ootomvrie 1850, aut sosit statutele Reuniu
nei femeilor române aprobate de înaltele 
loourl și oomitetul Reuniunei anunță prin 
secretara sa d-na Zoița Ciurcu cu data de 
10 Noemvrie st. n. 1850, oă adunarea ge
nerală a Reuniunei a votat o adresă de 
mulțumire oătră guvern în numele seu și 
al orfelinelor și apelâză la femeile române 
din totă Românimea de a contribui pen
tru orfane ou hăinuțe, încălțăminte, bani 
său cu alte ajutâre trebuinoiâse.

S’au împlinit așa-dâr 50 de ani dela 
aoăa dată.

De aceea ne-a surprins, că nu se face 
amintire în convocarea adunărei de Luni 
a Reuniunei, care ar trebui să fiă o adu
nare jubilară, nici măcar de yr’o pro
punere privitore la serbarea jubileului aces
tei Reuniuni, prima între Români, și care 
a fost îmbrățișată și ajutorată ou însuflețire 
de femeile și de bărbații fruntași din tote 
părțile locuite de Români.

Las’ că înființarea Reuniunei femeilor 
române a fost un eveniment mare pentru 
cultura socială-națională a Românilor din 
orașul și ținutul Brașovului, der Reuniunea 
este datore și sentimentului de pietate și 
recunoscinței față cu marele public român 
de pretutindeni, care a contribuit în mod 
hotărîtor cu sume mari la fondarea ei, să 
nu lase din vedere o dată atât de însemnată 
în vieța nostră oulturală-socială, ci s’o ono
reze după cum se cuvine.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Pastel.
i 

Diminâță. Peste culme
blând se uită mândrul sore.. . 

Vesel se resfață valea
în verdeță și’n recore, 

Er vălceua curge leneș 
printre florile de Mafii; 
Lunca pare-un colț de rafii. 

Fluturașii n’au astemper...
acjî se simt la largul lor... 

Fac cu pajiștea înverejita
un contrast fermecător: 

Argintate floricele
risipite pe-un covor. 

Și pe când vălceua plânge 
rătăcită ’n vre-un ungher, 

Ciripit de păsărele
se înalță cătră cer...

Și când vre se spună lumei
de sub stânca înclinată
Cât e de nemângăiată, 
Se trezesce iar plecată. 

Valurile care vin ■

Le împing pe cele triste 
la lumină ... la senin ...

Și sburdalnice pe pietre 
se rostogolesc la vale...

Mai în jos pe malul apei
Cânt’ un ciobănaș de jale

... Doina lui e viața nostră, 
Viața lui e doina lui...

Și duios de dragul văii
Și de dragul dorului 

Flueru-i de fag răsună
tot mai jalnic ... mai încet...

Tainic murmur ca de șopte 
se pornesce prin brădet...

Și tresare lumea totă,
âr copacii ’ncărunțițî

La duiosa nostră doină
stau pierduți.., par’că’s vrăjiți 

Și nu pot nici s’o ’nțelegă 
nici nu sciu de unde vine.

...Rugători ’și ’nalță fruntea.., 
doritori de vremi senine!

Z. Bârsan.

Despre frumseța limb ei 
române.

— Fine. —
In fabulele lui DonicI și mai mult 

în cele ale lui Alexandrescu, despre care 
Delavrancea dice: Alexandrescu scie să 
rîclă și rîsul lui farmecă, dâr și taie și spa- 
riă; el scie disgustat de present să strige 
ca un colos, el scie să învieze umbrele 
eroilor mari perdute în negura trecutului. 
La Alexandrescu vedl o lume întrăgă as
cunsă sub pielea dobitocelor — popor în
treg cu fote vițiile lui. Tablouri frumose 
ne represintă el în poesiile sale; astfel în 
Umbra lui Mircea la Cozia:

Ale turnurilor umbre peste unde 
stau culcate

Cătră țărmul din potrivă se întind, 
se prelungesc.

Aci el dă viâță umbrei, dându-ne îna
inte o frumosă figură de cuvinte, dând sti
lului său energiă, grațiă și varietate, pre
cum :

Ș’ale valurilor mândre
generații spumegate

Zidul vechiu al mănăstirei
în cadență îl isbesc.

Pare-că vedl valurile isbindu-se regulat, 
neforțate de vr’un eveniment natural, oi în 
restimpurl măsurate. O altă frumosă figură 
aflăm în următorele:

Dintr’o peșteră din rîpă 
noptea ese, mă ’mpresor

De pe muche, de pe stâncă 
chipuri negre se scobor 

unde noptea e personificată, er umbra stân
cilor e înfățișată prin chipuri vii, cari 
mișcă, se scobor.

Nu mai puține frumsețl (stilistice) de 
limbă aflăm în baladele nostre în deosebi 
la Negruzzi și la Coșbuc. Cetind baladele 
acestor doi vom vede cât de mult a con
tribuit Negruzzi la regenerarea litnbei și 
drăgălașele composiții ale meritatului Coș
buc la perfecționarea ei. Ca esemplu avem 
dela Negruzzi „Aprodul Purice", un epi
sod din vieța lui „Ștefan cel Mare" âr ba
ladele lui Coșbuc în general sunt de o 
frumseță neîntrecută, dând astfel o grațiă 
și perfecțiune neîntrecută limbei românescl 
prin drăgălașele sale comparațiunl și în
torsături de frase.

Popularitatea, de care se bucură scrie
rile lui, ne dovedesc în destul frumsetea1 J
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Revista politică.
AstăȚî se încheie sesiunea a 

patra a dietei ungare și Marția viitâre 
se va începe sesiunea a cincea și 
cea din urmă, care va dura pană 
în primăvara anului viitor, când es- 
pirând mandatul camerei actuale, 
se vor orendui alegeri noue generale 
de deputatî.

In primele c|ile ale septemânei 
dieta a sfîrșit și desbaterea specială 
a proiectului de lege despre căsă
toria archiducelui moștenitor de tron, 
și proiectul a fost primit cu mare 
majoritate. Desbaterea acestui proiect 
a răpit dietei timp forte mult, așa 
că guvernul este adus acum în în
curcătura de a nu pute să-și voteze 
budgetul pe anul 1901. Pănă la 
sărbătorile Crăciunului îi este peste 
putință dietei de a desbate întreg 
preliminarul de budget. Din causa 
acăsta guvernul va cere o îndem- 
nisare budgetară de patru luni, și 
spre scopul acesta va și presenta un 
proiect de lege pe la începutul lui 
Decemvrie.

♦

Din Austria puține soiri au sosit 
săptămâna acăsta. In ajunul alege
rilor pentru parlamentul central din 
Viena, partidele austriace țin adunări 
electorale în diferite localități. Pănă 
acum nici una din partide n’au 
arătat semne, că se însuflețesc de 
programa guvernului Koerber, chiar 
nici partida Germanilor așa flișl 
progresiști care este cea mai mare 
dintre partidele germane în „Reichs- 
rath“ și care odinidră dedea tonul 
în politica internă a Austriei.

O viuă mișcare electorală este 
— după cum am arătat — la Ro
mânii din Bucovina, unde s’au în
ceput de vre-o 4ece 4A© alegerile 
de electori. Aderenții partidului po
poral național au obținut succese 
frumdse în câte-va cercuri electorale, 
în mânia tuturor uneltirilor guver
nului și a slușbașilor săi, cari și-au 
dat mari silințe a rețină pe alegă
torii români de ași da votul pentru 
electorii aderenți a numitului partid. 
Printre cei-ce au luat parte viuă la 
combaterea'candidaților români, au 
fost și Ovreii pururea gata de a da 
mâna și în Bucovina cu dușmanii 
jurați ai românismului.

*

Din Bosnia, despre care s’a vor
bit așa de mult în timpul din urmă 
de când cu planul de construirea 
nouălor căi ferate bosniace, sosesce 
o scire importantă. Guvernatorul pro
vinciilor ocupate și ministru comun 
de finanțe Beniamin Kallay, a plecat 

alaltăeri din Serajevo, ca să facă o 
călătoriă mai lungă prin Bosnia și 
Herțegovina. Se asigură, că acâstă 
călătoriă stă în legătură cu plânge
rile deputațiunei bosniace. Se scie, 
că înainte cu câte-va luni o depu- 
tațiă de mohamedani bosniaco-her- 
țegovieni s’a dus la Budapesta, ca 
să predea monarchului un memorand. 
Nu i-a succes însă a ajunge la trep
tele tronului. In urma acesta Moha- 
medanii au încercat să fiă primiți 
de Sultanul, dăr nici aici n’au avut’o 
mai bine, li-s’a retușat o audiență. 
Acum se 4i°e> că- Beniamin Kallay 
ar ave de gând să mulcomescă pe 
Mohamedani, și de aceea a întreprins 
el călătoria din cestiune.

Interesant este și ceea-ce scrie 
foia rusăscă „Svjet“ despre deputa- 
țiunea mohamedană. Țliarul din Pe
tersburg asigură, că ea va merge cu 
plângerile ei la Țarul Rusiei și i-se 
va alătura și o deputațiune a orto- 
doxilor din Bosnia, care va preda 
Țarului plângerea, că li-s’a despoiat 
biserica de vechia autonomiă și ave
rile bisericesc! li-au fost confiscate. 
„Svejt“ adauge însă, că probabil nici 
Țarul nu-i va primi, der — 4i°e — 
Rusia trebue să se intereseze de causa 
lor, fiind-că și ea s’a învoit ca în 
provinciile ocupate Austria să facă 
ordine.

*

Evenimentul cel mai însemnat 
la ordinea Țilei în străinătate sunt 
fără îndoială condițiunile de pace a pu
terilor cu China. Ambasadorii străini 
din Peking s’au întrunit 4^ele tre- 
cute într’o conferență comună și în 
9 puncte au stabilit definitiv condi
țiunile pe lângă cari marile puteri 
ar fi gata să încheie pace cu China, 
înainte de tdte i-se cere Chinei să 
ridice fostului ambasador german 
br. Ketteler un monument pe locul 
unde a fost omorît și prin inscrip- 
țiuni săpate în el să arate părerea 
de rău pentru crima săvârșită. Cer 
mai departe puterile, ca împăratul 
Chinei să trimită un prinț împără
tesc în Germania, care să predea îm
păratului german o scrisbre a împă
ratului chines, în care acesta să ceră 
ertare. Mai cer, ca China să pedep- 
sescă cu mbrte pe cei vr’o 11 prinți 
împărătesc! și înalț! funcționari, ale 
căror nume au fost comunicate. China 
să plătescă despăgubiri de răsboiu 
în sumă de 2000 de milione franci; 
Ciung-li-yamenul să fiă desființat; 
fortărețele dela Taku și alte fortă
rețe de pe malul Pecili să fiă dări- 
mate etc.

Condițiunile acestea forte aspre 
și umilitore nu vor fi de sigur pri

mite de China așa într’o răsuflare, 
și urmarea va fi, că răsboiul are să 
se continue încă timp îndelungat.

Boia Tarului.j

Nu numai privirile Rusiei, dâr ale lu- 
mei intregl sunt îndreptate spre Livadia, 
unde petrece familia Țarului Nioolae II. 
Causa? înainte cu oâte-va cjile se lățise 
prin foi soirea, oă Țarul e bolnav de in
fluență. Sourt după acâsta s’a publicat însă 
un buletin medical, în care se constată, oă 
Țarul zace bolnav de tifus.

Soirea s’a lățit oa fulgerul în lumea 
’ntrâgă și a produs pretutindeni dure- 
r6eă împresiune. In Berlin, spune o te
legramă, soirile îngrijitdre despre îmbolnă
virea Țarului au produs surprindere. Chiar 
nici la ambasada rusâscă de aoolo nu se 
soia nimic despre grabnioa întoroere spre 
rău a stării sănătății Țarului, și soirea a 
deșteptat ou atât mai mult o neobiolnuită 
compătimire în oerourile politioe și diplo
matice.

Și la Coppenhaga au sosit soiri neliniș- 
titore. Mama Țarului, oare petrece acolo, 
a trimis îndată la Livadia pa moștenitorul 
de tron marele duce Mihail.

„ Vossiche Zeitung* din Berlin face nisce 
oomeutarii interesante din incidentul acesta. 
Foia germană cjice, oă faptul, oă oei din 
Livadia au oreejut neoesar a-se da buletine 
despre starea Țarului și nu se face secret 
din îmbolnăvirea lui, lasă a-se presupune, 
oă o mare îngrijire i-au cuprins asupra vieții 
simpaticului domnitor. E luoru cunoscut, 
oă curtea rusăscă, mai mult decât tdte ce
lelalte curți europene, se îngrozesc de a 
deștepta neliniște în straturile largi ale po- 
porațiunii prin raporturi despre băla dom
nitorului. Deși Țarul e de oonstrucțiune 
trupăsoă slabă, starea săuătății lui nu pote 
totuși să deștepte îngrijiri estra-ordinare, 
fiind-oă pănă acum n’a fost slăbit prin bole 
mai grele.

Mortea Țarului — oontinuă numita 
foiă — ar fi o mare lovitură pentru Ru
sia. Țarul n’are copii de parte bărbătâscă, 
6r cele trei fiice, pe cari le are, n’au drept 
la succesiunea tronului și în oașul unei ca
tastrofe, tronul i-ar compete fratelui său, 
marele duoe Mihail, presupunendu-se firesoe 
că împărătâsa, oare e în stare binecuvân
tată, n’ar da nasoere unui băiat. Dâr chiar 
dâoă Țarevna ar da nascere unui băiat, 
ar urma o lungă regență. Așa se pare, că 
și Țarul s’a gândit la acesta, fiind-oă a dis
pus înainte asupra regenței și a tutoratu- 
lui. In privința aoâsta legile de oasă ale 
familiei domnitdre rusesol dau Țarului te
ren liber de disposițiune.

Foia germană îșl finesoe oomentariile 
sale într’un chip, care lasă a se presupune, 
că îmbolnăvirea Țarului nu se reduce la 
cause naturale. Ea cjioe: „Abia îi vine 
omului să crădă, că în Livadia raporturile 

sanitare sunt atât de rele, încât niol per- 
sdna domnitorului n’a putut fi scutită de 
molipsire**.

Interesante sunt și oomentariile foi
lor englese. „Standard* d. e. sorie, oă atât 
din motive personale, cât și din cause po
litioe Anglia doresoe Țarului o reînsănăto- 
șare cât mai grabnică. „Trăim timpuri se- 
ridse. Rusia ocupă față cu China o posi- 
țiune escepțională, oare tocmai acum dă 
mult de gândit tuturor puterilor din lumea 
oivilisată. Ar fi o mare nenorocire, ddoă in
fluența Țarului Nioolae II ar lipsi din causa 
bolei pe timp cât de scurt**.

— 4 (17) Noemvrie.
Aniversarea căsetoriei Suverani

lor români. Cu prilejul a 31-a aniversări 
a căsătorie’ Maj. Lor, d. prim ministru Carp 
a trimis la Castelul Peleș, în numele miniș
trilor,' următdrea telegramă M. M. L. L. 
Regelui și Reginei:

De 31 ani deoând ați legat destinele 
vostre de aoelea ale poporului român, ați 
dat de pe înălțimea tronului exemplele tu
turor virtuților. Consiliul de miniștri rdgă 
pe A-Tot-Puternicul, de a acorda Majestă- 
ților Vâstre multe Țle fericite încă, spre a 
oonduoe multj timp încă poporul nostru. 
P. P. Carp.

I. P. S. Sa Metropolitul Mihalyi 
va lua parte în 25 Noemvrie n. c. la sân- 
țirea bisericei din Gârbova de jos.

„Cuvântul regelui**. Sub titlul acesta 
înregistrâză foile unguresol soirea, că Ma- 
jestatea Sa monarchul primind alaltăeri o 
deputațiune a dascălilor unguri, oarl au 
pregătit un album din inoidentul oelei de 
a 70-a aniversări a Majestății Sale, și mer
gând să i-1 predea, la vorbirea de omagiu 
a unuia din dascăli monarohul să fi răspuns : 
„Crescețt tinerimea în patriotism*. Foile șo- 
viniste maghiare fao acum capital politic 
din ouvintele monarchului, pe cari espli- 
oându-le <jio, că Maj. Sa a îndemnat dăs- 
oălimea maghiară să dea tinerimei „educa
ția patriotică maghiară*.

Școli române în Macedonia. înalta 
Pârtă a autorisat deschiderea de școli ro- 
mânesol la Premeti, Berat, Ferica, Grădiș
tea, Lnnoa, Durazzo, Caeaia și Tivaoa, din 
Macedonia.

Pregătiri pentru primirea lui Kru
ger. Pe <jiua de Marți, 20 Noemvrie n. 
președintele Transvaalului e așteptat să so- 
sâsoă în portul din Marsilia (Francia). Cincl- 
decl și cinci de orașe francese trimit pe 
primarii lor la Marsilia spre a aduce oma
gii președintelui Kruger. Comitetele buro- 
file rusesol, olandese, francese și belgiana 
trimit de asemenea pe represantanții lor 
sprs a saluta pe bătrânul președinte. Auto
ritățile francese însă se vor reține dela ori

limbei, âr diferitele epitete înfrumsețătore 
le întâlnim la tot rândul. Der mai multă 
frumseță în limba română aflăm în poesiile 
nostre de cuprins liric. Astfel cetind „Flo
rile Bosforului** de Bolintineanu ne simțim 
pătrunși de desfătătorele frumsețl ale ori
entului. Despre lirica lui Bolintineanu dice 
Ar. Densușian.

„Nici odată până adi mai dulci, mai 
puternice și mai mișcătore accente elegice 
n’a scos vr’un poet la noi; âr baladele lui 
istorice au primit perfecțiunea cea mai 
înaltă. încât nimeni n’a mai cutezat a-șl 
măsura puterile cu creațiunile lui. Avântul 
fantasiei, plasticitatea espunerii, focul sen
timentului vărsat în ele, lumea de nouă 
vederi și idei sunt neimitabile. Multe din 
poesiile lui au fost traduse și în alte limbi, 
dându-li-se astfel valore universală**.

Limba lui Bolintineanu este de o lină 
cadențare, âr asemănările lui răpitore. Ast
fel avem în poesia: O fată tânăra pe pa
tul de morte:

Ca robul, ce cântă amar în robie 
Cu lanțul de brațe un aer doios,
Ca rîul ce geme de rea vijelie
Pe patu-ml de morte eu cânt dureros

Și ast-fel ca crinul de viscole rele
Pe patu-ml de morte d’odat am cădut 
0 prosopopee frumosă aflăm în poe

sia: Mihaiîi scăpând stindardul:
Noptea se întinde și din gdna sa 
Argintose lacrimi preste flori vărsa
Frumdse asemănări și epitete ornante 

mai avem la el ca:
într’o sală întinsă printre căpitani
Stă bătrânul Mircea încărcat de ani 

și ’n alt loc:
Astfel după dălurî verdl

și numai flori
Stă bătrânul munte

albit de ninsori
De o rară frumsețe sunt espresiunile 

onomatopoetice:
In murmură surdă vorbele-i se îndcă 
Căpitanii scot spadele din tdcă 

și în poesia „Mihnea și Baba1* :
Mihnea încalecă, calul său tropotă 

fuge ca vântul,
Urlă pădurile, fășie frundele, 

geme pământul.
Der de o netăgăduită frumseță lim- 

bistică sunt creațiunile așa numitului rege 
al poesiei, V. Alexandri. Pastelurile sunt 

adevărate bucolice, cari pot fi puse în ase
mănări cu bucolicele renumitului poet ro
man Virgil. Acestea, cum dice Șăineanu, 
sunt tablouri, cari au introdus o notă ori
ginală plină de gingășiă în lirica româ- 
născă, er cum elice eruditul literat și băr
bat de stat Titu Maiorescu: Scrieri idilice 
însuflețite de o simțire așa de curată și 
puternică a naturei în cât au devenit fără 
comparare cea mai mare podobă a poesiei 
române, a poesiei în de obște; astfel avem: 
„Sfârșit de tdmnău, „Ospeții caselor nostre**, 
„Cocostârcii și rândunelele**, „Idrna“, „Să- 
mănătorilu, „Primăvara1*.

In doinele lui de-asemenea aflăm o 
limbă fluentă, plăcută și curată, dr meritul 
lui este cu atât mai mare, cu cât scrierile 
erau făcute în timpul luptelor aprige între 
limbiștii noștri. El însă prin simțul său 
poetic și prin împrejurarea, că subiectele 
sale le avea mai tot-deuna în poesiile po
pulare, împrejurare, ce l’a ferit de rătăciri, 
putem dice, că a asigurat viitorul limbei 
nostre românescl.

Esemple de o limbă limpede, de o 
seninătate poetică și veselă avem în „Adio 
Moldovei1*, „Scumpă țdră și frumosă1* seu 
în „Sentinela română**.

Din vârful Carpaților, 
din desimea bradilor

Repecjit’am ochii mei 
ca doi vulturi sprintenei.

„Dan Căpitan**, „Peneș curcanul** de ase
menea ne ilustrăză în de-ajuns oele afirmate.

Dâr și mai bună dovadă despre far- 
mecile limbei române aflăm în scrierile 
regretatului- poet-filosof Michail Eminescu, 
scrieri, cari mai mult ca ale lui Bolinti
neanu și chiar Alexandri se bucură de un 
renume universal. Frumsețea superioră de 
idei îmbrăcată într’o formă plastică melo- 
diosă; concordanța minunată dintre fond 
și formă se vede și din împrejurarea, că 
au impus de sine ca și superioritatea de 
spirit. Impresionat de poesia poporală el 
cele mai înalte idei și cugetări le-a îmbră
cat in drăgălașele forme ale versului po
poral. Spre ilustrare cetim doina: „Ce te 
legeni codrule** și „Dela Nistru pân’ Ia Tisa**. 
In doina acesta predată în cel mai admi
rabil spirit popular, se arată felul lui de a 
vedâ presentul trist în asemănare cu tre
cutul glorios. „Dela Nistru pân’ la Tisa** 
„Din Hotin și pân’ lă mare**, „Din Boian 
la vatra Dornii**, „Din Sătmar pănă ’n Să- 
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ce manifestațiune. — Din Paris se telegra
fia, că Dr. Leyds, representantul Trans- 
vaalului în Bruxella, după oe a conferit cu 
ministru francos de esterne Deloassâ, s’a 
întors din Paris la Bruxella, unde se pre- 
gătesee o primire impunătâre președintelui 
Kriiger.

Luptă între Austriac! și Boxeri. 
Comandantul escadrei austro-ungare în China 
telegrafia, că un detașament austro-ungar 
va lua parte la espediția trimisă în nord- 
vestul Pekingului. Compania de marină 
austro-ungară a întâlnit la Paotingfu, 10 
chim, de Peking o bandă de Boxeri și a 
împușoat 3 șefi, âr pe cei rămași i-au su
pus la diferite alte pedepse.

Venitele căilor ferate române, în 
primul semestru al anului acestuia, presintă 
o scădere de 4 și jumătate milidne, fața ou 
prevederile. In al doilea semestru însă, în
casările presintă un mers mai prosper, așa 
că prevederile semestrului al doilea se vor 
realisa pe deplin.

Distincțiune cu medalia de aur. 
Tînărul român Vidor Ștefan eseu, fiiul eru
ditului măestru și compositor George Ste- 
fănesou, elev al școlei speciale de archi- 
tectură din Paris, a obținut la esamenul 
general al anului a 2-lea medalia de aur.

Cununii. D-l George Hamsea din To- 
hanul nou și d-șora M.ariora V. Minișca 
din Poiana sărată se vor cununa în 12 (25) 
Noemvre în biserica din Poiana sărată.

— D-l Vasilie Ivan învățător în Tur- 
cheș și d-șora Rachița 1. Pașcu Căciulă, fiica 
fostului sub-jude de-acolo se vor cununa 
mâne, Duminecă în biserica rom. gr. or. 
din Turcheș.

— D-l loan Cârcu învăț. în Reteag și 
d-șora Ludovica Bezerița din Arpașteu se 
vor cununa în 18 Noemvre st. n. în bise
rica gr. cat. din Arpașteu.

Sfințirea bisericei din Ibănesci se 
va face în 8 (21) Noemvrie a. c. începând 
la 8 ore a. m. prin P. O. D. protopresbiter 
Galaoteon Șiagăo, ca delegat archiereso 
asistat de preoțimea tractuală. Sera petre- 
oere pentru inteligență și popor „separat44, 
începutul la 7 ore. Intrarea: pentru inteli
gență de personă 1 cor. de familia 2 cor., 
âr pentru popor de familiă 1 cor. — Oficiul 
parochial gr. or.

Societatea de lectură ped.-teol. ro
mână din Arad s’a coatituit în ședința I. 
ordinară ținută în 3 Nov. o. n. sub presi- 
diul Prea Ctivioșiei Sale D-lui direotor Aug. 
Hamsea, pe anul șoolar 1900/1901 în mo
dul următor: Vice-preș.: Mihai Zomborean, 
cl. c. III. Secretar : Victor C. Fizeșianfi, 
ol. c. II. Notari: Aurel Popa, ol. o. III și 
Nioolae Tomioiu, ped. o. IV. Oassar: Vic
tor Aga, cl. c. II. Biblioteoarl: Romul R. 
Rațiu cl. c. I. și Constantin Mihaiu ped. 
o. IV. Controlori: Retru Nemet ol. o. III, 
Ioan Popescu, cl. o. I. și Nicodim Bugariu, 

ped. o. IV. Comisia literară : Const. Mihu- 
lin, ol. c. III, Teodor Popa, cl. o. II Zaha- 
rie Moga, ol. e. I. Grigoriu Ceontea, Moise 
Mariș și Atanasie Siroa, ped. o. IV, loan 
Giuchiciu și Nicolae Raion, p. o. III.

Societăți de lucrători în Francia. 
Pe când noi nu putem urni grosul popo
rului, noi și puterea lui, poporul mai cu 
bunăstare, să se închege în însoțiri econo
mice spre binele său propriu, — pe atunci 
în Francia, unde lumina învățăturii a stră
bătut pănă la cei mai de jos, la lucrători 
și la cjilerii săraci, încât atjl nici cjilerul cel 
mai slab nu să lasă să nn cetâscă o fâie 
6re-care, luată ou 2—3 cruoerl, — în acâstă 
Francie âmenii sunt așa de încredințați de 
folosul întovărășirilor de tot felul, încât ne 
mai vorbind de însoțirile cu miile a 6me- 
nilor învățațl, de a oomeroianților, măestri- 
lor etc., singur lucrătorii a’au înohegat în atâ
tea însoțiri cari să-i ajute în munca lor, în 
lipsurile lor, ^încântarea de lucru, eto., cât 
noi abia vom crede. Sunt peste tot 2324 
însoțiri cu 437.000 de membrii. Și când te 
gândesol că noi câte însoțiri avem ! Atâtea 
oă le putem număra pa tdte și de tote fe
lurile, pe degete !...

0 groznică nenorocire s’a Întâmplat 
cjilele acestea la circul de tauri din Pedni- 
grez (Spania). In oiro era lume multă și 
tocmai se înoepuse jooul. „EspadianuP (oel 
care năvălesce întâia-6ră să întărite taurul) 
era în fața taurului când de odată se autji 
un sgomot asurzitor. Cădu adecă schela 
unde erauașeejate scaunule pentru publio și 
6menil căzură claie peste grămadă. Atunci 
taurul se speriase rău și se aruucâ asupra 
omenilor, cari grăbiau să iese din ciro. In 
învălmășala cea mare 12 omeni au fost 
omorîțl, âr 300 greu răniți.

Procesul asasinilor bulgari.
Lunia treoută s’a început marele 

proces înaintea curții cu jurați de Ilfov, 
în BucureecI, în afacerea asasinatelor și 
complotelor bulgare.

Curtea este oompusă astfel : Preșe
dinte: Dem. Giuvaru, oonsilier la curtea de 
apel în Buourescl; ju<jl asesori: Popesou- 
Cudalba și G. Vlasto. Fotoliul ministeriului 
public e ooupat de Mateiîî Ciocârdie, pro
curor general pe lângă curtea de apel și 
Emil Miclescn, prim-procuror. 'Ca tălmaciu 
funcționâză Lazar Duma, interpretul lega- 
țiunei române la Sofia.

Juriu! e oompus din jurații: Dr. Victor 
Babeș, I. Mănesou, B. Assan, Dim. Roșiu, 
Dem. Matsc, Ch. Otulescu, N. Vlădescu, I. 
Carcalețeanu, Stef. Sichleanu, C. Chiru, 
Ilie Zamfirescu și A. F. Robescu. Jurați 
suplementarl sunt: D. I. Movileanu și P. 
Gârboviceanu.

Sunt trași în judecată toți indivizii, 
cari au fost amestecați, fiă în asasinatul 
lui Fitowski (Bulgar ucis în 11 Febr. a. c. 

în BucurescI), fiă în asasinatul Românului 
Stefan Mihăileanu, fiă în complotul contra 
Regelui Carol. Aousații sunt nouă inși, toți 
Bulgari, dintre cari fiă-oare este păcjit de 
oâte un gendarm.

Etă starea lor civilă după interoga
torul preliminar oe li-s’»u luat:

Boiciu Ilieff, Bulgar de 38 ani, năsout 
la Stenik, grădinar. A loouit mai înainte 
la Constantinopol și apoi în Sofia; are de 
apărător pe advocatul Butoianu.

Nicola Miteff, Bulgar de 28 ani, năso. 
în orașul Custendje, (Bulgaria), domiciliat 
în Sofia (strada Vituska), birtaș; îl apără 
adv. Sipsomo.

Mitu Stoiceff, Bulgar de 28 ani, născ. 
în Sofia, bucătar, domiciliat în strada 
„Țarul Simion44 Nr. 86 (Sofia); îl apără adv. 
Const. Lahovary.

Clvristu Carambuloff Bulgar maoedo- 
nean, de 30 ani, născ. la Prilep, vânejâtor 
de covrigi, domioiliat în Buourescl, a fost 
deja urmărit de justițiă și arestat în Bul
garia pentru propaganda macedoneană; îl 
apără adv.. Poenariu Bordea.

Alexandru Trifanoff Bulgar de 19 ani, 
năsout la Varna, stud. în sciințele politice, 
secțiunea diplomatică, domioiliat la Bucu
rescI, „Calea Văcăresol* 38; îl apără adv. 
Victor Fotescu și Valerian,

Stoian Dimitroff, Bulgar macedonân, 
de 19 ani, născut la Skopia, croitor, domi
oiliat în BucurescI, strada „Dimitrie Bolin- 
tineanu“ Nr. 13; II apără adv. Al Brăescu.

Spiru Alexoff, Bulgar de 32 ani, născ. 
la Scyp, bragagiu, domiciliat la Buourescl, 
„Calea Moșilor*4 Nr. 318, îl apără adv. 
Camil Dumitresou.

Ackim Pefeff, Bulgar, de 25 ani, năso. 
la Lovcea, stud. în sciințele polit., domi
oiliat în Buourescl, str. „Lebedei11 Nr. 6, îl 
apără adv. Vanghele.

Nicola Bogdanoff cjis Hagiu, Bulgar 
maoedonen, tinichigiu, năso. la Prilep, Ma 
cedonia, domiciliat în BucurescI, str. „Can- 
temir* Nr. 56, e apărat de adv. N. Durma.

După-ce grefierul a cetit aotul de acu- 
sațiune au urmat interogatoriile acusaților.

In ședința de Marți a fost interogat 
Boiciu Ilieff ucigașul lui Fitowsky, oare 
spune, că a avut ordin dela Sarafoff să 
ucidă pe Fitowsky, dis „spion turcesc14. 
Sarafoff i-a dat și toporul, cu care a omo- 
rît pe Fitowsky în noptea de 11 Februa
rie 1900. A fost amesteoat în omor și Ni
cola Miteff, âr Carambuloff și Trifanoff 
i-au dat ajutor lui Boiciu Ilieff.

In ședința de Miercuri s’a luat inte
rogatorul lui Nicola Miteff, care a mărtu
risit complicitatea sa la asasinatul lui Fi
towski, cjicend, că o adunare de popor din 
Sofia a hotărît uciderea lui. Arată întâl
nirile ce le-au avut complotiștii cu Sara
foff, recunâsce, că dela acesta a primit 150 
franci. Mărturisesc?, că a scrie o sorisdre 
cifrată din închisore, în care arată comi
tetului din Sofia, că Trifanoff a trădat se
cretele complotiștilor și că deci trebue de- 
lăturat și el prin omor.

Interogatorul lui Stoiceff.
I. (întrebare). Cine țl-a vorbit despre 

Fitowski, și cu ce ocasiune ?

R. (răspuns). Ml-a spus Petroff, că 
Fitowski este spion oficial al Turcilor și 
m’a trimis cu Boiciu și ou Miteff la Rus- 
oiuc să-l omorîm.

I. Ge soii despre comitet?
R. Nu soiu nimic despre comitet, ci 

numai de societatea maoedonână. (Aousa- 
tul faoe deosebire între societatea macedo- 
nână, care e fundată de mult și oomitetul 
suprem, despre oare a aucjit, oă esistă nu
mai de un an).

I. Cum ai ascultat de Petroff, dâcă 
nu este un om mare ?

R. Am ascultat, fiind că este un om 
de 50 ani, oompatriot ou mine, pe când 
Sarafoff nu-mi era ounosout.

I. Ai primit ou voie bună însărcinarea 
de a omorî pe Fitowski ?

R. Am primit, fiindu-ml târnă de ura 
poporului macedonean.

I. Te-am întrebat în cjiua de 6 Oc- 
tomvrie — cj,oe 4-1 președinte — cum ai 
săvârșit faptul: mi-ai răspuns, că era să co- 
mitețl omorul din ordinul lui Sarafoff și că 
erai dator, dâcă ceilalți nu reușeau, să omori 
cu revolverul pe Fitowski.

R. Recunosc, oă am spus aoâsta atunci, 
dâr astădl spun așa cum am declarat.

Aousatul este întrebat apoi asupra 
amănuntelor dinainte și după comiterea 
omorului Fitowski.

I. Nu țl-a spus Miteff, oă a luat bani 
dela locot. Stoianoff?

R. Nu soiu de unde a luat bani, am 
primit 15 lei la gara din Sofia.

I. Cine țl-a spus să vii să omori pe 
Fitowski.

R. Miteff mi-a spus, oă trebue să viu 
aid să omorîm pe Fitowski.

I. Ai ounosout pe Fitowski ?
R. Am aucjit de numele lui Fitowski 

în cafeneaua Macedonia din Sofia.
I. Țl-a vorbit vre-odată Sarafoff, ca 

să prindeți copiii și apoi să-i dațl înapoi 
pe bani părinților lor?

R. Nu l’am ounosout pe Sarafoff, niol 
nu l’am văcjut vr’odată.

I. Trifanoff spune, că l’ai cunoscut?
R. Pote să spue Trifanoff, dâr eu nu-1 

cunosc,
I. Ai aflat, oă s’a hotărît și omorîrea 

lui Trifanoff?
R. Nu am aucjit nimic.
I. Țl-amintescI, că la o confruntare ou 

Miteff, acesta a spus, că locotenentul Stoia
noff a scos pașaportele și că poliția a pri
mit un oertifioat dela Sofia pentru buna 
conduită a vâstră?

R. Nu-mi aduo «minte.
I. N’ai reclamat judecătorului de in

strucție, că Miteff cu Carambuloff primesc 
parale și ție nu-țl dau nimic?

R. Soiu, oă Miteff a primit 300 lei din 
Sofia, care bani cjioea., că erau dela aso- 
oiatul său, lucru pe care nu l’am crecjut și 
de aceea am reclamat, fiind-că bănuiam, că 
banii sunt dela comitetul din Sofia.

D-l prim-proouror Miclescu: V’a spus 
G. Petroff înainte de pleoare, că să nu aveți 
târnă, dâcă veți fi prinși, căci comitetul 
are putere mare și vă va scăpa?

R. Da, ni-a spus.
R. Cine este președintele sooietăței 

maoedonene ?
R. Nu sciu. Cunosc numai pe cassier.

cele44 el vede starea Românului într’o co- 
lore de tot mohorîtă și ’n a sa iubire de 
neam esclamă:

Vai de biet Român săracul! 
îndărăt tot dă ca racul;
Nici îi merge, nici se ’ndâmnă,
Nici îi este tomna tomnă,
Nici e vara vară lui,
Și-i strein în țâra lui.

Și tdte năcazurile fiind aduse peste capul 
bietului Român de streini, el nu se pote 
reținâ să nu esclame :

Cine a îndrăgit străinii
Mânca-i-ar inima cânii,
Mânca-i-ar casa pustia
Și nâmul nemernicia,

și în fine încheie vărsându-și tot năcazul 
asupra streinilor prin:

Indrăgi-i-ar ciorile
Și spânzurătorile.

FrumsețI remarcabile avem și ’n alte 
piese ale nemuritorului Eminescu, precum 
în satira III în bătălia dela Rovine. Cu câtă 
demnitate răspunde bătrânul Mircea îngâm
fatului Baiazet prin cuvintele:

Un moșneag? Da, împărate, 
căci moșnâgul ce privescl

Nu e om de rând, el este 
Domnul țări românescl.

Tot aici avem un plastic tablou în descrie
rea bătăliei:

Orisonu ’ntunecându-1 
vin săgeți de pretutindeni,

Vîjiind ca vijelia și 
ca plesnetul de ploe, 

âr o admirabilă metaforă avem în urmă- 
torele:

Mircea însuși mână ’n luptă 
vijelia ’ngrozitore

Care vine vine, vine 
calcă totul în picidre

Ca potop, ce prăpădesce, 
ca o mare turburată 

Peste-un ceas păgânătatea 
e ca plâva vânturată.

Tot astfel de frumsețl aflăm la disci
polul lui Eminescu, la Vlăhuță. Astfel avem 
în poesia lui „Eminescu44 ca esemplu de 
stil plin de farmec și de viâță, următorele: 

Să plângi tu plânsul tuturora 
Din sbuciumul eternei lupte, 
Să smulgi fulgerătore versuri 
Bucăți din inima ta rupte;

și âr:
Văpaie—ce-o se-i pese lumii 
Că tu te mistui luminând?

Afară de bucăți în (poesiă) versuri 
mai avem încă și scrieri în prosă, cari de 

asemenea ne fac fala nostră și ne dau în
credere în plasticitatea, gingășia și nobleță 
limbei. Astfel de bucăți, cari întrunesc tote 
calitățile unui stil neîntrecut, avem: la Co- 
gălniceanu esemplu de stil sublim ca:

„După priveliștele naturei, după 
minunile naturei, nimic nu este mai in
teresant, mai măreț, mai vrednic de lua
rea nostră aminte, ca Istoria — ea e 
glasul semințiilor ce au fost și icona 
vremii trecute44.

Alte scrieri de valore în prosă, de o 
căldură și eutusiasm de nedescris avem la 
însuflețitul patriot și luptător român N. B ai
ce seu. O putere electrică, care-țl străbate 
întreg corpul, ne cuprinde cetind clasica 
descriere a bătăliei dela CălugărenI, unde 
într’un stil energic ni-se înfățișâză tablou
rile cele mai vii :

„Acâstă strîmtore, pe care locuitorii o 
numesc „Vadul Călugărenilor44 fu alesă de 
Mihaiu: spre a sluji de Termopile Româ
nilor44 — un adevărat stil în gen istoric și 
tot odată de artă.

Trecând peste literatura așa numita 
cultă și vrând a căuta artă și • frumsețe, 
precum simboluri, alegorii, motafore, com- 
parațiunl originale în literatura poporală, 

aci apoi cu încredere putem afirma, că în 
ce prjvesce literatura nostră poporală ne 
putem asemăna cu orl-ce alt popor — aci 
ne zace fala și nădejdea ndstră. Scrierile 
în prosă scrise în stil poporal ale lui Creangă, 
pline de originalitate, glumețe, espresiunile 
sale naive une-on triste, dovedesc un isvor 
nesecat de filosofiă poporală, astfel sunt: 
„Amintirile sale din copilăriă44 și „Basmele44 
la cari mai găsim spre variațiune câte un:

Că e lae, că-i bălae
Că e ciută, că-i cornută. — etc.

Tot asemenea probe învederate de 
imaginațiune a poporului aflăm în basmele 
lui Ispirescu.

Mai mult însă și ca aici aflăm noi ca
litățile, cari fac frumsețea unei limbi în 
baladele, doinele și horile nostre poporale: 
Cât de poetic și potrivit e descrisă mortea 
în balada „Miorița44:

Să le spui curat 
Că m’am însurat 
C’o mândră crăiasă 
A lumii mirâsă,

căci într’adevev crăiasă este, ea predomi- 
nâză pe toți și toți cu ea sunt logodiți din 
momentul nasceril.
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Interogatorul lui Karambuloff.
I. De oâțl ani ești în Buouresol și ou 

oe te ocupi?
R. De 8—9 luni și sunt plăcintar.
I. Când și ou oe ocasiune ai cunoscut 

pe Trifanoff?
R. In Deoemvrie, când a ținut la bi- 

serioa bulgară și prin câroiuml, nisoe dis
cursuri patriotice. Cu aoestă ocasiune ne-am 
făout buni amiol.

I. Ai ținut loo de profesor ?
R. Pe oând eram soolar, am ținut loo 

la o șoolă în Macedonia.
I. Ai servit în armată ?
R. Nu.
I. Când ai fost ales membru în oomi- 

tetul din Bucuresol ?
R. In Ianuarie.
I. Ai depus jurământ, unde și în fața 

oui ?
R. Da, în fața lui Trifanoff și a lui 

Marcu Bosniacoff.
I. Care a fost simbolul?
R. Un pumnal și un revolver.
I. Ai recuuâsce formula jurământului, 

dâoă ți-s'ar oeti?
R. De sigur.
Președintele celesoe traduoerea jură

mântului, după-ce pune pe acusat să oetâscă 
textul în limba bulgară.

I. Ai aflat dela Trifanoff, oă a venit 
Sarafoff la Buouresol și că el a creat sub
comitetul de aici?

R. Da, ml-a spus
I. Ai luat parte la întrunirea din 17 

Ianuarie 1900?
R. Nu-mi aduo aminte, se pote să fi 

luat parte.
I-se presents un proces verbal al șe

dinței dela 17 Ianuarie semnat de el, în 
care se fixâză cjilele ședințelor seorete, se 
hotăresoe cumpărarea a 4 pumnale spre a 
fi distribuite lui Traicu, Poparsoff și Ca- 
rambuloff, âr în altă ședință s’a cerut lui 
Sarafoff autorisațiă pentru funcționarea co
mitetului.

De asemenea în ședința dela 25 Ia
nuarie se hotăresoe a se comunica lui Sa
rafoff un articol din „Peninsula Balca- 
nioă“.

Acusatul* la întrebările puse, spune 
mai departe, că în săra de 1 Februarie a 
fost la Trifanoff și oă la acesta s’a hotărît 
planul pentru uoiderea lui Fitowsky.

I. Care era averea comitetului?
R. Nu soiu. Am aucjit dela ceilalți, 

oă Sarafoff a dat 89 lei pentru oomitet.
I. Ai primit sorisorl la Văcăresol 

printr’o spălătorâsă?
R. Da.
L Ce însemna cuvintele din serisâre : 

„Ce loo a ocupat Carambuloff la plăcintă?1*
R. Era o înțelegere, ca să avem în

credere în persona, care ne aduce cores
pondența.

I. Ce scrisori ați primit în temniță 
dela Ioonomoff?

R. Ou propuneri să se omore Trifa- 
noflf, oare ne a trădat.

I. Ce înțelegeți prin trădare?
R. Declarațiile, oe a făout contra nostră 

Trifanoff la instrucția, precum și târna de 
a denunța și alte secrete.

Se cetesoe scrisorea lui Carambuloff 

pe care o reounâsoe, și în oare se vor- 
besoe de marele secret, („guleamătă taina1*.)

Sub semnătura lui este semnat și Mi- 
teff cu o inițială numai.

I. Ai autjit dela Poparsoff, oă o sorte 
grea vă a?tepia pentru mai târd’a, pentru- 
oă Trifanoff a dat pe lață marele secret?

R Am au4it.
I. Cum ai aucpt?
R. Poparsoff ne-a spus că: voi rîdețl 

și petrecețî, dâr trebue să vă gândiți, eă 
posiția nâstră va fi grea, oăol Trifanoff a 
spus poliției marele secret care privesce omo 
rîrea M. S. Regelui Carol.

I. Cine a spus oel dintâiti, oe însâmnă 
ou vântul marele secret?

R. Miteff.
D. Președinte întrâbă pe Miteff. Aoesta 

tăgăduesoe întâiă, apoi spune oă Trifanoff 
l’a învățat să spună, că marele secret îu- 
semnâză omorîrea M. S. Regelui Carol.

I. Ce oonversațiă ai avut în Ianuarie 
ou Poparsoff în privința asasinărei Regelui?

R. Marcu Bosniacoff și Poparsoff 
ml-au spus, oă Trifanoff trebue omorît, 
fiind-oă li-se părea, că el a tradat secretul 
oomplotului contra Regelui.

I. Ce ai vorbit cu Bogdanoff la pră
vălia lui când ai fost la el în Decemvrie?

R. Ml-a <4is: Mi-e târnă de Trifanoff 
să nu ne fi denunțat în privința complo
tului oontra Regelui. întrebând oine sunt 
destinați să esecute asasinatul oontra Re
gelui, și oine le-a ordonat, ml-a răspuns, 
oă Sarafoff a porunoit lui Bogdanoff, Po
parsoff și Bosniacoff.

Er Bosniacoff, pe care l’am întâlnit 
mai târejiu și pe oare l’am întrebat de 
oele ce aurisem dela Bogdanoff, ml-a spus: 
da, eu voiti avâ cinstea să comit aoest 
asasinat.

I. Ți-a vorbit vr’unul din ei oeva 
asupra asasinărei Regelui Serbiei ?

R. Nu am audit nimic despre regele 
Serbiei.

D. Poliorat: partea civilă întrâbă: Ce 
membru din comitet a denunțat la Sofia 
articolul lui Mihăileanu din „Peninsula Bal
canică^ ?

R. Nu-mi aduc aminte cine a propus.
D. Durma: Când anume țl-a destăi

nuit Bogdanoff despre marele secret.
R. Nu soiu fliua, dâr cu oâte-va cple 

înainte de Crăoiun.
I. La instruoțiă ai declarat, oă în Ia

nuarie. Când ai spus adevărul ?
1. In Ianuarie am vorbit cu Po

parsoff și cu Bosniaooff, âr cu Bogdanoff 
în Decemvrie.

La ora 6 și jumătate se ridică ședința.

0 voce din popor.
înainte cu vre-o două săptămâni s’a 

publicat în cliarul nostru nisce interesante 
spicuiri din trecutul și presentul Români
lor din Săliște. Nu ne mirăm dâcă acele 
spicuiri au produs mare mișcare în inimele 
țărănescl din Săliște, după cum se pote 
vedâ și din glasul următor:

Onorate Domnule Redactor! Nu eu 
vorbesc aci, ci prin peana mea vorbesce 
glasul poporului, de aceea am și iscălit din 
jos, precum am iscălit.

Am vădut, că ați publicat în nisce 
.numeri ai foiei D-vostre ceva referitor la 
comuna Săliște și am audit, că forte ade
vărate lucruri a spus acolo un domn, care 
s’a iscălit „loan Nemulțumitul^. A spus

i suntem siliți a-le suferi și a-le înghiți din 
partea celor dela cârmă, cari disprețuesc 
poporul și se silesc a-1 ținâ tot în întunerec 
și în nesciință, ca să nu potă nicl-odată 
afla secretele conducerii lor.

Primiți din partea tuturor omenilor de 
rend din Săliște căldurose mulțumite pen
tru cele publicate, și predațl, Vă rugăm, 
mulțumitele nostre și acelui necunoscut 
„loan Nemulțumitul", care după cum vedem 

i este un om al poporului năcăjit și dus din 
partea domnilor conducători pe căi prăpăs- 
tiose. După cum ni-se pare nouă, dintre 
toți fiii Săliștei, răsărițl din opincă și îm- 
brăcați astădî domnesce, Domnia-sa este 
cel dintâifi, care s’a încumătat a da lumii 
spre soire, că nu sunt așa de bine chibzuite 
isprăvile, ce s’au pus la cale în comuna 
năstră acum de un dărab de vreme încoce; 
și că Domnii noștri din comună mai bine 
ar face, dâcă s’ar îngriji, ca să îmbunătă- 
țâscă starea poporului ajuns la rău, decât 
ca să înfrumsețeze satul nostru afară din 
cale și peste puteri.

Pentru noi, poporenil din Săliște, nu 
este de nici un folos tot ce s’a făcut acum 
de câțî-va ani cu cheltuell ne mai pome
nite. Cine se va bucura de K acele nouă fă
cătorii? Afară de Domnii, cari petrec vara 
în Săliște, și cari mare parte s’ar mulțumi, 
credem noi, și numai cu firumseția împreju
rime! Săliștei, cu curățenia stradelor, cu 
aerul cel bun de munte și cu apa cea rece 
din isvorăle de pe dâlurl.

Ore dâcă nu le era destul câte s’au 
aflat pănă acum în Săliște, atunci pentru- 
ce ne-au cercetat atât de des tot felul de 
domni din streinătate și la toți li-a plăcut ? 
Dâcă nu le plăcea aici, ar fi mers de bună- 
sâmă într’un oraș ore-care. Dâră ei sătui 
vor fi de viâța orașelor, că doră de aceea 
fug de ea și doresc viâța dela sat.

Apoi dâcă nici pentru âspeții noștri 
de vară nu fac aceste înoirl, cu atât mai 
puțin fac ele pentru poporul Săliștei, care 
nu mai pote trăi de aruncurile cele multe, 
și căută să iâ lumea în cap cutreerând 
flămendl și goli, ca vai de ei prin țări străine.

Acesta bine ni-l’au adus și ni-1 aduc 
nouă cârmacii. Vrednicia lor ne mănâncă 
hrana muncii nostre grea și trudită. Să le 
fiă de bine, domnilor, că nouă seim de 
bună sâmă, că nu ne va fi și nici nu ne 
pote fi, căci nu numai noi suntem năcăjiți 
și îngreunați, dâr încă și nepoții nepoților 
noștri îșl vor aduce aminte de nechibzuiala 
păcătosă a părinților lor, cari li-au lăsat 
moștenire o sumedenia de datorii și o să- 
răciă adusă de apa trecătore a rîului, care 
acum se regulâză, regulând tot-odată și 
averea comunală și lăsând gole pungile 
dmenilor, cari — după cum die domnii,

cărora le stă în putere de a face aruncurl 
— în vecii vecilor nu se va pută goli, cu 
tote că mai gole ca acum ferâscă Dumne- 
deu sfântul de a mai fi.

Așa strigă poporul Săliștei, în ale 
căror urechi a întrat soirea despre cele pu
blicate în vrednica foie „Gazeta Transil
vaniei1*.

Bumnedeu să-i dea sănătate cui și-a adus 
aminte de noi!!!

Glasul poporului.

Apel.
Misiunea culturală națională a Casi- 

nei române la Clușifi, unde acestă societate 
este singura, care oferă terenul cel mai 
prielnic vieții sociale românescl de aici și 
atingerii celei mai frățescl între membrii 
clasei culte române si între membrii nu- 
mărosei nostre tineriml universitare — 
cade înafară de orl-ce discusiune.

Cu tote acestea, de ani de diie Ca- 
sina română vegetâză într’o situațiă deso- 
lată, din causa indiferenței crase și regre
tabile a celor îndatorați să o susțină cu 
puterea inteligenței lor, cu sciința lor, cu 
cultura lor, cu devotamentul lor, cu senti
mentul lor de sacrificii!, cu pornirea sin
ceră de solidaritatea etnică și socială.

Fiind-că apelurile nostre și sforțările 
repețite, ce am făcut în scopul de a rege
nera „Casina", n’au dat nici un resultat, 
sfărmându-se de stânca neagră a nepăsării; 
fiind-că mulțl domni membrii ai Casinei 
nici nu se achită de datorințele lor, nici 
nu se înteresâză de sortea Casinei, âr alții 
nu se înscriu nici de membri și nu vrâu 
să scie nici chiar de esistența Casinei ; 
fiind-că în urmarea acestor stări grave so
cietatea nâstră se vede amenințată în per
manență cu sistarea dela sine, âr pentru 
eventualitatea asta desastrosă intereselor 
românescl din Clușiii, noi nu putem lua nici 
o răspundere, —

Pentru tote aceste motive, ne găsim 
nevoițl a încerca estremul remediu de a 
adresa pe calea asta sub controlul opiniei 
publice românescl, un apel frățesc la toți 
Românii din Cluj, ca să se grupeze unul fiă 
care in jurul ideii de a regenera Casina ro
mână prin inaugurarea unei activități solidare 
desinteresate și generale pentru salvarea și 
propășirea ei; în același timp și în același 
scop rugăm și pe toți fruntașii români din 
jurul Clușiului să beneficieze de dreptul, ce 
li-l oferă statutele Casinei, ca să se înscrie 
membrii ajutători cu taxa de 1 fi. pentru a 
contribui cu interesarea lor devotată la ri
dicarea Casinei.

Avem nădejdea firmă, că acest apel 
suprem, votat de unanimitatea Comitetului 
Casinei în cea mai completă armonia, nu 
va rămâne fără echou, și că viața socială 
română din Clușiu va câștiga o pâtră fun-

Câtă putere de imaginațiune se cu
prinde în cuvintele:

Sorele și luna 
Ml-au ținut cununa 
Bradl și păltinașl 
I-am avut nuntași.

Cât sentiment se află în doinele nos- 
tre și cu ce gingășiă descrie Românul do
rul și jalea este un lucru simțit de fiă-care 
din noi, fie-căruia i-a tresărit seu săltat 
inima la audul multelor și feluritelor nos- 
tre doine și hore și fie-care are cunoscință 
despre frumosele întorsături de frase află- 
tore la încheerea unor colinde și poesii po
porale, ca d. es.:

Și să sci, că-s sănătos
Că mulțămind lui Christos 
Te sărut domnă frumos.

Și acum, după ce în liniamente gene
rale am arătat frumsețile limbei nostre în 
diferitele genuri de scrieri-, după-ce seim, 
că limba nostră este aptă de a fi folosită 
ca orl-ce altă limbă; după-că seim, că în- 
trunesce calitățile unei limbi demne de 
desvoltare și continuitate, pentru a nu se 
obiecta, că am arătat însușirile și calitățile 
ei necesare, pote condus dintr’un hiperzel, 

din vr’o iubire nemărginită față de propria 
nostră limbă, cred de consult a enumera 
și câte-va păreri ale altor bărbați de na
ționalitate străină față de limba nostră:

ă) Eruditul bărbat Weigand caută bo
gățiile limbei românescl și laudă grațiile ei;

&) Jarnik asemenea un bărbat însem
nat numesce limba română graiul armonios 
al urmașilor coloniilor lui Traian, âr

c) Chamberlain, un distins politician 
engles, dice despre Români, că au în sine 
acel material de nedefinit, din care cu mare 
răbdare și stăruință se construesce o pu
tere de primul rang — și mai departe — 
cum vedeți iubirea mea pentru Români 
nu-i orbă și merge mână ’n mână cu stima 
și admirațiunea etc. De sine înțeles, că în 
acel material de nedefinit se cuprinde și 
limba, fiind ea nota caracteristică a unui 
popor, âr stima și admirațiunea lui trebue 
să se reoglindeze și în grațiile fermecătâre 
ale limbei nostre strămoșescl.

Considerând deci, Domnilor, tote mo
mentele aduse în favorul limbei nostre atât 
directe, cât și indirecte, considerând mai 
departe, că o națiune pote spera la un vii
tor numai împărtășită fiind de cultură după 

lozinca secolului present și sciind, că ade
vărata cultură după principiul psichologic, 
numai în limba maternă se pote face cu 
succes ;

Considerând mai departe, că strămoșii 
noștri au luptat cu văpaia dragostil de 
neam pentru susținerea și desvoltarea lim
bei nostre, încât cu drept cuvânt s’a dis 
despre ei, că au luptat mai mult pentru 
limbă ca pentru viâță;

Considerând apoi, că prin cele mai 
grele cercări a trecut scumpul nostru po
por și a luptat din răsputeri în împrejurări 
cu mult mai abnorm ale, mai grele, în tim
puri neasemănat mai vitrege ca cele de 
adl pentru limbă ;

Considerând acestea die: sfântă da
toria ni-se impune de a ne cultiva și a 
îmbrățișa cu căldură limba nostră, căci 
wmic nu este mai scump în lume, ca iubirea 
de neam, lege și moșia strămoșăscă, er nemul 
e manifestat prin limba, care este sufletul 
unui popor, cu perderea limbei ne-am perde 
ființa nostră ca națiune românâscă.

Să avem încredere, că un popor care-șl 
croesce viitorul prin cele mai crâncene 
lupte, care cu resistență plină de admira- 

țiune luptă contra dușmanilor săi secu
lari, care-șl are martirii săi naționali, un 
popor, în fine, care-șl varsă chiar sângele 
său, pentru ca din acest sânge să răsară 
vlăstare vigurose. întru continuitatea nației 
sale, este un popor, pe care-1 aștâptă un 
falnic viitor.

Deci, Domnilor, cu tăria convingerii 
trebue să luptăm pentru păstrarea și cul
tivarea limbei nostre; âr când asalt vor da 
dușmanii noștri asupra ce avem mai scump 
la un popor consciu de chiămarea sa, va 
urma o resistență, o reacțiune tot atât de 
înverșunată. Numai astfel vom da dovedi 
de un popor tînăr, viguros, un popor, care 
face progres în desvoltarea sa; în mod 
contrar ne-am arăta ca un popor laș, plin 
de slăbiciunile bătrânețelor, care-șl așteptă 
sfîrșitul în cel mai apropiat viitor. Numai 
astfel, iubindu-ne cu sinceritate limba ca 
pe sufletul nostru, numai astfel putem fi 
siguri de un mândru viitor.

In deosebi ni-se impune nouă învăță- 
torimei datoria de a cultiva limba, căci noi 
învățătorii suntem garanța esistenței nea
mului românesc, noi, cari formăm genera- 
țiunile viitore, noi purtăm stâgul sciinței 
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damentală puternică în Oasina nostră re
generată.

Clușizl, la 14 Novembre 1900.
In numele comitetului Casinei.

Alesiu Popp, loan Scur tu,
președinte secretar

Conferenta învățătorilor5 *
din tractul și inspectoratul Aradului.

Arad, Nov. 1900.
D-le Redactor! Despre conferenta în

vățătorilor din tractul și inspectoratul Ara
dului, care s’a ținut Miercuri la 7 Nov. st. 
n. în localul școlei confesionale din Arad, 
suburbiul Sega, îmi i-au voiă a vă raporta 
următorele:

învățătorii din Arad și-au așteptat 
colegii la gara din Arad, cari sosind între 
orele 8 și 9 a. m. au fost conduși cu un 
tramvaiti închiriat anume pănă la școla 
înv. loan Vancu. Prelegerea practică ți
nută de acesta cu elevii de cl. I, II și III 
a avut ca obiect Religiuneâ și anume „Ra
iul și iadulu său răsplata și osânda, pre
cum și însușirile lui Dumnedeu. Prelegerea 
a fost bine reușită și prelegetorului i-s’au 
adus învrednicite laude.

Dejunul, ce s’a servit învățătorilor află
tori față, a făcut ca elevii să fie dimiși, 
er sala să se ventileze.

Cuventul de deschidere, care a urmat 
dejunului a fost rostit cu deosebită vervă 
de cătră președintele despărțământului Arad 
și totodată vice-președintele Reuniuneiînv. 
din cele 7 protopopiate din drâpta Mură- 
șului, directorul din Arad Iosif Moldovan. 
In binechibzuitul „cuvânt11 s’a arătat ro
lul învățătorului în societate, precum și 
scopul pentru care înv. îșl unesc puterile 
în Reuniuni și conferințe. Trecând apoi la 
însemnătatea disciplinei și a ordinei ce tre- 
bue să domnăscă în societate atrage aten
țiunea membrilor asupra drepturilor și da- 
torințelor lor și declară conferința de des
chisă. Cuvântul a fost primit în îndelungate 
aplause.

Constatarea presenților. După cetirea 
apelului nominal se constată, că desp. dis
pune de 42 membri ordinari, 2 fundatori 
și 3 ajutători. Din prilejul acestei conf. se 
înscriu următorii membrii: loan PetrovicI, 
prof, preparandial în Brad, apoi Elena 
Roja și Elena Luțai, înv. înPecIca, Maria 
Cioban și Anița Muciu, profesore la școla 
de fetițe din Arad și Petru Colțeu înv. în 
Mândruloc. N-rul înv. presențî s’a ridicat 
astfel la 48. Dintre înv. în funcțiune au 
lipsit dela acâstă conferință: SamsonLugo- 
jan și loan Caracioni, înv. splendid plătiți 
din Nădlac, loan Roman din Șei tin, Rom. 
Luțai, Tornia, Emilia Ciorogariu și Efrem 
Moldovan, Peclca, George Morariu din 
Mândruloc, bolnav fiind, er înv. din Arad 
Nicolau Stefu a lipsit, fiind-că a avut ne- 
voiă ca să se ploconescă noului fișpan (Trist 
de tot), carele chiar în diua ținerii confe

rinței a fost instalat, cu zurgălauă și ban
chete, cari au reținut și pe inspectorul de 
școle Romul Ciorogar d’a lua parte la con
ferința dăscălâscă, ținută chiar în Arad. 
Absența acestora nu s’a simțit, căci confe- 
rența, nicl-când n’a fost așa de bine cer
cetată ca acum, deși dintre cei 12 asesori 
onorari ai Consistoriului școlar aradan nici 
unul nu a aflat de bine se asiste la o confe
rință dăscălescă. Trist simptom!

Raportul presidiului constată, că s’au 
luat toți pașii necesari nu numai pentru 
ducerea în deplinire a lucrărilor curente, ci 
și pentru îndreptarea tuturor relelor din 
trecut. In munca acâsta a intîmpinat grele 
piedici, de-ore-ce vechiul presidiu al lui 
Lugojan, instigat de noul ref. școlar, nici 
pănă adl nu a predat archivul nou alesului 
presidiu, nici chiar în urma mai multor re- 
cercărl, âr pentru a zădărnici lucrările reu
niune!, protocolul conf. premerse nu l’au 
autenticat, ba iau denegat și subscrierea. 
Conferința a autorisat presidiul să facă 
toți pașii de lipsă pentru a lua archivul 
în stăpânirea sa, er protocolul ședinței pre
merse, cu puține observări se autentică în 
plen. Tot din acest raport se mai constată 
că dela ultima conf. încoce biblioteca desp. 
s’a sporit cu 23 opuri în 42 volume în 
preț de 38 cor. 50 bani.

Pentru ducerea în deplinire a hotărîri- 
lor adunărei generale a întregei Reuniuni 
ținută în Arad la 12 și 23 Iulie a. c. s’au 
luat următorii pași: pentru censurarea pre
legerilor practice și a disertațiunilor s’a 
ales o comisiune permanentă, căreia i-se 
vor da. de acum înainte tote temele intrate 
dela membri; s’au luat disposiții pentru 
conlucrarea temelor restante împărțite de 
comitetul central și pentru compunerea 
planului de învățământ din Religiune, s’a 
discutat inactivarea societăților poporale 
de împrumut și ajutorare pe basa statute
lor alcătuite de Reuniune, âr pentru inac
tivarea societății de agricultură s’au esmis 
cole de subscriere, asemenea și pentru în
scrierea membrilor la conviețui, ce se va 
înființa pentru crescerea fiilor de învățători. 
Tot în urma hotărîrilor adunărei generale 
s’a distribuit membrilor protocolul tipărit 
al adunării generale din anul curent, care 
protocol a fost așa de bine aprețiat de în- 
tregă pressa nostră. S’a recomandat apoi 
comunelor bis. almanachul Reuniunei învă- 
țătorescl caransebeșene pentru a-1 procura 
spre scopul bibliotecelor școlare și în sfâr
șit s’a luat frumosa hotărîre, ca pănă la 
proxima adunare a desp. fie-care învățătoi’ 
să fie însărcinat și angajat a cerceta și 
descrie căușele nefrecuentațiunei regulate 
dela școlele și comuna respectivă în care 
funcționezi ca învățător.

Disertațiunile intrate la presidiu au 
fost trei: observări relative la învățământul 
geometriei în școla poporală de Iosif Tisu 
înv. la școla de aplicațiă de pe lângă se
minar; „ Esamenul “ de Iosif Moldovan, 
preș. desp. și „Subiectul și predicatul11, 

prelegere din limba maghiară de St. Roja. 
Interesantele și cu destul pricepere lucrate 
disertațiunl s’au predat comisiei literare 
spre censurare.

Conferența proximă se va ținâ din in
cidentul esamenului în comuna Tornia la 
școla conmembrului Romul Luțai.

După astea președintele plin de bu
curie pentru resultatul practic al conferin
ței, prin scurte cuvinte încheie adunarea 
și conform disposițiiior luate de învățăto- 
rimea din loc s’a făcut apoi o escursiune 
cu tramvaiul la mărăța fabrică de vagone, 
unde din bunăvoința directorului am fost 
conduși din fermă ’n fermă, admirând in
vențiile pe terenul mehanic și convingân- 
du-ne, că „meseria este plug de aur“. 1500 
lucrători sunt aplicați la acăstă fabrică, 
printre care o mulțime de Români. Durere 
însă, că ei sunt aplicați la lucrurile cele mai 
grele și mai de rend.

Pe la orele 3*/2 ne-am adunat apoi 
în restaurantul românului Ungurean, aflător 
în apropierea fabricei la masa comună, 
unde s’au ținut toaste din partea președin
telui desp., preș, Reuniunei zelosul d-n Teo
dor Ceontea, parochul Fabrițiu Manoilă, 
Tisu pentru prof. PetrovicI, Mihuța pentru 
prof. Bocșan, I. Vancu pentru Grofșorean 
și Manoilă, pentru cel mai vechia funcțio
nar al Reuniunei d. Oltean, pentru înv. 
Coste, care a suferit și martiriu pentru in
teresele școlei.

(Joresp.

Școla ceramică din Tergu-Jiu.
Cetitorilor noștri le este mai de mult 

cunoscut, oă din Octomvrie a acestui an 
s’a deschis în orașul Tergu-Jiu din Româ
nia o șcdlă rară în felul său, oare și nouă, 
Românilor de dineboe de CarpațI, ne pote 
aduoe mari foldse. Școla acâsta se ocupă 
ou instruirea de olăriă artistică, porțelăuă- 
riă, zugrăvitură pe vase și sculptură (adecă 
cioplitură seu scobitură în lut., ghips etc).

Șcâla e împărțită în două despărță- 
miute : unul elementar, în care se vor aplica 
tineri, cari au absolvat, cel puțin patru 
clase gimnaBÎale ort reale, âr la al doilea 
despărțământ,numit artistic, se reoer aceleași 
clase, dâr se recere și să aibă vădit talent 
pentru desemn.

Scopul acestei șoâle este, ca într’un 
viitor apropiat să nu se mai aducă din 
alte țări vase de lut, porțelanuri, ma- 
jolioă, (materii de porțelan), ci banii să 
rămână în țâra românâsoă. De aceea șcdla 
și este astfel întocmită, ca elevii crescuți 
în ea nu nu mai că vor cunosoe meșteșu
gul după metodele oele mai desăvîrșite, oi 
din ei vor eși și omeni înarmați ou tdte 
luminile sciinței, păirunșl de puterea gus
tului, cu atragere pentru oeea ce e fru
mos, așa că ei vor soi cerceta, înțelege, 
studia fiă-care modelele de mare valâre 
artistică; ba chiar dea crea înși-șl produo- 
țiunl nouă.

Cursul amândurora seoțiunilor vor dura 
3 ani, înoepând dela 1 Sept, pănă la 29 
Iunie a fiă-oârui an.

Dâcă pe lângă oele spuse pănă aoi 
vom mai adauge, că șodla e provAjută ou 
opt profesori fiă-care cu specialitatea sa; 
doi din aceștia sunt forțe de primul rang 
în persdnele d-lor I. Wirnstl, fost elev al 
academiei de arte industriale din Viena și 
renumit prin mai multe luorărl ale sale 
vândute cu mari prețuri pe la exposițiile 
industriale din Viena, șl d-1 H. Frohlich 
fiiul unui mare fabrioant ceramier, oare pe 
lângă studiile teoretice oăștigate in șcdla 
specială, a practicat mulțl ani de-arendul 
în cele mai renumite fabrici din Germania, 
Finlandia și Austria. — Acestea tdte aven- 
du-le în vedere va înțelege orl-oine, că elevii 
crescuți în noua șoolă din Tergu-Jiu, care 
deși abia înființată, deja 6 înpopulată ou 
30 elevi, au să se aștepte la un viitor fru
mos, onorabil și neatârnător.

Din căușele aoi înșirate nu putem re
comanda în de-ajuns părinților români de 
dinedee de CarpațI, cari au fii ou crescerea 
recerută, de care am amintit, oa sa și-i 
aplice la aoea școlă spre binele lor și în 
interesul Românilor, cari cu atât mai mulțl 
bărbați inteligențl, ou bun câștig și inde
pendenți vor avd în sînul lor.

De înoheiare mai amintim, oă susți
nerea la aoea șodlă nu e împreunată ou 
greutăți prea grele. Taxe pentru șodlă nu se 
plătesce nimic, âr îutreținerea la case de-ale 
privaților din oraș se pdte căpăta cu chel- 
tuell pănă la 30 lei pe luDă, ceea ce după 
oursul de acjl faoe 14 fi. 25 cr.

Literatură.
„Carte de cântece pentru tinerimea 

școlară adunate și aranjate de Ioan Dariuu : 
A apărut numai acum și”conține: hore, mar
șuri (școlastice și eroice) elegii, imnuri, 
cântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri; așa că ele și pentru tinerimea 
adultă și popor în genere dau o petrecere 
frumosă. Constă din peste 168 pag. și se 
vinde și la Tipografia A. Mureșianu cu 50 
bani (25 cr.) plus 5 bani porto.

$

Pentru pregătirea bucatelor se atrage 
atențiunea familiilor române asupra cărții 
mult folositore întitulată „Ditcătăresa 
Națională, carte de bucate a bucătări i 
române, francese, germane și ungare**. E 
tipărită la Brașov de răposatul librar I. C. 
Hințescu și la compunerea ei șl au dat oon- 
cursul și uuele domne române harnice si 
distinse găzddie. Pănă adl cartea aoâsta 
a rămas la noi cea mai bună și bogată iu 
felul său. Numai felul buoatelor, ou privire 
la pregătirea cărora se dau instrucțiuni, 
înșirate după nume în ordine alfabetică, 
trece peste 1620. Cartea întrâgă conține peste 
700 pag. format mare ouart și se vinde ou 
un preț de tot eftin, — costă numai 80 cr’ 
-|- 15 cr. porto Adaugem, că instrucțiunile 
cuprinse în carte, sunt scrise într’un lim- 
bagiu fdrte ușor. Esemplare se pot procuia 
și dela Tipografia „A. Mureșianu11, Brașov,

aceleia, căreia cei mai de frunte bărbați 
din lume, cei mai profunzi filosofi îi dau 
întâietate față de tote sciințele din lume. 
Er limba este splendorea, haina, sufletul 
națiunei nostre:

Românașul și-o iubesce ca sufletul seu, 
Vorbiți scrieți românesce pentru Dumnedeu.

Shardașul și Leul.
S n 6 v ă.

Scrisă de I. Koevari

Dăcă s’ar încumeta cine-va, — 
poreclesce-1 Nanu, tot una. — să nu 
crădă, că drept are nația,1) când 4ice, 
— a naibii se fie cel cu price, — 
că mai mult cu capul, decât cu brațul: 
asculte-mi povestea, apoi cârcăescă, 
dăcă mai are nevoie și bleasc. .

nu joieștl a-țl șterge fruntea de sudori. Grinda e
fruntea.

3) Luna cea mincinosă se numesce pe la 
noi: luna lui August, Sept., căci atunci se culeg 
pe aici tdte porțiile și datoriile. Pănă la vremea 
aceea omul numai mințesce cu ele.

4) de-alui clop. Acesta este — la noi, — un 
joc de cărți, fără de bani, ci cu lovituri în palmă 
seu cu o cureuă seu cu ștergură împletită. De co
mun acesta. La care e cloparul de moc, dă în palmă 
la contrar o lovitură bună. Tot așa și ceialaltl 
soți, cari sunt partida lui la contrarii lor. A face 
ore-ce de-alui clop : însemnă a face fdrte bine.

O fi...! Că bag’semă și pe unde 
e țera leilor și a altor namițe de 
obîrșia lui, și pe acolo sunt păduri. 
Și apoi, pe unde păduri se află, ru-

') nația = mireanul, poporul dela sate. 

șine ar fi se fiă, să nu tîrcolesca și 
câte-un meșter-strică, adecă sbărdaș.

Și ce-i tocă sbărdașului nost?... 
Ei! lele, — nu mai mult, nici mai 
departe, decât— ascultă: se se ducă 
la pădure și să-mi facă un pat pe 
sema împăratului.

Pdte l’o fi rugat chiar împăra
tul; eră a face terg cu împărații, 
nu-i zamă de Vinerea secă, că îm
păratul plătesce nu se alcăzește.

(Gândescu-ml așa în gândul meu, 
căci așa dăc’ar fi — n’ar fi rău).

Der nu m’oiu face lelea Catrincă, 
care tot bleștesce din limbă; îndrugă 
la vorbe și — nu spune nimică.

Sbărdașul nostru a fost voinic 
de lele, și nu umbla după tendele. 
Apucă-mi deci sbarda subsuoră și 
haidem cu ea la pădure afară.

Ajuns în pădure, sbărdașul cotă 
și mai răscotă în sus, în jos pănă 
dă de lemnul potrivit, apoi se pune 
cu tot sufletul pe lucru. Cioplesce, 
sbărdălesce de-i asudă grinda2) — ar

2) A lucra până, asudă grinda = a lucra din 
greu, pănă te trec sudorile și mai vârtos pănă 

cțice bătrânii. Ce scil năcazul omului 
pentru ce ? L’or fi fost strîngend și 
pe el — pdte — nojițele; căci so
sită odată luna cea mincinosă, 3) 
nu-țl mai poți închide ușa dinaintea 
jucuțeilor și a altor împelițați. In- 
china-i-ai Hantătarului.

Der să nu cheltuim vreme și 
vorbe de podoba lor, căci c|i de 41 
le avem cinstea, ci să ne vedem de 
mușteriul nostru.

Ah! el sporia vîrtos înainte. Lu
crând astădl, lucrând mâne, munca 
mergea, ba era aprope de gătaniă, 
când ecă dragul meu — nu să vi
seze (cine nu dorme) — vine Leul.

„Aha! omul“ — 4ice Leul, adu- 
cendu-și aminte de cele pățite cu 
călărețul. Scițl povestea de adineorl!

„Acum am să-mi trag o soco- 
telă bună cu el“ — gândesce. „Of! 
și ce mai bucătură dulce !u

Astfel plănuia Leul și așa-ceva 
judeca și sbardașul, că plănuesce, 
când îl vă4u aprdpe, tot mai aprope 
de el. Der spunând adevărul: dăcă 
te vedeai, frate, în pielea lui: ce fo
cul tău mai era să faci și tu? — 
n’a 4îmi-o?l • • • Se fugi? s§ te as- 
cun4i? —<de-a fitea, căci dăcă îți e 
rânduit — sîla — să-ți pui odată 
capul: tot una-ți este atunci: ori cu 
capul de petră, ori cu petra de cap. 
Primejdia însă face din nimic voinic ; 
din mămăligă nefrecată—viteaz mare 
dintr’odată; eră de unde pentru co
jocul sbărdașului nost: 4iua acesta, 
numai de prasnic nu se putea chema.

Drept spun dâră, decă vă 4^, 
că vă4endu-se el în cușcă, gândesce 
una și îșl tocesce sbarda de-ale lui 
clop4); că deca n’o fi altcum și n’a 
putea-o sfecli, să pdtă și Măriei Sale
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Petrecerea coriștilor din Scheiu 
(Tocile).

In sâra de 28 Oct. v. (10 Nov. n.) 
s’a dat în sala dela Redută din loo pro- 
ducțiunea urmată de petrecere poporală a 
t inerilor coriști dela biserica Sf. Treimi din 
SoheiiL

Trebuesă spunem, că producțiunea a 
succes, peste, tot cps> forte bine. S’a înce
put ou cântări ; ou un oor al tinerilor in
struit de d-1 învățător N. Oancea jud., oare 
a și condus corul. Mulțumită zelului d-sale, 
coriștii s’au presentat toți bine preparați 
și au eseoutat cu esaotitate trei coruri băr- 
bătescl și o horă poporală, care de care 
mai frumdsă și sgomotos aplaudate. Prin
tre oântărl a declamat cu efeot d-1 Gr. Gal 
o anecdotă de Speranță.

D-nii N. Ardelean și G. Stinghe au 
eseoutat ounoscuta și hazlia oomediă de 
Alexandri „Arvinte și Pepelea*. Au soiut’o 
forte bine și erau preparați cât trebue, din 
care oausă jooul li-a și fost însoțit de mult 
haz și aplaudat.

„Idil la tA>~ău, oomediă într’un ect de 
Jnin și Flerx, loealisată de d-na M. Baiu- 
lescu a fost dela înoeput până la sfîrșit 
numai o voiă pentru publio, care nu mai 
înceta cu rîsul. Succesul au să-l muiță- 
mâscă diletanții dibăoiei lor și pregătirei 
ce au făcut. Cei ce au jucat au fost: din
tre d-nl: G. Mercheșan, L. Savu, O.Florea, 
P. Eliu, A. Șelariu și Oot. Bogdan ; 6r 
d-re: El. Reșnovean, M. Iliesou, M. Suciu. 
Nu ne îndoim, oă de s’ar fi prevărjut un 
asemenea suooes, cu mult mai mare public 
ar fi participat la prbducțiune.

Etă și darea de semă asupra incassă- 
rilor:

IDare de semă.
Brașov, Noemvrie 1900.

Ve rugăm să dațl loc următdrelor în 
prețuitul D-v6stră 4i&r: Cu oeasiunea pe
trecerii populare dată de „Corul1* bisericel 
sf. Treimi de pe Tooile Sâmbătă în 28 
Oct. a. o., în folosul fondului său, s’au în- 
cassat 158 fl. 05, v. a ; din aoeete subtră- 
gendu-se spesele cr 128 fi. 05, rămâne un 
profit curat de 30 fl., care s’a predat prin- 
tr’o Comisiune On. Comitet numitei 
biserici în administrare.

Publicăm tot-odată numele aoelor st. 
domni și domne, cari au binevoit a ne da 
ajutorul material prinsuprasolvirl, și anume:

Câte 5 cor. D-1. Dr. Lemeni adv.
Câte 4 cor. D-nii Ars. Vlaiou director 

4 cor. 80 b: 1.1. Burduloih comers ; S. Da
mian adv; P. Nemeș not. publio reg. ung. 
și Em. Safrano.

Câte .9 cor. D-nii : N. Eremias comers ; 
Or. Ios. Pușcării! adv.; Dr. Mănoiil adv.; 
D-na El. A. Popoviol; Dr. Mețian adv.; 
2 cor. 80 b.; și S. Chioomban 2 oor. 20 b.

Câte 2 cor. D-nii : Gr. Maior redactor ; | 
Dr. V. Saftu paroch: D-na M. Baiulescu:

dovedi,' că scula bună face meșter 
vestit, eră el scie s’o întdrcă și cu 
drepta și cu stânga.

Ajunse lângă el Leul.
Ei!... d’apoi cine va face po

litica, — ard’o focul — dâca nu cei 
cu capul mare? Eră — pentru po
vestea nostră, cine putea se fie acesta 
altul, decât Leul?! (Bagsemă toți 
cei mari și tari sunt politicoșl.)

încă tot în minte cu călărețul, 
cficem așa, Măria sa Leul, nu cum
va se sparie pe om, ori s’o mânce 
ca adineaori nespălată: face-mi cea 
față prietinosă; ba că se dă la po
vești' cu sbărdașul.

Vorba vorbă aduce și după doue- 
trei brașove „ce-o se fie ăsta“ în
trebă Leul, arătând spre pat?

— „Hodina pentru împăratul”, 
dice sbărdașui: „bun se-țl fie sufletul. 
După munca și ostenelele cjilei, în 
acestă alcătuelă are se-și întine- 
rescă puterile sale cu hodina de 
nopte — nălțatul împărat”.

Grăia și el după năcazul lui.
„Bună sculă — cfice Leul, — 

să-mi faci și mie una”. Dăr cu gân
dul — tot la bucata cea dulce.

Eug. Preoup; B.Ba’ulesou protopop; N. N.,
N. Grădinar comers; Dragomir Pulpaș; 
D-nele : Maria I. Muntean și Sof. Tocanie.

Câte 1 cor. 80 l>. D-nii: Dr. S. Stin- 
ghe prof. I. Ciurcn librar, I. Priou și I. 
Petrie protopop ; 1 oor. 20 b.

Câte 1 cor. D-nii: C. Voicu zaraf; 
G. Șerban teleg. în pensiă; I. Bădițoitî corner. 
Ciortea prof. D. D. Mareea înv.; Navrea 
și D. N. Căpățînă.

Câte 80 b. D-nii: M. Jiga contabil; 
Codaroea; G. Dima prof., N. Sulioă prof., 
Jantea prof., și Fl. Pernea zaraf. Câte 60 b. 
D-nii G. ZavicI; N. BădițoiQ ; G. Spuderoa ; 
M. Bănoilă și E. Arefta. Câte 50 b. D nii:
O. Orghidan ; N. G. Căpățână și Paraschiva 
GrădinariQ. Câte 40 b. D-nii I. Căpățână; 
I. Spuderoa; V. Furnică; D-na E. Pop; 
V. Cristolovean ; D. Măciucă ; El. Reșno
vean ; J. Abri ; S. Furnioft; V. Clipea și 
V. Ardelean. —

Câte 30 b. D-nii : N. Vlășcesn ; S. Că- 
pățînă ; R. Spuderca și M. Guști. Câte 20 b. 
D-nii: I. Bobiț ; C. Brânză; N. Bădițoiii; 
I. Nistor s; I. Nistor j; N. Burețea; G. 
Gall: N. Loga; C. Bodean; A. Căpățîna; 
O. Navrea ; D. Brânză; V. Moroisn ; F. Vilii; 
M. Neguț. I. Bomben; G. Burețea; M. Băr- 
berl: M. Vlaiou ; R. Măelat; P. Prișou;G. 
Navrea; R. Zernovean și M. Grindo. Câte 
10 b. D-nii G. Căpățîuă; G. Bodean; G. 
Navrea și, D. Cooorandu. M. Furnică; N. 
Navrea.

Mulțămim On. public din Brașov și 
jur, oare a binevoit a-ne încuraja prin pre- 
sența sa la pasul ce l’am făout pentru spo
rirea fondului Corului bisericei ndstre.

Tot-odată aduoem mulțămită și d-lui 
învățător N. Oancea j., care a avut bunăvo
ința a-ne pregăti pentru cântările esecutate.

Sperăm, că și în viitor P. T. publio 
ne va de o vie dovadă despr e sprijinul său 
necontestabil, luând parte la încercările n6s- 
tre, de present destul de modeste.

Brașov în Noemvrie, 1900. s. v. 
loan Siiciu. loan Preșmerean,

cassar.

€ (Htv o c ă r i.
brașov, 4 Nov. v. 1900.

Onor. Domne membre ale Reuniunei 
femeilor române din loc se convocă, în în
țelesul statutelor, la adîinarea generală ordi
nară, ce se va țină Luni în 6 (19) Nov. a. 
c. la orele 2’/2 p. m. în sala cea mare din 
edificiul școlelor.

Pentru orientare On. Domne se aduce 
pentru a 2-oră la cunoscință, că în acostă 
adunare, pe lângă obiectele obicinuite, pres
crise de statute, va fi la ordinea (filei ?i 
alegerea comitetului pe un nou period de 
3 ani.
Susana JPopovict, Bazar Nastasi, 

vice-președmtă. actuar.

Moftinul mic, 12 Nov. 1900
Adunarea generală a despărțământului 

Sătmarean al „Asociațiunei pentru litera-

(O se-mi facă hodina — cțicea., 
— apoi ici sunt unghiile și colțișorii 
mei.)

„Mai mult cu capul, decât cu 
brațul, socotesce dincolo sbărdașul, 
și face un hămbar puternic și decă 
e gata, grăesce-1 pe Leu, se între în 
el, — se-1 potrivescă; că dec’o fi 
prea strîmt, se-1 mai strîmteze, dâc’o 
fi prea scurt, se-1 mai scurteze.

— Ce-i cfice la un dobitoc — 
fîă el cât de mare?! Se pune Leul 
în hămbar, âră sbărdașul, fulger-iute, 
trage ușa peste el, apoi culcu Măria ta.

Dbcă o fi scăpat Leul din hăm
bar, cum și pe ce cale, — povestea 
nu ni-o spune. Credem totuși, că 
Domnia-lui acolo și-a aflat „vecmica 
pomenire11, căcî drept spune vorba, 
că totă paserea pe limba ei piere, 
și tot cel-ce face gropă altuia, însu-șl 
cade în ea.

Sbărdașul șl-a mântuit traiul; 
Leul și-a mâncat mălaiul.

Cel-ce are urechi de aucfit, se 
aiic|ă.

Fărnaș, 1900 Brumar-mare 12.

tura română și cultura poporului român” 
se convocă pe 21 Nov. st. n. (Arch. Mich. 
Gavr.) la 11 ore în Pișkolt și se învită 
toți membrii despărțământului, cum și spri- 
ginitoril culturei poporului român.

Programa:
Serviciu divin celebrat de preoții pre- 

sențl; la 11 ore adunarea la școla română:
1) Deschiderea adunării prin directo

rul despărț.
2) Raportul secretarului despre acti

vitatea despărț.
3) Raportul cassarului despre starea 

cassei.
4) Esmiterea unei comisiunî pentru 

încassarea taxelor și câștigarea de mem
bri noi.

5) Cetirea unei disertațiunl populare.
6) Propuneri diverse de interes cul

tural.
7) Defigerea locului și timpului pen

tru adunarea viitore.
8) Alegerea unor membrii din comitet
9) închiderea adunării.
Domnii, cari doresc a participa la 

acâstă adunare, sunt rugați să binevoiăscă 
a avisa despre participarea lor la prând 
pe M. 0. Domn Florian Sălăgian paroch 
în Pișcolt, posta loco; eră cei ce au să 
călătorescă pe calea ferată și despre tri
miterea preiuncturei necesare. Permisiunea 
pentru ținerea adunării deja se află la mâ- 
nile directorului.

Dr. Vasile Lucaciu George Șuta, 
secretar. directorul despart.

Sătm ărean.

Lipova, 10 Nov. n. 1900.
Conform decisului adunării generale 

din anii trecuțl, prin acestea se convocă 
adunarea generală de tomnă a „Reuniunei 
învățătorilor rom. gr. or. din protopresbiteratul 
LipoveP, pe Joi în 9/22. Noemvrie a. c. în 
opidul Lipova, la care cu ondre se învită 
toți P. T. Domni membri ai Reuniunei, 
precum și toți amicii și binevoitorii școlei.

Programul adunării:
1) Joi, în 9/22 Noemvrie a. c. la 8 

ore dim., participare în corpore la chema
rea Duhului sf. în bis. rom. gr. or. din 
Lipova.

2) După chemarea Duhului sf., des
chiderea adunării generale în localul șco
lei din Lipova; presentarea raportelor, co
mitetului, cassarului și bibliotecarului, pre
cum și alegerea unei comisiunî pentru 
censurarea acestor raporte.

3) Prelegere practică din „Catechism” 
și „Limba maghiară” — apoi conferință 
didactică asupra prelegerilor ținute.

4) încassarea taxelor și înscrierea de 
membri noi.

5) Referada comisiunei asupra rapor
telor de sub pct. 2.

6) Ascultarea disertațiunilor. Se no- 
tăză, ca cei-ce voiesc a diserta, să-și însi- 
nue disertațiunea la biroul reuniunei, pănă 
cu 3 dile înainte de adunare.

7) Restaurarea corporațiunilor reuniu
nei, pe un nou period de 3 ani.

8) Defigerea timpului și a locului 
adunărei gen. viitore.

9) încheerea adunării generale.
Din ședința comitetului Reuniunei 

ținută în Lipova la 28 Oct. v. (10 Noem. 
n.) 1900.

Voicu llamsea, loan Lucaciu,
protopop-președinte. notar.

EViulțâiraită pubBîcâ.
Colnic, 30 Oct. 1900.

Subscrisa prin acâsta aduc mulțămită 
On. Domni jos înșirați, cari au binevoit a 
contribui la colecta făcută pentru procu
rarea tabelelor din Istoria naturală și a 
altor rechisite pe sâma școlei de fete din 
Colnic: George Crăciun, notar și președ. 
al corn, paroch. 5 cor., Măria Drăgan înv. 
5 cor., Ad. Salinschi neguțător 2 cor., Iosif 
Ieremia preot 1 cor. 50 bani, Petru Iere- 
mia preot 1 cor. 50 bani, Moisă Crina Lu- 
nița 1 cor. 50 bani.

Câte 1 coronă: Tr. Băiăs vice-notar, 
I. Crina epitrop, I. Todor epitrop, P. Lațcu 
crâsnic, I. Voin jude, I. Lupșa vice-jude, 
G. Corbu jurat, G. Popa jurat, Traian Pau 
jurat, M. Todor Mărian codrean în pens., 
I. Glavă codrean, I. Crina, Simion Opra, 
I. Crina Bițu, Trăilă Românu, P. Lațcu 

Bagiu, I. Opra, I. Truțan Păuța, Trăilă 
Păuța, Dăniiă Vuc Daina, Tulbure Oncea, 
M. Petrica Bălu, P. Gâscă Miuț, Iac. Pe- 
trica, M. Glavă Moje, M. Trulcă, I. Lațcu 
Bugar, I. Meda Ogrin dela del, N. Magheț, 
I. Voin Popa, Tr. Todor Mărian, Ionică 
Petrica, G. Corbu Târșu, Ilie Uzum, Trăilă 
Lupșa, P. Mițu Meilă, 1. Bîrlea, M. Român,
P. Ion, I. Voin Voica, I. Păuța Pascu, 
Trăiau GârbonI, P. Micloșină, Efta Olariu, 
Ianăș Păuța Brânză, P. Lațcu Mărta, M. 
Becinâgă Nic6ră, I. Gherguță, I. Todor Mă
rian, Petru Lucaciu mesar, Petru Gâscă 
Uștăr, I. PîrțonI Taibăr, G. Mîțu, Petru 
Crina de sub costă, Const. Lucaciu, Trăilă 
Lepa, M. Paiuș, I. Bulzu, Luca Petrică Țagu.

Mai puțin de 1 cor.: II. Ienciîi Necșa 
60 b., Tr. Careba epitrop 60 b., Livia Pan- 
ticl 25 b., Cornel PopovicI 20 b., Măriuța 
Vida 40 b., N. N. 40 b., Traian Crina 20 b , 
Ilie Negru 40 b., Mărtin Rus 40 b., I. Popa 
20 bani.

Dintre școlărițe au contribuit în bani: 
Măria V. Daina 20 b., Elisaveta Gâscă 
Uștăr 20 b., Florea Anțilă 20 b., Ruja Roșu 
20 b., Măria Pascu 20 b., Elisaveta Crina 
40 b., Elisaveta Todor 20 b., Maria Gher
guță 20 b., Iconia Todor 20 b., Maria Mi
cloșină 20 b., Scumpina Todor 20 b., Ver- 
savia Bîrlea 20 b., Elisaveta Miuț 20 b., 
Versavia Lațcu 20 b., Elisaveta Becinegă 
20 b., Iconia Ienciîi 20 b., Măria Crina 20 
b., Măria Drăgoi 20 b., Măria Ienciîi 20 b., 
Iconia Becinâgă 20 bani.

Dintre școlărițele corepetitori I Iconia 
Vuc 20 b., Elisaveta Ion 20 b., Silvia Voin 
20 b., Anuica Mîțu 20 b., Petruța Careba 
20 b., Elis. Glavă 20 b., Valeria Becinâgă 
20 b., Anuța Gherguță 20 b., E.isaveta Mi
cloșină 20 b., Iconia Rus 20 b., Iconia Mîțu 
20 b., Mărgărie Românu 20 bani.

S’a colectat prin subscrisa 87 cor. 40b. 
Dintre cari s’a spesat pentru scopul mai 
sus arătat 83 cor. 40 bani, er restul de 4 
cor. se va întrebuința pentru procurarea 
cărților pe sema bibliotecei dela clasa de 
fete deja înființată ârășl prin colectă în 
anul 1899.

Măria Drăgan, 
învățătâre.

Minunatele proprietăți ale mierei.

Am arătat în alt articol cât sunt de 
folositore albinele agriculturei; acum vom 
vorbi despre minunatele daruri ce are mie
rea asupra sănătăței.

Bătrânii n’aveau atâtea medicamente 
nu cunosceau higiena de adl; dâr luptau 
împotriva multor bole mulțumită unor pro
ducte firescl, cum e, nu mai departe, mie
rea, atât de părăsită adl, dăr care avea rol 
mare în vechime.

Mierea curată conține zahăr de fructe 
și puțin zahăr de trestie sub forma cea 
mai fină și mai asimilabilă, de ore-ce e 
adus în acâstă stare de organele albinelor;. 
pe lângă acâsta mai conține uleiuri eterice, 
din diferite fiori, amestecate cu acid for
mic, atât de antiseptic și care împreună 
cu cele dintâiîî dau aroma plăcută și ca
racteristică a mierei. Medici însemnați au 
dovedit, că mierea curată se mistue mult- 
mai bine, decât zahărul; mierea Introdusă 
în stomac se abs''rbe în sânge fără a su
feri nici o transformare, întocmai ca apa,, 
pe când zahărul propifi. dis trebue mai 
întâiă să sufere în stomac o seriă de trans
formări, adecă se fiă adus în acea stare în 
care se află zahărul din miere.

Așa fiind, mierea servesce la arderea, 
organismului, și decă nu hrănesce propria 
dis, der împlinesce un rol asemănător, mă
rind puterea de viață. Și nu fără drept 
diceau cei vechi, că unele dintre cele mai 
plăcute daruri aduse zeilor era mierea și 
untul topit.

Personele, copiii și bătrânii, cari mis
tue greu, e bine se întrebuințeze mierea- 
curată în loc de zahăr. Pentru copiii de 
țîță e nespus de folositore; mierea ațîță 
bine-făcător membrana tubului digestiv. 
Altă proprietate a mierei e că nu lasă să 
se formeze acide și o fermentare nepriel
nică; de aceea un păhar de lapte și o fă- 
lie de pâne ori simplă apă caldă cu o lin
gură de miere, sunt bine-făcetore pentru 
un stomac slab. Mierea topită într’un pa
har de apă e cel mai bun decoct pentru 
bolnavi. De asemenea s’a constatat, că e 
bună împotriva anemiei și are o înrîurir& 
bine-făcătore asupra personelor nervose.
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Din pricina acidului formic, ce con
ține, e un minunat antiseptic; de aceea e 
bine de dat copiilor spre a-i feri de anghină, 
difterie și alte bdle ce se capătă prin gură. 
Mai de mult mierea era o hrană dilnică, 
ales pentru copii, și pote și acestui fapt 
se datorea lipsa de multe din bolele de 
adl. De asemenea e bună pentru bătrâni, 
convalescenți și lehuze, de vreme ce nu 
numai ține loc de hrană fără a obosi sto
macul, der ațîță într’un mod bine-făcător 
stomacul. Copiilor palidl cari n’au poftă 
de mâncare, și cărora le plac numai dul- 
cețurile, e bine să li-se dea în locul aces
tora miere, de vreme ce acâsta nu fermen- 
teză și nu produce atâtea acide stricătore 
stomacului și dinților. E chiar de prisos 
să mai spunem, că-i aprope un medicament 
pentru personele, cari sufer de laringile și 
faringile cronice.

Prin urmare e minunată pentru ome
nii, cari au de vorbit mult, ca profesori, 
advocațl, cântăreți, actori etc. Ca să ne 
facem o idee de calitățile antiseptice ale 
mierei, e de ajuns să spunem, că aplicată 
pe răni le tămădue. Lucrul se esplică, 
fiind antiseptică, ucide microbii și isolâză 
rana de aer. Elvețienii au un obiceid forte 
bun ; ei beau cafeaua cu lapte, împreună 
cu un fel de pâne unsă cu unt și cu miere. 
Ast-fel au o hrană complectă și igienică.

Der pentru tote aceste calități ale 
mierei se cere ca ea să fi ă curată și ne- 
falșificată cu tot felul de melase și compo- 
siții. Falsificarea mierei 6 cu atât mai lesne, 
cu cât densa e forte aromatică și un sfert 
de kilo ajunge să falsifice un kilo de me
lasă.

Am vădut comercianți, cari nu sciau 
deosebi o miere falsă de una adevărată; 
și cu tote acestea lucrul nu-i de loc greu, 
dâcă avem ore-care esperiență. Lucrul cel 
mai bun e când ne putem procura miere 
dela prisăcarl, orl-cum însă tot e bine să pu
tem deosebi mierea falsă de cea adevă
rată.

M>erea curată are proprietatea, că în 
anotimpurile reci se cristaliseză uniform și 
formăză un sloiu vârtos: acdsta-i un semn 
sigur de nefals>ficare; pe când tote celei'alte 
surogate, cari se vând sub numele de miere ra
finată, n’au acâstă proprietate. Er pentru a 
fi și mai siguri trebue să seim, că mierea 

. curată se topesce în spirt fără a lăsa de
posits. De pe culore mierea nu se pote 
cunosce, de-ore-ce acâsta atârnă de culo- 
rea florilor cu cari s’au hrănit albinele.

(„Universul11) Sofia Nădojde.

POVEȚE.

Un nou mijloc de «a prinde 
șârecii și cloțanii este, decă în 
cursa acestora se picură puțin uleiu 
de roze. Aceste animale c’un miros 
de tot fin, vrend nevrend, sunt atrase 
de mirosul uleiului în cursă.

*
Ca s6 atragi iepurii din de

părtare. Ia foi uscate de pătrunjel, 
legă-le în mănunchi și pune-le în di
ferite locuri. Mirosul lui va aduce 
pe iepuri din depărtare și atunci, 
aratățl hărnicia împușcatului.

Cum se ferbe ușor și bine 
fasolea, mazărea și lintea? Se 
apropie și sfântul post, și femeile 
de pe acum încep a se îngriji d’ale 
postului, dându-șl sfaturi una alteia. 
Etă cum învață baba satului se fier- 
bă femeile tinere fasolea, lintea și 
mazărea:

Tote leguminosele se fierb mai 
ușor și sunt mai gustose, decă se 
înmdie întâiu în apă fierbinte, se 
spală în urmă bine și se pune la 
foc cu apă în clocot. Lintea pierde 
gustul neplăcut, decă se spală întâiu 
de două-orl în apă fierbinte.

*
Geamurile său ferestrile în

ghețate se vor desghețala moment, 

decă le vei șterge cu un burete cu 
apă sărată.

MULTE ȘI DE TOTE.
Despre inusee.

De câte-orl se așâdă o muscă pe 
unde-va se pote observa, că face nisce miș
cări, întocmai ca și cum și-ar face toaleta.

Mai întâii! începe cu picidrele din’a- 
poi, pe care le frecă unul de altul; apoi 
îșl mătură arip.orele și în urmă picidrele 
din’ainte, lingându-șl cu gura cât pote mai 
mult tot corpul.

La ce face acâsta?
Dâcă luăm un microscop și observăm 

bine o muscă, vom vede, că tot corpul ei 
e plin de nisce parasite fdrte mici, pe care 
îi stinge făcându-i gogoloie și-i mănâncă. 
Dâcă observăm o hârtie, pe care a mane
vrat o muscă în sensul espus, cu ajutorul 
unui microscop, o vom găsi preserată cu 
parasite.

Acestea sunt nisce corpuri invisibile 
cari plutesc în aer și se prind de corpul 
muscelor. A sburat musca în deajuns în
cât i-s’a umplut corpul de asemenea para
site, atunci se așeză, ca să se curețe de 
ele. — In odăi murdare îșl găsesce destulă 
alimentațiă, pe când în odăi curate umblă 
înzadar după pradă.

❖
Cum se cunosce un bețiv?

Bețivul mănâncă forte puțin, căci 
mistuirea se face anevoe. Pune-1 să scoță 
limba și vei vedâ că tremură. întinde-i 
brațele și vei vedâ asemenea, că tremură, 
dâr mai cu sâmă degetile, căci mușchii 
pierd puterea. — Muncesce repede, der 
ostenesce curând. Pune mâna des la frunte, 
îi urlă capul. I-se bate inima. Are udul 
des și urdinare, acâsta după accese. Se înă- 
dușe lesne. Corpul îi este greoi. Chipul îi 
este schimbător.

Bețivul rabdă puțin la frig. Umblă 
cu capul în jos. Se pare tot-dâuna gândi
tor, arătând o căință. Răsuflă greu. Dorme 
greu. Este iute la măniă și supărăcios. îi 
place să se laude. Viseză înfricoșat. Vor- 
besce cam răgușit. îi plac mai cu sâmă 
acriturile.

El ostenesce curând la mers. Scuipă 
și suflă nasul des, și acesta mai cu sămă 
dimineța. D’au nascere la copil pociți. Fe
meile mai au lăpădăturl. îi place să umble 
cu de-ai lui ferindu-se de alții. Pierde șirul 
ideilor. Fața la unii este palidă, la alții 
roșiă și vârful nasului bătând în vânăt. 
După aceste semne îi putem cunosce pe 
bețivi.

Feriți-vă!....

POSTA REDACȚIUNEI.
„Unui parochianu, Heghig. Fiind-că. nu ni-ai 

arătat numele, nu-țl publicăm corespondența.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
sorisorl de reounoecință constată, că flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca cel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vindeoă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, juughiurl, dureri 
de stomac, de ochi eto. iute și sigur. 12 
Htiole 5 corone franco. Singurul produoent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La nici o familia 
să nu lipsâscă acest mijloc escelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloc, pe care 6rl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa“ de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — sorie Sziios Pâter din Budapesta
(Felsbrakpart 9).

Calendarul septemanei.
NOVEMBRE. are 30 dile. BRUMAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum 5 S. Galateon 18 Eugeniu
Luni. 6 S. Pavel, arch. 19 Elisabeta
Marți 7 33 m. dela Melit. 20 Felice
Mere. 8 f Arh Mih., Gavr. 21 f Intr. în bisr.
Joi 9 S. Onisif., Perf. 22 Cecilia
Vnerl 10 S. ap. Olimpiu 23 Clemente
Sâm. 11 M. Mina și Vict. 24 loan botez.

Dela „Tipografia A. Mureșiamf1 
din 3§Baațov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri istorice.

Memorii din 1849—49 de Vas. 
Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Țera n6strău. Descrierea părților 
Ardealului dela Murăș spre miatjă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (ou posta 
1 fl. 10 cr).

„JPintea Vite&uU, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. Iu ea se ouprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri diu tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la oste'i 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 or.

„Colonel David baron Urs de Mat ■ 
gin a la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum ș> ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Refleociuni fugitive'1 la cap. I din 
oartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa“, ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășlanu'1, sohițe biografice 
de loan Popea. Broșura acâsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorioă 
Prețul 30 or. (cu posta 33 cr.)

„Povestea unei corone de oțelu, 
G. Coșbuc. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătdre 
și însuflețitore. Cartea e provăclută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 or. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neatemae, de 
George Coșbuc“, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
dâr tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă a 
D-rului Th. B. "Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr. 

Zarandtil și munții apuseni ai 
Iransilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o sohiță. E o 
carte tot atât de prețiâsă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiîi. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunosoă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

*
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au văndut pănă acum.

1) Lascar Viorescu, O icână a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nâstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjî numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob, 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în soo- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucures.cl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. ou esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loo de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-ț- 10 b. porto.)

7) „ Vrei sS te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriâse și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

Cursul la feisrsa din Wâena.
Din 16 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 119.65 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 99.â5
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 90 75 
Bonuri rurale croate-slavone . • . 92.50 
Impr. ung. cu premii................... 161.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.— 
Renta de argint austr............................ 98.25
Renta de hârtie austr............................ 97.95
Renta de aur austr..............................115.20
LosurI din 1860.................................  133.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 672.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 661.— 
NapoleondorI...........................................19.20
Mărci imperiale germane ... . 117.70
London vista.................................... 240.65
Paris vista...................................... 95.87'/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.40 
Note italiene....................................... 90.75

Cursul pieței Srașow..
Din 17 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Gump. 18.96 Vând. 18.96 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.88 
Napoleond’orl. Cump. 19.12 Vând. 19.18 
Galbeni Cump. 11.20 Vând. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vând. 117.68 
Lire turcesc! Cump. 10.70 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 1 Novembrie. 1900.

Proprietar: Or. Aurei ^ureșianv. 
Redactor responsabil: Grego'iu Manor.

Mesura 
seu 

greutatea
egalitatea.

Valuta 
în

Kor. |fil.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 1 20

fl Grâu mijlociu . . . 10 80
fl Grâu mai slab . . . 10 20

Grâu amestecat 8 80
Secară frumosă. . . 7 50

fl Săcară mijlociă. . . 6 80
Orz frumos .... 7 30

n Orz mijlociu. . . . 6 40
A Ovăs frumos. . . . 5 20
n Oves mijlociu . . . 4 20
a Cucuruz .................... 7 50
a Mălaiu (meiîi) . . . 8 70
A Mazăre........................ 18 —

Linte........................ 20 —
a Fasole........................ 9 40
n Sămânță de in . . . 21 —
a Sămânță de cânepă . 8 20
n Cartofi........................ 1 50
A Măzăriche................... — —

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

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

gura,

KOfî fl plătesc celui ce va mai 
000 capela vre-odată 
rere de danii, ori îî vamirosi 
după ce va folosi

apa de dinți
a lui fiSaHISHa, o sticlă 70 bani.
— (Pentru pa<hetare 20 filler deosebit) —

Erezii A. Bartilla (E. Winkler)
VIENA, 19/i., Sommergasse 1.

Să se câră pretutindenea apriat ageft de 
«Siafiță a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pâte căpăta, trimit 7 sticle cu 5 CCr. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capetă în BRAȘOV la farmacia D-lni 
Victor ISoth. is- * fws.
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Nr. 95—1900.

Publicare de licitațiune.
Subscrisul senat bisericesc escrie 

prin ac6sta licitațiune publică, pen
tru edificarea bisericei din pa rochia 
Rebra-mare (Nagy-Rebra) comitatul 
Bistrița-Năseud, pe basa planului și 
devisului de spese, aprobat de Prea 
Ven, Consist. Eppesc al Gherlei, cu 
clausula de dtto 18 Iulie 1899, sub 
Nro. 6190, pe cjiua de 16 Decembre 
1900 st. n. la 10 bre a. m

Licitațiunea va fi vei bală și cu 
oferte închise, cari vor fi a se așter

ne la adresa senatului bisericesc, 
provecțute cu vadiul lega), până Ia 
datul licitărei.

Planul și devisul de spese, pre
cum și coudițiunile de licitațiune se 
pot vede în cancelaria oficiului pa
rochial gr. cat. Rebra-mare, până la 
(țiua de licitare.

Prețul de strigare se statoresce 
cu 30.570 corone.

Din ședința ținută la 12 Nov. 1900.
Președintele Notariul:

Onisim Rotariu, Constantin Suciu. 
preot local gr. cat. 1000,1 —8

AVIS!
Sn fie-care ds vme la verodare 

Bere prospetă PILSNER URQULLE IS 
csn pătiaru și în sticle cu 3^ 4K5 bani sticia.

____ La vendetorî se dă rabat. —3
Lsst^ de ^uca^e 98 în fie-care <ți. Prețurile forts teftins.

Preparația mâncăi’ilor de calitatea cea mai lină.
Cost în abonament se dă atât în local, cât și afară. 

’OejUÎUiri, Dineuri, SupeurL la nunți, botezuri ee execută 
** de renumitul bucătar imtery Jozsef, în local și afară de local.

Cu totă stima

Restaurația „Pilsner Urquell“
IBrașov, stra«Ia Porții nr.1135,2-4

ggoo©© leflalia o o
de aur 

de argint Paris grupa XV 1 I. 
grupa XIII.

SO

bfeșml mtaL IM gâpy. 
Articol universal, Export în tote țările.

CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON S. W.

Pentru

SESOmfL de: TOMNA ,și IăBA
Recomandăm On. public renumitele nostre fabri

cate, recMWOSCMte ca forte solide, și anume: pentru 

Costume, Pardisenri, Stofe mira jaltonoI

forte moderne.
Stofe de imiforme pentru oficerl și amploiațl. 

Postavuri și Lodlesî, pentru sport, economi și agricult.
Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.

Ne rugăm de o cercetare numerosă.

Wilhelm Scherg & C-ie 
fabrica «le postav, ISrașov.

I

Oele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate mij- 
loce de casă de vindecare sunt 

Balsamul A. Thierry farmacist 
un mijloc de vindecare ^neajuns pentru bole de pept, plămâni, 

ficat, Stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afară 

w Mijloc de vindecare miraculos.
veritabil numai cel provătjut cu marca colore verde Nonnenschutz-

marke înregistrată în tote statele culturale, și cu capsula tipărită firma: Allein echt.
Producția anuală documentată 6 millione de sticle.

12 Sticle mici seu 6 sticle duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sticlă cu 
prospect și iDsemnarea depounlor din tote țările lumei ft corone 20 bani.

sai Trimiterea se face numai după primirea banilor. isra 

Aiifia-Ceniifolîa A. Thierry mită Alifia miraculos^ 
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecătbre. Face operațiuni de prisos 1

Ou acesta, salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curend și o bolă de rac învechit de 22 ani. Are efeot antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, înmoie, disolvă, trage din rană orl-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după prinrrea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane.

Despre amendouă mijldcele de vindecare se pote vedea 6 archivă de atestate 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de falsificate și a fi. cu 
atențiune >ă borcanele se fie provedute cu firma: Apotheke zum Schutzengel des 
A. Thierry. — Uode nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comandele direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik în Pregrada tei RohMSanrtM.
(Liferant des osterr. k. k. Staatsbenmten-Verbaiules.)

(Contractor of the War-Office unt9 the Admiralty, London.!

oo ___ ___ _
^oopoTTeiitii al Jiirydni in 1885 p 1896 la Budapesta.

6 O o

MAREA BANCRUTĂ!
New-York și Londra n’au lăsat nectuțat nici continentul euro

pean și marea labrsCĂ de argillt&rlă, s’a Văcfut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei resplate miel pentru muncă. 

JEu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

la taîaait: fi. 6.60
1

Drașov, Strada I’orfii Ir. 22.

fine, se pot că-

Antreprise de pompe funebre

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sabădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de morte, aședămentul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu prețuB'K ieftine.

Comisiune ’și deglOU lie sicrillTl de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor SÎcriwâlor de leoiai, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un cae funebru vânet, 
pentru ccgsiâ, precum și cioclii.

Comande întregi se eseeută jîiromgit si ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de anorți in ’străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
15_« E. Tut.efc.

1

6
2
1
1
42 bucăți la un loc fi. 6.60.

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cescl Victoria englez-’scl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceitt; 
zaharniță;

cuțite fine de masă cu 
lamă veritabi'ă 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 ;
Tote cele 413 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fi. 5.«O.

Argintul patent american este un metal alb, care îșr păs- 
treză colorăa argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză.

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 trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

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

Depou numai Ia A. HIRSCHBERG-s
Exporthaus fur amerik. Patent Silber-waarenfabrik

W I K «f, IS., Rembrandlstrasse fl» 9
Se trimite în provincia numai cu rambursă poștală seu ou trimiterea sumei 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca:

Estras dim scrisorile de reeunoscință.
Ce mijați trimis, sunt mulțumită. Ve recomand și altora.

Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot
Garnitura am p’imit, sunt fdrte mulțumit. TtrimitețI din nou una.

Lnbaczov, (Galiția) B a b i c, căpitan.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea ga’-niturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fi. 6.60. — Kolozsvar. ExeJens Baronin Bănffy.

6

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


